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SIGILOSO

O  Ministério  Público  Federal,  pelo  Núcleo  Criminal  de  Combate  à

Corrupção da Procuradoria Regional da República da 2ª Região,  no exercício de suas

atribuições  constitucionais  e  legais,  com  fundamento  nos  artigos  5º,  LIV  e  LXI  da

Constituição Federal; 312 e 319 do Código de Processo Penal; 2º, § 5º da Lei nº 12.850/13 e

1º, I e III da Lei 7.960/89, requer a V. Exa o deferimento de medidas cautelares restritivas de

liberdade nos seguintes termos:

1 - INTRODUÇÃO

A Força Tarefa Lava Jato/RJ identificou, ao longo de investigações conexas aos

Processos  0057817-33.2012.4.02.5101  (Operação  Saqueador),  0509503-57.2016.4.02.5101

(Operação Calicute) e 0501634-09.2017.4.025.101 (Operação Eficiência)1, em trâmite perante

a  7ª  Vara  Federal  Criminal-RJ,  indícios  de  fatos  supostamente  criminosos  envolvendo

detentores  de  foro  por  prerrogativa  de  função  junto  ao  Tribunal  Regional  Federal  da  2ª

Região. 

1 Segue relatório anexo com resumo das referidas operações e seus desdobramentos, assim como cópia das 
respectivas denúncias.
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A representação apontou indícios de arrecadação de propina em favor de diversos

agentes públicos, dentre os quais os deputados estaduais JORGE SAYED PICCIANI, atual

Presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e PAULO CÉSAR DE MELO SÁ,

ambos  do  PMDB.  Com  os  desdobramentos  das  apurações,  foram  colhidos  indícios  do

envolvimento de outro deputado estadual, EDSON ALBERTASSI, também do PMDB, atual

Segundo  Vice-Presidente  da  casa  legislativa,  que  igualmente  teria  se  beneficiado  com o

recebimento de propina em razão do cargo de deputado estadual.

Com base  nessas  informações  preliminares  o  Núcleo  Criminal  de  Combate  à

Corrupção  da  procuradoria  regional  da  República  da  2ª  Região  instaurou  Procedimento

Investigatório  Criminal  no  qual  foi  requerida,  judicialmente,  autorização  para  o

compartilhamento de provas decorrentes dos processos da Lava Jato em tramitação na 7ª Vara

Federal Criminal/RJ, assim como o reconhecimento da prevenção para o processamento do

feito de competência originária do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o que deu azo

à petição nº 2017.7402.000018-7, que também serviu de base para instauração de inquérito

policial (IPL Nº 085/2017-DELECOR/SR/PF/RJ). 

Registre-se que  a pretensão ora deduzida possui relação direta com o esquema

criminoso revelado nas investigações e ações penais decorrentes das Operações Saqueador

(0057817-33.2012.4.02.5101), Calicute (0509503-57.2016.4.02.5101) e Eficiência (0501634-

09.2017.4.025.101), assim como seus processos conexos subsequentes. 

Nesses processos constam diversas imputações envolvendo a mesma organização

criminosa que durante anos teria se beneficiado com o desvio de verbas públicas de origem

federal e estadual, por meio do pagamento de propina, fraude à licitação, superfaturamento

de contratos, evasão de divisas, lavagem de dinheiro etc. 
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No esquema criminoso em foco, o dinheiro público sempre foi a causa motriz para

as práticas ilícitas, independentemente da sua origem, já que parte das verbas provinha do

erário  federal,  como  nos  casos  dos  contratos  realizados  com as  empreiteiras  (Odebrecht,

Andrade  Gutierrez  e  Carioca  Engenharia,  dentre  outras),  e  parte  era  oriunda  do  próprio

orçamento  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  como  no  caso  dos  pagamentos  feitos  pela

FETRANSPOR. 

Por se tratar de único contexto criminoso, os julgamentos das ações penais devem

ocorrer  no  mesmo juiz  natural,  que  no caso  é  a  Justiça  Federal,  conforme orientação da

Súmula 122 do STJ. Como os requeridos possuem prerrogativa de foro, particularmente em

relação a  eles,  o órgão competente para o processamento das  medidas cautelares e  ações

penais respectivas deve ser esse Colendo Tribunal Regional Federal da 2ª região, conforme

decidiu a 1ª Seção Especializada nos  autos da petição nº 2017.7402.000018-7.

Ultrapassada  a  questão  preliminar  sobre  a  competência,  foi  requerido  o

afastamento  do  sigilo  telemático,  bancário  e  fiscal  de  alguns  dos  investigados,  cujos

resultados,  ainda que incompletos,  revelaram situação de  flagrante delito,  sobretudo com

relação  aos  crimes  de  Organização  Criminosa e  Lavagem  de  Dinheiro,  descritos,

respectivamente, nos artigos 2º da Lei 12.850/13 e 1º da Lei 9.613/98.

Com isso, além dos meios de prova obtidos a partir dos acordos de colaboração

premiada  e  de  leniência  homologados  em  diversas  instâncias,  houve  igualmente  a

identificação de elementos de prova absolutamente independentes que não só confirmaram o

conteúdo desses acordos como contribuíram para revelar o contexto criminoso, inclusive com

a descoberta de novos personagens e suas respectivas funções.
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No entanto, sem prejuízo das diligências até aqui desenvolvidas, considerando a

situação  de  flagrante  delito  e  a  necessidade  do  aprofundamento  das  investigações,  o

Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Receita Federal, que atuam em conjunto

no presente feito, pretendem ver adotadas medidas restritivas imprescindíveis não só para a

apuração dos fatos e aplicação da lei penal, mas também e principalmente, para interromper

a prática delituosa, garantindo a preservação da ordem pública, face aos veementes indícios

de reiteração dos ilícitos acima referidos.

Com a pretensão de contextualizar os fatos, será feita breve digressão sobre os

esquemas criminosos instituídos no âmbito do governo do Estado e no Tribunal de Contas do

Estado. Em seguida haverá a descrição dos indícios de crime relacionados aos investigados

com prerrogativa de foro, com a indicação dos respectivos comparsas, dos meios de prova

obtidos até aqui, além dos elementos de corroboração que lhes conferem credibilidade. Por

derradeiro, serão apontadas as razões de direito que justificam os pedidos, os quais estarão

devidamente individualizados ao final.

2 – A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SEUS RESPECTIVOS NÚCLEOS

Desde  a  época  em  que  o  ex-governador  do  Rio  de  Janeiro  SÉRGIO  DE

OLIVEIRA CABRAL SANTOS  FILHO e  JORGE  SAYED  PICCIANI  exerciam  em

conjunto  o cargo de  deputado estadual  no Rio  de  Janeiro,  nos  idos  de  1999,  circulavam

notícias sobre a existência de esquema criminoso envolvendo o pagamento de propina pela

FETRANSPOR em favor de ambos. Matérias veiculadas pelo jornal O Globo2 em abril de

1999, noticiavam o esquema e a dificuldade na sua apuração.

2 Fonte: Acervo jornal O Globo.
Ministério Público Federal – Procuradoria Regional da República – 2ª Região

Núcleo Criminal de Combate à Corrupção da PRR 2ª Região
Rua Uruguaiana, 174, Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP.: 20.050-092

4



O assunto chegou a ser investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e

alvo  de  pedido  para  instalação  de  CPI,  que,  por  maioria  dos  integrantes  da  ALERJ,  foi

rejeitado.  PICCIANI e CABRAL foram contrários à abertura da Comissão Parlamentar de

Inquérito na época.
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A forte resistência dentro da ALERJ tinha razão de ser, já que aumentaria o risco

de revelar a prática ilícita e o envolvimento das principais lideranças políticas do estado.

Mesmo com a constante divulgação dos fatos e a cobrança da população para que

houvesse  a  respectiva  apuração,  nenhuma  medida  foi  adotada  com essa  finalidade,  pelo

contrário, tudo ocorreu com o objetivo de blindar o esquema e assegurar sua perpetuação,

assim como a impunidade dos envolvidos.

Ali  já  era  possível  perceber  o  grau  de  dificuldade  para  superar  as  barreiras

existentes  em torno  desse  poderoso  enredo  concebido  e  fortalecido  politicamente  com a

manipulação  do  sistema  jurídico,  a  ocupação  de  cargos  estratégicos  e  o  controle  de

orçamentos bilionários.

Como um parasita que suga as energias do corpo que habita, engordando cada vez

mais, enquanto o ser que o abriga definha e perde forças, esse modelo altamente nocivo para o

interesse público não parou de se fortalecer desde àquelas primeiras notícias de corrupção,

enquanto as finanças do Estado se desequilibravam cada vez mais, ao ponto de chegar ao

estágio de colapso atual, com a decretação do estado de calamidade financeira3, que, dentre

outras providências, flexibilizou as regras previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei

Complementar 101/2000) e abriu caminho para o pedido de ajuda financeira à União.

3 -  Lei  nº  7483/2016  reconhece  o  estado  de  calamidade  pública  no  âmbito  da  administração  financeira
declarado pelo decreto nº 45.692/16. Prorrogado até dezembro de 2018 pela lei estadual 7.627/17.

Ministério Público Federal – Procuradoria Regional da República – 2ª Região
Núcleo Criminal de Combate à Corrupção da PRR 2ª Região

Rua Uruguaiana, 174, Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP.: 20.050-092

6



 Pelo contrário, de lá para cá houve o aprimoramento dos sistemas empregados

nas  práticas  criminosas,  tornando-os  quase  intransponíveis  e  dificultando  ainda  mais  as

tentativas para debelá-lo.

Verbas  dos  orçamentos  federal  e  estadual  que  deveriam  ser  direcionadas

principalmente para a melhoria da infraestrutura da cidade do Rio de Janeiro, com o propósito

de trazer avanços na prestação de serviços públicos e na qualidade de vida da população

fluminense,  foram  desviadas  para  o  enriquecimento  ilícito  e  fortalecimento  político  dos

integrantes da organização criminosa.

Setores do executivo, do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e do legislativo,

valendo-se de suas respectivas atribuições, passaram a receber vantagem patrimonial de forma

sistemática das empresas contratadas pelo ente público para a realização de obras ou prestação

de serviços, como o de transporte coletivo.

Para  isso,  cada  um desses  segmentos  (executivo,  legislativo  e  TCE),  instituiu

núcleos próprios para viabilizar o recebimento da propina, a ocultação e a dissimulação da

origem do dinheiro proveniente da corrupção, assim como a realização dos atos de ofício de

interesse dos corruptores.

Assim, muito embora cada um desses órgãos devesse atuar com autonomia, o que

se viu foi a interação entre eles, a fim de permitir que os mais variados objetivos  viessem a

ser concretizados, como a edição de isenções fiscais, a aprovação de editais para a realização

de contratos públicas, a ocupação de cargos ou empregos públicos etc.

Exemplo dessa espúria relação pode ser visto na tomada de contas do governo.

Com  base  em  mandamento  constitucional  compete  à  Assembleia  Legislativa  do  Rio  de

Janeiro julgar as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado. 
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Ao TCE-RJ  cabe  apreciá-las  mediante  parecer  prévio,  a  ser  elaborado em até

sessenta  dias  a  contar  de seu recebimento,  produzindo elementos  técnicos  e  informativos

imprescindíveis  para  o  julgamento  definitivo,  que  será  proferido  pela  casa  legislativa,

conforme determina o art.  99, inciso VIII a Constituição do Estado do Rio de Janeiro.  O

parecer prévio pode ser: favorável, favorável com ressalvas ou contrário à aprovação das

contas de governo, incluindo determinações e recomendações. 

Com exceção do último exercício  (2016),  em que o parecer  do TCE foi  pela

rejeição  das  contas  do  atual  governo,  as  demais  tiveram parecer  favorável,  consoante  se

verifica no resumo que segue:

Ano do Exercício Determinações Recomendações Parecer

2016 54 3 Desfavorável

2015 41 5 Favorável  com
ressalvas

2014 66 1 Favorável  com
ressalvas

2013 60 1 Favorável  com
ressalvas

2012 57 3 Favorável  com
ressalvas

2011 52 5 Favorável  com
ressalvas

2010 53 1 Favorável  com
ressalvas

2009 29 9 Favorável  com
ressalvas

2008 41 3 Favorável  com
ressalvas

2007 38 5 Favorável  com
ressalvas
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O colegiado que deliberou pela rejeição das contas em 2016 foi integrado por

conselheiros suplentes, tendo em vista o afastamento dos titulares por ordem judicial (IPL

1133/DF - operação Quinto do Ouro). Note-se que em anos anteriores  (2007/2015), o número

de inconsistências foi até maior, ainda assim as contas eram sistematicamente aprovadas com

parecer favorável do TCE, numa evidente demonstração de que o controle era meramente

formal e que existia uma estratégia de proteção mútua entre os órgãos.

Mesmo com o parecer do órgão técnico recomendando a rejeição das contas, a

Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle da Alerj  (COFFF)4,

que é presidida por  EDSON ALBERTASSI,  por maioria, opinou em sentido contrário ao

decidido pelo TCE-RJ:

Edson Albertassi (PMDB) – Situação Contra o parecer do TCE-RJ

Paulo Melo (PMDB) – Situação Contra o parecer do TCE-RJ

Pedro Fernandes (PMDB) – Situação Contra o parecer do TCE-RJ

4 -  Art.26.  Compete  às  comissões  permanentes:  §  2º-  À  Comissão  de  Orçamento,  Finanças,  Tributação,  Fiscalização

Financeira e Controle compete:a) efetuar a tomada de contas do Governador; b) examinar e emitir parecer sobre as contas

anualmente  apresentadas  pelo  Governador;  c)  opinar  sobre  projetos  de  lei  relativos  ao  plano  plurianual,  às  diretrizes

orçamentárias,  ao  orçamento  anual  e  aos  créditos  adicionais;  d)  exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  contábil,

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração direta e indireta, incluídas as

sociedades e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Estadual, fazendo cumprir o disposto no  artigo 124 da

Constituição do Estado, sem prejuízo do exame por parte das demais comissões nas áreas das respectivas competências e em

articulação com a comissão permanente de que trata o art. 210, § 1º, da Constituição Estadual; e) examinar e emitir parecer

sobre os planos e programas estaduais, regionais e setoriais previstos na Constituição Estadual, após exame pelas demais

comissões dos programas que lhes disserem respeito, nos termos da  Constituição Estadual, art.  210, § 1º, II; f)  interpor

representações  e  recursos  das  decisões  do  Tribunal  de  Contas,  solicitando  sustação  de  contrato  impugnado  ou  outras

providências a cargo da Assembleia Legislativa, elaborando, em caso de parecer favorável, o respectivo projeto de decreto

legislativo nos termos da Constituição Estadual, art. 123, § 1º; g) examinar os relatórios de atividades do Tribunal de Contas

do Estado, nos termos da Constituição Estadual, artigo 123, § 4º, e opinar sobre representação e recursos de suas decisões; h)

requerer informações, relatórios, balanços e inspeções sobre as contas ou autorizações de despesas de órgãos e entidades da

administração estadual, diretamente ou através do Tribunal de Contas do Estado; j) opinar sobre quaisquer proposições de

implicações orçamentárias, bem como empréstimos públicos, fixação de subsídios do Governador, do Vice-Governador do

Estado e dos Deputados.
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Milton Rangel (DEM) – Situação Contra o parecer do TCE-RJ

Luiz Paulo (PSDB) – Oposição A favor do parecer do TCE-RJ

Comte Bittencourt (PPS) – Oposição A favor do parecer do TCE-RJ

Luiz Martins (PDT) - Oposição A favor do parecer do TCE-RJ

O plenário, por sua vez, decidiu aprovar as contas. EDSON ALBERTASSI, líder

do governo na Alerj  e  relator da matéria,  afirmou que o governo teve um ano de 2016

atípico,  resultante  da grave crise  financeira  presente desde 2015,  assim,  o executivo teria

pouco a fazer diante dos sucessivos arrestos e bloqueios judiciais, e da redução na arrecadação

de ICMS e de royalties do petróleo.

Os fatos, no entanto, demonstraram que a argumentação de  ALBERTASSI  não

passou de mera retórica para justificar a  proteção ao governo cujas contas,  tivessem sido

rejeitadas, poderiam levar à responsabilização pessoal do governador.

Na  verdade,  desde  de  2007  e  durante  toda  a  administração  de  SÉRGIO

CABRAL, houve razões de sobra para a reprovação das contas do governo, contudo, como o

processo de fiscalização sempre esteve viciado, em momento algum o ex-governador esteve

sob o risco de se ver submetido ao processo político de impedimento e à condenação por

crime de responsabilidade5, em que pese a recorrente malversação das verbas públicas.

O deputado estadual Luiz Paulo Correa da Rocha, no voto pela rejeição das contas

de 2016, apontou algumas das verdadeiras razões para a má aplicação das verbas públicas.

Uma delas consistiu em superestimar as receitas orçamentárias. Assim, o orçamento previsto

para 2016 foi estimado em R$ 59,5 bilhões, no entanto, a arrecadação foi de R$ 47,5 bilhões.

Essa redução em 20% não escapou ao crivo dos conselheiros do TCE-RJ:

5 -  A hipótese de rejeição das contas em plenário levanta a possibilidade do cometimento de Crime de Responsabilidade -

artigo 85, VI e VII da CF artigo 146, VI e VII da CE e Lei Federal nº 1079/50, artigo 4º, incisos V, VI e VII - que poderá

implicar em impedimento dos Governadores - artigo 99, XII da CE.
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“Essa diferença de  cerca de  20% da Receita  Bruta  Estimada não

pode ser  justificada pela  ausência  de  possibilidade de detectar  os

efeitos da crise sobre o orçamento. Trata-se, na verdade, de flagrante

desídia  no  trato  do  orçamento  público,  principal  ferramenta  de

planejamento do Estado” 

O parlamentar destacou, ainda, que as contas de 2016, rejeitadas pelo TCE-RJ,

apresentaram  estreita  vinculação  com  contas  de  exercícios  anteriores,  que,  por  sua  vez,

receberam parecer favorável do mesmo tribunal.

“RECAPITULANDO:  As  contas  de  gestão  do  Governo de  2014  e

2015 mereceram meu voto pela rejeição, em voto divergente, escrito e

fundamentado, apesar de terem recebido parecer prévio favorável do

Tribunal de Contas do Estado. As Contas do Governo de 2016 – a que

ora apresentamos o voto pela rejeição -  receberam parecer prévio

contrário do Tribunal de Contas do Estado. Verifica-se que as contas

de  2014/2015/2016 estão  entrelaçadas  e  tiveram uma escalada de

deterioração que levaram as finanças do Estado à bancarrota no ano

de 2016 e no 1º semestre de 2017. Assim posto, não há outro voto a

ser  consignado  que  não  seja  pela  rejeição  das  contas  dos

Governadores de 2016, como a seguir demonstrado. São, de maneira

nítida,  demonstrativos da péssima gestão financeira exercida pelos

governadores.” 

Em outro ponto destacou que o deficit primário das contas em análise resulta do

desequilíbrio fiscal que se avoluma desde 2012:

''Observa-se que, desde o exercício de 2012, o Governo do Estado tem

acumulado  déficits  primários  constantes.  Sobre  tal  fato,  assim

ponderou o corpo instrutivo do TCE-RJ (item 5.5.1 de seu relatório):

“O equilíbrio  fiscal  do  ERJ  sob  a  ótica  intertemporal  vem sendo
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comprometido nos últimos exercícios com a obtenção de constantes

deficit  primários:  2012  -  R$908,72  milhões;  2013  -  R$4.704,25

milhões;  2014 -  R$7.339,44 milhões;  2015 -  R$3.957,62 e  2016 –

R$6.324,63  milhões.  Os  efeitos  futuros  da  obtenção  de  resultados

primários negativos nos últimos cinco anos, poderão ser percebidos

com o aumento do desembolso de despesas com o serviço da dívida.''

De fato, não houve muita diferença entre as contas do atual governo e as contas da

gestão de SÉRGIO CABRAL. Na verdade, o único fato novo adveio da composição do TCE

em  2017,  o  qual,  ainda  que  temporariamente,  esteve  livre  das  decisões  viciadas  que

preservavam as mazelas da organização criminosa.

Ou seja, enquanto o tribunal de contas esteve composto por integrantes do mesmo

grupo  criminoso,  muitos  dos  quais  oriundos  da  própria  ALERJ,  como  o  ex-deputado

DOMINGOS BRAZÃO, não houve risco algum para a responsabilização dos gestores, em

que pese a comprovada administração criminosa das verbas públicas.

Ciente  dessa  realidade,  numa  evidente  demonstração  de  controle  sobre  o

parlamento,  PICCIANI  articulou para  que  o processo de tomada das  contas  de 2015 do

executivo tivesse como relator o deputado estadual LUIZ PAULO CORREA DA ROCHA,

que em exercícios  anteriores  já  havia  se  posicionado pela  rejeição  delas,  apontando suas

irregularidades.

Para tanto, contou com o apoio de  ALBERTASSI,  que muito embora pudesse

assumir a relatoria pessoalmente, dada a prerrogativa do presidente da comissão, permitiu que

a  escolha  ficasse  com alguém que  certamente  votaria  pela  rejeição,  algo  que  deixaria  o

governo mais exposto e fragilizado e ainda mais dependente da força política do presidente da

ALERJ.

Como parte da estratégia,  PICCIANI vazou a notícia para a imprensa, não sem
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antes manipular a forma de divulgação6:

6 Registros constantes do telefone móvel de JORGE SAYED PICCIANI, apreendido na operação Quinto do 
Ouro.
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Vale anotar que naquele momento o próprio deputado LUIZ PAULO não sabia

que viria a ser o relator das contas. PICCIANI, que conhecia a posição dele sobre o assunto,

tratou  de  instruir  o  jornalista  a  questioná-lo  com o  nítido  propósito  de  tornar  pública  a

possibilidade de rejeição das contas do governo.

O recado estaria dado e uma vez mais seria necessário ao fragilizado governo

contar com a proteção do presidente da ALERJ e dos seus principais comparsas. Obviamente

não havia interesse em rejeitar as contas, tanto assim que, com o apoio de PAULO MELO7 e

ALBERTASSI, que votaram contra o relator, a ALERJ aprovou as contas do governo.

Já em 2017, com a rara recomendação do TCE para rejeitar as contas de 2016,

não houve espaço para estratégias mais sutis  e por isso  ALBERTASSI teve que assumir a

relatoria do processo de tomada de contas. 

Como  integrantes  do  grupo  criminoso  seguem  comandando  o  parlamento

estadual, sob a liderança de  JORGE PICCIANI e auxílio de  PAULO MELO e  EDSON

ALBERTASSI,  mais  uma  vez  o  governo  estadual  livrou-se  de  uma  eventual

responsabilização decorrente do uso indevido do dinheiro público.

7 - A comissão é composta pelos seguintes deputados: Edson Albertassi (PMDB), Paulo Melo (PMDB), Pedro 
Fernandes (PMDB), Milton Rangel (DEM), Luiz Paulo (PSDB), Comte Bittencourt (PPS) e Luiz Martins 
(PDT).
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Parte  desse  desequilíbrio  financeiro  se  deve  ao  grande  número  de  benefícios

fiscais concedidos ao longo dos últimos anos. De acordo com o próprio TCE8, no período

compreendido entre os anos de 2008 a 2013, em virtude de renúncia fiscal, o Estado do Rio de

Janeiro deixou de arrecadar um montante de  R$ 138.619.218.639,09 (cento e trinta e oito

bilhões, seiscentos e dezenove milhões, duzentos e dezoito mil, seiscentos e trinta e nove

reais e nove centavos). 

Dentre  as  vinte  maiores  empresas  beneficiárias  está  a  CERVEJARIA

PETRÓPOLIS  S/A,  pertencente  ao  GRUPO  PETRÓPOLIS,  cuja  renúncia  fiscal

alcançou o saldo de R$ 283.575.945,59 (duzentos e oitenta e três milhões, quinhentos e

setenta e cinco mil e novecentos e quarenta e cinco reais).

Essa  empresa,  que  possui  negócios  com  JORGE  PICCIANI, intermediou

doações  clandestinas  feitas  pela  Odebrecht  a  PAULO MELO  e  ao  próprio PICCIANI,

como será demonstrado oportunamente.

A  propósito,  também  a  Odebrecht  beneficiou-se  com  incentivos  fiscais

patrocinados pelo Estado, assim como as empresas de transporte coletivo, tudo, obviamente,

fruto da relação promíscua instituída entre empresários e agentes políticos.

O flagelo ao qual está submetido o estado do Rio de Janeiro possui conexão direta

com o esquema criminoso que se instalou em seus principais órgãos de cúpula. A captura do

sistema político pela corrupção fica visível pela taxa de sucesso das proposições legislativas

de  iniciativa  do poder  executivo,  de aprovação de indicados para ocupação de  cargos  no

Tribunal de Contas e agências reguladoras, em razão da larga base parlamentar do governo

SÉRGIO CABRAL, obtida mediante a divisão do poder executivo com os parlamentares,

por meio dos indicados políticos que, assim, passavam a ter maior controle sobre recursos e

contratos.

8- Processo TCE-RJ Nº 113.423-3/14 cuja íntegra encontra-se disponível do site do TCE/RJ.
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As denúncias já oferecidas  contra  os integrantes sem foro por prerrogativa de

função, da ORCRIM que transformou o Estado do Rio de Janeiro em um balcão de negócios

espúrios, indicam que os crimes praticados, pela extensão, ambição e organização, estavam

inseridos  em  um  projeto  de  poder  voltado  para  o  enriquecimento  ilícito  de  seus

integrantes,  que,  para perdurar  por tantos anos,  não poderia  prescindir  de apoio político,

sobretudo do partido do ex-governador e aliados, o que passa necessariamente pela divisão

do  proveito  dos  crimes  praticados  no  âmbito  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  pelos

integrantes da ORCRIM, em detrimento de verbas públicas estaduais e federais. 

Essa  intrínseca  relação  que  revelou  ser  o  estado  do  Rio  de  Janeiro  e  a  sua

população os principais lesados com o esquema criminoso, evidenciou também que existe

unidade na organização criminosa, com seus integrantes ocupando funções de liderança no

Estado. Muitos já foram alijados dessas funções, como o ex-governador SÉRGIO CABRAL,

outros,  porém,  seguem  atuando  com  absoluta  desenvoltura  como  os  parlamentares  ora

requeridos,  em relação aos  quais  se  faz  necessário  adotar  as  medidas  restritivas  urgentes

objeto do presente pedido.

3 – DOS FATOS CRIMINOSOS ENVOLVENDO O GOVERNO DE SÉRGIO CABRAL

E GRANDES OBRAS DE ENGENHARIA NO ESTADO.

O compartilhamento de provas oriundas do MPF em Curitiba e da Procuradoria-

Geral da República, revelou que  além das práticas ilícitas em detrimento da PETROBRAS,

havia evidências de cartelização das empreiteiras para a construção ou reforma dos estádios

que sediariam as partidas da Copa do Mundo de 2014, incluindo a reforma do estádio do

Maracanã,9entre  outras  grandes  obras  públicas  de  construção  civil  realizadas  no  Rio  de

9 Executada  pelo  Governo  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  mas  financiada  com recursos  de  ao  menos  R$ 400.000,00
disponibilizados pelo BNDES, sendo a União Federal fiadora do empréstimo, as obras de reforma e adaptação do Estádio
do  Maracanã  para  sediar  a  Copa  do  Mundo  de  2014  foram  contratadas  com  consórcio  formado  pelas  empresas
ODEBRECHT,  DELTA e  ANDRADE GUTIERREZ.  O custo  final  da  obra,  após  a  assinatura  de  diversos  aditivos
contratuais, superou o patamar de R$ 1.000.000.000,00 apesar de a estimativa inicial do Governo do Estado ter girado em
torno de R$ 700.000,000,00. A título de ilustração, vide a seguinte publicação contida no Portal da Transparência do
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Janeiro,  algumas  delas  custeadas  com  recursos  federais,  inclusive  provenientes  do

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, destacando-se, dentre as quais, a construção

do Arco Metropolitano10 e a urbanização de grandes comunidades carentes na cidade do Rio

de Janeiro (Maré, Complexo do Alemão e Rocinha), ação vulgarmente denominada por “PAC

Favelas”.11

Governo  Federal  (http://www.transparencia.gov.br/copa2014/cidades/execucao.seam?empreendimento=50 –  acesso  em
04.11.2016): “O Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, foi reformado para se adequar à recomendação do Caderno de
Encargos da FIFA (Federação Internacional de Futebol) com vistas à realização da Copa das Confederações 2013 e
Copa do Mundo de 2014. Segundo o Governo do Estado do Rio de Janeiro, executor das obras, o estádio recebeu
modificações em seus acessos, aumento no número de sanitários e de lanchonetes.
O Maracanã ganhou uma nova cobertura em membrana de teflon e fibra de vidro com tecnologia autolimpante, mas a
fachada - tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) - foi mantida. Para atender às
exigências da Fifa de criar pelo menos 14 mil vagas de estacionamento, o projeto vai utilizar locais em um raio de 1,5
quilômetro em volta do estádio. Serão mil vagas no próprio Maracanã, e as demais ficarão localizadas na Quinta da
Boa Vista, Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Colégio Militar e áreas do Exército.
Números:
- Capacidade para 78,8 mil pessoas
- Acesso por meio de 17 elevadores, sendo oito panorâmicos, 12 escadas rolantes e seis rampas
-  Interior com 110 camarotes, 292 banheiros e 60 bares e lanchonetes
- Quatro telões em alta definição e sistema de som composto por 78 autofalantes.
Responsável: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Previsão de investimento para esta ação: R$ 1.050.000.000,00
Percentual de Execução Física Concluído: 100% 
Data da Informação de Percentual de Execução Física Concluído:31/10/2013
Instituição Responsável  pela informação de Execução Física:  5º  Balanço da  Copa publicado pelo  Ministério do
Esporte - ref. Out/13.”

10 A título  de  ilustração,  vide  as  seguintes  informações  extraídas  da  revista  eletrônica  “Manutenção  e  Tecnologia”
publicadas  em  dezembro  de  2010  (http://www.revistamt.com.br/index.php?
option=com_conteudo&task=viewMateria&id=528 – acesso em 04.11.2016): “O Arco Metropolitano do Rio de Janeiro
– BR 493/RJ109 – tem um histórico que remonta a 1974, mas começou realmente a sair do papel a partir de 2008, com a
iniciativa do atual governo fluminense e a entrada da obra na lista do PAC. Dividida em quatro segmentos, a obra
totaliza 145 km de extensão e vai desatar vários nós no transporte fluminense, desafogando artérias urbanas altamente
movimentadas  como  a  Avenida  Brasil  e  a  ponte  Rio-Niterói.  Os  investimentos  somam  R$  970  milhões  para  a
implantação do segmento C, que começa na interseção com a BR-040 e termina na BR- 101  (Rio Santos) / Porto de
Itaguaí. São 70,9 km de implantação e construção da rodovia, desapropriação, supervisão e gerenciamento da obra,
supervisão ambiental e prospecção, monitoramento e resgate arqueológico. Do valor total, 75% são financiados pelo
Governo Federal, através de um convênio firmado entre o Governo do Rio e o DNIT. Como o nome diz, a nova rodovia
forma um arco de acesso rodoviário a oeste do estado, cortando oito municípios, Manilha, Magé, Saracuruna, Caxias,
Nova Iguaçú, Japeri, Seropédica e Itaguaí.
A obra não se restringe ao modal rodoviário, pois vai criar uma acessibilidade mais racional ao Porto de Itaguaí, com
calado de 30 m e grande potencial de movimentação, e ao Porto Maravilha, que está sendo reformulado. A racionalidade
se estende ao transporte entre as regiões Sul e Sudeste em direção ao Norte e Nordeste do Estado do Rio de Janeiro. Ao
longo de sua área de influência, o Arco Viário estimula a criação de novos pólos logísticos  com redução de tempo de
viagem e de custos de transporte  além de ser um fator de desenvolvimento para os municípios no seu entorno.
O trecho C, sob responsabilidade da Secretaria Estadual de Obras,  é único segmento virgem de toda a extensão.  A
concorrência da obra desse segmento,  dividido em quatro lotes,  teve a participação de 36 empresas  brasileiras e os
consórcios vencedores foram: Consórcio Arco Metropolitano do Rio, formado pela Norberto Odebrecht e Andrade
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No  material  compartilhado  constaram  os  termos  do acordo  de  colaboração

firmado entre executivos da ANDRADE GUTIERREZ e o Procurador-Geral da República,

homologado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Petição nº 5998, cujo Relator foi o

saudoso Ministro  Teori  Zavascki.  Esses  termos trouxeram indícios  de  práticas  criminosas

envolvendo  a  gestão  do  então  governador  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  SÉRGIO  DE

OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO.

 

Gutierrez (lote 1) e o Consórcio Carioca/Queiroz, formado pela Carioca Christiani-Nielsen e Queiroz Galvão (lote
2). Já o lote 3 foi ganho pelo Consórcio Arco do Rio, formado pela OAS e Camargo Corrêa e o lote 4 ficou com o
Consórcio Arco Metropolitano Rio, pertencente à Delta Construções e à Oriente Construções.” (grifei)

11 As obras do PAC Favelas foram divididas em três lotes, um para cada uma das comunidades contempladas. O Consórcio
Rio Melhor, liderado pela ODEBRECHT, em parceria com a OAS e a DELTA, venceu o contrato de valor estipulado
inicialmente em R$ 493 milhões para realizar obras no Complexo do Alemão. O Consórcio Manguinhos, liderado pela
ANDRADE GUTIERREZ, em parceria com a EIT e CAMTER, venceu o contrato de R$ 232 milhões para executar os
serviços  no  Complexo  de  Manguinhos.  E  o  Consórcio  Novos  Tempos,  encabeçado pela  QUEIROZ GALVÃO,  em
sociedade com a CAENGE e CARIOCA ENGENHARIA, o contrato de R$ 175,6 milhões para as obras da Comunidade
da Rocinha. A título de ilustração, vide o teor da seguinte reportagem publicada no site “Carta Maior” em  fevereiro de
2008 (http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Comecam-obras-do-PAC-em-tres-favelas-do-Rio-de-Janeiro/4/13767 –
acesso em 04.11.2016): “Começaram nesta segunda-feira (10) as obras do Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) em três das maiores favelas do Rio de Janeiro. Com investimentos inicialmente previstos em R$ 1,2 bilhão, as
comunidades do Complexo do Alemão, de Manguinhos e da Rocinha serão, de acordo com o governo, parcialmente
transformadas em canteiros de obras pelos próximos dois anos. Entre as melhorias previstas no PAC estão a construção
de cerca de cinco mil novas habitações, oito escolas públicas e diversas unidades de atendimento médico, além de um
teleférico, um elevador em plano inclinado e uma passarela desenhada por Oscar Niemeyer.
O governo espera que o início das obras traga um impacto positivo imediato à economia local. Quatro mil e seiscentos
postos de trabalho oferecidos pelo PAC foram preenchidos pelos próprios moradores,  e parte desse contingente  já
começou a trabalhar. A grande procura por um posto no PAC, no entanto, mostrou que a necessidade de inclusão da
população das três comunidades é bem maior, já que 16.462 pessoas se inscreveram em busca de trabalho, gerando uma
relação  candidato/vaga  de  quase  quatro  para  um.
As obras do PAC nas favelas do Rio foram inauguradas oficialmente na sexta-feira (7), em cerimônia que contou com as
presenças do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do governador Sérgio Cabral Filho, além dos ministros Dilma
Rousseff  (Casa  Civil)  e  Márcio  Fortes  (Cidades),  entre  outras  autoridades.  Lula  fez  questão  de  visitar  as  três
comunidades,  e  discursou  em  cada  uma  delas  para  uma  platéia  formada  por  moradores.
Na Rocinha, o presidente prometeu que as obras estarão concluídas no prazo previsto: 'Essa é uma obra que eu faço
questão, antes de deixar a Presidência, de vir aqui inaugurar', disse. Em Manguinhos, Lula falou sobre a construção de
novas moradias: 'Se a gente permite que as pessoas morem apinhadas em barracos de dois ou três metros quadrados e
que durmam,  cozinhem e façam suas necessidades fisiológicas  no  mesmo quarto,  as  pessoas vão deixando de  ser
racionais', disse.
No Complexo do Alemão, Lula aproveitou para “apresentar” a ministra Dilma Rousseff aos moradores: 'A Dilma é uma
espécie de mãe do PAC, é ela que cuida, é ela que acompanha, é ela que vai cobrar, junto com o Márcio Fortes, se as
obras estão andando ou não estão andando', disse. Na Rocinha, o presidente voltou a citar Dilma, que é apontada por
muitos  como possível  candidata  à  sua  sucessão  pelo  PT:  'A Dilma é  a responsável  por  toda  a  organização,  pela
determinação das prioridades e pelo controle nacional das obras do PAC', disse.
(...)
Confira as principais obras do PAC nas três comunidades
Complexo do Alemão (Zona Norte, 95 mil moradores, investimento de R$ 601 milhões):
-  Teleférico  ligando  a  base  e  o  alto  da  favela,  com  capacidade  para  transportar  30  mil  pessoas  por  dia;
-  Construção  de  três  mil  unidades  habitacionais  e  reforma  de  outras  5.600  casas;
- Construção de um centro de atendimento médico, três postos de saúde, duas escolas de ensino médio e uma de ensino
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Com  os  temas  denominados  “Estádios  da  Copa  do  Mundo”  e  “Comperj”,

inicialmente juntados ao Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.000680/2016-32

da procuradoria da República no Rio de Janeiro - PRRJ, os executivos da referida empreiteira

narraram  que  em  2007,  no  primeiro  ano  de  seu  mandato,  o  ex-governador  SÉRGIO

CABRAL solicitou pagamento de propina a ROGÉRIO NORA, presidente da construtora

ANDRADE GUTIERREZ como contrapartida para futuras contratações pelo ente público,

sobretudo para execução das obras supramencionadas.

O acerto envolvia o pagamento de 5% de propina sobre o valor do faturamento

desses contratos. Proposta similar alcançaria o contrato para a reforma do Maracanã, cujo

pagamento  foi  acertado  entre  CLÓVIS  PRIMO  pela  ANDRADE  GUTIERREZ  e

BENEDICTO  JÚNIOR,  da  ODEBRECHT.  Nesse  caso,  a  licitação  foi  realizada

posteriormente em um processo simulado,  acertado de antemão entre as duas empreiteiras,

SÉRGIO  CABRAL e  a  DELTA  ENGENHARIA,  do  empresário  FERNANDO

CAVENDISH.

CLÓVIS PRIMO ainda informou que entre 2007 e 2008 foram feitos pagamentos

mensais de valores em torno de R$ 300.000,00 ou R$ 350.000,00, entregues em espécie por

ALBERTO QUINTAES, superintendente comercial da ANDRADE GUTIERREZ no Rio de

Janeiro,  a  CARLOS EMANUEL CARVALHO DE MIRANDA,  operador  financeiro  de

SÉRGIO CABRAL. O numerário era referente a um Caixa 2 operacionalizado na diretoria

técnico, duas creches, uma biblioteca e um posto policial.
Manguinhos (Zona Norte, 45 mil moradores, investimento de R$ 358,7 milhões):
-  Elevação,  numa  área  de  dois  quilômetros,  da  linha  férrea  que  corta  a  favela;
-  Construção  de  doze  quilômetros  de  rede  de  esgoto,  cinco  de  pavimentação  e  doze  de  drenagem;
-  Criação  do  “Parque  Metropolitano”,  que  terá  área  equivalente  ao  Parque  do  Flamengo;
- Construção de um centro de atendimento médico, dois postos de saúde, um complexo esportivo, duas escolas de ensino
médio e uma de ensino técnico e uma biblioteca.
Rocinha  (Zona  Sul,  120  mil  moradores,  investimento  de  R$  180,2  milhões):
- Construção de um complexo esportivo com piscina olímpica, quadras de esporte e uma passarela desenhada por Oscar
Niemeyer;
-  Construção  de  um  elevador  em  plano  inclinado  ligando  as  partes  baixa  e  alta  da  favela;
-  Construção  de  um  centro  pré-hospitalar,  dois  postos  de  saúde  e  duas  creches;
- Construção de cinco quilômetros de pavimentação, cinco de drenagem e três de rede de esgoto.”
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financeira da construtora, comandada pelo falecido RICARDO CAMPOLINA. 

ALBERTO QUINTAES também informou que como desdobramento desse acordo

espúrio  a  ANDRADE GUTIERREZ realizou doação oficial  para  a  campanha eleitoral  de

2010 no valor de R$ 2.000.000,00, dinheiro que foi contabilizado como pagamento de propina

para CABRAL.

Ainda em decorrência desse compartilhamento de provas, o Ministério Público

Federal no Rio de Janeiro recebeu parte do acordo de leniência formalizado entre a empresa

CARIOCA ENGENHARIA e a procuradoria da República em Curitiba, ocasião em que foram

apresentados  fatos  ilícitos  igualmente  relacionados  com  agentes  políticos  do  estado,

envolvendo os seguintes temas: i) PAC das Favelas; ii) Arco Metropolitano; iii) Geração de

Caixa 2; iv) Destinação de Recursos do Caixa 212.

 

EDUARDO  BACKHEUSER,  diretor  corporativo  da  empresa,  declarou  que  a

pedido do pai dele, RICARDO PERNAMBUCO, ficou encarregado de fazer as entregas de

propina a  CARLOS MIRANDA, pessoa indicada por  SÉRGIO CABRAL para receber os

valores. Os pagamentos referiam-se ao compromisso de apoio da CARIOCA ENGENHARIA

ao ex-governador, em valores mensais de R$ 200.000,00, aumentados para R$ 500.000,00 no

segundo mandato. Os pagamentos, que começaram a ser realizados em 2008, não estavam

necessariamente vinculados a nenhum faturamento realizado pelo Governo do Estado do Rio

de Janeiro, mas tinham por premissa a relação de troca entre o poder público e a empresa, de

modo que fossem preservados seus mais variados interesses. Os recursos em espécie eram

provenientes de Caixa 2 da CARIOCA ENGENHARIA e eram administrados por TÂNIA

FONTENELLE, que, em certo momento,  passou a realizar pessoalmente os pagamentos para

CARLOS MIRANDA.  Ainda de acordo com EDUARDO BACKHEUSER o Caixa 2 da

CARIOCA  ENGENHARIA  era  abastecido  com  contratos  fictícios  ou  superfaturados,

negociados por TÂNIA FONTENELLE.

12 - Documentação juntada ao Inquérito Civil Público nº 1.30.001.002006/2012-69.
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Um desses contratos superfaturados foi firmado com a empresa AGROBILARA,

pertencente a JORGE PICCIANI.

A mesma  taxa,  segundo  relatos  de  outros  executivos,  havia  sido  cobrada  das

empresas Odebrecht, OAS e Delta. 

TÂNIA FONTENELLE  também  prestou  depoimento  e  admitiu  que  era

responsável  na  CARIOCA  ENGENHARIA  pela  realização  de  operações  financeiras

destinadas à geração de dinheiro em espécie para pagamentos ilícitos. Isto era feito mediante

o superfaturamento de contratos com empresas prestadoras de serviços e, em outras hipóteses,

mediante a celebração de contratos totalmente simulados, sem nenhuma prestação efetiva de

serviços.  TÂNIA FONTENELLE  começou  a  realizar  pagamentos  em  2009,  durante  o

primeiro mandato de  SÉRGIO CABRAL,  iniciando-se no valor de R$ 200.000,00 e que

passou,  tempos  depois,  para  R$  500.000,00,  embora  a  periodicidade  não  fosse  regular,

encerrando-se em 2014 ao final do segundo mandato.

Esses fatos estão apontados em ações penais formalizadas perante a 7ª VFC/RJ,

dentre as quais a de número 0509503-57.2016.4.02.5101 (Operação Calicute).

4 – DOS FATOS CRIMINOSOS RELACIONADOS ÀS EMPRESAS DE ÔNIBUS E O

GOVERNO DE SÉRGIO CABRAL.

Com o aprofundamento das investigações foram identificados outros nichos de

corrupção  relacionados  ao  então  chefe  do  executivo  estadual.  Particularmente  quanto  ao

núcleo  criminoso  capitaneado  por  SÉRGIO  CABRAL,  foi  detalhada  a  dinâmica  de

arrecadação e pagamento de propina por empresários do setor de transporte no estado do Rio

de  Janeiro  entre  os  anos  de  2010  e  2016,  através  dos  principais  dirigentes  ligados  à

FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO
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DO RIO DE JANEIRO – FETRANSPOR (CNPJ nº 33747288000111), quais sejam,  JOSÉ

CARLOS  LAVOURAS,  LÉLIS  MARCOS  TEIXEIRA, JACOB  BARATA FILHO  e

MARCELO TRAÇA, os quais, nesse período, teriam movimentado a espantosa quantia de

R$ 260.168.069,00 de forma clandestina. 

Esse tema é objeto da ação penal nº 0505914-23.2017.4.02.5101 (Operação Ponto

Final), distribuído por dependência para a 7ª Vara Federal Criminal/RJ, diante da conexão

com os demais delitos praticados por essa mesma organização criminosa.

De acordo com a imputação, foi apurado esquema de arrecadação de propina junto

às empresas de ônibus e de repasse de valores ilícitos a agentes públicos, incluindo o ex-

governador  SÉRGIO  CABRAL (R$  144.781.800,00).  Com  isso  os  empresários  JOSÉ

CARLOS  LAVOURAS,  JACOB  BARATA FILHO,  LÉLIS  TEIXEIRA,  MARCELO

TRAÇA e JOÃO AUGUSTO MONTERO garantiam a hegemonia no setor de transportes,

benefícios  na  política  tarifária  e  de  gestão  desse  serviço  público.  Entre  os  benefícios

concedidos, é de se destacar o aumento das passagens de ônibus intermunicipais em 7,05%,

no ano de 2009 e desconto de 50% no IPVA das empresas de ônibus.

Além de  José  Carlos  Reis  Lavouras (corrupção  ativa,  lavagem de  dinheiro,

crime contra o sistema financeiro e organização criminosa), Jacob Barata Filho (corrupção

ativa,  lavagem de  dinheiro,  crime  contra  o  sistema  financeiro  e  organização  criminosa),

Marcelo Traça Gonçalves (corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa),

Lélis  Marcos  Teixeira (corrupção  ativa,  lavagem  de  dinheiro  e  organização  criminosa),

também foram denunciados  João Augusto  Morais  Monteiro  (corrupção ativa,  lavagem de

dinheiro e organização criminosa), Álvaro Novis (corrupção ativa, lavagem de dinheiro, crime

contra  o  sistema  financeiro  e  organização  criminosa),  Edimar  Dantas  (corrupção  ativa,

lavagem de  dinheiro,  crime  contra  o  sistema financeiro  e  organização criminosa),  Sérgio

Cabral (corrupção passiva), Carlos Miranda (corrupção passiva), Carlos Bezerra (corrupção

passiva),  Márcio  Miranda  (lavagem  de  dinheiro,  crime  contra  o  sistema  financeiro  e
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organização  criminosa),  David  Sampaio  (lavagem  de  dinheiro  e  organização  criminosa),

Francisca  Medeiros  (crime  contra  o  sistema  financeiro  e  organização  criminosa),  Eneas

Bueno (organização criminosa), Octacílio Monteiro  (organização criminosa), Regina Antonio

(organização criminosa), Eni Gulineli (organização criminosa), Claudia Ferreira (organização

criminosa).

Cabe anotar que serviram de base para a propositura da ação penal, dentre outros

meios de prova, termos do acordo de colaboração supramencionado, formalizado com Álvaro

Novis e Edimar Dantas, os quais, como dito, assumiram a condição de intermediários dos

pagamentos  feitos  pelas  empresas  de  ônibus  a  JORGE  SAYED  PICCIANI  e  PAULO

CÉSAR DE MELO SÁ.

Assim,  verificou-se,  nos  mesmos  moldes  existentes  em  relação  às  demais

organizações criminosas investigadas pela Operação Lava Jato, a sua estruturação e divisão de

tarefas em cinco núcleos básicos: a) o núcleo econômico, formado por executivos do setor de

transporte coletivo e das empreiteiras cartelizadas contratadas para execução de obras pelo

Governo do Estado do Rio de Janeiro, que ofereceram vantagens indevidas a mandatários

políticos e gestores públicos; b) o núcleo administrativo, composto por gestores públicos do

Governo do Estado do Rio de Janeiro, os quais solicitaram e administraram o recebimento das

vantagens indevidas pagas pelas empreiteiras;  c) o núcleo financeiro operacional, formado

por responsáveis pelo repasse das vantagens indevidas e pela ocultação da origem espúria,

inclusive através de empresas constituídas exclusivamente com tal finalidade;  d) o  núcleo

político, formado pelo líder da organização criminosa, o ex-governador SÉRGIO CABRAL. 

Desse núcleo  político  também faziam e fazem parte  membros do  Tribunal  de

Contas do Estado - TCE, cuja responsabilização criminal está afeta ao Superior Tribunal

de Justiça, e integrantes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – ALERJ,

alguns deles alvos dos pedidos ora submetidos a esse Egrégio Tribunal Regional Federal.

Ministério Público Federal – Procuradoria Regional da República – 2ª Região
Núcleo Criminal de Combate à Corrupção da PRR 2ª Região

Rua Uruguaiana, 174, Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP.: 20.050-092

23



5 – DOS FATOS CRIMINOSOS RELACIONADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO – TCE

Estruturação  similar,  com  a  constituição  dos  núcleos  econômico,  financeiro

operacional e político, foi identificada no esquema criminoso instituído dentro do Tribunal

de  Contas  do  Rio  de  Janeiro com  a  cooptação  criminosa  da  maior  parte  de  seus

conselheiros,  que  aceitaram  e  receberam  indevida  vantagem  patrimonial  das  principais

empreiteiras  do  país  e  também  dos  referidos  dirigentes  da  FETRANSPOR,  com  a

perspectivava de viabilizar a tutela do interesses deles, eventualmente submetidos ao órgão

fiscalizador.

A apuração das supostas condutas criminosas atribuídas aos conselheiros é objeto

de investigação conduzida nos autos do Inquérito Nº 1133/DF (Operação Quinto do Ouro),

instaurado no Superior Tribunal de Justiça,  sob a relatoria do Ministro Félix Fischer,  que

autorizou o compartilhamento com as demais instâncias de provas e meios de prova ali

existentes.

O ex-presidente do TCE, JONAS LOPES JÚNIOR, também firmou acordo de

colaboração com o Ministério Público Federal, o qual foi homologado no Superior Tribunal

de Justiça. Além de admitir as práticas criminosas, o colaborador revelou detalhes importantes

para a completa elucidação dos fatos,  incluindo o nível de envolvimento dos investigados

JORGE PICCIANI  e  PAULO MELO  no  esquema  de  intermediação  e  arrecadação  de

propina.

Na  condição  de  presidente  do  órgão  fiscalizador,  coube  a  JONAS  LOPES

JÚNIOR arrecadar o dinheiro da propina proveniente das empreiteiras e da FETRANSPOR,

retirar seu quinhão e repassar o restante aos seus pares, mais especificamente aos conselheiros

ALUISIO  GAMA  DE  SOUZA,  JOSE  GOMES  GRACIOSA,  MARCO  ANTONIO

ALENCAR, JOSE MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO, JULIO LAMBERTSON RABELLO
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(já falecido) e ALOYSIO NEVES GUEDES, todos, de alguma forma, ligados à ALERJ e ao

ex-governador SÉRGIO CABRAL.

Na gestão de JONAS LOPES JÚNIOR, o filho dele, JONAS LOPES NETO, foi

contratado para receber a propina e repassá-la ao pai que, por sua vez, se encarregava de

dividi-la entre os comparsas.

Antes  disso,  outros  investigados  já  haviam declarado  que  existia  esquema de

corrupção  no  tribunal.  De  acordo  com  o  depoimento  de  CLÓVIS  RENATO  NUMA

PEIXOTO PRIMO, executivo da Andrade Gutierrez, em duas ocasiões houve solicitações de

pagamentos de propina para os conselheiros do TCE/RJ, a primeira delas em 2008 ou 2009,

durante a execução do PAC Manguinhos, e a segunda durante as obras do Maracanã. Ainda de

acordo com esse depoimento, em reunião do consórcio com Delta e Odebrecht, na qual estava

presente  ALBERTO QUINTAES,  o  representante  da  Odebrecht  teria  dito  que  o  TCE/RJ

deveria ser atendido com 1 %, a pedido de WILSON CARLOS.

QUINTAES confirmou os fatos e detalhou a  forma como a propina foi paga ao

TCE-RJ e concluiu que a  Andrade Gutierrez honrou com a totalidade dos pagamentos

devidos  de  1  %  ao  TCE  nas  obras  do  MARACANÃ  COPA,  PAC  FAVELAS

MANGUINHOS e ARCO METROPOLITANO.

A empresa Carioca Crhistiani-Nilsen EngenhariaS/A, por sua  vez, elaborou um

Relatório de Investigação Interna, entregue ao Ministério Público Federal, no qual relatou a

existência de possível ilícito envolvendo o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro no

âmbito  das  obras  do Metrô da Linha 4,  no ano de  2014,  pelo  consórcio  formado pelas

empresas Construtora Norberto Odebrecht S.A. ("CNO''), Construtora Queiroz Galvão S.A.

("QG'')  e  Carioca  Christiani-Nielsen  Engenharia  S.A.  ("Carioca''),  conforme  expediente

juntado nos autos do Inq 1133/DF.

 

De  igual  modo  BENEDICTO  JÚNIOR  e  LEANDRO  AZEVEDO,  ambos
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executivos da Odebrecht, confirmaram o pagamento de propina aos conselheiros do TCE.

Álvaro Novis e Edimar Dantas declararam que alguns malotes de dinheiro foram

entregues  na  rua  México  168,  4ª  andar,  Centro/RJ,  por  ordem  de  executivos  da

FETRANSPOR. No local funciona o escritório de advocacia de JONAS LOPES NETO, cuja

função no esquema era receber a propina direcionada aos conselheiros.

Os empresários do setor de transporte coletivo também efetuaram pagamento de

propina para os conselheiros, fato que contou com a intermediação de JORGE PICCIANI,

conforme registro constante do anexo 5 do termo de colaboração premiada13 do ex-presidente

do TCE, JONAS LOPES JÚNIOR, como se pode depreender em breve trecho que segue

colacionado:

“(...)Que passado não muito tempo o Colaborador recebeu ligação
do Deputado Estadual JORGE PICCIANI, solicitando que fosse em
reunião  em  sua  residência  que  contaria  com  a  presença  do
empresário  JOSE  CARLOS  LAVOURA;  Que  JORGE  PICCIANI
sugeriu que o Colaborador aceitasse uma contribuição mensal aos
Conselheiros do TCE/RJ para que o Tribunal tivesse “boa vontade”
com os temas do setor na Corte de Contas; (...)”

No  ponto  que  toca  aos  conselheiros  do  TCE,  a  organização  criminosa  foi

composta pelo núcleo econômico, formado pelas empreiteiras Odebrecht, Andrade Gutierrez

e  Carioca Engenharia,  além dos empresários  ligados às  empresas  de ônibus;  já  o  núcleo

financeiro operacional  era basicamente integrado por JONAS LOPES JÚNIOR e JONAS

LOPES NETO, pai e filho encarregados de cobrar, receber e distribuir a propina; por fim, o

núcleo institucional,  integrado pelo próprio presidente,  JONAS LOPES JÚNIOR e pelos

conselheiros  ALUISIO  GAMA  DE  SOUZA,  JOSE  GOMES  GRACIOSA,  MARCO

ANTONIO ALENCAR, JOSE MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO, JULIO LAMBERTSON

RABELLO (já falecido) e ALOYSIO NEVES GUEDES.

13 Acordo homologado pelo STJ, cujo relator, Min Felix Fischer, autorizou o compartilhamento de provas.
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6 – DOS FATOS CRIMINOSOS RELACIONADOS AOS DEPUTADOS ESTADUAIS

Como já é possível inferir pela narrativa até aqui desenvolvida, as ramificações da

organização criminosa não ficaram restritas ao executivo e TCE, pois também a Assembleia

Legislativa do Rio de Janeiro serviu de palco para o esquema criminoso que tomou de assalto

o estado ao longo de décadas. 

Trata-se do segmento mais resistente à reação dos órgãos de persecução penal, não

só pela blindagem forjada em textos legais, como também pela costura de alianças com outros

agentes políticos, igualmente beneficiados com os ilícitos perpetrados.

 

Nesse ambiente  altamente  comprometido  estão  inseridos  alguns dos  principais

políticos do Rio de Janeiro, JORGE SAYED PICCIANI, PAULO SOUZA MELO DE SÁ

e EDSON ALBERTASSI.  Os três possuem em comum o fato de serem aliados políticos,

integrantes  do  Partido  do  Movimento  Democrático  Brasileiro-PMDB,  com  funções  de

liderança no parlamento fluminense, no executivo e na própria agremiação política.

Agem  com  absoluta  desenvoltura,  ocupando  funções  estratégicas  em  órgãos

públicos,  distribuindo  funções,  empregos  e  cargos  para  apadrinhados  e  comparsas,

viabilizando candidaturas a cargos eleitorais com apoio político e financeiro.

Promovem, em função disso, os mais variados interesses de seus corruptores, não

só com a edição de atos normativos, como também viabilizando contratos milionários com

entes estatais,  dentre  outras coisas.  Tudo isso em troca de indevida vantagem econômica,

obtida  ora  por  meio  do  financiamento  de  campanhas,  ora  com pagamentos  clandestinos,

inclusive no exterior, com vistas ao enriquecimento ilícito.

Não é por acaso que os três parlamentares, desde que ingressaram na política,

aumentaram  os  respectivos  patrimônios,  algo  que  tem  sido  decisivo  não  só  para  a
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consolidação de seus mandatos eletivos, como também para a espantosa evolução dos seus

respectivos patrimônios pessoais.

Essa monumental arrecadação de dinheiro escuso também serviu para abastecer o

caixa da agremiação política, o que tem sido fundamental para viabilizar o preenchimento de

cargos estratégicos, inclusive em diversos municípios da região.

Tais circunstâncias deixam latente a existência de um pacto entre as diferentes

esferas de poder do Estado do Rio de Janeiro, de cooperação para permitir a espoliação dos

recursos públicos, seja de natureza federal ou estadual, avalizado pelos caciques regionais da

agremiação  política  no  poder,  a  saber,  o  Partido  do  Movimento  Democrático  Brasileiro-

PMDB. 

A versão parlamentar dessa organização criminosa, a exemplo do que ocorreu no

executivo e no TCE, também contou e conta com o apoio de operadores financeiros aos quais,

dentre outras funções, cabe arrecadar e ocultar o dinheiro oriundo da corrupção, distribuindo-

o  em  contas  bancárias  diversas,  mantidas  em  nome  de  interpostas  pessoas,  para  ser

posteriormente inserido nas diversas atividades econômicas do grupo. 

É nesse contexto que merece destaque a posição de JORGE SAYED PICCIANI,

certamente o político mais influente do estado, com seis mandatos de deputado estadual –

cinco consecutivos no período de 1991 a 2010 e outro em curso iniciado em 2015 - além de

seis mandatos de presidente da ALERJ, quatro consecutivos no período de 1º/02/2003 a

1º/02/2011, e mais dois mandatos, a partir de 02/02/2015, o último ainda em curso, iniciado

em 02/02/2017, quando foi eleito por 65 dos 70 votos dos deputados estaduais. 

JORGE  PICCIANI ficou  afastado  do  parlamento  por  4  anos,  em  razão  de

derrota na disputa para o Senado, na eleição de 2010. No entanto, no período em que ficou

fora do parlamento exerceu a presidência estadual do seu partido - posição em que permanece
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até a presente data - mantendo o controle político do partido e da ALERJ.  Como, aliás,

destacado  na  imprensa  à  época,  quando  noticiou  que, mesmo derrotado  na  disputa  pelo

Senado, Picciani mostrou que ainda manda no PMDB fluminense e foi decisivo na eleição em

chapa única  do  deputado aliado Paulo  Melo  (PMDB) para presidir  a  Alerj  no próximo

biênio14. 

De fato, mensagens trocadas na época revelavam que PICCIANI jamais deixou

de exercer influência no parlamento e de ser informado sobre os acontecimentos por lá, como

se pode depreender pelo e-mail enviado pelo deputado André Correa, que segue reproduzido.

No texto, inicialmente enviado para SÉRGIO CABRAL e WILSON CARLOS,

com cópia para LUIZ FERNANDO PEZÃO e PAULO MELO, há referência ao projeto de

lei sobre gratificações para os Bombeiros e sobre as estratégias da base governista para a

votação do referido projeto.

14 http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2011/02/nova-alerj-ainda-sob-o-controle-de-cabral-e-picciani 
http://sinfrerj.com.br/alerj-muda-regra-e-divide-presidencia 
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Sólido  o  relacionamento  entre  SÉRGIO  CABRAL e  JORGE  PICCIANI,

parceiros e aliados políticos de longa data, que dividiam as decisões no partido e na própria

administração pública, definindo candidaturas a serem apoiadas pelo PMDB ou a ocupação de

cargos públicos, não só no executivo, como também na ALERJ e no próprio TCE. 

Todos fatos amplamente noticiados na imprensa15,  que,  recentemente,  destacou

muito oportunamente a falta de curiosidade dos políticos da ALERJ em saber até que ponto o

grande esquema de corrupção do governo de  SÉRGIO CABRAL foi causador da tragédia

financeira do estado, não obstante a consternação geral 16.

Assim como ocorreu em 1999, quando, sob a batuta de  JORGE PICCIANI e

SÉRGIO  CABRAL,  a  ALERJ  rejeitou  a  instauração  de  CPI  para  apurar  esquema  de

corrupção envolvendo políticos e a FETRANSPOR, dezoito anos depois esse movimento se

repetiu e outra vez a assembleia legislativa barrou a apuração dos fatos, mesmo diante dos

veementes  indícios  apontados  na operação Ponto Final.  Numa manobra  incomum,  quatro

deputados retiraram suas assinaturas, inviabilizando o quorum necessário para sua aprovação.

Mesmo com o questionamento  da  bancada  do PSOL,  que  alegou violação  ao

artigo 84, § 7º do Regimento Interno da Câmara17,  a mesa diretora indeferiu o pedido de

instalação da CPI.

15  http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-12-09/picciani-nomeou-ex-mulher-de-cabral-na-alerj.html 
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2017/01/24/jorge-picciani-passa-tres-horas-com-sergio-cabral-em-bangu/ 
http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/linhagem-de-cabral-e-picciani-unida-ate-o-fim/ 
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/lider-do-pmdb-do-rio-detalha-tatica-para-partido-governar-ate-

2022/n1597350208449.html 
Matéria do jornal O Globo intitulada Cabral:  é importante para o Rio eleger Picciani, em cópia extraída do acervo digital do 

Globo.
16 http://www.jb.com.br/rio/noticias/2017/03/09/apos-escandalo-de-cabral-deputados-do-rio-se-mantem-em-silencio-

ressalta-jornalista/ 
17 - Art. 84. Não se admitirão proposições: § 7º. Nos casos em que as assinaturas de uma proposição sejam necessárias ao

seu trâmite, não poderão ser retiradas ou acrescentadas após a respectiva publicação ou, em se tratando de requerimento,

depois de sua apresentação à Mesa.
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Falou mais alto o movimento de bastidores tendente a preservar a cúpula do órgão

legislativo,  já  que  PICCIANI,  PAULO MELO e  EDSON ALBERTASSI seriam

diretamente  alcançados  pelas  investigações,  face  ao  reiterado  recebimento  de  propina  da

FETRANSPOR. 

Também não houve manifestação oficial do partido sobre a prisão de CABRAL,

conforme determinação de PICCIANI:

Os reveses sofridos pela  organização criminosa não foram capazes  de inibir  o

prosseguimento das práticas ilícitas, muito menos diminuiu o poder do presidente da ALERJ,

que segue ditando as regras e pautando a atuação de seus pares, como se pode verificar no

episódio envolvendo a instalação da CPI UERJ.

No  telefone  de  PICCIANI,  apreendido  na  operação  Quinto  do  Ouro,  cujo

compartilhamento foi devidamente autorizado pelo Ministro Félix  Fischer,  há registros de

mensagens trocadas com o deputado TUTUCA, no qual foi possível verificar que o presidente

da ALERJ, depois de dar o aval para instalar a comissão parlamentar de inquérito, orientou o

interlocutor a limitar o objeto da investigação, de modo a não atingir o governo: “tem que ser

em cima da folha senão vira contra o Governo que não passa no custeio”.
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O  consistente  diálogo,  tido  em  março  de  2017,  portanto  após  a  prisão  de

CABRAL, não só confirmou o poder de  PICCIANI junto a seus pares, como reafirmou a

estratégia de blindagem do governo, deixando claro que a rejeição da CPI sobre o esquema da

FETRANSPOR teve influência direta do atual presidente da ALERJ.

De acordo com reportagem que segue reproduzida, a CPI da UERJ foi instituída

nos limites definidos para preservar o governo:

Alerj cria CPI para investigar denúncias de irregularidades na Uerj

https://extra.globo.com/

Por: Marina Navarro Lins em 31/03/17 12:12 
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Universidade estadual do Rio de Janeiro Foto: Leo Martins / Agência O Globo 

A criação da Comissão Parlamentar de Inquérito que pretende investigar a Universidade estadual do Rio de Janeiro (Uerj) foi 
publicada, nesta sexta-feira (31), no Diário Oficial da Assembleia Legislativa.

De acordo com o pedido, a CPI quer apurar denúncias de irregularidades na folha de pagamento da universidade e no 
pagamento de bolsas e auxílios a servidores. 

O pedido de abertura da comissão foi feito pelos deputados Gustavo Tutuca e Paulo Melo, ambos do PMDB. Vale lembrar 
que Tutuca era secretário estadual de Ciência e Tecnologia até novembro do ano passado. E a Uerj está sob o guarda-chuva da
pasta. 

As provas dos autos também revelam que PAULO MELO é outro integrante da

organização criminosa. Trata-se de   um dos mais influentes políticos do Estado do Rio de

Janeiro. Desde 1990 é eleito para ocupar o cargo de deputado estadual e atualmente está no

seu sétimo mandato. Ocupou a Presidência da ALERJ, de 02/02/2011 - quando foi eleito com

66 votos dos 70 – a 02/2015. Pretendia concorrer para mais um biênio, mas foi substituído por

JORGE PICCIANI, depois de um acordo político em que desistiu de concorrer para assumir

uma secretaria (Secretaria de Assistência Social) no governo de Luiz Fernando Pezão, função

que exerceu até junho de 2016, quando retornou para a ALERJ. 
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PAULO  MELO sempre  foi  um  forte  aliado  político  do  então  governador

SÉRGIO CABRAL18, inclusive o ajudou a barrar a iniciativa da oposição de criar uma CPI

no legislativo do estado para cobrar do governador explicações sobre suas ligações com a

Delta19. 

Essa  aproximação  pode  ser  medida  pelas  palavras  do  próprio  investigado  ao

responder  e-mail  de  SÉRGIO  CABRAL  no  qual  o  ex-governador  submetia  texto  a  ser

divulgado nas mídias sociais com a notícia de que não concorreria ao senado federal:

18 http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,cabral-contrata-firma-cujo-diretor-e-socio-de-deputado-aliado,763213 
19   http://veja.abril.com.br/politica/assessor-do-presidente-da-alerj-acompanhou-viagem-de-cabral-e-cavendish-a-europa/ 
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Obviamente toda essa lealdade tinha razão de ser, pois ao integrar o mesmo grupo

criminoso PAULO MELO teria condições de gozar dos benefícios daí decorrentes, como o

controle de alguns contratos celebrados por órgãos do Estado, a exemplo do Departamento

Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro – DETRAN. 

Isso explica, a propósito, os constantes registros de mensagens identificadas na

caixa  de  correio  eletrônico  de  sua  chefe  de  gabinete,  ANDRÉA  CARDOSO  DO

NASCIMENTO, relacionadas com o preenchimento de vagas em postos do DETRAN.

Muito embora coubesse ao grupo FACILITY fornecer a mão de obra necessária

para  atuar  nos  postos  de  atendimento  do  DETRAN,  PAULO  MELO se  encarregava

pessoalmente dessa providência, como revela o e-mail que segue reproduzido:
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A demanda pelas vagas foi apontada em mensagem enviada por Jennifer Souza da

Silva, através do e-mail jenniferdasilva.  facility@detran  .rj.gov.br.
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O endereço do correio eletrônico, “Facility@detran”, sugere uma aproximação no

mínimo questionável entre  PAULO MELO e o grupo Facility, algo que, aliado à absoluta

falta  de  atribuição do parlamentar  para  intervir  na ocupação de  empregos comissionados,

indicia a ilicitude dessa relação.

Robustece essa ilação um pedido feito  por  ANDRÉA,  por ordem de  PAULO

MELO,  para  que  fossem  levantados  os  pagamentos  feitos  em  favor  de  empresas

contratadas pelo Estado, dentre as quais a própria FACILIY.

Ministério Público Federal – Procuradoria Regional da República – 2ª Região
Núcleo Criminal de Combate à Corrupção da PRR 2ª Região

Rua Uruguaiana, 174, Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP.: 20.050-092

37

mailto:Facility@detran


O perfil profissional e patrimonial do deputado PAULO MELO segue o mesmo

padrão de  JORGE PICCIANI.  Aumento exponencial a partir do seu ingresso na política,

decorrente de atuação em ramos propícios à lavagem de dinheiro, como imobiliário e gado,

bem como sociedade  com fornecedores  do  Estado,  com atos,  tanto  do  legislativo,  como

executivo beneficiando seus negócios, seus sócios e sua base eleitoral. 

No Relatório de Informação nº 013/2017/ASSPA/PRR2, consta que o deputado

PAULO MELO declarou ao TSE bens, no ano de 2010, num total de R$ 3.400.996,75, e, no

ano de 2014, num total de R$ 5.020.321,24. Por meio de matérias jornalísticas e notícias na

internet, é possível conhecer declarações de bens fornecidas ao TSE mais antigas e saber que

PAULO MELO,  em  1997  possuía  um  patrimônio  de  R$772.902,2620;  em  2001  de

R$1.275.527,5421; e em 2006 de R$1.569.355,2722. 

A matéria, publicada em 20 de junho de 2004, intitulada “O Homens de Bens da

Alerj”, no jornal O Globo, informa que, a partir das declarações de renda apresentadas ao

Tribunal Regional Eleitoral, no período de 1996 a 2001, um grupo de deputados, dentre eles

PAULO MELO e  JORGE PICCIANI,  aumentaram em mais  de  100% seu patrimônio,

conseguindo a façanha de superar todos os outros investimentos do mercado no mesmo

período. 

PAULO MELO,  segundo a  reportagem,  encarou  o  aumento  patrimonial  com

naturalidade e reconheceu que o ingresso na política pesou a seu favor:  “O fato de ser notório

lhe dá credibilidade.  O cara tem confiança em você.  Ser deputado virou uma profissão.  É

como se fosse título nobre, dá prestígio.  Tenho consciência de que sou um bom deputado.

20 https://noticias.uol.com.br/politica/politicos-brasil/1998/deputado-estadual/2621957-paulo-cesar-melo-de-sa.jhtm?dados-
cargo-disputado-id=07&ano-eleicao=1998&dados-uf-
eleicao=RJ&p=PAULO+AND+CESAR+AND+MELO+AND+DE+AND+S%C3%81 

21 https://noticias.uol.com.br/politica/politicos-brasil/2006/deputado-estadual/26021957-paulo-melo.jhtm?dados-cargo-
disputado-id=07&ano-eleicao=2006&dados-uf-
eleicao=RJ&p=PAULO+AND+CESAR+AND+MELO+AND+DE+AND+S%C3%81 

22 https://noticias.uol.com.br/politica/politicos-brasil/2006/deputado-estadual/26021957-paulo-melo.jhtm?dados-cargo-
disputado-id=07&ano-eleicao=2006&dados-uf-
eleicao=RJ&p=PAULO+AND+CESAR+AND+MELO+AND+DE+AND+S%C3%81 

Ministério Público Federal – Procuradoria Regional da República – 2ª Região
Núcleo Criminal de Combate à Corrupção da PRR 2ª Região

Rua Uruguaiana, 174, Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP.: 20.050-092

38

https://noticias.uol.com.br/politica/politicos-brasil/2006/deputado-estadual/26021957-paulo-melo.jhtm?dados-cargo-disputado-id=07&ano-eleicao=2006&dados-uf-eleicao=RJ&p=PAULO+AND+CESAR+AND+MELO+AND+DE+AND+S%C3%81
https://noticias.uol.com.br/politica/politicos-brasil/2006/deputado-estadual/26021957-paulo-melo.jhtm?dados-cargo-disputado-id=07&ano-eleicao=2006&dados-uf-eleicao=RJ&p=PAULO+AND+CESAR+AND+MELO+AND+DE+AND+S%C3%81
https://noticias.uol.com.br/politica/politicos-brasil/2006/deputado-estadual/26021957-paulo-melo.jhtm?dados-cargo-disputado-id=07&ano-eleicao=2006&dados-uf-eleicao=RJ&p=PAULO+AND+CESAR+AND+MELO+AND+DE+AND+S%C3%81
https://noticias.uol.com.br/politica/politicos-brasil/2006/deputado-estadual/26021957-paulo-melo.jhtm?dados-cargo-disputado-id=07&ano-eleicao=2006&dados-uf-eleicao=RJ&p=PAULO+AND+CESAR+AND+MELO+AND+DE+AND+S%C3%81
https://noticias.uol.com.br/politica/politicos-brasil/2006/deputado-estadual/26021957-paulo-melo.jhtm?dados-cargo-disputado-id=07&ano-eleicao=2006&dados-uf-eleicao=RJ&p=PAULO+AND+CESAR+AND+MELO+AND+DE+AND+S%C3%81
https://noticias.uol.com.br/politica/politicos-brasil/2006/deputado-estadual/26021957-paulo-melo.jhtm?dados-cargo-disputado-id=07&ano-eleicao=2006&dados-uf-eleicao=RJ&p=PAULO+AND+CESAR+AND+MELO+AND+DE+AND+S%C3%81
https://noticias.uol.com.br/politica/politicos-brasil/2006/deputado-estadual/26021957-paulo-melo.jhtm?dados-cargo-disputado-id=07&ano-eleicao=2006&dados-uf-eleicao=RJ&p=PAULO+AND+CESAR+AND+MELO+AND+DE+AND+S%C3%81
https://noticias.uol.com.br/politica/politicos-brasil/1998/deputado-estadual/2621957-paulo-cesar-melo-de-sa.jhtm?dados-cargo-disputado-id=07&ano-eleicao=1998&dados-uf-eleicao=RJ&p=PAULO+AND+CESAR+AND+MELO+AND+DE+AND+S%C3%81
https://noticias.uol.com.br/politica/politicos-brasil/1998/deputado-estadual/2621957-paulo-cesar-melo-de-sa.jhtm?dados-cargo-disputado-id=07&ano-eleicao=1998&dados-uf-eleicao=RJ&p=PAULO+AND+CESAR+AND+MELO+AND+DE+AND+S%C3%81
https://noticias.uol.com.br/politica/politicos-brasil/1998/deputado-estadual/2621957-paulo-cesar-melo-de-sa.jhtm?dados-cargo-disputado-id=07&ano-eleicao=1998&dados-uf-eleicao=RJ&p=PAULO+AND+CESAR+AND+MELO+AND+DE+AND+S%C3%81
https://noticias.uol.com.br/politica/politicos-brasil/1998/deputado-estadual/2621957-paulo-cesar-melo-de-sa.jhtm?dados-cargo-disputado-id=07&ano-eleicao=1998&dados-uf-eleicao=RJ&p=PAULO+AND+CESAR+AND+MELO+AND+DE+AND+S%C3%81


Mas  eu  sou  um  empresário  bem-sucedido”.   No  mesmo  sentido  matéria  publicada  no

Estadão23. 

No período em que se concentra  a  investigação,  ou seja,  a  partir  do primeiro

mandato do governo de SÉRGIO CABRAL, em 2007, duas empresas se destacam, são elas,

a  VENTO  SUL  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS  LTDA.  EPP  e  a  MAUÁ

AGROPECUÁRIA REUNIDAS LTDA. 

PAULO MELO é sócio da MAUÁ AGROPECUÁRIA, registrada na JUCERJA,

em  21/02/2008,  com  WEVERSON  DO  CARMO  LISBOA,  cujo  ingresso  se  deu  em

13/07/2009,  após  a  saída  da  sócia  SAQUAREMA VIP SERVIÇOS ESPECIAIS S/C,  em

13/07/2009,  que,  por  sua  vez,  ingressou  na  MAUÁ,  após  a  saída,  em  5/09/2009,  de

ALESSANDRO CARVALHO DE MIRANDA., empresário com grande número de empresas,

dentre elas a ONIX SERVIÇOS LTDA., envolvida em escândalos de corrupção24. 

Merece registro o fato de WEVERSON, de acordo com informações do CNIS

(RPA nº 3429/2017), sempre ter ocupado cargos públicos, sobretudo junto ao Município de

Saquarema,  onde  desempenhou  o  cargo  de  Secretário  Municipal  de  Meio  Ambiente  de

Saquarema25,  e  ALERJ,  como  a  nomeação  em 2/02/2015  por  JORGE PICCIANI, para

exercer cargo em comissão junto à Presidência, bem como não constar como sócio de outra

empresa além da MAUÁ.

As diversas mensagens trocadas com ANDRÉA, revelam que  WERVERSON é

empregado e não sócio de PAULO MELO. Tomem-se como exemplo os e-mails que seguem

reproduzidos:

23http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,dezoito-presidentes-de-assembleias-legislativas-tem-mais-de-r-1-milhao-
imp-,685145 
24 http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/sanguessugas-operariam-em-obras-de-esgotos/ 
http://istoe.com.br/43980_NAS+ASAS+DA+FUNASA/ 

25 http://www.lagossaojoao.org.br/atas/ce-04-03.htm 
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http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,dezoito-presidentes-de-assembleias-legislativas-tem-mais-de-r-1-milhao-imp-,685145


Atente-se  que  a  empresa  SAQUAREMA VIP SERVIÇOS  ESPECIAIS,  cujas

cotas na MAUÁ foram repassadas para WEVERSON, tinha como sócio TÚLIO CÉSAR DE

ALMEIDA PEREIRA,  outro  empregado  de  PAULO MELO  utilizado  para  figurar  como

sócio em empresas que de fato pertencem ao parlamentar.
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TÚLIO CÉSAR foi reportado no Relatório de Inteligência Fiscal nº 29581, do

COAF,  em  quatro  operações  financeiras  atípicas,  no  segmento  espécie.  Duas  delas

relacionadas à empresa VENTO SUL, ambas no dia 11/11/2008, envolvendo a quantia de 100

mil  reais  cada,  e  as  outras  relacionadas  à  empresa  SAQUAREMA  VIP  SERVIÇOS

ESPECIAIS LTDA.,  que  já  foi  sócia  da  MAUÁ AGROPECUÁRIA REUNIDAS-EPP de

PAULO MELO, no período de 05/09/2008 a 13/07/2009. TÚLIO CÉSAR, que é filiado ao

PMDB desde 1999, aparece como responsável por saques de 100 mil reais, em 5/08/2008 e

R$104.220,00, em 17/10/2008. 

Também figurou como doador e fornecedor, respectivamente nas campanhas de

2006 e 2010, disputadas por PAULO MELO para o cargo de deputado estadual.  Ele é filiado

ao PMDB, desde 30/09/99.  

De  acordo  com Relatório  de  Pesquisa  nº  3406/2017/ASSPA/PRR2,  TÚLIO  é

sócio  de  VINÍCIUS  FERREIRA PEIXOTO  na  empresa  WALSAM  CONSTRUÇÕES  E

LOCAÇÃO LTDA.-ME. 

VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO é filho de MARIO PEIXOTO, cujas empresas

possuem  contratos  milionários  com  o  Estado  do  Rio  de  Janeiro.  A propósito,  o  íntimo

relacionamento  entre  o fornecedor  do  Estado do Rio  de  Janeiro  e  os  deputados  PAULO

MELO e JORGE PICCIANI, foi registrado em matérias jornalísticas que noticiaram o fato

de ambos terem sido padrinhos de casamento de luxo de MARIO PEIXOTO, na Itália, que

contou com a participação de um grupo de apenas 50 convidados. 

Em matéria intitulada: Empresário ligado a caciques do PMDB acumula R$ 480

milhões em contratos com o governo estadual26, são destacadas as relações societárias entre a

FAMÍLIA PEIXOTO e PAULO MELO, além dos contratos milionários do empresário com o

Estado do Rio de Janeiro, que se confirmam .

26 http://veja.abril.com.br/brasil/empresario-ligado-a-caciques-do-pmdb-acumula-r-480-milhoes-em-contratos-
com-o-governo-estadual/ 
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De fato, a empresa VENTO SUL, que pertence a  PAULO MELO, é sócia das

empresas  NOVO  RECREIO  VARGEM  GRANDE  EMPREENDIMENTOS  E

INCORPORAÇÕES;  SPE  1  EMPREENDIMENTOS  E  INCORPORAÇÕES  NOVO

RECREIO VARGEM; e MM AGROPECUÁRIA LTDA27. 

Circunstância  em comum entre  todas  essas  empresas  é  a  existência  de  algum

membro da FAMÍLIA PEIXOTO como sócio, diretamente ou por meio de outra empresa. 

A NOVO  RECREIO  e  SPE  1,  tem  como  sócios,  além  da  VENTO  SUL,  a

MULTISERV LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP, da qual são sócios MÁRCIO

e MARCO ANTÔNIO PEIXOTO, irmãos de MARIO PEIXOTO. 

A MM AGROPECUÁRIA LTDA., tem como sócios VINÍCIUS PEIXOTO, filho

de  MARIO  PEIXOTO,  e  a  empresa  MV  GESTÃO  E  CONSULTORIA  DE  ATIVOS

EMPRESARIAIS  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA.  ME,  que  tem  como  sócios  VINÍCIUS  e

MÁRIO PEIXOTO.

 

Nas declarações de bens apresentadas ao TSE por PAULO MELO, nas eleições

de 2014 consta um crédito de R$ 50.000,00 decorrente de empréstimo à MVC GESTÃO DE

ATIVOS,  que  tem  como  sócio  MARIO  PEIXOTO,  administrador  da  MULTIPROF  -

COOPERATIVA MULTIPROFISSIONAL DE SERVIÇOS, a favor de quem o Estado do Rio

de Janeiro empenhou mais de R$ 131 milhões entre 2002 e 2013, como consta no inquérito

civil nº 2013.00670457 acima mencionado e pode ser consultado no portal transparência do

Estado do Rio de Janeiro28 e verificado na planilha.

27 - Conforme Relatório de Pesquisa nº 3436/2017.

28http://www.transparencia.rj.gov.br/transparencia/faces/OrcamentoTematico/fornecedor?
_afrLoop=5420234422737779&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1byim8owkb&_adf.ct
rl-state=wzst782ma_119
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A  MVC  GESTÃO  DE  ATIVOS  é  sócia  da  VILLA  TOSCANA  junto  da

AGROBILARA, empresa de JORGE PICCIANI. 

Não obstante o valor modesto do capital social da MAUÁ AGROPECUÁRIA,

não é difícil encontrar notícias de venda de gado em valores bem elevados para fornecedor do

Estado, como a venda de um lote de 200 mil para a Fazenda Nova Trindade29;  ou leilões

promovidos  com  esses  fornecedores,  como  o  realizado  com  MARIO  PEIXOTO  (ML

Agropecuária)30; e aquisições expressivas31. 

A MAUÁ AGROPECUÁRIA possui duas comunicações ao COAF, no segmento

espécie, são elas: 100 mil reais, em 18/12/2011 e 400 mil reais, em 9/2/2012, referentes a

saques,  na  conta  da  agropecuária,  realizados  por  ELCIO  PENETRA DE  NAZARETH,

empregado da VENTO SUL e doador das campanhas de FRANCIANE CONCEIÇÃO GAGO

MOTA, em 2012 e 2014. 

A empresa VENTO SUL tem como sócios  PAULO MELO  e seu filho IURY

MOTTA DE MELO DE SÁ, que atualmente  exerce  função comissionada no Tribunal  de

Contas do Estado. 

Em março de 2014, houve a sexta alteração contratual, com aumento de capital

social de R$ 20.000,00 para R$ 274.875,00, aumento subscrito e integralizado por  PAULO

MELO, em 30/09/2011, no valor de R$ 200.000,00 e R$ 54.875,00 subscrito e integralizado

na data da alteração por IURY MOTTA MELO DE SÁ.  Nessa oportunidade também houve

acréscimo ao objeto social da empresa da atividade de Transporte Rodoviário de Carga.  A

29 http://blogs.canalrural.com.br/leiloblog/page/361/ 
30 http://blogs.canalrural.com.br/leiloblog/2011/07/15/comecou-a-expoinel-rio/
http://www.avanticonsultoria.com.br/novo/leilao.php?id_leilao=375# 
http://dstak.com/?eventosDetalhe,87 
31 http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Leilao-do-Copa-faz-pista-de-elite-com-

prenhezes-Nelore/2408 
http://blogs.canalrural.com.br/leiloblog/tag/mangaratiba/ 
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VENTO SUL aparece  tanto  como  doadora  como  nas  despesas  de  campanha  de  PAULO

MELO e de sua esposa FRANCIANE.

Outro  assessor  de  PAULO  MELO é  MAGNO  CEZAR  MOTTA,  conforme

Relatório de Pesquisa nº 3405/2017/ASSPA/PRR2. Ele é tio de FRANCIANE CONCEIÇÃO

GAGO MOTTA e irmão de JOSÉ MOTA, respectivamente, esposa e ex-sócio na VENTO

SUL. Ele ainda foi sócio de TÚLIO CÉSAR, na empresa PEDRA DA VILA EMPREITEIRA

LTDA. ME. 

MAGNO CEZAR MOTTA aparece  como doador  das  campanhas  eleitorais  de

FRANCIANE,  em  2008,  e  do  próprio  deputado,  em  2014.   É  relacionado  em  duas

comunicações  ao  COAF,  no  segmento  espécie.   Uma,  em  21/6/2013,  no  valor  de

R$100.000,00, e a outra em 1/11/2013, no valor de R$ 125.000,00.  Foi objeto de matéria

jornalística, em julho de 2017, dando conta de que se tratava de motorista de PAULO MELO

e funcionário fantasma da ALERJ, que ganhava mais de 18 mil reais32. 

Mais uma das empresas de PAULO MELO chama a atenção pelo sócio.  Trata-se

da PMGA INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., que tem como sócio GERALDO

ANDRE DE MIRANDA SANTOS, diretor da ORIENTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.,

que por sua vez, também possui contratos com o governo do Estado33.

Nota-se  pelas  relações  societárias  e  empresariais  de PAULO MELO,  que  há

fortes  indícios  do  uso  de  interpostas  pessoas  para  figurarem  como  sócios  de  empresas

vinculadas a fornecedores do Estado, com as quais são realizados negócios suspeitos que se

prestariam  a  viabilizar,  além  do  repasse  de  verbas  clandestinamente  ao  parlamentar,

provenientes  de  alguns  desses  contratos,  a  própria  dissimulação  da  origem  do  dinheiro,

empregado  para  o  enriquecimento  ilícito  do  investigado  e  para  o  financiamento  de  suas

32 http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-07-24/alerj-expulsa-acusados-de-maraja.html 
33 http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,cabral-contrata-firma-cujo-diretor-e-socio-de-deputado-

aliado,763213 
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campanhas políticas.

O  deputado  EDSON  ALBERTASSI é  outra  liderança  política  que  integra  a

organização criminosa e que presta-se a tutelar os interesses espúrios do esquema dentro da

ALERJ. Segundo sua biografia publicada no próprio site da casa legislativa, após ter sido

vereador em Volta Redonda, no ano de 1996, elegeu-se em 1998 para deputado estadual, pelo

PSB, tendo sido reeleito sucessivamente em 2002, 2006, já pelo PMDB, em 2010 e 2014.  Em

2002, foi escolhido para a presidência da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização

Financeira  e  Controle,  uma das  mais  importantes  da  ALERJ.  Permaneceu na  Presidência

dessa Comissão em 2006.  Em 2010, foi eleito vice-presidente da ALERJ e, em 2013, reeleito

para a mesma função.  No referido período, o presidente da ALERJ era  PAULO MELO.

Atualmente é presidente da Comissão de Constituição e Justiça e líder do Governo na ALERJ.

No site do PMDB/RJ34, consta que ALBERTASSI é o primeiro tesoureiro.    Vale

mencionar que o Presidente da Comissão Executiva Estadual é  JORGE PICCIANI,  o 1º

Vice Marco Antonio Cabral e 2º Vice PAULO MELO. 

ALBERTASSI, cuja base eleitoral fica em Volta Redonda/RJ, já figurou como

sócio  da  Rádio  88FM,  que  possui  programação  basicamente  evangélica.  A  empresa,

atualmente, está em nome de sua esposa e de seu pai. 

 A propósito,  sua esposa  ALICE BRIZOLA ALBERTASSI: (046.384.327-43)

figura como sócia das seguintes empresas: - V. P. D. EMPRESA DE RADIODIFUSAO LTDA

-  ME  (04.402.918/0001-18)  –  sócio-administrador  a  partir  de  25/11/2002;  -  RÁDIO

ENERGIA LTDA - EPP (31.232.747/0001-07) - sócio-administrador, a partir de 11/05/2007; -

RÁDIO ZÉ LTDA (27.284.900/0001-64)  -  sócio-administrador,  a  partir  de  09/02/2017;  -

RÁDIO  DIFUSORA  BOAS  NOVAS  LTDA  -  ME  (30.917.587/0001-69)  -   sócio-

34 http://pmdb-rj.org.br/comissao-executiva-estadual/ 
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administrador a partir de 03/05/2017; - ASSOCIAÇÃO NOVA ALIANÇA (04.549.227/0001-

41)  -  presidente  de  01/06/2001  a  12/07/2007;  -  PHONOMUSIC  ÁUDIO  VISUAL  E

SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EIRELI  (04.657.592/0001-70)  -  sócio-administrador  de

24/08/2001 a 19/09/2011. 

Seu  pai GERALDO  ALBERTASSI  (114.006.337-53)  é  sócio  das  seguintes

empresas:  -  RÁDIO  ENERGIA  LTDA  -  EPP  (31.232.747/0001-07)  sócio  a  partir  de

27/05/1997; VR PRINT CONFECCAO E COMERCIO EIRELI - ME (04.231.085/0001-70),

sócio administrativo de 12/06/2006 a 30/01/2014. 

Sua  filha EMILLY BRIZOLA ALBERTASSI  (159.181.727-77)  é  sócia  das

seguintes empresas: - RÁDIO ZÉ LTDA (27.284.900/0001-64) - sócio-administrador, a partir

de 09/02/2017;  - RÁDIO DIFUSORA BOAS NOVAS LTDA - ME (30.917.587/0001-69),

sócio-administrador a partir de 03/05/2017. J

Já ALBERTASSI é  responsável  por  duas  empresas:  SHOP  GOSPEL

COMERCIO  DE  PRODUTOS  AUDIO  VISUAIS  E  LITERATURA  LTDA.-ME

(32.520.496/0001-10) e a AB3 PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME (07.443.341/0001-

80). 

Dentre  essas empresas,  a ASSOCIAÇÃO NOVA ALIANÇA, conforme RIF nº

30386, foi alvo de comunicação ao COAF, no segmento espécie, de saque, no dia 28/10/2015,

de R$340.980,00 e no dia 3/11/2016, de R$718.000,00 feitos por ADAMASTOR PEREIRA

BARROS, atual  Presidente da  Associação e  funcionário  da Câmara Municipal  de  Miguel

Pereira, de acordo com Relatório de Pesquisa ASSPA/PRR2 nº 3521/2017. 
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Conforme o portal transparência do estado do Rio de Janeiro, a Associação Nova

Aliança recebeu do Estado do Rio de Janeiro, desde 2002 até hoje R$ 27.743.491,11 (Vinte

e sete milhões, setecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e onze

centavos).  No período da presidência de Alice Albertassi  recebeu R$ 10.574.745,28 (Dez

milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte

oito centavos). 

Acrescente-se que André Luis Rodrigues de Almeida, que também foi Presidente

da  Associação  Nova  Aliança,  foi  fornecedor  e  doador  da  campanha  eleitoral  de

ALBERTASSI de 2010. 

Relevante ainda destacar que o conflito de interesses entre a atividade parlamentar

desempenhada  por  ALBERTASSI e  a  atuação  de  sua  esposa  frente  à  Associação  Nova

Aliança,  destinatária  de  recursos  públicos  do  estado  do  Rio  de  Janeiro  não  passou

despercebida.  Pelo  contrário,  foi  alvo  de  notícia  intitulada  Assistencialismo  pago  com

dinheiro do governo35. Na matéria, consta que, segundo informação da CPI da ALERJ, que

investigava  os  contratos  do  governo  com  ONGs,  a  Fundação  de  Apoio  à  Infância  teve

contratos  com a Associação Nova Aliança,  cuja  controladora era  ALICE ALBERTASSI,

mulher do deputado EDSON ALBERTASSI. 

35 -  Fonte:  ACERVO  JORNAL  O  GLOBO.  Matéria  pública  em  22  de  setembro  de  2003  e  reproduzida  em
http://www.consciencia.net/2003/09/20/rj-cpi-ongs.html. 
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O  perfil  político  de  ALBERTASSI pode  ser  complementado  a  partir  de

informações  extraídas  da  imprensa.  Em matéria  publicada  no  site  do  jornal  O  Globo de

28/06/201636,  ele  é  apresentado  como  o  braço  direito  de  JORGE  PICCIANI,  que  é,

inclusive, chamado de seu padrinho. Ambos, de fato, mantêm estreita sintonia e poder, como é

possível observar pela definição sobre quem ocuparia uma das comissões da ALERJ:

36 - https://oglobo.globo.com/rio/no-legislativo-estilo-discreto-de-um-novo-todo-poderoso-16581244.
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Essa  estreita  relação  também  pode  ser  constatada  pelo  número  de  ligações

telefônicas  entre  eles.  Esses  contatos,  algumas  das  vezes,  ocorriam  por  intermédio  dos

telefones de SÁVIO MAFRA, assessor de PICCIANI e da empresa deste,  AGROBILARA,

como ilustram o diagrama extraído do Relatório de Pesquisa ASSPA/PRR2 nº 3522/2017:

ALBERTASSI possui sob seu comando 68 cargos na Assembleia Legislativa do

Rio (Alerj), com salários que vão de R$ 983 a R$ 30.471 reais. Acumula as seguintes funções:

presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ),  o Conselho de Ética,  a  CPI da

Petrobras, a relatoria da CPI da Crise Hídrica, o controle da TV Alerj, além de participar de 25

comissões. 

Ministério Público Federal – Procuradoria Regional da República – 2ª Região
Núcleo Criminal de Combate à Corrupção da PRR 2ª Região

Rua Uruguaiana, 174, Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP.: 20.050-092

49



São funções estratégicas que naturalmente aumentam o poder do grupo criminoso,

dada  a  capacidade  de  agir  em conformidade  com seus  interesses.  O próprio  processo  de

escolha do relator no julgamento das contas do governo já é uma evidência desse poder, como

vimos acima no episódio em que PICCIANI fez questão de antecipar ao jornalista quem seria

o relator das contas de 2015.

Os exemplos desse controle absoluto não param por aí. As investigações revelam

que são constantes os pedidos para ocupação de cargos e empregos públicos, inclusive de

SÉRGIO  CABRAL,  que interveio  para  que  ALBERTASSI e  PICCIANI mantivessem

parente do ex-governador trabalhando na ALERJ:

Registra-se  ainda  informação  jornalística37,  de  19/05/2017,  de  que  EDSON

ALBERTASSI, além de JORGE PICCIANI e PAULO MELO foram os responsáveis nos

últimos três anos pelas indicações dos Conselheiros para a Agenersa (Agência responsável

pela  regulação  e  fiscalização  dos  serviços  públicos  de  distribuição  de  gás  canalizado)  e

AGENTRANSP (agência que regula o serviço de transporte público no estado).  

Uma dessas nomeações, a propósito, foi objeto de comentário entre PICCIANI e

37 http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-05-16/informe-do-dia-morte-de-ex-deputada-movimenta-alerj-para-
vaga-na-agetransp.html 
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ALBERTASSI, que comemorou com o comparsa o fato de ter conseguido a nomeação de seu

então chefe de gabinete, LUIGI EDUARDO TROISTI, para exercer a função de conselheiro

da AGENERSA. 
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Óbvio que esse fisiologismo tem uma razão de ser. Com o apadrinhamento  e a

ocupação  de  cargos  estratégicos,  aumenta  o  poder  político  do  grupo  criminoso  e  a  sua

capacidade de arrecadação, principalmente a partir das licitações e contratos realizados por

cada um dos órgãos geridos por seus comparsas.

Não por acaso, a exemplo do que ocorreu com  PICCIANI e  PAULO MELO,

desde  que  assumiu  o  cargo  de  deputado  estadual,  ALBERTASSI vem  experimentando

evolução  patrimonial,  ainda  que  de  forma  mais  discreta.  É  o  que  se  pode  inferir  pelas

declarações de bens à Justiça Eleitoral. Em 200638, seus bens somavam 490 mil reais; em

201039, R$698.341,63; em 201440, R$ 1,1 milhão.  Na declaração de 2014, chama a atenção a

existência  de  crédito  de  empréstimo  de  empresa  de  335  mil  reais,  e  mais  dois  créditos

decorrentes de empréstimos no valor  de 110 mil reais. Na de 2006, a existência de 60 mil

reais em espécie; na de 2010, 105 mil reais em espécie. 

O viés governista do deputado EDSON ALBERTASSI na aprovação das contas do

atual governador Pezão também mereceu manchetes41, tal como o registro de sua amizade e

apreço por  SÉRGIO CABRAL,  tão  logo soube de  sua  prisão.   Há ainda  exemplos  mais

prosaicos  de  ligações  entre  ALBERTASSI,  CABRAL e  PICCIANI,  como  a  sanção  por

CABRAL da lei em que ALBERTASSI, em projeto junto com PICCIANI, dá nome de seu avô

ao novo aeroporto de Volta Redonda42. 

A sintonia política de PICCIANI e ALBERTASSI rendeu a ambos,  junto com

mais três deputados,  ação de investigação judicial por abuso de autoridade pela utilização

eleitoral  do  “Minha  Casa,  Minha  Vida”  pela  comissão  de  habitação,  responsável  pelo

38 http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2006/14423/RJ/10528/bens 
39 http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2010/14417/RJ/190000002698/bens 
40 http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2014/680/RJ/190000001607/bens 

41http://noticias.band.uol.com.br/cidades/rio/noticias/100000875947/alerj-aprova-contas-do-governo-estadual-de-2016.html
42 https://oglobo.globo.com/rio/cabral-sanciona-lei-em-que-deputado-da-nome-de-seu-avo-novo-aeroporto-2696719 
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credenciamento do programa no estado do Rio, cujos membros estavam concorrendo a eleição

em 2010, como também divulgado na imprensa43.

O panorama da atuação política de EDSON ALBERTASSI indica seu alinhamento

e proximidade com os líderes locais do PMDB PICCIANI e PAULO MELLO, tanto quanto

na atuação parlamentar de favorecimento aos empresários do setor de ônibus, como no apoio

ao governo de SÉRGIO CABRAL.  Fica, assim, exposta sua adesão ao projeto de poder de

enriquecimento ilícito dos agentes públicos do PMDB, capitaneado pelo então governador

SÉRGIO CABRAL, que tinha como uma das facetas o recebimento regular de propina da

FETRANSPOR.

Nesse cenário, não chega a ser surpreendente a notícia de que ALBERTASSI foi

indicado pelo governo do Estado para assumir a vaga deixada por JONAS LOPES JÚNIOR

no TCE, muito menos a celeridade com que a ALERJ, capitaneada por  PICCIANI  tenta

emplacar o comparsa como conselheiro.

Por  certo,  todo esse  movimento  extremamente  suspeito,  sobretudo pela  forma

como os então candidatos abriram mão de concorrer à vaga, aliada à construção de que tal

vaga, por conta disso, passaria a ser de livre nomeação do governador, indica a tentativa de

recomposição  do  grupo  criminoso  com  o  restabelecimento  dos  postos  chaves  na

administração pública.

A percepção  da  importância  e  influência  no  estado  do  Rio  de  Janeiro  dos

deputados estaduais JORGE PICCIANI, PAULO MELO e EDSON ALBERTASSI, todos

do mesmo partido do ex-governador  SÉRGIO CABRAL e ocupantes dos mais elevados e

influentes  cargos  no  legislativo  fluminense,  que  motivou  as  empresas  favorecidas

indevidamente pela ORCRIM  a manter relações com esses políticos tendentes a favorecê-los.

43 https://oglobo.globo.com/brasil/eleicoes-2010/mpe-entra-com-acao-contra-cinco-deputados-da-alerj-candidatos-nestas-
eleicoes-4988989 
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As vantagens indevidas recebidas pelos deputados estaduais em troca de atos de

ofício de favorecimento aos empresários consistem desde a entrega de dinheiro diretamente a

eles ou a seus representantes até a doações de campanhas de forma oficial e não oficial, como

maneira de devolução ou adiantamento das benesses já recebidas ou por receber. Passa ainda,

por meios mais sofisticados como a associação comercial a setores que se beneficiam direta

(contratos) ou indiretamente (isenções) de atos do poder público.

7 - DA COLABORAÇÃO DE ÁLVARO NOVIS

Após  a  propositura  da  ação  penal  em  relação  a  ÁLVARO  JOSÉ  GALLIEZ

NOVIS, pelo crime de lavagem de ativos para SÉRGIO CABRAL, e a opção dele por firmar

o acordo de colaboração premiada, homologado pelo STJ nos autos da Petição 11.962, os

indícios da participação de JORGE PICCIANI e PAULO MELO tornaram-se visíveis. 

ÁLVARO  JOSÉ  GALLIEZ  NOVIS  e  seu  funcionário  EDIMAR  MOREIRA

DANTAS  admitiram  exercer  atividades  irregulares  de  operadores  financeiros,  no  caso

consistente em organizar de forma paralela (sem registros oficiais) o recolhimento e entrega

de valores  para a empresa ODEBRECHT e para a FETRANSPOR (Federação das Empresas

de Transporte do Estado do Rio de Janeiro). 

Justamente  em razão  desse  papel,  ÁLVARO NOVIS  foi  descrito  na  denúncia

oferecida  no  curso  da  operação  Eficiência,  pelos  colaboradores  RENATO  CHEBAR  e

MARCELO CHEBAR - denunciados por lavagem de ativos em favor de SÉRGIO CABRAL

e de outros membros da ORCRIM - como sendo pessoa que creditava vultosos valores para a

organização criminosa chefiada por SÉRGIO CABRAL, mediante entregas de dinheiro vivo. 

Importante saber que ÁLVARO NOVIS, com atuação no mercado financeiro por

mais de 27 anos, usou a estrutura da sua empresa HOYA CORRETORA DE VALORES E

CÂMBIO, especializada em contratos de câmbio administração de recursos, bolsas de valores

e fundos de investimento - mais especificamente de funcionários, instalações e telefones -,
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para prestar serviços de “doleiro” para a FETRANSPOR e ODEBRECHT. 

EDIMAR MOREIRA DANTAS é funcionário da HOYA, com atuação na área de

liquidação de contrato de câmbio, especificamente venda de papel moeda e cartão turismo

para  pessoa  física  desde  1997.   Desempenhou  também  funções  para  FETRANSPOR  e

ODEBRECHT que nada tinham a ver com o objetivo social  da HOYA.  Era ele quem cuidava

do  controle  de  planilhas  e  pagamentos  relativos  a  movimentação  da  FETRANSPOR  e

ODEBRECHT. 

Os outros funcionários da HOYA que participaram da distribuição de dinheiro a

mando da ODEBRECHT e FETRANSPOR são: CARLOS ALBERTO VITAL DA SILVA,

funcionário da HOYA há 27 anos, atuando na função de liquidante de câmbio; RICARDO

CAMPOS SANTOS, funcionário da HOYA há mais de 20 anos, com atuação também na

liquidação de câmbio, bem como o funcionário ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO, que não

mais  trabalha  na  HOYA.  Participava  ainda  dessa  empreitada,  o  funcionário  MARCIO

AMARAL  cujas  tarefas,  após  ser  acometido  por  grave  doença,  foram  assumidas  por

EDIMAR. 

As informações fornecidas nas colaborações premiadas de ÁLVARO NOVIS e

EDIMAR, devidamente confirmadas por diversos elementos de corroboração, permitiram o

oferecimento de denúncia (Operação Ponto Final) em face dos empresários de ônibus JOSÉ

CARLOS LAVOURAS, JACOB BARATA FILHO, JOÃO AUGUSTO MONTEIRO e

MARCELO TRAÇA,  além do  então  presidente-executivo  da  FETRANSPOR e  do  RIO

ÔNIBUS,  LÉLIS  TEIXEIRA (corruptores),  bem  como  dos  beneficiários  da  propina

SÉRGIO  CABRAL,  ex-governador,  e  ROGÉRIO  ONOFRE,  então  presidente  do

Departamento de Transporte Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – DETRO. 

Como  esclarecido  na  denúncia  da  Ponto  Final,  os  repasses  de  propina  à

organização criminosa tinham como contraprestação a prática de atos de ofício pelos gestores
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do  estado  do  Rio  de  Janeiro,  porquanto  o  conjunto  de  funções  exercidas  pelos  agentes

públicos que integram o núcleo administrativo e político da organização está relacionado com

os  interesses  privados  dos  empresários  como  exploradores  do  transporte  público  urbano.

Dessa forma, os empresários denunciados garantiam a sua hegemonia no setor de transportes

públicos, além de benefícios fiscais e na política tarifária e de gestão desse serviço público de

natureza essencial. 

Prossegue a denúncia da Operação Ponto Final esclarecendo que,  conforme as

planilhas apresentadas ao Ministério Público Federal por colaboradores, contemporâneas aos

fatos, os milionários valores da propina foram ocultados e movimentados ao largo do sistema

bancário oficial, recolhidos regularmente nas garagens de empresas de ônibus vinculadas à

FETRANSPOR e custodiados em transportadoras de valores, que transcendiam totalmente a

autorização para custódia que qualquer  empresa dessa natureza possui,  passando a operar

francamente  instituição  financeira,  inclusive  com  a  manutenção  de  contas  em  nome  de

empresas e de pessoas físicas, fazendo intensas operações de compensação entre elas e até

mesmo aplicando uma espécie de remuneração mensal no saldo custodiado. 

Mais à frente, os Procuradores da República assinalam o alcance dos favorecidos

pelas  vantagens  indevidas.  Nesse  sentido,  asseveram  que  ÁLVARO  NOVIS detalhou  a

surpreendente dinâmica de arrecadação e pagamento de propina por empresários do setor de

ônibus do Rio de Janeiro a agentes públicos, incluindo  políticos não imputados na denúncia

por  gozarem  de  foro  por  prerrogativa  de função,  mas  que  também  tinham  direta  ou

indiretamente influência sobre a política de transporte no Estado. 

É justamente nesse ponto que se inserem os deputados estaduais PAULO MELO

e  JORGE  PICCIANI.   Eles  também  foram  apontados  por  ÁLVARO  NOVIS  como

beneficiários,  além  do  ex-governador  SÉRGIO  CABRAL e  ROGÉRIO  ONOFRE,  das

propinas distribuídas a mando da FETRANSPOR.
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8 - PAGAMENTOS FEITOS POR NOVIS POR ORDEM DA FETRANSPOR

De acordo com ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS, a logística do recolhimento e

da entrega dos valores pagos pela FETRANSPOR era a seguinte: o dinheiro era recolhido nas

garagens de todas as empresas de ônibus filiadas a FETRANSPOR, pela trasportadora de

valores,  onde  ficava  custodiado  para  fazer  os  pagamentos  aos  políticos.  As  ordens  de

pagamento se davam sempre por  JOSÉ CARLOS LAVOURA,  por meio de bilhetes em

papel, nextel,  usando codinomes,  para evitar a identificação dos beneficiários. Os bilhetes

eram  entregues  para  ÁLVARO  NOVIS  ou  para  EDIMAR  MOREIRA DANTAS.  Pelo

telefone, era combinado com os interlocutores um lugar para se encontrarem, sendo evitado

falar sobre as entregas.  Em seguida, os colaboradores davam as ordens para a transportadora

de valores, que efetuava os pagamentos. Algumas vezes, os pagamentos não eram feitos pelas

transportadoras de valores, mas sim pelos funcionários do Colaborador, ocasiões em que o

dinheiro era  enviado para a empresa HOYA e em seguida entregue pelos funcionários de

ÁLVARO aos seus destinatários nos endereços indicados por eles. 

O controle dos valores era feito mediante planilha elaborada por EDIMAR com o

lançamento dos seguintes dados: (1) data em que os recursos foram debitados ou creditados;

(2) valor entregue; (3) valor creditado pela FETRANSPOR; (4) saldo com o colaborador; (5)

situação do saldo, positivo (CR) ou negativo (DB);  (6) histórico com observações a respeito

da transação. 

Maiores  detalhes  sobre  o  relacionamento  de  ÁLVARO  NOVIS  com  JOSÉ

CARLOS LAVOURAS e a FETRANSPOR podem ser extraídos da seguinte passagem das

declarações do colaborador:

“Que  o  relacionamento  com  JOSÉ  CARLOS  LAVOURAS,  Presidente  da
FETRANSPOR, sócio da empresa Viação Flores, começou em meados da década
de 90;... Que após certo tempo, JOSÉ CARLOS LAVOURAS o chamou para ajudá-
lo para recolhimento e entrega de valores;  Que o dinheiro era recolhido nas
garagens  de  algumas  empresas  de  ônibus  vinculadas  à  FETRANSPOR pela
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TRANSEGUR  (hoje  Prosegur);  Que  o  dinheiro  era  custodiado  na  sede  da
TRANSEGUR; Que o dinheiro custodiado era utilizado para fazer pagamentos a
políticos;... Que as ordens para pagamento se davam sempre por meio de JOSÉ
CARLOS LAVOURAS; Que as ordens se davam por meio de bilhete em papel...;
Que os bilhetes com as ordens de pagamento eram entregues para o colaborador
ou para EDMAR, seu funcionário; Que o contato com JOSÉ CARLOS se dava
também através  de sua secretária ENI GULINELLI,  que trabalha na VIAÇÃO
FLORES, cujo telefone é 2755-9200, e ligava para o fixo da HOYA 3503-1950;
Que JOSÉ CARLOS possuía outra secretária, de nome REGINA, que trabalhava
com  ela  na  FETRANSPOR;  Que  ela  costumava  entregar  os  bilhetes  com  as
solicitações  de  pagamento  feitas  por  JOSÉ  CARLOS...;  Que  os  bilhetes  eram
escritos com codinomes para evitar a identificação dos beneficiários; Que quando
os pagamentos não eram feitos pela transportadora de valores eram feitos por
funcionários do Colaborador e até mesmo pelo Colaborador; Que nessas ocasiões
a transportadora de valores entregava na Hoya o dinheiro para posterior entrega
ao destinatário final; Que o controle dos valores se dava por meio de planilhas;
Que  os  lançamentos  eram  feitos  pelo  funcionário  do  Colaborador  chamado
EDMAR; Que entrega nessa oportunidade as planilhas de controle dos gastos
referentes  a  JORGE  PICCIANI,  CARLOS  MIRANDA,  PAULO  MELO  e
ROGÉRIO ONOFRE (ex-presidente do DETRO); Que a primeira coluna refere-
se à data em que os recursos foram debitados ou creditados, Que a segunda
coluna refere-se ao valor entregue; Que a terceira coluna refere-se ao valor que
foi creditado pela FETRANSPOR; Que a quarta coluna refere-se ao saldo que
possui com o Colaborador; Que a quinta coluna ('D/C') diz respeito ao status do
saldo – se positivo ('CR') ou negativo ('DB'); Que a sexta coluna ('Histórico')
servia  para  que  os  operadores  colocassem  alguma observação  a  respeito  da
transação;... Que CARLOS MIRANDA possuía os codinomes 'CM', referente a
conta  oficial,  'Verde/SMS',  'Super'  e  'Abacate',  codinomes  utilizados  para
pagamentos excepcionais; Que os recursos pagos a CARLOS MIRANDA eram
destinados  ao  ex-governador  SÉRGIO  CABRAL;  Que  ROGÉRIO  ONOFRE
possua  (sic)  o  codinome 'Lagoa'  e  'Mamaluco';  Que  ressalta  que  HUDSON
BRAGA também recebeu recursos da FETRANSPOR, apesar do Colaborador
não  possuir  controle  de  pagamentos;  Que  pelos  serviços  prestados  à
FETRANSPOR recebia o valor de R$ 120.000,00,  porém, tinha o custo com a
transportadora, que ultrapassava R$ 70.000,00 (transporte e com os seguranças);
Que a FETRANSPOR possuía duas contas, uma sob o codinome F/SABI e a
outra F/NETUNO (a primeira para débito e a segunda para crédito); Que as
planilhas apresentadas foram produzidas na época em que os pagamentos eram
feitos,  para  registro  contábil  desses  pagamentos;  Que  essas  planilhas  foram
produzidas em um sistema idealizado para contabilizar essas operações de débito
e crédito; Que esse sistema foi destruído com a deflagração da operação Xepa,
motivo  pelo  qual  existem  poucos  registros  daquela  época;  Que  os  dados
localizados, constam de um pen drive com ordem de pagamentos de 2010 a 2016,
assim como de algumas planilhas impressas do próprio sistema, relacionados às
pessoas ora indicadas...”.

(destaques nossos)
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Ouvido  pela  Procuradoria-Geral  da  República,  ÁLVARO  NOVIS  ratificou  o

referido  Anexo,  tendo  acrescentado  quanto  à  FETRANSPOR  as  informações  adiante

transcritas:

“...  Que o Colaborador sabia que os pagamentos feitos pela FETRANSPOR
eram realizados para garantir  benefícios  relacionados a linhas de ônibus,
tarifas, etc; Que a FETRANSPOR é dividida em 6 sindicatos; Que as empresas
de ônibus entregavam o dinheiro em espécie em transportadoras de valores;
Que a entrega dos valores inicialmente era feita para a TRANSEGUR; Que a
TRANSEGUR  foi  adquirida  pela  PROSEGUR;  Que  havia  outra
transportadora de valores chamada TRANSEXPERT que era utilizada para
custódia  de  valores;  Que  as  empresas  de  ônibus  possuíam  'contas'  nas
transportadoras  de  valores  para  custódia  dos  recursos  arrecadados  com
passagens;  Que o Colaborador abriu 'contas' nas referidas transportadoras
também para poder movimentar os valores das empresas de ônibus; Que tais
'contas' eram meramente informais; Que os valores eram transferidos das
'contas' das empresas para a 'conta' do colaborador e a partir daí eram feitos
os pagamentos aos beneficiários finais; Que o colaborador possuía contrato
formal  com ambas  as  transportadoras;  Que  as  ordens  para  pagamento  a
políticos eram dadas única e exclusivamente por JOSÉ CARLOS LAVOURA;
Que  desde  1990/1991  até  2016  as  ordens  sempre  foram  emitidas  por
LAVOURA;  Que  os  pagamentos  pararam  de  ser  realizados  em  razão  da
operação Xepa da Força Tarefa Lava Jato; Que as ordens eram transmitidas
por meio de bilhetes; Que os bilhetes eram entregues por REGINA, secretária
de LAVOURA, para MARCIO ou EDIMAR, funcionários do colaborador;
Que  MARCIO  ou  EDIMAR  também  por  vezes  iam  ao  escritório  de
LAVOURA para obter informações acerca das ordens de pagamentos; Que o
controle de pagamentos e recebimentos era feito pelo colaborador por meio
de planilha que ora entrega; Que eram utilizados codinomes nas planilhas
que eram, geralmente, escolhidos pelos colaboradores; Que destruiu grande
parte do material  onde eram guardadas as  planilhas de pagamentos;  Que
alguns  registros  foram  guardados;  Que  LAVOURA era  sócio  da  empresa
FLORES; Que LAVOURA era sócio também de outras empresas que não sabe
dizer; Que o codinome da empresa FLORES na planilha era F/VERA; Que o
dinheiro das empresas era transferido para as 'contas' centralizadoras, cujo
codinomes  eram  F/SABI  e  F/NETUNO,  para  posterior  pagamentos  aos
políticos;  Que  a  pessoa  responsável  pelo  controle  de  pagamentos  era  o
Colaborador EDIMAR;  Que entrega como prova de corroboração das suas
alegações  planilhas  que  foram  impressas  antes  da  Operação  Xepa  e  que
possuía  guardados,  bem como arquivos  digitais  contemporâneos  aos  fatos
(2010 a 2016), que estavam armazenados em pen drive criptografado...”.

(destaques nossos)
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Como se vê, o doleiro e operador financeiro da Orcrim detalhou a dinâmica de

arrecadação e pagamento de propina por empresários do setor de transporte no Estado do Rio

de Janeiro a agentes públicos, incluindo o ex-governador, um ex-presidente do DETRO e os

políticos  JORGE PICCIANI e  PAULO MELO,  além de EDSON ALBERTASSI,  como

será visto adiante,  todos diretamente  ou indiretamente com influência  sobre a  política de

transporte no Estado. 

Por ordem de empresários ligados à FETRANSPOR, NOVIS também fez entrega

de valores destinados aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, o que foi admitido

por JONAS LOPES JÚNIOR, ex-presidente do tribunal, evidenciando os indícios de que a

cúpula da administração estadual, além de altamente comprometida com a corrupção, sempre

esteve inserida na mesma organização criminosa que, apesar de inicialmente indicar que era

chefiada apenas por  SÉRGIO CABRAL, revelou-se, com o avançar das investigações, que

existiam  outras  lideranças,  como  os  deputados  estaduais  JORGE  SAYED  PICCIANI,

PAULO MELO e EDSON ALBERTASSI. 

A  contabilidade  paralela  cujas  planilhas,  contemporâneas  aos  fatos,  foram

entregues  por  ÁLVARO NOVIS,  revelou que,  entre  os  anos de 2010 e 2016,  alguns  dos

principais  donos  de  empresas  de  ônibus  ligados  à  FETRANSPOR,  quais  sejam  JOSÉ

CARLOS LAVOURAS, LÉLIS MARCOS TEIXEIRA, JACOB BARATA FILHO e  ,

JOÃO AUGUSTO MONTEIRO, movimentaram a espantosa quantia de  R$348.753.069,00,

conforme detalhado a seguir:

CONTABILIDADE PARALELA DA FETRANSPOR ENTRE 2010 E 2016

JOSÉ CARLOS LAVOURAS R$ 40.473.685,00

LELIS MARCOS TEIXEIRA R$ 1.570.000,00

JACOB BARATA FILHO R$ 27.754.990,00

JOÃO AUGUSTO MONTEIRO R$ 23.419.394,00

CARLOS MIRANDA (SÉRGIO CABRAL) R$ 122.850.000,00
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ROGÉRIO ONOFRE R$ 44.100.000,00

PAULO MELO R$38.625.000,00

JORGE PICCIANI R$49.960.000,00

TOTAL R$348.753.069,00

Vê-se,  assim  que  R$  38.625.000,00 foram  destinados  ao  deputado  estadual

PAULO MELO e R$ 49.960.000,00 ao deputado  JORGE PICCIANI, recebidos, na sua

grande maioria, pelos seus respectivos operadores financeiros ANDREIA CARDOSO DO

NASCIMENTO  e  JORGE  LUIZ  RIBEIRO,  cuja  atuação  será  melhor  desenvolvida

adiante. 

9 - PROPINA DA FETRANSPOR PARA O DEPUTADO ESTADUAL PAULO MELO

PAULO MELO tinha o codinome de PINGUIM e recebeu R$54.305.000,00, no

período de 31/08/2010 a 28/05/2015, via ÁLVARO NOVIS, sendo R$ 38.625.000,00, por

ordem JOSÉ CARLOS LAVOURAS/FETRANSPOR, que é a parte que ora interessa. Os

R$15.680.000,00  restantes  foram  pagos  por  NOVIS,  por  ordem  de  CARLOS

MIRANDA/SÉRGIO CABRAL e debitados na conta deste junto a FETRANSPOR, e serão

tratados em tópico próprio.

Soma de todas as contas referentes Paulo Melo

PAULO MELO - PINGUIM

CONTAS VALORES

PINGUIM – ORIGEM VERDE ABACATE R$ 15.680.000,00

PINGUIM – RECEBIMENTOS EXTRAS R$ 785.000,00

PINGUIM – ORIGEM F/SABI R$ 21.750.000,00

PINGUIM – ORIGEM “FETRANSPOR” - ANO 2010 A R$ 16.090.000,00
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2013

TOTAL R$ 54.305.000,00

Esclarecido  pelos  colaboradores  ÁLVARO  NOVIS  e  EDIMAR  que  os

pagamentos  destinados  ao  deputado  PAULO  MELO foram  realizados  principalmente  à

época  em que ele  ocupava a  presidência  da  ALERJ,  e  que  após  esse  período,  houve  a

realização de, pelo menos, mais quatro pagamentos extras. 

As entregas destinadas a PAULO MELO foram feitas, na maior parte das vezes,

pela transportadora TRANS-EXPERT, que usava carros comuns blindados.  Algumas vezes a

propina era entregue pelos office-boys da HOYA, de nome RICARDO CAMPOS SANTOS,

CARLOS ALBERTO VITAL DA SILVA e ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO. 

No caso de PAULO MELO, 95% das entregas eram feitas na Rua do Carmo, nº

06,  sala  110744,  Centro,  para  ANDRÉA ou  para  o  irmão  dela,  FÁBIO.  Local  em  que

funcionou o comitê eleitoral (2014) de PAULO MELO, conforme Relatório de Informação

nº 013/2017, da Assessoria de Pesquisa e Análise do MPF/PRR2. 

O endereço está,  de fato,  associado ao deputado,  como se pode observar  pela

mensagem eletrônica que segue reproduzida:

  Foram realizadas entregas de valores para PAULO MELO também na Avenida

44 - A referência ao número 1105 sugere erro material, já que o endereço correto é rua do Carmo, 06/ sala 1107.
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Nilo Peçanha, nº 50, sala 818, telefone 321-8558, endereço que na  internet aparece tanto

relacionado com o deputado45, como à Massa Falida do banco BVA S/A46.

10  -  PROPINA  DA  FETRANSPOR  PARA  O  DEPUTADO  ESTADUAL  JORGE

PICCIANI

JORGE PICCIANI, inicialmente, aparece identificado como PLATINA e depois

como  SATÉLITE.  Ele  foi  destinatário,  no  período  de  15/07/2010  a  14/07/2015,  de

R$58.580.000,00, via pagamento ÁLVARO NOVIS, sendo R$ 49.960.000,00, a mando da

FETRANSPOR.  O restante de R$ 8.620.000,00, a mando de CARLOS MIRANDA/SÉRGIO

CABRAL e será tratado posteriormente em tópico próprio.  

Soma de todas as contas  referente a Jorge Picciani

JORGE PICCIANI

CONTAS VALORES

SATÉLITE R$ 8.620.000,00

PLATINA R$ 17.250.000,00

PAGAMENTOS EXTRAS/CONTA SATÉLITE R$ 6.250.000,00

PLANILHA CONTAS 2010 A 2013 R$ 26.460.000,00

TOTAL R$ 58.580.000,00

ÁLVARO  NOVIS  esclareceu  que  os  pagamentos  efetuados  a  mando  da

FETRANSPOR para  PICCIANI iniciaram na década de 90 e perduraram até a véspera da

Operação Xepa da Lava Jato, em 2016, mas que só possuía parte das planilhas de pagamentos

feitos a JORGE PICCIANI. Acrescentou que JOSÉ CARLOS LAVOURA lhe disse que o

45 http://guia.provik.com.br/guia-brasil/variados/paulo-cezar-melo-de-sa-l16081.html 
46 https://www.canaljudicial.com.br/auction/offerDetail.htm?offer_id=1136885&auction_id=54776 
http://www.pentagonotrustee.com.br/FixedFiles/-11LIGHT%20SERVI%C3%87OS%20DE  %20ELETRICIDADE  %20S.A.

%20-%20DOERJ.pdf 
Ministério Público Federal – Procuradoria Regional da República – 2ª Região

Núcleo Criminal de Combate à Corrupção da PRR 2ª Região
Rua Uruguaiana, 174, Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP.: 20.050-092

63

http://www.pentagonotrustee.com.br/FixedFiles/-11LIGHT%20SERVI%C3%87OS%20DE%20ELETRICIDADE%20S.A.%20-%20DOERJ.pdf
http://www.pentagonotrustee.com.br/FixedFiles/-11LIGHT%20SERVI%C3%87OS%20DE%20ELETRICIDADE%20S.A.%20-%20DOERJ.pdf
http://www.pentagonotrustee.com.br/FixedFiles/-11LIGHT%20SERVI%C3%87OS%20DE%20ELETRICIDADE%20S.A.%20-%20DOERJ.pdf
http://www.pentagonotrustee.com.br/FixedFiles/-11LIGHT%20SERVI%C3%87OS%20DE%20ELETRICIDADE%20S.A.%20-%20DOERJ.pdf
https://www.canaljudicial.com.br/auction/offerDetail.htm?offer_id=1136885&auction_id=54776
http://guia.provik.com.br/guia-brasil/variados/paulo-cezar-melo-de-sa-l16081.html


parlamentar recebia o valor total a ser distribuído entre os deputados da ALERJ por ser o

presidente do órgão. 

As entregas para JORGE PICCIANI, a mando de JOSÉ CARLOS LAVOURA,

foram feitas, na maior parte das vezes a  JORGE LUIZ RIBEIRO, por meio da TRANS-

EXPERT, que usava veículos normais blindados.  JORGE LUIZ quando solicitava a entrega

do dinheiro dizia para procurarem MANOEL, codinome usado por ele. 

O endereço mais frequente de entrega era na rua da Assembleia, nº 10, sala 1409

(sede da empresa PJ3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA).  Algumas vezes, a

entrega  foi  realizada  na  Rua  Ouvidor,  nº  60,  sala  512 (sede  da  BKR  VIAGENS  E

TURISMO LTDA - EPP), ambas no Centro do Rio de Janeiro.  Os dois endereços são de

empresas de JORGE LUIZ RIBEIRO, conforme Relatório de Pesquisa Automática nº

2823/2017, da ASSPA/PRR2. 

Houve entregas também na Praça Pio X, 118 interior do Banco Bradesco Prime.

Nesse lugar, quando JORGE LUIZ não estava, ele pedia para entregar o dinheiro à gerente

MÁRCIA ROCHA. 

Informado também pelos colaboradores pagamentos destinados a PICCIANI por

intermédio  de  “BETÃO” -  que  seria  irmão  de  JOSÉ AUGUSTO do banco  BVA -  pelos

funcionários da HOYA de nome RICARDO CAMPOS SANTOS ou CARLOS ALBERTO

VITAL DA SILVA.  Forneceram telefones  (93731505 e 8783-6574) e  endereços  (Rua do

Mercado, 11, 14º andar e Rua do Ouvidor, 87 ou 97, sobreloja) de BETÃO. 

11 - DECLARAÇÕES NO ÂMBITO DO INQUÉRITO POLICIAL QUE APURA OS

PRESENTES FATOS

Os  colaboradores  ÁLVARO  NOVIS  e  EDIMAR,  além  dos  funcionários  da
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HOYA, ouvidos pela Polícia Federal,  no âmbito da presente investigação (IPL 85-17-11),

ratificaram  suas  declarações  anteriores,  repetiram  e  detalharam  algumas  informações

específicas sobre os deputados estaduais e seus operadores. 

ÁLVARO NOVIS disse que JOSÉ CARLOS LAVOURAS centralizava todas as

ordens de pagamento que foram realizadas a mando da FETRANSPOR. Devido à relação de

proximidade  que  tinha  com  ele,  realizava  conversas  francas,  oportunidades  em  que

LAVOURAS dizia claramente que os recursos direcionados para JORGE LUIZ RIBEIRO

tinham como destinatário final o deputado estadual  JORGE PICCIANI, da mesma forma

que os valores entregues para  ANDREA CARDOSO NASCIMENTO eram direcionados

para o deputado estadual PAULO MELO. 

EDIMAR MOREIRA DANTAS sobre  JORGE LUIZ e  ANDREIA disse que

ambos  possuíam relações  financeiras  com a  HOYA, além de  serem os  responsáveis  pelo

recebimento de valores para os deputados estaduais. 

JORGE LUIZ pediu diretamente ao declarante que na tabela  não constassem

referências ao seu nome, devendo ser colocado apenas "XX", e que, caso ele quisesse conferir

alguma informação,  saberia  que  essa  referência  lhe  identificaria.   Assim,  não constava  o

endereço que deveria ser entregue ao operador de  PICCIANI, até porque  JORGE LUIZ

tinha uma relação estreita com a HOYA e passava lá constantemente, ocasião em que avisava

o local em que deveria ser feita a entrega.  Isso também acontecia com ANDREIA. Além do

mais, havia uma preocupação dos recebedores de que não fossem expostos os dados, motivo

pelo qual as tabelas continham o mínimo de informações possível. 

As entregas eram feitas pessoalmente a JORGE LUIZ e a ANDREIA ou FÁBIO,

tanto  pela  TRANS-EXPERT,  como  pelos  funcionários  de  NOVIS  RICARDO  CAMPOS

SANTOS e  CARLOS ALBERTO VITAL DA SILVA, além de ROBSON TEIXEIRA DE

CASTRO, que não trabalha mais na HOYA.   Quando as entregas a JORGE eram feitas pelo
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pessoal  da  TRANSEXPERT,  ele  mandava  informar  que  o  valor  deveria  ser  entregue  a

MANUEL ou MANOEL.  Algumas vezes  JORGE pedia para entregar valores no Banco

Bradesco Prime, na Praça Pio X, que eram recebidos por  MARCIA ROCHA, gerente do

Banco à época. 

De fato, foi identificado na caixa de correio de  JORGE LUIZ, referência ao

codinome MANUEL.  Na mensagem, enviada para  MÁRCIA ROCHA,  há referências aos

números de contas bancárias, com os respectivos valores a serem depositados: 
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EDIMAR esclareceu ainda:

QUE a tabela  TRANSMAR constam anotações  tanto  da FETRANSPORT
como  da  ODEBRECHET;  QUE  a  TRANSMARSP  era  somente  da
ODEBRECHT para pagamentos em São Paulo; QUE no caso da Viação
Flores, ela era uma das Empresas que contribuía com dinheiro para compor
o valor que a FETRANSPORT destinava às pessoas que depois soube que
seriam intermediárias de Políticos; QUE a Viação Flores creditava valores
para a conta da FETRANSPORT, mas também recebia valores determinados
por  LAVOURAS,  que  quando  LAVOURAS  determinava  pagamentos
endereçados  à  Viação  Flores,  constava  na  tabela  que  deveriam  ser
entregues valores para a secretária "ENl" (Viação Flores); QUE, portanto,
havia débito/crédito da Viação Flores com NOVIS; QUE confirma que pelo
menos a cada três meses ia à viação Flores para verificar com a secretária
ENI  os  débitos/créditos  na  conta  da  Viação  Flores,  para  verificar  se
estavam corretos os lançamentos; QUE algumas vezes JORGE pedia para
entregar valores no Banco Bradesco Prime, na Praça Pio X, devendo ser
entregues à MARCIA ROCHA, gerente do Banco à época; QUE acredita
que os funcionários de NOVIS que faziam as entregas sejam capazes de
reconhecer  a  Márcia  Rocha;  QUE  apresentado  às  fotos  de  ANDREA
CARDOSO  DO  NASCIMENTO  e  JORGE  LUIZ  RIBEIRO,  reconhece  e
confirma que eram as pessoas que recebiam os valores encaminhados por
LAVOURAS; QUE a tabela TRANSMAR diz respeito às entregas feitas pela
TRANSEXPERT;  QUE  na  tabela  PINGUIM  constam  os  valores  totais
entregues à ANDREA (operadora de PAULO MELO); QUE esclarece que se
os valores que constam na tabela PINGUIM não estiverem expressos na
tabela TRANSMAR, significa que esses valores foram entregues diretamente
pelos   funcionários  de  NOVIS;  QUE  no  caso  de  JORGE (operador  de
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Picciani) pode-se  verificar o mesmo funcionamento dos lançamentos; na
tabela TRANSMAR constam as entregas feitas pela TRANSEXPERT; QUE
no  caso  de  JORGE  (operador  de  Picciani),  a  tabela  especifica  era  a
SATÉLITE e a PLATINA; QUE caso os valores entregues à JORGE não
constem na tabela TRANSMAR e constem na tabela SATÉLITE/PLATINA,
significa que Os valores foram entregues diretamente pelos funcionários de
NOVIS; QUE os valores eram normalmente entregues na data constante nas
tabelas, seja na TRANSMAR (valores entregues pela TRANSEXPERT), seja
nas  tabelas  específicas  referentes  aos  operadores  de  PAULO  MELO
(PINGUIM)  e  PICCIANI  (SATÉLITE/PLATINA);  QUE  nos  casos  das
entregas que constam apenas nas tabelas PINGUIM (valores entregues à
ANDREIA - operadora de PAULO MELO)  e SATÉLITE/PLATINA (valores
entregues á JORGE - operador de PICCIANI), em que as datas de entregas
não  estejam  previstas  na  TRANSMAR,  conforme  já  explicitado,  os
lançamentos  e  entregas  foram  feitos  por  funcionários  de  NOVIS,
esclarecendo o declarante neste ponto que os valores efetivamente saíram
para  serem entregues  nos  dias  ali  expressos,  mas,  ocasionalmente  pode
haver uma diferença de um ou dois dias, em razão de questões logísticas ou
acordo com a pessoa a quem os valores seriam entregues;”

Sobre a relação com o presidente da FETRANSPOR, EDIMAR disse que com o

passar  do  tempo LAVOURAS começou a  tratar  sobre  os  pagamentos  com o funcionário

MÁRCIO DO AMARAL, que ficou doente, razão pela qual o próprio EDIMAR começou a

atender as demandas dele. Esclareceu que a tabela do pendrive era feita indicando a data em

que  LAVOURAS  solicitava  que  fossem  feitos  os  pagamentos.  Na  F/SABI  impressa

constavam as informações depois da autorização de pagamento feita por NOVIS, a partir das

determinações de LAVOURAS.  Às vezes os valores não eram efetivamente entregues nas

datas registradas, que correspondiam ao lançamento dos débitos, mas, por questões logísticas

ou de acerto de datas com os destinatários, não era possível entregar naquela data prevista.

Em relação às observações constantes ao lado dos valores a serem pagos, expressos na tabela

do pendrive, como por exemplo, no dia 15/05/11, em que consta "vai ser mensal", seriam

lembretes de determinações que LAVOURAS apresentava. Muitas das observações expressas

na tabela do pendrive foram passadas de LAVOURAS para MARCIO AMARAL, uma vez

que esse trabalhou até meados de 2016. 
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Prossegue EDIMAR, acrescentando que a Viação Flores, pertencente a JACOB

BARATA, é  uma das  Empresas  que  contribuía  com dinheiro  para  compor  o valor  que  a

FETRANSPORT  destinava  às  pessoas  que  depois  soube  que  seriam  intermediárias  de

Políticos. A Viação Flores creditava valores para a conta da FETRANSPORT, mas também

recebia  valores  determinados  por  LAVOURAS.  Quando  LAVOURAS  determinava

pagamentos  endereçados  à  Viação  Flores,  constava  na  tabela  que  deveriam ser  entregues

valores  para  a  secretária  "ENl"  (Viação  Flores).  Portanto,  havia  débito/crédito  da  Viação

Flores com NOVIS. Confirmou que pelo menos a cada três meses ia à viação Flores para

verificar com a secretária ENI os débitos/créditos na conta da Viação Flores, para verificar se

estavam corretos os lançamentos. 

RICARDO CAMPOS SANTOS, em declarações na Polícia Federal, no âmbito da

presente investigação reconheceu as pessoas que recebiam pagamentos de NOVIS, ou seja,

ANDRÉIA,  FÁBIO,  JORGE  RIBEIRO e  MARCIA ROSA SCHALCHER,  além  de

pessoa denominada BETÃO, que identificou como sendo CARLOS ROBERTO FERREIRA

DOS  SANTOS.  Confirmou  os  endereços  que  normalmente  fazia  as  entregas  a  eles  e

recordou-se que certa vez fez uma entrega na Avenida Atlântica, pois ANDREIA disse que

precisava de entregar o dinheiro ao seu patrão PAULO MELO.  Depois de fazer uma entrega

a JORGE LUIZ na TV ALERJ, ficou sabendo por MARCIO AMARAL que o destinatário

final de tais valores era  PICCIANI. 

CARLOS  ALBERTO  VITAL DA SILVA também reconheceu  JORGE  LUIZ

RIBEIRO, MARCIA ROCHA SCHALCHER DE ALMEIDA e BETÃO, como CARLOS

ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, além de ANDREIA e FÁBIO como pessoas a quem

fez entrega de valores.  A respeito das entregas de MARCIA, disse:

QUE também fez entregas de envelopes com dinheiro para JORGE na
Agência do Bradesco Prime na Praça Pio X; QUE nas vezes que fez
essas entregas para JORGE na agência, ele estava na mesa com a
gerente  MARCIA;  QUE via  constantemente  JORGE entregando  O
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dinheiro para MARCIA; QUE não sabe se ela ia depositar O dinheiro
ou não; QUE mostrada ao declarante a foto de MARCIA ROCHA
SCHALCHER DE ALMEIDA, reconhece como sendo a gerente que
acompanhava JORGE no recebimento dos valores encaminhados por
NOVIS;

12 - PAGAMENTOS FEITOS POR NOVIS POR ORDEM DA ODEBRECHT

A FETRANSPOR não  era  a  única  empresa  que  fazia  pagamentos  a  JORGE

PICCIANI e PAULO MELO. NOVIS também fez pagamentos por ordem da ODEBRECHT

que eram operacionalizados por meio do sistema Drousys da ODEBRECHT. 

No caso de JORGE PICCIANI, os pagamentos foram feitos por determinação de

FERNANDO MIGLIACCI e de LUIZ EDUARDO SOARES, diretores da ODEBRECHT; no

caso de  PAULO MELO -  foi  por ordem de LEANDRO AZEVEDO,  na época em que

ocupava a Presidência da ALERJ. 

Complementam a delação de NOVIS, os termos de colaboração dos executivos da

ODEBRECHT,  ao  explicitarem  que  os  pagamentos  feitos  por  NOVIS,  a  mando  da

empreiteira,  eram  realizados  a  pretexto  de  doações  não  contabilizadas,  em  razão  da

importância política dos deputados no partido do ex-governador SERGIO CABRAL. 

Os registros desses pagamentos constam do sistema Drousys, o qual foi concebido

pela ODEBRECHT para a contabilização paralela da propina paga pela empresa a diversos

agentes públicos.

Como registra o Relatório de Informação 149/2017, elaborado pela Secretaria de

Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria Geral da República -SPPEA/PGR, no período de

2010 a 2011, JORGE PICCIANI, cuja alcunha no sistema era GREGO, recebeu um total de

R$ 7,0 milhões. Desse valor, R$ 4,5 milhões foram depositados em euros no exterior.
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Também há registros de pagamentos para  MARIA MOLE, alcunha de  PAULO

MELO no sistema Drousys. Um desses pagamentos, ocorreu no dia 30.09.2014, no valor de

R$ 250.000,00. Nesse mesmo dia,  PICCIANI recebeu a mesma quantia, o que é mais uma

evidência da proximidade entre ambos e da atuação conjunta nas práticas criminosas.
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Cabe  assinalar  que  no  sistema  Drousys  também  ficavam  arquivadas  algumas

mensagens de e-mail com a programação dos pagamentos semanais. Em um desses e-mails

consta a programação da entrega de R$ 500.000,00 para PAULO MELO, a ser realizada no

dia 12 de setembro de 2014, na rua do Carmo, 06, sala 1107, para ANDRÉA ou FÁBIO.

O registro, obtido de forma absolutamente independente, confirma o teor das

declarações de NOVIS e EDIMAR, os quais mencionaram que alguns pagamentos para

PAULO MELO eram feitos no referido endereço.

Vale notar que o e-mail foi enviado por PEIXES, codinome utilizado no sistema
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Drousys por ÁLVARO NOVIS.
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Note-se que esse pagamento foi realizado em espécie, de forma clandestina,

portanto  não  passou  pelo  sistema  bancário,  muito  menos  recebeu  algum  registro

contábil.

13 - PAGAMENTOS FEITOS POR NOVIS POR ORDEM DE SÉRGIO CABRAL VIA

CARLOS MIRANDA

JORGE  PICCIANI  e  PAULO  MELO também  receberam  pagamentos  de

NOVIS por ordem de CARLOS MIRANDA, em cujo nome estava a conta do ex-governador

SÉRGIO CABRAL, controlada pelo doleiro NOVIS, ao que tudo indica irrigada com recursos
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da FETRANSPOR. 

CARLOS MIRANDA foi denunciado como integrante da ORCRIM, liderada por

CABRAL, pelos crimes de corrupção passiva, previsto no artigo 317, §1º, do CP, bem como

pelo crime de lavagem de ativos, previsto no artigo 1º, §4º, da Lei 9613/98, ambos na forma

do artigo 29 e 71 do CP.  De acordo com as imputações que recaem sobre ele, é homem de

confiança de SÉRGIO CABRAL e integra o núcleo financeiro operacional, sendo responsável

por recebimento e repasse das vantagens indevidas e pela ocultação da origem espúria. 

Colhidas  várias  evidências  de  relacionamento  entre  CARLOS  MIRANDA e

NOVIS,  No período de 22/01/2014 a 11/09/2014, eles se falaram 33 vezes, conforme exposto

na  denúncia  da  Operação  Eficiência.    Nesse  mesmo  período,  a  conta  de  CARLOS

MIRANDA junto a NOVIS era abastecida pela  FETRANSPOR e arcou com pagamentos

feitos  a  JORGE  PICCIANI  e  PAULO  MELO,  por  ordem  de  CARLOS

MIRANDA/CABRAL. 

JORGE  PICCIANI,  recebeu  por  meio  de  NOVIS,  por  ordem  de  CARLOS

MIRANDA/SÉRGIO CABRAL, no período de 19/02/2013 a 24/04/2014, R$ 8.620.000,00. 

PAULO  MELO recebeu   por   meio  de  NOVIS,  por  ordem  de  CARLOS

MIRANDA/SÉRGIO CABRAL, no período de 18/02/2013 a 24/02/2015, R$ 21.750.000,00. 

Detalhe  importante  de  cotejar  com  essa  informação,  é  a  mudança,  num

determinado momento,  do fluxo dos recursos ilícitos,  relatada pelos  colaboradores  irmãos

CHEBAR – doleiros que devolveram milhões de dólares de CABRAL que estavam em seus

nomes no exterior. 

Contaram os colaboradores que, por volta de 2012/2013, as remessas de valores
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para o exterior foram diminuindo até praticamente pararem de acontecer entre 2012 e 2013.

Gradativamente  todo  dinheiro  recebido  era  utilizado  para  pagamentos  de  boletos  e  para

pagamentos em espécie em diversos endereços no Rio de Janeiro, indicados por CARLOS

MIRANDA.  Nesta  época,  CARLOS  MIRANDA  deixou  de  entregar  valores  aos

Colaboradores irmãos CHEBAR e passou a solicitar que fossem retirados diretamente junto a

terceiros em diversos endereços no município do Rio de Janeiro.  As informações sobre os

pagamentos que deveriam ser realizados e os locais para retirada dos valores eram repassados

quase que diariamente por via de PIDGIN por CARLOS MIRANDA para os colaboradores,

que reenviavam as ordens para JUCA, que se encarregava de cumpri-las. 

Com efeito, as ordens de pagamentos feitas por CARLOS MIRANDA/CABRAL

para PAULO MELO e JORGE PICCIANI, com recursos da conta controlada por NOVIS,

vão ao encontro da nova sistemática de movimentação dos ativos ilícitos informada pelos

irmãos  CHEBAR,  de  diminuir  a  circulação  de  dinheiro  por  meio  de  compensação  das

vantagens indevidas.

Assim, nítido que CABRAL se aproveitou da propina recebida da FETRANSPOR

para distribuir o proveito criminoso obtido pela ORCRIM em outras áreas, como das obras

olímpicas  e  do  PAC,  que  contavam  com  relevantes  verbas  federais,  aos  políticos  mais

importantes  do  seu  partido  no  Estado,  com os  quais  compartilhava  um projeto  de  poder

criminoso de enriquecimento ilícito. 

O episódio reforça os indícios de que todos agiam integrados em uma mesma

organização  criminosa  cujo  proveito,  quando  não  obtido  diretamente,  era

compartilhado entre seus integrantes.

14 - PAGAMENTOS DA FETRANSPOR FEITOS POR MARCELO TRAÇA
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MARCELO TRAÇA GONÇALVES  empresário do setor de ônibus, Presidente

do SETRERJ – Sindicato  de  Empresas  de Transportes  Rodoviários  do Estado do Rio  de

Janeiro  e   vice-presidente  do  Conselho  de  Administração  da  FETRANSPOR,  –  réu  na

Operação Ponto Final -, realizou colaboração premiada homologada no âmbito do apenso 2

desse processo, no dia 26/09/2017.  

No anexo 1 da colaboração, TRAÇA detalha, nos trechos abaixo transcritos, como

a  FETRANSPOR  gerava  o  dinheiro  em  espécie  para  fazer  frente  aos  pagamentos  das

vantagens indevidas aos políticos. 

“Que a receita da FETRANSPOR é composta pela taxa de administração do
vale-transporte, que hoje é de 3,5% para o modal ônibus, e também pelos
créditos  expirados  que  são  gerados  pelo  vale-transporte  vendido  e  não
utilizado  no  prazo  de  um  ano  nem  exigido  por  ninguém;  Que  JOSÉ
CARLOS REIS LAVOURAS sempre geriu a FETRANSPOR e ocupa o cargo
de Presidente do Conselho há mais de 20 anos; Que JOSÉ CARLOS REIS
LAVOURAS sempre concorreu em chapa única; Que os estudos técnicos e
de mobilidade eram feitos por profissionais funcionários da FETRANSPOR
e  também  pelo  Diretor  Executivo,  LELIS  MARCOS  TEIXEIRA;  Que  os
relacionamentos político e financeiro, oficiais e extraoficiais, eram tratados
pelo Presidente do Conselho, JOSÉ CARLOS REIS LAVOURAS; Que, em
meados de 2010, JOSÉ CARLOS REIS LAVOURAS alegou necessidade de
recursos para pagamentos indevidos exigidos por políticos e que, para fazer
frente a tal necessidade, a FETRANSPOR passaria a creditar na conta de
empresas do declarante, RIO ITA e FAGUNDES, um valor adicional a título
de  repasse  de  recursos  de  vale-transporte,  valor  adicional  este  que  não
correspondia  à  prestação  efetiva  de  serviços  e  que  deveria  ser  então
devolvido pelas empresas creditadas, em espécie,  com recursos próprios;
Que  JOSE CARLOS REIS LAVOURAS comunicou  ao  declarante  que  as
empresas deste seriam incluídas em modelo operacional já existente, cujo
efeito  final  consistia  basicamente  em  transformar  créditos  de  vale-
transporte,  contabilizados  pela  FETRANSPOR,  em  dinheiro  não
contabilizado nas mãos da FETRANSPOR; Que, sobre a operacionalização
destes  recursos,  o  declarante  esclarece  que  a  FETRANSPOR  tinha  o
controle  de  todos  os  lançamentos  correspondentes  à  movimentação
operacional de cada dia de serviço, de todas as empresas sujeitas à sua
atuação; Que a arrecadação das empresas de ônibus, considerada de forma
geral,  consiste  de  dinheiro  em  espécie,  recebido  diretamente  dos
passageiros, e de créditos eletrônicos operados pela FETRANSPOR (vale-
transporte e bilhete único); Que toda a movimentação de cada empresa era
controlada  pela  FETRANSPOR,  que  assim  efetuava  a  cada  empresa
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associada os créditos que lhe coubessem por cada dia de serviço; Que para
operar  esses  controles  a  FETRANSPOR  cobrava  3,5%  de  taxa  de
administração  sobre  o  valor  arrecadado  por  meios  eletrônicos  (vale
transporte e bilhete único); que além desses 3,5 por cento, compõe ainda a
receita da FETRANSPOR, os valores decorrentes do saldo do bilhete único
e VT não utilizados no período de 1 ano; Que para liberar dinheiro em
espécie, destinado a pagamentos supostamente escusos acordados por JOSÉ
CARLOS  REIS  LAVOURAS  com  terceiros,  foi  instituída  a  seguinte
operação: a FETRANSPOR, valendo-se da visibilidade total que tinha sobre
as operações de cada empresa associada, creditava para algumas dessas
empresas um valor a maior, como se o uso do vale-transporte no período
tivesse sido maior do que realmente foi, e esta mesma diferença, em dinheiro
vivo, era devolvida, por meio da entrega para a HOYA CORRETORA DE
VALORES  E  CÂMBIO de  ALVARO  NOVIS,  no  início,  e  depois  para  o
próprio JOSE CARLOS REIS LAVOURAS; Que estes valores em espécie se
destinavam  a  pagamentos  indevidos  a  funcionários  públicos; Que  as
empresas do declarante não mantinham registros formais da devolução de
dinheiro operada desta maneira, mas o declarante controlava este fluxo por
meio de planilhas pessoais; Que, até novembro de 2015, o declarante pagou
estes  compromissos  acertados  por  JOSE  CARLOS  REIS  LAVOURAS,
entregando o dinheiro em espécie para a HOYA; Que este modelo consistia
em uma forma de converter dinheiro “quente” em “frio”, para poder pagar
propina; Que os valores destinados a isso eram recolhidos nas garagens das
empresas de ônibus por funcionários de ALVARO NOVIS;

(...)

Que José Carlos Reis Lavouras usava Álvaro Novis para os pagamentos;
Que o declarante presenciou MÁRCIO e EDIMAR, funcionários de ALVARO
NOVIS, com José Carlos Reis Lavouras na FETRANSPOR;

(..)

QUE todos os empresários que participavam desse esquema sabiam que o
ACERTO GFIN tinha a finalidade de formar um caixa para o pagamento de
propina; QUE sabiam ainda que tal propina eram para influir em questões
que beneficiavam as empresas de ônibus perante o Poder Público; QUE o
depoente  pode dar como exemplos  dessas  questões,  o  aumento anual  de
tarifas e o saldo expirado do bilhete único;

QUE pode dizer que o convite formulado por LAVOURAS ocorreu quando
este  último  o  chamou  por  volta  de  2008/2009  na  sua  sala  na
FETRANSPOR; QUE nessa ocasião LAVOURAS disse ao depoente que a
FETRANSPOR tinha compromissos  assumidos  com políticos  e  que  esses
compromissos  precisavam  da  geração  de  dinheiro  em  espécie;  QUE
LAVOURAS disse  ainda que algumas  empresas estavam saindo por uma
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questão de confiança e que precisava que o depoente contribuísse;   QUE o
depoente então aceitou entrar no esquema;” 

A participação  do  deputado  estadual  EDSON  ALBERTASSI na  ORCRIM  é

revelada  nessa  colaboração  premiada.    Trata-se  de  mais  um agente  político  que  recebe

propina da FETRANSPOR, para defender os interesses dos empresários do setor de ônibus do

Rio de Janeiro, no âmbito do legislativo estadual. 

Mais exatamente,  o deputado  EDSON ALBERTASSI,  segundo o colaborador,

era remunerado para dificultar, na ALERJ, a tramitação de projetos populistas apresentados,

que trariam prejuízos para o setor de transporte.  Citou como exemplo, o projeto da biometria

e  o  projeto  que  estipulava  a  obrigatoriedade  de  cobrador  dos  ônibus,  propostos

aproximadamente em 2014/2015. 

Conforme narra o colaborador, mantinha uma relação de amizade com EDSON

ALBERTASSI, anterior ao seu ingresso na política.  Em razão disso, em 2012, o deputado

pediu ao colaborador para que o apresentasse a JOSÉ CARLOS REIS LAVOURAS, que fazia

contatos políticos pela FETRANSPOR, da qual era Presidente.  Depois de um encontro entre

eles, presenciado pelo colaborador,  LAVOURAS acertou um pagamento de 60 mil reais por

mês para ALBERTASSI que deveria ser operacionalizado por TRAÇA.  Esclarecido que a

sistemática  de  pagamentos  mensais  ao  político  era  adotada  por  LAVOURAS para  maior

controle dos parlamentares de acordo com a pauta da FETRANSPOR. 

Os pagamentos iniciados por volta de 03/2012 foram realizados até dezembro de

2014, no modelo instituído pela FETRANSPOR (que usava os serviços de NOVIS) .  Vale

dizer, o valor correspondente à propina a ser paga em espécie e pessoalmente por TRAÇA a

ALBERTASSI era  creditado  a  maior,  pela  FETRANSPOR,  em  favor  das  empresas  do

declarante, as quais então cuidavam de repassar tais valores ao beneficiário, em espécie, com

recursos próprios de disponibilidade imediata. 

Ministério Público Federal – Procuradoria Regional da República – 2ª Região
Núcleo Criminal de Combate à Corrupção da PRR 2ª Região

Rua Uruguaiana, 174, Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP.: 20.050-092

79



O colaborador declinou alguns locais de entrega da propina de 60 mil reais paga,

uma vez por mês,  geralmente após o dia 10,  quais sejam, na Assembleia  Legislativa,  em

restaurantes perto da Assembleia durante o almoço, na casa de ALBERTASSI.  

Informa  o  colaborador  que  a  sistemática  de  pagamento  mudou  depois  de

dezembro de 2014.   Segundo TRAÇA:

a FETRANSPOR celebrou contrato com emissoras de rádios  de EDSON
ALBERTASSI, para fins de publicidade Que essa mudança aconteceu por
conta  de  pedido  de  LAVOURAS  para  fazer  dessa  forma;  Que  como  a
FETRANSPOR já  possuía  um contrato  com a rádio  de ALBERTASSI  no
valor de R$ 8.000,00, o total do contrato da FETRANSPOR com a rádio de
ALBERTASSI passou a ser de R$ 68.000,00; Que o depoente acredita que
esse  contrato  ainda  está  em  vigor;  Que  os  pagamentos  para  EDSON
ALBERTASSI  podem  ser  identificados  pelo  declarante  na  planilha  de
ÁLVARO NOVIS; Que o depoente conhece apenas o nome fantasia da rádio
de ALBERTASSI, sendo Rádio 88 FM em Volta Redonda;

A colaboração de TRAÇA também esclarece que os pagamentos a  PICCIANI

prosseguiram, após o esquema de NOVIS ter cessado com sua prisão.  E mais, que CARLOS

PEREIRA atuou de forma igual à de  JORGE LUIZ.   Vale dizer, recebendo propina em

espécie para JORGE PICCIANI.  É isso que consta narrado no anexo 4 das declarações de

TRAÇA,  quando  relata  os  nomes  das  pessoas  indicadas  por  PICCIANI  para  receber  a

“mesada” acordada com LAVOURAS. 

Inicialmente  foi  indicado  o  nome  de  JORGE  LUIZ e  depois  CARLOS

PEREIRA para receber a propina que, entre fevereiro de 2016 a março de 2017, totalizou

cerca de R$ 18.650.000,00.  Eis as declarações de TRAÇA sobre o ponto:

Que, sabendo desse contato do declarante com  JORGE PICCIANI,  JOSÉ
CARLOS REIS LAVOURAS chamou O depoente para uma reunião na casa
de PICCIANI por volta do final de 2015; Que essa reunião foi na casa de
PICCIANI  na  Barra  da  Tijuca  e  contou  apenas  com  a  presença  de
PICCIANI,  LAVOURAS e  o  depoente;  Que  a  casa  de  PICCIANI  era  na
Avenida Lúcio Costa perto do Hotel Windsor e o apartamento era de frente e
em andar  baixo;  Que  o  depoente  chegou a  ir  ali  algumas  vezes;  Que  o
depoente  tinha  o  endereço  de  PICCIANI  no  seu  waze;  Que  o  depoente
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consultando O Google Street View pode dizer que o Condomínio era o Ocean
Front; Que nessa ocasião foi dito ao depoente que a FETRANSPOR tinha
assumido  compromisso  de  pagamentos  para  JORGE  PICCIANI  e  que  o
declarante  deveria fazer  os  pagamentos  dentro do modelo instituído pela
FETRANSPOR; Que esse pagamento seria de R$ 2.000.000,00 por mês; Que
JORGE PICCIANI indicava os nomes das pessoas para quem o declarante
deveria  entregar  valores  acordados;  Que  primeiro  JORGE  PICCIANI
indicou JORGE LUIZ para receber valores dessa forma e, depois, CARLOS
PEREIRA; Que o declarante entregou pagamentos frequentes, de fevereiro
de 2016 a março de 2017, totalizando cerca de R$ 18.650.000,00;

Prossegue TRAÇA explicando como eram feitos os pagamentos a JORGE LUIZ:

Que o  declarante fez entrega pessoal  de dinheiro para JORGE LUIZ, na
casa de JORGE  em condomínio na Barra Tijuca; Que O declarante por
vezes entrava na garagem do prédio e por vezes a entrega era feita na frente
do prédio, dentro do condomínio; Que fez cerca de 40 (quarenta) entregas de
dinheiro  para  JORGE  LUIZ;  Que  pode  identificar  essas  entregas  e
respectivas quantias em suas planilhas pessoais e também nas planilhas de
ALVARO  NOVIS;  Que  após  o  acerto  com  PICCIANI  o  depoente  foi
procurado por JORGE LUIZ; Que JORGE LUIZ também morava na Barra;
Que as entregas foram então feitas na Barra na residência de JORGE LUIZ
por determinação expressa de PICCIANI que queria que as entregas fossem
feitas  na Barra  e  não no  Centro;  Que a  residência  de  JORGE LUIZ no
Condominio  Barra  Summer  Dream;  na  Av.  Lúcio  Costa  n°  3604;  Que  o
depoente pode dizer que entregou para JORGE LUIZ umas quarenta vezes,
entre 02/2016 até 12/2016; Que o depoente geralmente entrava na garagem
de JORGE LUIZ onde ele se encontrava e passava o dinheiro para o carro
dele; Que neste ato o depoente reconhece JORGE LUIZ na foto que consta
do Relatório da ASSPA n° 0014/2017 em anexo;

TRAÇA  esclarece  que,  passado  um  tempo,  após  reunião  na  casa  de

LAVOURAS com PICCIANI, ficou acertado que a entrega do dinheiro passaria a ser

feita a CARLOS PEREIRA, momento em que também ficou acertada a redução no

valor mensal de 2 milhões para 600 mil reais por mês, conforme trecho que se segue:

“Que em outra reunião na casa de PICCIANI, desta vez já na casa nova,
onde  estavam  presentes  o  declarante,  LAVOURAS,  JORGE  LUIZ  e
PICCIANI;  Que  o  declarante  foi  até  O  Golden  Green,  onde  mora
LAVOURAS; Que JORGE LUIZ os pegou no local e foram juntos para a
casa  de  PICCIANI;  Que  o  declarante  se  compromete  a  entregar  o  novo
endereço  exato  de  PICCIANI;  Que  nessa  reunião  ficou  acertado  que  a
entrega do dinheiro deveria ser entregue a CARLOS PEREIRA; Que também
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nessa reunião foi acertada uma redução no valor do pagamento mensal de 2
milhões para R$ 600.000,00 por mês; Que o depoente já conhecia CARLOS
PEREIRA porque ele era sócio de PICCIANI em uma pedreira e também
participava do grupo de aquisição de bens em leilões do depoente; Que o
declarante  também  entregou  dinheiro,  nos  meses  de  janeiro,  fevereiro  e
março de 2017, para CARLOS PEREIRA, sócio de JORGE PICCIANI; Que
CARLOS PEREIRA ligou então para o declarante para ajustar as entregas;
Que esses pagamentos foram feitos pessoalmente pelo declarante na casa de
CARLOS PEREIRA em um condomínio na Barra da Tijuca; Que mostrada
foto  extraída do  Google  Maps,  o  depoente  reconhece  o  Condomínio
Residência Saint Tropez de CARLOS PEREIRA; Que o declarante entrava na
garagem e entregava o dinheiro para CARLOS PEREIRA, que colocava os
valores em uma mochila; Que fez em torno de 9 (nove) entregas de dinheiro
para CARLOS PEREIRA; Que quase todas as entregas foram efetuadas na
própria casa de CARLOS PEREIRA, mas lembra que uma delas foi realizada
na rua em frente  a sua casa e outra no Posto BR em frente ao lado do
Condomínio Golden Green; Que o declarante ia nos veículos Range Rover,
Toyota Hylux ou Toyota Ethios; Que o depoente se compromete a fornecer as
placas dos veículos; Que o último pagamento feito a CARLOS PEREIRA
ocorreu  no  dia  16/03/2017,  após  a  deflagração  da  Operação  Quinto  do
Ouro, onde LAVOURAS e PICCIANI foram conduzidos coercitivamente; Que
também  pode  identificar  esses  pagamentos,  datas  e  valores  em  suas
planilhas pessoais; Que para o CARLOS PEREIRA 1 milhão, seiscentos e
cinquenta  e  ao  JORGE  LUIZ  17  milhões;  Que  O  depoente  reconhece
CARLOS PEREIRA na foto que segue abaixo;” 

Sobre a natureza desses pagamentos, TRAÇA disse que pagava esses valores a

PICCIANI por determinação de LAVOURAS, mas sabe que, na qualidade de presidente da

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, JORGE PICIANNI tem condições de,

por exemplo, barrar projetos de cunho populista e prejudiciais ao setor de empresas de ônibus.

Era  JOSÉ CARLOS REIS  LAVOURAS quem falava  sobre  estes  assuntos  com  JORGE

PICCIANI e antes dele esses pagamentos eram feitos por ALVARO NOVIS. Acrescenta, por

fim,  que  após ter  verificado suas  planilhas  pessoais  e  confrontado-as  com os  extratos  de

ALVARO NOVIS, identifica que a indicação “XX”, nos extratos do colaborador,  refere-se a

JORGE PICCIANI. 

TRAÇA  também  contou  no  Anexo  3  da  colaboração  premiada  o  tipo  de

relacionamento  existente  entre  PAULO  MELO e  JOSÉ  CARLOS  REIS  LAVOURAS,

verbis:
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“QUE confirma as informações constantes ANEXO 3, PAULO MELO: Que,
em  2017,  o  declarante  entrou  na  sala  de  almoço  da  FETRANSPOR  e
encontrou  JOSÉ  CARLOS  REIS  LAVOURAS  almoçando  com  PAULO
MELO; Que, no fim do almoço, declarante acompanhou PAULO MELO e
JOSÉ  CARLOS  REIS  LAVOURAS  até  o  elevador;  Que,  depois  disso,  o
declarante foi até a sala de JOSÉ CARLOS REIS LAVOURAS, oportunidade
em que JOSÉ CARLOS REIS LAVOURAS demonstrou preocupação com a
prisão do ÁLVARO NOVIS e contou ao declarante que ele, JOSÉ CARLOS
REIS LAVOURAS, fazia pagamentos para PAULO MELO; QUE como já
explicado  no  Anexo  1,  o  depoente  pode  dizer  que  era  LAVOURAS  na
FETRANSPOR  que  cuidava  do  pagamento  de  propinas  a  autoridades,
inclusive junto ao legislativo estadual, no caso do Deputado Paulo Melo;
QUE o depoente pode dizer que a sala de almoços onde ocorreu o encontro
é  um  local  totalmente  reservado,  cujo  uso  é  apenas  da  diretoria  da
FETRANSPOR.”

15 -  DOS ELEMENTOS DE CORROBORAÇÃO EXPLICITADOS NA DENÚNCIA
DA OPERAÇÃO PONTO FINAL

A FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE  PASSAGEIROS

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FETRANSPOR (CNPJ 33747288000111) é entidade

que  congrega  10  sindicatos  de  empresas  de  ônibus  responsáveis  por  transporte  urbano,

interurbano e de turismo e fretamento. Esses sindicatos, por sua vez, reúnem mais de 200

empresas de transporte por ônibus, que respondem por 81% do transporte público regular no

Estado do Rio de Janeiro5. 

Como sabido, a referida federação sindical representa os interesses das empresas

de transporte de passageiros do Estado, sendo a entidade de interlocução com a sociedade

civil  e  esferas  governamentais  a  respeito  dos  serviços  púbicos  prestados  nesse  setor  da

economia.

Todos os ora denunciados, que representam o núcleo econômico da organização

criminosa  liderada  por  SÉRGIO  CABRAL,  integram  ou  integraram,  até  próximo  à

deflagração  da  Operação  Ponto  Final,  os  quadros  da  FETRANSPOR e  do  seu  principal
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sindicato filiado, o RIO ÔNIBUS (Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de

Janeiro), onde revezavam entre si os postos mais estratégicos há mais de 20 (vinte) anos.

Além dessas entidades sindicais patronais, esses denunciados exercem o controle7

da sociedade empresária RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA (CNPJ 16727386000178), a qual foi

constituída em agosto de 2012 e opera, sem licitação, a bilhetagem eletrônica de todos os

transportes públicos no Estado do Rio de Janeiro (Bilhete Único e Rio Card)8,  objeto de

recente ação civil pública do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 

JOSÉ CARLOS LAVOURAS  é Presidente do Conselho de Administração da

FETRANSPOR  desde  a  sua  criação  em  1988,  entidade  que  tem  como  Vice-Presidente

MARCELO TRAÇA,  e  que tinha como Presidente Executivo  LÉLIS TEIXEIRA  desde

2006, cargo ao qual renunciou por supostos “problemas de saúde” dias antes da deflagração

da fase mais ostensiva da Operação Ponto Final9.  LÉLIS TEIXEIRA também era desde

1999, portanto há 18 anos, Presidente do RIO ÔNIBUS, cargo ao qual também renunciou dias

antes  de  ser  preso10.  Ainda,  JOÃO AUGUSTO MONTEIRO  ocupa  o  cargo  de  Vice-

Presidente do Conselho Superior do RIO ÔNIBUS.

Por  sua  vez,  JACOB  BARATA  FILHO  é  Presidente  do  Conselho  de

Administração  da  RIOPAR  PARTICIPAÇÕES  S/A  (CNPJ  16727386/0001-78),  o  qual

também é integrado por JOSÉ CARLOS LAVOURAS, LÉLIS TEIXEIRA e MARCELO

TRAÇA,  denunciados  que  também  fazem  parte  da  diretoria  da  RIOCARD

ADMINISTRADORA DE CARTÕES E BENEFÍCIOS S/A (CNPJ 14.081.184/0001-76), da

CONCESSIONÁRIA DO VLT CARIOCA S/A (CNPJ 18.201.378/0001-19), e da RIOTER –

TERMINAIS  RODOVIÁRIOS  DE   PASSAGEIROS  LTDA  (14.102.782/0001-  84),

sociedades subsidiárias da primeira.
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Essa  digressão  acerca  das  diversas  funções  de  comando  exercidas  por  esses

denunciados  nas  entidades  representativas  das  empresas  de  transporte,  bem  como  na

administração  de  sociedades  empresárias  diretamente  atuantes  no  sistema  de  bilhetagem

eletrônica  de  todos  os  transportes  públicos  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  permite

contextualizar  a  total  ingerência  de  cada  um  deles  na  gestão  do  “caixa  dois”  da

FETRANSPOR, utilizada para pagamento de propina a agentes políticos, como  detalhado

nos tópicos seguintes.

Dito  isso,  importante  saber  que  foram entregues  por  ÁLVARO NOVIS,  como

prova  de  corroboração  das  suas  informações,  planilhas  que  foram  impressas  antes  da

Operação Xepa - que possuía guardadas -, bem como arquivos digitais contemporâneos aos

fatos (2010 a 2016), que estavam armazenados em pen drive criptografado. 

Ministério Público Federal – Procuradoria Regional da República – 2ª Região
Núcleo Criminal de Combate à Corrupção da PRR 2ª Região

Rua Uruguaiana, 174, Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP.: 20.050-092

85



Os elementos de ratificação da delação de NOVIS não param por aí.  Na denúncia

das pessoas sem foro por prerrogativa de função (Operação Ponto Final), foram apontados

diversos  dados telefônicos  que confirmam o relacionamento frequente de NOVIS com os

empresários e executivos do ramo de transporte público.  

Há ainda declarações  de funcionários  dos empresários do ramo de ônibus que

pagaram a propina atestando contatos de seus patrões com NOVIS, bem como o fluxo de

envelopes  (que  parecia  conter  dinheiro)  e  documentos  (provavelmente  as  ordens  de

pagamentos aos agentes públicos).   Nesse sentido, os trechos abaixo transcritos da denúncia

da operação Ponto Final, com destaque para as declarações DENI GULINELI, secretária de

LAVOURAS, por  refletir  o  controle  de  pagamentos  de  propinas  realizado  por  NOVIS,

verbis:

“O  colaborador  ÁLVARO  NOVIS  relatou  que  JOSÉ  CARLOS
LAVOURAS  indicava  todos  os  pagamentos  de  propina  a  políticos  pela
FETRANSPOR, por telefone e por meio de bilhetes, com a ajuda de seus
subordinados:  CARLOS  ROBERTO  ALVES,  gerente  financeiro  da
FETRANSPOR,  REGINA ANTÔNIO,  secretária da FETRANSPOR e ENI
GULINELI, secretária na TRANSPORTES FLORES, os quais, embora numa
segunda  inquirição  (na  primeira  preferiram  o  silêncio)  tenham  negado
terem ciência do conteúdo e destinação das mensagens, admitiram em sede
policial  a  sua existência,  bem como o regular  recebimento e  entrega de
valores em espécie, o que corrobora as afirmações dos colaboradores.

Com efeito,  informou  o  gerente  financeiro  da  FETRANSPOR,  CARLOS
ROBERTO ALVES, em seu interrogatório policial: 

“...  QUE  tinha  conhecimento  de  que  JOSÉ  CARLOS  REIS
LAVOURAS  fazia  contato  com  pessoas  da  HOYA  e  que  o
contínuo  da  HOYA  entregava  pacotes  ao  requirido;  QUE
acredita que  em tais  pacotes  pudesse  haver  dinheiro;  QUE
LAVOURAS  ia  às  terças  e  quintas  à  FETRANSPOR,  e  que
costumava  receber  tais  pacotes  nessas  ocasiões;  QUE
LAVOURAS costumava chegar entre meio dia e uma hora, e
que  em  suas  ausências  determinava  que  o  reinquirido  que
recebesse tais pacotes; QUE eram pacotes médios; QUE certa
vez indagou LAVOURAS sobre o que continham tais pacotes,
no  que  LAVOURAS  lhe  disse  que  se  tratavam  de  coisas
particulares dele e que não se metesse...;  QUE uma vez por
mês  recebia  de  JOSÉ  CARLOS  REIS  LAVOURAS  um
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envelope lacrado contendo o que acredita sejam documentos
para  serem  entregues  a  EDIMAR DANTAS  ou  MÁRCIO;
QUE o envelope era entregue a EDIMAR ou a algum de seus
contínuos na sede da FETRANSPOR...”

(destaques nossos)

Por sua vez, a secretária da FETRANSPOR REGINA ANTÔNIO afirmou à
autoridade policial  que  ÁLVARO NOVIS  e  LAVOURAS  eram amigos e
vizinhos de “casa de praia”, e que aproximadamente uma vez por semana
portadores da HOYA traziam envelopes médios, do tamanho de um ofício,
dobrados e lacrados, para serem entregues a LAVOURAS, contendo o que
acredita  ser  dinheiro,  e  que  também  entregava  envelopes  lacrados  e
grampeados contendo documentos para os mesmos portadores. Acrescentou
que  ocasionalmente  ligava  para  EDIMAR  da  HOYA  a  pedido  de
LAVOURAS e solicitava a sua presença na FETRANSPOR, e outras vezes
EDIMAR  chegava  e  dizia  que  havia  sido  chamado  por  LAVOURAS
diretamente. 

De outro lado, ENI GULINELI, secretária de LAVOURAS na FLORES há
28 anos, portanto de sua total  confiança,  informou à autoridade policial
durante  o  seu  interrogatório  que  seu  patrão  lhe  solicitava  que,
aproximadamente duas vezes por mês, entregasse pacotes do que acreditava
ser dinheiro a enviados da HOYA, e que uma vez por mês LAVOURAS lhe
passava bilhetes contendo anotações “débito/crédito” com valores e que se
EDIMAR (da HOYA) ligasse, deveria repassar aquelas informações a ele,
ou entregar pessoalmente caso EDIMAR fosse à FLORES. 

Tal fato é corroborado pelo e-mail a seguir,  enviado por ENI DA SILVA
GULINELI  justamente  para  o  colaborador  EDIMAR  DANTAS,  no  dia
26/06/2014,  para  tratar  da  diferença  de  R$  4.500,00  entre  a  quantia
contabilizada pelo colaborador e o valor em espécie realmente entregue na
sede da transportadora Flores Ltda (a íntegra do e-mail está em anexo): 
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Há mais elementos de corroboração.  Precisamente, foi confirmada a existência

dos dados contidos nas planilhas apresentadas por NOVIS por fonte independente. 

Na residência de MARCELO TRAÇA, em Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, em

diligência  de  busca  e  apreensão,  encontrou-se  extrato  da  conta  RIOMAR, no período de

01/07/2013 a 09/08/2013, no formato dos extratos apresentados pelos colaboradores (NOVIS

e EDIMAR) dessa mesma conta (imagens na denúncia a fls. 43). 

 A mesma coisa aconteceu em relação LELIS TEIXEIRA.  Em seu celular foi

encontrada referência a conta que possuía com NOVIS denominada ARARAS (fls.  62 da

denúncia). 

Registre-se ainda que a denúncia é farta em indicar atos de ofício dos beneficiados

que interessavam a FETRANSPOR, em contrapartida às elevadas vantagens indevidas pagas

aos políticos e servidores públicos (item 3.2.1 – fls. 84 da denúncia). 

Ministério Público Federal – Procuradoria Regional da República – 2ª Região
Núcleo Criminal de Combate à Corrupção da PRR 2ª Região

Rua Uruguaiana, 174, Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP.: 20.050-092

88



16 - DOS ELEMENTOS DE CORROBORAÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEPUTADOS

ESTADUAIS

JORGE PICCIANI

Voltando para os alvos com foro por prerrogativa de função, importante dizer que

o  operador  financeiro  de  JORGE  PICCIANI,  apontado  por  NOVIS,  JORGE  LUIZ

RIBEIRO  é  sócio  de  três  empresas  em  que  a  AGROBILARA  COMERCIO  E

PARTICIPAÇÕES LTDA - que tem como um dos sócios JORGE PICCIANI – também é

sócia.  São elas:  TAMOIO MINERAÇÃO LTDA.,  VILLA TOSCANA INCORPORAÇÃO

IMOBILIÁRIA LTDA. e  THEJUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. -

EPP (fls. 4 do Relatório de Informação nº 014/2017). 

Como  já  dito  acima,  JORGE  LUIZ  RIBEIRO é  sócio  das  empresas PJ3

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BKR VIAGENS E TURISMO LTDA -

EPP, sediadas nos locais de pagamento da propina, a mando da FETRANSPOR e CARLOS

MIRANDA, via NOVIS.  

Por sua vez, o Relatório de Informação nº 014/2017, da Assessoria de Pesquisa e

Análise – ASSPA/PRR2, destaca notícia que informa o quanto antiga é a relação de JORGE

PICCIANI  e  JORGE  LUIZ  RIBEIRO.     Matéria  da  imprensa47 noticia  que   JORGE

PICCIANI foi presidente da Suderj entre 19 de abril de 93 e 29 de março de 94, enquanto

JORGE LUIZ RIBEIRO ocupou o cargo entre 30 de março de 94 e 1º de janeiro de 95.

Ambos  foram  investigados  pela  Delegacia  de  Polícia  Fazendária  por  crime  contra  a

administração  pública  por  supostas  irregularidades  na  administração  da  Suderj

(Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro), entre abril de 1993 e janeiro de

1995. 

Ratificando o antigo e sólido relacionamento entre JORGE PICCIANI e JORGE

47 http://www.terra.com.br/esportes/2001/01/16/158.htm 
Ministério Público Federal – Procuradoria Regional da República – 2ª Região

Núcleo Criminal de Combate à Corrupção da PRR 2ª Região
Rua Uruguaiana, 174, Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP.: 20.050-092

89

http://www.terra.com.br/esportes/2001/01/16/158.htm


RIBEIRO, destaca-se o pronunciamento48 da deputada estadual Cidinha Campos - quando da

apreciação  dos  escolhidos  para  ocupação  de  cargos  na  ASEP –  Agência  Reguladora  de

Serviços Públicos concedidos do Estado do Rio de Janeiro. A deputada disse que JORGE

LUIZ  RIBEIRO,  um  dos  indicados  para  ocupar  o  cargo  de  Conselheiro  na  ASEP,  era

vinculado a JORGE PICCIANI e aos seus interesses de favorecer a FETRANSPOR.  Confira:

O SR.  PRESIDENTE (SÉRGIO CABRAL) –  A Presidência  registra,  com
muito  prazer,  a  presença  dos  Vereadores  Sebastião  Corredeira  e  Jorge
Campos, do PMDB, pelo Município de Nova Iguaçu. 

Sejam bem-vindos a esta Casa. 

Com a palavra a Sra. Deputada Cidinha Campos. 

A  SRA.  CIDINHA  CAMPOS (Para  discutir)  –  Sr.  Presidente,  Srs.
Deputados,  hoje  vamos  aprovar  ou  não  os  nomes  indicados  para  esse
Conselho que, entre outras coisas, será responsável pelos preços e tarifas
das passagens em nosso Estado. 

A Lei nº 2.686, em seu artigo 7º, parágrafo único, inciso II, estabelece que o
indicado precisa possuir ilibada reputação e insuspeita idoneidade moral.
Portanto,  sobre  o  indicado  não  pode  pesar  nenhuma suspeita  quanto  à
idoneidade. 

Nós  temos,  indicado  pelo  Governador  Garotinho,  o  Sr.  Ranulfo  Vidigal
Ribeiro, que foi Prefeito de São João da Barra, cassado pelos vereadores.
Irão dizer: “Foi um processo político!” Mas o do Collor também foi! Mais
do que isso: ele responde a um processo criminal, cujo último movimento foi
publicado  no  Diário  Oficial  do  dia  24  de  agosto,  que  apura
superfaturamento e desvio de verbas públicas em sua administração. 

Não tenho a pretensão de mudar o voto de ninguém. No curto espaço de
tempo que estou aqui,  sei que isso não acontece.  É preciso mais do que
documento,  talvez  coisas  mais  palpáveis  para  “fazer  a  cabeça”  dos
Senhores  Deputados.  Não tenho esses  instrumentos,  mas sei  que existem
pessoas que têm.  E o Deputado Jorge  Picciani  é  um deles.  S.  Exa.  tem
instrumentos poderosos para “fazer a cabeça” desta Casa! E é de S. Exa. a
sugestão e a indicação de um nome perigoso para integrar esse Conselho: o
Sr.  Jorge Luiz  Ribeiro,  que certamente  irá integrá-lo e  vai  dizer  quanto

48 http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj2006.nsf/3620b663fe7fd44f832565370043e8be/18dd4dbe5aebca5e03256
7ed00007ff0?OpenDocument 
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custará  a  passagem de  ônibus,  trem,  metrô,  o  que  quiser.  Vai  continuar
comandando  a  FETRANSPOR,  o  DETRO  e  outras  casas  idôneas  que
conhecemos neste Estado. 

Esse  homem sempre  esteve  agregado ao  Deputado  Jorge  Picciani,  mais
rente do que o Coelho, que tanto discutimos aqui, em março. Ele foi ouvido
na Comissão Especial, na audiência pública, e disse que, em Rio das Flores,
onde comprou quatro fazendas em dois dias – três fazendas no dia 05 de
fevereiro e uma outra no dia 08 de fevereiro, exatamente três meses depois
de  deixar  o  DETRO -  foi  confundido com o Jorge Picciani.  Também se
chama Jorge – lá são conhecidos como Jorge I e Jorge II. O Jorge I é o
nosso Deputado; ele é o Jorge II, e ele disse que são confundidos. Quando
ele chega a um cartório para registrar alguma coisa, perguntam: o senhor é
o Jorge Picciani? Ele diz: Não, eu sou o Jorge Ribeiro. Só que um é branco
e o outro é preto. Eles são confundidos pelas atitudes e ações, até porque eu
tenho a convicção pessoal de que são a mesma pessoa. O Sr. Jorge Picciani
é quem manda nele. Ele é um laranja do Sr. Jorge Picciani. 

No dia 23 de março o Jornal “O Dia” publicou que a fazenda Barreiras era
do Sr. Jorge Picciani. Pedi a escritura; está em nome do Jorge II. Ele, na
Comissão, disse que comprou umas terrinhas com o dinheiro conseguido
quando foi chefe do Departamento Técnico de Minas. Só que ele foi técnico,
segundo  currículo  publicado  no  Diário  Oficial,  entre  1976  e  1978.  Ele
guardou esse  dinheiro durante  vinte  anos,  e só foi  comprar as  fazendas
depois que saiu do DETRO, em 1999. Há um grande acordo aqui para se
aprovar todo mundo. É preciso tomar cuidado com este homem. 

Estou  aqui  com todas  as  escrituras  das  fazendas  que  ele  comprou.  São
quatro fazendas - grandes, significativas, para uma pessoa que só exerceu
cargo público.  Uma pessoa que só exerceu cargo público não tem como
fazer  esse  patrimônio.  Ou  ele  roubou,  ou  está  escondendo  dinheiro  do
Picciani. Não há outra alternativa: os dois são apenas um Jorge. 

Era só, Sr. Presidente.” 

Ao  final,  consta  que  JORGE  LUIZ  RIBEIRO  foi  aprovado   para  integrar  a

Agência como Conselheiro, com 51 votos favoráveis, contra 1249. 

49  De acordo com o artigo 242, VI do Regimento Interno da Alerj, em sua redação da época, a votação de 
aprovação  do nome indicado pelo poder executivo era secreta.
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Afora  isso,  por  meio  do  cruzamento  de  ligações  telefônicas  verifica-se  que

JORGE LUIZ possui  significativos  contatos,  no  período em que  recebia  pagamentos  da

FETRANSPOR,  tanto  com  os  funcionários  da  HOYA MARCIO  AMARAL e  EDIMAR

SANTOS, como com os empresários vinculados a FETRANSPOR JACOB BARATA FILHO,

JOSÉ  CARLOS  LAVOURAS,  MARCELO  TRAÇA,  bem  como  a  secretária  da

FETRANSPOR REGINA DE FÁTIMA P. ANTONIO. 

Os  cruzamentos  telefônicos  foram  realizados  pela  Assessoria  de  Pesquisa  e

Análise da Procuradoria Regional da República -  2ª Região  (Relatório n° 3450/2017),

tendo em vista que, com o citado compartilhamento de provas, houve acesso aos arquivos

fornecidos pelo  sistema  SITTEL dos casos 2252, 2510 e 2540, referentes às informações

prestadas pelas operadoras de telefonia, por ordem judicial. Adiante o resumo do número de

ligações efetuadas entre os alvos, que estão discriminadas  no citado relatório da ASSPA. 

Ligações telefônicas no período de 13/08/2012 a 20/12/2016

Originadas Recebidas Total de ligações

Jorge Luiz Ribeiro Regina de Fatima P. Antonio 28

Regina de Fatima P. Antonio Jorge Luiz Ribeiro 10

Jorge Luiz Ribeiro Márcio Amaral (Hoya) 106

Márcio Amaral (Hoya) Jorge Luiz Ribeiro 15

Jorge Luiz Ribeiro Edimar Santos 43

Edimar Santos Jorge Luiz Ribeiro 11

Jorge Luiz Ribeiro José Carlos Lavouras 42

José Carlos Lavouras Jorge Luiz Ribeiro 45

Jorge Luiz Ribeiro Jacob Barata Filho 18

Jacob Barata Filho Jorge Luiz Ribeiro 15

Jorge Luiz Ribeiro Marcelo Traça 156

Marcelo Traça Jorge Luiz Ribeiro 164

Ministério Público Federal – Procuradoria Regional da República – 2ª Região
Núcleo Criminal de Combate à Corrupção da PRR 2ª Região

Rua Uruguaiana, 174, Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP.: 20.050-092

92



Portanto,  os  contatos  telefônicos  estão  coerentes  com  as  declarações  dos

colaboradores TRAÇA e NOVIS.  Inclusive  as ligações de JORGE LUIZ com TRAÇA se

intensificam a partir de dezembro de 2015, justamente quando foi chamado para uma reunião

na casa  de  LAVOURAS junto  com PICCIANI.   Momento  em que lhe  foi-lhe  passada  a

responsabilidade de realizar os pagamentos da propina e indicado JORGE LUIZ para recebê-

la.   Antes  de  dezembro  de  2015,   foram registradas  10  ligações  dentre  as  321  ligações

efetuadas entre eles, no período de 31/08/2012 a 20/12/2016. 

Afastado o sigilo telemático, conforme decisão inserida no Apenso I, e analisados

os e-mails do JORGE LUIZ verifica-se que ele é, de fato, o responsável por gerir os recursos

de  PICCIANI,  o que inclui os valores provenientes das fontes ilícitas que   abasteciam o

parlamentar.

Nessa  empreitada,  JORGE  LUIZ  é  auxiliado,  até  hoje,  pela  funcionária  da

AGROBILARA, ANA CLAUDIA JACCOUD, que  via  de  regra  repassa  para  o  operador

financeiro as ordens de PICCIANI sobre a utilização do dinheiro.  São exemplos disso as

seguintes mensagens:
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Para  evitar  exposição  sobre  o  esquema,  JORGE LUIZ e  PICCIANI  evitavam

contato por e-mail ou telefone, por isso são poucos os registros entre eles. Quando havia a

necessidade, utilizava-se de seu assessor SAVIO MAFRA ou de CLÁUDIA.

Na  mesma  linha  de  evitar  tratar  alguns  assuntos  por  e-mail,  há  mensagem

confirmando encontro ou estabelecendo outros meios de contato.
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Fica claro nos e-mails que JORGE LUIZ trata dos negócios de PICCIANI, dos

quais ele formalmente não participa, inclusive com CLAUDIA JACCOUD.  Na realidade,

ANA CLÁUDIA ANDRADE JACCOUB (RPA nº  3451/2017),  que  já  foi  funcionária  da

ALERJ e atualmente é empregada da AGROBILARA.  

As  relações  de  confiança  de  ANA CLAUDIA ANDRADE  JACCOUB  com

PICCIANI,  é  aferida  pelo  fato  de  ser  sócia  com a  empresa  AGROBILARA de  JORGE

PICCIANI  da  COPA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.,  CNPJ  nº  18.410.041/0001-11

(RPA nº 3455/2017).  Além disso, ela fez um saque de 169.424 mil reais, em espécie, da conta

da AGROBILARA, no dia 19/09/2012, de acordo com fls. 25 do RIF nº 29.495. 

Abaixo  selecionados  alguns  e-mails  que  reforçam a  função  de  Jorge  Luiz  de

operador  financeiro  de  PICCIANI,  com  auxílio  de  ANA CLAUDIA JACCOUD.    As

mensagens  trocadas  fazem  referência  a  valores,  números  de  contas  e  até  a  nomes  de

funcionarios de NOVIS na HOYA.
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As evidências são de que as relações entre JORGE LUIZ e PICCIANI seguem

sólidas, não só em razão dos vínculos societários e tarefas desempenhadas por JORGE LUIZ,

como também revelam as informações do TSE, Prestações de Contas Eleitorais.  Aparece nas

eleições  de  2014,  na  despesa  do  candidato  JORGE  PICCIANI,  como   administrador

financeiro da campanha.  Também aparece como doador de JORGE PICCIANI, na mesma

eleição de 2014. 

JORGE LUIZ RIBEIRO e suas empresas BKR VIAGENS E TURISMO e PJ3

EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS  LTDA.  são  mencionados  em  6  comunicações,

envolvendo depósitos de valores em espécie, num total de R$1.078.832,00, favorecendo o

próprio JORGE LUIZ RIBEIRO e suas empresas, bem como a empresa AGROBILARA de

PICCIANI.  De acordo com o RIF 29495 (fls. 25, 30 e 31), as operações são:
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-  R$188.440,00,  no  dia  30/11/2011,  depositados  por  JORGE  LUIZ
RIBEIRO em conta de sua titularidade;

-  R$125.000,00,  depositados,  no  dia  11/01/2012,  por  JORGE  LUIZ
RIBEIRO, na conta da AGROBILARA;

-R$ 335.000,00, depositados no dia 28/09/2012, pelo próprio JORGE LUIZ
RIBEIRO, na conta da sua empresa PJ3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.;

- R$240.392,00, depositados, no dia 6/05/2014, pelo próprio JORGE LUIZ
RIBEIRO, em conta de sua titularidade;

-  R$  215.000,00,  depositados,  no  dia  26/09/2014,  na  conta  da  BKR
VIAGENS e TURISMO LTDA. EPP, por Wagner Fernandes Moraes, funcionário da empresa
(Relatório de Pesquisa Automática nº 3466/2017);

-  R$  100.000,00,  depositados,  no  dia  9/02/2015,  na  conta  da  BKR
VIAGENS e TURISMO LTDA. EPP, por Wagner Fernandes Moraes, funcionário da empresa.

Enfim,   as  operações  acima constituem vestígios  de  internalização no sistema

financeiro dos valores recebidos em espécie por JORGE LUIZ RIBEIRO da FETRANSPOR.

Especial  relevo  tem  a  operação  que  deposita  dinheiro  na  conta  da  AGROBILARA,  por

apontar inegável ligação de JORGE RIBEIRO com JORGE PICCIANI. 

Como já posto acima, de acordo com os colaboradores eram feitos pagamentos de

propina em espécie, destinadas a JORGE PICCIANI, também na Praça Pio X, 118, interior do

Banco Bradesco Prime, que eram entregues à gerente MÁRCIA ROCHA, quando JORGE

LUIZ RIBEIRO não estava no banco. 

A partir de pesquisas realizadas no CNIS, logrou-se identificar tal pessoa como

MÁRCIA ROCHA SCHALCHER DE ALMEIDA.  Ela foi empregada do citado Banco; é

amiga de JORGE PICCIANI no facebook; trabalhou na campanha do filho de JORGE LUIZ

RIBEIRO (Thiago Kwiatkowski Ribeiro) para vereador.  
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Hoje ela trabalha na Câmara Municipal do Rio de Janeiro - onde THIAGO K.

RIBEIRO é vereador - como Diretora do Centro Cultural50.  Registre-se ainda que JORGE

PICCIANI,  sua  empresa  AGROBILARA  e  JORGE  RIBEIRO  possuem  conta  no

BRADESCO, conforme informação dos RIFs, sendo que a agência mencionada teve conta

relacionada aos alvos com movimentação atípica (RIF 29495, fls. 30). 

MÁRCIA ROCHA SCHALCHER DE ALMEIDA também possui comunicação

de  movimentação  atípica  no  COAF,  conforme  RIF  nº  29778.   Registrado  que  sua

movimentação  é  aparentemente  incompatível  com sua  capacidade  financeira.  Ela  recebeu

recursos  procedentes  da  conta  de  HUGO  EDUARD  PETER  KISTLER  e  HILDEGARD

GERTRUD KISTLER, em 11/2012, no valor de R$813.000,00. 

THIAGO  KWIATKOWSKI  RIBEIRO  também  recebeu  créditos  da  conta  de

HUGO EDUARD PETER KISTLER, a título de doação eleitoral (2012).  

Realmente, de acordo com informações extraídas da base de dados (RADAR) do

MPF, há registro de doação, nas eleições de 2012, de HUGO EDUARD PETER KISTLER

para THIAGO KWIATKOWSKI RIBEIRO, no valor de R$270 mil reais.  Consignado ainda

óbito de HUGO EDUARD PETER KISTLER, em 2013. 

O  RIF  nº  29778  também  informa  que  HUGO  EDUARD  PETER  KISTLER

movimentou, no período de abril a setembro de 2012, R$4.378.822,00, valores aparentemente

incompatíveis  com  sua  capacidade  financeira  presumida,  haja  vista  o  cliente  não  ter

apresentado documentação que ampare a movimentação financeira. 

Acrescente-se  que,  pela  análise  dos  e-mails,  as  relações  de  MARCIA

SHCALCHER e JORGE RIBEIRO são estreitas. 

50 http://www.camara.rj.gov.br/servidores_comissionados.php?tamanho=min 
Ministério Público Federal – Procuradoria Regional da República – 2ª Região

Núcleo Criminal de Combate à Corrupção da PRR 2ª Região
Rua Uruguaiana, 174, Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP.: 20.050-092

98

http://www.camara.rj.gov.br/servidores_comissionados.php?tamanho=min


Da  mesma  forma,  há  consistentes  vínculos  entre  PICCIANI  e  a  pessoa

mencionada pelo colaborador como seu operador financeiro.  Aliás, o e-mail abaixo estampa o

relacionamento  existente  entre  os  dois  operadores  financeiros  de  PICCIANI,  com  a

FETRANSPOR, a saber JORGE LUIZ e CARLOS PEREIRA.

CARLOS CÉSAR DA COSTA PEREIRA destaca-se pela frequência em que se

associa a JORGE PICCIANI e pessoas relacionadas a ele, como JORGE LUIZ RIBEIRO e

FELIPE PICCIANI,  dos  quais  foi  sócio na  TAMOIO CONSTRUÇÕES E FUNDAÇÕES

LTDA. - EPP, baixada em 13/03/2016 (Relatório de Pesquisa nº 2637/2017).  
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Foi  com  CARLOS  CÉSAR  que  JORGE  PICCIANI  ingressou  na  TAMOIO

MINERAÇÃO e depois na COROMANDEL, sendo certo que CARLOS CÉSAR também se

associou a duas empresas com o operador financeiro de JORGE PICCIANI, JORGE LUIZ

RIBEIRO. 

Adiante as operações de que trata a Lei 9613/98 em que CARLOS PEREIRA está

envolvido,  no  segmento  espécie,  totalizando  mais  de  7  milhões  de  reais,  no  período  de

24/08/2012 a 30/09/2016, conforme RIF nº 26713. 

DEPÓSITOS

CARLOS CÉSAR DA COSTA PEREIRA – Tipo de Envolvimento –
Depositante/Responsável/Titular

DATA VALOR/REAIS

11/04/2014 130.000,00

30/04/2014 509.672,00

18/12/2012 500.000,00

30/05/2014 200.000,00

18/06/2014 110.000,00

18/08/2014 245.000,00

29/09/2014 200.000,00

19/01/2015 374.000,00

18/02/2015 150.000,00

26/05/2015 100.000,00

30/09/2016 120.000,00

TOTAL 2.638.672,00

  
CARLOS CÉSAR DA COSTA PEREIRA – Tipo de Envolvimento –
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Depositante/Titular
IND E COM DE PRE-MOLDADOS CRUZEIRO DO SUL LTD. -Conta

Titular/Responsável

DATA VALOR/REAIS

29/04/2015 250.000,00

19/05/2015 100.000,00

17/12/2015 179.720,00

25/04/2016 125.000,00

30/05/2016 100.000,00

08/08/2016 103.000,00

TOTAL 857.720,00

SAQUES

CARLOS CÉSAR DA COSTA PEREIRA/IND E COM DE PRE-MOLDADOS
CRUZEIRO DO SUL LTD.

 – Tipo de Envolvimento – Sacador/Responsável/Titular

DATA VALOR/REAIS

29/05/2013 100.000,00

31/05/2013 139.707,00

31/05/2013 100.000,00

05/06/2013 100.000,00

06/06/2013 100.000,00

03/07/2013 450.000,00

13/03/2014 260.000,00

08/05/2013 250.000,00

09/05/2013 250.000,00

22/05/2013 100.000,00

23/05/2013 100.000,00

TOTAL 1.949.707,00
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Há ainda operações em espécie envolvendo CARLOS CÉSAR e outras empresas

e empregados destas, ou  em que ele seja sócio, ou algum membro de sua família (EDURIC

COMERCIO E INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.).  Apenas uma das

empresas não se logrou achar relação societária com CARLOS CÉSAR (ESAM EMPRESA

SANTO ANTÔNIO DE MINERAÇÃO LTDA).  Essas outras operações totalizaram a quantia

de R$ 610.000,00, a título de 4 depósitos, e R$995.000,00, a título de 6 saques. 

Há  mais.  PICCIANI  possui  relação  societária  com  familiares  de  um  dos

empresários  de  transporte  denunciado.   A  esposa  de  MARCELO  TRAÇA  (HERICA

CRISTINA FERREIRA DINIZ GONÇALVES) e a mãe dele (ESMERALDINA DE JESUS

RAMALHO  TRAÇA)  são  sócias  da  ALAMBARI  EMPREENDIMENTOS  E

PARTICIPAÇÕES  LTDA,  que,  por  sua  vez,  é  sócia  da  EMPRESA BRASILEIRA DE

MINERAÇÃO COROMANDEL LTDA-ME, da qual  JORGE PICCIANI é sócio.  Tanto a

COROMANDEL como  a  ALAMBARI  possuem  comunicações  de  transações  financeiras

atípicas no COAF, algumas efetuadas entre elas, como relatado nos RIFs nºs 27416 e 26912. 

De qualquer modo a intimidade de PICCIANI com o empresário de ônibus, o ora

réu colaborador MARCELO TRAÇA, bem como seu operador financeiro JORGE LUIZ, fica

exposta no e-mail abaixo:  
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De outra parte, bem ilustra a influência no setor de transporte do estado do Rio de

Janeiro  de  JORGE PICCIANI,  junto  com CABRAL,  a  colaboração  do  ex-presidente  do

TCE/RJ, JONAS LOPES, nos autos relativos à Operação Quinto do Ouro, cujas provas o

Ministro Felix Fischer autorizou o compartilhamento com essa investigação, conforme Ofício

nº 218/2017/VPGR/JBBA.  

Narrou JONAS LOPES que, antes de iniciar a realização de auditoria na gestão do

Bilhete  Único,  procurou tanto JORGE PICCIANI, como SÉRGIO CABRAL, por  saber  a

forte relação existente entre eles e as empresas de transporte do estado do Rio de Janeiro.

Identificados  os  problemas  pelo  TCE/RJ,  foram  abertas  as  negociações  com  a

FETRANSPOR, intermediadas por PICCIANI, para recebimento de propina, verbis:

“Que, então, com o cumprimento da ordem judicial e análise da informação
prestada pela FETRANSPOR foi constatado que havia R$ 90.000.000,00 de
créditos  expirados,  que  estavam sendo  indevidamente  apropriados  pelas
empresas  de  ônibus;  Que  o  Tribunal  encerrou  a  sua  atuação
especificamente  a  esse  tema  dos  créditos,  mas  deu  continuidade  às
auditorias  no  sistema  de  transporte;  Que  passado  não  muito  tempo  o
Colaborador  recebeu ligação do  Deputado Estadual  JORGE PICCIANI,
solicitando que fosse  em reunião em sua residência que contaria com a
presença do empresário JOSE CARLOS LAVOURA; Que JORGE PICCIANI
sugeriu  que  o  Colaborador  aceitasse  uma  contribuição  mensal  aos
Conselheiros do TCE/RJ para que o Tribunal tivesse "boa vontade" com os
temas do setor na Corte de Contas; Que o Colaborador informou a JORGE
PICCIANI  e  a  JOSE  CARLOS  LAVOURA  que  esse  "acerto"  não  iria
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interferir  na  decisão  tomada  pelo  Tribunal  relacionada  aos  créditos
apropriados  pelas  empresas  de  ônibus  e  que  iria  colher  junto  aos
Conselheiros do TCE/RJ a aquiescência do recebimento desses valores; Que
registra que essa reunião foi  feita entre meados e final  de  2015;  Que a
quantia  proposta  era  no  valor  de  R$  70.000,00  mensais  para  cada
Conselheiro; Que antes de comparecer à residência de JORGE PICCIANI
para a reunião o Colaborador informou aos Conselheiros JOSE GOMES
GRACIOSA,  DOMINGOS  BRAZÃO,  MARCO  ANTÔNIO  BARBOSA
ALENCAR,  JOSE  MAURÍCIO  DE  LIMA NOLASCO,  ALOYSIO  NEVES
GUEDES, oportunidade em que GRACIOSA disse que a FETRANSPOR iria
oferecer  entre  R$  60.000,00/70.000,00  mensais  para  cada  Conselheiro
participante  do  esquema; Que  na  reunião  na  casa  de  PICCIANI  o
Colaborador  informou  que,  a  partir  da  concordância  dos  Conselheiros,
LELIS  TEIXEIRA da  FETRANSPOR (presidente-executivo)  iria  procurar
JONAS NETO para o ajuste da entrega dos valores;  Que isso de fato foi
implementado  entre  seis  e  nove  meses;  Que  os  pagamentos  não
corresponderam, no entanto, ao total de meses; Que a alegação de LELIS
foi  de  que  o  doleiro  que  trabalhava  para  FETRANSPOR  estava  em
procedimento de colaboração com as autoridades públicas e, por isso, todos
os  repasses  feitos  pela  FETRANSPOR  estariam  suspensos  naquela
oportunidade;  Que  o  Colaborador,  posteriormente,  veio  a  saber  que  o
referido  doleiro  seria  ÁLVARO  NOVIS;  Que  LELIS  TEIXEIRA  teria
informado a JONAS NETO que os pagamentos estariam suspensos em razão
de  um  incêndio  na  transportadora  de   valores  TRANS-EXPERT);  Que
quando  houve a suspensão dos pagamentos o Colaborador comunicou aos
Conselheiros,  que  não  ficaram  satisfeitos;  Que  os  Conselheiros
pressionaram o Colaborador, sugerindo que procurasse JORGE PICCIANI;
Que quando procurou JORGE PICCIANI este  perguntou: "Será que eles
estão  vivendo  em  outro  país?  Será  que  não  sabem  o  que  está
acontecendo?"; Que se recorda que PICCIANI afirmou na oportunidade "eu
também não estou fazendo nada para mim"; Que BRAZÃO chegou a pedir
aos demais Conselheiros que não pressionassem o Colaborador porque os
portugueses, em referência aos proprietários das empresas de ônibus, seria
pessoas corretas e em um momento iriam honrar os compromissos com o
Tribunal.”

E de fato, LAVOURAS não nega o seu estreito relacionamento com PICCIANI,

quando foi ouvido na operação Quinto do Ouro, a quem se referiu como amigo de longa data. 

PAULO MELO

De acordo com os Relatórios de Informação nº 014 e 016/2017, da Assessoria de
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Pesquisa e Análise – ASSPA/PRR2, as pessoas que recebiam propina para o deputado PAULO

MELO trabalham na ALERJ. 

ANDREIA  CARDOSO  DO  NASCIMENTO  (Relatório  de  Informação  nº

015/2017) é Chefe de Gabinete Parlamentar de PAULO MELO e aparece como doadora de 18

mil  reais  para  sua  campanha  em 2014,  sendo  que  seu  salário  de  julho  de  2017,  último

disponibilizado no Portal Transparência da ALERJ, que só publica dados de janeiro a julho de

2017, é de R$13.610,16. 

FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO (Relatório de Informação nº 016/2017),

irmão de ANDREIA, também trabalha na ALERJ.  Em fevereiro de 2011, foi nomeado para

exercer cargo em comissão de Chefe de Gabinete junto à Presidência do deputado PAULO

MELO.  Posteriormente, em fevereiro de 2015, foi nomeado para exercer cargo em comissão

de Assistente I, junto à Presidência ocupada à época por JORGE PICCIANI.  Ele aparece

como doador de PAULO MELO, nas eleições de 2006, valor 5 mil reais, nas eleições de 2014,

no valor de 25 mil reais.  Não obstante, o seu salário, segundo dados extraídos do Portal

Transparência da ALERJ, em julho de 2017, foi de R$11.033,89. 

Diga-se,  ainda,  que FÁBIO  CARDOSO DO NASCIMENTO depositou na sua

conta R$ 200.000,00, no dia 30/11/2012, conforme RIF nº  29490, fls. 3. 

Como já assinalado acima, os endereços de entrega da propina possuem relação

com PAULO MELO. 

EDSON ALBERTASSI

A partir  da autorização de compartilhamento das provas obtidas nos processos
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pertinentes à Operação Lava Jato em trâmite na 7ª Vara Federal Criminal, da Seção Judiciária

do  Rio  de  Janeiro,  pelo  Desembargador  Federal  Abel  Gomes,  foi  possível  ter  acesso  à

movimentação financeira da FETRANSPOR, cujo sigilo foi devidamente afastado por decisão

judicial. 

A partir  daí,  foi  possível  constatar  reflexo das informações  do colaborador  na

movimentação  financeira  da  FETRANSPOR.  Foram  encontrados,  inicialmente,  diversos

pagamentos, com frequência mensal, de 8 mil reais para a RADIO ENERGIA LTDA – EPP,

CNPJ nº 31.232.747/0001-07, no período de 28/02/2008 a 17/09/2010.  Há um pagamento

para a mesma rádio em 16/11/2012, de 8 mil reais.  A partir de 14/05/2015, foi verificada a

rotina de três pagamentos por mês, dois de R$20.000,00 e um de R$ 19.400,00, não só mais à

RADIO ENERGIA LTDA, como também à RÁDIO DIFUSORA BOAS NOVAS LTDA. ME,

CNPJ nº  30.917.587/0001-69 e  a  RÁDIO ZÉ LTDA.,  CNPJ nº  27.284.900/0001-64.   Há

pagamentos  até  25/05/2017,  sendo certo  que  o  afastamento do sigilo  bancário  foi  até

16/06/2017.

BANCO AG C.C NOME DATA_
VALO
R

NOME
BANC
O

AG C.C.

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

28/02/20
08

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA EPP

ITAU 6085 60991

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

25/03/20
08

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA - EPP

ITAU 6085 60991

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

18/04/20
08

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA - EPP

ITAU 6085 60991

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

29/05/20
08

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA - EPP

ITAU 6085 60991

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

16/06/20
08

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA

ITAU 6085 60991

Unibanc 19 12896 FETRANSP 15/07/20 R$ RADIO ITAU 6085 60991
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o SA 51 OR 08
8.000,0

0
ENERGIA 
LTDA

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

13/08/20
08

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA EPP

ITAU 6085 60991

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

02/10/20
08

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA EPP

ITAU 6085 60991

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

20/10/20
08

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA

ITAU 6085 60991

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

08/12/20
08

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA EPP

ITAU 6085 60991

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

23/12/20
08

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA EPP

ITAU 6085 60991

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

04/02/20
09

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA

ITAU 287 135542

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

19/02/20
09

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA

ITAU 6085 60991

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

16/03/20
09

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA

ITAU 6085 60991

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

09/04/20
09

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA

ITAU 6085 60991

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

12/05/20
09

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA

ITAU 6085 60991

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

10/06/20
09

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA

ITAU 6085 60991

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

15/07/20
09

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA

ITAU 6085 60991

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

10/08/20
09

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA - EPP

ITAU 6085 60991

Ministério Público Federal – Procuradoria Regional da República – 2ª Região
Núcleo Criminal de Combate à Corrupção da PRR 2ª Região

Rua Uruguaiana, 174, Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP.: 20.050-092

107



Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

14/09/20
09

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA - EPP

ITAU 6085 60991

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

20/10/20
09

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA - EPP

ITAU 6085 60991

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

10/11/20
09

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA

ITAU 6085 60991

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

10/12/20
09

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA

ITAU 6085 60991

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

12/01/20
10

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA

ITAU 6085 60991

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

12/02/20
10

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA

ITAU 6085 60991

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

23/03/20
10

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA

ITAU 6085 60991

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

16/04/20
10

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA

ITAU 6085 60991

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

12/05/20
10

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA

ITAU 6085 60991

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

18/06/20
10

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA

ITAU 6085 60991

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

19/07/20
10

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA

ITAU 6085 60991

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

16/08/20
10

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA

ITAU 6085 60991

Unibanc
o SA

19
12896

51
FETRANSP
OR

17/09/20
10

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA

ITAU 6085 60991

Itau 
Unibanc

8219 22611
8

FETRANSP
OR

16/11/20
12

R$
8.000,0

Rádio 
Energia Ltda

ITAU 6085 60991
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o SA 0

Itau 
Unibanc
o SA

8219
22611

8
FETRANSP
OR

14/05/20
15

R$
20.000,

00

RADIO 
ENERGIA 
LTDA

CEF 197 20394

Itau 
Unibanc
o SA

8219
22611

8
FETRANSP
OR

27/07/20
15

R$
20.000,

00

RADIO 
ENERGIA 
LTDA

CEF 197 20394

Itau 
Unibanc
o SA

8219
22611

8
FETRANSP
OR

10/08/20
15

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA

CEF 197 20394

Itau 
Unibanc
o SA

8219
22611

8
FETRANSP
OR

25/09/20
15

R$
20.000,

00

RADIO 
ENERGIA 
LTDA

CEF 197 20394

Itau 
Unibanc
o SA

8219
22611

8
FETRANSP
OR

25/02/20
16

R$
20.000,

00

RADIO 
ENERGIA 
LTDA

CEF 197 20394

Itau 
Unibanc
o SA

8219
22611

8
FETRANSP
OR

27/06/20
16

R$
20.000,

00

RADIO 
ENERGIA 
LTDA

CEF 197 20394

Itau 
Unibanc
o SA

8219
22611

8
FETRANSP
OR

27/06/20
16

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA

CEF 197 20394

Itau 
Unibanc
o SA

8219
23498

9
FETRANSP
OR

10/05/20
17

R$
8.000,0

0

RADIO 
ENERGIA 
LTDA

CEF 197 20394

Itau 
Unibanc
o SA

8219
23498

9
FETRANSP
OR

25/05/20
17

R$
20.000,

00

RADIO 
ENERGIA 
LTDA

CEF 197 20394

Itau 
Unibanc
o SA

8219
23498

9
FETRANSP
OR

25/05/20
17

R$
19.400,

00

RADIO ZE 
LTDA ME

CEF 189 13750

Itau 
Unibanc
o SA

8219
22611

8
FETRANSP
OR

14/05/20
15

R$
19.400,

00

RADIO ZE 
LTDA ME

CEF 189 13750

Itau 
Unibanc
o SA

8219
22611

8
FETRANSP
OR

27/07/20
15

R$
19.400,

00

RADIO ZE 
LTDA ME

CEF 189 13750

Itau 
Unibanc
o SA

8219
22611

8
FETRANSP
OR

25/09/20
15

R$
19.400,

00

RADIO ZE 
LTDA ME

CEF 189 13750
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Itau 
Unibanc
o SA

8219
22611

8
FETRANSP
OR

25/02/20
16

R$
19.400,

00

RADIO ZE 
LTDA ME

CEF 189 13750

Itau 
Unibanc
o SA

8219
22611

8
FETRANSP
OR

27/06/20
16

R$
19.400,

00

RADIO ZE 
LTDA ME

CEF 189 13750

Itau 
Unibanc
o SA

8219
23498

9
FETRANSP
OR

25/05/20
17

R$
20.000,

00

RADIO 
DIFUSORA 
BOAS 
NOVAS 
LTDA

CEF 197 21331

Itau 
Unibanc
o SA

8219
22611

8
FETRANSP
OR

14/05/20
15

R$
20.000,

00

RADIO 
DIFUSORA 
BOAS 
NOVAS 
LTDA

CEF 197 21331

Itau 
Unibanc
o SA

8219
22611

8
FETRANSP
OR

27/07/20
15

R$
20.000,

00

RADIO 
DIFUSORA 
BOAS 
NOVAS 
LTDA

CEF 197 21331

Itau 
Unibanc
o SA

8219
22611

8
FETRANSP
OR

25/09/20
15

R$
20.000,

00

RADIO 
DIFUSORA 
BOAS 
NOVAS 
LTDA

CEF 197 21331

Itau 
Unibanc
o SA

8219
22611

8
FETRANSP
OR

25/02/20
16

R$
20.000,

00

RADIO 
DIFUSORA 
BOAS 
NOVAS 
LTDA

CEF 197 21331

Itau 
Unibanc
o SA

8219
22611

8
FETRANSP
OR

27/06/20
16

R$
20.000,

00

RADIO 
DIFUSORA 
BOAS 
NOVAS 
LTDA

CEF 197 21331

Total 
R$ 
644.400
,00
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As três rádios pertencem à família de ALBERTASSI e são administradas por sua

esposa  ALICE BRIZOLA ALBERTASSI, segundo Relatório de Informação  nº 028/2017,

da Assessoria de Pesquisa e Análise - ASSPA, da PRR/2ª Região. 

Há mais. A partir do mencionado compartilhamento de provas, teve-se acesso aos

dados do celular de TRAÇA apreendido nos autos nº 0143239-97.2017.4.02.5101 (Auto de

Apreensão  nº  293),  que  permitiram  identificar,   entre  14/07/2009  a  03/08/2016,  vários

compromissos  com  ALBERTASSI,  alguns  com  a  especificação  do  lugar,  como  ALERJ,

Gabinete, Botafogo, SEF Presidente Vargas, Leme, Radio Resende e Palácio da Cidade. 

Análise “Report Calendário Marcelo Traça”
Referência: Albertassi

Data Local Assunto

03/08/2016 ALERJ Albertassi

07/06/2016 ALERJ Albertassi

31/05/2016  ------ Albertassi

17/05/2016  ------ Albertassi

11/05/2016  ------ Albertassi

03/03/2016 Botafogo Albertassi

02/03/2016 ALERJ Albertassi

16/02/2016  ------ Albertassi

15/12/2015 Arlecrin Albertassi

17/11/2015 ALERJ Albertassi

15/10/2015  ------ Albertassi

26/08/2015 ALERJ Albertassi

12/03/2015  ------ Albertassi

04/11/2014 ALERJ Albertassi

17/09/2014 ALERJ Edson Albertassi

05/02/2014 Gabinete Albertassi

07/11/2013 SEF Albertassi
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02/10/2013  ------ Albertassi

01/10/2013 SEF Pres 
Vargas

Renato e 
Albertassi

25/09/2013  ------ Colonese e 
Albertassi

10/09/2013 Assembleia Albertassi

23/01/2013 Leme Albertassi

17/01/2013 Rio Ita Albertassi

26/09/2012 ALERJ Albertassi

15/08/2012 Eletr. Albertassi

01/08/2012 ALERJ Albertassi

19/10/2011 ALERJ Albertassi

31/03/2011  ------ Albertassi

20/10/2009 ALERJ Albertassi

23/07/2009 Rádio 
resende

Albertassi

14/07/2009 Palácio da 
cidade

Albertassi

14/04/2009  ------ Albertassi

Na agenda, constam ainda duas anotações relativas a Hoya, uma em 17/06/2009,

informando Leandini 7.500 pago 25/06 por Hoya (empresa do NOVIS) e 26/11/2009,  escrito

apenas Hoya. Há também registros de compromissos com CABRAL, PICCIANI e pessoas da

sua estreita relação como JORGE LUIZ e CARLOS PEREIRA, bem como de encontros em

local  relacionado  a  PICCIANI,  qual  seja,  no  O2  Corporate&Offices,  escritório  da

AGROBILARA, no Rio de Janeiro.

Referência: Picciani

Data Local Assunto

15/09/2015  ------ Picciani

27/08/2015 Leblon Picciani e Cabral
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20/07/2015 Barra Picciani

21/07/2014  ------ Picciani

11/02/2014 Barra Picciani

03/10/2013 Barra Picciani

13/08/2013 Lagoa Picciani

29/01/2013 Barra Picciani

27/11/2012  ------ Picciani

02/02/2012 Columbia Picciani

31/01/2012 Columbia Picciani

02/12/2009 Ri Jorge Picciani

Referência: Jorge Luiz

Data Local Assunto

16/02/2016  ------ Jorge Luis

14/01/2016  ------ Jorge Luis

21/07/2015  ------ Aniversário jorge 
Luis Picciani

08/12/2009 Ri Jorge luís

12/08/2009 Rios Jorge luís

02/04/2009 Setrerj Jorge luís

Referência: Carlos Pereira

Data Local Assunto

15/07/2014 Rio ita Carlos pereira

03/07/2014 Porção ilha Carlinho pereira
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10/06/2014 Mocelin Carlos pereira

Referência: Felipe Picciani

Data Local Assunto

15/05/2013 Barra Felipe Picciani

04/01/2012  ------ Aniversario 
Felipe Picciani

Referência: Grupo e/ou O2

Data Local Assunto

15/06/2016 O2 
Corporate &
Offices

Coronandel

25/05/2015 O2 
Corporate &
Offices

Grupo

09/03/2015 O2 Grupo

29/10/2014 O2 Grupo

14/07/2014 O2 Grupo barra

16/06/2014 O2 Grupo

04/06/2014 O2 Grupo

27/03/2014 Barra o2 Grupo

13/03/2014 Barra Grupo

24/01/2014 Escritório 
ALAMBAR
I

Grupo

21/05/2013 Barra Grupo

Nunca  é  demais  lembrar  que  os  dados  da  agenda  telefônica  de  TRAÇA são

contemporâneos  aos  fatos,  portanto  anteriores  à  deflagração  da  Operação  Ponto  Final  e

decisão de TRAÇA de colaborar, razão pela qual ganham especial credibilidade.  Logo, são

considerados  elementos  de  corroboração  da  colaboração  de  TRAÇA,  junto  com a  prova
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independente, consistente na movimentação financeira entre a FETRANSPOR e as Rádios da

família de ALBERTASSI. 

Os elementos  de corroboração não param por  aí.   ALBERTASSI pertence ao

mesmo grupo dos demais políticos da ORCRIM (Cabral,  Picciani e Paulo Mello) ora em

apuração. 

Diga-se,  mais  uma vez,  que  a  proximidade de ALBERTASSI com PICCIANI

pode  ser  constatada  pelo  número  de  ligações  telefônicas  entre  eles,  bem  como  de

ALBERTASSI com SÁVIO MAFRA, assessor de PICCIANI e com a empresa de PICCIANI,

AGROBILARA, bem ilustradas no diagrama extraído do Relatório de Pesquisa ASSPA/PRR2

nº 3522/2017:

 – 
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17 – APARELHO CELULAR DE JOSÉ CARLOS LAVOURAS. MAIS PROVAS DE

CORROBORAÇÃO.

A análise das informações contidas no aparelho telefônico de  JOSÉ CARLOS

LAVOURAS, apreendido em 29/03/2017, por ocasião da deflagração da Operação Quinto do

Ouro51, deixou evidente os vínculos estreitos entre o então Presidente da FETRANSPOR e os

Deputados Estaduais representados. Revelou, outrossim, a concreta atuação do empresário

para destruir provas que pudessem relacioná-lo ao esquema de pagamentos de propina aos

referidos agentes políticos.

Essas  provas,  vale  destacar,  foram  obtidas  por  fontes  absolutamente

independentes  e  corroboram  as  declarações  dos  colaboradores  ÁLVARO  NOVIS e

MARCELO TRAÇA.

Com efeito, a extração dos dados do celular de  JOSÉ CARLOS LAVOURAS

comprovou que o empresário possuía o contato de PICCIANI na sua agenda e demonstrou,

ainda,  que  o  referido  contato  foi  apagado  pelo  usuário,  conforme  imagem reproduzida  a

seguir52:

51 Iphone 7 plus, Model A1784 – item 01 do auto de apreensão de fls. 340, do apenso à Medida Cautelar 
Inominada Criminal nº 05/DF, em trâmite no STJ e compartilhada para uso na presente investigação.

52 O relatório em anexo demonstra que o programa de extração de dados de aparelhos telefônicos permite 
recuperar os dados que tenham sido deletados pelo usuário, constando a referida observação.
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Foi  possível  identificar,  ainda,  que  JOSÉ  CARLOS LAVOURAS apagou  o

contato telefônico de JORGE LUIZ, conhecido operador financeiro de JORGE PICCIANI,

como já detalhado acima:
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No mesmo aparelho celular de JOSÉ CARLOS LAVOURAS também constam

os contatos dos Deputados Estaduais PAULO MELO e EDSON ALBERTASSI, que foram,

do mesmo modo, deletados pelo empresário:
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Não bastasse, a extração dos dados do aparelho celular demonstrou que, poucos

dias  antes  da  deflagração  da  Operação  Quinto  do  Ouro,  JOSÉ CARLOS  LAVOURAS

realizou inúmeras buscas na internet a respeito de ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS, bem

como sobre o seu advogado (JOÃO MESTIERI) e sobre as operações Xepa e Eficiência53, que

levaram às prisões do operador financeiro:

53 ÁLVARO NOVIS foi preso inicialmente em 22/03/2016, em decorrência da Operação Xepa, deflagrada pela 
Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba.
https://oglobo.globo.com/brasil/doleiro-preso-era-um-dos-maiores-proprietarios-de-cavalos-do-jockey-club-
do-brasil-20828271
Em seguida, ÁLVARO NOVIS foi preso em 26/01/2017, por ordem judicial expedida pela 7ª Vara Federal do
Rio de Janeiro, em virtude da deflagração da Operação Eficiência, autos nº 0501024-41.2017.4.02.5101 e 
0501027-93.2017.4.02.5101.
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A cronologia dos fatos não deixa dúvidas de que JOSÉ CARLOS LAVOURAS

tinha cada vez mais certeza de que as investigações da Lava Jato alcançariam o complexo

esquema  de  corrupção  instituído  no  âmbito  da  FETRANSPOR e  que  dominava  as  mais

diversas instituições do Estado do Rio de Janeiro: a cúpula do Poder Executivo Estadual,

incluindo a Administração Indireta (DETRO), o Tribunal de Contas do Estado e a Assembleia

Legislativa.

Vejamos a sucessão dos principais eventos relacionados ao caso:

- Em 22 de março de 2016, com a deflagração da Operação Xepa, conduzida pela

Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, o operador financeiro  ÁLVARO NOVIS foi preso

temporariamente,  em  razão  do  seu  envolvimento  com  os  pagamentos  de  propina  da

ODEBRECHT;

- Por volta de outubro/novembro de 2016, foram retirados os HD's do circuito

interno de vigilância da FETRANSPOR e da RIOPAR54;

- Em 13 de dezembro de 2016, com a deflagração da Operação Descontrole, o

então Presidente do TCE-RJ, JONAS LOPES, e o seu filho, JONAS LOPES NETO, foram

conduzidos coercitivamente, por terem sido citados em acordos de colaboração premiada de

executivos da contrutora Carioca Engenharia como tendo solicitado vantagem indevida para

aprovação de obras;

54 Conforme depoimento de LUIZ FELIPE MIRANDA FERREIRA, técnico da FETRANSPOR, juntado ao 
PIC nº 1.30.001.002028/2017-33, compartilhado para uso na presente investigação.
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- Em 26 de janeiro de 2017, com a deflagração da Operação Eficiência no Rio de

Janeiro, o operador financeiro ÁLVARO NOVIS foi preso preventivamente, em razão do seu

envolvimento  com o  esquema  de  pagamento  de  propina  para  o  ex-Governador  SÉRGIO

CABRAL;

-  Entre  17  e  27  de  março  de  2017,  JOSÉ CARLOS  LAVOURAS realizou

diversas buscas na internet, em seu telefone celular, a respeito de ÁLVARO NOVIS, de seu

advogado e de processos a que responde o operador financeiro;

-  Em 29 de março de 2017,  com a deflagração da Operação Quinto do Ouro

(Medida  Cautelar  Inominada  Criminal  nº  5/DF),  foi  revelada  a  colaboração  premiada  de

JONAS LOPES, tendo sido decretadas as prisões temporárias de cinco conselheiros do TCE-

RJ, além de buscas  e  apreensões e  conduções  coercitivas  do Deputado Estadual  JORGE

PICCIANI,  dos  empresários  de  transportes  JOSÉ  CARLOS  LAVOURAS e  LELIS

MARCOS TEIXEIRA, além de outros;

-  Em 24 de maio de 2017, as defesas de  JOSÉ CARLOS LAVOURAS e de

LELIS MARCOS TEIXEIRA tiveram ciência da existência de investigação realizada pela

Força  Tarefa  da  Lava  Jato  do  Rio  de  Janeiro  na  primeira  instância,  no  PIC  nº

1.30.001.002028/2017-33, tendo em vista o pedido de compartilhamento de provas acostado

às fls. 823/830 dos autos da Medida Cautelar Inominada Criminal nº 05/DF, que tramita no

Superior Tribunal de Justiça
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- Em 04 de junho de 2017, JOSÉ CARLOS LAVOURAS viajou para Portugal e

não retornou na data inicialmente agendada, evidenciando o propósito de se furtar ao avanço

das investigações, conforme informações da companhia aérea:
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- Entre os dias 23 e 29 de junho de 2017, os representados  JACOB BARATA

FILHO e LÉLIS MARCOS TEIXEIRA tiveram conhecimento da ordem de afastamento de

sigilo bancário e fiscal proferida pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, nos autos nº

0504612-56.2017.4.02.5101,  e  as  interceptações  telefônicas  então  em curso  nos  autos  da

medida cautelar nº 0504767-59.2017.4.02.5101 revelaram a intenção de fuga do empresário

JACOB BARATA FILHO para Portugal55;

-  A partir  das  evidências  de  fuga,  no  dia  02  de  julho  de  2017,  o  empresário

JACOB BARATA FILHO foi preso no Aeroporto do Galeão, tanto em razão da ordem de

prisão preventiva expedida pela 7ª Vara Federal no processo nº 0504942-53.2017.4.02.5101,

quanto  em  razão  do  flagrante  do  crime  de  evasão  de  divisas  (autos  nº  0504957-

22.2017.4.02.5101);

- No dia 03 de julho de 2017, foi deflagrada a operação Ponto Final, na qual foram

presos,  os  empresários  LELIS  MARCOS  TEIXEIRA e  MARCELO  TRAÇA

GONÇALVES,  o  ex-Presidente  do  DETRO,  ROGÉRIO  ONOFRE,  além  de  mais  oito

investigados56 pelos  crimes  de  corrupção,  organização  criminosa,  lavagem  de  dinheiro  e

crimes  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  no  âmbito  do  setor  de  transporte  público

intermunicipal de passageiros no Estado do Rio de Janeiro;

Por  fim,  a  corroborar  esse cenário,  a  análise  dos  dados extraídos  do aparelho

telefônico de JOSÉ CARLOS LAVOURAS não só confirmou que ele tinha os contatos dos

Deputados Estaduais  JORGE PICCIANI,  PAULO MELO,  EDSON ALBERTASSI, e de

JORGE LUIZ, operador financeiro de PICCIANI, como também comprovou que o referido

empresário atuou concretamente para destruir as evidências que pudessem relacioná-lo aos

55 O prévio conhecimento das investigações pela organização criminosa ficou evidenciado também por 
documentos apreendidos com LELIS TEIXEIRA, acerca de sua renúncia aos cargos de Presidente da 
FETRANSPOR e do RIO ÔNIBUS, além de e-mails e diálogos encontrados no aparelho celular de JACOB 
BARATA FILHO, apreendido na sua prisão, conforme detalhado na petição protocolada às fls. 1302/1315, 
nos autos nº 0505289-86.2017.4.02.5101, em anexo.

56 Todos denunciados nas ações penais nº 0505914-23.2017.4.02.5101 e nº 0505915-08.2017.4.02.5101, que 
tramitam na 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro.
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referidos agentes políticos, uma vez que apagou os contatos de seu aparelho celular.

Todas essas provas deixam evidente a capilaridade e a articulação dessa complexa

organização criminosa que vem sendo progressivamente investigada, demonstrando, ainda, a

constante troca de informações e a influência dos investigados para impedirem o progresso

das apurações acerca dos crimes cometidos ao longo de décadas no Estado do Rio de Janeiro.

18 - DOS ATOS DO LEGISLATIVO PARA FAVORECER OS CORRUPTORES

O colaborador relata que os pagamentos efetuados a mando da FETRANSPOR

para JORGE PICCIANI iniciaram na década de 90.  

De  fato,  a  postura  da  ALERJ  de  favorecer  os  negócios  da  FETRANSPOR é

longínqua e encontra eco nas reportagens jornalísticas.

Nesse sentido, o Jornal O Globo de 2/05/1999, quando vieram à tona as acusações

do então governador Anthony Garotinho sobre oferecimento de propina para favorecer o setor

dos ônibus, fez uma retrospectiva da legislação, apresentando a ALERJ como aliada ao setor

dos ônibus.

(…) Medidas que afetavam diretamente os ganhos das empresas de
ônibus  acabaram sendo alteradas,  beneficiando seus  proprietários.
Foi  em  dezembro  de  1996,  numa  das  votações  mais  importantes
realizada  pela  Casa  nos  últimos  anos:  a  lei  do  Imposto  Sobre
Circulação  de  Mercadorias  e  Serviços  (ICMS).   Na  ocasião,  os
deputados aprovaram emenda que determinava a não incidência do
imposto sobre o transporte intermunicipal de passageiros.  

O  então  governador  Marcello  Alencar,  que  enviara  mensagem  à
ALERJ,  teve  de  recorrer  à  Justiça  e  a  emenda  foi  julgada
inconstitucional  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  (STF).   Mas  os
deputados  ainda  acabaram  com  a  possibilidade  de  multas  e
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fiscalizações sobre o setor, assim como a cobrança de débitos fiscais.
Com esse formato, o projeto foi aprovado numa velocidade recorde.

Nos  dois  casos,  as  emendas  são  assinadas  pelo  deputado  Jorge
Picciani (PMDB), citado por Garotinho como um dos parlamentares
que  defendem o  interesse  da  Federação  das  Empresas  de  Ônibus,
derrubada  pelo  plenário  na  quarta-feira.   O  levantamento  dos
projetos de Picciani mostra uma linha divisória:  até agosto de 95,
quando trocou o PDT pelo PMDB, o deputado discursava a favor da
cobrança de ICMS e a fiscalização das planilhas das empresas.  A
partir de 95, a retórica mudou.  Dois anos e quatro meses depois, ele
diz não se lembrar das razões que embasaram sua emenda ao projeto
de 96.

-  Muitas  vezes  são  acordos  políticos.   Mas  sempres  defendi  a
cobrança de ICMS sobre faturamento das empresas de ônibus, o que
é o correto – garante Jorge Picciani.

Deputados do PMDB apoiaram as propostas de Picciani

Ele diz ainda que também apresentou projetos contra as empresas de
ônibus,  como a emenda que garantiu gratuidade nos coletivos  aos
maiores  de  65  anos.   Cita  ainda  outras  iniciativas  consideradas
moralizadoras, como os fatos de ter votado pelo fim do Conselho de
Contas  dos  Municípios  e  a  favor  da  anulação  da  eleição  do  ex-
presidente da Assembleia José Nader para o Tribunal de Contas do
Estado (TCE).
Em agosto de 1997, porém, quando o governador Marcello Alencar,
apoiado por decisão do STF, enviou à Alerj o projeto que instituía a
cobrança de ICMS sobre o transporte rodoviário, Picciani apresentou
emendas mudando radicalmente o texto original.  Suas propostas –
assinadas  também  pelos  peemedebistas  Henry  Charles  e  Eraldo
Macedo  –  retiraram  do  texto  a  exigência  de  fiscalização  sobre  o
faturamento das empresas.  As emendas cancelaram débitos fiscais
dos  empresários  e  acabaram  com  a  possibilidade  de  tributo  a
recolher, enquanto a lei estiver em vigor.  Para Picciani, as mudanças
não significam favorecimento ao setor, apenas foram coerentes com a
cobrança por valor estimado, com base no número de ônibus:
-Se o imposto é por estimativa, não faz sentido exigir que livros da
empresa sejam fiscalizados – argumentou o deputado do PMDB.
Apesar de se dizer defensor da cobrança de ICMS sobre faturamento
(e  não sobre  o  número de  ônibus),  Picciani  propôs  a  retirada do
artigo que previa que, em caso de irregularidades fiscal, a empresa
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seria enquadrada no regime normal de recolhimento do imposto por
compensação entre débitos e créditos.
O projeto  sobre  as  empresas  de  ônibus  tramitou  numa velocidade
raramente vista na Casa.  A mensagem do governador, publicada em
25  de  agosto  –  uma  segunda  feira,  quando  não  há  sessão  –  foi
emendada no dia seguinte e votada no dia 27.  Em dois dias, virou lei.
De 21 emendas  –  todas  em plenário,  já  que  não houve  tempo de
publicá-las – só as cinco de autoria de Picciani e seus colegas do
PMDB foram incorporadas ao projeto.”

Conhecido o panorama das discussões à época, importa admitir que o relato do

jornal é condizente com as Leis nº 2657/96 (artigo 40, caput) 57 e  2778, de 29 de agosto de

199758, e Projeto de Lei 1584/9759.  

Sem embargo disso, o favorecimento deliberado do setor de transporte público

pela ALERJ por meio da citada legislação é  evidente quando sua leitura é feita à luz da

delação de NOVIS, que relata mais de duas décadas de pagamento de propinas ao deputado

JORGE PICCIANI. 

Pelos jornais da época60, fica estabelecida a cronologia dos fatos que circunda a

denúncia  do  então  governador  Garotinho  sobre  a  tentativa  de  suborno  logo  depois  de

determinar a redução de 15% nos preços das passagens até o desfecho de rejeição (com voto

de JORGE PICCIANI) da CPI da Caixinha dos Ônibus, na ALERJ:

“DA DENÚNCIA À INVESTIGAÇÃO SOBRE O LOBBY DOS ÔNIBUS

.  17  DE ABRIL:  Em conversas  com vários  interlocutores,  o  governador
Anthony Garotinho diz ter sido pressionado pelos deputados Sérgio Cabral

57 http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/01cc04eee53b3b30032564fb00
5c2ddf?OpenDocument  

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro.nsf/7df44735d2dc2a7903256502005029fa/d236778856b36e8f032564520077f
d05?OpenDocument 

58 http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25571cac4a61011032564fe0052c89c/99b5f7c697ba0bee032565080
05908c1?OpenDocument 

59http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25571cac4a61011032564fe0052c89c/99b5f7c697ba0bee0325650800
5908c1?OpenDocument&ExpandSection=-4%2C-1#_Section4 
60  O Globo, em 02/05/1999, localizado no acervo digital do jornal O Globo.

Ministério Público Federal – Procuradoria Regional da República – 2ª Região
Núcleo Criminal de Combate à Corrupção da PRR 2ª Região

Rua Uruguaiana, 174, Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP.: 20.050-092

126

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25571cac4a61011032564fe0052c89c/99b5f7c697ba0bee03256508005908c1?OpenDocument&ExpandSection=-4%2C-1#_Section4
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25571cac4a61011032564fe0052c89c/99b5f7c697ba0bee03256508005908c1?OpenDocument&ExpandSection=-4%2C-1#_Section4
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25571cac4a61011032564fe0052c89c/99b5f7c697ba0bee03256508005908c1?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25571cac4a61011032564fe0052c89c/99b5f7c697ba0bee03256508005908c1?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro.nsf/7df44735d2dc2a7903256502005029fa/d236778856b36e8f032564520077fd05?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro.nsf/7df44735d2dc2a7903256502005029fa/d236778856b36e8f032564520077fd05?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/01cc04eee53b3b30032564fb005c2ddf?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/01cc04eee53b3b30032564fb005c2ddf?OpenDocument


Filho e Jorge Picciani, ambos do PMDB, que teriam pleiteado a Secretaria
de  Transportes  para  atender  à  bancada  do  partido  na  Assembléia  e  ao
esquema de influência da Federação das Empresas de Transporte do Rio
(Fetranspor) na Casa. A briga entre o governador e os dois deputados, que
ocorrera  no  fim  de  março,  se  torna  pública.  Picciani  dia  que  em
determinado momento o tom da conversa ficou áspero, mas nega que tenha
pressionado  o  governador.  Garotinho  também  conta  a  assessores  ter
chamado representantes da Fetranspor no Palácio Laranjeiras para dizer
que não admitiria suborno na Alerjpara derrubar projetos do Governo.

.  18  DE  ABRIL:  Em  entrevista  a  Marília  Gabriela  (SBT),  Garotinho
denuncia ter sofrido uma tentativa de suborno logo depois de determinar a
redução de 15% nos preços das passagens.  

. 19 DE ABRIL: A bancada do PT na Assembléia propõea criação de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar as denúnciasde que
a  Fetranspor  estaria  pressionando  deputadosestaduais  na  Alerj  para
aprovar projetos de interesse do setor. 

. 21 DE ABRIL: Garotinho revela, em depoimento ao Ministério Público,
que a proposta de suborno fora feita por um homem que se identificara
como Coelho e que usara um telefone vermelho da Assembléia. As suspeitas
recaem sobre o procurador aposentado da Alerj José Carlos Coelho, que,
segundo seu advogado e parlamentares,  faz assessoria para empresas de
ônibus do estado. 

.  22 DE ABRIL: Por ordem de Garotinho,  técnicos do Departamento de
Telecomunicações vão à Alerj para verificar a existência de extensões ou
grampos nas linhas privativas da Casa e tentar identificar de onde teria
partido a ligação para o governador.

. 27 DE ABRIL: Depois de ouvir o governador e deputados, a Procuradoria
Geral de Justiça do Estado decide investigar, além da proposta de suborno a
Garotinho, as denúncias sobre a “caixinha” dos ônibus na Assembléia.

.  28  DE ABRIL:  Por  49  votos  a  16,  a  Assembléia  Legislativa  rejeita  a
abertura da CPI da Caixinha dos ônibus. O Ministério Público, no entanto,
anuncia que poderá pedir a quebra do sigilo fiscal, bancário, telefônico e
até  contábil  dos  acusados,  em  depoimentos  no  Ministério  Público,  de
integrarem a chamada Bancada da Fetranspor na Assembléia.”

Vê-se, assim, que o noticiário61 demonstra o quanto era antiga, já àquela

época,  a  circulação  pelos  corredores  da  ALERJ de  denúncias  sobre  a  existência  de  uma

“Caixinha” a favorecer a uma suposta bancada da FETRANSPOR, inclusive com indicação

61  Matéria do jornal O Globo, de 25/04/1999: CPI da Caixinha dos ônibus provoca disputa na ALERJ 
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dos valores recebidos (oscilaria de R$2.500,00 a R$30.000,00) e, reservadamente,  até dos

parlamentares beneficiados.  

Sobre a tal “Caixinha” discursou à época o deputado Paulo Ramos:  “- Não

há um servidor ou deputado que não tenha ouvido falar nisso.  Não podemos dar as costas

para esses murmúrios.  Vamos apurar.  Vamos ver os bens de cada um.    Vamos ver como o

patrimônio cresceu.  Segundo informações do mesmo parlamentar, divulgadas na reportagem:

“há um grupo político  que  está  sempre  muito  ligado  às  questões  exclusivas  da  área  de

transporte”.

Na mesma matéria, em discurso no plenário,  o deputado Hélio Luz (PT)

disse  que,  em reunião  no Palácio  Guanabara,  teriam sido  apontados como integrantes  da

bancada da FETRANSPOR o deputado JORGE PICCIANI e SÉRGIO CABRAL.   Esses

deputados, narra o Jornal, que estiveram com o governador Garotinho para tentar nomear o

presidente do Departamento de Transportes Rodoviários (DETRO).  Pouco depois, no fim de

março, pleitearam a Secretaria de Transportes numa reunião em que Garotinho teria expulsado

os peemedebistas da sala.

Mesmo sendo identificado como autor de uma das emendas que reduziu em

90% a base de cálculo para a cobrança de ICMS sobre o transporte intermunicipal oferecido

pelas empresas de ônibus, o deputado JORGE PICCIANI (PMDB), primeiro-secretário da

ALERJ, negou que defendia os interesses da FETRANSPOR.  SÉRGIO CABRAL negou

igualmente a existência de “Caixinha”.

Como pano de fundo das denúncias feitas pelo então governador Garotinho

que impulsionaram os pedidos de CPI na ALERJ, era apontado um racha dentro do comando

da FETRANSPOR, entre o seu eterno Presidente,  que àquela época estava no seu quarto

mandato, JOSÉ CARLOS DOS REIS LAVOURAS, denunciado na operação Ponto Final, e o
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seu vice-presidente AMAURY DE ANDRADE, dono da Viação 1001 e sócio do subchefe do

Gabinete Civil de GAROTINHO, AUGUSTO JOSÉ ARISTON, que teria tido uma parcela

ínfima da sua frota afetada pela diminuição da tarifa.

Por ocasião do escândalo que acabou em “pizza”, como noticiado no Jornal

O Globo de 29/04/99, foram rememorados fatos que agravavam a falta de reação da ALERJ

na apuração das denúncias.

Foram  reproduzidas  situações  apontadas  pelo  deputado,  líder  do  PT,

CARLOS  MINC  sobre  a  atuação  da  FETRANSPOR  na  ALERJ  desde  a  época  da

Constituinte, quando todo o capítulo sobre a área de transporte foi suprimido da Constituição. 

-Nunca vi isso.  Jogaram fora o capítulo inteiro, que previa normas rígidas
para  a  concessão das  linhas  de ônibus  por  licitação e  também para  as
empresas perderem a concessão por desrespeito a norma ambientais ou por
má qualidade do serviço prestado.  Na época, o comentário na Assembleia
era de que a FETRANSPOR pagara R$ 50 mil  por voto nesse sentido –
declarou o líder do PT.

Segundo  ainda  o  relatado  pelo  deputado  MINC  ao  jornal  à  época,  um

levantamento feito por sua equipe ao longo de nove anos constatou que, entre 1988 e 1997, de

um total  de R$ 85 milhões em multas  por poluição ambiental,  as empresas de ônibus só

pagaram R$2 milhões.  Além disso, os projetos para agilizar a cobrança têm tido um trâmite

lento na Casa – afirmou o deputado.

De novo,  o  quadro  retratado nas  matérias  jornalísticas  encontra  eco  nos
registros da ALERJ a respeito da tentativa de criar Comissão Parlamentar de Inquérito sobre
as irregularidades no âmbito dos transportes coletivos rodoviários:

Projeto de Resolução nº 30/99
EMENTA: Cria Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as 
denúncias de irregularidades e distorções na planilha de cálculos e 
superfaturamento das tarifas dos transportes coletivos rodoviários. 

Autor: Dep. Geraldo Moreira62

62http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro99.nsf/b87370a209a49958832567040007d037/de6f8d93f7eea29103256738007561f1?
OpenDocument&CollapseView
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Projeto de Resolução nº 63/99
EMENTA: Cria Comissão Parlamentar de Inquérito para acompanhar as 
negociações com relação a fixação do preço das passagens dos ônibus, 
apurar as causas de cartelização das empresas concessionárias e motivos 
do obsoletismo da frota.
Autor: Dep. Graça Pereira63

Projeto de Resolução nº 69/99
EMENTA: Cria Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar denúncias 
de favorecimento e irregularidades nos transportes coletivos no Estado do 
Rio de Janeiro.
Autor: Dep. Sivuca64

Projeto de Resolução nº 71/99
EMENTA:  Cria Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar
notícias sobre tráfico de influência e tentativa de suborno no Poder 
Legislativo e no Poder Executivo, em especial, no âmbito da área de 
transportes do Estado do Rio de Janeiro.
Autores: Dep. Chico Alencar, Eider Dantas e Paulo Ramos (com recurso)65 

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Da Comissão de Constituição e Justiça
REALIZADA EM 11/05/1999
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA  66 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro99.nsf/b87370a209a49958832567040007d037/de6f8d93f7eea29103256738007561f1?
OpenDocument&Start=1&Count=200&Expand=1.1

63http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro99.nsf/dae85f46f020c57003256bc60068cf57/f2830a927436794803256753006a6365?
OpenDocument 
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro99.nsf/dae85f46f020c57003256bc60068cf57/9deb7077d86c1931032567600060b5b8?
OpenDocument 

64http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro99.nsf/dae85f46f020c57003256bc60068cf57/c913b03d010eeb500325675f005d64f2?
OpenDocument

65http://www2.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?
id=59&url=L3NjcHJvOTkubnNmLzM0N2M5NDg0OGYwOWFhYWYwMzI1NjZmNjAwNGU2YzAyLzA2NWU2MTMz
OThiMzRhMTYwMzI1Njc1ZjAwNWVlZWQyP09wZW5Eb2N1bWVudCZTdGFydD0xJkNvdW50PTIwMCZFeHBhbmR
WaWV3
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro99.nsf/dae85f46f020c57003256bc60068cf57/4a5272eab008e0050325676000545dc8?
OpenDocument

66http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/compcom.nsf/e36c0566701326d503256810007413ca/c81f4bfb37b1cb0903256810006ec4d5
?OpenDocument
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Recurso de 04/05/1999, contra a decisão proferida por SÉRGIO CABRAL,
presidente da ALERJ, no sentido de incorporar ao Projeto de Resolução nº
69/99, o Projeto de Resolução nº 71/99,  com o parecer do Procurador-
Geral da ALERJ  REGIS FICHTNER PEREIRA pelo não conhecimento e
arquivamento.67

Posteriormente, os atos do parlamento fluminense de benesses fiscais voltaram a

reinar em paz e sem novas resistências68.

Bem exemplificam essa tendência, os artigos 2º e 3º da Lei 4276, de 5 de fevereiro

de 200469, verbis :

“Art. 2º - Fica dispensado em 100% (cem por cento) o pagamento de juros e
de multas, inclusive moratórias, relativas a débitos fiscais do Imposto sobre
Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  (ICM)  e  do  Imposto
sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e lntermunicipal e de
Comunicação  (ICMS) referentes  a  fatos  geradores  ocorridos  até  31  de
dezembro de 2002, desde que o pagamento do valor atualizado do débito
seja efetuado integralmente até 31 de março de 2004. 

Parágrafo único  - Os créditos tributários de ICMS, inscritos ou não em
dívida  ativa,  decorrentes  exclusivamente  de  penalidades  pecuniárias  por
descumprimento  de  obrigações  acessórias  cujos  fatos  geradores  tenham
ocorrido até 31 de dezembro de 2002 poderão ser liquidados com redução
de 70% (setenta por cento) do seu valor atualizado, desde que o pagamento
seja efetuado integralmente até 31 de março de 2004. 

Art. 3º - Fica dispensado em 80% (oitenta por cento) o pagamento de juros
e  de multas,  inclusive  moratórias,  relativas  a débitos  fiscais  do Imposto
sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  (ICM)  e  do

67http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro99.nsf/dae85f46f020c57003256bc60068cf57/4a5272eab008e0050325676000545dc8?
OpenDocument
68 http://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-rei-do-gado/:  Os atritos persistiram até as eleições municipais de 2000, quando
foram derrotados todos os candidatos de Garotinho. Enfraquecido, o governador teve de atender aos pleitos do PMDB.
Para fechar uma aliança, nomeou secretários e cedeu cargos ao partido. Funcionou até Cabral ser eleito governador, em
2006. Era para ser um governo de continuidade, mas,.  assim que assumiu, Cabral renegou a família Garotinho e  – o
antecessor nunca duvidou – mandou cooptar seus correligionários. Por um tempo, Anthony Garotinho ainda permaneceu no
PMDB, com o apoio de Picciani. Depois romperam definitivamente. “Quem diz que apoia o Picciani é porque gosta de
dinheiro. Ser apaixonado pelo Picciani éa mesma coisa do que ser apaixonado pelo dinheiro”, disse Garotinho.
69 http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/69d90307244602bb032567e800668618/939571095aabd5ec83256e470066733a?
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Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação  (ICMS)  referentes  a  fatos  geradores  ocorridos  até  31  de
dezembro de 2002, desde que o pagamento do valor atualizado do débito
ocorra em até 6 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, e o pagamento
da parcela inicial seja efetuado até 31 de março de 2004.” 

A Lei nº 4915, de 8 de dezembro de 2006 prosseguiu na mesma linha:

Art.  1°  -  Fica  concedida  anistia  de  multa,  juros  de  mora  e  demais
acréscimos  moratórios,  incidentes  sobre  créditos  tributários  do  Imposto
sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS), constituídos ou não, com fatos geradores ocorridos
até 31 de março de 2006, devidos por pessoas físicas ou jurídicas, inscritos
ou  não  em  dívida  ativa,  ajuizados  ou  a  ajuizar,  com  exigibilidades
suspensas ou não, decorrentes da falta de recolhimento do referido tributo,
desde que o recolhimento integral do ICMS devido, devidamente corrigido
pela  UFIR-RJ,  seja  efetuado  até  20  de  dezembro  de  2006.

§ 1º -  Os créditos tributários de ICMS, inscritos ou não em dívida ativa,
decorrentes  exclusivamente  de  penalidades  pecuniárias  por
descumprimento  de obrigações  acessórias,  que  tenham sido  constituídos
até 31 de março de 2006,  poderão ser liquidados com redução de 70%
(setenta  por  cento)  do  seu  valor  atualizado  pela  UFIR-RJ,  na  data  da
publicação desta Lei, desde que o pagamento seja efetuado integralmente
até  20  de  dezembro  de  2006.  

§ 2º -  Para os efeitos do disposto neste artigo,  considera-se pagamento
efetivamente  realizado  o  que  for  feito  através  do  Documento  de
Arrecadação do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  com autenticação mecânica
bancária  até  a  data  estipulada  no  caput  deste  artigo.

§ 3° - A fruição do benefício estabelecido nesta Lei deverá ser requerida:

I – relativamente a crédito inscrito em dívida ativa na Procuradoria-
Geral  do Estado,  se na Capital  perante a Procuradoria da Dívida
Ativa  e,  nas  Comarcas  do  interior  do  Estado  perante  as
Procuradorias  Regionais;
II  – relativamente  a  crédito  não  inscrito  em  dívida  ativa,  na
Secretaria de Estado da Receita.

§ 4º - Ficam autorizados os contribuintes com créditos tributários do
ICMS já parcelados, bem como aqueles beneficiados pelas Leis n°s
4.246, de 16 de dezembro de 2003, e 4.633, de 28 de outubro de 2005,
a  antecipar  o  pagamento  de  todas  as  parcelas  vincendas,  de  uma
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única  vez,  com redução  de  30% (trinta  por  cento)  sobre  o  saldo
devedor, desde que o pagamento seja feito até o dia 20 de dezembro
de 2006.”

Importante no histórico de favorecimento ao setor de transporte público - de

forma harmônica pelo legislativo e executivo - a Lei nº 5628, de 29 de dezembro de 2009 que

instituiu o bilhete único nos serviços de transporte coletivo intermunicipal de passageiros na

região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro e deu outras providências.

Nesse ponto, muito contribui com a análise, o Relatório do Corpo Técnico

do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, referente à Inspeção Especial realizada

nos dias 13/10 e 14 a 21/11/14 para verificar os controles no repasse de valor subsidiado pelo

Estado do Rio de Janeiro, no âmbito do benefício tarifário bilhete único.

Chama  a  atenção,  que,  conquanto  a  Lei  nº  5628/09,  artigo  19,  tenha

estabelecido o prazo de validade de uso e de restituição dos valores dos bilhetes de passagem

de 1 ano, a contar da sua aquisição, não normatizou sobre a destinação dos créditos expirados.

Em razão da lacuna legal, os créditos expirados permaneceram em poder da

Rio Card-Fetranspor sem destinação legal.  

Não  à  toa,  o  relatório  do  TCE,  assinalou  que  a  citada  norma  tem  um

potencial  altamente  lesivo  ao  usuário  do  serviço  público  de  transportes,  dando  lugar  a

enriquecimento sem causa das concessionárias.  Registrou, ainda, a existência do Projeto de

Lei nº 2302/13, que suprimia o referido artigo 19 da Lei nº 5628/09 e indicou a seguinte

justificativa:

“O  presente  projeto  de  lei  pretende  suprimir  o  artigo  19  e  seus
parágrafos 1º e 2º da Lei 5.628/09 que “Institui o Bilhete Único nos
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Serviços  de  Transporte  Coletivo  Intermunicipal  de  Passageiros  na
Região  Metropolitana  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  e  dá  outras
providências.” 

Trata-se de matéria inconstitucional, pois permite que as empresas se
apropriem  indevidamente  de  recursos  de  terceiros  oriundos  de
créditos de compra pré-pagos e ainda não utilizada no período de um
ano.” 

Além disso, no relatório de TCE/RJ foi narrada a dificuldade de obter os

dados da SETRANS para mensurar o total dos créditos expirados, que, posteriormente foi

estabelecido em 90 milhões de reais70.  

Claro, pela forma de atuação da SETRANS, da ALERJ e pelo lento trâmite

do Projeto de Lei nº 2302/201371 - ficou paralisado por dois anos -, que a lacuna legislativa, a

sonegação de informações e a falta de controle da bilhetagem eletrônica foram intencionais e,

dentro do contexto hoje conhecido, não resta mais dúvida que a suspeita se concretizou.  Vale

dizer,  trata-se de contrapartida da propina paga pela FETRANSPOR, caracterizando crime de

corrupção.

Somente  após  ganharem os  jornais  as  denúncias  sobre  o  embolso  pelas

empresas de ônibus de 90 milhões de reais – referentes  ao transporte intermunicipal -, que

houve alteração do artigo 19 da Lei 5628/2009, pela Lei 7506, de 29/12/2016, para destinar os

créditos  expirados  ao  Fundo  Estadual  de  Transporte,  por  meio  do  §3º,  cujo  veto  do

governador foi derrubado pela ALERJ, conforme DO II de 07/04/201772.

70 https://oglobo.globo.com/rio/em-cinco-anos-setor-de-onibus-ficou-com-90-milhoes-em-creditos-expirados-
do-riocard-18054625 

71 http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1115.nsf/0c5bf5cde95601f903256caa0023131b/41722debec1e650483257b
900045334e?OpenDocument&Highlight=0,2302 

72http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/6071566a69d952508325809c0062e
e95?OpenDocument
Art. 2º - O artigo 19 da Lei 5.628, de 29 de dezembro de 2009, fica acrescido do parágrafo terceiro e passa a vigorar com a
seguinte redação: 

“Art. 19 - O Bilhete Único, o Vale-Transporte e qualquer outro bilhete de passagem, e os créditos armazenados na
forma de valores monetários, emitidos sob qualquer forma, inclusive cartão eletrônico, utilizados nos serviços de transporte
coletivo de passageiros,  adquiridos antecipadamente ou não pelos usuários desses serviços de transporte concedido ou
permitido, em todo o Estado do Rio de Janeiro, terão prazo de validade, de uso e de restituição dos valores de 1 (um) ano, a
contar  da  sua  aquisição.
§1º - O prazo máximo de reembolso do valor das passagens é de 30 (trinta) dias, a contar do pedido formulado pelo titular
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 Acrescente-se,  ainda,  que  nova  tentativa  de  criação  de  Comissão

Parlamentar de Inquérito dos Transportes, após as operações Quinto do Ouro e Ponto Final,

permaneceu sem sucesso73.

Merece  registro,  por  fim,  que  ao  longo  das  apurações  do  TCE/RJ  e

constatações de seu corpo técnico abaixo enumeradas, as vantagens concedidas ao setor de

transporte  público  no  âmbito  do  estado  do  Rio  de  Janeiro,  seguiram  firmes,  como  são

exemplos  as  Leis  nº  7020,  de  11/06/201574,  nº  7054,  de  28/08/201575 e  nº  7116,  de

26/11/201576. 

do bilhete, comprovada a sua aquisição.
§2º  -  Se  o bilhete  houver  sido adquirido  a crédito,  o  reembolso,  por  qualquer motivo,  somente será  efetuado após  a
comprovada quitação do crédito.
§ 3° - V E T A D O . 
* § 3° - Após o prazo de validade previsto no caput, os valores dos bilhetes de passagem e dos créditos armazenados serão
destinados  ao  Fundo  Estadual  de  Transporte,  na  forma  do  artigo  12  desta  Lei.
* Veto derrubado pela ALERJ. DO II de 07/04/2017”

73 http://www.jb.com.br/rio/noticias/2017/08/01/deputados-protocolam-na-alerj-pedido-de-cpi-dos-transportes/
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2017/08/08/cpi-dos-onibus-retirada-de-assinaturas-surpreende-deputados-do-

rio/ 
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2017/08/10/cpi-dos-onibus-nomes-de-deputados-foram-apagados-de-

requerimento/ 

74 http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/937fd310735e1d788325
7e650063df07?OpenDocument 

75 http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/598db003b83daf1a83257e
b30066abb1?OpenDocument 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Termo de Ajuste de Conduta Tributária com contribuinte do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal  e  de Comunicação (ICMS) que não cumpriu adequadamente a legislação por conta de divergência
interpretativa ou erro operacional na apuração das obrigações tributárias atinentes ao imposto, objeto de litígio judicial
ou administrativo, observadas as condições previstas nesta lei, bem como os princípios contidos no artigo 37, caput, da
Constituição Federal.

* Nova redação dada pela  Lei 7054/2015.

76 http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/d6128a0acc9687a983257
f0e00617771?OpenDocument  

Art. 1º - Fica concedida a redução das multas e dos juros, bem como parcelamentos, relativamente aos débitos do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda e de quaisquer débitos
tributários e  não tributários  inscritos em Dívida Ativa,  inclusive os  oriundos de autarquias,  ajuizados ou não,  que
tenham por vencimento original até o dia 31 de outubro de 2015, observadas a forma e condições previstas nesta Lei, e
atendidas as demais condições que vierem a ser fixadas em Decreto do Poder Executivo. 

Ministério Público Federal – Procuradoria Regional da República – 2ª Região
Núcleo Criminal de Combate à Corrupção da PRR 2ª Região

Rua Uruguaiana, 174, Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP.: 20.050-092

135

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/d6128a0acc9687a983257f0e00617771?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/d6128a0acc9687a983257f0e00617771?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/598db003b83daf1a83257eb30066abb1?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/598db003b83daf1a83257eb30066abb1?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/598db003b83daf1a83257eb30066abb1?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/598db003b83daf1a83257eb30066abb1?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/937fd310735e1d7883257e650063df07?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/937fd310735e1d7883257e650063df07?OpenDocument
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2017/08/10/cpi-dos-onibus-nomes-de-deputados-foram-apagados-de-requerimento/
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“Como resultados dos trabalhos, as equipes obtiveram os seguintes achados
de auditoria: 

1. Insuficiência do controle sobre os dados da bilhetagem eletrônica.

2. Inação no combate a fraudes no programa Bilhete Único Intermunicipal.

3. Regulamentação irregular da utilização do Bilhete Único Intermunicipal.

4. Ausência de normatização sobre destinação de créditos expirados.

5.  Omissão  na  apuração  e  resolução  das  queixas  e  reclamações  dos
usuários.

6. Inobservância à regra de manutenção do poder de compra.

7. Utilização do Bilhete Único por usuário diferente do cadastrado.

8.  Detro não dispõe de informações necessárias ao cumprimento de sua
missão.

9.  Viagens  subsidiadas  que  não  têm  lastro  de  saldo  nos  cartões  dos
usuários.

10. Falta de transparência no acesso às informações referentes ao Bilhete
Único.

11. Inexistência de fiscalização de valores pagos a maior pelo usuário.”

Nessa linha,  de favorecer os interesses dos empresários dos ônibus como

contrapartida  a  propina  recebida,  é  exemplo  a  tramitação  do projeto  de  lei  relacionado  a

Biometria, citado pelo colaborador TRAÇA.

Verifica-se, na tramitação do Projeto de lei nº 1018/201577 (sobre biometria)

que se transformou na Lei nº 7123/2015, que o deputado EDSON ALBERTASSI foi o autor

do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça às emendas de plenário ao Projeto de Lei78.

77 http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1519.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/2a3059cd594c25d283257e
e400555da5?OpenDocument 

78 http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1519.nsf/e00a7c3c8652b69a83256cca00646ee5/1860b750d454dde383257e
fc006d33fa?OpenDocument 
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Nessa condição,  foi  contrário  às  emendas79 que  prejudicavam os  empresários  dos  ônibus,

como por exemplo a que diminuía o subsídio tarifário do Bilhete Único (Emenda Aditiva nº

2); a que suprimia o artigo 19 da Lei nº 5628, de 29/12/2009, que é aquele que previa prazo de

validade para o Bilhete Único (emenda Aditiva nº 5); a que previa as funções de cobrador e

auxiliar nos transportes coletivos de passageiros (emenda Aditiva nº 21).

Sobre  a  atuação  parlamentar  de  ALBERTASSI,  na  área  de  transporte

público, após a deflagração da operação Ponto Final, que prendeu a cúpula dos empresários

de ônibus, a imprensa80, em matéria de 03/07/17, deu destaque a existência de projeto de lei

do Deputado Estadual Eliomar Coelho (PSOL), paralisado na Comissão de Constituição e

Justiça (CCJ) sob a relatoria justamente desse parlamentar, não à toa, ocupante da posição de

líder do governo na ALERJ. 

O Projeto de Lei nº 238/2015, de 44 artigos, enfatiza a matéria,  tem por

objetivo  de  passar  ao  Poder  Público,  tirando  da  mão  da  Fetranspor  e  de  outras

concessionárias, o controle e gestão do sistema RioCard e do Bilhete Único.  Isso porque,

justifica o deputado Eliomar Coelho - que acumulou conhecimento sobre o setor de transporte

público de ônibus como Vereador -  é inaceitável que os empresários tomem conta de todo o

sistema de bilhetagem eletrônica e sejam os responsáveis por informar ao governo quanto

devem receber de subsídios.  

79 http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1519.nsf/e00a7c3c8652b69a83256cca00646ee5/8888474714e66e3b83257e
ec006309a2?OpenDocument 

80 https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/onibus-tambem-no-municipio-do-rio-empresarios-mostraram-
sua-forca--21548499.html 
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Ainda sobre esse assunto, em artigo denominado “A raposa toma conta do

galinheiro”81, o parlamentar autor do projeto enumera os já relatados problemas na inicial da

cautelar  das relações escusas entre os barões dos transportes e os poderes públicos,  com

destaque para os seguintes trechos:

“A falta de transparência dessas empresas, que não disponibilizam dados do
sistema  RioCard nem os  detalhes  das  planilhas  de  custos,  constitui  uma
caixa-preta.  É  notório  como  nenhuma  matéria  que  desagrade  aos
empresários sequer consegue tramitar nas casas legislativas.

(…)

Por  que  uma  CPI  como  essa  não  aconteceu?  Por  que  tantas  ações  no
Legislativo  e  no  Judiciário  não  seguem adiante  ou  atendem apenas  aos
interesses  desses  empresários?  Há  décadas,  a  Fetranspor  manda  e
desmanda na política pública de transportes. Seus requerimentos de revisão
tarifária sempre são embasados em documentos elaborados pelas próprias
empresas.  A arrecadação na  roleta e  as  enormes  somas  de  dinheiro que
circulam no sistema nunca foram seriamente auditadas e disponibilizadas.
As tarifas recebem aumentos acima da inflação e nunca foi satisfatório o
controle operacional das linhas. Não existe uma estrutura de fiscalização
adequada,  ônibus  circulam sem ar-condicionado,  sujos,  muitas  vezes  em
péssimas  condições,  além  de  horários  e  percursos  que  não  atendem  às
necessidades da população. A falta de integração física e tarifária entre os
modais  sempre  foi  uma política  voltada  para  concentrar  as  viagens  nas
linhas de ônibus.”

De fato, pelo site da ALERJ82, pode-se confirmar que o Projeto de Lei nº

238/2015,  da  autoria  do  deputado  Eliomar  Coelho  ficou  parado  na  CCJ  até  06/06/2017,

quando foi distribuído para o Relator EDSON ALBERTASSI, após a verificação de que não

houve resposta de diligência determinada em 31/08/2015.

81 https://oglobo.globo.com/opiniao/a-raposa-toma-conta-do-galinheiro-21554119 
82http://www2.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?
id=3&url=L3NjcHJvMTUxOS5uc2YvMTA2MWY3NTlkOTdhNmIyNDgzMjU2NmVjMDA
xOGQ4MzIvOTJjYmNjMGM0NTU1NTg3MzgzMjU3ZTE5MDA1MzMxYzM/T3BlbkRvY
3VtZW50#   
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Sintetiza a razão do pagamento da propina aos deputados estaduais, e-mail

da  secretaria  de  LAVOURAS,  REGINA,  para  JORGE  LUIZ   recebedor  da  propina  de

PICCIANI paga pela FETRANSPOR, abaixo transcrito.  No documento anexo ao e-mail são

enumerados em torno de 50 Projetos de Lei, o autor, o número, a matéria e o andamento,

todos relacionados à matéria de interesse da FETRANSPOR.

19  -  LEI  6.979/15  (PL  153/15)  E  SUA  ALTERAÇÃO  PARA  BENEFICIAR

ODEBRECHT

De  autoria  do  Poder  Executivo,  o  PL  153/15  surgiu  para  substituir  a  Lei

5.636/2010,  mantendo os  incentivos  fiscais  para  vários  setores  industriais,  inclusive  o  da

transformação plástica, em regiões do estado previamente definidas. 

Assim, seu objetivo foi modificar o sistema de tributação do ICMS somente para

dois  setores  econômicos  –  aço  e  petroquímica  –  alterando  a  modalidade  do  ICMS  de

diferimento para isenção, onerando estes setores de pagamentos adicionais de impostos (hoje

creditados) na venda para clientes incentivados. 
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Na sessão  ordinária  do  dia  17/03/1583,  discutiu-se,  em regime  de  urgência,  o

Projeto de Lei 153/15, de autoria do Executivo, através da Mensagem 07/15, que dispõe sobre

o tratamento tributário especial de caráter regional aplicado a estabelecimentos industriais do

Estado do Rio de Janeiro. 

A sequência de  mensagens abaixo revela  que a  ODEBRECHT (BRASKEM)

conseguiu, através do deputado estadual JORGE PICCIANI, com o auxílio de ROGÉRIO

LISBOA (atual Prefeito de Nova Iguaçu), dentre outros ainda não identificados, alterações no

projeto que beneficiariam a empresa.

Neste contexto, LUCIANO GUIDOLIN enviou e-mail, no dia 17 de março de

2015, para  BENEDICTO JÚNIOR  (e  cópia  para  MARCELO LYRA), com o  arquivo

contendo indicações sobre necessidade de alterar o PL 153/2015 que trata de isenção fiscal.

No mesmo dia BENEDICTO repassou a mensagem para PICCIANI.

O anexo do referido e-mail continha o seguinte texto: 

83http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/5d50d39bd976391b83256536006a2502/116d98647d77ddc6832

57ed6007f7711?OpenDocument&Highlight=0,PROJETO,DE,LEI,153%2F2015 
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“Projeto de Lei 153/2015 GOV RJ

1. Contexto

• Braskem tem relevante presença no Estado do Rio de Janeiro

através  das  suas  unidades  de  produção  de  eteno  e  das  resinas

plásticas polietileno e polipropileno;

• Braskem tem atuado fortemente na atração de investimentos

da  indústria  da  transformação  plástica  para  o  Estado  do  Rio  de

Janeiro,  com base  nos  incentivos  estabelecidos  na  Lei  5636/2010.

Nestes  últimos  4  anos  foram  instaladas  mais  de  uma  dúzia  de

empresas de transformação plástica no RJ com significativa criação

de emprego, renda e investimentos;

• Recentemente a Braskem confirmou seu interesse em investir

no RJ através da duplicação da sua unidade de produção em Duque

de Caxias (investimento bilionário) enquanto o contexto não permite

o avanço do novo polo do Comperj

• A  indústria  petroquímica  sofre  grandes  desafios  de

competitividade  no  Brasil  na  concorrência  com  produtores

internacionais,  competitividade  de  suas  matérias  primas  e

comportamento da economia brasileira reduzindo seus resultados e

níveis operacionais;

2. Projeto de Lei 153/2015 

• Substitui  a  Lei  5636/2010  mantendo  os  incentivos  fiscais

para vários setores industriais, inclusive o da transformação plástica,

em regiões do Estado previamente definidas;

• Altera  o  sistema  de  tributação  do  ICMS somente  de  dois

setores econômicos – aço e petroquímica – alterando a modalidade

do  ICMS  de  diferimento  para  isenção,  onerando  estes  setores  de

pagamentos adicionais de impostos (hoje creditados) na venda para

clientes incentivados;

Ministério Público Federal – Procuradoria Regional da República – 2ª Região
Núcleo Criminal de Combate à Corrupção da PRR 2ª Região

Rua Uruguaiana, 174, Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP.: 20.050-092

141



3. Impactos do Projeto de Lei 153/2015

• Muda a “regra do jogo” que embasou o esforço de atração

de  investimentos  para  o  RJ,  impondo  a  petroquímica  um  ônus

financeiro  no  atendimento  dos  clientes  atualmente  incentivados

inexistente nas regras atuais.

• Como  consequência,  “desincentiva”  a  atração  pela

petroquímica de novos investimentos em transformação plástica para

o RJ por se tornarem onerosos para a empresa;

• Cria uma vantagem para o produto importado internacional

(que não teria este ônus adicional), desestimulando os investimentos

em petroquímica no RJ e na indústria brasileira.  

4.  Alterações no Projeto de Lei 153/2015 com objetivo de manter

capacidade de  atração de  investimentos  e  fomento das  indústrias

petroquímicas e de transformação plástica no RJ

• Retirar / suprimir integralmente do Projeto de Lei 153/2015

o  Artigo  4o  seus  parágrafos  e  suas  indicações.  Alternativamente,

excluir a menção à petroquímica no referido parágrafo.

• Na autorização para Diferimento de ICMS na importação de

matérias  primas  (Artigo  3  o)  acrescer  a  expressão  “sem  similar

produzido  no  Estado”  como  forma  de  proteção  a  indústria

fluminense”. 

No  dia  seguinte,  ROGÉRIO  LISBOA apresentou  diversas  emendas  ao  projeto,

encampando integralmente as alterações indicadas pela ODEBRECHT:

MODIFICATIVA Nº 105

O inciso I, do art. 3º passa a vigorar com a seguinte redação:

“I  –  importação  de  máquinas,  equipamentos,  peças,  partes  e

acessórios  destinados ao seu ativo fixo, sem similar produzido no

Estado do Rio de Janeiro.”

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 18 de março de 2015.
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Deputados  ROGÉRIO  LISBOA,  Tânia  Rodrigues,  Chiquinho  da

Mangueira

MODIFICATIVA Nº 106

O Inciso III, do art. 3º passa a vigorar com a seguinte redação:

“III – aquisição interestadual de máquinas, equipamentos,  peças,

partes e acessórios destinados ao seu ativo fixo, no que se refere ao

diferencial de alíquota, sem similar produzido no Estado do Rio de

Janeiro.”

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 18 de março de 2015.

Deputados  ROGÉRIO  LISBOA,  Tânia  Rodrigues,  Chiquinho  da

Mangueira

MODIFICATIVA Nº 107

O art. 4º passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - Não se aplica o diferimento previsto no inciso V do caput do

artigo 3º,  às operações de aquisição interna de aço e seus produtos

destinados ao processo produtivo do estabelecimento enquadrado,

ficando concedido o benefício da isenção às referidas operações.”

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 18 de março de 2015.

Deputados  ROGÉRIO  LISBOA,  Tânia  Rodrigues,  Chiquinho  da

Mangueira

MODIFICATIVA Nº 108

O inciso IV, do art. 3º passa a vigorar com a seguinte redação:

“IV – importação de matéria-prima e outros insumos destinados ao

seu processo industrial, exceto material de embalagem,  sem similar

produzido no Estado do Rio de Janeiro.”

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 18 de março de 2015.
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Deputados  ROGÉRIO  LISBOA,  Tânia  Rodrigues,  Chiquinho  da

Mangueira

SUPRESSIVA Nº 110

Suprima-se a expressão “latas e tampas de alumínio para bebidas” 

do § 2º do artigo 5º.

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 18 de março de 2015.

Das 112 emendas propostas, todas aquelas indicadas pela ODEBRECHT foram

aprovadas e todas por iniciativa de Rogério Lisboa, como se pode observa comparando a

redação  original  do  PL 153/2015  e  a  redação  final  da  Lei  6.979/15  (com  as  mudanças

pretendidas pela ODEBRECHT):

PL 153/2015 Lei 6.979

Art. 3º Fica concedido aos estabelecimentos
de que trata o artigo 2º desta Lei diferimento
do  ICMS  nas  seguintes  operações:

I - importação de máquinas, equipamentos,
peças, partes e acessórios destinados ao seu
ativo fixo;

II  -  aquisição  interna  de  máquinas,
equipamentos,  peças,  partes  e  acessórios
destinados  ao  seu  ativo  fixo;

III  -  aquisição interestadual  de máquinas,
equipamentos,  peças,  partes  e  acessórios
destinados  ao  seu  ativo  fixo,  no  que  se
refere  ao  diferencial  de  alíquota;

IV - importação de matéria-prima e outros
insumos  destinados  ao  seu  processo
industrial,  exceto  material  de  embalagem;

V  -  aquisição  interna  de  matéria-prima,
outros  insumos  e  material  de  embalagem

Art. 3º  Fica concedido aos estabelecimentos
de que trata o artigo 2º desta Lei diferimento
do  ICMS  nas  seguintes  operações:

I  -  importação de máquinas,  equipamentos,
peças, partes e acessórios destinados ao seu
ativo fixo,  sem similar produzido no Estado
do  Rio  de  Janeiro;

II  -  aquisição  interna  de  máquinas,
equipamentos,  peças,  partes  e  acessórios
destinados  ao  seu  ativo  fixo;

III  -  aquisição  interestadual  de  máquinas,
equipamentos,  peças,  partes  e  acessórios
destinados ao seu ativo fixo, no que se refere
ao  diferencial  de  alíquota, sem  similar
produzido  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro;

IV -  importação de matéria-prima e  outros
insumos  destinados  ao  seu  processo
industrial,  exceto  material  de  embalagem,
sem similar produzido no Estado do Rio de
Janeiro;
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destinados ao seu processo industrial, exceto
energia,  água  e  materiais  secundários,
observado o disposto no artigo 4º desta Lei.

§ 1º O imposto diferido na forma dos incisos
I  a  III  do  caput  deste  artigo  será  de
responsabilidade  do  adquirente  e  recolhido
no momento da alienação ou eventual saída
dos respectivos bens, tomando-se como base
de cálculo o valor da alienação, aplicando-
se  a  alíquota  normal  de  destino  da
mercadoria e não se aplicando o disposto no
artigo  39  do  Livro  I  do  Regulamento  do
ICMS (RICMS/00), aprovado pelo Decreto nº
27.427,  de  17  de  novembro  de  2000.

§ 2º O imposto diferido na forma dos incisos
IV  e  V  do  caput  deste  artigo  será  pago
englobadamente com as saídas dos produtos,
não se aplicando o disposto no artigo 39 do
Livro  I  do  RICMS/00.

§ 3º O diferimento na forma dos incisos I e
IV  do  caput  deste  artigo  só  se  aplica  às
mercadorias  importadas  e  desembaraçadas
pelos  portos  e  aeroportos  fluminenses.

§ 4º Caso a matéria-prima e outros insumos
adquiridos nos termos dos incisos IV e V do
caput  deste  artigo  sejam  remetidos  para
industrialização em estabelecimento diverso
do  enquadrado  no  tratamento  tributário
especial  de  que  trata  essa  lei,  ficará  o
estabelecimento  enquadrado  responsável
pelo recolhimento do imposto diferido, o qual
será exigível com base na data da respectiva
entrada da mercadoria,  com os  acréscimos
cabíveis, a ser calculado pela aplicação da
alíquota normal do imposto sobre o valor da
operação de entrada das matérias-primas e
outros insumos, vedado o aproveitamento de
qualquer  crédito  fiscal.

V  -  aquisição  interna  de  matéria-prima,
outros  insumos  e  material  de  embalagem
destinados ao seu processo industrial, exceto
energia,  água  e  materiais  secundários,
observado o disposto no artigo 4º desta Lei.

§ 1º O imposto diferido na forma dos incisos
I  a  III  do  caput  deste  artigo  será  de
responsabilidade  do  adquirente  e  recolhido
no momento da alienação ou eventual saída
dos respectivos bens, tomando-se como base
de cálculo o valor da alienação, aplicando-
se  a  alíquota  normal  de  destino  da
mercadoria e não se aplicando o disposto no
artigo  39  do  Livro  I  do  Regulamento  do
ICMS (RICMS/00), aprovado pelo Decreto nº
27.427,  de  17  de  novembro  de  2000. 

§ 2º O imposto diferido na forma dos incisos
IV  e  V  do  caput  deste  artigo  será  pago
englobadamente com as saídas dos produtos,
não se aplicando o disposto no artigo 39 do
Livro  I  do  RICMS/00.

§ 3º O diferimento na forma dos incisos I e
IV  do  caput  deste  artigo  só  se  aplica  às
mercadorias  importadas  e  desembaraçadas
pelos  portos  e  aeroportos  fluminenses.

§ 4º Caso a matéria-prima e outros insumos
adquiridos nos termos dos incisos IV e V do
caput  deste  artigo  sejam  remetidos  para
industrialização em estabelecimento diverso
do  enquadrado  no  tratamento  tributário
especial  de  que  trata  essa  lei,  ficará  o
estabelecimento  enquadrado  responsável
pelo recolhimento do imposto diferido, o qual
será exigível com base na data da respectiva
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§ 5° O pagamento do imposto a que se refere
o  §  4°  deste  artigo  deve  ser  feito  em
documento de arrecadação em separado.

entrada da mercadoria,  com os  acréscimos
cabíveis, a ser calculado pela aplicação da
alíquota normal do imposto sobre o valor da
operação de entrada das matérias-primas e
outros insumos, vedado o aproveitamento de
qualquer  crédito  fiscal.

§ 5° O pagamento do imposto a que se refere
o  §  4°  deste  artigo  deve  ser  feito  em
documento de arrecadação em separado. 

Art. 4º Não se aplica o diferimento previsto
no  inciso  V  do  caput  do  artigo  3º,  às
operações de aquisição interna de aço e seus
produtos,  resina  petroquímica  e  seus
derivados  , destinados ao processo produtivo
do  estabelecimento  enquadrado,  ficando
concedido o benefício da isenção às referidas
operações.

§ 1º O previsto no caput deste artigo poderá
ser estendido a outros insumos constantes da
lista a que se refere o inciso III do artigo 18
desta  Lei.

§ 2º Será exigido do fornecedor dos insumos
de que trata o caput deste artigo o estorno de
crédito fiscal, conforme disposto no inciso I
do  artigo  37  da  Lei  nº  2.657/96.

§ 3º Caso a matéria-prima e outros insumos
adquiridos com isenção de que trata o caput
deste  artigo,  sejam  remetidos  para
industrialização em estabelecimento diverso
do  enquadrado  no  tratamento  tributário
especial  de  que  trata  essa  lei,  ficará  o
estabelecimento  enquadrado  responsável
pelo recolhimento do imposto não debitado
em decorrência da referida isenção, o qual
será exigível com base na data da respectiva

Art. 4º - Não se aplica o diferimento previsto
nos incisos IV e V do caput do artigo 3°, às
operações  de  aquisição  de  aço  e  seus
produtos  destinados  ao  processo  produtivo
do  estabelecimento  enquadrado,  ficando
concedido,  às  operações  de  aquisição
interna dos mesmos, o benefício da isenção.

§ 1º Será exigido do fornecedor dos insumos
de que trata o caput deste artigo o estorno de
crédito fiscal, conforme disposto no inciso I
do  artigo  37  da  Lei  nº  2.657/96.

§ 2º Caso a matéria-prima e outros insumos
adquiridos com isenção de que trata o caput
deste  artigo,  sejam  remetidos  para
industrialização em estabelecimento diverso
do  enquadrado  no  tratamento  tributário
especial  de  que  trata  essa  lei,  ficará  o
estabelecimento  enquadrado  responsável
pelo recolhimento do imposto não debitado
em decorrência da referida isenção, o qual
será exigível com base na data da respectiva
entrada da mercadoria,  com os  acréscimos
cabíveis,  a  ser  calculado  através  da
aplicação  da  alíquota  normal  do  imposto
sobre  o  valor  da  operação de  entrada  das
matérias-primas e outros insumos, vedado o
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entrada da mercadoria,  com os  acréscimos
cabíveis,  a  ser  calculado  através  da
aplicação  da  alíquota  normal  do  imposto
sobre  o  valor  da  operação  de  entrada das
matérias-primas e outros insumos, vedado o
aproveitamento  de  qualquer  crédito  fiscal.

§ 4° O pagamento do imposto a que se refere
o  §  3°  deste  artigo  deve  ser  feito  em
documento de arrecadação em separado.

aproveitamento  de  qualquer  crédito  fiscal.

§ 3° O pagamento do imposto a que se refere
o  §  3°  deste  artigo  deve  ser  feito  em
documento de arrecadação em separado. 

Com a aprovação do texto,  ROGÉRIO LISBOA tratou de comunicar o fato a

PICCIANI:

Cumprindo a contrapartida de preservar o interesses de seus corruptores, também

foi  possível  identificar  outra  iniciativa  para  beneficiar  a  FETRANSPOR.  No  caso,

ALBERTASSI e PICCIANI tentaram emplacar alteração na Lei 7428/2016, que instituiu o

Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado do Rio de Janeiro. 

Por meio do Projeto de Lei 2472/2017, ALBERTASSI propôs uma emenda que,

na prática,  retiraria  a obrigatoriedade de participação das  empresas de ônibus no referido
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fundo. Com alguns incidentes, havia no dia 27 de março, a expectativa para a apresentação do

parecer do referido projeto, que, no entanto, só foi apresentado no dia seguinte, dia 28 de

março de 2017.

Chama  a  atenção  a  justificativa  do  projeto  de  lei,  que  não  se  sustenta  se

considerarmos  que  o  transporte  público  de  passageiro  em  nenhum  momento  terá  sua

concorrência afetada com outros estados da Federação se tiver alíquota alterada pelo Governo

do estado.
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Na véspera da votação,  ALBERTASSI e PICCIANI  reuniram-se para tratar do

assunto como registram as mensagens de texto que seguem reproduzidas.
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O diálogo,  gravado no aparelho celular  de  PICCIANI,  que foi apreendido na

Operação  Quinto  do  Ouro,  registrou  o  envio  da  matéria  jornalística  que  noticiava  a

reclamação  de  alguns  parlamentares  pelo  fato  de  ALBERTASSI  ter  manobrado  com  o

propósito de beneficiar as empresas de ônibus, dentre outros setores empresariais.
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Obviamente,  o motivo para a  tentativa de preservar  o  seguimento,  advinha da

relação promíscua  estabelecida  entre  os  parlamentares  e  as  empresas  de ônibus.  Não por

acaso,  na caixa de e-mails de José Carlos Lavoura foi identificado o texto do projeto de lei

com as emendas e sua respectiva tramitação.

Os episódios confirmam que de fato havia uma relação de troca entre empresário e

Ministério Público Federal – Procuradoria Regional da República – 2ª Região
Núcleo Criminal de Combate à Corrupção da PRR 2ª Região

Rua Uruguaiana, 174, Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP.: 20.050-092

151



políticos,  os quais se encarregavam de tutelar os mais variados interesses de seus agentes

corruptores.

18 -  DA LAVAGEM DE DINHEIRO  POR MEIO DA AGROBILARA

Venda de Gado Superfaturado para a empresa do Grupo da Carioca Engenharia

No âmbito da Força Tarefa da Lava Jato da Procuradoria-Geral da República

e da Procuradoria da República de Curitiba foi realizado acordo de colaboração premiada com

o controlador (Ricardo Pernambuco) e diretor responsável pela área de compras e relações

políticas   (Ricardo Pernambuco Júnior)  da Carioca  Engenharia,  devidamente homologado

pelo Ministro Teori Zavascki, em 9 de dezembro de 2015.  

Posteriormente,  foi  realizado  um  aditamento  ao  acordo  de  colaboração,

devidamente homologado pelo Ministro Félix Fischer, em 13/02/2017, com destaque para os

fatos criminosos praticados no âmbito do estado do Rio de Janeiro, dentre eles a realização de

pagamentos  de  vantagens  indevidas,  solicitadas  pelo  ex-governador  do  estado  do Rio  de

Janeiro, a pessoas por ele indicadas, bem como acertos comerciais entre empresas (fraude à

licitações), no âmbito de processos licitatório para obras do Arco Metropolitano e do PAC das

Favelas, conduzidas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, que contaram com recursos

federais.

Dentro do contexto do aditamento, o Anexo 4 abordou Geração de Caixa 2

pela Carioca Engenharia, especificamente contratação com a empresa AGROBILARA (fls. 22

A 32).

Paralelamente  à  celebração  dos  acordos  individuais  de  colaboração

premiada, foi homologado pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, o acordo de

leniência firmado entre o Ministério Público Federal e a empresa Carioca Engenharia S/A
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sobre fatos  investigados na  Operação Lava Jato,   inclusive aqueles  referentes  a  ilicitudes

decorrentes das contratações pelo Estado do Rio de Janeiro para as obras do PAC das Favelas

e para as obras do Arco Metropolitano,  bem como destinação dos recursos de Caixa 2 –

pagamentos ao governo do Estado do Rio de Janeiro.  

Prevista  a  possibilidade  de  prepostos  da  empresa  colaboradora  poderem

aderir a leniência nos limites dos ilícitos penais por eles reconhecidos,  a funcionária TANIA

MARIA SILVA FONTENELLE  efetivamente  aderiu.  Em  depoimento,  esclareceu  dentre

outros fatos, Geração de Caixa 2 na Carioca, especificamente em transação com a empresa

AGROBILARA, tal como no acordo de colaboração de Ricardo Pernambuco Júnior (fls. 04 a

09).

Devidamente  encaminhados  os  acordos  de  colaboração  com seu  aditivo

(autos  nº  2017.51.01.502132-2)  e  de  leniência  (autos  nº  2016.51.01.506972-7  e

2016.51.01.507551-0), bem como suas respectivas homologações pelos ofícios de fls. 15 e 21,

instaurou-se  o  PIC  nº  1.02.002.000040/2016-87 para  investigar  o  crime  de  lavagem  de

dinheiro, previsto no artigo 1º da Lei 9613/98.

Em síntese,  noticiada  pelos  colaboradores  a  realização de  negócios  para

geração de dinheiro em espécie destinado a pagamento de vantagens indevidas a políticos e

funcionários públicos do Estado do Rio de Janeiro em troca da contratação da empreiteira,

com  fraude  à  licitação,  para  execução  de  obras  públicas  custeadas  ou  financiadas  com

recursos federais.  Dentre esses funcionários, o então Governador do Estado do Rio de Janeiro

SÉRGIO CABRAL e o Secretário de Obras HUDSON BRAGA, que são réus na ação penal

nº 0509503-57.2016.4.02.5101 e 0504113-72.2017.4.02.5101, ambas em trâmite na 7ª VFC,

pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de ativos e pertinência à organização criminosa

envolvendo,  respectivamente,  as  empreiteiras  ANDRADE  GUTIERREZ  e  a  CARIOCA

ENGENHARIA.
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Mais precisamente,  de acordo com a  denúncia  que  aborda  os  crimes  de

corrupção praticados em torno da atuação da CARIOCA ENGENHARIA (autos nº 0504113-

72.2017.4.02.5101), no período de março de 2008 e abril de 2014, o ex-governador SÉRGIO

CABRAL e outros integrantes da ORCRIM denunciada nos autos da ação penal nº 0509503-

57.2016.4.02.510184,   solicitaram,  aceitaram e  receberam efetivamente  valores  pagos  pela

empreiteira CARIOCA ENGENHARIA, equivalente a um percentual das obras contratadas,

que alcançou a quantia de mais de 40 milhões de reais, como contrapartida ao favorecimento

da empresa, inclusive em regime de consórcio com outras empresas, nas licitações relativas às

obras  de  urbanização  na  Comunidade  da  Rocinha  –  PAC  Favelas,  construção  do  Arco

Metropolitano (Segmento C- lote 02) e construção da Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro. 

Os pagamentos da propina eram feitos de acordo com a disponibilidade de

valores  em  espécie  pela  empreiteira.   Entre  os  negócios  realizados  para  gerar  a

disponibilidade de recursos em espécie,  o colaborador RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR

informou a compra de gado por preços superfaturados pela ZI BLUE S/A - empresa do grupo

da  CARIOCA -  da  AGROBILARA -  da  família  Picciani  -,  por  solicitação  de  JORGE

PICCIANI.

As operações envolveram a compra e venda de 160 vacas, entre meados de

2012/2013, com pagamentos efetuados no período de 25/05/2012 a 06/01/2014, totalizando o

montante  de  R$  3,5  milhões,  com a  devolução  em espécie  de  1  milhão  de  reais  para  a

CARIOCA, por meio de pessoa denominada JOSÉ AUGUSTO do banco BVA, indicada por

JORGE PICCIANI, para ser o operador dessa transação.

Nas  declarações  complementares  de  fls.  124/126,  RICARDO

PERNAMBUCO JÚNIOR confirmou a venda de gado superfaturada proposta por JORGE

PICCIANI com a devolução de parte do pagamento em espécie para contribuir com o caixa 2

da CARIOCA, bem como que a entrega foi feita por JOSÉ AUGUSTO à sua funcionária

84 Autos em que foram denunciados pelo crime de pertinência à organização criminosa, bem como pelos crimes
de corrupção e lavagem de ativos praticados em torno da Andrade Gutierrez.
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TÂNIA FONTENELLE, após um contato inicial dos três no escritório do indicado de JORGE

PICCIANI,  no  Banco  BVA.   Disse  que  tais  valores  foram  efetivamente  usados  para

financiar  pagamento  de  propina  para  o  ex-governador  SÉRGIO  CABRAL,  dentre

outras pessoas mencionadas no acordo de leniência firmado pela Carioca.

Esclareceu  RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR que,  a  partir  de  2006,

procurou se aproximar de JORGE PICCIANI, como parte da estratégia da empresa para abrir

mercado  no  RIO  DE  JANEIRO,  dada  a  liderança  e  importância  política  do  referido

parlamentar no ESTADO DO RIO DE JANEIRO, inclusive por conta de sua influência com o

governador  SÉRGIO  CABRAL.   Como  parte  da  mesma  estratégia,  a  empreiteira  acatou

pedidos de doações ao partido feitos por JORGE PICCIANI.

O negócio foi efetivado e a devolução de recursos não contabilizados pela

AGROBILARA à  CARIOCA concretizou-se  quase  no  montante  combinado de  1  milhão.

Ficaram faltando 150 mil reais, aproximadamente, já que, com a deflagração da operação

Lava  Jato,  a  funcionária  TÂNIA FONTENELLE  foi  orientada  não  mais  procurar  JOSÉ

AUGUSTO. 

De acordo com as declarações de TANIA MARIA SILVA FONTENELLE

(fls. 110/111), funcionária da CARIOCA ENGENHARIA, com atuação no setor financeiro,

no período de 1988 a 2015,  foi  informada pelos  Diretores  que a  referida venda de gado

proporcionaria o retorno de 1 milhão de reais em espécie, destinados à formação de Caixa 2

para a CARIOCA efetuar pagamento de propina.  Confirmou que o negócio foi realizado,

num montante total  de R$ 3.560.000,00, por oito  operações,   cada uma parcelada em 10

vezes, com pagamentos efetivados no período de 25/05/2012 a 06/01/2014.  Afirmou que a

mercadoria  foi  efetivamente  entregue,  bem  como  que  foi  a  responsável  por  receber  a

devolução dos recursos demandados à JOSÉ AUGUSTO, de acordo com a necessidade da

CARIOCA ENGENHARIA de fazer o pagamento da corrupção.  Para tanto, foi de 5 a 6 vezes

em um escritório do Banco BVA, situado no nível 5 do Shopping Leblon, para a entrega dos
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valores que, na maior parte, foi feita pessoalmente por JOSÉ AUGUSTO.

Toda a documentação relativa à venda do gado, como notas fiscais, boletos

de pagamentos, documentos evidenciando a transferência das vacas, registro genealógico de

nascimento,  emitido  pela  ABCZ,  Guias  de  Trânsito  Animal  (GTAs)  foi  apresentada  pela

CARIOCA (fls. 205/207).  

Também apresentados,  conforme  destacado  no  Relatório  de  Pesquisa  nº

3005/2017,  contatos  de  JORGE  PICCIANI,  extraídos  da  agenda  Outlook  de  RICARDO

PERNAMBUCO Jr.,  e registros, no período compreendido entre os anos de 2010 a 2014,

além de e-mails com referência a JORGE PICCIANI. Em suma, documentos de corroboração

que evidenciam a existência de relacionamento entre o colaborador e JORGE PICCIANI, com

destaque  para  agendamento  de  reuniões  entre  JORGE  PICCIANI  e  RICARDO

PERNAMBUCO JR. (RICO), convite de casamento de JORGE PICCIANI (fls. 478/479) e

doação  de  mil  reais  a  título  de  presente  de  casamento  (fls.  480/482),  fornecimento  de

telefones  do  deputado  e  de  seus  assessores  SÁVIO  MAFRA,  Patricia  Rangel,  Fernanda

Sanson e Fatima Messias (fls. 477), convite para homenagem ao deputado JORGE PICCIANI

e ao ex-governador SÉRGIO CABRAL (fls. 476).

A Assessoria de Pesquisa e Análise da Procuradoria Regional da República

2ª  Região – Rio de Janeiro/ASSPA/PRR2,  conforme Relatório de Pesquisa nº  2447/2017,

sinalizou superfaturamento na operação, verbis:

“Vale apontar algumas inconsistências apresentadas nas notas, em relação
ao  valor dos animais:  conforme descrito no início da seção  Dos Preços
Praticados, atualmente o valor desses animais raramente ultrapassa os R$
10.000,00, e o preço médio de mercado por cabeça para animais comuns
gira em torno de R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 . Observa-se que nas notas NF-
e 000000164 e NF-e 00000165, onde não consta qualquer especificação em
relação a descrição dos animais (o que sugere que fazem parte de um lote
comum), o valor por cabeça é de R$ 22.000,00, em valores para abril/2012,
o que hoje daria em torno de R$ 34.050,60, segundo a variação de preços
ocorrida no período. 
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Outra inconsistência é que, mesmo nas notas em que há a descrição de cada
animal pertencente ao lote, todos os animais têm o mesmo valor de venda
(ex.Nota NF-e 000002140, todos foram vendidos a R$ 18.000,00, cerca de
R$  27.700,00  atuais).  Porém o  mercado  mostra  que  para  cada  tipo  de
animal possui seu valor, segundo sua especificidade, conforme demonstrado
na figura abaixo: (...)”

Por sua vez, devidamente qualificado JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS

SANTOS (fls. 129, item 1 e Relatório de Pesquisa nº 2582/2017), foi confirmada a existência

de escritório do Banco BVA, no local informado pelos colaboradores como o de devolução do

valor superfaturado em espécie. (fls. 242)  

Constatado que JOSÉ AUGUSTO tem participação societária em inúmeras

empresas (Relatório de Pesquisa nº 2582/2017 – fls. 130/147), algumas com características

compatíveis com a falta de atividade econômica, de acordo com o Relatório de Análise da

ASSPA/PRR2 nº 009/2017 (fls. 505/528).  Destacado ainda no relatório que a empresa OTH

COMÉRCIO  E  EMPREENDIMENTOS  S.A.,  na  qual  JOSÉ  AUGUSTO  aparece  como

Diretor e sócio, possui uma offshore com sede no Panamá, a OLYMPIA TRANSNACIONAL

HOLDING CORP. (Relatório de Pesquisa nº 2691/2017).

JOSÉ  AUGUSTO  possui  anotações  por  crimes  financeiros  (fls.  526)  e

indisponibilidade de bens decorrente de regime de liquidação extrajudicial, de acordo com

comunicado  do  BCB  (fls.  524).  Além  disso,  há  notícias85 sobre  envolvimento  de  JOSÉ

AUGUSTO  em  operações  no  exterior  de  lavagem  de  recursos  procedentes  dos  crimes

antecedentes praticados em detrimento da PETROBRAS. Ele inclusive foi preso na 41ª fase

da LAVA JATO/CURITIBA.

85 http://veja.abril.com.br/brasil/o-banqueiro-preso-pela-lava-jato-e-suas-relacoes-perigosas/ 
https://oglobo.globo.com/brasil/alvo-da-lava-jato-dono-do-bva-era-socio-de-operador-que-atuou-na-compra-
de-poco-seco-de-petroleo-21397085

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1757088-investigacao-descobre-novas-contas-secretas-da-
odebrecht.shtml  

http://veja.abril.com.br/brasil/sergio-moro-manda-soltar-ex-banqueiro-preso-na-lava-jato/ 
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Localizado  também  elo  antigo  entre  JOSÉ  AUGUSTO  e  a  família

PICCIANI.   JOSÉ  AUGUSTO  e  FELIPE  MONTEIRO  CARNEIRO  PICCIANI  foram

acusados da prática do crime do artigo 20 da Lei 7492/96, por fatos que remontam ao ano de

2000/2004, processo nº 0015389-41.2011.4.01.3600, da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária

do Mato Grosso (fls. 530/537 e 539/541). 

Narra a denúncia inexecução de projeto financiado pelo BNDES, em favor

da empresa RIO VERMELHO AGROINDUSTRIAL LTDA., com desvio de finalidade na

aplicação de recursos públicos, em que atuou como agente financeiro o Banco BVA. 

Acrescenta-se ainda que, a fim de exonerar Geraldo e Tereza sócios da Rio

Vermelho, JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS sugeriu a assunção do projeto pela

família  PICCIANI,  transferindo  a  dívida  à  empresa  fantasma  AGROCOM  INDÚSTRIA

COMÉRCIO,  IMPORTAÇÃO  E  EXPORTAÇÃO  LTDA.,  constituída  por  FELIPE

CARNEIRO MONTEIRO PICCIANI - filho de JORGE PICCIANI e sócio-administrador da

AGROBILARA - e Carmem Ramona Arguelho Centurion.    

Afirma a denúncia que a AGROCOM foi constituída apenas virtualmente no

papel mediante contrato de constituição de sociedade limitada firmado em fevereiro de 2004,

com objetivo unicamente de assumir a dívida, embora seu patrimônio social declarado fosse

apenas de vinte mil reais, o que posteriormente foi alterado em 25/09/2004 para 9 milhões de

reais, no entanto, sem a devida integralização.

Segundo informações extraídas da Receita Federal, após a saída de FELIPE

PICCIANI da sociedade, ingressou JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS (Relatório

de  Pesquisa  nº  2736).   Permanece  como  sócio  da  empresa,  o  BANCO  BVA S/A –  em

liquidação extrajudicial.
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Venda de Gado Subfaturado para a Josan Agropecuária de Jonas Lopes de Carvalho
Júnior

Nesse ponto, vale-se da denúncia já oferecida no âmbito do Inq 1133-STJ,

referente à operação Quinto do Ouro, que foi desmembrada em relação ao núcleo que não

possuía foro por prerrogativa de função junto ao STJ e encaminhado para esse Tribunal.  Eis o

trecho pertinente ao caso em foco:

“Fato Aquisição de Gado Bovino

173.  Além disso, em setembro de 2014, nas cidades do Rio de Janeiro e de
Uberaba-MG, JONAS LOPES JÚNIOR, livre, consciente e em unidade de
desígnios com terceiros, converteu 500 mil reais dos recursos auferidos na
prática  de  corrupção  na  compra  subfaturada  de  100  reses  da  raça
Girolando da AGROBILARA Comércio e Participações Ltda.., dissimulando
a natureza ilícita dessa quantia.

174.  Naquela  oportunidade,  JONAS compareceu a uma das fazendas  da
AGROBILARA na cidade de Uberaba-MG (vídeo às fl. 27 da PET 11908) e
adquiriu os animais por 600 mil reais, ajustando a emissão de notas fiscais
subfaturadas com os vendedores.

175.   Cientes  do  propósito  dissimulatório,  os  proprietários  da  empresa
emitiram as notas fiscais n.2762 (R$ 32.500,00), 2764 (R$32.500,00), 2778
(R$17.500,00)  correspondentes  à  totalidade  dos  animais,  mas  indicaram
apenas parte  do  valor  total  do  negócio  (fls.  247-250 dos  autos  da PET
11909).

176.  A quantia restante de 500 mil reais foi quitada em espécie, em maços
de  dinheiro  entregues  por  JONAS LOPES JÚNIOR a  um dos  sócios  da
empresa, tanto na sala da presidência do Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro, quanto em sua residência (de JONAS).

177.  Em outra oportunidade, entre agosto e novembro de 2015, no Rio de
Janeiro-RJ, JONAS LOPES JÚNIOR converteu mais uma parte da propina
recebida – cerca de 260 mil reais – na aquisição subfaturada de 70 bovinos
da Agropecuária Copacabana Comércio e  Participações LTDA.,  também
dissimulando a natureza ilícita da quantia.

178.  Em dia exato não identificado, um sócio comum da Agrobilara e da
Agropecuária Copacabana ofereceu a JONAS LOPES JÚNIOR a aquisição
de animais da última empresa, que estava liquidando seu plantel.
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179.  JONAS LOPES então adquiriu 70 animais da Copacabana pelo valor
aproximado de 450 mil reais, ocasião em que ajustou a emissão de notas
fiscais subfaturadas, como forma de dissimular a natureza ilícita de parte
do dinheiro usado no pagamento.

180.  Ciente do propósito dissimulatório, os empresários determinaram a
emissão das notas fiscais n. 203, 204 e 205 em 12/8/15, n. 26 em 11/9/15, n.
209 em 22/9/15, n.234 em 23/11/15 e n. 241 em 27/11/15, totalizando apenas
R$ 187.900,00 do valor real do negócio, recebendo aproximado de 260 mil
reais em espécie, sem contabilização formal (fls. 251-257 dos autos da PET
11909).

181.  Da mesma forma como no negócio anterior, JONAS LOPES JÚNIOR
entregou a quantia em espécie pessoalmente aos sócios da Agropecuária
Copacabana  na  sede  do  TCE-RJ  e  em  sua  residência,  convertendo  os
valores recebidos a título de propina em ativos ilícitos.

182.  Por isso, JONAS LOPES JÚNIOR encontra-se incurso no art. 1º, §1º,
da Lei 9613/98 por duas vezes e os demais envolvidos incursos em crimes
correspondentes, que serão imputados oportunamente.

É justamente no âmbito da presente investigação que se inserem os demais

envolvidos não denunciados perante o STJ em relação aos citados fatos.  Precisamente, é o

deputado estadual JORGE PICCIANI que atrai a competência desse Tribunal, em razão da

operação de lavagem de recursos envolver a empresa AGROBILARA, da qual é sócio.

Mais  do  que  isso,  JORGE PICCIANI  -  junto  com o  seu  filho  FELIPE

PICCIANI  -  é  citado  explicitamente  pelo  colaborador  JONAS  LOPES  DE CARVALHO

JÚNIOR como a pessoa com quem ajustou o subfaturamento da operação de compra do gado.

Eis o trecho referente à primeira compra:

“Que procurou, então, FELIPE PICCIANI para lhe auxiliar; Que chegou a
ir a Fazenda de uma agropecuária da família PICCIANI em Uberaba/MG
(AGROBILARA), por meio de avião particular, jato, que saiu do aeroporto
Santos  Dummont;  Que,  nessa  oportunidade,  estava  acompanhado  do
Deputado  Estadual  JORGE  PICCIANI  e  seu  filho  FELIPE  PICCIANI,
ambos sócios da referida agropecuária; Que, nessa oportunidade comprou
100  novilhas  Girolando,  ao  custo  de  R$600.000,00;  Que  ajustou  com
JORGE e FELIPE PICCIANI a emissão de notas fiscais referentes ao
gado em valores inferiores da quantia real do preço ajustado; Que o valor
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correspondente  às  notas  fiscais  foi  quitado  mediante  pagamento  em 24
parcelas de R$ 50.000,00 cada; Que FELIPE comparecia ao Gabinete da
Presidência  do  TCE/RJ  para  recolher  o  dinheiro  ou  na  residência  do
Colaborador;  Que os recursos utilizados no pagamento em espécie do
gado eram provenientes  dos  ativos  auferidos  ilicitamente  em razão do
cargo de Conselheiro do TCE/RJ; Que JORGE PICCIANI sabia da origem
ilícita  dos  recursos  porque  sabia  especificamente  que  o  Colaborador
ajustava  o  recebimento  de  vantagens  indevidas  para  o  TCE/RJ;  Que
JORGE  PICCIANI  sabia  da  origem  ilícita  dos  recursos  porque  sabia
especificamente que o Colaborador ajustava o recebimento de vantagens
indevidas para o TCE/RJ; 

A segunda compra é marcada pela iniciativa de FELIPE evidenciando que

esse  tipo  de  negócio  faz  parte  da  sua  rotina,  tanto  é  que  sem qualquer  pudor recolhia  o

dinheiro no próprio TCE/RJ.  A seguir a descrição da segunda operação:

Que  houve,  também,  uma  segunda  aquisição  de  gado  com  a  família
PICCIANI; Que FELIPE PICCIANI procurou o Colaborador, afirmando
que outra empresa de sua propriedade, de nome AGROCOPA, iria vender
seu plantel;  Que o colaborador não sabe afirmar se  foram pagos pelo
gado R$ 450.000.00 ou R$ 500.000,00; Que o mesmo modus operandi foi
adotado:  as notas fiscais eram emitidas em valor inferior ao DE FATO
DEVIDO;  Que registra que alguns animais foram adquiridos de forma
correta,  com registro na nota  fiscal  do vaor  efetivamente   pago;   Que
adiferença paga em espécie foi entregue a FELIPE PICCIANI e ANDRE
MONTEIRO,  sócios  da  AGROCOPA;  Que  os  pagamentos  se  deram no
Gabinete  da  Presidência  do  TCE/RJ  e  também  na  residência  do
Colaborador;   Que  os  recursos  utilizados  para  aquisição  do  gado  da
AGROCOPA também tinham origem ilícita;

As circunstâncias não dão margens a dúvidas acerca da vontade de FELIPE

e  JORGE  PICCIANI  colaborarem  em  operação  de  lavagem  de  recursos  procedentes  de

corrupção por parte do Conselheiro do TCE/RJ.  Afinal, ambos concordaram em emitir nota

fiscal abaixo do preço devido das mercadorias, bem como receber a diferença em espécie,

além de JORGE PICCIANI estar a par do caráter venal do funcionário público com quem

negociou, até porque participou de negociatas com ele em mais de uma oportunidade.  

A bem da verdade, JORGE PICCIANI fez mais do que isso,  ele aparece
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como articulador da propina no episódio acima já retratado da FETRANSPOR que o coloca

junto com CABRAL na posição de protagonista da corrupção naquele setor.   Também teve

papel de destaque no episódio abaixo transcrito:

Que na reunião os Conselheiros vislumbraram a possibilidade de auferir
vantagens  indevidas  com  a  questão;  Que  a  primeira  providência  seria
buscar que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ)
alterasse  a  lei  de  criação  do  Fundo;  Que  se  reuniu  com  o  Deputado
Estadual JORGE PICCIANI, no seugabinete localizado em frente ao Centro
Cultural do Banco do Brasil (Avenida Primeiro de Março esquina com Rua
Buenos Aires), em tomo de março/abril de 2016; Que PICCIANI concordou
em flexibilizar a Lei do Fundo do TCE/RJ e afirmou que precisaria também
alterar  a  Lei  do  Fundo  da  ALERJ;  Que  JORGE  PICCIANI  pediu  ao
Colaborador  que  auxiliasse  na  elaboração  do  anteprojeto  da  Lei  de
Flexibilização  de  ambos  os  fundo;  Que  o  Colaborador  afirmou que  os
Conselheiros  do  TCE  gostariam  de  obter  vantagem  indevida  com  a
questão;  Que  PICCIANI,  então,  afirmou  que  teria  uma  pessoa  que
poderia  organizar  os  pagamentos  das  vantagens  indevidas:  LUIZ
ROBERTO MENEZES SOARES, proprietário da empresa de alimentação
COR E SABOR;

JORGE PICCIANI ainda é  citado em outro contexto  de corrupção,  pelo

colaborador JONAS LOPES CARVALHO NETO.  Ilustra a transcrição abaixo as diversas

áreas em que transita para obter vantagem indevida.  Comportamento que se emparelha com o

do então Chefe do Executivo estadual SÉRGIO CABRAL.

Que o pai do Colaborador, JONAS JUNIOR, após assumir a Presidência do
órgão,  em  meados  de  2011,  perguntou  ao  Colaborador  se  gostaria  de
exercer a função de coleta e entrega de valores ilícitos que vinham a ser
destinados aos Conselheiros do TCE/RJ; Que tinha, à época, 29 anos; Que
o pai do Colaborador ofereceu percentual de 5% sobre o total dos valores
arrecadados;

(…)

Que,  quanto  à  OAS,  o  Colaborador  foi  apresentado  a  REGINALDO
ASSUNÇÃO pelo pai, no gabinete da Presidência do Tribunal; Que em uma
oportunidade  REGINALDO  compareceu  ao  escritório  do  Colaborador
portando uma quantia entre R$ 100.000,00 e R$ 150.000,00, destinada ao
TCE/RJ; Que a OAS foi a empresa que menos cumpriu o acerto e tentou
contratar o escritório do Colaborador para simular a prestação de serviços
advocatícios com a finalidade de encaminhar as quantias aos Conselheiros,
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por  ser  maneira  mais  cômoda;  Que,  em  verdade,  todas  as  empresas
tentaram contratar o escritório, para o fim de pagar vantagens indevidas,
mas  a  oferta  foi  sempre  recusada;  Que  por  volta  de  2016,  a  partir  de
tratativas  entabuladas  por  seu  pai,  JONAS  JUNIOR,  o  Colaborador
entabulou tratativas com MARCOS "AQUINO", genro de HUGO AQUINO
FILHO,  empresário  que  controla  a  empresa  UNIÃO  NORTE
ENGENHARIA; Que, a partir de tratativas com JONAS JUNIOR, MARCOS
entregou  quantias,  em  duas  oportunidades,  de  aproximadamente  R$
30.000,00 a R$ 50.000,00, destinadas ao TCE/RJ; Que, no final do ano de
2016, MARCOS "AQUINO" fez uma entrega de R$ 145.000,00 destinada
exclusivamente ao pai do Colaborador, correspondente a um percentual de
5% de uma obra que foi acertada com o Governo do Rio de Janeiro ou com
o Deputado JORGE PICCIANI; Que haveria a entrega de outras parcelas
até o total de R$ 700.000,00, valor exclusivo do pai do Colaborador; Que
essas tratativas ocorreram com o atual Presidente do DER/RJ, que seria
pessoa ligada ao Deputado Estadual JORGE PICCIANI;

Importante  saber  que  as  transações  de  gado  em  análise  não  são  casos

isolados, o mesmo se diga e relação a alguns dos personagens que delas participam, como

Luiz Roberto Menezes e Hugo Aquino Filho.   

Conforme matéria publicada no jornal  “O Globo” de 23/07/200686,  os bens

de  PICCIANI  subiram  de  R$2  milhões,  em  2002,  para  R$7,7  milhões,  em  2006,  um

crescimento de 315%. Na legislatura de 1998, seu patrimônio era de R$583 mil (1996) e R$

763.651,99 (1997). O crescimento no período é de 1.355%, com um ganho de mais de R$7

milhões.  O aumento do patrimônio de PICCIANI é quase todo na aquisição de ações de

empresas agropecuárias. 

Acontece  que  os  negócios  de  gado  que  capitanearam  sua  evolução

patrimonial registram inúmeras transações com fornecedores do Estado do Rio de Janeiro,

como informa o Inquérito Civil nº 2013.00670457, instaurado no Ministério Público Estadual,

referido no ofício EOPJ nº 61 do Procurador-Geral de Justiça (fls. 552/582), para apurar:

86 http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/401598/noticia.htm?sequence=1 e cópia da página do 
acervo digital do Jornal O Globo.
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eventual  enriquecimento  ilícito  do  então  Presidente  da  Assembleia
Legislativa  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  JORGE  SAYED  PICCIANI,
notadamente mediante operações de comercialização de bens de origem
animal  que  possam ter  servido  para  dissimular  a  incorporação de  seu
patrimônio de recursos desviados dos cofres públicos.  (fls. 552/582).

Junto com o referido ofício do Ministério Público Estadual, foi encaminhada

decisão  do  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  que  decidiu  por  não  homologar  a

promoção de arquivamento do Inquérito civil   nº  2013.00670457 e entendeu necessária a

continuidade das investigações, da qual vale destacar as seguintes passagens:

Segundo noticiado pela imprensa, o Presidente da Assembleia Legislativa
JORGE SAYED PICCIANI declarou uma evolução patrimonial de 1.355%
entre 1998 e 2006, saltando de um patrimônio inicial de R$ 583 mil no ano
de  1998,  para  R$  2  milhões  no  ano  de  2002,  e  posteriormente  R$  7,7
milhões  no  ano  de  2006. Esclarecimentos  prestados  pelo  Presidente  da
ALERJ no sentido de que tal evolução patrimonial não guardaria relação
com  sua  atividade  política,  mas  sim  com  bem  sucedida  atividade
empresarial  no  ramo  agropecuário,  onde  se  destacaria  no  campo  dos
leilões  de  gado  (e,  em  particular,  do  comércio  de  óvulos  e  embriões
bovinos).

(…)

Outra questão que merece ser apurada é a notícia,  veiculada no BLOG do
Ex-Governador do Estado, Anthony Garotinho, em que há a divulgação de
alteração contratual da sociedade empresária AGROBILARA COMÉRCIO
E  PARTICIPAÇÕES  LTDA,  de  propriedade  da  família  Picciani,
demonstrando haver  sido o capital  social  alterado de R$ 10.100.000,00
(dez milhões e cem mil reais) para R$40.000.000,00 (quarenta milhões de
reais), sendo necessário apurar a origem de tais recursos utilizados para
integralizar o capital social em tela. Cabe mencionar que a participação de
Jorge Picciani na AGROBILARA passou de 3030 cotas para 8000 cotas,
sendo o valor unitário da cota de R$ 1.000,00 (mil reais), representando um
aumento  de  R$4.970.000,00  (quatro  milhões,  novecentos  e  setenta  mil
reais).

(…)

As informações colhidas até o presente momento nos autos não permitem
identificar a totalidade das operações envolvendo o investigado e o suposto
beneficiário  do  desvio  de  recursos  públicos  do  DETRAN-RJ,  SERGIO
SHCOLNIK (e sua empresa SKR AGROPECUÁRIA).
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Com efeito,  a  SKR  AGROPECUÁRIA somente  encaminhou  documentos
referentes  à  aquisição de  dois  lotes,  no  2°  Leilão  Opera  & Bilara,  em
outubro de 2004 (cfr. fls. 237/254), a saber:

- lote 07: prenhez IRETAMA x ENLEVO - R$ 182.000,00;

-lote 12: prenhezes BONANZA x LIVRE ACASALAMENTO (com garantia
mínima de 6 fêmeas nesta coleta) - R$ 511.000,00.

No  entanto,  restou  evidenciado  que  a  relação  comercial  entre  a  SKR
AGROPECUÁRIA  e  a  AGROBILARA  não  se  limitou  a  essas  duas
operações isoladas. 

Por ocasião da liquidação de plantel da SKR AGROPECUÁRIA, em agosto
de 2008 (cfr. listagem de fls. 310/311), dos 44 lotes vendidos pela empresa,
nada menos do que 25 animais (ou seja, 56,8% do planteL) foram criados
na  FAZENDA  MONTE  VERDE",  que  integra  o  grupo  empresarial  do
investigado  JORGE PICCIANI,  enquanto  6  animais  (13,6% do  plantel)
eram de criação da própria SKR'2. Ou seja, apenas 13 animais (29,6%) do
plantei da SKR AGROPECUÁRIA teriam sido criados por outras empresas
agropecuárias  e,  mesmo assim,  pelo  menos uma parcela  destes  animais
possivelmente foi revendida à SKR pela própria MONTE VERDE.

Assim,  há  necessidade  de  aprofundamento  da  investigação,  a  fim  de
possibilitar a completa identificação das relações comerciais entre a SKR
AGROPECUÁRIA e  a  FAZENDA MONTE VERDE I  AGROBILARA em
toda sua extensão. 

Dentre os 25 animais criados na FAZENDA MONTE VERDE, 7 são fêmeas
denominadas  "BONANZA"  (a  saber:  BONANZA  2,  BONANZA  9,
BONANZA 11, BONANZA 18, BONANZA 24, BONANZA 27 e BONANZA
31) que,  em princípio,  poderiam corresponder ao lote  12 adquirido por
SERGIO SHCOLNIK no 2° Leilão Opera &
Bilara, pelo valor de R$ 511.000,00 (este lote garantia um mínimo de 6
fêmeas, a serem coletados da matriz BONANZA).

Contudo, por ocasião da liquidação do plantel em 2008, as sete fêmeas
denominadas  "BONANZA"  foram  vendidas  pelo  valor  total  de  R$
216.900,00, a sugerir que, quando os animais tinham três anos de idade,
valiam 57,5% a menos do que havia sido pago pelas prenhezes. Dado que,
em  princípio,  o  valor  dos  animais  deveria  aumentar  no  curso  de  seu
amadurecimento (e não se reduzir), tal circunstância sugere que o valor de
R$ 511.000,00, pago pelo lote 12, tenha sido consideravelmente superior ao
real  valor  de  mercado  dos  referidos  bens  (o  que,  ao  menos  em  tese,
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corroboraria a hipótese de que o real propósito da operação pudesse ser a
dissimulação do repasse de valores).
(...)

Ressalte-se que, na relação fornecida pelo investigado às fls. 302/303, as
operações  envolvendo  PAULO AFONSO FRIAS  TRINDADE e  seu  filho
PAULO TRINDADE JÚNIOR figuram entre as principais comercializações
do Leilão do Copacabana Palace nos anos de 2006 (R$ 1,04 milhão), 2008
(R$ 210 mil),  2009 (R$ 430 mil) e 2012 (R$ 216 mil),  quase sempre na
qualidade  de  compradores  da  AGROBILARA,  empresa  controlada  por
JORGE PICCIANI e seus filhos.

As relações de negócios entre PAULO TRINDADE e JORGE PICCIANI
coincidem  com  a  ascensão  da  INVESTIPLAN  à  condição  de  principal
fornecedora  de  informática  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  como  já
documentado  pela  imprensa  em  diversas  oportunidades,  inclusive  numa
série de reportagens denominada "O Rei dos Computadores", no ano de
2009 (…)

(…)

À  semelhança  de  SERGIO  SHCOLNIK  (cuja  DKF  ENGENHARIA  é
apontada como beneficiária do desvio de recursos públicos do DETRAN), a
empresa de PAULO TRINDADE também responde a ação de improbidade
administrativa na qual se imputa malversação de recursos da Secretaria
Estadual  de  Educação,  em  consórcio  no  qual  há  participação  da
INVESTIPLAN (Processo n° 0379351-19.2015.8.19.0001).

Mas  PAULO  TRINDADE  e  SERGIO  SHCOLNIK.  contudo,  não  são  os
únicos empresários que mantêm negócios milionários com o Estado do Rio
de Janeiro e, ao mesmo tempo, promovem aquisições de gado das empresas
de JORGE PICCIANI. Vejam-se mais alguns exemplos:

- a RIO MAR AGROINDUSTRIAL, que figura como adquirente nos leilões
de  2006  (R$  224  mil)  e  de  2012  (R$  120  mil),  pertence  a  CELSO
MENDONÇA SILVA e a seu filho, que por sua vez são sócios da TEST FAR
COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., em cujo favor o Estado
do Rio de Janeiro empenhou mais de R$ 253,5 milhões entre 2002 e 2015;

-  PEDRO  AUGUSTO  RIBEIRO  NOVIS,  que  figura  como
adquirente nos leilões de 2007 (R$ 294 mil) e 2015 (R$ 108 mil),
integra o grupo empresarial ODEBRECHT, que mantém negócios
bilionários  com o  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  de  conhecimento
público e notório;

- MARIO PEIXOTO, que figura como adquirente no leilão de 2008
(R$ 210 mil), é administrador da MULTIPROF - COOPERATIVA
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MULTIPROFISSIONAL DE SERVIÇOS, em cujo favor o Estado
do Rio de Janeiro empenhou mais de R$ 131 milhões entre 2002 e
2013, havendo relatos, em reportagem da Revista VEJA, de que as
empresas de Mario e  seus  prepostos  receberam mais  de R$480
milhões em contratos com o Poder Público. É válido mencionar
que  Picciani  foi  padrinho  de  casamento  de  Mario  Peixoto,
realizado na Itália, para um seleto grupo de 50 pessoas,  o que
demonstra a relação íntima existente entre os dois.

- WALTER FARIA, que figura como adquirente no leilão de 2009
(R$ 440 mi!),  é  presidente  da CERVEJARIA PETRÓPOLIS SA,
que recebeu incentivos  fiscais  milionários  do Estado do Rio de
Janeiro.   É  proprietário  da  GP  PARTICIPAÇÕES  E
EMPREENDIMENTOS  S.A.,  que  é  sócia  da  AGROBILARA na
TAMOIO MINERAÇÃO S.A.,  que fornece 80% da brita para as
empresas  que  constroem  as  obras  das  Olimpíadas  de  2016.  A
ligação de  Picciani  com Walter  Faria  envolveria  uma série  de
benefícios  mútuos  conforme  noticiado  pela  Revista  Época.  É
válido  mencionar  que  a  mesma revista  também noticia  suposta
irregularidade  na  compra  da  supracitada  mineradora  por
Picciani;

- ADIB JOSÉ FRANCISCO JÚNIOR, que figura como adquirente
no  leilão  de  2013  (R$  144  mil),  é  administrador  da  HYDRA
ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA., que, através de si ou de
consórcios  em  que  participa,  teve  R$  118,8  milhões  26
empenhados em seu favor pela Administração Pública Estadual,
entre 2010 e 2015,sendo válido mencionar que Picciani é o grande
defensor , no PMDB do Rio de Janeiro, do repasse de serviços da
CEDAE para a iniciativa privada na área da AP4, que abrange
Barra, Jacarepaguá e Recreio.

-  LUIZ  ROBERTO  DE  MENEZES  SOARES,  aparece  como
comprador  no  Leilão  Elite  Monte  Verde  -  Cidade  Maravilhosa
Animais  2012.  Proprietário  da  COR  E  SABOR,  que  teve  R$
129,8milhões  empenhados  em  seu  favor,  desde  20  IO,  pela
Administração Pública Estadual. Proprietário também da LUBRU
CONSTRUÇÕES  LTDA,  que  também  teve  R$  199,59  milhões
empenhados  em  seu  favor,  desde  20  10,  pela  Administração
Pública  Estadual.  É  válido  mencionar  que  Luiz  Roberto  já
respondeu  criminalmente  junto  à  Justiça  Federal  por
compensação fraudulenta de créditos de IPI, pelo fato da COR E
SABOR ter sido incluída em lista de taxistas a serem favorecidos
com créditos de IPI. É irmão de Arthur Cesar de Meneses Soares,
ex-dono do grupo FACILITY, que possuía contratos na ordem de
R$1,7  bilhão,  sendo o  campeão de  contratos  com o  Estado na
época de Sérgio CabraI.
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- HUGO AQUINO FILHO, aparece como comprador no Leilão
Monte Verde Cidade Maravilhosa 2011,  proprietário da UNIÃO
NORTE  ENGENHARIA  E  COMÉRCIO  LTDA,  que  teve  R$
237,919 milhões  empenhados em seu favor  pelo Poder  Público
Estadual  desde  2008.  É  amigo  de  Picciani  há  duas  décadas  e
também possui sociedade com ele no ramo da criação de gado,
tendo sido agraciado com a medalha Tiradentes, a maior horaria
concedida  pela  ALERJ  Hugo  também  é  proprietário  da
Concessionária  REVIVER,  vencedora  de  licitação  polêmica
cemitérios municipais;

- CARLOS CÉSAR DA COSTA PEREIRA, participou da aquisição
de  gado  em  conjunto  com  a  Agrobilara  ,  sendo  possível  que
arcasse  com  o  custo  total  da  compra,  o  que  possibilitaria
acréscimo patrimonial a Picciani. Proprietário da ARTSUL, que
possui contratos com o Estado no valor de R$25 milhões desde
2010.  Também é sócio  de  Picciani  em negócios  na  mineração,
estando envolvido na compra da TAMOlO MINERAÇÃO, sendo
sócio  também  na  EMPRESA  BRASILEIRA  DE  MINERAÇÃO
COROMANDEL.

Evidente, assim, que a atípica relação mantida entre JORGE PICCIANI e
SERGIO SHCOLNIK não constitui um fato isolado, mas sim um exemplo
dentre diversas operações com um modus operandi similar. A investigação
em  curso  deverá  abarcar  também  os  demais  negócios  agropecuários
mantidos  entre  o  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  e  grandes
fornecedores da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.

Sem prejuízo de tudo que consta no presente procedimento, merece ainda
exame o aumento de capital social de sociedade empresária de propriedade
de  JORGE  PICCIANI,  qual  seja,  a  EMPRESA  BRASILEIRA  DE
MINERAÇÃO COROMANDEL, cujo capital social passou de R$62.200,00
para R$27.194.300,00. 

Válido mencionar, ainda, que o representado já foi  multado pela Receita
Federal em R$1,5 milhão por omissão na declaração de bens e também já
foi multado 40 por possuir trabalhadores em situação análoga à escravidão
em uma de suas fazendas.

Outro  ponto  que  merece  ser  investigado  diz  respeito  à  já  mencionada
empresa AGROBILARA, que atua no ramo da compra e venda de bens de
origem animal.  O  fato  que  necessita  apuração  é  a  aquisição,  por  esta
sociedade  empresária,  da  MINERADORA  TAMOIO.  Tal  compra  tem
elementos  que  precisam  ser  esclarecidos,  conforme  indica  o  teor  de
reportagem da revista Época como, por exemplo, o fato da AGROBILARA
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ter  comprado  as  cotas  sociais  de  um  sócio  já  falecido,  sugerindo  a
possibilidade de ocorrência de fraude.

Qual o valor da compra? Qual a origem dos recursos para esta aquisição?

É válido mencionar que a referida compra da MINERADORA TAMOIO foi
realizada  juntamente  com  CARLOS  CÉSAR  DA  COSTA  PEREIRA.  Em
notícia veiculada no site InTheMiné\ há menção a um ambicioso programa
de investimentos, em instalações e frota própria, iniciado em 2011, quando
a empresa foi  adquirida por Carlos Pereira,  presidente do grupo Artsul,
sendo o primeiro passo a aquisição, por 10 milhões de euros, na Alemanha,
de  uma  planta  móvel  de  britagem  e  peneiramento  Kleemann.  Neste
momento, segundo o teor da reportagem da Revista Época, a AGROBILARA
já seria sócia da Mineradora, sendo também possível responsável pelo alto
investimento.

O  intuito  de  tal  apuração  é  verificar  se  a  AGROBILARA  possuiria
capacidade financeira para fazer frente a tantos investimentos simultâneos e
a origem de tais recursos.”

Nesse ponto, o RIF nº 2945 reforça a utilização da atividade pecuária por

JORGE PICCIANI como forma de lavagem de dinheiro.  

Lá, consta que, entre 07/05/2012 e 09/05/2017, os créditos em duas contas

do  Bradesco  da  AGROBILARA,  respectivamente  somaram  R$143.033.513,67,  sendo  R$

58.662.371,14, referentes à liquidação de boletos de cobrança; R$20.335.148,98, por meio de

depósitos realizados em praças diversas do Brasil,  dos quais  R$ 312.000,00 efetuados em

espécie e R$63.921.556,51 provenientes de TEDs e transferências entre contas.

Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 144.928.724,92, dos quais R$

55.224.363,23 destinados  para  quitação  de  TEDs,  DOCs,  transferências  e  depósitos  em

contas; R$ 41.785.766,41 pagos pela compensação de cheques; R$ 40.584.530,95 utilizados

para pagamentos diversos; R$ 3.034.868,23 para pagamentos de salários de funcionários; R$

3.678.821,18,  referentes  a  ordens  de  pagamento  expedida,  sendo  que  R$  2.512.500,00

expedida para Tamoio Mineração S/A. 

A AGROBILARA foi alvo de comunicações de operações em espécie.  A
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partir de fls. 24 do RIF nº 29495, são listadas 14 operações nesse segmento.  

Várias delas envolvem PAULO AFONSO FRIAS TRINDADE e MONICA

DE MOURA FRIAS TRINDADE DIAS, sócios da INVESTIPLAN COMPUTADORES e

SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. e da NOVA TRINDADE AGROINDUSTRIAL

LTDA.-ME.,  referidos  no  inquérito  civil  que  apura  enriquecimento  ilícito  de  JORGE

PICCIANI, em razão de, ao mesmo tempo, possuírem relações comerciais com o Estado do

Rio de Janeiro e no ramo de gado com JORGE PICCIANI.

Contadas  7 operações  de  125  mil  reais,  totalizando  875  mil  reais,

envolvendo os TRINDADE, no segmento espécie,  em favor  da AGROBILARA,   6 delas

tendo como responsável PAULO AFONSO FRIAS TRINDADE JÚNIOR,  realizadas nos

dias 7/04,  8/04, 15/7, 11/12 e  duas, no dia 26/12, todas no ano de 2008;  1 tendo como

responsável MONICA DE MOURAS FRIAS TRINDADE, realizada no dia 9/04/2010.  

Registre-se que tais pagamentos não são condizentes com os valores e época

das  transações  de gado entre  a AGROBILARA e a  família  TRINDADE, identificadas no

inquérito civil do MP, quais sejam:  nos anos de 2006 (R$ 1,04 milhão), 2008 (R$ 210 mil),

2009 (R$ 430 mil)  e 2012 (R$ 216 mil),  quase sempre na qualidade de compradores da

AGROBILARA, empresa controlada por JORGE PICCIANI e seus filhos.

Desse modo as informações até aqui reunidas estão longe de apontar que o

sucesso de  JORGE PICCIANI nos  negócios  está  apartado de  sua posição  política.   Pelo

contrário, o poder político aparece como o caminho para o enriquecimento pessoal, na medida

em que quanto mais poder mais negócios.

Não por acaso foi escolhido pelo político um ramo de negócio propício a

manipulações e acertos entre as partes, que se beneficia da tributação favorável dada ao setor

agropecuário e, sobretudo, com pouco controle e fiscalização do Estado, tudo a dificultar o
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controle de lavagem de ativos por esse setor da economia, apesar das normas implementadas

em 2012, para coibir tal prática em negócios com gado. 

Aliás,  a  atuação  de  políticos  e  empresários  no  comércio  de  gado,

notadamente com vacas de produção mágica e espetacular, como visto acima, já despertou a

atenção da imprensa, valendo destacar matéria com o perspicaz título: “As vacas sagradas

dos  políticos  e  empresários”87,  além  de  várias  outras,  inclusive  a  respeito  de  JORGE

PICCIANI88.  Por certo, a utilização da atividade pecuária para lavagem de dinheiro tem por

premissa o pouco controle e fiscalização do Estado em relação a esse setor da economia.

Portanto, todos os elementos colhidos vão ao encontro do noticiado pelos

colaboradores RICARDO PERNAMBUCO e JONAS LOPES, ou seja, que os negócios no

ramo de gado de JORGE PICCIANI servem para lavagem do produto de crimes antecedentes

de  corrupção  praticados  por  ele,  mas  também,  em demonstração  de  grande  sofisticação,

praticados por terceiros (CARIOCA ENGENHARIA), para pagamento de propina em espécie

a  CABRAL e  para  lavagem  do  produto  do  crime  de  corrupção  de  outros  funcionários

públicos.

Nessa empreitada, sem dúvida o deputado JORGE PICCIANI conta com a

colaboração indispensável de seu filho FELIPE PICCIANI, que   no site do Grupo Monte

Verde  (Agrobilara)  é  apresentado como zootecnista  que  se  dedica  integralmente  à  Monte

Verde.  Aliás, a dedicação à AGROBILARA, além da submissão às diretrizes de seu pai na

condução dos negócios fica patente nos e-mails trocados entre eles, o que significa dizer que

FELIPE age em consonância com o principal  propósito  da empresa,  ou seja,  lavagem de

ativos dos crimes praticados por seu pai e por outras pessoas da esfera de conhecimento do

87 https://oglobo.globo.com/opiniao/as-vacas-sagradas-dos-politicos-empresarios-18294587

88 http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/dantas-lavou-dinheiro-com-gado-diz-novo-relatorio-da-pf/  
http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,AA1571851-5601,00-

LAVAGEM+DE+DINHEIRO+COM+GADO+E+FACILIMO+DIZ+JUIZ.html 
http://afnoticias.com.br/marcelo-miranda-e-alvo-de-operacao-por-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro-secretario-

tem-prisao-decretada/
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seu pai (empresários e funcionários públicos).

20  – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO

Os graves fatos descritos até aqui, revelam uma inegável situação de permanência

das práticas delituosas, sobretudo quanto aos crimes de organização criminosa e lavagem de

dinheiro  praticados  por  JORGE  SAYED  PICCIANI,  PAULO  MELO  e  EDSON

ALBERTASSI.

Com efeito, as organizações criminosas, e suas subdivisões, desveladas nos casos

da  “Operação  Lava  Jato”,  estruturaram-se,  como  se  sabe,  ancoradas  na  certeza  de

impunidade e, de forma peculiar, sobre quatro núcleos:  o político, com posição de chefia e

controle; o administrativo e o financeiro, de suporte operacional; e o empresarial, composto

por agentes corruptores do setor privado, cada qual com sua própria importância, atribuição e

responsabilidade. 

Sem dúvidas, o núcleo político é o que merece maior atenção e, por esse motivo,

exige-se repressão justa e isonômica, à proporção dos efeitos deletérios causados à sociedade.

O desvio sistemático de dinheiro público para garantir a hegemonia partidária de um grupo

político é circunstância que intensifica sobremaneira a lesividade do crime. 

O envolvimento de agentes políticos em organizações criminosas, no exercício de

mandato popular, ou seja, na condição de depositários da confiança do eleitor, representa a

principal ameaça à democracia e ao Estado de Direito, pois, nesta condição, ganham a chance

de  convertê-lo  em Estado criminoso à  revelia  da  soberania  popular  e  das  instituições  de

controle e fiscalização, incluindo-se os órgãos do Poder Judiciário.

Quanto  a  esse  ponto,  muito  bem  lecionou  o  jurista  Luiz  Flávio  Gomes,  ao

comentar a vertente da criminalidade organizada estruturada por agentes públicos (Endógena

ou Criminalidade dos Poderosos) exposta pelo teórico garantista Luigi Ferrajoli, verbis:
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“LUIGI FERRAJOLI, em sua exposição na Universidade de Tucumã
(2012), delineou três grupos de crime organizado:[...]
3º a criminalidade organizada estruturada por agentes públicos (dos
poderes públicos, dos políticos, dos parlamentares e prefeitos, dos
juízes, policiais, fiscais etc.) - também denominada “Endógena” ou
“Criminalidade dos Poderosos” (de acordo com a doutrina alemã:
“Kriminalitat der Machtigen”) [...]
Trata-se de uma forma de crime organizado que originariamente já
nasce dentro dos poderes públicos. É o mais infame de todos, porque
envolve crimes de […] corrupção (que tira a possibilidade de realizar
serviços e programas de interesse de todos).

A mais séria ameaça contra a democracia (pondera FERRAJOLI) é a
emanada desses grupos organizados, que sabem fazer amplo uso da
mimetização dos  capitais  ilícitos,  ou  seja,  sabem,  tanto  quanto  os
poderosos econômicos,  mesclar dinheiro lícito com dinheiro ilícito,
dando  aparência  de  legalidade  para  todo  o  capital.  A corrupção
contraria  todos  os  fundamentos  da  democracia  (transparência,
legalidade,  moralidade  e  etc.).  Afetam  de  modo  grave  a  esfera
pública assim como os princípios democráticos.

O bem jurídico último que está em jogo, quando se crime organizado
que  envolve  o  poder  público,  é  a  própria  democracia,  ou  seja,  o
Estado de Direito. São fundamentos dos bens públicos que entram em
crise, nesse caso.  A capacidade intimidativa e corruptiva do crime
organizado afeta, ademais, a própria função pública de proteção e
de garantia. Ela proscreve a garantia das garantias, que é a função
protetiva jurisdicional  . […]

Trata-se de um crime organizado cleptocrata porque envolve os que
governam o país (os que mandam no poder e no Estado).”89 -  grifo
nosso

Com a deflagração da “Operação Calicute” e dos seus desdobramentos, em

especial  as  “Operações  Descontrole, Quinto  do  Ouro  e Ponto  Final”,  foi  possível

demonstrar a amplitude de atuação da organização criminosa abrigada há anos, dentro do

Partido  do Movimento  Democrático  Brasileiro  – PMDB, no Estado do Rio  de Janeiro,  e

comandada por seus principais caciques, dentre os quais os ora requeridos. 

89 Gomes, Luiz Flávio. Organizações Criminosas e técnicas especiais de investigação: questões controvertidas,
aspectos teóricos e práticos e análise da Lei 12.850/2013. Salvador: Juspodvim. 2015. Págs. 21, 27, 28 e 30.
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A análise do conteúdo de provas destas Ações Penais em curso perante o Juízo da

7ª  Vara  Federal  Criminal/RJ  permite  concluir  que  a  referida  organização  criminosa,  cujo

modelo se subsume à norma prevista no artigo 1º, §1º, da Lei nº 12.850/201390, (antes sob a

roupagem de formação de quadrilha) estruturou-se com o objetivo de atacar os cofres públicos

e manter-se no poder, e vem funcionando de maneira comum e rotineira para delinquência do

colarinho branco, adotando práticas financeiras clandestinas e sofisticadas para manter escuso

o produto da corrupção. 

Sobram  indicativos  do  caráter  estável  e  permanente  do  grupo,  direcionado  à

prática  de  crimes  contra  a  Administração  Pública  e,  acessoriamente,  contra  a  ordem

econômico-financeira, a ordem tributária e a administração da justiça, os quais não estiveram

adstritos ao grupo comandado pelo ex-Governador SÉRGIO CABRAL. São condutas que

eram e  vêm sendo praticadas e coordenadas por outras grandes figuras do espectro político

local, em especial por membros do Poder Legislativo Estadual, entre eles, JORGE SAYED

PICCIANI, PAULO MELO e EDSON ALBERTASSI. 

Na qualidade de Presidente da Assembleia  Legislativa do Rio  de Janeiro -

ALERJ e Presidente da Diretoria-Executiva Estadual do PMBD91, PICCIANI é um membro

imprescindível na organização criminosa, sobretudo pelo expressivo poder político que exerce

sobre os demais órgãos e instituições estaduais, com indiscutível e determinante influência 

A posição de especial destaque de PICCIANI  é uma característica que o torna

dominante da direção delitiva, podendo definir os destinos e influir no regular funcionamento

do grupo, eis que do seu interesse e conveniência depende a ação dos núcleos administrativo e

90 Código Penal:  Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer  crimes:
Pena -  reclusão, de 1 (um) a 3 (três)  anos.  Lei nº 12.850/2013:  Art.  1º [...]  § 1º Considera-se organização
criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de
tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza,
mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de
caráter transnacional.
91 Disponível  em:  <http://pmdb-rj.org.br/novo/o-partido/diretoria/executiva-estadual/>  Acesso  em:  19  de
outubro de 2017.
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financeiro. 

Assim,  não  se  está  diante  de  uma  trivial  organização  criminosa,  onde  a

substituição de seus membros é usual, segundo a literatura mais conhecida. Pelo contrário, in

casu,  o  elemento  persona é  uma  particularidade  intrínseca.  PICCIANI é  um  membro

insubstituível na estrutura do bando, formado por outras lideranças políticas fluminenses, e

que vem se estruturando de forma regular e ininterrupta desde a década de 90.

Diversos são os registros em que se constata o poder de  PICCIANI  no estado.

Tome-se como exemplo o episódio em que o parlamentar,  junto de uma comitiva por ele

selecionada, reuniu-se com o presidente da República para obter o apoio financeiro ao Rio de

Janeiro.

No episódio, coube ao governador, tão somente solicitar o apoio do cacique ao

projeto de recuperação fiscal e, de quebra, pedir que interviesse na recondução de juiz para o

Tribunal  Regional  Eleitoral  do  Rio  de  Janeiro,  algo  “importantíssimo”,  nas  palavras  do

governador.

O registro ficou arquivado no celular de PICCIANI, cujo compartilhamento foi

autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça.

SÉRGIO CABRAL, PICCIANI e PAULO MELO construíram suas carreiras

políticas de forma paralela e simultânea, e se uniram pela conveniência de se perpetuarem no

poder e, assim, enriquecerem. 

É  fato  que  a  organização  criminosa  é  antiga.  Nasceu  no  início  da  década  de

noventa.  Mas  se  ilude  aquele  que  acredita  que  os  atos  de  corrupção  praticados  pela

organização  criminosa  em questão  tenham sido  consumados  em momento  pretérito.  É  o
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mesmo grupo político que continua no poder como ficou registro ao longo da presente peça,

sobretudo com os registros sobre matérias jornalistas noticiando que já em 1999 havia notícias

de corrupção envolvendo os políticos e os empresários de ônibus. 

Mesmo com o alijamento de alguns dos seus integrantes, o grupo não dá sinais de

arrefecimento e ganha fôlego com a adesão de novos integrantes, como é o caso de EDSON

ALBERTASSI.

Os diversos episódios ilícitos narrados ao longo da presente peça, alguns inclusive

em plena fase de execução,  comprovam que os vínculos associativos entres os deputados

estaduais    JORGE  PICCIANI,  PAULO  MELO  e  EDSON  ALBERTASSI   continuam

vigentes e que o usufruto de bens e valores originados de vantagens indevidas obtidas ao

longo das últimas décadas são mantidos ocultos ou dissimulados aos olhos da fiscalização e

do Sistema Financeiro Nacional. 

A hipótese é, portanto, de genuíno flagrante próprio de crimes permanentes,

nos termos do artigo 302, inciso I, c/c artigo 303 do Código de Processo Penal, que assim

dispõem: “considera-se em flagrante delito quem […] está cometendo a infração penal”, e,

“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a

permanência.” 

Vale  destacar  que  o  crime  de  associação  à  organização  criminosa,  na

modalidade “integrar”, previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/201392, possui natureza jurídica

de crime permanente, ou seja, a consumação se protrai no tempo enquanto o agente faz parte,

preenche a estrutura do grupo ou com este estabelece ou mantém conexão. 

92 Lei nº 12.850/2013: Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa,
organização criminosa: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas 
correspondentes às demais infrações penais praticadas.
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Esse é  o entendimento que prevalece na doutrina especializada (Guilherme de

Souza  Nucci,  Cezar  Roberto  Bittencourt,  Luiz  Flávio  Gomes  e  Renato  Brasileiro93)  e  na

jurisprudência das Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:

“PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ORDINÁRIO.  ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. INTEGRANTE DO PCC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO
DE  PRAZO  PARA  O  FIM  DA  INSTRUÇÃO  CRIMINAL.
SUPERVENIENTE  SENTENÇA.  PLEITO  PREJUDICADO  NESTA
PARTE.  PRISÃO  EM  FLAGRANTE  CONVERTIDA  EM
PREVENTIVA.  FUNDAMENTAÇÃO  DO  DECRETO  PRISIONAL.
ÉDITO CONDENATÓRIO (3 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME
INICIAL  FECHADO).  MANUTENÇÃO  DA  SEGREGAÇÃO
CAUTELAR.  NEGADO  O  DIREITO  DE  RECORRER  EM
LIBERDADE.  PERICULOSIDADE  CONCRETA  DA  PACIENTE.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. […]
VIII - Em se tratando da prática do crime de organização criminosa
(permanente), ainda que outros crimes tenham sido praticados, esta
Corte, adotando a literalidade do disposto no art. 71 do Código de
Processo  Penal,  reconhece  a  fixação  da  competência  pela
prevenção.  […]”  (HC 312.391/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 21/09/2015) – grifo
nosso

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E
PARTICIPAÇÃO  EM  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA.  PRISÃO
PREVENTIVA.  REVOGAÇÃO.  REITERAÇÃO.  SUPRESSÃO  DE
INSTÂNCIA.  TESTEMUNHAS  A  SEREM  OUVIDAS  POR
PRECATÓRIA.  INTERROGATÓRIO.  NULIDADE  NÃO
CONFIGURADA  (ARTS.  222  E  400  DO  CPP).  EXCESSO  DE
PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.  COMPLEXIDADE DO
FEITO,  QUE  CONTA  COM  DEZESSETE  RÉUS  E  DIVERSAS
PRECATÓRIAS A SEREM CUMPRIDAS. DEMORA JUSTIFICADA.
INSTRUÇÃO  ENCERRADA.  SÚMULA  52/STJ.  CRIME  DE
ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA.  LEI  N.  12.850/2013.  INCIDÊNCIA
DA  SÚMULA  711/STF.  FIANÇA  INDEFERIDA.  PENAS  QUE,
SOMADAS,  ULTRAPASSAM  O  LIMITE  DE  4  ANOS.
PRECEDENTES. […] 4. Incabível a pretensão recursal de se afastar

93 Disponível  em  <http://www.lfg.com.br/conteudos/artigos/geral/organizacao-criminosa-aspectos-legais-
relevantes>  Acesso  em:  18  de  outubro  de  2017.  Vide:  Bittencourt,  Cezar  Roberto;  Busato,  paulo  César.
Comentários à lei de organização criminosa – lei n. 12.850/2013. São Paulo: Saraiva. 2014. Pág. 80; Gomes,
Luiz  Flávio.  Pág.  102;  e  De  Lima,  Renato  Brasileiro,  Legislação  criminal  especial  comentada.  3ª  Edição.
Salvador: Juspodivm. 2015. Pág. 494.  
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a incidência da Lei n. 12.850/2013, considerando que a organização
criminosa  é  crime  permanente,  incidindo  in  casu  a  Súmula
711/STF, segundo a qual a lei penal mais grave aplica-se ao crime
continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à
cessação da continuidade ou da permanência, hipótese dos autos.
[...].”  (RHC 48.121/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2014,  DJe 06/11/2014) – grifo
nosso

Em que pese a imprescindibilidade da atividade política para o desenvolvimento

social e para a manutenção do Estado de Direto, o que se nota é que ao longo da titularidade

de seus mandatos, a atuação política de PICCIANI, PAULO MELO e EDSON ALBERTASSI

sempre foi dissimulada, pautando-se pela priorização dos seus respectivos objetivos, políticos

e financeiros, em detrimento do interesse público.

Essa realidade pode ser exemplificada com episódio acima mencionado pelo qual

houve a tentativa de excluir as empresas do setor de transporte coletivo da obrigatoriedade de

contribuir para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, criado pela Lei 7.428/16 para aumentar

a arrecadação do Estado. 

Mesmo com a grave crise financeira que se abateu sobre o Estado, que impôs a

adoção  de  medidas  austeras  para  o  reequilíbrio  das  contas  públicas,  os  investigados  não

tiveram pudor em tentar  driblar  as  regras  para preservar  os  seus,  inobstante  os deletérios

efeitos  sociais  dessa  iniciativa  e  o  total  desapego ao  múnus  público  inerente  à  atividade

parlamentar.

E não existe nenhum sinal de que essa escalada criminosa possa vir a ter algum

freio  inibitório.  Mesmo após  a  operação  Lava  Jato  e  os  seus  desdobramentos,  o  trio  de

corruptos deu seguimento às práticas criminosas, modificando apenas a logística da entrega da

propina. No caso da FETRANSPOR, os pagamentos outrora feitos por NOVIS, passaram a

ser  realizados  por  MARCELO  TRAÇA,  seja  pessoalmente,  como  ocorreu  com

ALBERTASSI, seja por interpostas pessoas, no caso de PICCIANI. PAULO MELO não foge
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à regra como se pode evidenciar por suas ingerências no contrato do grupo FACILITY para o

preenchimento de vagas no DETRAN. 

Além de tudo isso, a forma com que a propina é paga, ou seja, mensalmente, torna

a atuação dos políticos mais deletéria, pois controlada permanentemente, o que os coloca na

condição permanente de devedores e consequente patrocinadores dos interesses dos grupos

que os financiam. Exemplo disso é que mesmo depois da deflagração da operação Ponto Final

a CPI  dos ônibus foi barrada. 

Há que se registrar ainda a maior dificuldade de identificar os atos de ofício que

estão  sendo  remunerados,  sobretudo  porque  há  vários  setores  em  que  a  logística  da

distribuição  da  propina  ainda  não  foi  mapeada  e,  justamente  por  isso,  teima  em  ter

continuidade

A demonstração de força da organização criminosa pode ser medida pelo episódio

mais  recente  de  escolha  do  substituto  de  JONAS  LOPES  no  TCE. O  assunto  tornou-se

público  quando a  imprensa  divulgou que os  três  integrantes  da  lista  tríplice  renunciaram

simultânea e expressamente à disputa do cargo de conselheiro titular daquela Corte.
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Com isso abriu-se uma brecha, juridicamente questionável, para que o governador

do estado exercesse a prerrogativa de indicar o substituto, escolha que recaiu sobre EDSON

ALBERTASSI.

Essa movimentação ocorreu de forma simultânea, já que a renúncia, como indica

o  documento  supra,  se  deu  no  dia  1  de  novembro  de  2017,  enquanto  a  indicação  de

ALBERTASSI foi logo em seguida. Imediatamente foi designada a sabatina para o dia 9 de

novembro, com previsão de ser submetido ao plenário da ALERJ no dia 14 de novembro de

2017. 

Quando se tem em perspectiva o quadro de organização criminosa que hoje já se

conhece, colonizando grande parte dos espaços institucionais do Estado do Rio de janeiro, não

é possível acreditar em coincidências. 

É notória a situação trágica que envolve a corte de contas do Estado, com seis de

seus membros afastados por decisão do STJ na Operação Quinto do Ouro. Não se pode tomar

como inocente a articulação em torno da indicação específica de ALBERTASSI para ocupar,

neste momento, uma vaga deste colegiado, especialmente tomando-se em conta a série forte

de indícios que apontam para este deputado como sendo uma peça chave na ORCRIM. 

Mais  que  isso,  sua  indicação  depende  diretamente  da  articulação  dentro  da

Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  -  ALERJ,  presidida  pelo  comparsa

JORGE PICCIANI.

Trata-se, portanto, de uma reação bem articulada da cúpula da organização

às atividades de persecução já em curso na primeira instância e no STJ, bem assim à

antecipação  clara  de  que  os  desdobramentos  destas  investigações  acabariam  por

alcançar os detentores de foro no TRF2.

Ministério Público Federal – Procuradoria Regional da República – 2ª Região
Núcleo Criminal de Combate à Corrupção da PRR 2ª Região

Rua Uruguaiana, 174, Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP.: 20.050-092

181



Fazer do deputado  ALBERTASSI um membro do TCE/RJ a esta altura é uma

demonstração forte  de poder por parte da organização criminosa,  poder este que somente

encontrará barreira suficiente na decisão judicial de acautelar a ordem pública e proteger a

atividade persecutória que ora se inicia. 

Importante ressaltar que não se busca aqui superar os cânones da separação dos

poderes,  caros  às  repúblicas  democráticas.  Nem mesmo desafiar  a  discricionariedade  dos

agentes públicos nas indicações de postos estratégicos. 

Mas o momento não é para ingênuos. Nem para tibiezas. 

Estamos tratando de uma organização criminosa infiltrada no aparelho de estado,

que vem se valendo dos poderes e garantias que a democracia construiu para o bem comum,

para se protegerem da lei e permanecerem no crime. 

É preciso reconhecer que a manobra para tornar ALBERTASSI um Conselheiro

do TCE faz parte de um contexto maior de blindagem dos membros da organização, obstrução

de justiça, além de denotar estratégia de perpetuação da atividade da organização. 

A eventual  conquista  de  um  foro  diferenciado  por  um  dos  membros  da

organização,  ainda  que  não  seja  certeza  de  impunidade,  implica  em  tumulto  e

procrastinação. São  fatores  que  conferem  proteção,  ao  mesmo  tempo  em  que  criam

obstáculos à eficácia da prestação jurisdicional penal. 

Mas mais que isto, transmitem uma mensagem de força e vigor da organização

criminosa que, desta forma, sinaliza a seus comparsas e também aos cidadãos honestos, que a

despeito das investidas da lei, permanecem fortes e destemidos. Dispostos a se manter onde

estão. 

Ministério Público Federal – Procuradoria Regional da República – 2ª Região
Núcleo Criminal de Combate à Corrupção da PRR 2ª Região

Rua Uruguaiana, 174, Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP.: 20.050-092

182



É  preciso  proteger  a  sociedade  fluminense  desta  reação  do  crime.  É  preciso

garantir às instituições fluminenses um nível mínimo de proteção jurisdicional, ao menos até

que toda a cadeia criminosa esteja desvendada. 

Talvez  nunca  se  tenha  estado  diante  de  um  conceito  de  ordem  pública  tão

evidenciado quanto no presente, em que esta categoria está diretamente ligada à necessidade

de proteger a sociedade pela via da proteção às suas instituições democráticas.

 Mas a situação de flagrante não alcança apenas a organização criminosa.

Semelhante  natureza  tem  o  delito  de  lavagem  de  dinheiro,  na  modalidade

“ocultar”, previsto no artigo 1º,  caput,  da Lei nº 9.613/9894. A consumação do crime, neste

caso, prolonga-se enquanto o agente promove a conservação clandestina de bens e valores do

âmbito  de  vigilância  das  autoridades,  não  se  exigindo  um resultado,  mas  tão  somente  a

insistência em distanciar o objeto material da sua procedência – vantagem indevida decorrente

de crimes de corrupção lato sensu.

Na lição do Desembargador Federal Fausto de Sanctis, verbis: 

“Ocultar  […]  é  crime  permanente  […];  enquanto  estiver
ocultando ou dissimulando, há consumação da Lavagem. Caso
se  encontre  na  decisão  do  agente  a  paralisação  ou  não  do
procedimento  proibido,  está  caracterizada,  pois,  a
permanência.  Nesse  sentido,  Rodolfo  Tigre  Maia  e  Marco
Antônio de Barros.”95 - grifo nosso

O tema foi enfrentado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que

fixou  a  natureza  permanente  do  referido  delito,  no  julgamento  da  Ação  Penal  nº  863,

deflagrada contra o atual Deputado Federal Paulo Maluf. Veja-se a seguinte ementa:

94 Lei nº 9.6013/98: Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.
95 Sanctis, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: colarinho branco, lavagem de dinheiro, 
mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense. 2015. Pág. 207.
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PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  AÇÃO  PENAL
ORIGINÁRIA.  EX-PREFEITO  MUNICIPAL.  ATUAL
DEPUTADO  FEDERAL.  DENÚNCIA.  ALEGAÇÃO  DE
NULIDADE  DO  LAUDO  PERICIAL.  IMPROCEDÊNCIA.
NATUREZA  DA  PROVA  DA  MATERIALIDADE
DOCUMENTAL E NÃO PERICIAL. AUSÊNCIA DE OPINIÃO
TÉCNICA  ESPECIALIZADA.  PARCIAL  EXTINÇÃO  DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. CRIME DE LAVAGEM
DE  DINHEIRO.  MODALIDADE  OCULTAR.  NATUREZA
PERMANENTE DO CRIME RECONHECIDA.  PRESCRIÇÃO
QUE NÃO TERIA OCORRIDO AINDA QUE O CRIME FOSSE
INSTANTÂNEO  DE  EFEITOS  PERMANENTES.
IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE RETROATIVIDADE
“IN MALAM PARTEM” DA LEI PENAL. ATOS DE LAVAGEM
PRATICADOS  QUANDO  JÁ  ESTAVA  EM  VIGOR  A  LEI
9.613/98  A DESPEITO DE O CRIME ANTECEDENTE TER
SIDO  PRATICADO  ANTERIORMENTE.  MATERIALIDADE,
AUTORIA,  TIPICIDADE  OBJETIVA  E  SUBJETIVA
PROVADAS. CONDENAÇÃO DECRETADA. 

[...]

3.  O crime de lavagem de  bens,  direitos  ou valores,  quando
praticado  na  modalidade  típica  de  “ocultar”,  é  permanente,
protraindo-se  sua  execução  até  que  os  objetos  materiais  do
branqueamento se tornem conhecidos, razão pela qual o início
da contagem do prazo prescricional tem por termo inicial o dia
da cessação da permanência,  nos termos do art.  111, III,  do
Código  Penal.  [...]
(AP 863, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma,
julgado  em  23/05/2017,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-191
DIVULG 28-08-2017 PUBLIC 29-08-2017) – grifo nosso

Ainda sobre o julgado acima mencionado,  destacam-se as considerações feitas

pelo Exmo. Ministro Edson Fachin:

“Como  se  sabe,  ao  contrário  dos  delitos  instantâneos,  cuja
ação  ocorre  num momento  específico  e  bem delimitado,  nos
crimes  permanentes,  como  bem  salientado  por  Paulo  César
Busato, “a ação segue em curso enquanto dura a permanência,
razão pela qual todo esse tempo é considerado tempo do crime,
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devendo ser  computado como momento exato aquele  em que
cessa a permanência, inclusive a efeito de prescrição (art. 111,
inciso III, do Código Penal).” (Direito penal – parte geral. São
Paulo : Atlas, 2013, p. 145).

Tratar  essa  modalidade  delitiva  como  crime  permanente
decorre da constatação segundo a qual quem oculta a natureza,
origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade
de bens, direitos ou valores provenientes de crime, enquanto os
mantiver oculto, ou seja, escondidos, permanece realizando a
conduta correspondente a esse verbo núcleo do tipo. Ocultar,
portanto, não é uma ação que se realiza apenas no momento
inicial  do  encobrimento,  mas  é  ação  que  perdura  enquanto
escondido estiver o objeto material do crime, máxime quando o
autor detém o poder de fato sobre referido objeto.

Por essa razão, a despeito  das discussões a respeito  do bem
jurídico tutelado pelo legislador com a tipificação do crime de
lavagem, como a atividade delitiva violadora do bem jurídico
tutelado se prolonga no tempo, impende reconhecer que este, o
bem jurídico, permanece sendo violado enquanto não cessa a
atividade delitiva.

A característica básica dos delitos permanentes, portanto, está
na  circunstância de que a execução desses crimes não se dá
num  momento  definido  e  específico.  A  execução  dos  crimes
permanentes  ocorre  num  alongar  temporal.  Quem  oculta  e
mantém ocultada  alguma coisa,  permanece  ocultando-a  até
que conhecida a coisa se torne.

(…)

O  crime  de  lavagem  de  dinheiro  na  modalidade  ocultar,
portanto, é igualmente permanente e subsiste até o instante em
que  os  valores  provenientes  dos  crimes  antecedentes  sejam
descobertos”. - grifos nossos.

A conceituação do crime permanente sempre perdurou sem vacilos na doutrina e

jurisprudência, assim como em relação ao estado de flagrância que dele decorre. 
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Na doutrina clássica, por exemplo, Nelson Hungria já lecionava que “a atividade

ou inatividade não se fragmenta […]” pois “o crime permanente é naturalmente uno.”96 O

autor  do  crime  tem  o  poder  de  fazer  cessar  a  perturbação  do  bem  jurídico  a  qualquer

momento, na medida em que tem a autoridade sobre a ocorrência da conduta e do resultado.

Dado o caráter uno do crime permanente, a extensão dos seus efeitos lesivos ao bem jurídico

tutelado é arrastado em companhia da possibilidade de flagrante delito. 

A todo momento há um estado infracional, ou há, como nas palavras de Marco

Antônio Vilas Boas, “uma chama a manter aceso o calor dos acontecimentos. A infração

permanente não apaga enquanto houver uma desistência do seu autor ou a interferência de

elemento estranho ao meio em que ele sobrevive”97.

Os  crimes  de  associação  à  organização  criminosa  e  de  lavagem  de  dinheiro

acarretam, por sua natureza especial, um duradouro estado de flagrante, considerando que os

respectivos bens jurídicos – a paz pública, a administração da justiça e a ordem econômico-

financeira – estão sendo lesados dia a dia. 

Essa constatação já havia sido feita, novamente, por Nelson Hungria, ao comentar

o tipo de formação de quadrilha,  verbis:  “o momento consumativo do crime é o momento

associativo, pois com êste já se apresenta um perigo suficientemente grave para alarmar o

público ou conturbar a paz ou a tranquilidade de ânimo da convivência civil.”98

Ora, a circunstância de ser a organização criminosa composta por líderes políticos

e mandatários de poder eletivo é fato que agrava este perigo e desestabiliza o sentimento

coletivo de segurança pública e de confiança na ordem jurídica. 

96 Hungria, Nelson. Comentários ao Código Penal. Volume I. Tomo 2º. Arts. 11 a 27. Rio de Janeiro: Revista
Forense. Pág. 44.
97 Vilas Boas, Marco Antonio, Processo penal completo: doutrina, formulários, 
jurisprudência e prática. São Paulo: Saraiva. 2001. Pág. 314.
98 Hungria, Nelson. Comentários ao Código Penal. Volume IX. Arts. 250 a 281. Rio de Janeiro: Revista Forense.
Pág. 177.
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Sobre tal circunstância, relevantes são trechos do voto do ex-Ministro Ayres Brito,

nos autos do Habeas Corpus nº 89.417/RO:

“[...] se há crime organizado – es estamos cuidando disso -, é porque
um  grupo  se  predispõe  a  agredir  de  modo  petulante,  de  modo
desabrido, a segurança pública citada no art. 144, porque  o crime
organizado desorganiza a sociedade. A sociedade fica insegura. E o
art.  144 diz  com a  segurança pública.  Ela  existe  para quê? Para
prestigiar os valores da ordem pública e da incolumidade dos bens e
dos patrimônios.
Quanto se está diante de crime de quadrilha, de crime de bando,
está-se  diante  da mais  escancarada agressão,  da mais  deliberada
agressão à segurança pública […].” - grifo nosso

Eis  porque  a  possibilidade  do  uso  da  prisão  em  flagrante  em  crimes

permanentes, como nos casos de associação criminosa lato sensu e lavagem de dinheiro, é

óbvia99.

Por sua vez, a continuidade do processo de branqueamento de capitais dificulta e

impede a reparação dos danos causados ao erário, como também compromete a investigação e

instrução  dos  crimes  antecedentes,  enfraquecendo,  por  sua  vez,  o  liame  probatório  de

apuração a estes delitos. 

Aliás, os crimes de lavagem de dinheiro, na modalidade “ocultar”, inserem-se na

classificação de delito misto, isto é, possuem uma conduta inicial positiva, consubstanciada

justamente na ação propriamente dita  de ocultar  bens e  valores,  e  uma  conduta posterior

omissiva, caracterizada pela manutenção de sigilo sobre a existência e localização do produto

do crime. Nesta segunda etapa, é evidente o caráter permanente da ilicitude. 

99 Oportunamente, confira o precedente do Superior Tribunal de Justiça:  “O crime de quadrilha ou bando,
dada sua natureza permanente, autoriza a prisão em flagrante durante todo o lapso temporal em que se
verificar  a  manutenção  da  associação  dos  consortes.”  (HC  157.886/SP,  Rel.  Ministro  GILSON  DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 28/02/2011)
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Não há a necessidade de externação de atos instrumentais atuais, nem mesmo

a  materialidade  visual  do  crime  de  lavagem,  bastando  apenas  a  postura  negativa

vinculada ao processo de branqueamento para que se esteja a frente de um flagrante

delito. 

Para se configurar o flagrante de crime permanente, desnecessária a prática atual

de atos materiais. O que está em jogo é o estado de risco do bem jurídico e não a renovação

do atuar criminoso. O não fazer, muitas vezes é o que preserva e intensifica o risco do bem.

Negar a possibilidade do sistema de justiça atuar concretamente para impedir a perpetuação

do risco é  insustentável. 

O tema é antigo e já foi objeto de decisão histórica do Supremo Tribunal Federal,

nos atos do Habeas Corpus nº 30.308, de Relatoria do Ministro Orosimbo Nonato, aos 26 de

maio de 1950, verbis: “[...] não foi o impetrante visto na prática de infração. Mas, o caso

era de crime permanente e que não depende de atividade constante da parte, bastando

atos  negativos,  determinações  da  inércia  para  que  a  situação  criminosa  perdure.”

(Arquivo Judiciário, vol. 89, págs. 104-107100). 

Como visto nos capítulos, diversos são os registros de movimentações financeiras

de forma clandestina, cujo produto está sendo pulverizados em contas de terceiros e ou nos

diversos negócios conduzidos pelos investigados.

Tome-se  como  exemplo  os  pagamentos  feitos  a  ALBERTASSI pela

FETRANSPOR,  por  intermédios  da  rádios  em  nome  do  seu  grupo  familiar.  Sem  o

depoimento  do  colaborador  MARCELO  TRAÇA  e  a  quebra  do  sigilo  bancário  da

FETRANSPOR, jamais se saberia 

100 Filho. Eduardo Espínola. Código de processo penal brasileiro anotado. 4ª Edição. Volume 3. Rio de Janeiro: 
Editor Borsoi. 1950. Pág. 345.
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Aliás,  a  utilização  das  empresas  para  lavagem de  dinheiro,  principalmente  na

comercialização  de  gado  e  imóveis,  é  a  principal  estratégia  empregada  por  PICCIANI e

PAULO MELO como registram os capítulos acima.

No caso presente, os requeridos vêm contribuindo diuturnamente para a violação

da paz pública e promovendo processos de lavagem de dinheiro, de modo que o estado de

flagrância é manifesto. 

Não é ilógico defender que, no combate à criminalidade organizada, é de suma

importância a intervenção externa, com o fim de neutralizar o grupo ou, ao menos, diminuir

os seus  efeitos  lesivos.  Por  esta  razão é  que se anseia  a  urgente e  imediata  aplicação de

medida de autodefesa da sociedade, proporcional aos injustos praticados, como a captura, a

condução coercitiva e a respectiva lavratura de prisão em flagrante delito dos integrantes da

organização criminosa.

21 - DA PRISÃO PREVENTIVA

Sem prejuízo do que foi exposto acima, requer o MPF seja decretada a prisão

preventiva de:

1. JORGE SAYED PICCIANI 

2. JORGE LUIZ RIBEIRO

3. CARLOS CESAR DA COSTA PEREIRA

4. PAULO CESAR MELO DE SÁ

5. ANDREIA CARDOSO DO NASCIMENTO

6. EDSON ALBERTASSI 

7. LELIS MARCOS TEIXEIRA 

8. JACOB BARATA FILHO

9.   JOSE CARLOS REIS LAVOURAS.
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Em que pese o reconhecimento da situação de flagrante e como consequência

dela, faz-se necessário impor a prisão preventiva de JORGE SAYED PICCIANI, PAULO

MELO  e  EDSON  ALBERTASSI sem  a  observância  da  medida  constitucional  que

determina a submissão da medida judicial às casas legislativas (art. 54.  

Como visto, há indícios veementes da prática criminosa e de sua autoria,  com

severa repercussão social, algo que está impor a adoção da medida constritiva de liberdade

por  ser  o  único  meio  de  barrar  os  efeitos  deletérios  dessa  habitual  e  reiterada  atuação

criminosa.

A Lei 12.403/11 ampliou significativamente o rol de medidas cautelares pessoais

diversas da prisão, proporcionando ao magistrado a escolha da providência mais ajustada ao

caso concreto, dentro de critérios de legalidade e de proporcionalidade. 

No caso em tela, entretanto, a imposição da custódia cautelar é a medida mais

adequada, ante a gravidade, habitualidade e atualidade dos fatos, bem como dos indícios já

mencionados de reiteração criminosa. Senão vejamos. 

A prisão  preventiva  funda-se  na  segregação  provisória  quando  presentes  os

requisitos de fumus comissi delicti e periculum libertatis, consubstanciados na probabilidade

de existência do crime, indícios suficientes de autoria e, ainda, no perigo que a liberdade do

investigado representa para a eficácia da apuração criminal e fiel aplicação da lei. 

Tais premissas estão delimitadas no art. 282 e art. 312, ambos do CPP:

Art.  282.  As medidas cautelares  previstas  neste  Título deverão ser
aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a
instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a
prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do
fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Ministério Público Federal – Procuradoria Regional da República – 2ª Região
Núcleo Criminal de Combate à Corrupção da PRR 2ª Região

Rua Uruguaiana, 174, Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP.: 20.050-092

190



§  1o As  medidas  cautelares  poderão  ser  aplicadas  isolada  ou
cumulativamente. 

§ 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a
requerimento  das  partes  ou,  quando  no  curso  da  investigação
criminal,  por  representação  da  autoridade  policial  ou  mediante
requerimento do Ministério Público.

§ 3o Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da
medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a
intimação  da  parte  contrária,  acompanhada  de  cópia  do
requerimento  e  das  peças  necessárias,  permanecendo os  autos  em
juízo.

§  4o  No  caso  de  descumprimento  de  qualquer  das  obrigações
impostas, o juiz,  de ofício ou mediante requerimento do Ministério
Público,  de  seu  assistente  ou  do  querelante,  poderá  substituir  a
medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a
prisão preventiva (art. 312, parágrafo único).

§ 5o O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando
verificar  a  falta  de  motivo  para  que  subsista,  bem como voltar  a
decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

§ 6oA prisão preventiva será determinada quando não for cabível a
sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada
em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por
força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

Com o advento da Lei 12.403/11, surgiu ainda um terceiro pressuposto para a

decretação não só da prisão preventiva como também das demais cautelares constritivas da

liberdade:  a  observância  do  binômio  necessidade-adequação,  matizes  do  princípio  da

proporcionalidade. 
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Logo, diante deste novo cenário legal da matéria, a prisão preventiva passou a ser

vista como ultima ratio, privilegiando-se outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do

CPP. 

Nesse sentido, Eugênio Pacelli assevera que “a referência feita à adequação da

providência (art. 282, II, CPP), tendo em vista a gravidade e demais circunstâncias do fato,

bem  como  as  condições  pessoais  do  indiciado  (na  investigação),  ou,  do  acusado  (no

processo),  vem  a  ser,  na  realidade,  a  verdadeira  pedra  de  toque  do  novo  sistema  de

cautelares.”101

Sem  embargo,  em  que  pese  a  excepcionalidade  da  medida,  é  consolidada  a

jurisprudência no sentido de que a prisão preventiva  não importa violação à  presunção de

inocência (art. 5º, inciso LVII, CR/88) e, uma vez decretada de acordo com os parâmetros

legais, sua idoneidade constitucional é inconteste. 

Isso porque não se trata de antecipação da pena, mas de instrumento processual de

extrema relevância para a conveniência da instrução criminal, com vistas à colheita probatória

efetiva e fiel aplicação da lei penal, a fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional

e, em última análise, restabelecer a paz social, especialmente nas hipóteses em que há risco

concreto de reiteração criminosa  e reprovabilidade da dinâmica delitiva acima da média. 

Adiante transcrevem-se trechos de vários julgados ilustrativos:

“(...)  Prisão  preventiva.  Afora  a  gravidade  concreta  da  infração
penal,  a  reiteração  na  prática  criminosa  constitui  motivo  hábil  a
justificar a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem
pública,  conforme o  art.  312 do  Código de  Processo  Penal  (...)”.
(STF, 1a Turma, HC-AgR n. 116.744, rel.  Min. Rosa Weber, DJ de
13/8/2013) 

101PACELLI, Eugênio de Oliveira – Curso de Processo Penal –  Atualização da 13ª Edição. Lumen Juris,
2011, p. 432.
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“(...) A privação cautelar da liberdade individual – cuja decretação
resulta possível em virtude de expressa cláusula inscrita no próprio
texto  da  Constituição  da  República  (CF,  art.  5º  ,  LXI),  não
conflitando,  por  isso  mesmo,  com  a  presunção  constitucional  de
inocência  (CF,  art.  5º,  LVII)  –  reveste-se  de  caráter  excepcional,
somente  devendo  ser  ordenada,  por  tal  razão,  em  situações  de
absoluta e real necessidade (…).” (STF, 2a Turma, HC n. 94.194/CE,
Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 20.11.2012)

“(...)  A  decretação  da  prisão  preventiva  baseada  na  garantia  da
ordem pública está devidamente fundamentada em fatos concretos a
justificar a segregação cautelar, em especial diante da possibilidade
de reiteração criminosa, a qual revela a necessidade da constrição
(...)”. (STF, 2ª Turma, HC n. 96.997, rel Min. Ricardo Levandowski,
DJ de 9/6/2009)

“(...)  A  custódia  cautelar  do  Paciente  mostra-se  suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo, portanto,
como  se  reconhecer  o  constrangimento,  notadamente  porque,  ao
contrário  do  que  se  alega  na  petição  inicial,  existem  nos  autos
elementos  concretos,  e  não  meras  conjecturas,  que  apontam  a
periculosidade  do  Paciente,  circunstância  suficiente  para  a
manutenção  da  prisão  processual  (...)”.  (STF,  1ª  Turma,  HC  n.
94.260, rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 17/6/2008)

Por sua vez, os requisitos da prisão preventiva, elencados no artigo 312 do CPP,

foram muitos bem sintetizados pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, em voto no julgamento

da AC 4.039/DF:

“(...) algumas premissas são fundamentais para um juízo seguro
a respeito da prisão preventiva. A primeira delas é a de que se
trata  de  medida cautelar  mais  grave  no  processo  penal,  que
desafia o direito fundamental da presunção de inocência, razão
pela  somente  'deve  ser  decretada  quando  absolutamente
necessária.  Ela  é  uma  exceção  à  regra  da  liberdade'  (HC
80282, Relator(a): Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ de
02-02-2001).  Ou  seja,  a  medida  somente  se  legitima  em
situações em que ela for o único meio eficiente para preservar
os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o
art. 312 do Código de Processo Penal. (…)
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A segunda premissa importante é a de que, a teor do disposto
no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva
pressupõe, sim, prova da existência do crime (materialidade) e
indício suficiente da autoria; todavia, por mais grave que seja o
ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova da autoria,
esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o
encarceramento  preventivo.  A  eles  deverá  vir  agregado,
necessariamente,  pelos  menos  mais  um  dos  seguintes
fundamentos,  indicativos  da  razão  determinante  da  medida
cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da
ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou
(d) a segurança da aplicação da lei penal. (…)

Mas  há  ainda  uma  terceira  premissa:  em  qualquer  dessas
situações,  além  da  demonstração  concreta  e  objetiva  das
circunstâncias  de  fato  indicativas  de  estar  em  risco  a
preservação dos valores jurídicos protegidos pelo art.  312 do
Código de Processo Penal,  é  indispensável  ficar  evidenciado
que o encarceramento do acusado é o único modo eficaz para
afastar esse risco. (…)”102. 

Do mesmo modo,  consoante leciona Andrey Borges  de Mendonça,  “A prisão

preventiva pode ser decretada quando se demonstrar o perigo que a liberdade do agente

pode causar a bens jurídicos e valores tutelados pelo processo, ou, ainda, para a própria

comunidade. Como dito, a prisão preventiva visa tutelar valores relacionados à persecução

penal (intraprocessuais) e interesses da sociedade (metaprocessuais), que poderiam sofrer

risco  caso  o  autor  do  delito  permanecesse  em liberdade  durante  o  processo.  Assim,  os

chamados  'fundamentos  da  prisão  preventiva'  indicam  justamente  qual  é  o  perigo  da

liberdade do acusado para o processo. Em outras palavras, expressam o periculum libertatis,

demonstrando o motivo pela qual a prisão do investigado/réu é necessária antes do trânsito

em julgado.”103

102 AC  4039  Ref,  Relator(a):  Min.  TEORI  ZAVASCKI,  Segunda  Turma,  julgado  em  25/11/2015,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 12-05-2016 PUBLIC 13-05-2016).
103 Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Editora Método: São Paulo, 2011. p. 262. 
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Ora, a hipótese dos autos não destoa das premissas acima lançadas. A gravidade

dos fatos narrados, aliado ao claro estado de flagrância dos investigados, indicam que a única

maneira de garantir a fluência regular do processo e interromper os crimes praticados por esta

sofisticada organização criminosa é através da constrição libertária.

Deveras, o material colhido até o momento é robusto o suficiente para confirmar a

materialidade e indícios de autoria, evidenciando a prática de condutas graves e extremamente

deletérias à Administração Pública, bem como um comportamento criminoso sistêmico e de

inconcebível desprezo pela coisa pública, num estado hoje literalmente falido em boa medida

pela atuação desenfreada dessa insidiosa organização.

Diante do cenário degradante em que o Rio de Janeiro se encontra, com hospitais

e transportes públicos sucateados, servidores ativos e aposentados passando privações por não

receberem seus salários e segurança pública sem controle efetivo, as  práticas insistentes de

corrupção e  lavagem de dinheiro configuram, no mínimo,  verdadeira  afronta à  população

fluminense, principal vítima dos crimes praticados por integrantes do legislativo estadual e

seus respectivos colaboradores.

A permanência  de  JORGE SAYED PICCIANI,  PAULO MELO e EDSON

ALBERTASSI em liberdade representa, portanto, verdadeiro risco à efetividade da atuação

jurisdicional e à garantia da ordem pública pois, diante da ampla rede de influência política e

econômica que possuem, não medirão esforços para dificultar a aplicação da lei penal e dar

prosseguimento aos delitos comumente praticados.

A  análise  meticulosa  da  jurisprudência  dos  Tribunais  Superiores  leva  ao

entendimento de que para a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da

ordem pública, é importante demonstrar a periculosidade do agente, o seu papel de destaque

na organização criminosa, a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva,  o que se

revela nas práticas delituosas mesmo depois de iniciada a investigação, comum em atividades
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ilícitas  em  desenvolvimento  por  longo  período  e  das  quais  se  inferem  ilícitos  contra  a

administração pública e corrupção sistêmica.

Neste sentido, destacam-se os seguintes julgados:

“(…)  A  manutenção  da  segregação  processual  justifica-se,  na
espécie, pela configuração de, ao menos um dos requisitos do art. 312
do  Código  de  Processo  Penal,  qual  seja,  a  garantia  da  ordem
pública,  em  razão  do  fato  de,  além  da  grande  quantidade  de
medicamentos  apreendidos,  ter  o  recorrido  comercializado
medicamentos  como  Pramil  e  Cytotec,  que  denotam  alta
periculosidade à saúde dos moradores da região. 3. A manutenção da
prisão do recorrente evita a reiteração da conduta delitiva, já que
consta dos autos ser sócio de empresa de comércio e distribuição de
medicamentos  proibidos.  4.  As  condições  pessoais  favoráveis,  tais
como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa,  não  têm  o  condão  de,  por  si  sós,  desconstituir  a  custódia
antecipada,  caso  estejam  presentes  outros  requisitos  de  ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(...)”.  (RHC  201300687363,  FELIX  FISCHER,  STJ  -  QUINTA
TURMA, DJE DATA:15/10/2014) (grifos nossos)

“(...)  Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade
de  locomoção  (CR,  art.  5º,  LXI)  se  contrapõe  o  princípio  que
assegura  a  todos  direito  à  segurança  (art.  5º,  caput),  do  qual
decorre,  como  corolário  lógico,  a  obrigação  do  Estado  com  a
'preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio' (art. 144). Presentes os requisitos do art. 312 do Código
de  Processo  Penal,  a  prisão  preventiva  não  viola  o  princípio  da
presunção  de  inocência.  Poderá  ser  decretada  para  garantia  da
ordem pública -  que é  a 'hipótese  de interpretação mais  ampla  e
flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se
pela  expressão  a  indispensabilidade  de  se  manter  a  ordem  na
sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se
este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e
traumáticos  na  vida  de  muitos,  propiciando  àqueles  que  tomam
conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade
e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do
agente'  (Guilherme de Souza Nucci). Conforme Frederico Marques,
'desde que a permanência do réu, livre ou solto, possa dar motivo a
novos  crimes,  ou  cause  repercussão danosa e  prejudicial  ao  meio
social,  cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da
ordem  pública'  (…)  Havendo  fortes  indícios  da  participação  do
investigado em 'organização criminosa'  (Lei  n.  12.850/2013),  em
crimes  de  "lavagem de  capitais"  (Lei  n.  9.613/1998)  e  'contra  o
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sistema financeiro nacional (Lei n. 7.492/1986), todos relacionados
a fraudes  em processos  licitatórios  dos  quais  resultaram  vultosos
prejuízos a sociedade de economia mista e, na mesma proporção, em
seu enriquecimento ilícito e de terceiros, justifica-se a decretação da
prisão  preventiva  como  garantia  da  ordem  pública (…)”.  (HC
201403376106,  NEWTON  TRISOTTO  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO  DO  TJ/SC),  STJ  -  QUINTA  TURMA,  DJE
DATA:10/03/2015) (grifos nossos)

“(…) É válida a decretação da custódia cautelar para a garantia da
ordem pública, de modo a evitar a prática de novos crimes, ante a
periculosidade  do  acusado,  manifestada  por  sua  participação em
estruturada organização criminosa, na qual exerce função relevante
(…).” (RHC 51.072/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA,  julgado em 23/10/2014,  DJe  10/11/2014)  (grifos
nossos).

“(…) A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é princípio
cardeal  no processo penal  em um Estado Democrático de Direito.
Teve  longo  desenvolvimento  histórico,  sendo  considerada  uma
conquista  da  humanidade.  Não  impede,  porém,  em  absoluto,  a
imposição de restrições ao direito do acusado antes do final processo,
exigindo  apenas  que  essas  sejam  necessárias  e  que  não  sejam
prodigalizadas. A antecipação cautelar da prisão , conforme lição do
eminente Ministro Celso de Mello, não se revela incompatível com o
princípio  constitucional  da  presunção  de  não  culpabilidade  (HC
94.194/CE,  decisão  monocrática,  28.8.2008,  DJE  nº  165,  de
2.9.2008). Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade
pelo  juiz,  ou  mais  especificamente  do  conhecimento  dos  fatos  do
processo e da valoração das provas, ainda que em cognição sumária
e provisória.  O mundo não pode ser colocado entre parênteses.  O
entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser valorado
para  decretação  ou  manutenção  da  prisão  cautelar  não  é
consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a
imposição  desta  tem  por  pressuposto  a  presença  de  prova  da
materialidade do crime e de indícios de autoria. Se as circunstâncias
concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e
o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública,
justificada está a decretação ou a manutenção da prisão cautelar,
desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da
autoria. (...) 3. Prisão decretada não com base na gravidade abstrata
do crime, mas fundada nas circunstâncias concretas de sua prática, a
evidenciarem, pelo  modus operandi,  risco de reiteração delitiva e,
por  conseguinte,  à  ordem  pública,  fundamento  suficiente  para  a
decretação  da  preventiva,  conforme  o  art.  312  do  Código  de
Processo  Penal.  (…)”.(RHC  106697,  Relator(a):  Min.  ROSA
WEBER,  Primeira  Turma,  julgado  em  03/04/2012,  PROCESSO
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ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 11-05-2012 PUBLIC 14-05-2012)
(grifos nossos)

No presente caso, não há como desconsiderar a gravidade em concreto dos crimes

em  investigação,  que  tratam  de  corrupção,  lavagem  de  dinheiro,  evasão  de  divisas  e

organização criminosa atribuíveis à cúpula do legislativo fluminense que, a cada dia, exercitas

sua força política e confimar a vocação para reiterar nas práticas delitivas.

Ademais,  a  habitualidade  e  atualidade  dos  crimes  apurados  reforçam  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 na etapa 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.

Não se pode perder de vista a regra prevista no artigo 53,§2º da CR, que garante

aos deputados e senadores a prerrogativa de não serem presos, senão em flagrante de crime

inafiançável, hipótese em que os autos serão remetidos à respectiva casa legislativa, no prazo

de 24 horas, para a apreciação da medida a partir do voto da maioria dos membros. Trata-se

de garantia também conhecida como incoercibilidade pessoal relativa (freedom from arrest),

para que o parlamentar desempenhe seu mandato com independência e liberdade. 

A referida imunidade também se aplica  aos  deputados estaduais,  por  força do

artigo 27,§1º  da  CR, tanto  que a  Constituição do Estado do Rio de  Janeiro  possui  regra

semelhante, nos termos do artigo 102, parágrafos 1º e 3º, in verbis:

Art. 102 - Os Deputados são invioláveis por suas opiniões, palavras e
votos. 
§ 1º - Desde a expedição do diploma, os Deputados da Assembleia
Legislativa  não  poderão  ser  presos,  salvo  em  flagrante  de  crime
inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença da
Casa. 
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(...)
§ 3º  -  No caso de flagrante de crime inafiançável,  os  autos  serão
remetidos, dentro de vinte e quatro horas, à Assembleia Legislativa, a
fim de que esta resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação
de culpa.

Entretanto, deve-se ter em mente que não há, no Estado Democrático de Direito,

imunidades absolutas,  sob pena de se criar privilégios espúrios. Desta feita,  a leitura do

artigo 53,§2º da CR não pode ser realizada de forma isolada,  mas levando-se em conta a

aplicação efetiva e eficaz do sistema como um todo, bem como o papel constitucionalmente

definido para o exercício de cargo tão relevante que é o de um parlamentar, que não pode se

valer  desta  função,  e das  garantais  que lhes  são ínsitas,  para atuar  em prol  de vantagens

particulares, alheias ao interesse público.

Este  foi  também  o  entendimento  da  1ª  Turma  do  STF  ao  apreciar  o  HC

89.417/RO, nos termos da ementa abaixo: 

EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.  PRISÃO
DECRETADA EM AÇÃO PENAL POR MINISTRA DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  DEPUTADO  ESTADUAL.  ALEGAÇÃO
DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA E NULIDADE
DA  PRISÃO  EM  RAZÃO  DE  NÃO  TER  SIDO  OBSERVADA  A
IMUNIDADE PREVISTA NO § 3º  DO ART.  53 C/C PARÁGRAFO
ÚNICO DO ART. 27, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
COMUNICAÇÃO DA PRISÃO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO.  SITUAÇÃO  EXCEPCIONAL.  INTERPRETAÇÃO  E
APLICAÇÃO À ESPÉCIE DA NORMA CONSTITUCIONAL DO ART.
53,  §  2º,  DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.  (...)  2.  Os
elementos  contidos  nos  autos  impõem interpretação  que  considere
mais que a regra proibitiva da prisão de parlamentar, isoladamente,
como previsto no art. 53, § 2º, da Constituição da República. Há de se
buscar  interpretação  que  conduza  à  aplicação  efetiva  e  eficaz  do
sistema  constitucional  como um todo.  A norma constitucional  que
cuida da imunidade parlamentar e da proibição de prisão do membro
de órgão legislativo não pode ser tomada em sua literalidade, menos
ainda como regra isolada do sistema constitucional.  Os princípios
determinam a interpretação e aplicação corretas da norma, sempre se
considerando os fins a que ela se destina. A Assembléia Legislativa do
Estado  de  Rondônia,  composta  de  vinte  e  quatro  deputados,  dos
quais,  vinte  e  três  estão indiciados  em diversos  inquéritos,  afirma
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situação  excepcional  e,  por  isso,  não  se  há  de  aplicar  a  regra
constitucional  do  art.  53,  §  2º,  da  Constituição  da  República,  de
forma  isolada  e  insujeita  aos  princípios  fundamentais  do  sistema
jurídico vigente. 3. Habeas corpus cuja ordem se denega. (HC 89417,
Relator(a):  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Primeira  Turma,  julgado  em
22/08/2006,  DJ  15-12-2006 PP-00096 EMENT VOL-02260-05 PP-
00879) 

Ainda  neste  mesmo  julgado,  a  Exma.  Ministra  Carmen  Lúcia  fez  relevantes

ponderações sobre o alcance da imunidade do art. 53,§2º, da CR:

“A  Constituição  não  diferencia  o  parlamentar  para  privilegiá-lo.
Distingue-o  e  torna-o  imune  ao  processo  judicial  e  até  mesmo  à
prisão para que os princípios do Estado Democrático da República
sejam cumpridos; jamais para que eles sejam desvirtuados. Afinal, o
que se garante é a imunidade, não a impunidade. Essa é incompatível
com a Democracia, com a República e com o próprio princípio do
Estado de Direito.

Afirmava GERALDO ATALIBA, que pensar que a impunidade possa
ser acolhida no Estado de Direito, sob qualquer disfarce, é imaginar
que  se  pode  construir  uma  fortaleza  para  dar  segurança  e  nela
instalar  um  portão  de  papelão.  E  seria  isso  o  que  teria  sido
construído, constitucionalmente, se se admitisse que a Constituição
estabeleceu,  expressamente,  os  princípios  da  República,  com  os
consectários  principiológicos  que  lhe  são  próprios,  a  garantia  da
liberdade do eleitor para escolher o seu representante a fim de que
ele crie o direito que possa atender às demandas sociais, a garantia
da moralidade e a obrigação da probidade dos representantes para
segurança ética dos eleitores e, paralelamente, se tivesse permitido
que se o representante trair o eleitor e fraudar a Constituição rui o
Estado  Democrático,  afunda-se  a  Constituição,  sossega-se  o  juiz
constitucional,  cala-se o direito, porque nada há a fazer, diante de
uma regra que se sobreporia a toda e qualquer outra; a garantir que
uma pessoa pudesse se ressalvar de qualquer regra jurídica em face
da regra proibitiva de seu processamento e de sua prisão em qualquer
caso.
[…]

Tal como a autonomia da vontade, que é encarecida como expressão
da liberdade individual e que, por vezes, é amparada pela decisão
judicial  por  ausência  de  condições  da  pessoa  para  manifestar
livremente a sua vontade, nos termos da legislação civil vigente e que
é dessa forma aparentemente (e apenas aparentemente) contraditória
que  se  garante  a  liberdade,  também  para  garantir  a  vida
constitucional livre e democrática há que se aceitar que, em situações
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excepcionais e de anormalidade, como a que se apresenta no caso em
foco,  o  provimento  judicial,  fundado,  rigorosa  e  estritamente,  nos
princípios  que  sustentam  o  sistema  positivado,  é  que  se  poderá
garantir  a  integridade  da  Constituição.  Eventualmente,  há  que  se
sacrificar  a  interpretação  literal  e  isolada  de  uma  regra  para  se
assegurar a aplicação e o respeito de todo o sistema constitucional.

Imunidade é prerrogativa que advém da natureza do cargo exercido.
Quando o cargo não é exercido segundo os fins constitucionalmente
definidos,  aplicar-se  cegamente  a  regra  que  a  consagra  não  é
observância da prerrogativa, é criação de privilégio. E esse, sabe-se,
é mais uma agressão aos princípios constitucionais, ênfase dada ao
da igualdade de todos na lei. E a se observar esse, a prisão haverá de
ser aplicada segundo as regras que valem para todos quando o status
funcional de alguém já não esteja em perfeita adequação ao ofício
que  determina  a  aplicação  do  regime  jurídico  constitucional  ao
agente. Então, ter-se-á de garantir a ordem pública, que se põe como
obrigação  a  ser  assegurada  por  ser  dever  do  Estado  e
responsabilidade de todos (art.  144 da Constituição da República).
Afastar-se  os  princípios  constitucionais  para  aplicar  a  regra
excepcional  não  é,  seguramente,  garantir  a  ordem  pública  e  a
segurança jurídica.

Em casos de tamanho comprometimento das instituições jurídicas e
políticas, a ordem pública já não é pública e nem é ordem quando os
agentes públicos deixaram de se investir dessa condição, a não ser
formalmente, para se locupletarem do que entendem ser benesses e
não deveres que os cargos públicos impõem àqueles que os provêem.

11. Aplicar como pretende o Impetrante a norma do art. 53, §§ 2º  e
3º  da Constituição, quer dizer, como espaço jurídico que impede que
o Poder Público cumpra a sua obrigação para chegar à apuração, e,
se for o caso, à eventual punição de alguns pela proibição de adotar
as providências devidas para se chegar ao fim do direito, além de se
impedir  que  se  extinga  o  ambiente  institucional  contaminado  por
práticas que podem se mostrar delituosas e ao possível cometimento
de infrações que se vêm perpetrando no ente federado, simplesmente
porque não se pode aplicar o direito, seria chegar à mesma equação
de ineficácia já narrada em numerosas passagens literárias. Mas a
vida não é ficção e a moral e o direito não hão de ser histórias para
ser contadas sem compromisso com a eficácia”. (grifos nossos)
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Ora, no cenário excepcional e de extrema gravidade verificado no caso dos autos,

inexiste alternativa que não seja a aplicação o mesmo raciocínio desenvolvido no âmbito do

HC nº  89.417/RO,  em que se  admitiu  a  prisão  dos  parlamentares  sem a  necessidade  de

submissão posterior da medida à casa legislativa correspondente. 

É que, tanto aqui quanto no referido julgado, a autonomia exigida para a análise

da prisão dos deputados por seus pares encontra-se fragilizada, já que os alvos da medida

cautelar fazem parte de uma complexa organização criminosa, com forte influência política

dentre  do  próprio  parlamento  o  que  real  e  concreta  a  chance  de  eventual  decisão  de

afastamento da preventiva estar lastreada em motivos ilegítimos. 

Assim, não há como negar que, a imunidade do art.  53,§2º,CR, neste contexto

específico, muito mais se aproxima de uma impunidade do que uma garantia, sendo certo que,

nas palavras da Exma. Ministra Carmen Lúcia: “A Constituição não diferencia o parlamentar

para privilegiá-lo. Distingue-o e torna-o imune ao processo judicial e até mesmo à prisão

para que os princípios do Estado Democrático da República sejam cumpridos; jamais para

que eles sejam desvirtuados. Afinal, o que se garante é a imunidade, não a impunidade. Essa

é incompatível com a Democracia, com a República e com o próprio princípio do Estado de

Direito”. 

E  acrescenta:  “Duas  ordens  de  cuidados  devem  presidir  a  interpretação  das

normas constitucionais na matéria em causa na presente ação: a) a Constituição garante a

imunidade relativa  dos  parlamentares  e  a  Constituição proíbe a impunidade absoluta  de

quem quer que seja; b) a regra legitimadora do processamento de parlamentar e a proibitiva

de sua prisão são garantias do cidadão, do eleitor para a autonomia do órgão legiferante (no

caso)  e  da  liberdade  do  eleito  para  representar,  conforme  prometera,  e  cumprir  os

compromissos assumidos no pleito. Não configuram aqueles institutos direito personalíssimo

do parlamentar,  mas  prerrogativa  que lhe  advém da condição de  membro do poder  que

precisa  ser  preservado  para  que  preservado  seja  também  o  órgão  parlamentar  em  sua

autonomia,  a fim de que ali se cumpram as atribuições que lhe foram constitucionalmente
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cometidas.”

Desta  feita,  considerando  que  os  bens  jurídicos  postos  em  xeque  por  esta

organização criminosa são caros à população fluminense, que não mais tolera a inquietante

falta de representatividade instalada no Poder Legislativo, da necessidade de interpretação das

normas  constitucionais  levando-se  em  conta  o  sistema  jurídico  como  um  todo,  coeso  e

harmônico, e do risco que a liberdade dos investigados acarreta para a sociedade e instituições

democráticas, a prisão imediata dos deputados, sem a necessidade de avaliação pela Casa

Legislativa, é medida que se impõe. 

De modo semelhante, a Corte Superior, na AC 4.039, concluiu pela possibilidade

de se relativizar o artigo 53,§2º da CR e admitir, excepcionalmente, a imposição da prisão

preventiva ao Senador Delcídio do Amaral, por se encontrar em estado de flagrância. Naquela

ocasião, assentou o Ministro Teori Zavascki em seu voto:

“A mencionada incoercibilidade pessoal dos congressistas configura-
se, por conseguinte, como garantia de natureza relativa, uma vez que
o Texto Constitucional  excepciona a prisão em flagrante  de crime
inafiançável,  como exceção à regra geral da vedação de custódias
cautelares em detrimento de parlamentares.

A própria realidade, porém, vem demonstrando que também o sentido
dessa  norma  constitucional  não  pode  decorrer  de  interpretação
isolada (…).

Valeriam aqui, portanto, com muito maior razão as ponderações que
se extraem do antes referido voto da Min. Carmén Lúcia: 

'[…] Aplicar, portanto, isoladamente a regra do art. 53, §§ 2º e
3º da Constituição da República, sem se considerar o contexto
institucional e o sistema constitucional em sua inteireza seria
elevar-se acima da realidade à qual ela se dá a incidir e para a
qual ela se dá a efetivar. O resultado de tal comportamento do
intérprete e aplicador do direito constitucional conduziria ao
oposto do que se tem nos princípios e nos fins do ordenamento
jurídico.
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A aplicação pura e simples  de uma norma em situação que
conduz  ao  resultado  oposto  àquele  buscado  pelo  sistema
jurídico fundamental – que se inspirou na necessidade inegável
e  salutar  de  proteger  os  parlamentares  contra  investidas
indébitas de anti-democracias – é negar a Constituição em seus
esteios mais firmes, em seus fundamentos mais profícuos, em
suas garantias mais caras. É ignorar a cidadania (art. 1º, inc.
II) para enaltecer o representante que pode estar infringindo
todas as normas que o deixam nessa legítima condição; é negar
a submissão de todos,  governantes e governados,  ao direito,
cuja possível afronta gera o devido processo legal, ao qual não
há  como  fugir  de  maneira  absoluta  sob  qualquer  título  ou
argumento. 

Tal é o que me parece ocorrer no caso ora apreciado. O que se
põe, constitucionalmente, na norma do art. 53, §§ 2º e 3º. c/c o
art. 27, § 1º, da Constituição da República há de atender aos
princípios constitucionais, fundamentais,  a) ao da República,
que  garante  a  igualdade  de  todos  e  a  moralidade  das
instituições estatais; b) ao da democracia, que garante que as
liberdades públicas,  individuais  e políticas  (aí  incluída a do
cidadão que escolhe o seu representante) não podem jamais
deixar  de  ser  respeitadas,  especialmente  pelos  que  criam o
direito e o aplicam, sob pena de se esfacelarem as instituições e
a confiança da sociedade no direito e a descrença na justiça
que por ele se pretende realizar. [...] 

Deve ser acentuado, entretanto, que:

a) o princípio da imunidade parlamentar permanece integro e
de  aplicação  obrigatória  no  sistema  constitucional  para
garantir a autonomia das instituições e garantia dos cidadãos
que  provêem  os  seus  cargos  pela  eleição  dos  seus
representantes. Cuida-se de princípio essencial para assegurar
a normalidade do Estado de Direito; 

b)  a  sua  não  incidência,  na  espécie,  pelo  menos  na  forma
pretendida  pelo  integrante,  deve-se  a  condição  especial  e
excepcional em que a sua aplicação gera a afronta a todos os
princípios  e  regras  constitucionais  que  se  interligam  para
garantir a integridade e a unidade do sistema constitucional,
quer porque acolher a regra, em sua singeleza, significa tornar
um brasileiro insujeito a qualquer procedimento judicial, faça
o que fizer, quer porque dar aplicação direta isolada à norma
antes  mencionada  ao  caso  significa  negar  aplicação  aos
princípios fundantes do ordenamento; 
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c)  o  caso  apresentado  nos  autos  é  situação  anormal,
excepcional  e  não  cogitada,  ao  que  parece,  em  qualquer
circunstância  pelo  constituinte  [interpretação  teleológica  do
art.  53  da  CF].  Não  se  imagina  que  um  órgão  legislativo,
atuando numa situação de absoluta normalidade institucional
do País e num período de democracia praticada, possa ter 23
dos  24  de  seus  membros  sujeitos  a  inquéritos  e  processos,
levados  adiante  pelos  órgãos  policiais  e  pelo  Ministério
Público;

d)  à  excepcionalidade  do  quadro  há  de  corresponder  a
excepcionalidade  da  forma  de  interpretar  [interpretação
republicana]  e  aplicar  os  princípios  e  regras  do  sistema
constitucional, não permitindo que para prestigiar uma regra –
mais ainda,  de exceção e de proibição e aplicada a pessoas
para que atuem em benefício da sociedade – se transmute pelo
seu isolamento de todas as regras do sistema [interpretação
sistemática] e, assim, produza efeitos opostos aos quais se dá e
para o que foi criada e compreendida no ordenamento. 

Tal é o que aconteceria se se pudesse aceitar que a proibição
constitucional de um representante eleito a ter de submeter-se
os processamento judicial  e à prisão sem o respeito às suas
prerrogativas seria um álibi permanente e intocável dado pelo
sistema àquele que pode sequer não estar sendo mais titular
daquela condição, a não ser formalmente. (...)'

16. Ante o exposto, presentes a situação de flagrância e os requisitos
do art. 312 do Código de Processo Penal, decreto a prisão cautelar
do Senador Delcídio Amaral, observadas as especificações apontadas
e ad referendum da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
(...)” 

Ademais,  a  partir  da  tese  construída  pelo  STF na  AC  4.039/DF,  pode-se

concluir  que  os  crimes  praticados  pelos  investigados  no  presente  caso  também  se

enquadram no conceito de inafiançáveis,  eis  que o artigo 324 do CPP, ao tratar das

situações nas quais a fiança será inadmitida, prevê no inciso IV a seguinte regra:

Art. 324. Não será, igualmente, concedida fiança:
(…)
IV -  quando presentes os motivos que autorizam a decretação da
prisão preventiva (art. 312).
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Assim, muito embora os delitos de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de

divisas e organização criminosa não estejam expressamente previstos no artigo 323 do

CPP e  art. 5º, incisos XLII, XLIII e XLIV, as circunstâncias em que foram praticados

autorizam a decretação da prisão preventiva, com base no inciso IV do artigo 324 do

CPP. 

Neste sentido, entendeu a 2ª Turma do STF ao referendar a decisão do Ministro

Teori Zavascki na AC 4.036, nos seguintes termos:

“O tipo do art. 2º da Lei 12.850/2013 ('Promover, constituir, financiar
ou  integrar,  pessoalmente  ou  por  interposta  pessoa,  organização
criminosa') remete ao conceito estatuído no art. 1º:

'Considera-se  organização  criminosa  a  associação  de  4
(quatro)  ou  mais  pessoas  estruturalmente  ordenada  e
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente,
com objetivo de obter,  direta ou indiretamente,  vantagem de
qualquer  natureza,  mediante  a  prática  de  infrações  penais
cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou
que sejam de caráter transnacional'. 

Esse  delito,  tipificado  anteriormente  pela  Lei  12.694/2013,  é
pacificamente reconhecido como crime permanente (…) e, como tal,
contempla não só a possibilidade de flagrante a qualquer tempo (…)
como até mesmo a chamada 'ação controlada' (…).

Aqui  se  cuida,  em  tese  e  pelas  razões  já  examinadas,  de  estrito
flagrante. Mas não é só. No mesmo art. 2º, porém em seu § 2º, lê-se:

'Nas  mesmas  penas  incorre  quem  impede  ou,  de  qualquer
forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva
organização criminosa'.

Em qualquer caso, a hipótese é de inafiançabilidade decorrente do
disposto no art. 324, IV, do Código de Processo Penal.”104

104(AC  4036,  Relator(a):  Min.  TEORI ZAVASCKI,  Segunda  Turma,  julgado  em 25/11/2015,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2016 PUBLIC 29-02-2016) 
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Desta feita, é patente a inafiançabilidade das condutas criminosas atribuídas

a  JORGE  PICCIANI,  PAULO  MELO  e  EDSON  ALBERTASSI  e  dos  demais

requeridos, perfazendo-se  situação  autorizativa  de  segregação  de  todos  pois  se  mostram

presentes os pressupostos e fundamentos ensejadores da prisão preventiva, consoante o artigo

312 c/c artigo 324, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal.

Ante o entendimento acima exposto, conclui-se que a prisão preventiva dos

investigados é necessária e adequada, sob pena de violação ao princípio da proibição da

proteção deficiente. 

De igual modo e tendo por base as premissas supramencionadas, é impositiva a

prisão preventiva de alguns dos demais integrantes da organização, dadas as características de

suas funções no contexto criminoso e a imprescindibilidade deles para a reiteração criminosa

e ocultação dos recursos oriundos da corrupção praticada por seus superiores na hierarquia da

organização.

Nesse  contexto  está  a  figura  de  JORGE  LUIZ  RIBEIRO,  um  dos  mais

importantes aliados de PICCIANI que, por isso, goza da confiança dele a ponto de controlar o

recebimento da propina para pulverizar em contas bancárias mantidas por interpostas pessoas

físicas e jurídicas.

Não por acaso, ambos mantêm relações societárias em diversos empreendimentos,

o  que  acaba  por  facilitar  a  manipulação  dos  recursos  por  intermédio  de  algumas  dessas

empresas.

CARLOS CÉSAR DA COSTA PEREIRA também é  um importante  aliado de

PICCIANI e JORGE LUIZ para o recebimento da propina e sua respectiva ocultação. 
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Sócio da empresa ARTSUL, que já possuiu contratos com o Estado, PEREIRA

também tem relações  comerciais  com PICCIANI  e  JORGE LUIZ,  inclusive  na  empresa

TAMOIO, pela qual a Odebrecht efetuou valores significativos para PICCIANI.

Como registrou MARCELO TRAÇA em sua colaboração, CARLOS PEREIRA

foi responsável pelo recente recebimento de parte da propina oriundo da FETRANSPOR, o

que revela a atualidade da prática delitiva e reforça a ideia de que os crimes investigados

seguem em franca execução. 

Como visto em capítulo próprio, além de utilizar suas empresas para promover a

lavagem  de  dinheiro  dos  recursos  que  auferiu  ilicitamente,  JORGE  PICCIANI  também

prestou esse serviço para executivos da Carioca Engenharia e para o ex-presidente do TCE,

JONAS LOPES JÚNIOR.  

Já  no  seguimento  operado  por  PAULO  MELO,  as  funções  de  auxílio  na

arrecadação da propina e sua respectiva ocultação, é feita por ANDREA NASCIMENTO,

chefe de gabinete do parlamentar que com ele atua há muitos anos e que, até hoje se presta a

intermediar os negócios espúrios de PAULO MELO, como se pode depreender do recente e-

mail, que segue reproduzido, no qual fica evidenciada a sua participação no agenciamento de

pessoas para ocuparem postos no DETRAN.
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A exemplo de JORGE LUIZ, ANDRÉA é fundamental para a consecução dos

negócios espúrios, pois é por seu intermédio que PAULO MELO mantém contato com os

emissários responsáveis pela entrega da propina destinada ao parlamentar.

Portanto, os graves fatos para os quais contribui dentro da organização criminosa,

assim como a atualidade da sua participação, impõe a decretação de sua prisão preventiva nos

termos supramencionados.

De  igual  modo,  faz-se  necessário  o  decreto  prisional  LELIS  MARCOS

TEIXEIRA,   JACOB BARATA FILHO e   JOSE CARLOS REIS LAVOURAS,  os quais,

mesmo após a prisão de SÉRGIO CABRAL e ALVARO NOVIS, mantiveram o esquema de

pagamento de propina aos parlamentares, sobretudo PICCIANI e EDSON ALBERTASSI.

Mudaram a estratégia, no entanto, utilizando MARCELO TRAÇA para a entrega

dos recursos ou dissimulando um pseudocontrato com empresa da família de ALBERTASSI,

para justificar o repasse da propina. Seguem, portanto, reiterando com a prática ilícita, o que é

uma evidente demonstração de personalidade criminosa, apta a impor o decreto prisional.

Vale mencionar, a propósito, a força do poder econômico e político dos requeridos

em relação aos quais se requer a medida cautelar extrema, uma vez que são responsáveis há

anos  pelas  principais  entidades  sindicais  patronais  que  representam  os  interesses  dos

empresários do setor de transporte público no Rio de Janeiro, tais como a FETRANSPOR e o

RIO  ÔNIBUS,  avançando,  ainda,  para  sociedade  empresária  que  passou  a  controlar  a

bilhetagem  eletrônica  dos  transportes  públicos  no  estado  a  partir  de  2012,  a  RIOPAR

PARTICIPAÇÕES S/A. 

Os investigados vêm valendo-se desse poder para corromper a máquina pública

em prejuízo da sociedade fluminense, obtendo favores dos gestores públicos para aumentar os

seus lucros, não obstante a notoriedade do precário serviço público que exploram. 
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O conjunto de provas analisadas ao longo da investigação e descritas nos tópicos

anteriores revela que os requeridos mantém há muitos anos estreita ligação com os operadores

político, administrativos e financeiros da organização criminosa capitaneada, potencializando

ainda  mais  o  saque  aos  cofres  públicos  que  auxiliou  em boa  medida  o  atual  estado  de

insolvência do Estado do Rio de Janeiro. 

Basta ver que durante décadas corromperam o ex-governador do Estado, assim

como a cúpula do poder legislativo e do tribunal de Contas do Estado. Nesse contexto, não se

vislumbram medidas cautelares que façam cessar  os graves crimes que vitimizaram e ainda

vitimizam, nos dias atuais com dimensão e efeitos evidentes, toda a sociedade fluminense.

22 - DO AFASTAMENTO EXCEPCIONAL DAS FUNÇÕES PARLAMENTARES

Sem  prejuízo  da  decretação  da  prisão  preventiva,  o  MPF  requer,  ainda,  o

afastamento dos deputados estaduais das funções públicas exercidas, com base no artigo

319, inciso VI do CPP, tendo em vista as premissas acima alinhavadas que revelam o uso dos

cargos públicos para o cometimento de crimes.

A respeito do tema, Renato Brasileiro observa:

“Assim,  da mesma forma que a suspensão do exercício da função
pode ser determinada para evitar novas práticas delituosas, a medida
também pode ser imposta para que o acusado não se utilize de suas
funções  para  destruir  provas,  pressionar  testemunhas,  intimidar
vítimas, ou seja, para obstruir a investigação de qualquer forma ou
prejudicar a busca da verdade. Portanto, apesar de o art.  319, VI,
fazer  menção  à  suspensão apenas  para  evitar  a  prática  de  novas
infrações, é evidente que o agente também poderá ser suspenso para
garantia da investigação ou instrução criminal.
(…)
Sem  embargo  de  opiniões  em  sentido  contrário,  pensamos  que  a
função pública a que se refere o art. 319, inciso VI, abrange toda e
qualquer atividade exercida junto à Administração Pública, seja em
cargo  público,  seja  em  mandatos  eletivos.  De  mais  a  mais,  se
considerarmos que há precedentes do STJ e do Supremo admitindo
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inclusive a prisão preventiva de Governador de Estado, seria de ser
estranhar  que  uma  medida  de  tal  porte  pudesse  ser  utilizada,
negando-se, porém, a possibilidade de suspensão da função pública,
a  qual,  a  depender  do  caso  concreto,  pode  revelar-se  igualmente
eficaz para assegurar a eficácia do processo,  só que com grau de
lesividade bem menor. Logo, se se admite a aplicação de medida mais
gravosa  (prisão  cautelar),  não  há  restrição  para  a  aplicação  de
medidas menos gravosas.”105 

No presente caso, não há dúvidas quanto à gravidade dos fatos imputados nem

quanto ao risco de reiteração delituosa: trata-se de parlamentares, suspeitos de praticar, no

âmbito de uma organização criminosa, diversas atos de corrupção, lavagem de dinheiro e

evasão de divisas, em detrimento dos cofres públicos.

Neste aspecto, é clara a presença do fumus comissi delicti  e garantia da ordem

pública que  justificam a referida  medida cautelar,  pois  presente  o nexo funcional  entre  a

prática  do  delito  e  a  atividade  funcional  desenvolvida  pelos  detentores  do  mandato

parlamentar. Eventual permanência dos deputados no cargo eletivo certamente servirá como

estímulo para a reiteração delituosa, dada a habitualidade e atualidade do esquema criminoso. 

Os julgados abaixo, oriundos dos Tribunais Superiores, ilustram a possibilidade de

afastamento das funções públicas com base nos motivos acima expostos: 

“  (…)  2.  A  decretação  de  prisão  de  membros  de  associação  ou
organização criminosa - sobretudo quando se tratar de pessoa que
tenha  posição de  destaque  no  grupo -  justifica-se  como forma de
diminuir ou interromper suas atividades. Precedentes. 3. A anterior
denegação  de  pedido  de  prisão  temporária  não  tem  o  poder  de
macular a ordem de prisão preventiva, pois, malgrado ambas sejam
dotadas  de provisoriedade,  têm requisitos  e  escopos diversos  mais
ainda se demonstrada a persistência da prática dos atos criminosos,
a vindicar a adoção da medida extrema, anteriormente rejeitada. (…)
6.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  na  trilha  do  entendimento  do
Supremo Tribunal Federal, tem acatado a imposição da prisão como
medida  cautelar  adequada  para,  com  o  escopo  de  garantir  a
aplicação da lei penal, evitar a dissipação de bens ou resguardar a
recuperação dos ativos  oriundos da prática delitiva,  especialmente

105LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. Rev.; ampl e atual. - Salvador:
Ed. JusPodivm, 2016. Pg. 1010/1011. 
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em casos  que  envolvem crimes  do  jaez  dos  que  são  imputados  à
paciente e à organização criminosa, em tese, por ela coliderada. 7.
Os  novos  meios  de  comunicação  disponibilizados  pela  tecnologia
francamente acessível, afora ainda conter dispositivos a inviabilizar o
seu  rastreio e  o  acesso  ao  seu conteúdo,  dispensam deslocamento
físico, comprovação de identidade e etc., de forma a permitir tanto a
qualquer pessoa estar fisicamente em um lugar e presente em outros
tantos como se passar por outra pessoa para realizar movimentação
bancária e etc., e são, por isso mesmo, de dificílimo controle. Assim,
do âmbito de sua residência ou de outro local que lhe for permitido
frequentar ou mesmo por interposta pessoa, sobre a qual não recai
qualquer  medida  restritiva,  são  possíveis  a  movimentação,  a
dissimulação ou a dissipação dos ativos  que se  busca resgatar.  8.
Conquanto os fatos criminosos atribuídos à organização criminosa
tenham se iniciado com a assunção da paciente em seu primeiro
mandato de Prefeita, a cautelaridade da prisão preventiva encontra
arrimo  na  persistência  da  conduta  delituosa;  havendo  menção,
inclusive,  a  fatos  contemporâneos  ao  decreto  prisional,  com  a
extensão dos efeitos do crime até 2018. De toda sorte, é entendimento
assente nesta Corte Superior que, "Se não houve prisão em flagrante
e  somente  após  as  investigações  realizadas  [...]  foram  colhidos
elementos  indiciários  suficientes  para embasar o pedido de prisão
preventiva  pelo  Parquet  local,  não  há  se  falar  em  ausência  de
contemporaneidade entre o fato delituoso [...] e a prisão preventiva
[...]" (RHC n.  79.041/MG, Rel.  Ministro Nefi  Cordeiro,  6ª  T.,  DJe
4/4/2017). (…) (HC 381.871/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2017,  DJe 09/06/2017)
(grifos nossos)

“(...)  A  urgência  intrínseca  da  prisão  preventiva  impõe  a
contemporaneidade  dos  fatos justificadores  aos  riscos  que  se
pretende com a prisão evitar.” (HC 214.921/PA, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  17/03/2015,  DJe
25/03/2015)

“(...) medida cautelar de suspensão do exercício da função (art. 319,
VI, do CPP), a abranger tanto o cargo de presidente da Câmara dos
Deputados  quanto  o  mandato  parlamentar. Cabimento  da
providência,  no  caso,  em  face  da  situação  de  franca
excepcionalidade.  Comprovação,  na  hipótese,  da  presença  de
múltiplos  elementos  de  riscos  para  a  efetividade  da  jurisdição
criminal  e  para  a  dignidade  da  própria  casa  legislativa.
Especificamente  em  relação  ao  cargo  de  Presidente  da  Câmara,
concorre para a suspensão a circunstância de figurar o requerido
como réu em ação penal por crime comum, com denúncia recebida
pelo Supremo Tribunal Federal, o que constitui causa inibitória ao
exercício  da  Presidência  da  República.  deferimento  da  medida
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suspensiva  referendado  pelo  plenário”. (AC  4070  Ref,
RELATOR(A):  MIN.  TEORI  ZAVASCKI,  TRIBUNAL  PLENO,
JULGADO  EM  05/05/2016,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJE-225
DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016) (grifos nossos)

“(...)  SUSPENSÃO  DO  EXERCÍCIO  DA  FUNÇÃO  PÚBLICA
DEVIDAMENTE  MOTIVADA.  PRÁTICA  CRIMINOSA
RELACIONADA  COM  O  MANDATO  ELETIVO.  FUNDADO
RECEIO  DE  CONTINUIDADE  DAS  ATIVIDADES  ILÍCITAS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO
ILEGAL  NÃO  EVIDENCIADA.  RECLAMO  CONHECIDO  EM
PARTE  E,  NESSE  PONTO,  IMPROVIDO.  (…)  o  recorrente,  na
condição de vereador, é acusado de solicitar vantagem indevida para
se licenciar do mandato e assim permitir  que os  demais  suplentes
assumissem a vaga no parlamento municipal, inclusive com divisão
de salários. 3.  Estando-se diante de prática criminosa que guarda
relação  direta  com  o  mandato  eletivo  exercido  pelo  paciente,  e
havendo o fundado receio de que a sua permanência no cargo poder
ensejar a continuidade das atividades ilícitas em apuração, inexiste
qualquer  ilegalidade  ou  desproporcionalidade  na  imposição  da
medida  em  questão.  4.  Condições  pessoais  favoráveis  não  têm  o
condão de revogar as medidas cautelares diversas da prisão se há nos
autos  elementos  suficientes  a demonstrar  a sua necessidade,  como
ocorreu in casu. (…)”  (RHC 201501257308, JORGE MUSSI, STJ -
QUINTA TURMA, DJE DATA:17/06/2016 ..DTPB:.) (grifos nossos)

“(...) Aplica-se aos detentores de mandato eletivo a possibilidade de
fixação das medidas alternativas  à prisão preventiva previstas  no
art.  319  do  CPP,  por  tratar-se  de  norma  posterior  que  afasta,
tacitamente, a incidência da lei anterior. 2. A decisão de afastamento
do  mandatário  municipal  está  devidamente  fundamentada  com  a
demonstração de suas necessidade e utilidade a partir dos elementos
concretos colhidos dos autos. (…)”.  (HC 228.023/SC, Rel. Ministro
ADILSON  VIEIRA  MACABU  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO  DO  TJ/RJ),  QUINTA  TURMA,  julgado  em
19/06/2012, DJe 01/08/2012) (grifos nossos)

Assim, havendo demonstração cabal de ilícitos gravíssimos (fumus comissi

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

e que a liberdade dos referidos alvos implicaria perigo concreto (periculum libertatis) à

ordem pública, além da aplicação da lei penal, requer o MPF sejam deferidas prisões

preventivas em desfavor dos deputados estaduais ora investigados, com fulcro no artigo

Ministério Público Federal – Procuradoria Regional da República – 2ª Região
Núcleo Criminal de Combate à Corrupção da PRR 2ª Região

Rua Uruguaiana, 174, Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP.: 20.050-092

213



312  do  Código  de  Processo  Penal,  bem  como  o  afastamento  imediato  das  funções

públicas, nos termos do artigo 319, inciso VI do mesmo diploma legal. 

23 - PRISÃO TEMPORÁRIA

Requer o MPF, por oportuno, a decretação da prisão temporária de: 

1. FELIPE CARNEIRO MONTEIRO PICCIANI
2. ANA CLAUDIA JACCOUB
3.MARCIA ROCHA SCHALCHER DE ALMEIDA 
4. FABIO CARDOSO DO NASCIMENTO

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

requisitos  autorizadores  para  a  decretação  da  prisão  temporária,  pois  imprescindível  às

investigações, bem como por existirem fundadas razões – autoria e materialidade – da prática

do delito de organização criminosa, nos termos do artigo 1º, incisos I e III, alínea “l”, da Lei

nº 7.960/89.

FELIPE  PICCIANI,  que  figura  formalmente  como  administrador  da

AGROBILARA e  da AGROCOPA,  valia-se dessa  condição para  auxiliar  o  pai,  JORGE

PICCIANI, nos crimes de lavagem de dinheiro.

Muito  embora  tais  empresas  realizem  a  comercialização  de  gado,  foi  por

intermédio  desse  segmento,  altamente  suscetível  à  manipulação  de  valores,  que  foram

realizadas  as  principais  iniciativas  para  ocultar  e  dissimular  o  proveito  dos  crimes  de

corrupção identificados ao longo das investigações.

Não por acaso, após a prisão de JONAS LOPES na operação Quinto do Ouro,

FELLIPE, por intermédio da AGROCOPA, emitiu diversas notas fiscais na tentativa de dar

aparência de licitude aos recursos que foram clandestinamente entregues por JONAS LOPES

com a compra do gado vendido pela referida empresa. 
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Ao tempo da emissão dessas notas, em 28/06/17, os fatos revelados por JONAS

LOPES sobre o negócio criminoso efetivado com sócios da AGROCOPA eram conhecidos

apenas pelos envolvidos na investigação, além do colaborador e do Poder Judiciário.

Nesse contexto, são fortes os indícios de que a expedição desse documento fiscal

teve o propósito de produzir elementos probatórios para desviar os rumos da investigação,

além da própria falsidade ideológica contida, pelo menos na data aposta na nota.

Imprescindível, por tais razões, que seja temporariamente segregado, de modo a

evitar que interferia na colheita das provas e cause embaraço para as investigações.

Os  demais  requeridos  integram  o  terceiro  escalão  na  escala  hierárquica  da

organização criminosa e atuam próximos aos principais operadores financeiros, auxiliando-os

no recebimento da propina e na sua respectiva ocultação.

Certamente possuem informações relevantes quanto aos elementos de prova, de

modo  que,  por  ocasião  da  deflagração  das  medidas  ostensivas  aqui  requeridas,  haverá

necessidade de suas respectivas constrições temporárias de modo a preservar a arrecadação

das provas.

Embora o crime de organização criminosa não esteja previsto no rol do artigo 1º,

inciso III, da Lei da Prisão Temporária, deve-se lembrar que este crime somente passou a ser

previsto a partir da edição da Lei 12.850/2013. De toda forma, estando previsto naquela lei o

crime de quadrilha ou bando (atual associação criminosa), não há razão para não se considerar

aí incluído o delito de organização criminosa, que nada mais é senão uma espécie ou tipo

daquele.  Não  haveria  razoabilidade,  ademais,  na  interpretação  de  excluir  a  organização

criminosa (delito mais grave) das hipóteses autorizativas da prisão temporária, restringindo-a

somente à associação criminosa (crime menos grave).
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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 propina e lavagem perpetradas

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

interpostas e a realização de pagamentos milionários com uso de caixa dois das empresas de

ônibus.

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

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

policial e estejam à disposição para prestar esclarecimentos que se mostrem necessários após

a análise do material colhido na deflagração, sem possibilidade de prévio acerto de versões

entre si ou mediante pressão por parte das pessoas mais influentes do grupo.

Como se sabe, os requisitos legais para a prisão temporária são menos severos do

que os da prisão preventiva, mas no caso concreto até mesmo os elementos para esta última

modalidade  de  constrição  física  estariam presentes  em relação  aos  requeridos,  mercê  da

provável posição de cada um desses investigados na organização criminosa. No entanto, neste

momento de deflagração da fase ostensiva das investigações, pode-se prestigiar uma medida

menos gravosa em prol do nosso sistema de garantias constitucionais do direito de liberdade

sem prejudicar a necessidade de debelação da organização criminosa, no entanto mantendo a

higidez da colheita das provas necessárias à plena elucidação dos fatos. Sem prejuízo, por

óbvio,  da eventual  necessidade  de ser  requerida a  convolação dessa espécie  prisional  em

custódia cautelar, a partir do resultado das diligências a serem empreendidas e das provas que

daí serão produzidas.

Assim, havendo suficientes indícios de materialidade e autoria delitiva, presentes

os requisitos legais, absolutamente cabível a decretação das prisões temporárias postuladas.

Caso se entenda incabível o deferimento do pleito, postula-se, alternativamente, como medida

cautelar menos gravosa, a decretação de condução coercitiva.
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Logo, embora não listada no rol das medidas cautelares diversas da prisão dos

arts. 319 e 320 do CPP, a condução coercitiva também funciona como medida cautelar de

coação pessoal, quando a prisão temporária for considerada desnecessária ou excessiva, mas a

presença  do  investigado  for  imprescindível  para  se  obter  elementos  de  prova   reputados

necessários à elucidação da autoria e materialidade dos fatos.  

Neste sentido: 

“(…)  II  –  O  art.  6º  do  Código  de  Processo  Penal,  por  sua  vez,
estabelece as providências que devem ser tomadas pela autoridade
policial  quando  tiver  conhecimento  da  ocorrência  de  um  delito,
todas dispostas nos incisos II a VI. III – Legitimidade dos agentes
policiais, sob o comando da autoridade policial competente (art. 4º
do CPP), para tomar todas as providências necessárias à elucidação
de um delito, incluindo-se aí a condução de pessoas para prestar
esclarecimentos, resguardadas as garantias legais e constitucionais
dos  conduzidos. IV  –  Desnecessidade  de  invocação  da  chamada
teoria ou doutrina dos poderes implícitos, construída pela Suprema
Corte  norte-americana  e  e  incorporada  ao  nosso  ordenamento
jurídico,  uma vez  que  há  previsão  expressa,  na  Constituição e  no
Código  de  Processo  Penal,  que  dá  poderes  à  polícia  civil  para
investigar a prática de eventuais infrações penais,  bem como para
exercer as funções de polícia judiciária. V – A custódia do paciente
ocorreu por decisão judicial fundamentada, depois de ele confessar o
crime e  de ser  interrogado pela autoridade policial,  não havendo,
assim,  qualquer  ofensa  à  clausula  constitucional  da  reserva  de
jurisdição que deve estar presente nas hipóteses dos incisos LXI e
LXII do art. 5º da Constituição Federal. (…) XI – A prisão cautelar se
mostra  suficientemente  motivada  para  a  garantia  da  instrução
criminal e preservação da ordem pública, ante a periculosidade do
paciente, verificada pela gravidade in concreto do crime, bem como
pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ademais,
o paciente evadiu-se do distrito da culpa após a condenação. XII –
Ordem  denegada.  (HC  107644,  Relator(a):  Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI,  Primeira  Turma,  julgado  em  06/09/2011,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 17-10-2011 PUBLIC
18-10-2011) (grifos nossos)
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24 - DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA DEPOR

Sem prejuízo das medidas supramencionadas, requer seja autorizado que a

Polícia  Federal  realize  oitivas  dos  seguintes  investigados,  sob  pena  de  condução

coercitiva.

1. JORGE SAYED PICCIANI

2.PAULO CESAR MELO DE SÁ

3. EDSON ALBERTASSI

4. ALICE BRIZOLLA ALBERTASSI

Esclareça-se que a medida se faz necessária de modo a evitar que a colheita das

provas ao longo das buscas e logo depois, possam sofrer algum prejuízo em decorrência da

ação dos investigados, incluindo a combinação de seus depoimentos. 

De se notar que  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.   O Supremo Tribunal  Federal  já admitiu  a  medida de condução

coercitiva, inclusive independentemente de ordem judicial: 

I – A própria Constituição Federal assegura, em seu art. 144, § 4º, às

polícias  civis,  dirigidas  por  delegados  de  polícia  de  carreira,  as

funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais. II – O

art.  6º  do  Código  de  Processo  Penal,  por  sua  vez,  estabelece  as

providências que devem ser tomadas pela autoridade policial quando

tiver conhecimento da ocorrência de um delito, todas dispostas nos

incisos  II  a  VI.  III  –  Legitimidade  dos  agentes  policiais,  sob  o

comando da autoridade policial competente (art.  4º do CPP), para

tomar todas as providências necessárias à elucidação de um delito,
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incluindo-se aí a condução de pessoas para prestar esclarecimentos,

resguardadas as garantias legais e constitucionais dos conduzidos. IV

– Desnecessidade de invocação da chamada teoria ou doutrina dos

poderes implícitos, construída pela Suprema Corte norte-americana e

incorporada ao nosso ordenamento jurídico, uma vez que há previsão

expressa,  na Constituição e no Código de Processo Penal,  que dá

poderes  à  polícia  civil  para  investigar  a  prática  de  eventuais

infrações  penais,  bem  como  para  exercer  as  funções  de  polícia

judiciária.  (...)  (HC  107644,  Relator:  Min.  RICARDO

EWANDOWSKI,  1ª  T.,  julgado  em  06/09/2011,  PROCESSO

ELETRÔNICO DJe-200

DIVULG 17-10-2011 PUBLIC 18-10-2011). 

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),  adequados  às   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. 
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Conforme descrito nos itens anteriores, à luz das provas até então carreadas

aos autos, há necessidade de os investigados prestarem esclarecimentos sobre os fatos,

ainda que pontuais, sobre a dinâmica e as circunstâncias dos graves ilícitos objeto da

investigação.

Dada  a  possibilidade  de  os  pedidos  de  prisão  formalizados  em  face  dos

parlamentares virem a ser analisados em outro momento,  pelo colegiado que integra a 1ª

Seção do TRF/2ª, pede-se desde já o deferimento da condução, caso não venha a ser deferido

ou analisados os pedidos de prisão em tela.

De igual modo, pede-se a condução de  ALICE BRIZOLLA  ALBERTASSI,

dada a condição de sócia administradora das empresas pelas quais houve o repasse de verbas

pela FETRASNPOR.

25- DO PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

Os fatos acima narrados indicam o cometimento sistemático de crimes de corrup-

ção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e contra o sistema financeiro nacional, en-

volvendo empresários com elevado poder econômico, político e institucional, que exercem

absoluto domínio sobre o setor de transportes públicos do Estado do Rio de Janeiro.

Além disso, revelam o recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos

em quantias milionárias, pagamentos que correspondiam à compra das funções públicas para

o estrito atendimento dos interesses das empresas de transporte participantes do esquema, em

manifesto prejuízo da população fluminense, usuária dos serviços públicos de transporte e di-

retamente lesada pelas consequências dos atos de corrupção ora desbaratados.
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Esse contexto evidencia que os crimes de corrupção praticados por intermédio da

organização criminosa que se instalou no seio da administração pública do Estado do Rio de

Janeiro causaram danos morais difusos, decorrentes das graves lesões à ordem econômica e à

administração pública, abalando drasticamente a população fluminense e o senso de confiança

nas instituições estaduais.

Importante destacar que a jurisprudência pátria vem acolhendo a possibilidade de

ser fixado, na sentença condenatória criminal, um valor mínimo para a reparação dos danos

morais causados pela infração, consoante disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Pe-

nal. Nesse sentido, cite-se o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL NO RECURSO ES-
PECIAL. DANO MORAL CAUSADO  POR  INFRAÇÃO  PENAL.
VIAS  DE  FATO  E  AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART.
387, INCISO IV, DO CPP. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1.  O Juiz, com  fundamento  no  art. 387, inciso IV, do Código de
Processo Penal, pode estabelecer a  reparação  por danos morais,
quando  entender  haver  elementos  suficientes  para  o  seu  arbitra-
mento.
2. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como
será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando
que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em
relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um
caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano mo-
ral  sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo (REsp
1585684/DF, Rel.  Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
Sexta Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016).
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1663470/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  09/05/2017,  DJe
15/05/2017)

Nessa linha, as medidas cautelares patrimoniais requeridas no caso concreto de-

vem abranger também os valores necessários a assegurar uma compensação mínima pelos da-

nos morais causados à coletividade, os quais podem ser arbitrados, tendo em vista as particu-

laridades da espécie, em patamar equivalente ao dos valores ilicitamente movimentados ou re-

cebidos a título de propina, conforme especificado no quadro abaixo.
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Para essa conta, somaram-se em relação a JORGE PICCIANI os valores da propi-

na paga por NOVIS e por TRAÇA, a mando da FETRANSPOR.  No caso de ALBERTASSI

foram calculados o número de meses após o início dos pagamentos por TRAÇA multiplicado

pelo valor mensal da propina de 60 mil reais.  No caso de PAULO MELO foi considerado o

valor da propina paga por NOVIS por ordem da FETRANSPOR.  O valor do prejuízo assim

ficou estabelecido de forma igual para todos os integrantes de cada núcleo de parlamentar,

uma vez que a responsabilidade por ato ilícito é solidária, sem embargo de eventuais ajustes

após a aplicação da medida.

Assim, mostra-se necessária e urgente a decretação de ordem judicial para deter-

minar o bloqueio dos ativos em nomes dos representados, incluindo pessoas jurídicas vincula-

das diretamente envolvidas nos atos de corrupção e as que se relacionam com a lavagem de

ativos, conforme já explicitado na medida cautelar de afastamento do sigilo bancário e fiscal e

reconhecido ante o deferimento do pedido, nos termos a seguir

NOME CPF/CNPJ VALOR A SER
BLOQUEADO

(R$)

JORGE SAYED PICCIANI 154.460.000,00

PAULO CESAR MELO DE SÁ 108.610.000,00

EDSON ALBERTASSI 7.680,000,00

FELIPE CARNEIRO MONTEIRO
PICCIANI

154.460.000,00

JORGE LUIZ RIBEIRO 154.460.000,00

CARLOS CÉSAR DA COSTA
PEREIRA

154.460.000,00

ANDREIA CARDOSO DO
NASCIMENTO

108.610.000,00

ANA CLAUDIA SANTOS ANDRADE 154.460.000,00
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MÁRCIA ROCHA SCHALCHER DE
ALMEIDA

154.460.000,00

FABIO CARDOSO DO
NASCIMENTO

108.610.000,00

ALICE BRIZOLA ALBERTASSI 7.680,000,00

GERALDO ALBERTASSI 7.680,000,00

EMILLY BRIZOLA ALBERTASSI 7.680,000,00

AGROBILARA COMÉRCIO E
PARTICIPACOES LTDA - MATRIZ

07.103.841/0001-73 154.460.000,00

AGROBILARA COMÉRCIO E
PARTICIPACOES LTDA FILIAL

07.103.841/0004-16 154.460.000,00

AGROBILARA COMÉRCIO E
PARTICIPACOES LTDA FILIAL

07.103.841/0003-35 154.460.000,00

AGROBILARA COMÉRCIO E
PARTICIPACOES LTDA FILIAL

07.103.841/0002-54 154.460.000,00

TAMOIO MINERAÇÃO S/A 33.051.624/0001-97 154.460.000,00

TAMOIO MINERAÇÃO S/A 33.051.624/0002-78 154.460.000,00

TAMOIO MINERAÇÃO S/A 33.051.624/0003-59 154.460.000,00

TAMOIO MINERAÇÃO S/A 33.051.624/0004-30 154.460.000,00

AGROVAS-AGROPECUÁRIA VALE
DO SUIA LTDA.

15.255.383/0001-16 154.460.000,00

VILLA TOSCANA INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA LTDA

09.245.048/0001-34 154.460.000,00

EMPRESA BRASILEIRA DE
MINERAÇÃO COROMANDEL

LTDA. - ME

17.263.216/0001-42 154.460.000,00

THEJUS EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.-EPP

31.955.362/0001-60 154.460.000,00

COPA PROMOÇÕES E EVENTOS
LTDA.

18.410.041/0001-11 154.460.000,00

 BKR VIAGENS E TURISMO LTDA -
EPP

04.004.491/0001-08 154.460.000,00

 PJ3 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA

 13.634.971/0001-35 154.460.000,00

ZELLUSS EMPREENDIMENTOS E 05.868.164/0001-59 154.460.000,00
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PARTICIPACOES LTDA

BKR CORRETORA DE SEGUROS
LTDA

17.803.948/0001-88 154.460.000,00

BRAVA BEACH HOUSES
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

LTDA

07.957.416/0001-41 154.460.000,00

LOCAMAQ 2001 LOCADORA DE
MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA

73.468.506/001-01 154.460.000,00

AGROPECUÁRIA COPACABANA
COMERCIO E PARTICIPAÇÕES

LTDA. - AGROCOPA

11.517.628/0001-85 154.460.000,00

AGROPECUÁRIA COPACABANA
COMERCIO E PARTICIPAÇÕES

LTDA. - AGROCOPA

11.517.628/0003-47 154.460.000,00

AGROPECUÁRIA COPACABANA
COMERCIO E PARTICIPAÇÕES

LTDA. - AGROCOPA

11.517.628/0002-66 154.460.000,00

AGROPECUÁRIA COPACABANA
COMERCIO E PARTICIPAÇÕES

LTDA. - AGROCOPA

11.517.628/0004-28 154.460.000,00

YES EVENTOS, PARTICIPAÇÕES E
ENTRETENIMENTO LTDA.

10.891.854/0001-69 154.460.000,00

CANASTRA ADMINISTRAÇÃO DE
BENS MÓVEIS E PARTICIPAÇÕES

18.448.344/0001-23 154.460.000,00

MAUÁ  AGROPECUÁRIA
REUNIDAS LTDA.

09.391.659/0001-90 108.610.000,00

MAUÁ  AGROPECUÁRIA
REUNIDAS LTDA.

09.391.659/0002-17 108.610.000,00

VENTO  SUL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP

03.238.539/0001-71 108.610.000,00

NOVO  RECREIO  VARGEM
GRANDE  EMPREENDIMENTOS  E
INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

14.172.149/0001-62 108.610.000,00

SPE  1  EMPREENDIMENTOS  E
INCORPORAÇÕES NOVO RECREIO
VARGEM LTDA.

14.804.0001/0001-01 108.610.000,00

MM AGROPECUÁRIA LTDA. 20.597.234/0001-75 108.610.000,00
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RÁDIO ZÉ LTDA 27.284.900/0001-64 7.680,000,00

RÁDIO ENERGIA LTDA - EPP 31.232.747/0001-07 7.680,000,00

RÁDIO DIFUSORA BOAS NOVAS
LTDA

30.917.587/0001-69 7.680,000,00

Desta  forma,  considerando  os  valores  individualizados  acima  expostos,  o

MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL requer  seja  determinado,  em  concomitância  com  a

busca  e  apreensão  pleiteada,  o  bloqueio  cautelar  de  quaisquer  ativos  mantidos  em

instituições financeiras pelo representado.

O pedido tem fundamento legal no disposto nos art. 125 (sequestro dos bens imó-

veis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração) e 132 (sequestro de bens mó-

veis) do CPP, no disposto no art. 2°, § 1º do Decreto-Lei 3.240/41 (sequestro os bens de pes-

soa 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 antece-

dentes), 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 investigados,  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 dos representados.

Nesses termos, com a finalidade de se alcançar maior efetividade no cumprimento

e execução da ordem de arresto e indisponibilidade de bens, requer que se proceda a inclusão
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da  ordem de  indisponibilidade  de  todos  os  bens  dos  representados,  a  partir  do  CPF,  no

Cadastro  Nacional  de  Indisponibilidade  de  Bens,  alcançando-se  com  esta  medida  uma

amplitude maior na busca e localização de bens dos requeridos.106

26- DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO

Para aprofundamento da investigação dos crimes de corrupção, lavagem de ativos,

contra o sistema financeiro nacional e organização criminosa em apuração, é mister seja de-

terminada medida cautelar de busca e apreensão em face dos representados com o fim de cor-

roborar elementos de prova já angariados.

Consequentemente, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer, nos termos

do art. 240, §1º, alíneas “b”, “c”, “e”, “f” e “h”, do Código de Processo Penal, a expedição de

mandados de busca e apreensão criminal com a finalidade de apreender quaisquer docu-

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

ativa, contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e/ou

documental e organização criminosa, notadamente mas não limitado a: 

a) registros e livros contábeis, formais ou informais, comprovantes de recebimen-

to/pagamento, prestação de contas, ordens de pagamento, cartões de crédito, agendas, cartas,

atas de reuniões, contratos, cópias de pareceres e quaisquer outros documentos relacionados

aos ilícitos narrados nesta manifestação; 

106 Com relação a esta última providência,  cabe ressaltar que ela é resultante de esforço conjunto entre o CNJ e
representantes de entidades cartorárias que viabilizaram a criação da referida Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens, a partir do Termo de Cooperação Técnica n. 084/2010 entre o Conselho Nacional de Justiça e a Associação dos
Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP) e o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB). 

A CNIB foi instituída e regulamentada pelo Provimento CNJ n.  39/2014, de 25/07/2014 e funciona no portal
publicado sob o domínio http://indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela ARISP, com a cooperação
do IRIB, sob o acompanhamento e fiscalização da Corregedoria Nacional de Justiça e das Corregedorias Gerais da
Justiça, no âmbito de suas competências.

O Tribunal Regional Federal da Segunda Região já efetivou termo de adesão junto à Associação dos Registradores
Imobiliários de São Paulo – ARISP para utilização do referido sistema, conforme documento em anexo. 

Segue, em anexo à presente petição, o  Relatório de Informação nº 001/2016, produzido pela Assessoria de
Pesquisa e Análise da Procuradoria Regional da República da 1ª Região,  que descreve as etapas necessárias para o
cadastramento da ordem de indisponibilidade no CNIB, tratando-se de um sistema de fácil acesso.
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b) HD´s, laptops, smartphones, pen drives, mídias eletrônicas de qualquer espécie,

arquivos eletrônicos de qualquer espécie, agendas manuscritas ou eletrônicas, dos investiga-

dos ou de suas empresas, quando houver suspeita que contenham material probatório relevan-

te, como o acima especificado;

c) arquivos eletrônicos pertencentes aos sistemas e endereços eletrônicos utiliza-

dos pelos representados, além dos registros das câmeras de segurança dos locais em que se

cumpram as medidas;

d) bancos de dados referente ao cadastro/acesso de visitantes nos edifícios co-

merciais especificados abaixo, abrangendo o período de 01/01/2007 até a presente data;

e) joias, obras de arte e valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de

valor igual ou superior a R$ 20.000,00 ou US$ 5.000,00 e desde que não seja apresentada pro-

va documental cabal de sua origem lícita.

Requer, ainda, quanto aos celulares e tablets dos representados alvos das prisões

preventivas e temporárias, sejam os mesmos encaminhados para a Perícia da Polícia Federal

imediatamente após a deflagração da operação policial, a fim de que seus dados sejam extraí-

dos e juntados aos autos no prazo de 5 dias, devendo ser apresentadas em prazo razoável as

análises dos demais aparelhos. Requer, outrossim, seja determinado por este juízo que os da-

dos sejam extraídos por meio da “extração por sistemas de arquivos”, se possível, uma vez

que permite a coleta de um número maior de informações do dispositivo. 

Requer,  ademais,  em  relação  a  todos  os  equipamentos  e  mídias  eletrônicas

apreendidos,  a autorização para acesso a seus conteúdos, e, especialmente em relação aos

smartphones,  o acesso a todos os dados armazenados na nuvem relacionados a serviços

vinculados aos celulares apreendidos.
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Especificamente, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer a expedição IN-

DIVIDUAL de mandado de busca e apreensão PARA CADA LOCAL a seguir relacio-

nado – 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 even-

tuais procurados e da colheita de provas:

1. JORGE SAYED PICCIANI

RESIDENCIAL

1. JORGE SAYED PICCIANI

 

 

 

2. FELIPE CARNEIRO MONTEIRO PICCIANI

3.JORGE LUIZ RIBEIRO

4. CARLOS CESAR DA COSTA PEREIRA
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5. ANA CLAUDIA JACCOUB

6.MARCIA ROCHA SCHALCHER DE ALMEIDA

7. PAULO CESAR MELO DE SÁ

 

8. ANDREIA CARDOSO DO NASCIMENTO

9. FABIO CARDOSO DO NASCIMENTO

10. EDSON ALBERTASSI
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11. ALICE BRIZOLLA ALBERTASSI

12. LELIS MARCOS TEIXEIRA

 

13. JACOB BARATA FILHO

 

14. JOSE CARLOS REIS LAVOURAS

 

15. AGROBILARA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA MATRIZ

 

16. MAUÁ AGROPECUÁRIA REUNIDAS LTDA

 

17. VENTO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – 
EPP
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18. PMGA INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA 

 

19. BKR VIAGENS E TURISMO LTDA- EPP e BKR CORRETORA 
DE SEGUROS LTDA

20. PJ3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

21. RÁDIO 88 FM

Considerando-se ser comum que empresas utilizadas para a dissimulação de ope-

rações de lavagem de dinheiro mantenham salas e espaços à parte de seus endereços oficiais,

justamente para esconder numerário (salas-cofre) ou documentos relacionados à prática de

crimes, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer autorização para que a autoridade

policial realize as buscas e apreensões nas sedes empresariais e gabinetes objeto do man-

dado em quaisquer unidades do mesmo edifício que sejam identificadas como de utiliza-

ção das empresas/pessoas acima listadas e que possam ser de interesse da investigação e,

no caso de imóveis de rua, em salas e imóveis adjacentes quando utilizados pela mesma

pessoa ou empresa.
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Por fim, requer o MPF:

a) seja autorizado que as diligências possam ser efetuadas simultaneamente, per-

mitindo-se o auxílio de autoridades policiais de outros Estados, peritos ou ainda de outros

agentes públicos, incluindo agentes da Receita Federal e membros do próprio MPF.

b) seja mantido o sigilo sobre a decisão a ser proferida e sobre os autos dos pro-

cessos relacionados tão somente até a efetivação das prisões. Efetivadas as medidas, não sen-

do mais a reserva de publicidade necessária para preservar as investigações, protesta-se 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 so-

bre a atuação da Administração Pública e da própria Justiça criminal.

Finaliza-se informando que, para evitar repetições desnecessárias, remete-se à do-

cumentação já encartada na cautelar de sigilo bancário e fiscal cujos cadernos de documentos

formam apensos, bem como a que integra os demais apensos dos presentes autos.

Rio de Janeiro, 9 de novembro de 2017.

ANDRÉA BAYÃO
Procuradora Regional da República

 CARLOS AGUIAR
Procuradora Regional da República

MÔNICA CAMPOS DE RÉ
Procuradora Regional da República

NEIDE MARA CAVALCANTI
Procuradora Regional da República

SILVANA BATINI
Procurador Regional da República
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