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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  7ª  VARA  FEDERAL

CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0504942-53.2017.4.02.5101 (prisões Operação Ponto Final)

O MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL, pelos  procuradores  da

República signatários, nos autos do processo em referência, vem requerer  o decreto de

prisão preventiva em desfavor  de ENEAS DA SILVA BUENO,  com base nos fatos e

fundamentos a seguir expostos:

Por meio da decisão de fls. 2490/2496, foi autorizada a prorrogação

da  prisão  temporária  de  ENEAS  DA SILVA BUENO,  contudo,  negado  o  pedido  de

decretação de sua prisão preventiva, ao fundamento de que não fora apresentado quadro

fático diferente do que havia no momento do decreto da temporária, de modo a justificar a

medida cautelar mais gravosa.

Muito embora as análises sobre o volumoso material apreendido na

data deflagração ainda estejam em andamento,  tendo em vista  a  grande quantidade de

equipamentos  eletrônicos  e  documentos  coletados  na  deflagração  da  denominada

“Operação  Ponto  Final”,  já  foi  possível  identificar  novos  elementos  de  prova  que

corroboram as declarações dos colaboradores e indicam que ENEAS DA SILVA BUENO

possui  papel  de  relevo  na  organização  criminosa  ora  investigada,  razão  pela  qual  se

justifica a decretação da sua prisão preventiva. 

Consoante  narrado  nos  autos  desta  medida  cautelar,  ENEAS  DA

SILVA BUENO exerce a função de Diretor  Financeiro do Sindicato das Empresas de
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Ônibus  da  Cidade do Rio  de  Janeiro  –  RIO ÔNIBUS,  entidade  sob a  presidência  de

LÉLIS  MARCOS  TEIXEIRA e  vice-presidência  de  OCTACÍLIO  DE  ALMEIDA

MONTEIRO.

Como já ressaltado na manifestação anterior, à qual ora se reporta,

ENEAS  DA  SILVA  BUENO e  OCTACÍLIO  DE  ALMEIDA  MONTEIRO,

respectivamente diretor financeiro e vice-presidente da RIO ÔNIBUS, eram vistos como

parceiros  inseparáveis  na  atividade  operacional  financeira  da  ORCRIM,  porquanto,

segundo a  testemunha  RICARDO CAMPOS SANTOS,  office  boy da  HOYA,  os  dois

“sempre estavam juntos para receber o dinheiro”:

“Que já  entregou dinheiro  para  ENEAS e  OTACÍLIO,  na  sede  da
FETRANSPOR, na Rua da Assembleia, nº 10, e também na Rua 7 de
setembro, nº 55, prédio que exigia identificação dos visitantes para
acesso; … ... que, posteriormente o sindicato das empresas, já com o
nome de Rio Ônibus se mudou para a Rua da Assembleia 10, onde
então o depoente entregou dinheiro várias vezes, talvez uma vez por
mês durante mais de cinco anos, até cerca de dois anos atrás; que, na
verdade, as últimas vezes, chegou a entregar na Sete de Setembro nº
55  para  o  ÉNEAS  e  OTACÍLIO;  …  que  ENÉAS  e  OTACÍLIO
sempre estavam juntos  para receber o dinheiro;  Que reconhece
todas as pessoas nas fotos em anexo, com os nomes indicados...”

Outro office boy da HOYA, CARLOS ALBERTO VITAL DA SILVA,

também reconheceu que  ENEAS DA SILVA BUENO recebia dinheiro acompanhado de

OCTACÍLIO DE ALMEIDA MONTEIRO, conforme fotos que foram apresentadas e

constam do anexo do referido termo de declaração, já acostado aos autos:

“… que na maioria das vezes na Rio Ônibus, entregava dinheiro a
ENÉAS,  que  também  trabalhava  na  Rio  Ônibus;  que  reconhece
ENÉAS como ENÉAS DA SILVA BUENO na foto que consta  do
anexo; que o depoente já fez entregas para ENÉAS em outra sala; que
essa outra sala era em endereço que não se lembra;  que nesse novo
local, ENÉAS estava sempre acompanhado por outro homem; que
mostrada a foto que consta do anexo, reconhece OCTACÍLIO DE
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ALMEIDA  MONTEIRO  como  a  pessoa  que  acompanhava
ENÉAS nas entregas; QUE o depoente pode dizer que já entregou
dinheiro em espécie na Rodoviária Matias; que mostrada as fotos que
constam do anexo, reconhece a pessoa para quem entregava dinheiro
na  Rodoviária  Matias  como  JOÃO  AUGUSTO  MORAIS
MONTEIRO;  que,  mostrada  foto  obtida  em  consulta  no  Google,
reconhece a Rodoviária Matias no endereço na Rua Doutor Bulhões
nº 745;

Nessa  linha,  cumpre  registrar  que  nas  planilhas  de  pagamentos

trazidas pelos colaboradores, a maior parte das referências à entrega desses valores é feita

em  relação  ao  nome  de  ENEAS,  conforme  detalhado  no  Relatório  de  Pesquisa  nº

5346/2017, já acostado aos autos. Com efeito, no anexo 1 do referido relatório de pesquisa

consta a seguinte tabela com o resumo dos valores entregues pelos colaboradores para

ENÉAS e OCTACÍLIO:

Como  se  pode  observar  da  tabela  2  do  referido  anexo,  foram

identificadas  178  referências  de  entregas  de  valores  a  ENEAS,  no  período  de

19/07/2010 a 29/02/2016, em quantias que variavam de R$10.000,00 até R$1.045.000,00,

totalizando  R$14.299.840,00.  Na tabela  3 do  mesmo anexo,  constam 5 referências  ao

nome  “Enea”  relativas  às  entregas  de  valores  entre  R$363.086,00  e  R$500.000,00,

totalizando R$2.163.086,00, no curto período de 13/03/2015 a 27/03/2015. Já na tabela 4
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foram detalhadas 4 entregas de dinheiro com referência “eneas/otacilio”, no valor total de

R$800.000,00.

Verifica-se, portanto, que a maior parte das referências das entregas

de dinheiro operacionalizadas pelos colaboradores está vinculada ao nome de ENEAS DA

SILVA BUENO, assim como a parcela mais expressiva dos valores contabilizados nessas

planilhas (mais de R$16 milhões), a indicar a relevância da sua atuação como operador

financeiro no âmbito da organização criminosa.

Mas não é só.

Como  esclarecido  por  EDIMAR  DANTAS  em  depoimento

complementar  prestado  nesta  Procuradoria  da  República,  esses  recursos  recebidos  por

ENEAS e  OCTACÍLIO eram provenientes  de  uma  conta  específica  administrada  de

modo paralelo por ele e por ÁLVARO NOVIS, intitulada F/MONTEIRO. 

Importante  rememorar  que  a  referida  conta  era  de  titularidade  do

empresário JOÃO AUGUSTO MORAIS MONTEIRO, Presidente do Conselho superior

do Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro – RIO ÔNIBUS e sócio

de  JACOB  BARATA FILHO em  diversas  empresas  de  transportes,  dentre  elas,  na

Rodoviária  MATIAS,  local  onde  recebeu  vultosos  recursos  em  espécie.  Confira-se  o

seguinte trecho do depoimento complementar já acostado aos autos:

“...  que  JOÃO  MONTEIRO  recebia  na  empresa  RODOVIÁRIA
MATHIAS e,  posteriormente,  na  Rio  Branco  156  ou na  Rua  Sete
Setembro  em  número  que  acha  ser  o  55;  que  na  RODOVIÁRIA
MATHIAS o depoente geralmente entregava para JOÃO MONTEIRO
pessoalmente ou eventualmente para pessoa de nome LEONEL; que
nos dois outros endereços, o depoente entregava para OTACÍLIO e
ENÉAS;  que  neste  ato  reconhece  a  pessoa  de  ENÉAS DA SILVA
BUENO na foto em anexo; que nunca viu pessoalmente OTACÍLIO,
apenas  mandando  um  portador  entregar  os  valores  a  ele;  que  o
depoente esclarece que a  ordem de pagamento era dado por  JOSÉ
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CARLOS  LAVOURAS  ao  depoente  que  apenas  a  cumpria  após
receber o de acordo de ÁLVARO NOVIS; QUE os valores da conta
F/MONTEIRO eram sempre recebidos por ÉNEAS; OTACÍLIO
ou o próprio JOÃO MONTEIRO; QUE o depoente esclarece ainda
que sempre entregava os valores por portador, mas conheceu ENÉAS
em  ocasião  na  FETRANSPOR  onde  a  ele  foi  apresentado  por
REGINA...”

DOS ELEMENTOS DE PROVA OBTIDOS APÓS A DEFLAGRAÇÃO

Avançando  na  análise  do  material  obtido  com  base  nas  quebras

telemáticas  deferidas  nos  autos  nº  0504252-24.2017.4.02.5101,  foram  identificados

diversos e-mails  que corroboram as declarações dos colaboradores ÁLVARO NOVIS e

EDIMAR DANTAS e evidenciam o estreito  relacionamento entre  ENEAS DA SILVA

BUENO, JACOB BARATA FILHO e JOÃO AUGUSTO MORAIS MONTEIRO, a

indicar que o primeiro atuava como operador financeiro dos empresários. 

Passa-se a detalhar os achados mais  relevantes no atual  estágio da

investigação.

Em  uma  troca  de  mensagens,  ENEAS  DA  SILVA  BUENO

encaminha para  JACOB BARATA FILHO, a pedido de  JOÃO AUGUSTO MORAIS

MONTEIRO,  uma  planilha  com  os  valores  ressarcidos  às  empresas  de  ônibus  pelo

Município do Rio de Janeiro em razão da gratuidade concedida aos alunos municipais

(íntegra em anexo):
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Em  mensagem  enviada  por  ENEAS  DA  SILVA  BUENO para

JACOB  BARATA  FILHO,  no  dia  24/11/2011,  é  mencionada  ordem  judicial  que

determinou  a  arrecadação  de  veículos  da  empresa  de  ônibus  “Amigos  Unidos”  e  a

expedição  de  ofícios  à  JUCERJA,  DETRAN  e  RGI,  contexto  em  que  ENEAS

expressamente afirma “Penso que está na hora do Sr. Álvaro se movimentar”:
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Conforme exaustivamente narrado nesta medida cautelar, no ano de

2011 o colaborador  ÁLVARO NOVIS estava em franca atividade na administração da

contabilidade  paralela  das  empresas  de  ônibus,  sendo possível  inferir  que  a  expressão

“Penso que está na hora do Sr. Álvaro se movimentar” diz respeito à entrega de valores

em espécie para alguma autoridade pública. 

Há ainda mensagem no dia 20/10/2011, em que ENEAS DA SILVA

BUENO faz  contato  com  JACOB BARATA FILHO a  pedido  de  LÉLIS  MARCOS

TEIXEIRA, solicitando que este compareça em reunião no escritório de advocacia para

tratar do contato do escritório com o Juiz:
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Em  outro  e-mail,  ENEAS  DA SILVA BUENO encaminha  para

JACOB BARATA FILHO,  conforme combinado,  documento  relativo  ao  processo  de

falência da Mosa, indicando o potencial de afetar os consórcios das empresas de ônibus

que operam no Município:
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Em mensagem mais recente, ENEAS DA SILVA BUENO encaminha

para JACOB BARATA FILHO uma medida provisória relativa à redução para zero das

alíquotas  da  contribuição  para  o  PIS/PASEP  e  COFINS  incidentes  sobre  a  receita

decorrente da prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros: 

 

Chama a atenção, ainda,  mensagem por meio da qual  ENEAS DA

SILVA BUENO encaminha  para  JACOB  BARATA FILHO,  no  dia  31/05/2013,  os

arquivos referentes a duas Resoluções da Secretaria Municipal de Transportes relativas às

tarifas de ônibus que seriam publicadas na segunda-feira seguinte (íntegra em anexo):
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É de se ressaltar que os arquivos encaminhados em anexo ao referido

e-mail  estão  em formato  editável,  como indica  a  extensão “.doc”,  e  possuem em seu

conteúdo  as  resoluções  ainda  não  numeradas  da  Secretaria  Municipal  de  Transportes

acerca das tarifas autorizadas aos concessionários do Serviço de Passageiros por Ônibus

do Município do Rio de Janeiro – SPPO – RJ e do Serviço Público de Transporte Público

Urbano Local – STPL, a partir do dia 1º de junho de 2013.

De  fato,  em  consulta  ao  Diário  Oficial  do  Município  do  Rio  de

Janeiro do dia 03 de junho de 2013, disponível na internet1, foi possível identificar que as

Resoluções cujas minutas foram antecipadas por ENEAS DA SILVA BUENO a JACOB

BARATA FILHO, foram publicadas, com idêntico teor, na página 95 do referido veículo

oficial (íntegra em anexo):

1 http://doweb.rio.rj.gov.br/visualizar_pdf.php?edi_id=2085&page=1
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Todas essas mensagens, em conjunto com os elementos de prova já

juntados  aos  autos,  demonstram que  ENEAS DA SILVA BUENO exercia  importante

papel  na  interlocução  dos  empresários  de  ônibus,  especialmente  JACOB  BARATA

FILHO,  com o poder público,  sempre valendo-se de seu cargo na Rio Ônibus,  o qual

exerce até os dias atuais. 

Ou  seja,  mesmo  ainda  sem  a  análise  do  material  apreendido,  é

possível já colher indícios suficientes no sentido de que  ENÉAS DA SILVA BUENO,

assim  como  OCTACÍLIO, é  peça  fundamental  e,  principalmente,  contemporânea  na

complexa  ORCRIM do  setor  de  transportes  capitaneada  por  SÉRGIO CABRAL e  os

principais empresários de transporte público no Estado do Rio de Janeiro. 

E as provas apresentadas demonstram que o dinheiro semanalmente

recolhido de forma espúria das empresas filiadas à FETRANSPOR e à RIO ÔNIBUS que

aderiram à “caixinha” da propina continuou sendo arrecadado até o final do ano passado,

mesmo após a prisão do doleiro ÁLVARO NOVIS, bem como, pelo vulto milionário das

operações,  que  esse  dinheiro  sujo  continua  oculto  e  sendo  objeto  de  lavagem,  como

confirma  a  guarda  de  valores  milionários  em sua  própria  residência  pelo  investigado

OCTACÍLIO.

Há fortes indícios de que  ENÉAS DA SILVA BUENO atua como

braço operacional dos 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, e que se valem de arraigado poder

político  e  econômico  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 e  a  baixa  renda  da

maioria dos usuários desse serviço.
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Está-se, portanto, diante de fatos e indícios que levam ao panorama

indisfarçável  de  uma  organização  liderada  por  ex-governador  de  Estado,  respeitado  e

influente no seu partido (PMDB) e no meio político nacional,  que fixou “as regras do

jogo”, fomentando no Rio de Janeiro um quadro de corrupção sistêmica que se protraiu

nos anos.  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.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal leva ao entendimento

de que,  para a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem

pública,  é  importante  restar  demonstrada  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 ilícitas em desenvolvimento por longo período e das quais se inferem ilícitos

contra a administração pública e corrupção sistêmica.

Não há como desconsiderar a gravidade em concreto dos crimes em

investigação, que tratam de corrupção e lavagem de dinheiro num contexto de exploração

de serviço  público  essencial,  que é  o  transporte.  É um contexto  de  “lesividade  social

ímpar”, para usar as palavras do Desembargador Federal Abel Gomes em Voto proferido

em  HC  referente  a  operação  conexa  à  presente  e  já  deflagrada,  numa  “sangria

desenfreada  de  valores  que  iriam alimentar  empresas  particulares  e  agentes  públicos

corruptos, executivos e ordenadores de altas alçadas do setor público”2.

 

Não é demais destacar que os atos de ocultação do dinheiro ilícito

produzido pela corrupção sistêmica com a ajuda do requerido perduram até hoje. A única

forma de se interromper os crimes de movimentação paralela de dinheiro e lavagem, e

debelar, de uma vez por todas, o braço no transporte público da sofisticada e poderosa

organização criminosa em comento, é a prisão de todos os investigados que atuam nos

2 HC 2016.00.00.007625-8 (Operação Pripyat).
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núcleos  econômico  (estão  presos),  político  (está  preso)  e  financeiro  da  ORCRIM,

pendendo  quanto  a  este  último  a  prisão  de  ENÉAS  DA SILVA BUENO,  não  sendo

suficiente qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo

Penal, à semelhança dos fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva de

OCTACÍLIO DE ALMEIDA MONTEIRO às fls. 2490/2496 destes autos.

Assim sendo,  havendo  demonstração  cabal  de  ilícitos  gravíssimos

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

permanente (organização criminosa e lavagem de dinheiro), e que a liberdade do requerido

implicaria perigo concreto (periculum libertatis) à ordem pública e econômica, além da

aplicação da lei penal, requer o MPF seja deferida a prisão preventiva de  ENEAS DA

SILVA BUENO, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal. 

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2017.

EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE
PROCURADOR DA REPÚBLICA

FABIANA KEYLLA SCHNEIDER
PROCURADORA DA REPÚBLICA

JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS
PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA

LEONARDO CARDOSO DE FREITAS
PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA

MARISA VAROTTO FERRARI
PROCURADORA DA REPÚBLICA

RAFAEL A. BARRETTO DOS SANTOS
PROCURADOR DA REPÚBLICA

RODRIGO TIMÓTEO DA COSTA E SILVA
PROCURADOR DA REPÚBLICA

SERGIO LUIZ PINEL DIAS
PROCURADOR DA REPÚBLICA
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