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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

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

JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

CONFIDENCIAL

Processo  a  ser  distribuído  por  dependência  aos  autos  nº  0506241-31.2018.4.02.5101
(Desmembramento da colaboração premiada de LUIZ CARLOS VELLOSO)

Autos nº 2017.51.01.504113-8 e 2017.51.01.104045-0 (Ações Penais em que Luiz Carlos
Velloso é réu)

Autos  nº  0509980-80.2016.4.02.5101  (Quebra  de  sigilo  telefônico  –  LUIZ  CARLOS
VELLOSO)

Autos n.º 0502041-15.2017.4.02.5101 (Operação “Eficiência’')

Autos  n.º  0502635-92.2018.4.02.5101  (Homologação  da  Colaboração  Premiada  de
Vinicius Claret Vieira Barreto e Claudio Fernando Barboza de Souza)

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  dos

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

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

cautelares a seguir relacionadas em desfavor de:

• JOÃO  PAULO  JULIO  DE PINHO  LOPES, brasileiro,  nascido  em  16/04/1986,

sócio  da  empresa  RASROMA SERVIÇOS PATRIMONIAIS,  filho  de  Miguel  Julio

Lopes e Maria de Pinho Lopes, inscrito no CPF sob o nº 116.608.517-18, residente na

1 Designados para atuar neste feito e conexos pela Portaria PGR/MPF nº 1095, de 9 de dezembro de 2016.
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Rua São Clemente, 147, casa 74, Botafogo, Rio de Janeiro, endereço comercial na Rua

do Carmo, 17, 3º Andar, Rio de Janeiro;

• ADVALOR  DISTRIBUIDORA  DE  TITULOS  E  VALORES  MOBILIARIOS

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 33.824.012/0001-

90, com sede na Rua do Carmo, 17, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro;

• ADVALOR FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA,

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.642.180/0001-61, com

sede na Rua da Quitanda, 11, salas 901/902, Centro, Rio de Janeiro;

• RASROMA SERVIÇOS PATRIMONIAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ sob o nº 07.744.630/0001-10, com sede na Rua da Quitanda, 11, salas

901/902, Centro, Rio de Janeiro.

pelas seguintes razões de fato e de direito.

1. INTRODUÇÃO

Nos autos do processo nº 2017.51.01.504113-8, LUIZ CARLOS VELLOSO

foi denunciado pelo fato de, no período compreendido entre junho de 2012 e outubro de 2014,

por pelo menos 29 (vinte e nove) vezes, em razão da condição de Subsecretário de Transportes

do Estado do Rio de Janeiro, após a anuência de SÉRGIO CABRAL, ter solicitado e aceitado

promessa  de  vantagem  indevida  correspondente  a  0,25%  dos  pagamentos  recebidos  pela

CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA pelas obras da linha 4 do metrô do Rio

de Janeiro, bem como recebido vantagem indevida de ao menos R$ 2.072.344,00 (dois milhões

setenta e dois mil trezentos e quarenta e quatro reais), paga por funcionários da empreiteira

CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA, em decorrência das obras de construção

da Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro.
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Nos autos do processo nº 2017.51.01.104045-0, LUIZ CARLOS VELLOSO

foi denunciado pelo fato de ter cometido crimes de lavagem de dinheiro, tendo como crimes

antecedentes os crimes de corrupção anteriormente imputados.

Após  o  início  das  investigações  que  ensejaram  a  propositura  dos

mencionados  processos,  LUIZ  CARLOS  VELLOSO  firmou,  juntamente  a  seu  irmão

JUSCELINO  GIL VELLOSO,  acordo  de  colaboração  premiada  que  foi  homologado  pelo

Supremo Tribunal Federal.

Em  janeiro  de  2018,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  por  meio  do  ofício

1058/2018 encaminhou a este d. Juízo o desmembramento da colaboração premiada por LUIZ

CARLOS VELLOSO e JUSCELINO GIL VELLOSO, em que são narrados crimes de lavagem

de dinheiro praticados por  JOÃO PAULO JULIO DE PINHO LOPES, por intermédio da

ADVALOR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA e

ADVALOR FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA.

De  outro  giro,  após  a  homologação  do  acordo  de  colaboração  premiada

celebrado  com  VINICIUS  CLARET  VIEIRA  BARRETO  (“JUCA”) e CLAUDIO

FERNANDO  BARBOZA  DE  SOUZA (“TONY”  e/ou  “PETER”),  foram  fornecidos

documentos ao Ministério Público Federal que indicam o cometimento de crimes reiterados

com  a  ADVALOR  DISTRIBUIDORA DE  TITULOS  E  VALORES  MOBILIARIOS

LTDA e ADVALOR FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA.

2  –  DA UTILIZAÇÃO  DA EMPRESA ADVALOR  PARA O  RECEBIMENTO  DE

PROPINA

No  acordo  de  colaboração  premiada  firmado  com  LUIZ  CARLOS

VELLOSO e JUSCELINO GIL VELLOSO, ambos narraram que a ADVALOR era utilizada

como  uma  espécie  de  instituição  financeira  para  armazenar  recursos  ilícitos  de  agentes

públicos, bem como efetivar pagamentos em seu favor:
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“Que, com relação à ADVALOR, esclarece que conheceu a corretora
quando foi apresentado por PEDRO BARUSCO a MIGUEL JULIO
LOPES;  Que  BARUSCO  apresentou  a  corretora  em  razão  do
pagamento mensal de 100 mil  reais  ao (pessoa com prerrogativa de
foro  que  não é  objeto  da  presente  investigação);  Que o  dinheiro  já
estava lá porque BARUSCO tinha conta lá;  Que tratou sempre com
MIGUEL JULIO LOPES; QUE depois da investigação da Lava Jato
acredita  que  MIGUEL que  foi  morar  definitivamente  em  Portugal,
quando  passou  a  tratar  com  seu  filho  JOÃO;  QUE  a  conta  na
ADVALOR  chamava-se  NOVA  FAZENDA;  QUE  o  colaborador
pegava a  cópia dos extratos  da conta da ADVALOR e guardava no
cofre para fins de controle; Que quando acumulava muita coisa jogava
fora os extratos antigos; Que usou também a ADVALOR para receber o
dinheiro de caixa 2 destinado a campanha de (pessoa com prerrogativa
de foro que não é objeto da presente investigação) pagos por MARCOS
VIDIGAL; Que o dinheiro do colaborador nessa conta se restringia à
remuneração  paga  por  (pessoa  com prerrogativa  de  foro  que  não  é
objeto da presente investigação) ou (pessoa com prerrogativa de foro
que não é objeto da presente investigação) ao colaborador; Que não
conhece apelido de MIGUEL JULIO LOPES; Que acha que Juscelino
o chama de  Baixinho;  Que sabe  que  a  ADVALOR fica  na  Rua do
Carmo,  não  se  recordando  o  número,  terceiro  andar;  Que,  para
operacionalizar  a  conta,  tinha  que  comparecer  na  ADVALOR antes
para avisar que seriam feitos depósitos; Que também avisava com uma
semana de antecedência para realizar saques na conta da ADVALOR ou
ainda  solicitar  que  recursos  fossem entregues  no  escritório  político;
Que a ADVALOR também fazia transferências para terceiros em conta
de pessoas indicadas pelo colaborador, conforme comprovantes; Que as
transferências  feitas  em  benefício  de  FLAVIO  CAMILOTTI  foram
feitos pela ADVALOR a mando do colaborador a pedido de (pessoa
com prerrogativa de foro que não é objeto da presente investigação);
Que quando queria o dinheiro comparecia diretamente na ADVALOR
para sacar o dinheiro; Que para (pessoa com prerrogativa de foro que
não é objeto da presente investigação) os saques eram feitos de acordo
com as necessidades da campanha; Que a ADVALOR sempre levou o
dinheiro para o escritório político; Que aproveitava quando o dinheiro
vinha e retirava para si próprio a parte autorizada pelo (pessoa com
prerrogativa de foro que não é objeto da presente investigação); QUE a
conta da ADVALOR era abastecida por VIDIGAL inicialmente no que
se refere aos valores destinados a (pessoa com prerrogativa de foro que
não  é  objeto  da  presente  investigação);  Que  depois  LUCIO  da
QUEIROZ GALVÃO disse que queria fazer os depósitos diretamente
na ADVALOR; Que acredita que também a CARIOCA fez depósitos
na ADVALOR para (pessoa com prerrogativa de foro que não é objeto
da  presente  investigação);  QUE  nunca  redirecionou  dinheiro
inicialmente destinado a (pessoa com prerrogativa de foro que não é
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objeto da presente investigação) para (pessoa com prerrogativa de foro
que não é objeto da presente investigação); Que, eventualmente, numa
necessidade de (pessoa com prerrogativa de foro que não é objeto da
presente investigação) pode ter feito isso, mas nunca houve conexão
entre eles; Que a conta era única e tinha dinheiro dos três, do próprio
colaborador,  (pessoa  com prerrogativa  de  foro  que  não  é  objeto  da
presente investigação) e (pessoa com prerrogativa de foro que não é
objeto  da  presente  investigação);  Que,  atualmente,  a  conta  deve  ter
aproximadamente  700  mil;  Que  acredita  que  350mil  pertencem  ao
colaborador,  sendo  os  outros  350  mil  pertencentes  a  (pessoa  com
prerrogativa de foro que não é objeto da presente investigação); Que
está desatualizado dos valores porque não lida com a ADVALOR há 2
anos; Que começou o relacionamento na ADVALOR em 2012; Que a
conta  do  escritório  político  movimentou  3,5  milhões  de  reais  para
(pessoa  com  prerrogativa  de  foro  que  não  é  objeto  da  presente
investigação); Que para o (pessoa com prerrogativa de foro que não é
objeto  da  presente  investigação)  movimentou  na  ADVALOR
aproximadamente 1,2 milhão; Que movimentou na ADVALOR uns 600
mil reais referentes a gastos pessoais; Que a ADVALOR realizava uma
atividade  típica  de  banco,  corrigindo  os  investimentos  com  juros
inclusive;  Que  a  ADVALOR  também  realizava  câmbio;  Que  a
ADVALOR  tinha  uma  mesa  de  corretora  para  movimentações
mobiliárias,  tendo  também  operações  de  factoring;  Que  MIGUEL
sugeriu que o colaborador preenchesse uma ficha na ADVALOR para
movimentações mobiliárias, mas não chegou a fazê-lo; Que o extrato
nunca  era  dado no mesmo dia,  pois  tinha  que ser  gerado em outro
endereço em algum outro lugar perto da Rua do Carmo, nº 17; Que
disponibiliza  o  saldo  da  conta  da  ADVALOR  para  o  Ministério
Público”. 
(Depoimento de LUIZ CARLOS VELLOSO)

Para corroborar suas afirmações, o colaborador apresentou comprovante de

depósito, no valor de R$ 10.000,00, em 03/03/2016, da ADVALOR para uma das pessoas por

ele indicada:
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Os  depoimentos  dos  colaboradores  estão  em  consonância  com  os

depoimentos de MARCONI SILY DE ASSIS e JOÃO HENRIQUE TEBYRIÇA DE SÁ, que

apontaram que  fizeram pagamentos  de  propina  da  CARIOCA ENGENHARIA para  LUIZ

CARLOS VELLOSO em endereço na Rua do Carmo, 17, 3º andar:

“QUE numa das reuniões de Conselho, ao final dela, o depoente foi chamado por
MARCOS VIDIGIAL da ODEBRECHT, empresa líder do Consórcio, e ele relatou ao
depoente que havia uma taxa que teria que ser paga e seria destinada à Secretaria de
Transporte do Estado do Rio de Janeiro...QUE o endereço que fazia as entregas era na
Rua do Carmo, nº 17; QUE não se recorda se foi no 3º ou 4º andar; QUE compareceu
a esse endereço em três oportunidades; QUE o prédio é bastante simples e o porteiro
não tem controle; QUE o depoente subia e se dirigia a uma sala de espera pequena,
ocasião  em  que  era  atendido  por  uma  secretária;  QUE  então  o  depoente  se
identificava como “Baiano”; QUE não sabe dizer se o nome do senhor que recebia o
depoente  se  chamava  Zé  Carlos;  QUE  era  atendido  rapidamente;  QUE  fez  três
entregas  de  valores;  QUE os  valores  que  entregou  eram destinados  a  alguém da
Secretaria  de  Transportes;  QUE  os  valores  das  entregas  variavam  muito,  pois
dependiam da medição que era feita, bem como o número de medições que estavam
acumuladas; QUE não sabe ao certo, mas os valores foram entre R$ 150.000,00 e R$
200.000,00; QUE em uma oportunidade o senhor que atendeu o depoente conferiu os
valores; QUE os valores se referiam a parte da Linha 4 Barra e Sul; QUE os valores
eram um percentual do que a CARIOCA recebia a título de pagamento; QUE não se
recorda ao certo o percentual, mas era zero vírgula alguma coisa, sendo menos que
meio  por  cento;  QUE  os  valores  só  eram  pagos  depois  da  Carioca  receber  o
pagamento, mas não era imediatamente depois”.
(Depoimento de MARCONI SILY DE ASSIS)

“Que em três oportunidades não sabendo precisar em qual ano, durante a obra da
Linha  4  do  Metrô,  antes  de  outubro  de  2014  e  depois  de  2010,  o  depoente
acompanhou um funcionário da QUEIROZ GALVÃO chamado JOSE BAIA para
entregar  dinheiro  de  propina  cujo  destinatário  final  seria  alguém da  secretaria  de
transportes; Que o depoente não sabe dizer a quem era destinada a propina, mas sabe
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dizer que o valor era entregue a uma pessoa que poderia ser um intermediário do
destinatário  final  da  propina;  Que  os  valores  foram  entregues  nos  seguintes
endereços: em dua ocasiões na Rua do Carmo, nº 17 e a terceira vez em um prédio da
Avenida  Atlântica  esquina  com  a  Figueiredo  de  Magalhães;  Que  nas  duas
oportunidades que esteve na Rua do Carmo 17, também acompanhou o depoente e
JOSÉ  BAHIA  o  funcionário  da  ODEBRECHT  chamado  RONALDO
BITTENCOURT;… Que se recorda que no endereço da Rua do Carmo havia uma
sala de reunião que havia mais de 50 carrancas; Que foram atendidos na ocasião por
um senhor de 70 anos, grisalho, um pouco careca usando suspensórios, um pouco
barrigudo que recebeu uma sacola de compras com o dinheiro...”.
(Depoimento de JOÃO HENRIQUE TEBYRIÇA DE SÁ) 

O mencionado endereço, como cediço, é da ADVALOR:

Na  quebra  de  sigilo  telefônico  determinada  nos  autos  do  processo  nº

0509980-80.2016.4.02.5101 foram identificadas  dezenas  de  ligações  entre  LUIZ CARLOS

VELLOSO e seus familiares e a empresa ADVALOR:
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No histórico de ligações foram localizadas ligações de outubro de 2012 até

julho de 2015:

É inequívoco, portanto, que a ADVALOR recebeu recursos provenientes de

propina paga a LUIZ CARLOS VELLOSO e outros agentes públicos a ele relacionados. 
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2.1) DA NECESSIDADE DA CAUTELA ANTE TEMPUS  DO INVESTIGADO JOÃO

PAULO JULIO DE PINHO LOPES

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

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

autoria dos crimes de lavagem de dinheiro, tendo em vista que até a presente data os recursos

ilícitos  provenientes  da  ação  criminosa  de  LUIZ  CARLOS  VELLOSO  e  outros  agentes

públicos a ele relacionados permanecem sendo ocultados.

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

investigado JOÃO PAULO JULIO DE PINHO LOPES deve ser restringida para: a) garantir

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

lei penal.

 Mesmo após a deflagração da Operação Tolypeutes,  realizada por força de

decisões  judiciais  da  7ª  Vara  Federal  Criminal  do  Rio  de  Janeiro,  e  do  cumprimento  de

mandado de busca e apreensão na sede da empresa ADVALOR, por determinação da 13ª Vara

Federal de Curitiba, JOÃO PAULO JULIO DE PINHO LOPES continua fazendo operações

com a empresa ADVALOR e ocultando os recursos ilícitos entregues a ele por LUIZ CARLOS

VELLOSO.

Em diligência  realizada  em 18  de  julho  de  2018,  servidores  do  Ministério

Público Federal constataram que a empresa estava em funcionamento e que  JOÃO PAULO

JULIO DE PINHO LOPES permanece trabalhando no local. 

Importante  salientar  que  os  recursos  ilícitos  custodiados  na  ADVALOR

encontram-se lá depositados até a presente data. Em seu depoimento, por força de acordo de

colaboração premiada,  JUSCELINO GIL VELLOSO esclareceu que tentou, sem êxito, sacar

os  recursos  da ADVALOR, tendo sido atendido por JOÃO PAULO JULIO DE PINHO

LOPES, que afirmou não ter condições de devolver os valores:  
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“Que sobre as questões relacionados à ADVALOR, esclarece que um dia foi levado
por  seu  irmão  à  corretora  e  apresentado  a  MIGUEL JULIO  LOPES;  Que  isso
aconteceu no final de 2015; Que o irmão do colaborador pediu que MIGUEL JULIO
LOPES atendesse  os  pedidos  do  colaborador;  Que  identificava  MIGUEL JULIO
LOPES pelo apelido de 'baixinho'; Que, no ano de 2016, comparecia à ADVALOR
com frequência; Que, nessa época, MIGUEL já tinha dificuldade de gerar os valores;
Que, depois de um certo tempo, JOÃO, filho de MIGUEL, passou a ocupar o lugar
deste; Que nunca soube o nome da conta; Que apenas recentemente ficou sabendo
que a conta se chama NOVA FAZENDA; Que, depois de algum tempo, começou a
anotar  os  saques  feitos  na  ADVALOR;  QUE  LUIZ  era  destinatário  dos  valores
retirados  na  ADVALOR;  Que  também  recebia  orientações  de  LUIZ  para  fazer
depósitos  em contas  do  Banco  do  Brasil;  Que  se  tratava  de  depósitos  feitos  em
benefício  de  (pessoa  com  prerrogativa  de  foro  que  não  é  objeto  da  presente
investigação);  Que  LUIZ  não  costumava  dar  satisfação  sobre  a  destinação  dos
valores,  mas que em uma oportunidade LUIZ relatou que entregaria  os  valores  a
(pessoa com prerrogativa de foro que não é objeto da presente investigação), indo a
Brasília fazer a entrega; Que eventualmente ia na ADVALOR só para pegar recibos
de depósitos realizados pela corretora a mando de LUIZ; Que não pegou valores na
ADVALOR para  entregar  para  outras  pessoas;  Que  os  depósitos  eram feitos  em
dinheiro; Que os valores eram picados para realizar os depósitos, não sendo muito
altos; Que atualmente a conta na ADVALOR permanece; Que compareceu algumas
vezes (umas três vezes) na ADVALOR para saber o saldo; Que resolveu gravar uma
ida a ADVALOR para assegurar o motivo do comparecimento; Que tentou sacar o
dinheiro para apresentar ao MPF; Que foi “enrolado” pelo filho de MIGUEL JULIO
LOPES, chamado JOÃO; Que, no primeiro dia, o contato foi feito pessoalmente; Que
depois continuou indo sempre pessoalmente para tentar pegar um extrato da conta;
Que antes nunca tinha pegado extrato a pedido de LUIZ; Que não conseguiu, mas
gravou as idas à corretora; Que, na gravação, o colaborador tenta informações sobre o
saldo da conta para pagar o advogado; Que também JOÃO diz os dias e valores que
foram feitos saques pelo colaborador; Que as datas e valores estavam anotados em
um papel; Que tentou informações sobre o valor que foi movimentado; Que ao longo
de um ano foi movimentado 145 mil reais; Que o colaborador falou que teria 500 mil
reais  para  saber  a  reação  de  JOÃO;  Que  argumentava  dizendo que  precisava  do
dinheiro para pagar advogados; Que JOÃO disse que estava numa situação difícil por
causa da busca e apreensão; Que a gravação foi feita com um celular novo; Que a
gravação  foi  feita  para  comprovar  que  estava  sendo  enrolado;  Que  baixou  um
programa para fazer a gravação; Que vai entregar um pen drive com a gravação; Que
durante  a  conferência  foi  mencionado  por  JOÃO  que  houve  um  depósito  para
CAMILOTTI;  Que  a  ADVALOR  também  fazia  transferências  para  pessoas
vinculadas  a  (pessoa  com  prerrogativa  de  foro  que  não  é  objeto  da  presente
investigação);  Que,  além disso, o colaborador também pagou contas (mensalidade
escolar) e fez depósitos nas contas de pessoas vinculadas a (pessoa com prerrogativa
de foro que não é objeto da presente investigação)...”.

Ressalte-se que atualmente a empresa ADVALOR está sendo administrada

por  JOÃO PAULO JULIO DE PINHO LOPES,  pelo fato de seu pai,  MIGUEL JULIO

LOPES, ter se mudado para Portugal.

Nesse  sentido,  JOÃO  PAULO  JULIO  DE  PINHO  LOPES tem  sido

fundamental  para  a  ocultação dos  recursos  ilícitos  provenientes  dos  crimes  praticados  por

10/17



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

LUIZ CARLOS VELLOSO e os  demais  agentes  públicos  a  ele  relacionados.  A reparação

integral  dos  mencionados  ilícitos  depende  da  localização  dos  referidos  recursos  que  estão

sendo dolosamente ocultados por JOÃO PAULO.

De outro giro, com a colaboração premiada de VINICIUS CLARET VIEIRA

BARRETO (“JUCA”)  e  CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA (“TONY” e/ou

“PETER”) foram obtidos documentos que comprovam que as operações da ADVALOR não se

limitaram às transações com LUIZ CARLOS VELLOSO.

Conforme  se  depreende  dos  extratos  bancários  apresentados  pelos

colaboradores, entre 01/04/2013 e 09/06/2014 foram movimentados pela ADVALOR ao menos

R$ 13.516.400,00 (treze milhões quinhentos e dezesseis mil e quatrocentos reais), através do

doleiro FLAVIO DIB:
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Em  depoimento  prestado  ao  Ministério  Público  Federal,  CLAUDIO  e

VINICIUS esclareceram que a ADVALOR era vendedora de dólares no exterior e que recebia

os  recursos  em  espécie  no  Centro  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro.  Afirmam,  ainda,  que

localizaram uma conta na Suíça vinculada à mencionada empresa:

“Que FLAVIO passou a ter 3 sub-contas que tiveram movimentações: F/ADVA (que
diz  respeito  à  corretora  de  valores  ADVALOR)...Que  quanto  ao  F/ADVA,  as
operações consistiam em vender dólares no exterior e pegar reais no Brasil; Que no
período  de  2013  a  fim  de  2014,  o  colaborador  comprou  USD  2.500.000,00  de
FLAVIO; Que o colaborador sempre entregava os reais no escritório da ADVALOR
no centro da cidade do Rio de Janeiro com pessoa de nome MARCELO”.
(Depoimento de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA)
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“Que  FLAVIO  tem  outros  clientes,  dentre  eles  a  corretora  ADVALOR;...Que  a
ADVALOR  era  uma  vendedora,  sendo  com  ela  feitas  operações  de  dólar-cabo
inverso; Que foram feitas operações no valor total de 2.450.000,00 dólares com a
F/ADVA;... Que ao consultar o sistema identificou a conta de poupança Privee BCP,
na  Suíça,  com  o  nome  SETUP  ENTREPRISES  LDT,  IBAN
CH3782375100564800001 vinculada à conta F/ADVA...Que ao consultar o sistema
verificou que as entregas feitas à ADVALOR foram recebidas por pessoa chamada
MARCELO;  Que  as  entregas  à  ADVALOR  eram  feitas  em  reais;  Que  não  fez
pagamentos à ADVALOR no exterior; Que melhor dizendo esclarece que foi feito um
único pagamento à ADVALOR no exterior no valor de 100 mil dólares, conforme
dito”.  
(Depoimento de VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO)

É  um  escárnio  saber  que  os  administradores  da  empresa  ADVALOR,  que

funciona como verdadeira instituição financeira,  operaram com recursos ilícitos  de agentes

públicos e acabaram se locupletando pelo fato destes agentes públicos terem sido investigados

e seus ilícitos descobertos. Isso porque na medida em que os ilícitos foram descobertos, os

administradores da empresa ADVALOR, em especial  JOÃO PAULO JULIO DE PINHO

LOPES, não devolveram os valores que lá estavam depositados.

No direito brasileiro, por óbvio, não deve prevalecer a máxima de que ladrão

que rouba ladrão tem cem anos de perdão. JOÃO PAULO JULIO DE PINHO LOPES está

ocultando,  até  a  presente  data,  os  valores  provenientes  dos  ilícitos  de  LUIZ  CARLOS

VELLOSO devendo, por esse motivo, ser preso preventivamente.

Além  de  ser  um  dos  responsáveis  por  manter,  durante  anos,  um  esquema

criminoso de lavagem de dinheiro de agentes públicos,  JOÃO PAULO JULIO DE PINHO

LOPES, que, na presente data, é o atual responsável pela empresa ADVALOR, permanece

delinquindo, sendo imprescindível sua prisão. 

Há de se ressaltar,  ainda,  o efetivo risco de fuga.  O pai de  JOÃO PAULO

JULIO DE PINHO LOPES, MIGUEL JULIO LOPES, que também participou dos ilícitos,

está  atualmente  morando  em  Portugal,  tendo  se  mudado  justamente  quando  iniciaram  as

investigações da Operação Lava Jato.

3) DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS
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Diante  do  exposto,  evidencia-se  a  necessidade  da  tomada  de  medidas

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

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

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

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

permanentes ações de ocultação do proveito ilicitamente obtido.

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

necessárias  e  plenamente  justificáveis  ao  caso  concreto  as  medidas  cautelares  abaixo

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

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

consubstanciado na investigação de gravíssimos crimes consumados e em andamento.

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

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

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

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

colaboradores e testemunhas, levantamento de dados e outras já deferidas por esse Juízo.

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

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

JULIO DE PINHO LOPES:

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

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

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

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

JULIO DE PINHO LOPES;
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ii)  considerando a  necessidade  de  apurar  os  fatos  narrados  em toda  a  sua  extensão em

cotejo com o risco de o investigado JOÃO PAULO JULIO DE PINHO LOPES destruir as

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

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

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

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

criminosa,  notadamente  mas  não  limitado  a:  a)  registros  e  livros  contábeis,  formais  ou

informais,  comprovantes  de  recebimento/pagamento,  prestação  de  contas,  ordens  de

pagamento, agendas, cartas, atas de reuniões, contratos, inclusive de consultoria, cópias de

pareceres  e  quaisquer  outros  documentos  relacionados  aos  ilícitos  narrados  nesta

manifestação; b) HD´s,  laptops,  smartphones,  pen drives,  mídias eletrônicas de qualquer

espécie, arquivos eletrônicos de qualquer espécie, agendas manuscritas ou eletrônicas, dos

investigados  ou  de  suas  empresas,  quando  houver  suspeita  que  contenham  material

probatório relevante, como o acima especificado; c) arquivos eletrônicos pertencentes aos

sistemas  e  endereços  eletrônicos  utilizados  pelos  representados,  além dos  registros  das

câmeras de segurança dos locais em que se cumpram as medidas; d) registros de áudios e

ligações  relacionados  às  atividades  de  câmbio  e  outras  da  ADVALOR;  e)  valores  em

espécie em moeda estrangeira ou em reais de valor igual ou superior a R$ 30.000,00 ou

US$ 10.000,00 e desde que não seja apresentada prova documental cabal de sua origem

lícita.,  nos  seguintes  endereços  vinculados  ao  investigado  JOÃO PAULO  JULIO DE

PINHO LOPES:

• na residência do investigado situada na  Rua São Clemente, 147, casa 74, Botafogo,

Rio de Janeiro;

• na  sede  da  empresa  ADVALOR DISTRIBUIDORA DE TITULOS  E  VALORES

MOBILIARIOS LTDA situada na Rua do Carmos 17, 3º andar;

• na  sede  das  empresas  ADVALOR  FACTORING  SOCIEDADE  DE  FOMENTO

COMERCIAL LTDA e RASROMA SERVIÇOS PATRIMONIAIS LTDA, situada na

Rua da Quitanda, 11, salas 901/902.
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iii) considerando que os crimes cometidos pelo investigado ensejaram prejuízo ao erário e

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

adotando  medidas  para  patrimônio  de  terceiros  e  frustrar  futura  reparação  dos  danos

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

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

permitido pelo art. 4º do DL 3.240/41, pertencentes a JOÃO PAULO JULIO DE PINHO

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

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

ADVALOR  DISTRIBUIDORA  DE  TITULOS  E  VALORES  MOBILIARIOS  LTDA,

ADVALOR  FACTORING  SOCIEDADE  DE  FOMENTO  COMERCIAL  LTDA  e

RASROMA SERVIÇOS  PATRIMONIAIS  LTDA, no  valor  de  R$  13.516.400,00  (treze

milhões quinhentos e dezesseis mil e quatrocentos reais). 

Especificamente, requer o MPF a expedição individual de mandado de busca

e  apreensão  para  cada  um dos  locais  relacionados  –  a  fim de  que  o  conhecimento  do

conteúdo  do  mandado  no  momento  da  busca  em  um  local  não  frustre  o  sucesso  do

cumprimento em outros endereços que porventura venham a ser cumpridos posteriormente

–, a ser cumprido com respeito às normas constitucionais e legais vigentes, no momento

mais oportuno a ser considerado do ponto de vista da captura de eventuais procurados e da

colheita de provas.

Requer que a emissão dos mandados/ofícios seja feita em caráter sigiloso e

reservado  a  fim  de  se  garantir  o  sucesso  da  ação,  bem  como  seja  encaminhado  ao

Ministério  Público  Federal,  para  o  devido  encaminhamento  à  Polícia  Federal,  para

cumprimento da medida.

3.1) OUTROS REQUERIMENTOS

Por derradeiro, o MPF requer:

a) seja autorizado que as diligências possam ser efetuadas simultaneamente, permitindo-se o

auxílio de autoridades policiais de outros Estados, peritos ou ainda de outros agentes públicos,

incluindo agentes da Receita Federal e servidores e membros do próprio MPF, com expressa
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autorização para que esses agentes faça o manuseio de documentos no momento da busca e, caso necessário,

façam registros fotográficos dos documentos, material apreendido e dos trabalhos realizados;

b) seja mantido o sigilo sobre a decisão a ser proferida e sobre os autos dos processos relacionados tão somente

até a efetivação das prisões e das buscas e apreensões.

Efetivadas as medidas, não sendo mais a reserva de publicidade necessária para preservar as

investigações, protesta-se, desde já, pelo seu levantamento.

Considerando a natureza e magnitude dos crimes aqui  investigados,  o interesse público e a

previsão constitucional de publicidade dos processos (artigo 5º, LX, CF) impedem a imposição da continuidade de

sigilo sobre autos. O levantamento propiciaria assim não só o exercício da ampla defesa pelos investigados, mas

também o necessário escrutínio público sobre a atuação da Administração Pública e da própria Justiça criminal.

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2018.

Eduardo Ribeiro Gomes El Hage

Procurador da República

Fabiana Keylla Schneider

Procuradora da República

Marisa Varotto Ferrari

Procuradora da República
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Procurador Regional da
República

Rafael A. Barretto dos Santos

Procurador da República

Rodrigo Timóteo da Costa e
Silva

Procurador da República

Stanley Valeriano da Silva

Procurador da República

Sérgio Luiz Pinel Dias

Procurador da República

Felipe A. Bogado Leite

Procurador da República

Almir Teubl Sanches

Procurador da República

Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 20/07/2018 17:37:53
Signatário(a): SERGIO LUIZ PINEL DIAS
Código de Autenticação: 728B4FE184701CF927F76679CD1BB4AD
Verificação de autenticidade: http://www.prrj.mpf.mp.br/transparencia/autenticacao-de-documentos/

17/17


		2018-07-20T17:37:53-0300
	PR/RJ
	SERGIO LUIZ PINEL DIAS
	Assinatura de documentos




