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CONCLUSÃO 

Nesta data, faço estes autos conclusos 

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

Rio de Janeiro/RJ, 26 de julho de 2018 

 

MYLLENA DE CARVALHO KNOCH 

Diretor(a) de Secretaria 
(TRFPMP) 

 

 

DECISÃO 

 

Trata-se de representação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL às fls. 

03/19, objetivando o deferimento da PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO PAULO 

JULIO DE PINHO LOPES, bem como a BUSCA E APREENSÃO nos endereços 

residencial e comercial vinculados a ele. 

Instruem os autos os documentos de fls. 20/58. 

O Ministério Público Federal afirma que com o desenrolar das investigações 

no âmbito da Operação Tolypeutes, LUIZ CARLOS VELLOSO e seu irmão 

JUSCELINO GIL VELLOSO celebraram acordo de colaboração premiada, 

homologado pelo STF. No referido documento, os colaboradores narram 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. 

O órgão ministerial também aponta que as mesmas empresas aparecem nos 

documentos apresentados na colaboração premiada de VINICIUS CLARET VIEIRA 

BARRETO e CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, apontando a prática 

de delitos de branqueamento de capitais.  

Segundo o Ministério Público, JOÃO PAULO atua ilicitamente por meio 

das pessoas jurídicas citadas, que funcionam como instituição financeira, gerenciando 
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recursos ilícitos de agentes públicos, bem como efetivando pagamentos em favor 

desses.  

Diante disso, o parquet entende necessária a autorização do Juízo para a 

tomada de medidas cautelares mais gravosas, considerando o envolvimento relevante do 

investigado nos ilícitos perpetrados no âmbito da organização criminosa.  

 

É o relatório. DECIDO. 

 

Inicialmente, cabe destacar que a competência desse Juízo para o feito é 

indubitável, uma vez que os fatos ora narrados são desdobramento direto da Operação 

Tolypeutes (ação penal n° 0104011-18.2017.4.02.5101 e 0104045-90.2017.4.02.5101). 

Ademais, o Supremo Tribunal Federal assegurou a competência desse Juízo ao 

determinar que os acordos de colaboração premiada de LUIZ CARLOS VELLOSO e 

JUSCELINO GIL VELLOSO, homologados por aquela Suprema Corte (PET 7124), 

fossem encaminhados para essa 7ª Vara Federal Criminal, diante da conexão com as 

ações penais já em curso nesse Juízo.  

Analiso, pois, as medidas requeridas. 

 

1- PRISÃO PREVENTIVA 

 

Trata-se da continuidade de investigações e processos criminais em curso 

neste Juízo Federal especializado quanto à prática de diversos crimes por uma mesma 

organização criminosa que teria atuado por vários anos no Estado do Rio de Janeiro, no 

seio da Secretaria de Obras, Secretaria de Transportes, Secretaria de Saúde. 

Esse Juízo vem assinalando a importância de não tratar os casos de 

corrupção, e delitos correlatos, como crimes menores. É o caso, por exemplo, dos autos 

dos processos nº 0509565-97.2016.4.02.5101 (Operação Calicute), nº 0501024-

41.2017.4.02.5101 (Operação Eficiência), e da própria Operação Tolypeutes (autos n° 

0502127-83.2017.4.02.5101), já que os crimes ora apontados estariam intimamente 
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relacionados ao ali descrito e, em tese, teriam sido praticado por sujeito que integra o 

mesmo grupo criminoso apontado. 

Assim, os casos que envolvem corrupção de agentes públicos têm enorme 

potencial para atingir, com severidade, um número infinitamente maior de pessoas. 

Como destacado alhures, basta considerar que os recursos públicos que são desviados 

por práticas corruptas deixam de ser utilizados em serviços públicos essenciais, como 

saúde e segurança públicas. 

Diante disso, a sociedade internacional, reunida na 58ª Assembleia Geral da 

ONU, pactuou a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, promulgada no 

Direito brasileiro através do Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006. Já em seu 

preâmbulo é declarada a preocupação mundial “com a gravidade dos problemas e com 

as ameaças decorrentes da corrupção, para a estabilidade e a segurança das 

sociedades, ao enfraquecer as instituições e os valores da democracia, da ética e da 

justiça e ao comprometer o desenvolvimento sustentável e o Estado de Direito”. 

Frise-se que, uma vez ratificadas pela República Federativa do Brasil, as 

Convenções internacionais assumem o mesmo status das demais leis federais (Resp. 

426495/PR-STJ, Rel. Min Teori Zavaski, DJ 25/08/2004). Em sendo assim, é de rigor a 

observância das referidas Convenções Contra a Corrupção, bem como da Convenção da 

ONU contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção Palermo – Decreto 

5.015/2004), que trazem disposições específicas sobre a prisão cautelar no curso de 

processos criminais relativos a esses temas. 

Os relatos da representação demonstram, em análise inicial e provisória, a 

participação de JOÃO PAULO como responsável por instituição financeira irregular 

que atende a organização criminosa, para o fim de assegurar a prática reiterada de 

crimes contra a Administração Pública (Organização Criminosa), por meio de 

lavagem do capital.  

Não há, por ora, um decreto condenatório contra o investigado, e a análise a 

ser feita em seguida sobre o seu comportamento é ainda provisória, mas o fato é que os 

crimes de corrupção, e correlatos como é o caso, devem ser tratados com a 

gravidade legalmente determinada.  
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Pois bem, o órgão ministerial relata em sua representação a participação de 

JOÃO PAULO em várias transações envolvendo os agentes públicos e a instituição 

financeira comandada por ele, a ADVALOR.  

Destaca-se, inicialmente, a atuação de LUIZ CARLOS VELLOSO e 

JUSCELINO GIL VELLOSO. Ambos foram denunciados no bojo da Operação 

Tolypeutes, deflagrada em 14 de março de 2017, sob o argumento de superfaturamento 

das obras do Metrô Linha 4, com a finalidade de pagamento de propina e posterior 

dissimulação do capital recebido.  

Posteriormente, ambos celebraram acordo de colaboração premiada 

homologado pelo STF (Pet. 7124), que foi encaminhado para esse Juízo por decisão da 

própria Suprema Corte, em janeiro do presente ano. 

Pois bem, nos referidos depoimentos eles relatam a prática do delito de 

lavagem de capital por meio da empresa ADVALOR. LUIZ assinala que conheceu 

Miguel Julio Lopes, responsável pela pessoa jurídica, em 2012 e que, pouco tempo 

depois, passou a tratar somente com o filho de Miguel, JOÃO PAULO, veja-se trecho: 

 

“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, para operacionalizar a conta, tinha que 

comparecer na ADVALOR antes para avisar que seriam feitos 

depósitos; Que também avisava com uma semana de antecedência 
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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 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)...”  

 

Ademais, LUIZ VELLOSO assinalou que a ADVALOR funcionava como 

verdadeira instituição financeira voltada para guardar e movimentar os montantes 

ilícitos desviados pela organização criminosa, confira-se: 

 

“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...” 

 

A fim de corroborar suas informações, o colaborador acostou comprovante 

de transação bancária da ADVALOR em favor de uma pessoa indicada por VELLOSO. 

Além disso, na quebra de sigilo telefônico autorizada por esse Juízo, consta, entre os 

anos de 2012 a 2015, mais de 200 ligações entre VELLOSO (e familiares) e a empresa 

ADVALOR, o que demonstra de fato uma interação entre os sujeitos.   

Soma-se a isso, os depoimentos de MARCONI SILY DE ASSIS e JOÃO 

HENRIQUE TEBYRIÇA DE SÁ, no bojo do acordo de leniência firmado pela Carioca 

Engenharia e que também serviu de fundamento para a deflagração da Operação 

Tolypeutes. Em suas declarações, os funcionários da Carioca apontaram os pagamentos 
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de propina para LUIZ VELLOSO, realizados no endereço correspondente ao da 

empresa ADVALOR, veja-se: 

 

“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 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...” – Marconi Sily de Assis. 

 

“...entregar dinheiro de propina cujo destinatário final seria alguém 

da secretaria de transportes; Que o depoente não sabe dizer a quem 

era destinada a propina, mas sabe dizer que o valor era entregue a 

uma pessoa que poderia ser um intermediário do destinatário final da 

propina; Que os valores foram entregues nos seguintes endereços: em 

dua ocasiões na Rua do Carmo, nº 17” – João Henrique Tebyriça de 

Sá. 

 

Noutro giro, VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO (“JUCA”) e 

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

apontados como doleiros da organização criminosa chefiada por Sergio Cabral, também 

celebraram acordo de colaboração premiada. Tal documento foi um dos elementos que 

embasou a deflagração da Operação Câmbio Desligo, no último dia 03 de maio de 2018, 

no qual foram efetivadas as prisões de diversos doleiros, que, aparentemente, operavam 

de forma ilegal no país. Pois bem, nos extratos bancários apresentados por 

VINICIUS e CLAUDIO resta detalhado a movimentação pela ADVALOR de ao 

menos R$ 13.516.400,00 (treze milhões quinhentos e dezesseis mil e quatrocentos 

reais), por meio do doleiro Flávio Dib, preso na referida operação.      

Cabe destacar que em depoimento ao Ministério Público, Claudio e Vinicius 

esclareceram que a ADVALOR funcionava como uma corretora de valores, efetuando 

operações de dólar-cabo inverso, ou seja, vendiam de forma irregular dólares no exterior 
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e recebiam os recursos em espécie, no seu escritório localizado no Centro da cidade do 

Rio de Janeiro.  

Em suma, ao que indicam os elementos trazidos pelo MPF, JOÃO PAULO, 

por intermédio de sua empresa ADVALOR, era importante peça na organização 

criminosa, na medida em que, supostamente, funcionava como verdadeiro local de 

recebimento, guarda e dissimulação de capital para os agentes públicos e 

empresários envolvidos nos esquemas delituosos da organização criminosa.  

Reitero o que se afigura nas operações anteriores, a organização criminosa 

instalada no governo do Rio de Janeiro, parece ser bem estruturada e com real definição 

de funções para cada agente e, no caso em tela, JOÃO PAULO é, em tese, o responsável 

direto pela movimentação financeira dos ativos ilícitos. 

Cumpre frisar a contemporaneidade dos fatos, uma vez que, não obstante, 

as prisões efetivadas ao longo dos últimos dois anos, especialmente a de LUIZ 

CARLOS VELLOSO, e do cumprimento de mandado de busca e apreensão na sede da 

empresa ADVALOR, por determinação da 13ª Vara Federal de Curitiba (conforme 

informa o MPF), JOÃO PAULO JULIO DE PINHO LOPES parece continuar 

mantendo as operações de recursos ilícitos através da empresa ADVALOR.  

Isso porque, além da empresa estar em pleno funcionamento, de acordo com 

a diligência operada pelo órgão ministerial em 18 de julho de 2018, o colaborador 

JUSCELINO VELLOSO asseverou, em seu depoimento, que tentou sacar os recursos 

de origem ilícita que detinha na ADVALOR, para disponibilizar juntamente com os 

termos da colaboração, mas que JOÃO PAULO afirmou não ter os valores, veja-se: 

 

“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 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;...” 
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Pois bem, feita a análise dos elementos probatórios, cabe destacar que o 

ordenamento jurídico estabelece genericamente que, para a concessão da prisão 

cautelar, de natureza processual, faz-se necessária a presença de pressupostos e 

requisitos legais, que uma vez presentes permitem a formação da convicção do julgador 

quanto à prática de determinado delito por aquela pessoa cuja prisão se requer. 

À luz da garantia constitucional da não presunção de culpabilidade, 

nenhuma medida cautelar deve ser decretada sem que estejam presentes os pressupostos 

do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Entende-se por fumus comissi delicti 

a comprovação da existência de crime e de indícios suficientes de sua autoria e por 

periculum libertatis, o efetivo risco que o agente em liberdade pode criar à garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal e à 

aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal). 

No que toca especialmente ao fundamento da garantia da ordem pública, o 

Supremo Tribunal Federal já assentou que esta envolve, em linhas gerais: a) 

necessidade de resguardar a integridade física ou psíquica do preso ou de terceiros; b) 

necessidade de assegurar a credibilidade das instituições públicas, em especial o Poder 

Judiciário, no sentido da adoção tempestiva de medidas adequadas, eficazes e 

fundamentadas quanto à visibilidade e transparência da implementação de políticas 

públicas de persecução criminal; e c) objetivo de impedir a reiteração das práticas 

criminosas, desde que lastreado em elementos concretos expostos fundamentadamente. 

Como assegurado linhas acima, e reiterando decisões cautelares anteriores, 

em se confirmando as suspeitas inicialmente apresentadas, as quais seriam suportadas 

pelo conjunto probatório apresentado em justificação para as graves medidas cautelares 

requeridas, estaremos diante, no mínimo, de graves delitos de lavagem de dinheiro, 

organização criminosa e contra o Sistema Financeiro Nacional. 

Mais do que isso, avaliando os elementos de prova trazidos aos autos, em 

cognição sumária, considero que a gravidade da prática criminosa de pessoas com alto 

padrão social que tentam burlar os trâmites legais, não poderá jamais ser tratada 

com o mesmo rigor dirigido à prática criminosa comum. 
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Dessa forma, após a explanação supra, tenho por evidenciados os 

pressupostos para o deferimento da medida cautelar extrema, consubstanciados na 

presença do fumus comissi delicti, ante a aparente comprovação da materialidade 

delitiva e de indícios suficientes que apontam para a autoria de crimes como 

lavagem de dinheiro, organização criminosa e contra o Sistema Financeiro 

Nacional pelo requerido. 

Encontra-se também presente o segundo pressuposto necessário à 

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

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

conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de 

Processo Penal). 

Sobre o ponto reitero o que acima disse acerca da necessidade da prisão 

requerida para garantia da ordem pública. É ver que a prática de atos ilícitos por 

JOÃO parece estar em plena atividade.    

Dessa forma, incontestável a necessidade da prisão preventiva, que não é 

atendida por nenhuma outra medida cautelar alternativa, mesmo as estipuladas no 

art. 319 do CPP, ante o comportamento acima descrito do investigado requerido, 

que demonstra praticar atos, aparentemente, voltados para a ocultação de capitais, 

crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e organização criminosa.  

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

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

criminosos, é a cessação da atividade ilícita e a recuperação do resultado financeiro 

criminosamente auferido. Nesse sentido, deve-se ter em mente que no atual estágio da 

modernidade em que vivemos, uma simples ligação telefônica ou uma mensagem 

instantânea pela internet são suficientes para permitir a ocultação de grandes somas de 

dinheiro, como as que parecem ter sido ocultadas no caso ora sob investigação. 

Nesse contexto, a prisão preventiva do investigado supracitado, tal como 

requerida na representação inicial, é medida que se impõe, seja para garantir a ordem 

pública, como por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP. 
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2 - BUSCA E APREENSÃO 

 

Além da fundamentação explicitada alhures, que evidencia a necessidade da 

segregação cautelar indicada, mostra-se de extrema importância a autorização da busca 

e apreensão nos endereços vinculados ao investigado.  

Isso porque, há índicos do cometimento dos delitos de lavagem de dinheiro, 

organização criminosa e contra o Sistema Financeiro Nacional, e a medida de busca é 

meio hábil para reforçar a investigação e, por conseguinte, indicar a autoira e 

materialidade dos delitos imputados. 

É ver que, aparentemente, JOÃO operava pela empresa ADVALOR 

numerário proveniente dos atos ilícitos perpetrados pela organização criminosa.  

Dessa forma, visando à busca de todas as provas possíveis, entendo ser 

pertinente a busca e apreensão nos endereços do investigado, uma vez que, 

supostamente, administrava o capital ilícito de agentes públicos, ou seja, peça essencial 

à organização criminosa que atuava no Rio de Janeiro.   

Nesse sentido, pelas razões expostas ao longo da fundamentação, entendo 

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

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

delitiva e apreender documentos que comprovem os delitos investigados. 

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

profissional relativos ao requerido e nos termos do artigo 240, §1º, “b”, “c”, “e”, “f” e 

“h” do Código de Processo Penal. 

 

3 – CONCLUSÃO 

 

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

autorizadoras, 
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i) DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO PAULO JULIO DE PINHO 

LOPES; e assim o faço para garantia da ordem pública e para assegurar a 

aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 312, caput e 313, I, ambos do CPP; 

 

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

endereços residencial e profissionais (pessoas jurídicas ADVALOR e RASROMA) 

vinculados a JOÃO PAULO JULIO DE PINHO LOPES. 

 

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

documentos, mídias e outras provas encontradas relacionadas aos crimes 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  

AUTORIZO o acesso aos conteúdos das mídias apreendidas, especialmente 

em relação aos smartphones, bem como o acesso aos dados armazenados na nuvem 

relacionados a serviços vinculados aos celulares apreendidos.  
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Determino a expedição de mandado individual para cada local relacionado, 

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

captura de provas. Caberá ao MPF as providências devidas à execução da medida.   

AUTORIZO a realização simultânea das diligências a serem efetuadas com 

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

públicos, incluindo agentes da Receita Federal e membros do MPF, podendo os agentes 

manusear os documentos no momento da busca e, caso necessário, fazer registros 

fotográficos dos documentos, material apreendido e dos trabalhos realizados. 

DETERMINO o SEQUESTRO/ARRESTO dos bens móveis e imóveis 

(medidas assecuratórias), pertencentes JOÃO PAULO JULIO DE PINHO LOPES, 

bem como o sequestro por meio de BACENJUD das contas do investigado e das 

pessoas jurídicas ADVALOR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA, ADVALOR FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO 

COMERCIAL LTDA e RASROMA SERVIÇOS PATRIMONIAIS LTDA, com 

amparo nos artigos 4º da Lei nº 9.613/98 e 125 e seguintes do CPP c/c o artigo 4º do 

Decreto-lei nº 3.240/41, no valor total de R$ 13.516.400,00 (treze milhões quinhentos e 

dezesseis mil e quatrocentos reais). 

Mantenho o SEGREDO ABSOLUTO DE JUSTIÇA enquanto perdurar a 

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

que não há causa determinante que justifique a inobservância da regra constitucional de 

publicidade dos atos judiciais, sobretudo por se tratar de possíveis malfeitos 

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

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

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

nacional.  

Rio de Janeiro/RJ, 26 de julho de 2018. 
 

(assinado eletronicamente) 

MARCELO DA COSTA BRETAS 

Juiz Federal Titular 

7ª Vara Federal Criminal 
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