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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
ÓRGÃO ESPECIAL 

 

 

Em separado, o Ministério Público oferece denúncia em 28 (vinte e oito) 

laudas em face de CLÁUDIO SOARES LOPES, SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL 
SANTOS FILHO, WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO e SÉRGIO DE 
CASTRO OLIVEIRA.  

 

A omissão de fatos ou de pessoas não implica arquivamento implícito, 

reservando-se o Parquet ao eventual aditamento objetivo e/ou subjetivo da denúncia ou 

ao oferecimento de nova ação penal. 

 

Em que pese o colaborador CARLOS EMANUEL DE CARVALHO 
MIRANDA ser apontado como membro da organização criminosa, o Ministério Público 

deixa de denunciá-lo, pois as penas alcançadas em outras condenações1 superam o 

quantum definido como limite no seu acordo de colaboração premiada homologado pelo 

Supremo Tribunal Federal2, o qual se encontra acostado às fls. 512/532. 

 

Requer o Ministério Público, desde logo, a requisição e juntada das FAC’s 

(Folhas de Antecedentes Criminais) dos denunciados. 

 

 
1. DA PRISÃO PREVENTIVA 

 

Com fulcro no art. 312, da lei instrumental penal, pugna o Ministério Público 

pela decretação da prisão preventiva dos denunciados CLÁUDIO SOARES LOPES, 
                                                           
1 Sentenças proferidas nos autos dos processos nº 0509503-57.2016.4.02.5101 e nº 0501853-22.2017.4.02.5101, ambos da 
7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, e nº 5063271-36.2016.4.04.7000 da 13ª Vara Federal 
Criminal da Seção Judiciária do Paraná, acostadas a fls. 533/537.  
 
2 Tal informação consta na denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal nos autos do processo nº 0231438-
95.2017.4.02.5101, que tramita perante a 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. 
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SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO e WILSON CARLOS CORDEIRO DA 
SILVA CARVALHO. 

 

A questão da restrição jurisdicional da liberdade ambulatorial encontra assento 

no próprio texto constitucional. Trata-se do doutrinariamente denominado direito da 

necessidade constitucional.3 Com efeito, ao ganhar previsão no art. 5º, inciso LXI, CRFB, o 

tema medida cautelar pessoal penal foge do âmbito do direito emergencial, pois, ao contrário 

do estado de exceção (constitucional ou legal), o tema é regulado no próprio âmbito dos 

direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Lídima, portanto, a restrição a direito 

fundamental feita de maneira conforme à Constituição. A ideia de um processo penal sem 
prisão processual,4 é enfrentada como utópica pelos próprios seguidores da teoria do 
garantismo penal.5 

 

Levantando a lição de CALAMANDREI, verifica-se que, nos procedimentos 

cautelares, mais do que o objetivo de aplicar o direito material, a finalidade imediata é 
assegurar a eficácia do procedimento definitivo.6  

 

Fica evidenciado, portanto, que as medidas cautelares se destinam a 
garantir o normal funcionamento da Justiça através do respectivo processo (penal) de 
conhecimento.  

 

Autorizada pela Constituição e regulada, na essência, pelo Código de Processo 

Penal, a prisão preventiva demanda a identificação do fumus commissi delicti e do 

periculum in libertatis, a teor do art. 312, do diploma instrumental. 

                                                           
3 Por todos: CHOUKR, Fauzi Hassan. Processo Penal de Emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 13  
ss.  
4 Por todos: FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: RT, 2002, p. 441 e ss. 
(tradução Ana Paula Zomer et al.). 
5 Por todos: LOPES JR., Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal (Fundamentos da Instrumentalidade 
Garantista). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 187/218. BINDER, Alberto Martin. Introdução ao Direito 
Processual Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 150 e ss. (tradução Fernando Zani). 
6 CALAMANDREI, Piero. Introduzione allo Studio Sistematico dei Provvedimenti Cautelari. Padova: Cedam, 
1936, p. 21/22. 
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Na hipótese, a plausibilidade jurídica do cometimento dos delitos é tema 
incontroverso, bastando a simples leitura dos autos, em especial os depoimentos 
prestados por CARLOS MIRANDA, SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA, vulgo “SERJÃO”, 
SÉRGIO CORTÊS, CESAR ROMERO, bem como pelos Promotores de Justiça que 
atuaram na COESF, dentre outros, corroborados por inúmeros elementos probatórios, 
que descortinaram o esquema de pagamento de propina ao ex-Procurador-Geral de 
Justiça e ora denunciado CLÁUDIO SOARES LOPES. 

 
O colaborador CARLOS MIRANDA prestou depoimentos contundentes durante 

a investigação7, não deixando dúvidas sobre o envolvimento do denunciado CLÁUDIO 
LOPES com a organização criminosa instituída pelo também denunciado, o ex-Governador e 

ora denunciado SÉRGIO CABRAL, durante seus mandatos como Chefe do Poder Executivo 

do Estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, merecem destaque os seguintes trechos:  

 

“(...) que em 2006, Sérgio Cabral foi eleito Governador do ERJ e o depoente, 

como já fazia antes, continuou a gerenciar o recebimento da propina advinda de 

fornecedores e prestadores de serviços; que o volume de recebimentos 

aumentou significativamente com a assunção de Sérgio Cabral ao Governo do 

Estado; que o depoente tinha a responsabilidade de receber todo o dinheiro de 

propina, controlando receitas e despesas, inclusive as despesas pessoais de 

Sérgio Cabral; que a indicação das despesas a serem pagas pelo depoente 

eram feitas por Sérgio Cabral e por Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho, 

sempre com autorização de Sérgio Cabral; que todo dinheiro recebido ficava 

sob a custódia dos irmãos Renato e Marcelo Chebar, doleiros encarregados, 

dentre outras coisas, da remessa do dinheiro que sobrava, após os 

pagamentos, para o exterior; que o depoente controlava o recebimento de 

receitas e despesas através de uma planilha excel (...); que o depoente recebia 

o dinheiro dos doleiros e entregava a Serjão ou a Luiz Carlos Bezerra, para que 

fizessem chegar às mãos dos beneficiados; que, no final de 2008, recebeu de 
                                                           
7 Fls. 15/23 e 292/293 
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Wilson Carlos determinação para separar R$300.000,00 (trezentos mil 

reais), que deveriam ser entregues ao Procurador de Justiça do MPRJ, Dr. 

Cláudio Soares Lopes, para que este utilizasse em sua campanha para 

eleger-se Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; que, 

cumprindo a determinação, num prazo de três a quatro dias, providenciou 

a quantia de R$300.000,00, entregando-a a Serjão para que a levasse a 

Wilson Carlos, o que efetivamente foi feito; que confia plenamente em 

Wilson Carlos e, por isso, pode afirmar que o dinheiro efetivamente se 

destinava ao Dr. Cláudio Soares Lopes e que foi efetivamente pago; que 

posteriormente, como sempre fazia, prestou contas ao então Governador Sérgio 

Cabral dos pagamentos feitos naquele mês, dentre os quais estavam os 

R$300.000,00 destinados ao Sr. Cláudio Soares Lopes; que Wilson, na ocasião 

do pedido de dinheiro destinado ao Cláudio Lopes, disse ao depoente que era 

uma determinação do governador Sérgio Cabral; que, em meados de março e 

abril de 2009, com Cláudio Lopes eleito e exercendo a chefia do MP, 

recebeu de Wilson Carlos determinação de que fosse destinado ao Cláudio 

Lopes, para ser pago até dia 5 de cada mês, a quantia de R$150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais); que tal pagamento durou até o final do 

mandato do Sr. Cláudio Lopes em 2012; que os pagamentos foram feitos 

mensalmente de março de 2009 até dezembro de 2012, cessando com o 

fim de mandato de Cláudio Lopes; que o depoente, em razão de sua 

atividade, procurava manter o mínimo de contato possível com o governador 

Sérgio Cabral, daí porque todas as ordens lhe eram repassadas por Wilson 

Carlos, inclusive essa que determinou o pagamento da quantia mensal ao Sr. 

Cláudio Soares Lopes; que o depoente separava a quantia de R$150.000,00, 

colocava-a em dois envelopes azuis, pouco maiores que o tamanho A4, nos 

quais distribuía os maços de R$10.000,00 com notas de R$100,00 ou R$50,00; 

que entregava os envelopes ao Serjão, que, por sua vez, os entregava a Wilson 

Carlos (...);que normalmente o dinheiro destinado ao Sr. Cláudio Soares Lopes 

era enviado pelos doleiros, irmãos Chebar, ao depoente, que o repassava a 
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Wilson Carlos, mas, eventualmente, o depoente determinava aos doleiros que 

entregassem o dinheiro diretamente ao Serjão, para que ele o entregasse a 

Wilson Carlos, sempre com o registro de toda a contabilidade feito pelo 

depoente; que desconhece alguma contrapartida concreta do Sr. Cláudio Lopes 

em razão do recebimento dos valores aqui mencionados, mas foi informado pelo 

Wilson Carlos que os pagamentos objetivavam trazer o Cláudio Lopes para o 

grupo e contar com a boa vontade dele nas demandas no MPRJ; que o 

depoente reafirma a sua certeza de que o Sr. Wilson Carlos nunca desviou 

nenhum pagamento, podendo por isso mesmo afirmar que todos os 

pagamentos dirigidos ao Sr. Cláudio Lopes foram efetivamente entregues 

a ele, até porque nunca houve qualquer notícia ou reclamação de desvios; 

que além da confiança e da ausência de qualquer reclamação acerca dos 

pagamentos, o depoente prestava contas periodicamente e diretamente ao 

governador Sérgio Cabral, que tinha ciência de tudo, inclusive dos 

pagamentos ao Cláudio Lopes (...)”(grifo nosso) 
 

As declarações de CARLOS MIRANDA transcritas acima foram integralmente 
corroboradas pelo depoimento prestado pelo denunciado SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA, 
vulgo “SERJÃO”, que confessou ter participado de pagamentos de propina ao denunciado 
CLÁUDIO LOPES entre o final de 2008 e o final de 2012, conforme se depreende da 

transcrição abaixo8:  

 

“que o depoente tinha, na organização chefiada pelo Sérgio Cabral, a função de 

transportar valores destinados ao pagamento de propina a diversos 

destinatários, dentre eles o investigado no presente procedimento, Dr. Cláudio 

Soares Lopes, Procurador de Justiça do MPERJ (...); que o pagamento dos 

valores ao Procurador Cláudio Soares Lopes começou a acontecer entre 

os meses de setembro e outubro de 2008, ocasião em que o depoente foi 

comunicado pelo então secretário Wilson Carlos que o “esquema” ajudaria 
                                                           
8 Fls. 264/269 
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Cláudio Soares Lopes na eleição que aconteceria no Ministério Público ao 

final daquele ano; que Wilson Carlos disse ao depoente que havia duas 

chapas concorrendo e que eles ajudariam a do Dr. Cláudio Soares Lopes, com 

pagamento mensal para auxiliar nas despesas da companha; que, a partir de 

então, o depoente, nos dois primeiros meses, levou ao gabinete de Wilson 

Carlos no Palácio Guanabara a quantia de R$50.000,00 em cada uma das 

ocasiões, para que fosse entregue ao Dr. Cláudio Lopes; que nestas duas 

primeiras ocasiões a entrega se deu no Palácio Guanabara, no gabinete de 

Wilson Carlos; que a terceira remessa, ainda de R$50.000,00, aconteceu no 

Palácio Laranjeiras; que a mudança para o Palácio Laranjeiras foi justificada por 

Wilson Carlos ao depoente por ser um lugar mais discreto; que a presença de 

Cláudio Lopes mensalmente no Palácio Guanabara despertaria muita atenção; 

que o depoente levou, por três vezes, a quantia de R$50.000,00 para ser 

entregue a Cláudio Lopes, as duas primeiras no Palácio Guanabara e a terceira 

no Palácio Laranjeiras; que o depoente estranhou que, sendo a verba 

destinada à campanha eleitoral, os pagamentos prosseguiram com 

periodicidade mensal durante os dois mandatos de Cláudio Lopes à frente 

do Ministério Público (...); que, depois que o depoente fez a entrega do 

dinheiro para a campanha, percebeu que havia alguma coisa errada com o 

prosseguimento dos pagamentos, como já dito, durante todo o período 

dos mandatos de Cláudio Lopes; que após a terceira remessa do dinheiro 

destinado à campanha, os pagamentos continuaram, mas passaram a vir 

em envelopes fechados, muitas vezes com indicação de MP ou MPB, esta 

última para disfarçar a destinação (...)”(grifo nosso) 

 

Verifica-se do teor dos referidos depoimentos que o denunciado CLÁUDIO 
LOPES foi facilmente cooptado para a quadrilha chefiada pelo denunciado SÉRGIO CABRAL, 
a partir de um convite que lhe foi formulado pelo denunciado WILSON CARLOS, então 
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Secretário de Estado de Governo. Nesse sentido, vale a transcrição do seguinte trecho do 

depoimento prestado pelo denunciado SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA9:  
 

“(...) que o depoente soube por Carlos Miranda que a cooptação de Cláudio 

Lopes para o “esquema” se deu a partir de um convite de Wilson Carlos, 

que ofereceu a Cláudio Lopes uma ajuda para a campanha, sendo esta 

prontamente aceita; que Carlos Miranda comentou com o depoente que 

Wilson Carlos “deu um chute” e se surpreendeu com a pronta aceitação da 

ajuda para a campanha, que acabou se prolongando por todo o período 

dos mandatos; que a ida de Wilson Carlos ao Palácio Laranjeiras se dava 

exclusivamente para encontrar com Cláudio Lopes e repassar a ele o dinheiro; 

que logo que isto acontecia, Cláudio Lopes ia embora e, em seguida Wilson 

Carlos também saía (...)” (grifo nosso) 

 

Com a cooptação do então Procurador-Geral de Justiça, o esquema de 

pagamento de propina se desenvolveu exatamente da forma descrita na inicial acusatória, ou 

seja, cumprindo ordens do denunciado SÉRGIO CABRAL, o operador financeiro da malta, 

CARLOS MIRANDA, separava a quantia destinada ao pagamento da propina e determinava 

que o denunciado SÉRGIO DE CASTRO, vulgo “SERJÃO”, a entregasse ao denunciado 
WILSON CARLOS, que, por sua vez, efetuava diretamente os pagamentos ao denunciado 
CLÁUDIO LOPES.  

 

O pagamento da infausta “mesada” iniciou-se em março de 2009 e se protraiu 

ininterruptamente até dezembro de 2012, quando se encerrou o segundo mandato do 

denunciado CLÁUDIO LOPES como Procurador-Geral de Justiça.  

 

A colaboração de CARLOS MIRANDA também mencionou outros dois 

episódios emblemáticos que foram corroborados por elementos de prova colhidos ao longo da 

investigação. Um deles foi a indevida interferência do denunciado CLÁUDIO LOPES na 
                                                           
9 Fls. 264/269 
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contratação de uma empresa pelo Consórcio Maracanã, formado pelas empreiteiras CNO 

(Construtora Norberto Odebrecht), Andrade Gutierrez e Delta, fato que será objeto de 

procedimento investigatório próprio no âmbito do Ministério Público. 

 

Nas palavras de CARLOS MIRANDA:  

 

“(...) que, no começo da obra do Maracanã, em 2010 ou 2011, o depoente 

estava reunido com o Sr. Wilson Carlos e este lhe informou que precisava sair 

mais cedo, pois tinha uma reunião na Odebrecht, empresa que estava 

construindo o Maracanã, porque precisava levar até a referida empresa um 

pleito do Sr. Cláudio Soares Lopes no sentido de que fosse contratada 

determinada empresa, cujo nome o depoente não se recorda, para instalar as 

escadas rolantes no Maracanã; que o depoente, por sua experiência, 

entendeu que aquela intermediação iria beneficiar o Sr. Cláudio Lopes de 

alguma maneira; que, posteriormente, ficou sabendo que a empresa em 

questão foi efetivamente contratada para instalar as escadas rolantes no 

Maracanã (...)” (grifo nosso) 

 

Pois bem, o gerente de contratos da Construtora Norberto Odebrecht (CNO), 

Marcos Vidigal do Amaral, responsável pela obra do Maracanã, confirmou o trecho do 

depoimento acima transcrito, destacando que CARLOS MIRANDA sequer o conhecia: 

 

“(...) que o depoente, mesmo sem estar mais no controle dos contratos, no final 

de 2010, ao que se recorda no mês de novembro, se encontrou com Wilson 

Carlos, no Palácio Guanabara, a pedido deste, que lhe trouxe um pleito 

para que a empresa PROSEGUR pudesse apresentar cotação visando ser 

contratada para instalações elétricas e hidráulicas, controle de acesso, CFTV 

(sistema de câmeras de vigilância), ar condicionado, elevadores, escadas 

rolantes, enfim, todas as instalações elétricas e hidráulicas; que o valor do 

contrato com a PROSEGUR na forma pretendida ficaria em torno de 60 milhões 
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de reais; que efetivamente a PROSEGUR ofereceu cotação e acabou por ser 

contratada para toda as finalidades acima elencadas, exceto a instalação de ar 

condicionado; que a contratação de uma única empresa para a prestação de 

inúmeros serviços, como no caso, não é usual, mas assim foi feito em 

razão do pedido de Wilson Carlos (...); que quando Wilson Carlos lhe fez o 

pedido, disse que o depoente seria procurado por uma pessoa de nome 

Hélio, cujo sobrenome não se recorda, para tratar do procedimento em prol da 

PROSEGUR (...); que o depoente chegou a se encontrar com Wilson Carlos em 

várias ocasiões, sendo que, em duas ou três delas, foi por ele instado a dar 

esclarecimentos acerca do avanço das tratativas da contratação da 

PROSEGUR; que o pedido referente à PROSEGUR foi o único feito pelo Wilson 

Carlos ao depoente (...)” (grifo nosso) 

 

Após a confirmação das declarações do colaborador CARLOS MIRANDA pela 

testemunha Marcos Vidigal, foi colhido o depoimento de Hélio Geraldino, Diretor Comercial da 

Prosegur/Setha, que, por sua vez, afirmou ter contratado um ex-funcionário de nome Vitor 

Patrão Manhães, proprietário da empresa RGV, que outrora o havia procurado com uma oferta 

de “ajuda” para que a Prosegur/Setha ganhasse um contrato com o Consórcio Maracanã. 

Vejamos o que Hélio Geraldino afirmou: 

 

“(...) que o depoente acredita que a influência política mencionada no 

referido depoimento pode ter tido origem na contratação pela Prosegur da 

empresa RGV, de propriedade de um ex funcionário do depoente na 

década de 90, de nome Vitor Patrão Manhães; que a contratação de Vitor se 

deu, por indicação do depoente, em razão de sua competência na área técnica 

de sistemas, mas também porque Vitor dizia que tinha “caminhos” que poderiam 

ajudar, sem, no entanto, especificar qualquer detalhe, apesar de perguntado, 

insistentemente, pelo depoente mais de “cinqüenta vezes”; que o depoente sabe 

dizer que Vitor nasceu em Campos dos Goytacazes, mas veio residir no Rio de 

Janeiro na época em que começou a estagiar com o depoente em 1991; que o 
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depoente também conheceu Guilherme Patrão Manhães, irmão de Vitor, que 

trabalhou na área financeira da empresa do depoente no período aproximado de 

1993 ou 1994 até 1997, quando saiu junto com seu irmão para montar um 

negócio próprio; que o depoente sabe que Guilherme voltou a morar em 

Campos, com mulher e filhos; que, depois disso, só encontrou com Guilherme 

algumas vezes, desconhecendo que ele tenha trabalhado no Ministério Público 

(...); (grifo nosso) 

 

Ainda nessa linha, visando desvendar o real motivo pelo qual o ex-PGJ teria 

feito o pedido de ingerência ao denunciado WILSON CARLOS junto ao Consórcio Maracanã, 

foi solicitada à Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ uma diligência de análise 

de vínculos, que concluiu que Vitor Patrão Manhães é casado com uma prima da esposa do 

denunciado CLÁUDIO LOPES10.  

 

Nesse eito, fica claro o interesse do denunciado CLÁUDIO LOPES na 

celebração de um contrato milionário entre Prosegur/Setha e Consórcio Maracanã, que 

indubitavelmente beneficiou Vitor Patrão Manhães, o qual recebeu como retribuição ao serviço 

prestado a elevada quantia de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 
 

Destaca-se, ainda, que a relação de proximidade com os familiares de sua 

esposa é tão grande que, ao assumir o cargo de PGJ, o denunciado CLÁUDIO LOPES 

nomeou para um cargo em comissão Guilherme Patrão Manhães, irmão de Vitor Patrão 

Manhães, que trabalhou na estrutura do MPRJ tão somente durante seus dois mandatos como 

chefe da instituição11.  

 

Portanto, a informação prestada pelo colaborador CARLOS MIRANDA, 

revelando que uma reunião realizada com o denunciado WILSON CARLOS foi interrompida 
                                                           
10 A informação obtida pela CSI/MPRJ está no MPRJ nº 2018.00870672, apensado aos autos, e foi confirmada no 
depoimento prestado pelo denunciado Cláudio Lopes.  
 
11 Guilherme Patrão Manhães foi nomeado em 16/02/2009 e exonerado no dia17/01/2013, último dia da gestão de Cláudio 
Lopes como Procurador-Geral de Justiça.  
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para que o mesmo atendesse a um pleito do denunciado CLÁUDIO LOPES junto ao 

consórcio construtor das obras de reforma do Maracanã, foi plenamente corroborado pelos 

sobreditos elementos de prova.  

 

Marcos Vidigal, engenheiro da ODEBRECHT, confirmou ter recebido pedido do 

denunciado WILSON CARLOS em favor da empresa representada por Helio Geraldino, que, 

por sua vez, confirmou ter buscado os “caminhos” para sobredita contratação com Vitor 

Manhães, que vem a ser casado com a prima da esposa do denunciado CLÁUDIO LOPES e 

irmão de Guilherme Manhães, que foi nomeado para cargo em comissão pelo então 

Procurador-Geral de Justiça.  

 

Frise-se que CARLOS MIRANDA sequer conhecia as demais testemunhas 

ouvidas e nem sabia das reais circunstâncias da contratação, tendo apenas dito, em linhas 

gerais, que o denunciado CLÁUDIO LOPES postulou a indicação de uma empresa junto ao 

consórcio do Maracanã. As investigações ratificaram com absoluta segurança as informações 

do colaborador, circunstância que representa expressiva prova de corroboração e reveste seu 

depoimento de extrema credibilidade.  

 

Outro episódio relevante mencionado nas declarações do colaborador CARLOS 
MIRANDA, e plenamente corroborado durante a investigação,  foi o arremesso do laptop onde 

fazia a contabilidade da organização criminosa em um lago existente no meio de sua fazenda, 

localizada no município de Paraíba do Sul.  

 

Conforme se verifica através das fotografias abaixo, no dia 25 de abril de 2018, 

membros do Ministério Público, mergulhadores do Corpo de Bombeiros, CARLOS MIRANDA e 

seu advogado, se dirigiram à citada fazenda, oportunidade em que o laptop foi localizado 

exatamente no local mencionado pelo colaborador em seu depoimento. 
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O relatório circunstanciado da CSI/MPRJ sobre a citada diligência encontra-se 

acostado a fls. 172/173 do procedimento investigatório.  

 

Com apoio da Embaixada Americana, o HD do notebook encontrado no lago foi 

recuperado da corrosão pelo Federal Bureau of Investigation – FBI, nos Estados Unidos, já 

sem qualquer conteúdo relevante. Entretanto, tal informação é importante na medida em que 

corrobora a assertiva do colaborador no sentido de que apagou todos os arquivos de controle 

dos pagamentos espúrios antes de arremessar o computador no lago, sendo que o fez, 

obviamente, com o propósito de destruir provas da prática delituosa executada pela 

organização criminosa. Portanto, novamente, temos a palavra do colaborador corroborada por 

outros elementos de convicção.  
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O comportamento dos denunciados revela, a um só tempo, o entrelaçamento 

dos seus interesses políticos e financeiros, pois o controle da cúpula do Ministério Público por 

quatro anos, exercido através da cooptação de seu chefe institucional, foi um dos fatores que 

estimulou os agentes públicos a se locupletarem reiteradamente de verbas ilícitas.   

 

A promíscua relação entre o então Procurador-Geral de Justiça e os membros 

do alto escalão do governo, hoje descortinadas com base nas fartas provas colhidas ao longo 

da presente investigação, à época já geravam desconfiança entre os membros da COESF, que 

sofreram investidas constrangedoras advindas do chefe do Parquet estadual. 

 

A título de exemplo merece destaque o evento narrado pelo Promotor de Justiça 

Matheus Picanço de Lemos Pinaud em seu depoimento prestado nos autos do MPRJ nº 

2017.00404193 (fls. 176/182), em que relata o peculiar interesse do denunciado CLÁUDIO 
LOPES em procedimento investigatório que envolvia o operador administrativo da malta, o 

denunciado WILSON CARLOS, ex-Secretário de Estado de Governo:  

 

“(...) que em ocasião anterior, o depoente, tendo verificado a presença de 

indícios envolvendo o então Secretário de Governo Wilson Carlos, foi ao 

gabinete do Procurador Geral Claudio Lopes para relatar o fato, ocasião 

em que este determinou ao depoente que deixasse o inquérito ali em seu 

gabinete naquele momento e que era desnecessário formalizar a entrega 

através de ofício e de guia de remessa, pedindo ao depoente que fizesse ali 

na hora um despacho declinando de sua atribuição; que o depoente achou 

estranha a atitude do Procurador Geral, decidindo que dali por diante 

qualquer forma de remessa deveria ser precedida de ofício e se necessário com 

extração de cópias para não paralisar a investigação (...)” (grifo nosso) 

 

O modus operandi da atuação do denunciado CLÁUDIO LOPES dentro da 

organização criminosa foi descortinado não apenas pelos depoimentos transcritos acima, mas 
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também por contundentes declarações de outros integrantes da súcia, que não se conheciam 

por pertencerem a núcleos diferentes.  

 

Nesse sentido, cumpre transcrever o estarrecedor depoimento prestado por 

CESAR ROMERO VIANNA JUNIOR na sede da Corregedoria-Geral do Ministério Público, nos 

autos do procedimento MPRJ nº 2017.00404193 (fls. 404/409):  

 

“(...) que Sérgio Cortes tinha conhecimento das denúncias referentes à falta de 

medicamentos ainda que não houvesse, até então, qualquer procedimento 

instaurado; que Sérgio Cortes atribuía esse conhecimento a informações 

passadas pelo Procurador-Geral; (...) que enquanto Subsecretário, também 

recebeu de Sérgio Cortes informações especificas sobre procedimentos 

instaurados contra o declarante; que essas informações também eram 

atribuídas ao Dr. Cláudio Lopes; (...) que foi neste período que Sérgio Cortes 

passou ao declarante o nome do Dr. Luiz Carlos Humbert Maranhão, como 

sendo “indicação” do Dr. Cláudio Lopes; que o declarante efetivamente 

constituiu o Dr. Maranhão como seu patrono; que na conversa em que 

Sérgio Cortes mencionou o nome do Dr. Maranhão, este chegou a ligar para o 

Procurador-Geral Cláudio Lopes, estando na frente do depoente; que estavam 

conversando sobre a investigação, inclusive que também existiam 

procedimentos na delegacia fazendária, quando Sergio Cortes resolveu ligar 

diretamente para o Procurador-Geral; (...) que no caso da busca e apreensão 

realizada em sua casa, o declarante recebeu uma mensagem de Sergio Cortes 

em seu celular pedindo para que se encontrassem “no morro”; que por “morro” 

Sérgio Cortes se referia à casa de Miguel Skin; (...) que ao chegar na casa de 

Miguel Skin, Sérgio Cortes já se encontrava lá e disse ao declarante: “uma 

bomba! Amanhã vai ter uma busca e apreensão na sua casa”; que Sergio 

Cortes então perguntou ao declarante se lá existiam documentos 

comprometedores; que o declarante informou a Sergio Cortes que em sua 

casa havia alguns extratos da conta no exterior e planilhas de licitações 
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sobre as quais ainda não haviam sido prestado contas; que então Sérgio 

Cortes lhe disse para “correr para casa e eliminar tudo que havia lá”; que o 

declarante perguntou a Sérgio Cortes como ele sabia dessa informação; 

que Sergio Cortes “foi textual” em dizer: “o Claudio Lopes”; que foi ainda 

informado que a busca e apreensão seria realizada por agentes do Ministério 

Público; que o declarante “não perguntou mais nada” e foi diretamente para sua 

casa; que o declarante, ao chegar em casa, conversou com sua esposa e pediu 

que esta fosse para Niterói com seus dois filhos para que o declarante 

estivesse sozinho em casa no momento da diligencia; que o declarante 

“eliminou o que tinha que eliminar”; (...) pode dizer que havia informações 

que eram verdadeiras, por exemplo, no caso da investigação por 

enriquecimento ilícito e no caso da própria busca e apreensão; que outro 

exemplo foi o oferecimento de ações penais em face do declarante nas 

investigações da TOESA e da Barrier; que Sergio Cortes diozia que segundo 

Claudio Lopes havia lhe informado, este “seguraria as denúncias enquanto 

estivesse na PGJ, porém temia que estas fossem propostas uma vez que se 

afastasse para concorrer a recondução; que foi exatamente o que veio a 

ocorrer, as denúncias foram oferecidas quando Claudio Lopes estava afastado; 

(...) que relativamente às questões institucionais, também havia outros 

promotores em contrato com Sergio Cortes, mas o declarante não se recorda o 

nome; que, no que toca à informações privilegiadas, relacionadas a 

investigações, no entanto, o único nome mencionado por Sergio Cortes é 

o de Cláudio Lopes.” (grifo nosso) 

 

As graves declarações transcritas acima foram integralmente corroboradas pelo 

ex-Secretário de Saúde e Defesa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro, SÉRGIO 

CÔRTES, conforme se verifica no trecho abaixo destacado, extraído de seu depoimento nos 

autos do MPRJ nº 2017.00404193 (fls. 381/382): 
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“que, com relação aos fatos apurados no presente procedimento, o declarante 

pode confirmar as declarações de Cesar Romero, no sentido de que 

efetivamente recebeu do Procurador de Justiça Claudio Soares Lopes o 

aviso de que havia um mandado de busca e apreensão a ser cumprido na 

casa de Cesar Romero, em razão de uma operação do Ministério Público 

Estadual; que na ocasião o Procurador de Justiça Claudio Soares Lopes 

esclareceu que nada poderia fazer para evitar a operação, porque estava 

licenciado do cargo e a Procuradoria Geral estava nas mãos do Dr. Carlos 

Antônio Navega e que o filho deste fazia parte da equipe que realizaria a 

operação de busca e apreensão; (...) que se encontrou sozinho, na véspera da 

operação, com o Procurador de Justiça Claudio Soares Lopes, em um café 

situado no lobby do edifício Cândido Mendes, na Rua da Assembleia 10, 

acreditando ter sido nesse encontro que se deu o repasse da informação (...)” 

(grifo nosso) 

 

Diante da vergonhosa e lamentável conduta do ex-Procurador-Geral de Justiça, 

o denunciado CLÁUDIO LOPES, outro não poderia ser o resultado da diligência de busca e 

apreensão, senão a total inefetividade da ordem judicial emanada pelo juízo da 4ª Vara de 

Fazenda Pública12, como bem destacado pela testemunha o Promotor de Justiça Matheus 

Picanço de Lemos Pinaud, em seu depoimento prestado nos autos do MPRJ nº 

2017.00404193 (fls. 176/182): 

 

“(...) que quando o depoente chegou na COESF, a CSI já era coordenada pelo 

colega Paulo Wunder, que caracterizou sua gestão pela centralização na 

coordenação de todas as operações; que todas as ações solicitadas pela 

COESF foram atendidas, havendo, contudo, em algumas ocasiões, necessidade 

de uma “negociação” entre a COESF e a CSI, objetivando modular a quantidade 

de informações que seriam repassadas antes do dia da operação, visando 

preservar o sigilo e o sucesso das diligências; que as negociações eram feitas 
                                                           
12 Medidas judiciais tombados sob os nº 0341903-85.2010.8.19.0001 e 0344276-89.2010.8.19.0001. 
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com o Coronel Gilson Chagas, que se reportava ao Coordenador Paulo Wunder; 

que o coordenador Paulo Wunder sempre queria saber o máximo de 

detalhes das operações, ao argumento de que precisava dimensionar com 

exatidão a quantidade de agentes, armamentos e etc, enquanto a COESF 

queria ao máximo preservar o sigilo da operação para evitar vazamentos e 

garantir que ela fosse bem sucedida; que em determinada ocasião, o 

coordenador Reinaldo Lomba receberia a visita do Delegado Federal David 

Salem, chefe de Inteligência da Policia Federal, sendo certo que na chegada, foi 

ele recebido por um agente da Policia Federal cedido ao MP, de nome 

Algebaile, que antes de levá-lo à presença do coordenador Reinaldo, 

apresentou-o, por cortesia, ao coordenador da CSI Paulo Wunder, que acabou 

por levá-lo até o coordenador Reinaldo Lomba; que o Delegado David Salem 

veio ao MP para tratar de assuntos referentes à uma servidora que estava 

sendo investigada pela Policia Federal e trabalhava na Secretaria de 

Segurança, salvo engano, e já tinha sido denunciada pela COESF; que o 

coordenador Reinaldo Lomba relatou ao depoente que, na manhã do dia 

seguinte ao encontro com o delegado, recebeu uma ligação do então 

Procurador Geral Claudio Lopes que, nervoso, queria saber se estava em 

curso alguma operação conjunta da COESF com a polícia federal, 

solicitando que fosse ao seu gabinete logo que chegasse; que ainda 

segundo relato do coordenador Reinaldo Lomba, este foi ao gabinete do 

Procurador Geral Claudio Lopes que insistiu em saber se haveria operação 

conjunta e se esta se referia a fatos envolvendo a Secretaria de Saúde, 

recebendo do Coordenador Reinaldo Lomba a informação de que não havia 

nenhuma operação em curso; que ante a intervenção do Procurador Geral 

Claudio Lopes, o depoente e os demais integrantes da COESF concluíram que 

a informação sobre a vinda do Delegado da Policia só poderia ter sido 

repassada pelo coordenador da CSI Paulo Wunder, que era o único que sabia 

do encontro e tinha acesso livre ao Procurador Geral; que a partir daí, 

constatado que o coordenador Paulo Wunder reportava ao Procurador Geral 
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Claudio Lopes tudo o que acontecia na área da COESF, mesmo quando não 

havia interferência da CSI, os integrantes da COESF entenderam pela 

necessidade de sigilo nas ações que envolviam a saúde, principalmente pelas 

constantes interferências do Procurador Geral Claudio Lopes, particularmente 

interessado nas investigações envolvendo esta área (...)” (grifo nosso)  

 

No mesmo sentido, o coordenador da COESF Reinaldo Moreira Lomba 

destacou o constrangimento causado pelas constantes interferências do ex-Procurador-Geral 

CLÁUDIO LOPES nas investigações que envolviam o grupo criminoso a que pertencia (fls. 

151/156 do procedimento MPRJ nº 2017.00404193).   

 

“(...) que a partir de informações da mídia, o depoente determinou a instauração 

de procedimentos envolvendo fraudes na manutenção de viaturas do Estado 

pela empresa Toesa e fraudes em licitações envolvendo a empresa Barrier, 

ambas na Secretaria de Estado de Saúde, chefiada, então, por Sergio Côrtes, 

tendo como secretário executivo Cesar Romero; que durante as investigações, 

foi chamado ao gabinete do então Procurador Geral Claudio Lopes, que 

queria saber do andamento das mesmas e afirmou que não seria 

conveniente o oferecimento de eventual denúncia antes da eleição para o 

Governo do Estado, que se realizaria em outubro daquele ano (2010); que 

o depoente afirmou ao Procurador Geral que apenas não ofereceria a 

denúncia porque até as eleições, provavelmente,  não conseguiria concluir 

as investigações, porque ainda havia várias oitivas e diligências a realizar; 

que, nesta ocasião, o Procurador Geral mandou mensagem via celular para 

alguém, afirmando ao depoente que estava avisando “a ele”, entendendo o 

depoente se tratar do Governador; que, em outra ocasião, ainda antes da 

eleição para Governador, foi chamado ao gabinete do Procurador Geral e 

lá chegando encontrou  próximo do hall de elevadores, já de saída, o 

advogado de Cesar Romero, Dr. Luis Carlos Humbert Maranhão; que ao 

chegar no gabinete, foi levado pelo Procurador Geral Claudio Lopes a uma 
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sala reservada onde foi indagado por ele de forma bastante nervosa se 

estaria para acontecer alguma operação da COESF, sem que ele estivesse 

sabendo; que o depoente respondeu a verdade, ou seja, que não havia 

qualquer operação prestes a ser deflagrada; que neste momento o 

Procurador Geral Claudio Lopes informou ao depoente que ficou sabendo que 

no dia anterior ele teria recebido a visita de um Delegado da Polícia Federal, 

imaginando o depoente que esta informação é que gerou no Procurador Geral a 

preocupação com eventual operação; que não lembra se o Procurador Geral 

especificou a área ou a motivação desta suposta operação; que o depoente 

esclarece que o Delegado Federal, que realmente o visitara no começo da noite 

do dia anterior, era o David Salem, chefe do Departamento de Inteligência 

Policial, em Brasília; que este delegado ao entrar no prédio para ir ao encontro 

do depoente encontrou-se com um agente da policia federal que trabalhava na 

CSI ou na COTEC, de nome Algebaile; que este agente levou o delegado até a 

presença do coordenador da CSI, promotor Paulo Wunder para apresentá-lo; 

que essa informação foi dada ao depoente pelo próprio Algebaile; que quem 

levou o delegado ao encontro do depoente foi o próprio Paulo Wunder; que na 

ocasião o delegado encontrou-se com o depoente para tratar de assuntos 

referentes à uma funcionaria do DETRAN já denunciada pela COESF, que seria 

uma pessoa de ligação próxima com o então Governador Sérgio Cabral; que, 

após estas reuniões, o depoente não mais se encontrou com o Procurador Geral 

Claudio Lopes para tratar de feitos na COESF; que na ocasião o relacionamento 

com a CSI era normal, registrando o declarante apenas a mudança na 

sistemática, uma vez que o promotor Paulo Wunder era concentrador e todos os 

pedidos de auxílio tinham que passar por ele, dando a impressão de que o 

referido promotor de justiça não gostava que houvesse um contato direto dos 

colegas com os agentes; que até então não havia por parte da COESF 

nenhuma preocupação de sigilo na relação com a CSI; que a equipe da 

COESF ofereceu, pelo menos, três ações penais, tendo como base as 

investigações das fraudes ocorridas no âmbito da Secretaria de Estado da 
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Saúde, na gestão do Sr. Sérgio Côrtes; que ao que se recorda o depoente, 

as ações criminais referidas foram propostas na gestão interina do 

Procurador de Justiça Carlos Navega à frente da instituição; que a equipe 

da COESF não pôde oferecer as denúncias antes porque as investigações 

foram objeto de solicitação do então Procurador Geral Claudio Lopes em 

07/10/2010 e só retornaram à COESF, pelo que se recorda o depoente, no 

início de dezembro do mesmo ano; que quando da solicitação do 

Procurador Geral uma secretária do gabinete do 8º andar foi ao encontro 

do depoente e pediu para levar os procedimentos, ocasião em que o 

depoente exigiu que a solicitação fosse feita formalmente através de 

oficio, como acabou por acontecer; que estas ações, em razão de declínio 

de competência, foram para a Justiça Federal e resultaram em 

condenações; que o depoente, em face dos encontros com o então 

Procurador Geral Claudio Lopes, aqui narrados, ficou indignado com a 

solicitação dos processos pelo então Procurador Geral e comunicou ao 

Subprocurador Geral, procurador Antônio José Campos Moreira, todo o 

ocorrido, informando que pediria exoneração; que o depoente confiava no 

Dr. Antônio José porque com ele trabalhava na Atribuição Originária, função que 

acumulava com a coordenação da COESF; que o Procurador Antônio José 

pediu ao depoente que tivesse paciência até que tudo fosse devidamente 

esclarecido; que o depoente afirmou ao Procurador de Justiça Antonio José que 

não mudaria sua intenção de pedir a exoneração; que, ao comunicar o fato aos 

demais integrantes da COESF, Matheus Pinaud e Ana Carolina Moraes Coelho, 

ouviu deles que também sairiam; que logo em seguida o Procurador Carlos 

Antonio Navega, que assumiria a gestão durante o afastamento do Procurador 

Claudio Lopes, que concorreria à recondução, pediu que o depoente e dos 

demais integrantes da COESF avaliassem a possibilidade de mudarem de idéia 

ante a repercussão que essa saída em massa poderia ter na mídia, expondo a 

instituição em delicado momento de eleições internas; que o depoente, então, 

impôs como condição de sua permanência a devolução dos 
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procedimentos; que cobrou do Dr. Carlos Navega, já no cargo de 

Procurador Geral, a devolução dos procedimentos, tendo recebido como 

resposta que os mesmos não estavam fisicamente no gabinete; que o 

Procurador de Justiça Carlos Navega afirmou ao depoente que, por mais 

de uma vez, solicitou ao Dr. Claudio Lopes, então afastado, que 

devolvesse os procedimentos, não obtendo sucesso (...); que em função de 

todo o ocorrido, o depoente comunicou ao Dr. Carlos Navega que não mais 

trabalharia com o Dr. Claudio Lopes, daí porque logo após o oferecimento da 

denúncia o depoente, o Dr. Matheus Picanço e a Dra. Ana Carolina pediram 

exoneração, que foram aceitas pelo então Procurador Geral Carlos Navega; que 

as investigações realizadas pela COESF no âmbito da Secretaria de Estado da 

Saúde também ajudaram a embasar a ação de improbidade que, salvo engano, 

foi proposta contra os mesmos réus da ação penal; que o depoente se recorda 

que houve um pedido cautelar de busca e apreensão a ser realizado pela CSI, 

mas que os colegas da área de improbidade, dentre eles Leonardo Cuña, 

Ana Carolina Moraes e Leandro Navega, em razão das interferências do 

então Procurador Geral Claudio Lopes entenderam, em consenso com o 

depoente e o Dr. Matheus, que a operação deveria ser mantida em sigilo, 

uma vez que o promotor de justiça Paulo Wunder, coordenador da CSI, 

sendo pessoa da confiança do Procurador Claudio Lopes, poderia avisá-lo 

da operação, mesmo estando ele afastado; que ficou sabendo que os 

promotores da área da improbidade solicitaram, então, o auxílio da CSI, tendo 

ouvido do então coordenador Paulo Wunder que o auxílio solicitado só seria 

dado após o relato detalhado da operação; que este era o protocolo de trabalho 

do Dr. Paulo Wunder para qualquer solicitação; que depois ficou sabendo que o 

Dr. Paulo Wunder, mesmo com determinação do então Procurador Geral Carlos 

Navega recusou-se a fornecer o auxílio fora do protocolo por ele estabelecido, 

tendo sido exonerado em conseqüência da sua inflexibilidade; que o depoente 

ficou sabendo que a operação foi realizada, mas sem sucesso; que a recusa 

dos colegas em fornecer a informação ao Dr. Paulo Wunder, no entender do 
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depoente, se deu principalmente pela relação de confiança e lealdade que ele 

tinha com o Procurador de Justiça Claudio Lopes, havendo um consenso no 

grupo de que ele iria comunicar a operação ao Procurador de Justiça Claudio 

Lopes; (...) que foi relatado ao depoente pela colega Ana Carolina Moraes 

que esta encontrou-se com o Procurador Claudio Lopes no gabinete da 

sua Procuradoria de Justiça e este pediu a ela que não se exonerasse, 

afirmando que o depoente e o Dr. Matheus eram “sujos” porque haviam 

usado a atuação funcional, mais precisamente o oferecimento das 

denúncias no âmbito da secretaria de saúde e o auxilio na ação de 

improbidade correlata, para favorecer um grupo político do PMDB 

fluminense que queria fazer de Moreira Franco ministro; que Ana Carolina 

relatou ao depoente que ficou extremamente constrangida com a forma de 

abordagem e os termos que o Procurador Claudio Lopes usou ao se referir 

aos colegas; que a colega Ana Carolina Moraes manteve sua intenção e 

efetivamente se exonerou da função; (...) que neste sentido, a equipe atuava 

junto com os colegas da tutela coletiva, de forma a dar mais eficácia a atividade 

persecutória tanto na esfera penal quanto de improbidade, que com esse 

proceder foram realizadas inúmeras ações em órgãos do Estado e do Município, 

inclusive com o auxilio da CSI; que nestas ações o depoente nunca soube de 

qualquer interferência direta do Procurador Geral Claudio Lopes, sendo as 

ações da saúde a única hipótese dessa interferência, e que acabou 

conduzindo à necessidade de sigilo das operações; que o depoente se 

recorda que o Procurador Geral Claudio Lopes solicitou ver o inquérito 

que apurava fraudes na Refinaria de Manguinhos, mas o depoente disse 

que não o faria porque o inquérito estava na Delegacia para cumprimento 

de diligências dentro do prazo e só atenderia se houvesse um pedido 

formal, o que não aconteceu (...)” 

 

A espúria atuação do membro da quadrilha CLÁUDIO LOPES, disfarçada de 

atividade funcional, também foi relatada com precisão pela Promotora de Justiça Ana Carolina 
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Moraes Coelho, conforme se depreende do trecho de depoimento transcrito abaixo (fls. 

170/174 do procedimento MPRJ nº 2017.00404193):  

 

“(...) que, em diversas ocasiões, a partir de 2009, a depoente pôde perceber que 

o então PGJ, Cláudio Lopes, fazia diversas intervenções junto à equipe da 

COESF sempre procurando saber informações acerca do andamento das 

investigações que envolviam secretarias estaduais, muitas vezes solicitando que 

o andamento das investigações aguardasse eventos políticos importantes 

acontecerem, tais como, votação de orçamento, eleição para governador etc., 

notadamente nas investigações da Saúde e naquelas referentes à refinaria de 

Manguinhos; (...) que tais ações só puderam ser propostas quando a Chefia 

do Parquet estava ocupada interinamente pelo Procurador Calos Antonio 

Navega, que substituiu o Procurador Cláudio Lopes quando de seu 

afastamento para concorrer à recondução; que a depoente esclarece que a 

equipe da COESF não conseguiu oferecer as denúncias antes porque o 

procurador Cláudio Lopes pouco antes de se afastar requisitou as 

investigações para analisar, segundo ele, possível envolvimento de pessoa 

com foro especial, só devolvendo o procedimento pouco antes de seu retorno, 

ainda na interinidade do Procurador Carlos Antonio Navega, possibilitando 

assim o oferecimento das denúncias; que a equipe da COESF condicionou o 

envio dos inquéritos ao procurador Claudio Lopes à expedição de oficio 

solicitando-os, o que efetivamente aconteceu; que a depoente soube pelo 

colega Reinaldo Lomba, então Coordenador da COESF, que pouco antes da 

requisição dos inquéritos pelo Procurador Cláudio Lopes viu o advogado de 

Cesar Romero, Dr. Luis Maranhão saindo do gabinete do PGJ; que com a 

requisição das investigações pelo então PGJ Cláudio Lopes, a depoente e os 

demais integrantes da COESF, Reinaldo Lomba, Mateus Picanço e Patrícia 

Rêgo, estavam dispostos a pedir demissão, mas foram convencidos a ficar pelo 

interino que já havia assumido a chefia da PGJ, o Procurador Carlos Antonio 

Navega; que o Procurador Carlos Navega pediu a todos que ficassem em razão 
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do momento político, principalmente pelas eleições internas que seriam 

realizadas mais adiante, tentando com isso evitar uma crise; que os colegas 

concordaram, mas condicionaram a permanência ao retorno dos 

inquéritos; que o procurador geral Carlos navega informou ter feito varias 

solicitações ao procurador Claudio Lopes, sem ter obtido retorno, tanto 

assim que os inquéritos só foram devolvidos já no final da interinidade; 

(...) que o pedido de busca e apreensão foi assinado pela depoente e pelos 

colegas Leonardo Cuña e Leandro Navega; que o pedido foi deferido e de posse 

do mandado a depoente acha que foi o colega Reinaldo lomba que realizou 

tratativas na CSI, junto ao coordenador Paulo Wunder, para viabilizar a 

operação; que em razão das pressões do PGJ Cláudio Lopes, a depoente 

juntamente com os integrantes da COESF não se sentiram à vontade para 

fornecer detalhes da operação ao colega Paulo Wunder, pessoa da confiança 

do procurador Cláudio Lopes, sendo natural que este pudesse comentar o fato 

com o PGJ; que além disso, havia também uma relação de parentesco de Paulo 

Wunder com o Subsecretário de assuntos jurídicos da Secretaria de Saúde, 

Pedro di Masi, cunhado de Paulo Wunder, o que no entender da depoente seria 

mais uma razão para não fornecer a ele detalhes da operação; que ante a 

recusa dos integrantes da COESF em fornecer detalhes da operação, o colega 

Paulo Wunder recusou-se a dar o auxilio necessário para realizá-lo; que ante a 

recusa de Paulo Wunder, o coordenador Reinaldo Lomba levou o fato ao 

conhecimento do PGJ interino Carlos Antonio Navega que ficou de conversar 

com Paulo Wunder; que depois a depoente ficou sabendo que mesmo após a 

solicitação do PGJ o colega Paulo Wunder recusou-se a fornecer o auxílio 

necessário para realizar a operação, o que só faria se conhecesse os detalhes 

da mesma, e que acabou, por isso, exonerado pelo PGJ interino; que logo 

depois da exoneração de Paulo Wunder, a operação foi realizada pela CSI, cuja 

chefia foi dada a um policial que a depoente não lembra o nome; que ficou 

sabendo que a operação nada conseguiu apreender de relevante no 

apartamento de Cesar Romero; que a época dos fatos a depoente não 
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desconfiou que a operação pudesse ter vazado, que só ficou sabendo do 

vazamento com as noticias que deram ensejo ao presente procedimento; 

que durante as investigações o PGJ Cláudio Lopes sempre interferia, 

mostrando-se preocupado em saber se havia algum envolvimento de 

pessoa com foro especial; que a depoente e os demais integrantes da 

COESF afirmavam sempre que não havia até aquele momento 

envolvimento de ninguém que tivesse foro especial; que a depoente tinha 

impressão sempre que o PGJ Cláudio Lopes estava preocupado com a 

possibilidade de os membros da COESF estarem escondendo alguma coisa 

dele, principalmente com relação a eventual detentor de foro especial, não 

sabendo a depoente informar se era de alguém em especial; que a equipe da 

COESF sempre tranquilizava o PGJ com relação a esse aspecto, até porque 

todos sabiam, por óbvio, que se houvesse alguém com foro especial envolvido 

nos fatos investigados, o feito seria imediatamente encaminhado à Chefia do 

Parquet; que a relação dos integrantes da COESF com a CSI até a assunção ao 

cargo de Coordenador pelo Promotor Paulo Wunder era informal sendo as 

tratativas para eventuais operações feitas diretamente com os policiais 

integrantes da equipe; que após a assunção do Promotor Paulo Wunder na 

chefia da CSI os procedimentos de solicitação de auxílio passaram a ser 

burocratizados e centralizados, não sabendo a depoente informar de modo 

detalhado porque esta parte ficava a cargo dos coordenadores da COESF; que 

ainda durante o seu afastamento o procurador Claudio Lopes ligou para a 

depoente marcando com ela um encontro em seu gabinete de procurador 

de justiça; que lá chegando a depoente foi instada pelo procurador Claudio 

Lopes a permanecer no cargo, tendo ele argumentado que ela caíra numa 

armadilha perpetrada pelos colegas Reinaldo lomba, Mateus Picanço e 

pelo PGJ interino Carlos Antonio Navega, ao assinar as ações que foram 

oferecidas contra Cesar Romero; que o procurador Claudio Lopes afirmou 

que os colegas referidos agiram para atender ao interesse do PMDB 

fluminense, no sentido de impedir a nomeação de Sergio Cortes para o 
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ministério da saúde, fortalecendo assim a posição de Moreira Franco, que 

seria amigo do Procurador Carlos Antonio Navega; que ao final da reunião 

o Procurador Cláudio Lopes, ate então cordial, ante a negativa da 

depoente em permanecer na COESF, ficou bastante alterado e ameaçou a 

depoente afirmando que representaria contra ela, Leandro Navega e 

Leonardo Cunã ao CNMP, pela violação ao princípio do promotor natural, uma 

vez que todos, segundo ele, não teriam atribuição para assinar a ação de 

improbidade, porque a colega designada para aqueles mês na Tutela Coletiva, 

Renata Viana, não queria o auxílio, o que foi contestado pela depoente na 

medida em que todos tinham designação do PGJ Carlos Navega; que a 

depoente ainda afirmou ao Procurador Cláudio Lopes que as ações penais 

só não haviam sido propostas antes porque o inquérito estava com ele e 

que relataria tal fato ao CNMP, caso houvesse a representação; que a 

depoente esclarece que ela e os colegas estavam em auxílio ao colega 

Renato, então designado para a Tutela Coletiva; que a depoente pode 

afirmar que o procurador Carlos Navega nunca procurou a equipe da COESF 

para tratar de qualquer assunto; que não ouviu dos colegas Mateus e Reinaldo 

qualquer menção a algum tipo de pressão ou pedido feito pelo Procurador 

Carlos Navega; que a depoente sequer sabia da existência de problemas no 

PMDB fluminense envolvendo Sergio Côrtes e Moreira Franco; que a denúncia 

já seria oferecida antes mesmo da desincompatibilização do Procurador Cláudio 

Lopes, o que só não aconteceu porque ele requisitou os feitos; que após o 

retorno do PGJ Claudio Lopes nenhuma representação foi feita por ele ao 

CNMP; que logo após a recondução do Procurador Cláudio Lopes e sua posse 

no cargo, a depoente e os colegas Reinado Lomba e Mateus Picanço pediram 

exoneração do cargo; que logo ao sair do encontro com o procurador Claudio 

Lopes, a depoente voltou para a COESF e lá encontrou os colegas Mateus e 

Reinaldo relatando o ocorrido; que por sugestão do colega Reinaldo foram todos 

ao gabinete do PGJ interino Carlos Navega, ocasião em que estava também no 

gabinete o procurador de justiça Astério Pereira; que ante a narrativa do 
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ocorrido, o procurador Carlos Navega ficou indignado e disse que ia falar com 

Claudio Lopes; que não recebeu nenhum retorno do procurador Carlos Navega; 

que esta foi a única vez que se encontrou com o procurador de justiça Astério 

Pereira.” 

 

As incisivas ações do denunciado CLÁUDIO LOPES na defesa dos interesses 

da organização criminosa, relatadas acima, demonstram que o vínculo entre ele e o 
denunciado SÉRGIO CABRAL extrapolou a relação de fidelidade constituída inicialmente com 

base no pagamento de propina. De acordo com o ex-Governador SÉRGIO CABRAL, o 

convívio entre eles passou a ser de caráter social, tendo inclusive o denunciado CLÁUDIO 
LOPES frequentado, juntamente com sua família, casa de sua propriedade localizada no 

Condomínio Portobello, na cidade de Mangaratiba.   

 

Nas palavras do denunciado SÉRGIO CABRAL (fls.404/407): 

 

“(...) que, ao que se recorda, o Procurador de Justiça Cláudio Lopes com sua 

esposa Bia e os filhos, cujos nomes não se recorda, foram à primeira casa do 

depoente em Mangaratiba, umas quatro ou cinco vezes, não se recordando o 

depoente de qualquer visita de Cláudio Lopes e sua família na casa posterior, 

que veio a ser leiloada; que o depoente mudou-se para a nova casa em 

2011(...)”  

 

Lamentavelmente, não há como negar que o chefe do Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro nos biênios 2009/2010 e 2011/2012 frequentou a noticiada 

“República de Mangaratiba”, onde agentes públicos do alto escalão e empresários 

confraternizavam nos finais de semana, às custas da sofrida população fluminense.  

 

A titulo de exemplo, merece reprodução a reportagem publicada no O Globo 

(https://oglobo.globo.com/brasil/republica-de-mangaratiba-de-oito-moradores-apenas-dois-

estao-soltos-21422631) no dia 07/06/2017: 

https://oglobo.globo.com/brasil/republica-de-mangaratiba-de-oito-moradores-apenas-dois-estao-soltos-21422631
https://oglobo.globo.com/brasil/republica-de-mangaratiba-de-oito-moradores-apenas-dois-estao-soltos-21422631
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O fascínio pela “República de Mangaratiba” foi tão grande que o denunciado 
CLÁUDIO LOPES e sua esposa Ana Beatriz Crespo Fernandes Lopes adquiriram 

formalmente, em 2016, um imóvel no condomínio Portobello, em circunstâncias que precisam 

ser esclarecidas. 

 

De acordo com a escritura de compra e venda, acostada à fl. 220, o 

denunciado CLÁUDIO LOPES e sua esposa Ana Beatriz Crespo Fernandes Lopes adquiriam 

uma casa no Condomínio Portobello, em 13 de maio de 2016, pelo valor total de R$ 850.000,00 

(oitocentos e cinquenta mil reais).  

 

Diante do valor aparentemente abaixo do praticado no mercado, foi requerido ao 

GATE – GRUPO DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO a realização de estudo técnico com a finalidade de obter a 

avaliação do imóvel à época da lavratura da escritura de compra e venda. 

 

Após estudo técnico pormenorizado, o GATE/MPRJ conclui que o valor do 

imóvel adquirido pelo denunciado CLÁUDIO LOPES e sua esposa Ana Beatriz Crespo 

Fernandes Lopes foi 03 (três) vezes inferior ao preço praticado no mercado à época da 
celebração do negócio – maio de 2016, conforme se verifica do laudo13 apensado ao 

procedimento investigatório, cuja conclusão se transcreve abaixo: 

 

“(...) Uma vez tendo realizado todas as análises e 

vistorias necessárias para a tomada de conhecimento da realidade do 

                                                           
13 O referido laudo recebeu o MPRJ nº 2018.00735119. 
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mercado imobiliário da região, mais notadamente da alienação de 

imóveis no Condomínio Portobello Resort&Safari, é possível assegurar 

que o valor declarado na Escritura Pública de Compra e Venda está 

incompatível com aqueles que eram comumente praticados na época 

de sua alienação aos investigados - maio de 2016.  

Todos os cálculos que foram realizados apontaram 

para uma diferença de aproximadamente 3 (três) vezes entre o 

valor declarado de aquisição do imóvel (R$ 850.000,00) e o valor 

da avaliação deste GATE (R$ 2.528.000,00).  

Para que não restem dúvidas quanto à distorção do 

valor que foi consignado na alienação aqui analisada, se 

considerarmos que apenas do lote nu em 2016, ou seja, sem 

qualquer benfeitoria nele edificada, foi avaliado em R$ 

1.240.000,00 (um milhão duzentos e quarenta mil reais), só o lote 

na sua condição originária valia R$ 390.000,00 (trezentos e 

noventa mil reais) a mais do que o valor declarado para a compra 

do imóvel. (...)  

Por tudo o que foi exposto, tem-se a certeza da 

adequação dos cálculos realizados e que determinaram como o justo 

valor venal do imóvel em maio de 2016 o montante de R$ 2.528.000,00 

(dois milhões quinhentos e vinte e oito mil reais). (grifo nosso) 

 

A avaliação do imóvel efetuada pelo GATE/MPRJ confirma o valor estimado 

pela Prefeitura de Mangaratiba para fins de incidência do ITBI, conforme explicado pelo 

escrevente substituto do Ofício Único de Mangaratiba Rubem Cabral Filho e corroborado pela 

guia de recolhimento do imposto devido, onde o imóvel é expressamente avaliado em R$ 

2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Vejamos.  
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Como se não bastasse essa elevada discrepância de valores, cumpre destacar 

que a pessoa jurídica vendedora (Resort Portobello Ltda.) tem como representante legal 

CARLOS JARDIM BORGES, também integrante da quadrilha chefiada pelo denunciado 
SÉRGIO CABRAL, já denunciado pela Força Tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal 

na Operação Calicute, pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.  

 

Além disso, foram expedidos ofícios a diversas empresas relacionadas ao ramo 

de construção e objetos para casas, sendo que a AMBIENT AIR informou que o denunciado 
CLÁUDIO LOPES adquiriu 5 aparelhos de ar condicionado, tipo split, em 2014 (nota fiscal à fl. 

472), os quais foram entregues na mesma época na casa do Condomínio Portobello. Porém, o 

denunciado CLÁUDIO LOPES afirma ter comprado o referido imóvel no ano de 2016. Tal 

informação é relevante e será investigada em procedimento próprio, pois denota a possível 

prática de lavagem de dinheiro com a ocultação do bem entre 2014 e 2016, com posterior 

formalização do negócio em valores abaixo do mercado. 
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Outro fato que chama atenção em relação ao patrimônio do denunciado 
CLÁUDIO LOPES foi a forma de aquisição de uma casa na cidade de Búzios, em janeiro de 

2011, época em que exercia o cargo de PGJ e recebia “mesada” para blindar as atividades 

ilícitas da quadrilha.  

 

Intimada para prestar depoimento no curso da investigação, a vendedora da 

casa, Andrea Ferreira Duarte, informou às fls. 247/248: 

 

 “(...) que quando o corretor entrou em contato, informado que havia um 

comprador para a casa, logo lhe informou que na proposta havia o 

pagamento de um valor significativo em dinheiro, mas não se recorda ao 

certo o numerário; que diante da proposta, a declarante informou ao corretor 

que não poderia receber pagamento em dinheiro por questões de segurança e 

pediu, por isso, que a escritura fosse feito no banco Bradesco da Avenida 

Armando Lombardi, onde a depoente possui conta corrente que estranhou o 

fato de o comprador desejar pagar parte da casa em dinheiro, pois já 

vendeu outros imóveis e, pelo que se recorda, sempre recebeu através de 

cheques administrativos; que no dia marcado para a lavratura da escritura, a 

depoente e dirigiu ao banco e teve contato com o comprador da casa; que se 

recorda que CLAUDIO comprou o imóvel de Búzios, pagando parte em 

dinheiro e parte em cheque; que o dinheiro foi depositado imediatamente 

na conta corrente da declarante, assim como a parte que foi paga em cheque 

(...)”. (grifo nosso)  

 

Portanto, do valor total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a vendedora 

acabou aceitando receber R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em dinheiro, conforme 

demonstra o extrato bancário de fl. 288. 

 

Ao tentar “justificar” a aquisição da referida casa, em correspondência enviada à 

classe no dia 24 de setembro de 2012, o denunciado CLAUDIO LOPES afirmou: 
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“(...) Adquiri esse ano uma pequena casa em Búzios, financiada pela 

COOMPERJ, com desconto em folha de pagamento e fruto da verba recebida 

pela PAE, que fui o primeiro Procurador-Geral a instituir e que pago em condições e 

valores sem paralelo no Brasil. (...)” (grifo nosso) 

 

Entretanto, em depoimento prestado no dia 28 de setembro de 2018, ele 

apresentou nova versão para a referida compra: 

 

“(...) (b) uma casa em Búzios, adquirida no início de 2011, sendo certo que a 

parcela de R$ 200.000,00, que foi paga em dinheiro vivo, na agência bancária, 

foi fruto da atividade que o depoente exercia, desde 1991, no magistério, 

mais especificamente na área de cursos preparatórios para concursos (...)” 

( grifo nosso) 

 

Conclui-se, portanto, que o denunciado CLÁUDIO LOPES ao mudar de versão, 

revela inconsistência nas suas explicações. E pior: apresentou a inverossímil afirmação que, 

em pleno século XXI, na cidade do Rio de Janeiro, considerada uma das mais violentas do 

mundo, manteve R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em espécie dentro sua residência, durante 

mais de cinco anos, uma vez que afirmou que deixou de dar aula em quantidade significativa 

em 2005. 

 

Assim sendo, essa detalhada análise dos elementos de prova colhidos durante 

a investigação evidencia a existência do fumus comissi delicti exigido para decretação da 

prisão preventiva dos denunciados SÉRGIO CABRAL, WILSON CARLOS e CLÁUDIO 
LOPES.  

 

Quanto aos fundamentos da necessidade cautelar, observa-se que se fazem 

presentes, ao menos, dois fundamentos do art. 312 da lei ritual penal: a garantia da ordem 

pública e conveniência da instrução criminal. 
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Sob o prisma da garantia da ordem pública merece ser destacado que o 

conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas 

acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de 

sua repercussão.  

 

Embora seja certo que a gravidade do delito em abstrato, por si só, não basta 

para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e 

depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, 

abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a segregação para assegurar o 

próprio prestígio e a segurança da atividade jurisdicional. 

 

Seguindo por essa senda, a conduta perpetrada pelos denunciados CLÁUDIO 
LOPES, SÉRGIO CABRAL e WILSON CARLOS, de quem a população esperava espírito 

público e honestidade, representa verdadeiro escárnio aos poderes constituídos, na medida em 

que promoveram vultoso esquema de pagamento de propina para blindar as atividades ilícitas 

efetivadas pelos membros do alto escalão do Poder Executivo estadual. 

 

Nesse sentido, a desfaçatez das ações criminosas do bando repercute 

diretamente nos direitos fundamentais de milhões de pessoas, que, por meio do voto, 

confiaram no denunciado SÉRGIO CABRAL para comandar o Governo do Estado do Rio de 

Janeiro em prol dos interesses da coletividade e se viram traídos pela constituição de uma 

gigantesca máquina criminosa de corrupção, a qual contou com o eficiente gerenciamento do 

denunciado WILSON CARLOS e a imprescindível proteção garantida pelo denunciado 
CLÁUDIO LOPES. 

 

De acordo com estimativa realizada por ocasião da Operação Calicute, 

deflagrada pelo Ministério Público Federal no final de 2016, considerando os valores 

contratados para as obras do Maracanã (R$ 1.050.000.000,00), do Arco Metropolitano (R$ 

1.550.000.000,00) e do PAC Favelas (R$ 1.140.000.000,00), todas financiadas ou custeadas 

com recursos públicos, bem como as vantagens indevidas solicitadas às empreiteiras 
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responsáveis, pode-se afirmar que a quadrilha chefiada pelo denunciado SÉRGIO CABRAL 

solicitou valores que podem atingir cifras em torno de R$ 224.000.000,00 (duzentos e vinte e 

quatro milhões de reais) de propina. 

 

Não há como ignorar a gravidade em concreto dos crimes de corrupção 

narrados na inicial acusatória, perpetrados pelos denunciados SÉRGIO CABRAL, WILSON 
CARLOS e CLÁUDIO LOPES como forma de garantir a impunidade de diversos agentes 

públicos envolvidos em esquemas e falcatruas no âmbito do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro.  

 

Os espúrios desvios milionários da malta, bem como seus desmandos 

governamentais, contribuíram decisivamente para que o Estado do Rio de Janeiro enfrentasse 

grave crise econômica, que perdura até os dias de hoje, com a imposição de duro regime de 

recuperação fiscal. O leque de infortúnios à sociedade fluminense abrange desde a ausência 

dos serviços segurança, educação e saúde pública, com pacientes morrendo nas filas dos 

hospitais, até a falta de pagamento para aposentados, pensionistas e funcionários públicos. 

 

A Suprema Corte já afirmou a necessidade de manutenção da custódia do 

denunciado SÉRGIO CABRAL, motivo pelo qual a presente postulação guarda absoluta 

coerência com a recente decisão proferida no HC nº 145.181/RJ, tendo como relator o 

Eminente Ministro do STF, Gilmar Ferreira Mendes, que denegou requerimento de extensão 

do habeas corpus concedido a um corréu, ressaltando a necessidade de prisão do denunciado 
SÉRGIO CABRAL. Vejamos: 

 

“Assim, após profunda análise dos autos, tenho que a 

situação do requerente Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho não é similar 

àquela do paciente Hudson Braga, sobretudo diante dos fundamentos 

fáticos especificamente considerados a cada um deles, o que afasta, no 

caso, eventual incidência do disposto no artigo 580 do CPP. 
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 Conforme contido na sentença condenatória em apreço (eDOC 

35, p. 1-255), assevero o inafastável fato no sentido de que a participação do 

ora requerente Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho é substancialmente 

diversa daquela relativa ao paciente originário Hudson Braga. Vejamos: 

“Principal idealizador dos esquemas ilícitos perscrutados nestes 

autos, o condenado Sérgio Cabral foi o grande fiador das práticas corruptas 

imputadas. Em razão da autoridade conquistada pelo apoio de vários milhões de 

votos que lhe foram confiados, ofereceu vantagens em troca de dinheiro. 

Vendeu a empresários a confiança que lhe foi depositada pelos cidadãos do 

Estado do Rio de Janeiro, razão pela qual a sua culpabilidade, maior do que a 

de um corrupto qualquer, é extrema. Seus antecedentes não interferem na 

dosimetria. Ao analisar a conduta social, noto que o condenado Sérgio Cabral, 

político de grande expressão nacional, foi deputado estadual por três 

legislaturas subsequentes, sempre com expressiva votação popular, inclusive 

ocupando a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

- ALERJ. Senador da República por este Estado, igualmente com expressiva 

votação (mais de 4 milhões de votos!), e apesar de tamanha responsabilidade 

social optou por agir contra a moralidade e o patrimônio públicos. Não há 

relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da personalidade do 

agente. Quanto aos motivos que levaram à prática criminosa, se se pensar que 

a corrupção é crime formal, a obtenção de dinheiro ilícito, em grande escala, 

pode não ser elementar do crime. De qualquer forma, nada mais repugnante do 

que a ambição desmedida de um agente público que, tendo a responsabilidade 

de gerir o atendimento das necessidades básicas de milhões de cidadãos do 

Estado do Rio de Janeiro, opta por exigir vantagens ilícitas a empresas. As 

circunstâncias em que se deram as práticas corruptas, além das altas cifras 

envolvidas, por vezes combinadas na sede do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, são perturbadoras e revelam desprezo pelas instituições públicas. Além 

disso, a atividade criminosa do condenado mostrou-se apta à criação de um 

ambiente propício à propagação de práticas corruptas no seio da administração 
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pública, pelo mau exemplo vindo da maior autoridade no âmbito do Estado. 

Terríveis são as consequências dos crimes pelos quais Sérgio Cabral é 

condenado, pois, a utilização indevida dos valores obtidos de repasses e 

financiamentos federais nos contratos em prol de obras no Estado do Rio de 

Janeiro, que foram realizadas de modo incompleto, frustrou os interesses da 

sociedade. Eleito para dois mandatos consecutivos de governador do Estado do 

Rio de Janeiro, protagonizou gravíssimo episódio de traição eleitoral, em que 

mostrou-se capaz de menosprezar a confiança em si depositada por milhões de 

pessoas. Ainda que não se possa afirmar que o comportamento deste 

condenado seja o responsável pela excepcional crise econômica vivenciada por 

este estado, é indubitável que os eventos tratados nestes autos diminuíram 

significativamente a legitimidade das autoridades estaduais na busca para a 

solução da crise atual”. (eDOC 35, p. 207-208) 

Observa-se, portanto, que, segundo a sentença, Sérgio 

Cabral exercia o comando da organização criminosa que se instalou na 

Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro durante e após os 

seus mandatos como Governador (2007 a 2010 e 2011 a2014). 

Desse modo, a eventual posição do requerente como líder da 

organização criminosa aliada à gravidade concreta dos fatos imputados na 

mencionada Ação Penal 0509503-57.2016.4.02.5101 impossibilita a 

aplicação do artigo 580 do CPP. (...) 
Além disso, indefiro o pedido de transferência do requerente para 

uma Sala de Estado Maior, sobretudo diante das informações contidas no Ofício 

415-Asse Jur/Cmdo GIF, de 29.6.2018, do Secretário de Intervenção Federal, 

no qual foi acentuado que o Presídio Pedrolino Werling de Oliveira, onde se 

encontra o ora requerente, possui aptidão para absorver os custodiados na 

condição de preso especial, bem como o fato de o paciente estar custodiado 

“em local apropriado a sua condição de preso especial, até porque o perfil da 

unidade prisional em que se encontra é compatível com sua condição”. 
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Por essas razões, indefiro o pedido de extensão da ordem 

concessiva do presente HC, bem como os pedidos subsidiários de concessão 

de prisão domiciliar e de transferência para Sala de Estado Maior. 

Publique-se. 

Brasília, 17 de agosto de 2018.” (grifo nosso) 

 

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça também vem decidindo pela 

necessidade de manutenção da prisão preventiva do denunciado WILSON CARLOS para a 

garantia da ordem pública. Em recente decisão proferida nos autos do HC nº 468.357, o 

Ministro Rogério Schietti Cruz indeferiu pedido liminar em habeas corpus com os seguintes 

fundamentos:  

 

“Negativa do apelo em liberdade Inicialmente, não se verifica o periculum 

libertatis, a justificar a intervenção precoce deste Superior Tribunal, pois são 

vários os títulos judiciais a embasar a segregação do paciente, que não seria 

colocado em liberdade caso obtivesse o deferimento do pleito de urgência. De 

mais a mais, não é teratológica a manutenção da sua prisão preventiva, na 

sentença. Em uma leitura rápida dos autos, constata-se que o Juiz sentenciante 

reafirmou a necessidade da cautela, à luz do art. 387, § 1º, do CPP. Para tanto, 

fez expressa referência às decisões anteriores, que haviam destacado a 

gravidade concreta dos crimes sob apuração (habitualidade, 

profissionalismo, densidade lesiva etc.) e do comportamento do 

sentenciado, que responde a inúmeros processos/procedimentos por atos 

da mesma tipologia e, supostamente, teria violado a ordem pública de 

forma bastante abrangente. Nesse cenário, não parece absurda a 

conclusão de que levará "algum tempo para que se possa admitir que a 

liberdade" deste condenado "não exercerá nenhuma influência sobre tais 

investigações, inclusive no que diz respeito à identificação/localização de 

outros possíveis valores e ativos criminosamente obtidos" (fl. 242). A toda 

evidência, o habeas corpus não é o instrumento adequado para verificar o 
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destino dos mais de US$ 100 milhões de dólares supostamente desviados pelos 

réus dos cofres do Rio de Janeiro, movimentados para o exterior. Não há prova 

inequívoca de que o vultoso valor foi repatriado ou recuperado pelas 

autoridades. Assim, em juízo superficial, não reputo desarrazoado o 

indeferimento da liminar pelo Desembargador Federal, porquanto, icto oculi, não 

é manifestamente ilegal a manutenção da prisão preventiva do sentenciado. A 

controvérsia demanda análise pelo colegiado, no julgamento de mérito do writ. A 

decisão que indeferiu a liminar não é descabida, a ponto de ensejar a mitigação 

da Súmula n. 691 do STF. Confira-se: A concessão de liminar em habeas 

corpus é medida cautelar excepcional e deve ocorrer se a ilegalidade e abuso 

de poder estiverem absolutamente evidenciados do simples relato inicial. 

Entretanto, se o relato inicial merecer algum confronto mais detido com os 

fundamentos da decisão do juiz que se combate, o caso é de processamento do 

writ. Destaco trecho da decisão que decretou a prisão cautelar (fls. 32/77): "A 

continuidade das investigações demonstra, também com base em elementos de 

prova fidedignos, que o já acusado Sérgio Cabral, no exercício do cargo de 

Governador do Estado do Rio de Janeiro, solicitou e de fato obteve, pagamento 

de propina em razão de obras de grande porte para as quais foram destinados 

recursos financeiros da União. Para tanto, teria contado com a atuação efetiva 

dos corréus Wilson Carlos e Carlos Miranda, como foi exaustivamente abordado 

na decisão que decretou as prisões preventivas de todos (processo n° 0509565-

97.2016.4.02.5101). Entretanto, novos elementos de prova parecem demonstrar 

que, além dos atos de corrupção que teriam praticado os três primeiros 

acusados referidos, e provavelmente em razão disso, eles estariam mantendo 

em contas bancárias no exterior a elevada soma de mais de 

US$100,000,000.00 (cem milhões de dólares). Nesse sentido, cito trechos do 

anexo 2 do Termo de Colaboração de Renato Chebar e Marcelo Chebar (fls. 

101/103 e 147/150), que não apenas disse estar ocultando tais valores a mando 

de Sérgio Cabral, Wilson Carlos e Carlos Miranda, mas já iniciou a repatriação 

dessa quantia que está sendo depositada em conta judicial à disposição deste 



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
 

 

 42 

Juízo. Veja-se: (...)" (Grifei) É pertinente transcrever também excerto da 

sentença condenatória, que trata da prisão (fls. 125/243): "Reafirmo a 

necessidade de manutenção da prisão preventiva de SÉRGIO CABRAL, 

WILSON CARLOS e CARLOS MIRANDA e do recolhimento domiciliar integral 

de ADRIANA ANCELMO, reiterando as decisões anteriormente proferidas, 

considerando que há inúmeros procedimentos em curso neste juízo. Com efeito, 

também considerando que esses apenados foram também condenados por 

participarem de organização criminosa relevante e atuante no seio da 

administração pública do Estado do Rio de Janeiro, ao que tudo indica, ainda 

levará algum tempo para que se possa admitir que a liberdade destes 

condenados não exercerá nenhuma influência sobre tais investigações, inclusive 

no que diz respeito à identificação/localização de outros possíveis valores e 

ativos criminosamente obtidos.' (Grifei) Em que pese o alegado pela defesa, 

não constato que a prisão do paciente - que restou condenado, pelos 

crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, à pena de 9 anos e 10 

meses de reclusão – está desprovida de fundamentação, para implicar 

liminar inaudita altera pars. Ressalto que, mesmo que as demais ações 

penais a que responde estejam em fase processual avançada, como 

asseverado na inicial, permanecem hígidos, a priori, os fundamentos da 

decisão impugnada, sobretudo diante da atuação abrangente e reiterada 

da organização criminosa aludida, que teria permanecido em atuação 

mesmo depois da deflagração de diversas operações e causou vultoso 

prejuízo aos cofres públicos, utilizando, inclusive, dos sistemas ST e 

BankDrop para remessa de quantias ao exterior e lavagem de dinheiro. 

Ante o exposto, indefiro a liminar (fls. 245-246). 

III.   Dispositivo 

À vista do exposto, sem prejuízo futuro de exame mais acurado da insurgência, 

em eventual impetração que venha a ser aforada, já a partir da decisão 

colegiada do Tribunal a quo, indefiro liminarmente este habeas corpus, com 

fulcro no art. 210 do RISTJ. 
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Publique-se e intimem-se. 

Brasília (DF), 10 de setembro de 2018.” (grifo nosso) 

  

Verifica-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de 

Justiça vêm se posicionando, reiteradamente, pela necessidade de manutenção da custódia 

cautelar dos denunciados SÉRGIO CABRAL e WILSON CARLOS, como forma de resguardar 

a ordem pública, o que torna ainda mais imperativa a decretação da prisão preventiva de 

ambos pelos fatos narrados na presente denúncia.   
 
E o que dizer do denunciado CLAUDIO LOPES? Se o STF e o STJ 

confirmaram a prisão dos denunciados SÉRGIO CABRAL e WILSON CARLOS, ressaltando 

a gravidade e lesividade de suas condutas, resta muito clara a necessidade de custodiar o ex-

Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e atual membro do Conselho 

Superior. Muito, mas muito mais impactante aos olhos da sociedade é ver o chefe da 
instituição vocacionada ao combate à corrupção cooptado pela súcia e sua nefasta 
prática criminosa. 

 

Não há qualquer dúvida de que a mesma lógica estabelecida pelos Tribunais 

Superiores se aplica ao denunciado CLÁUDIO LOPES, que, por duas vezes,14 foi nomeado 

Procurador-Geral de Justiça pelo denunciado SÉRGIO CABRAL, após ter sido o candidato 

mais votado pelos membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 

 

As investigações desenvolvidas a partir da instauração do incluso Procedimento 

Investigatório Criminal revelaram a evidente promiscuidade que entrelaçava as relações 

institucionais entre o Chefe do MPRJ e Governo Estadual durante os dois períodos em que o 
denunciado CLÁUDIO LOPES exerceu a função de Procurador-Geral de Justiça.  

 

Ao se associar à quadrilha comandada por SÉRGIO CABRAL, o denunciado 
CLÁUDIO LOPES submeteu o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ao maior revés 
                                                           
14 Biênios 2009/2010 e 2011/2012 
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de sua rica história, expondo a instituição ao vexame, traindo a confiança dos membros que o 

colocaram no topo da lista tríplice encaminhada ao Governador e submetendo o interesse 

institucional e da sociedade à troca de nefastas vantagens econômicas pessoais.  

 

Conforme narrado na denúncia, nos momentos em que deveria se postar ao 

lado de combatentes Promotores de Justiça, como verdadeiro líder, o denunciado CLÁUDIO 
LOPES se utilizou de artifícios e ardis para defender os interesses da organização criminosa 

que o remunerava mensalmente, retardando investigações importantes e se prestando ao 

humilhante papel de escoteiro do denunciado SÉRGIO CABRAL e sua malta.  

 

As gravíssimas condutas perpetradas pelo denunciado CLÁUDIO LOPES, 

narradas de forma pormenorizada na inicial acusatória e lastreadas em seguros elementos de 

prova, demonstraram, não somente o seu descaso com o interesse público, na medida em que 

participou ativamente da “blindagem” de esquemas de corrupção da quadrilha a que servia, 

mas também sua personalidade desvirtuada para a obtenção de vantagens indevidas durante 

todo o período em que exerceu a chefia institucional.  

 

De acordo com o art. 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é 

instituição essencial à função jurisdicional do Estado. Portanto, ao pôr a chefia do Parquet 

Estadual de joelhos perante quadrilha de corruptos, que passou a integrar, e que tomou de 

assalto os cofres públicos estaduais, o denunciado CLÁUDIO LOPES também expôs toda a 

Justiça.   

 

As condutas narradas na exordial abalam a credibilidade do sistema de justiça 

de nosso Estado, que deve ser recuperada com vigorosa resposta, de forma a indicar que 

eventuais novos desvios como estes não serão tolerados e serão duramente rechaçados pelas 

instituições constituídas.  

 

O contexto descrito acima evidencia que a ordem pública e o prestígio do MPRJ 

e da Justiça perante a sociedade fluminense somente serão reestabelecidos a partir da 
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decretação da prisão preventiva do denunciado CLÁUDIO LOPES, pois o descortinar dos 

fatos narrados na exordial conduzirão a um Ministério Público desacreditado pela sociedade.  

 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal vem fixando limites para as prisões 

cautelares, mas entendende pela possibilidade da prisão preventiva como forma de se 
resguardar a ordem pública: 

 

“(...) 7. Quanto à necessidade de garantia da ordem pública, os fundamentos 

utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, 

na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão lastreou-se em 

circunstâncias do caso relevantes, ante a gravidade dos crimes imputados e no 

fundado receio de reiteração delitiva por parte do paciente, uma vez que as 

práticas delituosas do esquema criminoso estariam em plena atividade e 

ocorrendo por longo período. Fundamentos dessa natureza, uma vez 

comprovados, têm sido admitidos como legitimadores da prisão cautelar pelo 

Supremo Tribunal Federal.  

8. No caso, o decreto prisional destacou a necessidade de custódia do 

agente, evidenciada pelo papel de destaque ocupado no suposto esquema 

criminoso voltado para prática, em tese, de crimes de corrupção 

ativa/passiva e de lavagem de dinheiro. Apontou-se, de maneira concreta, 

que o paciente seria, dentro da engrenagem criminosa, o responsável pela 

operacionalização do desvio de verbas dentro da diretoria internacional da 

Petrobras, efetuando transações de envio de valores para o exterior a fim de 

dissimular e ocultar a sua origem, assim como seria responsável pelo 

pagamento de propinas aos agentes públicos e políticos, em tese, envolvidos.  

9. Os fatos expostos nas decisões proferidas pelo magistrado de primeiro grau e 

na denúncia oferecida indicam a existência de sofisticada organização 

criminosa, com profunda especialização na suposta prática de crimes 

contra a administração pública e de lavagem de capitais, na qual o 

paciente presumidamente ocupava um papel que, mais do que destacado, 
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era chave para seu funcionamento, o que não é infirmado pelo só decurso de 

alguns meses, demonstrando-se ainda necessária a custódia para acautelar a 

ordem pública  

14. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem”. (grifos nossos) 

(HC 128278 / PR, Min. TEORI ZAVASCKI – Julgamento em 18/08/2015 - 
Segunda Turma).  
 
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 

CRIMES DE FRAUDE A LICITAÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO E 

CORRUPÇÃO SUPOSTAMENTE PRATICADOS, DE FORMA REITERADA, EM 

PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA (CPP, ART. 312). ALEGADA FALTA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO PRISIONAL 

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM 

FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA PRÁTICA CRIMINOSA, AS 

QUAIS INDICAM A REAL PERICULOSIDADE DO 

RECORRENTE, APONTADO COMO LÍDER DA SUPOSTA ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO 

DELITUOSA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 

1. Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra 

o recorrente advindo do título prisional, que se encontra devidamente 

fundamentado, uma vez que calcado em sua real periculosidade para a 

ordem pública, em face da gravidade dos crimes de fraude a licitação, 

lavagem de dinheiro e corrupção supostamente praticados em prejuízo à 

administração pública municipal, de forma reiterada, nos anos de 2013, 

2014 e 2015, em um contexto fático de associação criminosa da qual o 

recorrente seria o líder. 

 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que é legítima a 

tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando 
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evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de 

integrantes de organização criminosa. 

3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 138.937/PI, Segunda 
Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3/3/2017). 

 

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

também vêm mantendo o entendimento descrito acima sobre o conceito de garantia da ordem 

pública, conforme se depreende dos acórdãos transcritos abaixo: 

 

“(...) 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 '. Nessa 

linha, o Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 51.072, Min. Rogerio Schietti Cruz, 

Sexta Turma, DJe de 10/11/14) e o Supremo Tribunal Federal têm proclamado 

que 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de 

organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, 

constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão 

preventiva' (STF, HC n. 95.024, Min. Cármen Lúcia; Primeira Turma, DJe de 

20.02.09). 03. Havendo fortes indícios da participação do investigado em 

'organização criminosa' (Lei n. 12.850/2013), em crimes de 'lavagem de capitais' 
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(Lei n. 9.613/1998) e 'contra o sistema financeiro nacional (Lei n. 7.492/1986), 

todos relacionados a fraudes em processos licitatórios das 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. Não há como substituir a prisão 

preventiva por outras medidas cautelares (CPP, art. 319) 'quando a segregação 

encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a 

probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração 

denunciada ' (RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 

de 23/10/2014). 04. Habeas corpus não conhecido.” (HC 302.605/PR Rel. Min. 
NEWTON TRISOTTO 5.ª Turma do STJ, Julgado em 25/11/2014). 

 

“1. Não se há de falar em violação à decisão anterior do Supremo Tribunal 

Federal que julgou prejudicada a promoção ministerial em razão da perda do 

mandato parlamentar do paciente. Hipótese em que se verifica que a Corte 

Suprema não enfrentou o mérito da prisão preventiva requerida, o que autoriza 

a apreciação pelo juízo de primeiro grau ao qual foi remetido o processo. 2. A 

prisão provisória é medida rigorosa que, no entanto, se justifica nas hipóteses 

em que presente a necessidade, real e concreta, para tanto. 3. Para a 

decretação da prisão preventiva é imprescindível a presença do fumus commissi 

delicti, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, 

bem como do periculum libertatis, risco à ordem pública, à instrução ou à 

aplicação da lei penal. 4. Em grupo criminoso complexo e de grandes 

dimensões, a prisão cautelar deve ser reservada aos investigados que, pelos 

indícios colhidos, possuem o domínio do fato, como os representantes das 

empresas envolvidas no esquema de cartelização, ou que exercem papel 

importante na engrenagem criminosa. 5. Havendo prova da participação do 

paciente em crimes de corrupção e lavagem de capitais, todos relacionados com 

fraudes em contratos públicos dos quais resultaram vultosos prejuízos a 

sociedade de economia mista e, na mesma proporção, em seu enriquecimento 
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ilícito e de terceiros, justifica-se a decretação da prisão preventiva, para a 

garantia da ordem pública (STJ/HC nº 302.604/RP, Rel. Ministro NEWTON 

TRISOTTO, QUINTA TURMA, julg. 24/11/2014). 6. Materialidade e indícios 

suficientes de autoria caracterizados pela transferência de significativo 

numerário entre contas situadas no exterior, em nome de of shores das quais o 

paciente figura como controlador e beneficiário, inclusive no curso da 

investigação e após a sua notoriedade. 7. A tentativa recente de o paciente de 

obstruir investigação em seu desfavor na Câmara Federal, conjugada com 

relatos de intimidação de testemunhas e tentativas de cooptação de 

parlamentares, revela o comportamento do paciente tendente a embaçar o 

processo penal. 8. A existência de depósitos no exterior ainda não integralmente 

identificados reforçam a necessidade da prisão preventiva com a finalidade de 

frustrar a reiteração delitiva e eventual intenção de desfazimento patrimonial. 9. 

A teor do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, é indevida a aplicação de 

medidas cautelares diversas, quando a segregação encontra-se justificada na 

probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração 

denunciada (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

DJe 23/10/2014). 10. Ordem de habeas corpus denegada." (HC 
5046797¬38.2016.4.04.0000, Rel. Des. Federal JOÃO PEDRO GEBRAN 
NETO, un., j. 30/11/2016) 

 
Note-se, nesta toada, que “não há qualquer incongruência ou vício de 

constitucionalidade em relação ao caráter indeterminado e aberto da expressão „ordem 

pública‟. A obtenção do conteúdo viu-se possível a partir da contextualização do meio 

considerado, o ideal do conceito de Direito e justiça social, além da valoração desempenhada 

pelo julgador, dimensionando a necessidade da prisão sob o fundamento da ordem pública por 

conta da repercussão danosa do crime. A “repercussão danosa” significa necessidade da 
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medida emergencial, sob pena do provimento final não proporcionar o almejado 

restabelecimento da ordem”.15 

 

Anote-se, outrossim, que a teor da jurisprudência consolidada nos Tribunais 

superiores, eventual condição pessoal favorável do imputado não é suficiente para afastar a 

necessidade de custódia cautelar.16 A presunção de inocência e de não periculosidade se 

quebra quando a custódia cautelar mostra-se subjetivamente necessária. 

 

Assim, diante dos gravíssimos e concretos fatos narrados na denúncia, resta 
inequivocamente demonstrada a imprescindibilidade da decretação das prisões 
preventivas dos denunciados SÉRGIO CABRAL, WILSON CARLOS e CLÁUDIO LOPES, 
para se acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, garantindo-se, 
destarte, a ordem pública. 

 

De outro tanto, diante das posições de destaque no cenário político e judicial 

preteritamente ocupadas pelos denunciados SÉRGIO CABRAL, WILSON CARLOS e 
CLÁUDIO LOPES, a decretação de suas prisões cautelares também revela-se imprescindível 

para conveniência da instrução criminal.  
 

Sob o prisma da tutela da instrução criminal, evita-se que os imputados 

perturbem a colheita de prova, em especial, que adotem expedientes tendentes a desestimular 

as testemunhas a se manterem firmes em seus propósitos de colaborar com a Justiça. 

                                                           
15 BECHARA, Fábio Ramazzini. Op. cit., p. 183. 
16 Nesse sentido, segue o pensamento externado pelo E. Supremo Tribunal Federal, no Informativo nº 418, de 06 a 10 de 
março de 2006 (seção clipping), assim vazado: “HC N. 86.605-SP - RELATOR: MIN. GILMAR MENDES - EMENTA: 
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 
DO CPP. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 2. Os indícios da autoria e da materialidade do crime, quando 
acompanhados da necessidade de se garantir a ordem pública e de assegurar a aplicação da lei, e sendo conveniente para 
a instrução criminal, constituem motivos suficientes para a prisão preventiva. 3. As condições pessoais favoráveis do 
paciente, como a residência fixa e a ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia provisória. 
4. A fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva não precisa ser exaustiva, bastando que sejam analisados, 
ainda que de forma sucinta, os requisitos justificadores da segregação cautelar. Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus a 
que se nega provimento” (destaques não constantes do original).  
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Lamentavelmente, as regras de experiência comum nos ensinam que, em processos dessa 

natureza, não é incomum que as testemunhas sejam intimidadas no curso da ação penal. 

 

No caso em tela, alguns episódios posteriores às prisões dos denunciados 
SÉRGIO CABRAL e WILSON CARLOS demonstram a inequívoca influência que ainda 

exercem sobre diversos segmentos subordinados ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

como, por exemplo, a fiscalização efetuada pelo GAESP/MPRJ na Cadeia Pública José 

Frederico Marques, em que foram apreendidos alimentos não fornecidos pela SEAP, produtos 

não autorizados, e dinheiro em espécie em valor superior ao permitido17. 

 

 

MPRJ apresenta a peritos alimentos apreendidos na 

cela de Cabral e de outros presos 
Publicado em 25/11/2017 14:33 - Atualizado em 25/11/2017 14:33 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por 

meio do Grupo de Atuação Especializada em Segurança 

Pública (GAESP/MPRJ) e da Coordenadoria de Segurança e 

Inteligência (CSI/MPRJ), apresentou, na noite de sexta-feira 

(24/11), material apreendido em vistoria na Cadeia Pública 

José Frederico Marques, em Benfica. A maior parte dos 

produtos foi encontrada na galeria C, onde estão presos o ex-

governador Sérgio Cabral, o ex-secretário de Saúde Sérgio 

Côrtes, o empresário Jacob Barata Filho e outros integrantes da 

organização criminosa da qual participam. 

O material foi apresentado no Instituto de Criminalística 

Carlos Éboli (ICCE), na Cidade da Polícia. Foram 

responsáveis pela apresentação os promotores de Justiça 

Andréa Amin, coordenadora do GAESP/MPRJ; Elisa Fraga, 

coordenadora da CSI/MPRJ; Paulo Roberto Mello Cunha e 

                                                           
17 https://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/51404 

https://www.mprj.mp.br/documents/20184/594687/upload_00002889
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Gabriella de Aguillar Lima, também integrantes do 

GAESP/MPRJ. 

Depois de passarem pela descrição do ICCE, os produtos serão 

encaminhados à CSI/MPRJ para serem destinados a doação. 

Durante a vistoria foram encontradas nas celas, divididas em 

porções iguais, comidas quentes como risoto, bacalhau e 

frango desfiado com temperos. Para o MPRJ, ficou 

evidenciado que esses produtos foram fornecidos por 

restaurantes. Também foram vistos ingredientes sofisticados, 

alimentos importados, iogurtes, especiarias, queijos, castanhas, 

frios diversos, cafeteira, eletrônicos e outras mercadorias não 

permitidas pela Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária (SEAP). Ainda foi apreendido dinheiro em 

quantias superiores à permitida. 

Em menor quantidade, foram apreendidos produtos na ala 

feminina, onde encontram-se presas a mulher de Cabral, 

Adriana Ancelmo, e a ex-governadora Rosinha Garotinho. 

Além de adotar as medidas cabíveis contra as autoridades e 

servidores da SEAP que permitiram a entrada dos produtos, o 

MPRJ comunicará os fatos à 7ª Vara Federal Criminal do Rio 

de Janeiro e à Justiça Eleitoral de Campos. 

 

Outro episódio curioso que demonstra o poder de influência ainda exercido 

pelos denunciados SÉRGIO CABRAL e WILSON CARLOS foi o perecimento dos controles 

de entrada e saída de pessoas e veículos do Palácio Laranjeiras.  

 

Apesar da insistência do Ministério Público em obter tais registros, os ofícios 

foram respondidos com a remessa de documentação diversa daquela que foi requisitada, 

conforme se depreende de fls. 363/380 e, por último, do ofício de fls. 416/417, em que o 

Subsecretário Militar Cel. PM Fernando Messias Paraíso afirma que: 

 

“o acesso de veículos no Palácio Laranjeiras era submetido ao controle da 

Guarda Palaciana, sendo realizado de forma manuscrita e somente sendo 

anotados os dados dos respectivos motoristas, visto que previamente eram 

avisados via contato telefônico ou centrex sobre a autorização prévia”. 

 



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
 

 

 53 

O trecho do ofício transcrito acima, somado aos depoimentos prestados pelos 

motoristas18 do denunciado CLÁUDIO LOPES, não deixa dúvidas sobre a existência de 

controle dos visitantes do Palácio Laranjeiras. No entanto, agentes da Subsecretaria Militar 

realizaram diligências internas com a finalidade de localizar a integralidade dos registros de 

entrada e saída de veículos do Palácio Laranjeiras, não obtendo êxito. Em documento intitulado 

“Termo de Diligência”19, a Subsecretaria Militar informou que: 

 

“não foram localizados mais documentos dos que haviam sido enviados 

anteriormente ao MPERJ, uma vez que, em face de vazamento de água 

provocado pelas chuvas, deteriorou parte dos documentos arquivados.”  

 

Conclui-se, portanto, que justamente os registros de entrada e saída de veículos 

visitantes do Palácio Laranjeiras, entre os anos de 2009 e 2012, que poderiam comprovar os 

encontros escusos entre denunciados WILSON CARLOS e CLÁUDIO LOPES para 

pagamento de propina, foram “coincidentemente” deteriorados por chuvas. 

 

Por outro turno, vale frisar que o denunciado CLÁUDIO LOPES é Procurador 

de Justiça em exercício perante a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça e atual 

membro do Conselho Superior do Ministério Público.  

 

Como relatado alhures, em liberdade, o denunciado CLÁUDIO LOPES fez uso 

de seu cargo de Procurador-Geral de Justiça para pressionar e constranger Promotores de 

Justiça que investigavam a quadrilha que assaltou os cofres públicos estaduais.   

 

A título de exemplo, podem ser colacionados abaixo alguns trechos dos 

contundentes depoimentos prestados combatentes membros da COESF Ana Carolina Moraes 

Coelho, Reinaldo Lomba e Matheus Picanço, os quais relataram inclusive ameaças 

perpetradas pelo ex-chefe institucional, o denunciado CLÁUDIO LOPES:   

                                                           
18 Fls. 426/433 
19 Fl. 418 
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“(...) que durante as investigações o PGJ Cláudio Lopes sempre interferia, 

mostrando-se preocupado em saber se havia algum envolvimento de pessoa 

com foro especial; que a depoente e os demais integrantes da COESF 

afirmavam sempre que não havia até aquele momento envolvimento de 

ninguém que tivesse foro especial (...); que ainda durante o seu afastamento 

o procurador Claudio Lopes ligou para a depoente marcando com ela um 

encontro em seu gabinete de procurador de justiça; que lá chegando a 

depoente foi instada pelo procurador Claudio Lopes a permanecer no 

cargo, tendo ele argumentado que ela caíra numa armadilha perpetrada 

pelos colegas Reinaldo lomba, Mateus Picanço e pelo PGJ interino Carlos 

Antonio Navega, ao assinar as ações que foram oferecidas contra Cesar 

Romero; que o procurador Claudio Lopes afirmou que os colegas referidos 

agiram para atender ao interesse do PMDB fluminense, no sentido de impedir a 

nomeação de Sergio Cortes para o ministério da saúde, fortalecendo assim a 

posição de Moreira Franco, que seria amigo do Procurador Carlos Antonio 

Navega; que ao final da reunião o Procurador Cláudio Lopes, ate então 

cordial, ante a negativa da depoente em permanecer na COESF, ficou 

bastante alterado e ameaçou a depoente afirmando que representaria 

contra ela, Leandro Navega e Leonardo Cunã ao CNMP (...)”20 (grifo nosso) 

 

“(...) foi chamado ao gabinete do então Procurador Geral Claudio Lopes, 

que queria saber do andamento das mesmas e afirmou que não seria 

conveniente o oferecimento de eventual denúncia antes da eleição para o 

Governo do Estado, que se realizaria em outubro daquele ano (2010); que o 

depoente afirmou ao Procurador Geral que apenas não ofereceria a denúncia 

porque até as eleições, provavelmente, não conseguiria concluir as 

investigações, porque ainda havia várias oitivas e diligências a realizar; que, 

nesta ocasião, o Procurador Geral mandou mensagem via celular para alguém, 

                                                           
20 Depoimento prestado pela Promotora de Justiça Ana Carolina Moraes Coelho a fls. 170/174 do procedimento MPRJ nº 
2017.00404193.  
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afirmando ao depoente que estava avisando “a ele”, entendendo o depoente se 

tratar do Governador; que, em outra ocasião, ainda antes da eleição para 

Governador, foi chamado ao gabinete do Procurador Geral e lá chegando 

encontrou  próximo do hall de elevadores, já de saída, o advogado de Cesar 

Romero, Dr. Luis Carlos Humbert Maranhão; que ao chegar no gabinete, foi 

levado pelo Procurador Geral Claudio Lopes a uma sala reservada onde foi 

indagado por ele de forma bastante nervosa se estaria para acontecer 

alguma operação da COESF, sem que ele estivesse sabendo; que o 

depoente respondeu a verdade, ou seja, que não havia qualquer operação 

prestes a ser deflagrada; (...) que foi relatado ao depoente pela colega Ana 

Carolina Moraes que esta encontrou-se com o Procurador Claudio Lopes 

no gabinete da sua Procuradoria de Justiça e este pediu a ela que não se 

exonerasse, afirmando que o depoente e o Dr. Matheus eram “sujos” 

porque haviam usado a atuação funcional, mais precisamente o 

oferecimento das denúncias no âmbito da secretaria de saúde e o auxilio 

na ação de improbidade correlata, para favorecer um grupo político do 

PMDB fluminense que queria fazer de Moreira Franco ministro; que Ana 

Carolina relatou ao depoente que ficou extremamente constrangida com a 

forma de abordagem e os termos que o Procurador Claudio Lopes usou ao 

se referir aos colegas; que a colega Ana Carolina Moraes manteve sua 

intenção e efetivamente se exonerou da função; (...) que neste sentido, a 

equipe atuava junto com os colegas da tutela coletiva, de forma a dar mais 

eficácia a atividade persecutória tanto na esfera penal quanto de improbidade, 

que com esse proceder foram realizadas inúmeras ações em órgãos do Estado 

e do Município, inclusive com o auxilio da CSI; que nestas ações o depoente 

nunca soube de qualquer interferência direta do Procurador Geral Claudio 

Lopes, sendo as ações da saúde a única hipótese dessa interferência, e 

que acabou conduzindo à necessidade de sigilo das operações; que o 

depoente se recorda que o Procurador Geral Claudio Lopes solicitou ver o 

inquérito que apurava fraudes na Refinaria de Manguinhos, mas o 
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depoente disse que não o faria porque o inquérito estava na Delegacia 

para cumprimento de diligências dentro do prazo e só atenderia se 

houvesse um pedido formal, o que não aconteceu (...)”21 (grifo nosso) 

 

“(...) que a partir daí, constatado que o coordenador Paulo Wunder reportava ao 

Procurador Geral Claudio Lopes tudo o que acontecia na área da COESF, 

mesmo quando não havia interferência da CSI, os integrantes da COESF 

entenderam pela necessidade de sigilo nas ações que envolviam a saúde, 

principalmente pelas constantes interferências do Procurador Geral 

Claudio Lopes, particularmente interessado nas investigações envolvendo 

esta área (...)”22 (grifo nosso)  

 

Se o denunciado CLÁUDIO LOPES constrangeu e ameaçou promotores de 

justiça, tal como transcrito acima, sem que houvesse qualquer procedimento investigatório a 

seu respeito, o que seria capaz de fazer com relação às testemunhas, sobretudo àquelas que 

ocupam cargos hierarquicamente inferiores na estrutura do MPRJ? 

 

Nesse eito, vale destacar o depoimento prestado por Luis Cláudio Martins, ex-

motorista do denunciado CLÁUDIO LOPES, que com ele trabalhava desde quando exerceu o 

cargo de Subprocurador-Geral de Justiça, o qual confirmou detalhes importantes das 

declarações prestadas pelo denunciado SÉRGIO DE CASTRO.  
 

O denunciado SÉRGIO DE CASTRO afirmou em seu depoimento que quando 

se dirigia ao Palácio Laranjeiras para receber a mesada, o denunciado CLÁUDIO LOPES 

sempre portava uma pasta, aduzindo, ainda, que:  

 

                                                           
21 Depoimento prestado pelo Promotor de Justiça Reinaldo Moreira Lomba a fls. 151/156 do procedimento MPRJ nº 
2017.00404193. 
 
22 Depoimento prestado pelo Promotor de Justiça Matheus Picanço de Lemos Pinaud a fls. 176/182 do procedimento MPRJ 
nº 2017.00404193. 
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“(...) que a ida de Wilson Carlos ao Palácio Laranjeiras se dava 

exclusivamente para encontrar com Cláudio Lopes e repassar a ele o 

dinheiro; que logo que isto acontecia, Cláudio Lopes ia embora e, em 

seguida Wilson Carlos também saía; que os encontros entre Wilson Carlos 

e Cláudio Lopes, quando da entrega do dinheiro, duravam, no máximo, 20 

minutos; que Wilson Carlos, em várias ocasiões disse ao depoente que o 

dinheiro era destinado à propina e também reclamava de ter que acordar cedo 

só para ir ao Palácio Laranjeiras entregar o dinheiro ao Cláudio Lopes (...)” 23 

(grifo nosso) 

 

Muito embora não tivesse ciência da finalidade das “visitas” do denunciado 
CLÁUDIO LOPES ao Palácio Laranjeiras e Palácio Guanabara, Luis Cláudio Martins, motorista 

do ex-Procurador-Geral de Justiça durante quase uma década, confirmou as declarações 

acima transcritas no que diz respeito ao tempo de duração dos encontros, qual seja, não mais 

do que 15 minutos. Tal curto período é absolutamente compatível com quem apenas se 

encontra para entregar e receber propina e não para tratar de assuntos institucionais. Vejamos.  

 

“(...) que ia no mínimo uma vez por mês, tanto no Palácio Guabanara, com no 

Laranjeiras; que normalmente o Dr. Claudio Lopes andava com uma maleta de 

couro; que ele tem o costume de andar com essa maleta; (...) que as visitas no 

Palácio Laranjeiras eram rápidas e duravam no máximo de 15 minutos; que 

também era assim no Palácio Guanabara (...)”24 (grifo nosso) 

 

O histórico de ameaças e atos de constrangimento praticados pelo denunciado 
CLÁUDIO LOPES, por si só, recomenda a decretação de sua prisão preventiva por 

conveniência da instrução processual, a fim de que as testemunhas, principalmente aquelas 

que a ele foram subordinadas, como Luis Cláudio Martins e outros, possam prestar seus 

depoimentos livres de qualquer tipo de coação. 

                                                           
23 Fls. 264/269. 
24 Fls. 429/430. 
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Como frisado ao longo da denúncia, os imputados SÉRGIO CABRAL, WILSON 
CARLOS e CLÁUDIO LOPES comandaram o Estado do Rio de Janeiro e o MPRJ, 

respectivamente, durante muitos anos, não sendo minimamente crível que tentáculos da 

poderosa organização criminosa que formaram não mais estejam atuando em seu favor.  

 

A liberdade dos referidos denunciados certamente potencializará a conhecida 

“atuação de bastidores”, comum entre criminosos dessa estirpe, que, durante muitos anos, se 

utilizaram do poder e do dinheiro para garantir a impunidade de seus desvios. Impõe-se, 
portanto, a decretação de suas prisões preventivas também por conveniência da 
instrução criminal.  

 

Cumpre assinalar, ainda neste canteiro, que as medidas cautelares alternativas, 

do art. 319 do CPP, por si sós, não se mostram suficiente à tutela do processo e das 

testemunhas, razão da impossibilidade de sua incidência isolada. 

 

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com espeque no art. 312 

do CPP, requer o Ministério Público a decretação da PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados 

SÉRGIO CABRAL, WILSON CARLOS e CLAUDIO LOPES. 
 
Esclareça-se, por oportuno, que o presente pedido de segregação não alcança 

o denunciado SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA, vulgo “Serjão”, em razão de sua confissão 

extrajudicial, o que demonstra vontade de colaborar com as investigações e inequívoco animus 

de se submeter à aplicação da lei penal, circunstâncias que esvaziam os requisitos do art. 312 

do CPP. 

 
2. DA SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA 

 

Pugna o Ministério Público, liminarmente e inaudita altera parte, com fulcro 

no art. 319, inciso VI, da lei instrumental penal, pela suspensão do exercício da função 
pública do denunciado CLÁUDIO SOARES LOPES. 
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O novo sistema de medidas cautelares pessoais deixa claro que as medidas 

cautelares podem ser cumuladas com a prisão preventiva, quando esta se mostra, como neste 

feito, absolutamente necessária.  

 

E o raciocínio é mais simples do que aparenta: o norte de toda e qualquer 

medida é a necessidade cautelar, que se mostra presente, como fundamento de cabimento, 

nas duas hipóteses. Ambas as providências tutelam situações fático-processuais distintas e 

que, no caso ora vergastado, apresentam-se como complementares.25  

 

A prisão preventiva acima requestada restringirá o direito ambulatorial dos 
imputados, no entanto, não alterará o poder funcional ínsito ao cargo de Procurador de 
Justiça, exercido pelo denunciado CLÁUDIO LOPES.  

 
Todavia, o raciocínio inverso também ganha dimensão: insuficiente seria o 

mero afastamento do exercício da função pública, sem a decretação da prisão. Isto 
porque, em que pese “afastado de direito”, o denunciado CLÁUDIO LOPES construiu 
uma situação fática de poder, o que, a despeito de ordem judicial, permitiria que 
continuasse a frequentar exatamente os mesmos ambientes.26  

 
E, conforme bem afivelou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, em recente julgado acerca do assunto, “é perfeitamente cabível ao Estado-juiz 

                                                           
25 Neste sentido, em referência comparada: ROXIN, Claus. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Del Puerto, 2003, p. 
321/322. Tradução de Gabriela Córdoba e Daniel Pastor: “Junto a las medidas de coerción propiamente dichas, expuestas 
precedentemente, la StPO prevé la posibilidad de imponer medidas de seguridad y corrección (§ 61, StGB) ya antes del 
pronunciamento de la sentencia, cuando motivos vehementes permiten suponer que ellas serán ordenadas en la sentencia. 
Los casos de imposición de una medida provisional de este tipo son: 1. la intenación provisional, de conformidad con el § 
126ª (precede a la internación a la que se refieren los §§ 63 y s., StGB); 2. la privación provisional del premiso para 
conducir, con arreglo al § 111ª (precede a una medida según el § 69, StGB); 3. la inhabilitación provisional para ejercer la 
profesión, conforme al § 132ª (precede a una medida según el § 70, StGB). Estas medidas provisionales no sirven, como los 
medios de coerción propios del proceso penal, exclusivamente al aseguramiento de los fines del proceso; antes bien, al 
menos en su mayoría, ellas tienen uma función preventivo-policial. Ante la existencia de las demás condiciones, la ley 
presupone (§§ 111ª y 132ª) o lo erige en requisito adicional (§ 126ª), que la peligrosidad del autor, verificada ya antes de la 
sentencia, torna necesaria la medida, por razones de seguridad común, y, por ello, proporciona un instrumento de seguridad 
inmediatamente eficaz”. 
26 Ao contrário do que ocorre rotineiramente, o simples e isolado o afastamento cautelar do cargo não retira, por si só, a 
potencial capacidade de lesão à ordem pública, especialmente se for considerado o leque de opções criminosas 
desenvolvidas pela organização desviante. 
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determinar as medidas cautelares adequadas a cada acusado, a fim de assegurar a efetividade 

do processo penal ou a segurança dos bens juridicamente protegidos”.27  

 

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, as medidas de prisão 
preventiva e suspensão do exercício da função pública apresentam-se como 
complementares e indispensáveis à correta e suficiente tutela do processo e da ordem 
pública.  

 
Por outro turno, a Jurisprudência, em tempo não muito distante, na ausência de 

amparo legal, vinha majoritariamente admitindo o afastamento cautelar de servidor público do 

cargo, quando responde por crimes funcionais, já tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido 

que “os elementos colhidos no inquérito e narrados na denúncia demonstram a existência de 

fortes indícios das condutas delituosas, irrogando aos acusados os crimes descritos nos artigos 

317, §1º e 332, p. único, do Código Penal. A gravidade dos fatos justifica o afastamento do 

exercício das funções do seu cargo, sem prejuízo da remuneração e vantagens, até o 

julgamento definitivo (Precedentes APN 244/DF, Inq. 323/PE, Inq.300/SP, Inq. 231/SP, APN 

306-DF)”28. 

 

Atentando para estes dados, o legislador fixou que, havendo pertinência 

funcional, com facilitação da atividade criminosa pela função desempenhada, admite-se que ela 

seja cautelarmente suspensa. 

 

Como anteriormente narrado e demonstrado nesta cota, além da farta 

comprovação de que o denunciado CLÁUDIO LOPES praticou os delitos perseguidos 

valendo-se de seu cargo de Procurador-Geral de Justiça, há o risco de que volte a usar o 

prestígio e poder intrínseco ao cargo de Procurador de Justiça e membro do Conselho Superior 

do Ministério Público para tumultuar a instrução do processo e constranger testemunhas.29  

                                                           
27 TJ/RJ, HC nº 0053103-34.2011.8.19.0000, Rel. Des. Claudio Tavares de O. Junior, 8ª Câmara Criminal, j. em 16/11/2011. 
28 STJ – Ação penal 2001/0006580-5, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 15/08/2005. 
29 PACELLI DE OLIVEIRA vai além ao sustentar que “nada impedirá a sua imposição também, e excepcionalmente, por 
conveniência da instrução (ou da investigação) nos casos em que for fundado o receio de destruição de provas cujo acesso 
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Ademais, a gravidade dos fatos narrados na presente exordial, se apresenta 

totalmente incompatível com o exercício de suas funções de Procurador de Justiça, em 

atuação justo na esfera criminal, como titular da 3ª Procuradoria de Justiça junto à Egrégia 6º 

Câmara Criminal. 

 

Diante das gravíssimas acusações narradas na prefacial acusatória é 

inconcebível a manutenção do denunciado CLÁUDIO LOPES no exercício das funções de 

Procurador de Justiça, atuando como custos legis em processos criminais e exercendo juízo de 

valor e reprovação sobre a conduta delituosa daqueles que figuram nos processos em que é 

instado a se pronunciar. Tal fato exporia o Ministério Público e a Justiça a uma situação 

vexatória perante a já desesperançada sociedade fluminense.  

 

Senão bastasse, o denunciado CLÁUDIO LOPES ainda é membro do 

Conselho Superior do MPRJ30, tendo como uma de suas funções analisar arquivamentos 

promovidos por membros do Parquet em atuação na área de tutela coletiva. 

 

Assim, como permitir que um Procurador de Justiça acusado de vazar 

informações e de burlar regras concernentes a arquivamentos de procedimentos, tal como 

ocorreu no famoso episódio “Farra dos guardanapos”31, decida, ainda que de forma colegiada, 

sobre o prosseguimento ou não de uma investigação? 

  

Destarte, requer o Ministério Público o deferimento, inaudita altera parte, do 

presente pedido de suspensão do exercício da função pública do imputado CLÁUDIO 
SOARES LOPES. 

                                                                                                                                                                                     

dependa do exercício da função pública ou da aludida atividade econômico-financeira. E voltamos a alertar: a insistência 
desmedida na submissão da matéria ao princípio da legalidade, no sentido de somente aplicar a cautelar para os fins 
específicos determinados em lei, poderá acarretar o incremento da prisão preventiva, quando se tratar das situações 
previstas no art. 313, CPP” (PACELLI DE OLIVEIRA, Eugênio. Atualização ao Curso de processo penal. 14ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 20). 
30 Art. 22 da LC 103/06. 
 
31 Procedimento MPRJ nº 2012.00546221. 
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3. DO AFASTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL  
 

Ficou apurado ao longo do presente procedimento investigatório, que o ex-PGJ, 

o denunciado CLÁUDIO LOPES, recebeu, a título de propina, cifras milionárias que giram em 

torno de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais). 

 

Ainda, durante a investigação, identificou-se que o patrimônio do referido 

denunciado aumentou significativamente desde que assumiu o cargo de Procurador-Geral de 

Justiça, o que facilmente se constata a partir das aquisições de uma casa em Búzios, que teve 

uma parte paga em dinheiro, e de uma casa no condomínio Portobello em Mangaratiba, 

avaliada em mais de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), conforme laudo 

técnico do GATE-MPRJ que consta no procedimento  MPRJ nº 2018.00735119. 

 

Por outro lado, embora tenha o denunciado CLÁUDIO LOPES afirmado que 

adquiriu o imóvel de Mangaratiba em 2016, o que reflete o teor da escritura pública de fls. 

178/180, há nos autos fortes indícios de que a casa foi comprada no ano de 2014, 

considerando as notas fiscais juntadas a presente inquisa, que comprovam a aquisição de bens 

para o imóvel supramencionado. 

 

Importante destacar que ambos os imóveis (Mangaratiba e Búzios) foram 

adquiridos pelo denunciado CLÁUDIO LOPES e por sua esposa Ana Beatriz Crespo 

Fernandes Lopes, nas  circunstâncias suspeitas aqui já relatadas e que serão objeto de 

investigação. 

 

Diante dos contundentes elementos de convicção que já constam dos autos, 

verifica-se a necessidade da quebra de sigilo de bancário e fiscal do denunciado CLÁUDIO 
LOPES (CPF nº 808.551.997-68), de sua esposa Ana Beatriz Crespo Fernandes Lopes 
(CPF nº 951.406.207-82) e da pessoa jurídica a ela pertencente Zorionak Comercio Varejista 
de Bebidas e Alimentos Eireli EPP (CNPJ nº 20.767.159/0001-43), que está registrada no 



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
 

 

 63 

endereço residencial do casal, mas lá não funciona, conforme depoimentos prestados durante 

a investigação.  

 

Com isso, busca-se analisar, no período compreendido entre 1º de OUTUBRO 
de 2008 e 31 de DEZEMBRO de 2016, a forma como o restante do dinheiro de propina foi 

utilizado e, ainda, se houve depósitos ou transferências bancárias suspeitas, bem como se 

houve acréscimo patrimonial incompatível com os seus rendimentos.  

 

A presente medida cautelar é absolutamente imprescindível para a persecução 

penal, diante dos fundados indícios da prática de crimes previstos no art. 288, caput, art. 317, 

parágrafo 1º e art. 325, parágrafo 2°, todos do Código Penal. A flexibilização das garantias 

constitucionais do sigilo bancário e fiscal32 do indivíduo, que decorre da ponderação de valores 

constitucionais e da percepção da gravidade de crimes praticados, que lesam toda a 

sociedade, funda-se no art. 3º, inciso IV, da Lei 12.850/94, bem como no art. 1º, parágrafo 4º, 

incisos VI e VIII, da Lei Complementar nº 105/2001, na Lei nº 4.595/64; no artigo 198, §1º, 

inciso I, do Código Tributário Nacional.  

Assim, mostra-se imperioso que se desvelem os sigilos bancário e fiscal dos 

investigados, bem como das empresas de que façam parte, a fim de que se pontue e se fixe o 

real patrimônio destes, o que impossibilitará que se desfaçam de seus haveres para se 

subtraírem à reparação do dano decorrente da sentença condenatória e à decretação de perda 

dos valores ilicitamente obtidos por intermédio de ações criminosas. 

Ressalte-se, por fim, que não obstante o denunciado CLÁUDIO LOPES ter dito 

em seu depoimento que abriria mão de seu sigilo bancário, fiscal e telefônico, tal assertiva não 

tem o condão de afastar a imprescindibilidade da medida ora requerida, haja vista que somente 

a partir do afastamento judicial do sigilo será possível descortinar toda a sua movimentação 

financeira, evolução patrimonial e aquisição de bens e serviços. Ademais, somente por força de 

                                                           
32 Art. 5º, incisos X e XII, da Constituição da República. 
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ordem judicial, os órgãos de controle fornecerão os dados necessários para uma análise 

pormenorizada de sua situação bancária e fiscal.  

 

Pelo exposto, requer o Ministério Público: 

 

1) Seja determinado o AFASTAMENTO DO SIGILO FISCAL do denunciado 
CLÁUDIO SOARES LOPES, de sua esposa ANA BEATRIZ CRESPO FERNANDES LOPES e 

da pessoa jurídica Zorionak Comercio Varejista de Bebidas e Alimentos Eireli EPP, com a 

consequente expedição de ofício: 

1.1) à RECEITA FEDERAL DO BRASIL, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, encaminhe cópia das DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL DE PESSOA FÍSICA e DIPJ 
– Declaração de Informações Econômico-Fiscais da PJ, referentes aos exercícios 

financeiros dos anos de 2008 a 2016 (inclusive), exclusivamente em MÍDIA DIGITAL nos 

formatos PDF., .XLS ou .TXT4, bem como o DOSSIÊ INTEGRADO, com todas as bases de 

dados para a Pessoa Física (Extrato DW, Cadastro CPF, Ação Fiscal, Cadin, CC5 Entradas, 

CC5 Saídas, CNPJ, Coleta, Conta Corrente PF, Compras DIPJ Terceiros, DAI, DCPMF (ATÉ 

31/12/2007), DIMOF, Derc, Dimob, Dirf, DIRPF, DOI, ITR, Rendimentos DIPJ, Rendimentos 

Recebidos PF, Siafi, Sinal, Sipade, Vendas DIPJ Terceiros) e para a Pessoa Jurídica (Extrato 

DW, IPI DW, Cadastro CNPJ, Ação Fiscal, Cadin, CC5 Entradas, CC5 Saídas, Compras 

DCTF/DCP Terceiros, Coleta, Conta Corrente PJ, DCTF, DCPMF, Dacon, Derc, Dimob, DIPJ, 

Dirf, Doações, DOI, ITR, Movimentação de Selos, Rendimentos Recebidos de PF, Siafi, Sinal, 

Sipade, Vendas DIPJ Terceiros), e o DECRED - Declaração de Operações com Cartões de 
Crédito, das pessoas físicas e jurídicas relacionadas; 

 

1.2) à RECEITA ESTADUAL requisitando a relação de todas as compras e 

movimentações realizadas  pelo denunciado CLÁUDIO LOPES (CPF nº 808.551.997-68), de 

sua esposa Ana Beatriz Crespo Fernandes Lopes (CPF nº 951.406.207-82) e da pessoa 

jurídica a ela pertencente Zorionak Comercio Varejista de Bebidas e Alimentos Eireli EPP 
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(CNPJ nº 20.767.159/0001-43), no período de 1º de OUTUBRO de 2008 e 31 de 
DEZEMBRO de 2016. 

 

2) Seja determinado o AFASTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO do 

denunciado CLÁUDIO LOPES, de sua esposa  ANA BEATRIZ CRESPO FERNANDES 
LOPES e da pessoa jurídica Zorionak Comercio Varejista de Bebidas e Alimentos Eireli 
EPP, no período compreendido 1º de OUTUBRO de 2008 e 31 de DEZEMBRO de 2016, com 

a consequente expedição de ofício ao BANCO CENTRAL DO BRASIL, a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, considerando a necessidade de encaminhamento das informações no formato 

tecnológico adequado (mediante a utilização do Sistema de Investigação de Movimentações 

Bancárias – SIMBA), proceda às seguintes diligências: 

 

2.1) Efetue pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional 

(CCS), com o intuito de comunicar exclusivamente às instituições financeiras com as quais os 

investigados têm ou tiveram relacionamentos no período do afastamento do sigilo bancário, 

acelerando, assim, a obtenção dos dados junto a tais entidades; 

 
2.2) Transmita à “Divisão de Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro e 

à Corrupção da Coordenadoria de Segurança e Inteligência MPRJ/CSI” (csi.dlab@mprj.mp.br), 

observando o modelo de layout e o programa de validação e transmissão previstos no 

endereço eletrônico https://asspaweb.pgr.mpf.mp.br, todos os relacionamentos dos 

investigados obtidos na CCS, tais como contas de depósitos, investimentos, poupanças e 

outros tipos de contas (inclusive nos casos em que os investigados apareçam como co-

titulares, representantes, responsáveis ou procuradores), bem como as aplicações financeiras, 

Fundos de Previdência, informações referentes a cartões de crédito (DECRED – “Declaração 

de Operações com Cartões de Crédito”) e outros produtos existentes junto às instituições 

financeiras; 
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2.3) Comunique imediatamente às instituições financeiras o teor da decisão 

judicial, de forma que: 

 

 a) os dados bancários dos investigados sejam transmitidos ao Ministério 

Público, no prazo de 20 (vinte dias), conforme modelo de layout estabelecido pelo Banco 

Central na Carta Circular nº 3.454/2010, de 14 de junho de 2010, e determinado às autoridades 

judiciárias pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio da Instrução Normativa nº 03, de 

09 de agosto de 2010. 

 

 b) os dados bancários dos investigados sejam submetidos à validação e 

transmissão descritos na “Cartilha SIMBA”, disponível no endereço eletrônico 

http://www.mprj.mp.br/portal/page/portal/Internet/simba; 

 

 c) o campo “Número de Cooperação Técnica” seja preenchido com a referência 

012-MPRJ-000351-19 e que os dados bancários sejam submetidos ao programa “VALIDADOR 

BANCÁRIO SIMBA” e transmitidos por meio do “TRANSMISSOR BANCÁRIO SIMBA”, ambos 

disponíveis no endereço eletrônico https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br (opção Sigilo Bancário – 

SIMBA). 

 

Pontue-se que o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias 

(SIMBA) é um “conjunto de procedimentos, módulos e normas que permite a transmissão pela 

internet, após autorização judicial, de dados oriundos de quebra de sigilo bancário, entre 

instituições financeiras e órgãos públicos responsáveis por investigações financeiras no Brasil, 

proporcionando, assim, maior agilidade e segurança no recebimento, processamento e análise 

dos dados”, nos termos da Portaria CSI nº 07/2011.  

  

d) comunique às instituições financeiras que a Coordenadoria de Segurança e 

Inteligência/MPRJ está autorizada a tratar todas as questões relativas a dados bancários, 

estipulando eventual valor de corte para a referida identificação e, excepcionalmente, visando a 

maior celeridade e economia processual, definir questões de prorrogação de prazo para 

http://www.mprj.mp.br/portal/page/portal/Internet/simba
https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br/
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atendimento, bem como obter documentação suporte das movimentações financeiras 

transmitidas em papel ou em meio eletrônico. 

 

3) Seja autorizada a juntada dos Relatórios de Inteligência Financeira- RIF - 

produzidos pelo COAF, eventualmente existentes e que tenham pertinência com os fatos ora 

em apuração.  

 

Por oportuno, fica consignado que o endereço eletrônico para contato com a 

“Coordenadoria de Segurança e Inteligência/MPRJ” é csi.dlab@mprj.mp.br e, para 

correspondências, o endereço é Avenida Marechal Câmara, nº 350, 8º andar, Centro, Rio de 

Janeiro/RJ, CEP: 20020-080.  

 

Outrossim, repita-se, requer seja o número do “Pedido de Cooperação Técnica” 

012-MPRJ-000351-19 expressamente mencionado na decisão judicial de quebra bancária que 

venha a ser decretada, bem como nos ofícios correlatos a serem expedidos.  

 

Cumpre salientar que a CSI/MPRJ, à medida que examine os dados que lhe 

forem sendo encaminhados, remeterá relatório(s) de análise diretamente ao GAOCRIM, que 

ficará responsável pela apresentação a esse E. Órgão Especial.  

 

Por fim, requer-se seja decretado sigilo na tramitação, tendo em vista a 

imperiosa proteção à intimidade das pessoas referidas no curso das investigações, assim como 

no intuito de assegurar a eficácia das presentes medidas cautelares, impondo-se a autuação 
dos presentes requerimentos em apartado, o que ora também se requer.  

 

 

4. DO SEQUESTRO DE BENS IMÓVEIS E BLOQUEIO DE VALORES  
 

Com efeito, diante dos elementos que subsidiam o exercício da presente ação 

penal, constata-se que se encontram satisfeitos os pressupostos necessários à decretação da 
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referida medida cautelar processual, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, 

conforme já exaustivamente narrado na presente manifestação.  

 

A imperiosa necessidade de se debelar o enriquecimento ilícito do denunciado 
CLÁUDIO LOPES com a consequente decretação da perda dos proventos ilícitos que 

obteve com a prática dos crimes descritos na prefacial acusatória, bem como a necessidade de 

reparar os danos causados ao erário, sendo estas consequências de provável condenação, 

mostra-se imprescindível a decretação da medida de sequestro, e a consequente 
indisponibilidade, de tantos bens quantos bastem de seu patrimônio. Do contrário, futura 

sentença condenatória certamente será desprovida de efetividade com vistas ao 

sancionamento do enriquecimento ilícito auferido pelo denunciado CLÁUDIO LOPES.  Para 

tanto, requer-se: 

 

4.1) a autuação do presente requerimento de sequestro em apartado, nos 

termos do art.129 do Código de Processo Penal (CPP); 

 

4.2) o BLOQUEIO de valores disponíveis, com exceção do valor equivalente ao 

rendimento líquido de Procurador de Justiça, somado aos valores referentes ao auxílio 

moradia, auxílio transporte e auxílio alimentação, o que totaliza R$ 26.665,83 (vinte e seis mil, 

seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos), em contas bancárias ou de 

qualquer forma vinculados ao denunciado CLÁUDIO SOARES LOPES e a eventuais 

sociedades empresárias das quais possa participar como sócio, inclusive aplicações 

financeiras, títulos de capitalização e bens e/ou valores acautelados em cofres, expedindo-se 

ofício ao BANCO CENTRAL DO BRASIL para que proceda ao cumprimento da ordem judicial, 

ou, caso Vossa Excelência entenda mais conveniente, que proceda o bloqueio de forma direta, 

on-line, via BACEN-JUD. Tendo em conta a estimação do somatório dos valores desviados 

pleiteia-se, a princípio, o bloqueio de UFIR-RJ 2.185.858,71 o que totaliza R$ 7.200.000,00 
(sete milhões e duzentos mil reais), corrigidos com juros e atualização monetária, vigentes 

na data da decisão que determinou o bloqueio; 
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4.3) caso insuficientes os valores bloqueados nas contas bancárias do 

denunciado CLÁUDIO LOPES, o SEQUESTRO, na forma do art.125 e seguintes do CPP, de 

seus bens móveis e imóveis, quanto bastem, até o valor de UFIR-RJ 2.185.858,71 o que 
totalizada R$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais), corrigidos com juros e 

atualização monetária, vigentes na data da decisão que determinou o sequestro. Para tanto, 

em relação aos bens imóveis, devem ser expedidos ofícios aos CARTÓRIOS DE REGISTROS 

DE IMÓVEIS das respectivas circunscrições, por intermédio da CORREGEDORIA-GERAL DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, a fim de que seja efetuada a 

averbação do sequestro decretado à margem do respectivo assentamento, requerendo, em 

relação aos veículos automotores, da mesma forma, a comunicação ao DETRAN/RJ. 

 
Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2018. 

 
RICARDO RIBEIRO MARTINS 

Procurador-Geral de Justiça em exercício 
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