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

Núcleo de Combate à Corrupção

EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DA 7ª VARA  FEDERAL  CRIMINAL DA SEÇÃO

JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

CONFIDENCIAL

Distribuição por dependência aos autos:

0502135-94.2016.4.02.5101 (IPL 0001/2016-91 UAIN/COR/SR/RJ)
0099084-09.2017.4.02.5101 (Homologação do acordo de colaboração)
0106404-13.2017.4.02.5101 (Quebra de sigilo bancário e fiscal)
0106425-86.2017.4.02.5101 (Quebra de sigilo telemático)
0106358-24.2017.4.02.5101  (Quebra de sigilo telefônico)

     O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelos  Procuradores  signatários,  no

exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem, perante Vossa Excelência,   vem, perante

Vossa  Excelência,  com  apoio  na  legislação  de  regência,  requerer  a  decretação  da  PRISÃO

PREVENTIVA de 

1)  LORENZO  MARTINS  POMPILIO  DA  HORA,  brasileiro,  Delegado  da  Polícia  Federal,

inscrito no CPF sob o nº  775.090.647-91,  residente na  Rua Bom Pastor, 521, apto 907, Tijuca,

Rio de Janeiro-RJ, CEP 20521-060

2) EVERTON DA COSTA RIBEIRO,  brasileiro, Escrivão da Polícia Federal, inscrito no CPF

sob o nº 917.067.507-49, residente na  Rua Paissandu, 179, apartamento 1107 Bloco A, Flamengo,

Rio de Janeiro-RJ, CEP 22210-085

3) MARCELO GUIMARÃES,  brasileiro,  advogado,  inscrito no CPF sob o nº 016.692.667-10,

residente na  Av. Vice Presidente Jose Alencar, 1500, Bloco 05, Apto 708 Jacarepagua,  Rio de

Janeiro-RJ;

4) ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO,  brasileiro,  médico, inscrito no CPF sob o

nº 781.527.985-68, residente na  Estrada dos Bandeirantes, 24.428, Casa 03, Vargem Grande, CEP

22785-092, Rio de janeio-RJ;
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5)  LUIS  HENRIQUE  DOS NASCIMENTO  ALMEIDA,   brasileiro,  inscrito  no  CPF  sob  o

nº 089.472.967-59,  residente na  Estrada do Lameirão Pequeno,  170, casa 13 - Campo Grande,

CEP 23017-325;

6) JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR,  brasileiro, empresário, inscrito no

CPF sob o nº 028.598.867-02, residente na Av. Lúcio Costa, 4.000, Apto 505 Bloco 01, Barra da

Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.630-011;

7) PATRÍCIA VAZ CALDAS,  brasileira, empresária, inscrita no CPF sob o nº  006.132.337-35,

residente na  Praça Antonio Callado,  135,  Apto 305,  Barra da Tijuca,  Rio de Janeiro/RJ,  CEP

22793-084;

pelas razões a seguir expostas:

         1) INTRODUÇÃO

      Trata-se de investigação realizada através das medidas cautelares de quebra de

sigilo  bancário,  fiscal,  telemático  e  telefônico1 para  instruir  o  inquérito  IPL  0001/2016-91

UAIN/COR/SR/RJ (autos 0502135-94.2016.4.02.5101), somado aos elementos colhidos a partir do

acordo  de  colaboração  premiada  celebrado  com  MARCELLO  TELLES  DE  SOUZA  JÚNIOR,

homologado perante o Juízo da 1a Vara Federal  Criminal  quanto ao objeto da presente  apuração

(0099084-09.2017.4.02.5101).

O  IPL  0001/2016-91  UAIN/COR/SR/RJ  foi  instaurado  para  apurar  esquema

criminoso  envolvendo a  solicitação  de  vantagens  indevidas  por  servidores  lotados  no  Núcleo  de

Repressão a Crimes Postais, vinculado à DELEPAT/SR/DPF/RJ, para que excluíssem os nomes de

empresários e de suas empresas das investigações que seriam realizadas em IPLs em curso naquele

núcleo,  com envolvimento do DPF LORENZO, do EPF ÉVERTON e do DPF BILHARINHO, e

intermediação do advogado “MARCELO GUIMARÃES”.

1 O material obtido com as quebras de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático foi juntado em mídia aos respectivos
autos das quebras para acautelamento pelo Juízo. De qualquer modo, serão apresentados em mídia vinculada a estes
autos  o  material  obtido  com a  quebra  de  sigilo  bancário,  fiscal  e  telefônico,  assim como o  arquivo  de  vídeo  de
reportagem mencionada na peça e de áudio de gravação abordada no tópico 2. Listagem ao final desta peça.
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No depoimento de fls. 19/20 do IPL, o DPF VICTOR relata as informações que

chegaram a seu conhecimento, valendo destacar o seguinte trecho:

(…)  acabou  chegando  ao  seu  conhecimento  possíveis  irregularidades  que
estariam  acontecendo  no  Núcleo  dos  Correios,  vinculado  a
DELEPAT/SR/DPF/RJ,  onde  servidores  estariam  recebendo  vantagens
financeiras com o objetivo de proteger pessoas que eram investigadas; QUE, tais
vantagens  financeiras  estariam sendo  realizadas  através  de  um advogado,  de
nome  MARCELO  GUIMARÃES;  QUE,  o  declarante  acredita  que  MARCELO
seria a pessoa próxima ao DPF LORENZO e a quem o mesmo estaria protegendo,
pessoa esta que teria fornecido as  informações posteriormente  consolidadas e
produzidas pelo DPF LORENZO e que deram origem à Sindicância 16/2015-
COR/RJ; QUE, também chegou ao seu conhecimento que o Escrivão ÉVERTON
seria  a  pessoa  que  teria  contato  direto  com  o  advogado  MARCELO
GUIMARÃES,  realizando  oitivas  de  testemunhas  indicadas  pelo  referido
advogado, mas sem a presença da Autoridade Policial que preside o Inquérito;
QUE, também foi comentado o nome do DPF BILHARINHO, não especificando
nenhum fato concreto, mas que inclusive teria tempo para se aposentar, mas não
o faria por aguardar a conclusão de algumas investigações em curso no Núcleo e
que  seriam  de  interesse  do  advogado  MARCELO;  QUE,  MARCELO,  em
conversas  informações,  teria  declarado ter  presenteado o  escrivão ÉVERTON
com um jet ski e auxiliado na compra de um carro importado (Land Rover); QUE,
também em conversas,  MARCELO teria exigido de ADENOR GONÇALVES a
quantia de R$ 300.000.00 (trezentos mil reais) em contrapartida para que este
não fosse responsabilizado no relatório final da Inquérito Policial que investigava
a Galileu (…)

De  forma  totalmente  independente,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL

celebrou acordo de colaboração premiada com MARCELLO TELLES DE SOUZA JÚNIOR, que

também trouxe relevantes informações sobre a atuação de Delegados e Escrivão de Polícia Federal na

solicitação de propinas de empresários distribuidores de materiais hospitalares (DOC. 01).

MARCELLO TELLES é sócio da empresa SIGNUS DO BRASIL COMÉRCIO,

IMPORTAÇÃO E  EXPORTAÇÃO  DE MATERIAIS  HOSPITALARES  LTDA,  distribuidora  de

produtos  médico-hospitalares  (junto  com  Linneo  Salgado,  que  também  celebrou  acordo  de

colaboração com o MPF), tendo a referida empresa figurado, por determinado período, na lista dos

maiores fornecedores de próteses e órteses ao plano de saúde dos funcionários da Empresa Brasileira
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de Correios e Telégrafos – ECT2 (DOC. 02). Desde o ano de 2013 estava em curso investigação para

apurar irregularidades na Gerência de Saúde do Rio de Janeiro do referido plano de saúde (Operação

Titanium, iniciada nos IPLs 74-2013, 90-2013, 90-2014, 295-2014, todos do Núcleo de Repressão a

Crimes Postais da DELEPAT-SR-DPF-RJ), tendo o colaborador MARCELLO TELLES DE SOUZA

JÚNIOR relatado ter recebido contato de pessoas ligadas ao Delegado que conduzia a investigação

solicitando o pagamento de vantagens indevidas para que sua empresa não fosse alcançada pelas

apurações naqueles inquéritos.

MARCELLO TELLES narrou ter recebido solicitação de pagamento de propina

com o envolvimento exatamente dos mesmos personagens que haviam sido mencionados inicialmente

no  IPL  0001/2016-91  UAIN/COR/SR/RJ,  o  DPF  LORENZO,  o  DPF  BILHARINHO  e  o

EPF ÉVERTON, o advogado MARCELO GUIMARÃES, que seria o operador do DPF LORENZO

no esquema de cobrança de propinas, e ainda ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO, o

intermediário  que  já  conhecia  o  sócio  do  colaborador  (Linneo Salgado)  e  que  fez  a  ponte  entre

MARCELO GUIMARÃES e o colaborador.   

     Nos depoimentos em anexo (DOC. 01), o colaborador MARCELLO TELLES narrou

detalhadamente  todos  os  passos  da  empreitada  criminosa  levada  a  efeito  pelos  agentes,  desde  o

primeiro contato de ROSALINO, passando pelos encontros com este e MARCELO GUIMARÃES, e

descrevendo de forma precisa as circunstâncias envolvendo a ida do colaborador até o Núcleo da

Polícia Federal nos Correios acompanhado de ROSALINO e de MARCELO GUIMARÃES, quando

conheceu e entregou mais de 300 mil reais de propina em espécie a ÉVERTON, e, do mesmo modo,

conheceu o  DPF BILHARINHO e  o  DPF  LORENZO no  depoimento  que  foi  simulado  naquela

unidade. MARCELLO TELLES apontou, ainda, que os pagamentos posteriores até alcançar o valor

da propina solicitada de R$ 1.500.000,00 foram feitos diretamente a ROSALINO, na sede da empresa

SIGNUS, no próprio mês de janeiro, e apresentou imagem com contatos de ROSALINO extraídos de

seu telefone celular (DOC. 03).

2 Informação que consta às fls. 25/29 do IPL 295-2014 todos do Núcleo de Repressão a Crimes Postais da DELEPAT-
SR-DPF-RJ
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     Mostra-se pertinente a transcrição dos seguintes trechos de tal depoimento:

QUE sobre  o  ANEXO -  POLICIAIS  FEDERAIS,  declara:  QUE  o  sócio  do
depoente  estava  viajando  e  recebeu  um  contato  do  senhor  ROSALINO
FELIZARDO, que queria conversar com urgência; QUE Linneo estava viajando
fora do país e o depoente recebeu ROSALINO; QUE ROSALINO mencionou uma
Delegacia da Polícia Federal situada no prédio dos Correios na Av. Presidente
Vargas; QUE ROSALINO citou uma reportagem veiculada no FANTÁSTICO e na
Revista VEJA sobre irregularidades cometidas por funcionários dos Correios e
também por empresas da área de próteses ortopédicas; QUE ROSALINO disse ao
depoente que os Policiais Federais que estavam encarregados dessa investigação
ampliariam as investigações de modo a abranger outras especialidades e outras
empresas que forneciam próteses; QUE a empresa do depoente não tinha nada a
ver com o objeto da reportagem e da investigação, de modo que o depoente não
entendeu  de  imediato  no  que  isso  afetaria  a  empresa  do  depoente;  QUE
ROSALINO então disse que os policiais chamariam todas as empresas do setor
para prestar depoimento na investigação, e que o simples fato da Polícia chamar
o depoente para prestar esclarecimentos poderia gerar prejuízos para a empresa,
já que o nome da empresa poderia sair na imprensa como se estivesse envolvida
em fraudes nos Correios; QUE ROSALINO argumentou ainda que, nesse caso, a
multinacional  fabricante  dos  produtos  que  eram distribuídos  pela  empresa  do
depoente poderia tomar alguma medida, cortando a empresa do depoente como
distribuidora, em razão das normas de compliance; QUE isso poderia acarretar
sérios  prejuízos  à  empresa  do  depoente;  QUE  ROSALINO  disse  que  viu  na
relação de empresas que seriam chamadas para prestar esclarecimentos o nome
da SIGNUS; QUE o depoente algum tempo depois percebeu que tudo isso não
passava  de  uma  encenação  de  ROSALINO  para  que  o  depoente  ficasse
apavorado;  QUE o objetivo de ROSALINO era assustar  o depoente  para que
cedesse às solicitações que seriam feitas; QUE ROSALINO disse que viu o nome
da SIGNUS na relação, e que relatou aos policiais que conhecia a empresa e seus
sócios;  QUE  ROSALINO  então  disse  que  tinha  um  sócio,  um  parceiro,  um
advogado de nome MARCELO, que é a ponte com os policiais, que já resolveu
problemas  envolvendo  o  hospital  de  ROSALINO  e  do  SEMIU;  QUE  com  a
atuação desse  parceiro havia como tirar  o nome da empresa do depoente  da
investigação; QUE então marcaram um encontro com MARCELO no Shopping
Rio Design Center, no Café Rubro, e depois outro em um posto de gasolina na Av.
Sernambetiba ou Lúcio Costa,  ao lado do condomínio Golden Green;  QUE o
depoente então conversou com MARCELO, que deu a entender que a investigação
poderia se direcionar à empresa do depoente; QUE MARCELO disse que se o
depoente não colaborasse eles iriam colocar o nome da empresa na VEJA; QUE o
depoente argumentou que não tinha nada a ver com próteses ortopédicas; QUE
MARCELO disse que alguns médicos haviam sido ouvidos e citaram o nome da
empresa do depoente; QUE o depoente entendeu que essa conduta prejudicaria de
fato a empresa do depoente; QUE então foi extorquido por eles e aceitou fazer o
pagamento; QUE nesse primeiro encontro MARCELO já mencionou o Delegado
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Federal LORENZO, BILARINHO e falavam em Delegado ÉVERTON, mas acha
que ÉVERTON era escrivão; (…) 

O colaborador acrescentou que a primeira parcela da vantagem indevida solicitada

foi paga na garagem do próprio prédio dos Correios em que funcionava o Núcleo de Repressão a

Crimes Postais:

(…)  QUE na  entrega  dessa  primeira  parcela  o  depoente  foi  buscado  na  sua
empresa em um carro, um Corolla ou um Cruze blindado, e foram até a Delegada
da Polícia Federal  situada no prédio dos Correios na Av.  Presidente Vargas;
QUE entraram pela garagem subterrânea nesse  carro;  QUE ao chegarem na
garagem do prédio dos Correios  ÉVERTON estava aguardando o depoente,  e
quando  chegaram  ou  ROSALINO  ou  MARCELO  disseram  para  entregar  o
dinheiro a ÉVERTON; QUE ÉVERTON então pegou a sacola, se dirigiu a um
carro e jogou a sacola na mala do carro, e então todos subiram para o prédio;
QUE o depoente ficou em uma sala de espera, e os demais seguiram para uma
sala; que depois foi para a sala e estavam sentados ÉVERTON e MARCELO;
QUE então disseram ao depoente que iriam colher o depoimento dele, mas que
ele poderia ficar tranquilo,  porque seria feito um depoimento favorável;  QUE
fizeram  umas  perguntas  sem  pé  nem  cabeça,  aparentemente  só  para  encher
linguiça; QUE em determinado momento entrou o Delegado LORENZO na sala;
QUE  LORENZO  foi  apresentado  ao  depoente  e  apertou  sua  mão;  QUE
LORENZO perguntou "Tá tudo certo aí?”, tendo os policiais respondido “Aqui tá
certo”  , ao que LORENZO respondeu ''Então tá bom. É isso aí. Então tá bom
gente, tô indo", e saiu da sala; QUE então o depoente entendeu que tudo aqui
fazia parte do ''circo", só para mostrar que o chefe estava ali e que ia ficar tudo
bem, que nada aconteceria com ele; QUE entendeu como uma sinalização de que
o chefe LORENZO POMPILIO DA HORA estaria de acordo com o ajuste para
resolver  o  problema;  QUE  respondeu  às  perguntas  que  foram  feitas,
cumprimentou  ÉVERTON  e  desceu  com  ROSALINO  e  MARCELO,  que  lhe
disseram que o depoente tinha que completar o pagamento do valor pedido e que
poderia ficar tranquilo, que o assunto iria ser arquivado, que não ia ter problema
nenhum e o nome do depoente não iria para o Ministério Público; (…) 

Em um segundo depoimento,  o colaborador Marcello Telles indicou os valores

precisos e as datas em que se deram os contatos envolvendo a solicitação de propina (grifou-se):

QUE, sobre o anexo POLICIAIS FEDERAIS, em complemento às informações
anteriormente  prestadas,  declara:  QUE  o  início  do  episódio  envolvendo  o
pagamento de propinas a delegados e policiais federais foi logo nos primeiros
dias de 2015; QUE ROSALINO era conhecido do depoente e de seu sócio; QUE
ROSALINO  entrou  em  contato  com  Linneo  no  dia  04.01.2015 dizendo  que

Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 06/05/2019 03:42:21
Signatário(a): RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS
Código de Autenticação: 9F55F75D473505E6CD1BD6FB1501F97F
Verificação de autenticidade: http://www.prrj.mpf.mp.br/transparencia/autenticacao-de-documentos/

6

JFRJ
Fls 8

Protocolada por rafael antonio barretto dos santos em 06/05/2019 12:12. (Processo: 0500761-38.2019.4.02.5101 - Petição: 0500761-38.2019.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a SONIA MARIA DA SILVA SAISE.
Documento No: 81070199-2-0-3-70-147127 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



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

Núcleo de Combate à Corrupção

precisava tratar de um assunto urgente; QUE Linneo estava viajando no exterior,
e passou o contato do depoente;  QUE ROSALINO entrou em contato com o
depoente no mesmo dia 04.01.2015, acredita que na parte da tarde, dizendo que
precisava  tratar  de  um  assunto  urgentíssimo  e  pessoalmente;  QUE  então
combinaram um encontro para o mesmo dia no final  da tarde,  provavelmente
entre  16 e  18 horas,  no café  RUBRO,  no SHOPPING RIO DESIGN BARRA,
localizado na Barra da Tijuca; QUE nesse encontro ROSALINO disse que seria
veiculada uma reportagem do FANTÁSTICO naquele mesmo dia tratando de
assunto de fraudes envolvendo próteses, como o depoente relatou no depoimento
anterior; QUE nesta data ficou combinado um novo encontro no dia seguinte,
05.01.2015,  com  ROSALINO  e  MARCELO,  este  que  seria  a  ponte  com  os
policiais; QUE neste momento, ao ser apresentada a fotografia com a inscrição
da OAB-RJ do advogado MARCELO GUIMARÃES, OAB RJ 108.667, reconhece
este como sendo a pessoa que intermediou o pagamento de propina aos delegados
e policiais federais neste episódio; QUE o encontro na data de 05.01.2015 se deu
no POSTO GOLDEN GREEN, e acredita que tenha ocorrido pela manhã, na casa
de sucos GOLDEN SUCOS; QUE foi dito o valor de 1,5 MILHÕES DE REAIS
que deveria ser pago aos policiais federais o mais rápido possível, alegando que
eles  teriam que  mandar  o  processo  para  o  Ministério  Público; QUE não se
recordava inicialmente do valor, mas se recordou ao buscar os extratos; QUE
neste  dia  combinaram  o  encontro  que  seria  realizado  com  o  delegado  e  os
policiais no interior da delegacia e o depoente passou a fazer vários saques de
contas diferentes para obter o maior volume de recursos possível para levar nesta
data;  QUE imediatamente o COLABORADOR procedeu aos saques bancários
de forma a levar a primeira parcela da propina, tendo efetuado saques dia 5, 6 e
7, os quais totalizaram 360 MIL REAIS, conforme extratos ora apresentados;
QUE ou  no  dia  07  ou  08.01.2015  MARCELO GUIMARÃES  e  ROSALINO
buscaram o colaborador na sede da SIGNUS e o levaram à Delegacia de Polícia
Federal, conforme reportado em Termo de Declaração anterior; QUE não se
lembra se isso ocorreu de manhã ou de tarde; QUE neste encontro entregou o que
havia levantado de dinheiro aos policiais como já relatado; QUE após esta data,
passou a efetuar vários saques com o objetivo de efetuar o pagamento restante
da propina a ROSALINO para repasse aos delegados e policiais federais; QUE
tais saques foram efetuados no período de 05 a 26 de janeiro de 2015 (…)

                          A partir das informações prestadas pelo colaborador, o MPF realizou pesquisas na

internet  em  busca  da  reportagem  do  FANTÁSTICO  citada,  tendo  verificado  a  veiculação  de

reportagem no FANTÁSTICO no dia 04 de janeiro de 2015 sobre a “Máfia das Próteses”3:

3 http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/01/mafia-das-proteses-coloca-vidas-em-risco-com-cirurgias-
desnecessarias.html  - Arquivo de vídeo encaminhado em mídia para acautelamento pelo Juízo
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A matéria cita ainda a investigação envolvendo fraudes no plano de saúde dos Correios

(Operação Titanium), que era conduzida pelo DPF LORENZO POMPÍLIO DA HORA, e cuja fase

ostensiva havia sido deflagrada pouco tempo antes4.

Assim, o primeiro encontro para tratar do assunto foi exatamente no dia em que seria

veiculada a reportagem anunciada acerca da “máfia das próteses”, no dia 04.01.2015, domingo, sendo

a reportagem utilizada pelos criminosos como elemento de pressão para que o colaborador cedesse à

solicitação de propina, de modo a evitar os prejuízos que decorreriam de uma simples menção do

nome de sua empresa em reportagem sobre investigação envolvendo fraudes da “máfia das próteses”.

Como prova de corroboração das informações prestadas, o colaborador MARCELLO

TELLES  ainda  apresentou  extratos  bancários  de  contas  das  empresas  do  grupo  (SIGNUS  DO

BRASIL e VIDE BULA) contendo saques seguidos de valores bastante elevados, que se destinavam

ao  pagamento  da  vantagem indevida  exigida  pelos  policiais  (DOC.  04).  A   análise  dos  extratos

demonstra que entre 05.01.2015 a 16.01.2015 (apenas 10 dias úteis) foram feitos 16 saques diferentes

de valores elevados,  sendo um no valor de R$ 40.000,00 e outros 15 no valor de R$ 90.000,00,

4 http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/11/mpf-e-pf-desarticulam-esquema-de-corrupcao-nos-correios-do-
rio.html 
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demonstrando a preocupação em efetuar os saques o mais rápido possível para pagamento do valor

exigido pelos Delegados e pelo Escrivão. Nos dias seguintes (entre 21 e 29 de janeiro) ainda se pode

notar a realização de novos saques para complementar a totalidade do valor solicitado.

Informações relevantes foram obtidas através do Relatório de Inteligência Financeira

Nº 26535 do  COAF (DOC. 05), no qual constam dados de uma série de operações suspeitas que

indicam o pagamento de propina por ADENOR GONÇALVES aos agentes públicos investigados em

abril e maio de 2014, exatamente o apurado originalmente no IPL 0001/2016-91 UAIN/COR/SR/RJ

(autos  0502135-94.2016.4.02.5101);  outro  grupo  de  operações  que  corroboram  as  informações

prestadas  pelos  colaboradores  acerca  do  pagamento  de  propina  aos  policiais  por  MARCELLO

TELLES em janeiro de 2015; e outras operações verificadas em maio e junho de 2015, semelhantes

aos  dois  grupos  anteriores,  que  indicam novo  recebimento  de  propina  pelos  policiais,  conforme

relatado pelos colaboradores, envolvendo o empresário RICARDO RANGEL SOHN.

Os dados até então obtidos ensejaram o pedido de quebra de sigilo bancário, fiscal,

telemática  e  telefônica  dos  investigados,  pessoas  relacionadas,  e  algumas  das  pessoas  físicas  e

jurídicas envolvidas nas operações suspeitas constantes do RIF citado, o que foi deferido pelo Juízo.

As novas informações reunidas a partir das quebras de sigilo citadas corroboraram a ocorrência de ao

menos  três  episódios  de  cobrança  e  pagamento  de  propina  por  parte  dos  agentes  públicos

investigados, conforme consignado no parágrafo precedente. 

Em  todos  os  períodos  citados  as  operações  realizadas  indicam  efetivamente  o

pagamento  de  propina ao  Escrivão e  aos  Delegados de  Polícia  Federal  com a  dinâmica  relatada

inicialmente no inquérito policial e posteriormente noticiada de forma absolutamente independente

pelo  colaborador,  com  a  intermediação  de  ROSALINO  FELIZARDO  DE  SANTANA  NETO e

MARCELO GUIMARÃES e repasse de valores em espécie nas mãos do EPF ÉVERTON. 

De fato,  as transações  em nome dos empresários  investigados pelo pagamento  de

propina vieram sempre acompanhadas no mesmo período de movimentações suspeitas de elevados

valores em espécie na conta de MARCELO GUIMARÃES e suas empresas e de transações suspeitas

envolvendo o EPF ÉVERTON. 

Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 06/05/2019 03:42:21
Signatário(a): RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS
Código de Autenticação: 9F55F75D473505E6CD1BD6FB1501F97F
Verificação de autenticidade: http://www.prrj.mpf.mp.br/transparencia/autenticacao-de-documentos/

9

JFRJ
Fls 11

Protocolada por rafael antonio barretto dos santos em 06/05/2019 12:12. (Processo: 0500761-38.2019.4.02.5101 - Petição: 0500761-38.2019.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a SONIA MARIA DA SILVA SAISE.
Documento No: 81070199-2-0-3-70-147127 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



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

Núcleo de Combate à Corrupção

Posteriormente,  a análise do material  obtido com as quebras de sigilo autorizadas

judicialmente, assim com a celebração independente de um novo acordo de colaboração premiada,

trouxeram novos elementos a indicar a participação de outros agentes no esquema criminoso, com

fortes  indícios  da  atuação  de  mais  um empresário  como  intermediário  em favor  da  organização

criminosa,  e  ainda  do  pagamento  de  vantagens  indevidas  por  outros  empresários  além  dos  já

identificados, o que será abordado oportunamente nesta peça. 

Antes,  contudo,  de  passar  ao  exame  das  transações  suspeitas  em  cada  um  dos

episódios,  se  faz  necessário  analisar  o  teor  de  outra  prova  de  corroboração  apresentada  pelo

colaborador:  um arquivo de áudio com a gravação de conversa entre MARCELLO TELLES, seu

sócio LINNEO SALGADO e o investigado ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO.

2) DA CONVERSA GRAVADA ENTRE O COLABORADOR E ROSALINO FELIZARDO 

                  Como prova de corroboração das informações prestadas, o colaborador MARCELLO

TELLES apresentou um arquivo de áudio com a gravação de conversa entre entabulada entre ele, seu

sócio LINNEO SALGADO e o investigado ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO, em

que tratam do episódio de cobrança de propina liderado pelo Delegado de Polícia Federal LORENZO

POMPÍLIO DA HORA, em conjunto com o DPF BILHARINHO e o EPF ÉVERTON DA COSTA

RIBEIRO, intermediado por ROSALINO FELIZARDO e pelo advogado MARCELO GUIMARÃES.

As informações trazidas por ROSALINO na conversa gravada evidenciam que os fatos criminosos se

deram da exata forma narrada pelos colaboradores. O arquivo de áudio da conversa foi encaminhado

em mídia para acautelamento pelo Juízo.

O diálogo captado é longo, mas em diversos momentos os interlocutores tratam dos

crimes sob investigação neste feito e do que ocorreu após o pagamento da propina com o inquérito

que era conduzido pelo DPF LORENZO, abordando o desmembramento do inquérito e a parte que

ficou na Delegacia Fazendária e na DELEPAT, mostrando preocupação com o fato de que o Delegado

LORENZO MARTINS POMPÍLIO DA HORA estava agora fora do núcleo que conduzia a apuração,

além de citarem a situação do (RICARDO) SOHN e sua empresa Hospicath, envolvidos no episódio

apontado no item 3.1 infra:
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     (A partir de 23m57 da gravação)

“(…) 
MARCELLO: é...aquele negócio dos correios ...  porra...  como é que ficou... se aquela
porra foi pra frente...se não foi...
ROSALINO: eu expliquei…
MARCELLO: LORENZO saiu, LORENZO não sei o quê...
ROSALINO: O LORENZO foi...  O inquérito acabou.  O inquérito  não existe  mais.  O
inquérito  foi  feito  o  seguinte:  o  que  tinha de  borracha foi  pra  Fazendária,  tá  lá  na
bonitona…
MARCELLO: VASCULAINE, tá falando
ROSALINO: VASCULAINE... 
MARCELLO: tá...
ROSALINO: to falando baixo que é por causa da (inaudível)
MARCELLO: não tranquilo...
ROSALINO: foi pra mão daquela gatona LÁ, que é uma delegada que é a coisa mais linda
do  mundo...  o  que  tinha  negócio  de  china,  dessas  coisas,  foi  para  um  segmento  da
DELEPAT, aquela... como é que é o nome daquela que é só produto chinês, que os caras
fazia  sacanagem do caralho...
MARCELLO: GF LABOR
ROSALINO GF LABOR... todos esses que tinham negócio de importação irregular que ele
detectou, ele mandou para essa DELEPAT... e encerrou
MARCELLO: o que que é DELEPA?
ROSALINO  DELEGACIA  DO  PATRIMÔNIO...  porque  é  lesão  ao  patrimônio
público...porque na verdade são fraudes contra...
MARCELLO: Cê tá falando o negócio do... daqueles produtos chineses lá do servidores...
ROSALINO: estou falando do servidores... que foi aquilo que já tá no rolo... aquilo não
acabou não...aquilo continua...aquilo ali continua.. aquilo continua tudo... 
MARCELLO: porque o meu receio 
ROSALINO: o cara continua fora... 
MARCELLO: foi que o Lorenzo saiu aí... 
ROSALINO: não existe mais o inquérito... a... como é que é o nome a... do Sohn... do
alucinado...
MARCELLO: Angiocenter, Hospicath ?
ROSALINO: vocês estão fora...  eles  não evoluíram para a ortopedia...  só pegaram os
caras que tavam envolvido com o negócio da china da ortopedia e jogaram pra essa
delegacia e finalizaram o inquérito, o inquérito público acabou..
(…)”

(A partir de 37m31 da gravação)

“(…) 
MARCELLO: eu to tocando nesse assunto porque eu conversei com ele... assim como eu
esqueço algumas coisas... era a questão do LORENZO te saído e a coisa continuado...
ROSALINO: não
ROSALINO E LINNEO: inaudível
LINNEO: isso aí ele chegou a fala comigo
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ROSALINO: não, morreu... isso tá morto... qualquer coisa que apareça diferente é do
zero, não tem nada a ver porque o inquérito não existe... ele já foi... 
LINNEO: enterrado...
ROSALINO: deixa eu explicar uma coisa pra ... até o Sohn, eles conseguiram dar fim no
inquérito...vocês acreditam nisso?... deu tempo 
LINNEO: de tirar ele....
ROSALINO: de tirá pra não aparece... então ele nem sequer ir ao MP e voltar pra fazer
registro de entrada e saída não houve do Sohn... porque conseguiram apartar... 
LINNEO: que bom...
ROSALINO: então quando eles mandaram, eles mandaram com aquele bololô todo sem
vocês e sem o Sohn... 
LINNEO: ah entendi...
ROSALINO: porque já havia perspectiva... e deixaram o inquérito apartado, então o quê
que eles fizeram ?
ROSALINO: diluíram... botaram outra coisa no número do inquérito e rasgaram... não
existe... o Sohn rasgaram e jogaram no lixo... sumiu... não existe o IPL... 
MARCELLO: e a VASCULAINE?
LINNEO: a VASCULAINE foi pro..
ROSALINO: a VASCULAINE foi prá.... prá “lorona”... foi lá pra...
LINNEO E ROSALINO: pra Fazendária...
LINNEO: que agora quem vai pra lá 
ROSALINO: quem agora quem vai pra lá é o LORENZO... (RISOS) eu e o MARCELO
rimos pra caralho dessa porra...  MARCELO disse “caralho”...  mas o LORENZO ainda
demora pra ir pra lá.. leva uns três meses ainda que ele tem muita licença a prêmio que ele
não tirou ... então ele deve leva uns noventa a cento e vinte dias pra depois ir pra lá...
(…)”

                        Durante a conversa, além de demonstrar conhecimento de diversos detalhes daquela

investigação e da outra envolvendo o Postalis, fundo de Pensão dos Correios (mencionando nessa

ocasião o nome de ADENOR GONÇALVES) e ainda de informações internas da Polícia Federal,

ROSALINO FELIZARDO explica a relação que ele e MARCELO GUIMARÃES possuem com

LORENZO, que permite que o Delegado seja acionado sempre que tivessem algum problema na

Polícia  Federal  do  Rio  de  Janeiro,  bastando  contactá-lo  por  meio  de  MARCELO

GUIMARÃES:

(A partir de 26m17 da gravação)

“(...)
ROSALINO: não, eu vou chegá la... o LORENZO tentaram tirar ele há quatro meses atrás...
porque que tentaram tirar ele ? porque tem um inquérito, tinha um inquérito grande lá que
era  um inquérito  grande,  da  emissão  das  debêntures,  porque  a  POSTALIS  tava  sendo
investigada e a maior emissão do problema da POSTALIS que houve, foi daqui do Rio, que
é  a  emissão  da  GALILEU,  porque  o  pessoal  era...  lembra  que  o  pessoal  falava  que
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GALILEU tinha envolvimento  do pessoal  do PT ? é  verdade...  o  DIRCEU levou muito
dinheiro, aquele pessoal todo levou muito dinheiro…
MARCELLO: MARCELO SERENO também...
ROSALINO: nem se comenta... (inaudível)..
MARCELLO: ZÉ DIRCEU...
ROSALINO: O JOÃO falava com DIRCEU pelo telefone...o cara que caiu, foi exonerado...
o Janjão...
MARCELLO: era um que era juiz...
LINNEO e ROSALINO: não...
ROSALINO E LINNEO: João era o carteiro... que foi expulso dos Correios...
ROSALINO: que era o Diretor, o diretor era ele... o cara do GESAU foi condenado a 22
anos de prisão... tá respondendo em liberdade mas foi condenado... o médico, o MARCOS
ESTEVES, pode botá MARCOS ESTEVES pra vocês verem... 22 anos de prisão, meu irmão,
foi condenado... quem apresentou a denúncia foi o coisa... o gerente do GESAU, que é a
gerência de saúde dos correios... o LORENZO quando o negócio do POSTALIS deu, ele
chamou todo mundo... já foi lá o MARCELO.. MARCELO não... é MARCELO CO... não
MARCELO não... MARCIO COSTA... que é aquele advogado…
MARCELLO: que falava que era juiz então, aquele porra, não é ô “zebedeu”...
LINNEO: (inaudível)
ROSALINO: da Galileu cara...
MARCELLO: MARCIO... é aquele cara que falava que era juiz...
LINNEO: é isso...
ROSALINO: a família GAMA FILHO já foi chamada, o ADENOR, maluco, alucinado,
aquele  que  já  foi  meu  patrão,  foi  chamado...  todo...  esse  inquérito  é  um  inquérito
grande... só que esse inquérito tem uma empresa que foi quem emitiu as debêntures pra
bolsa, que é uma empresa gigante de São Paulo, chamada KBO... a KBO é uma empresa de
emissão de papéis do caralho...sabe aquela empresa pica das galáxias... a KBO ela pegou
um cara que é um delegado e mandou esse delegado lá no LORENZO...porque era uma
pessoa... é igual...  a merma coisa da gente aqui...hoje a gente tem uma relação com o
LORENZO aí pô tu tá com um problema num outro lugar aí tu me chama e diz assim “pô
ROSALINO, o LORENZO não conhece não?” aí eu digo assim “MARCELO, vê lá com o
LORENZO”, aí ele vai lá “ tu conhece fulano de tal”, às vezes o cara diz assim “puta que
pariu, foi meu colega de turma, peraí que vou resolver essa porra agora, pá”... e resolve...
ou então o cara vai dizê assim: “ih, esquece”... que era pra ninguém ir lá no LORENZO,
não era pra ninguém ir lá no LORENZO... só que o cara devia muito pra esse pessoal da
KBO, foi no LORENZO...louco de pedra... o LORENZO “tuco”... representação contra o
cara na corregedoria... “veio aqui Delegado fulano de tal...”... meteu na corregedoria... ele
não  bota  que  foi  pedido...  ele  bota  pra  que  o  cara  justifique  vazamento  de
informação...que mentira que eles mesmo é que vazam...pra o Extra, pra Folha de São
Paulo... eles mesmo ...
MARCELLO: Veja...
ROSALINO: tudo... aquela sua reportagem da Veja que a gente viu lá... Isto é... aí...
MARCELLO: tem até aquela garota da Veja...
ROSALINO: a “lora”, é isso aí..
MARCELLO: agora me lembrei, agora to me lembrando, mulher eu lembro... 
(...)”
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   Na conversa transcrita acima ROSALINO menciona com detalhes um episódio

ocorrido durante a investigação de irregularidades no Postalis que fora tratado de forma sigilosa pela

Corregedoria da Polícia Federal. Na ocasião, um Delegado teria procurado LORENZO sobre um dos

investigados naquele inquérito e LORENZO fez uma informação à Corregedoria sobre tal fato (tendo

gerado  a  Sindicância  Investigativa  16/2015,  conforme  cópia  de  relatório  encaminhada  pela

Corregedoria da Polícia Federal – DOC. 06). Na conversa ROSALINO ainda diz que LORENZO

nessa informação pede que o Delegado seja chamado a justificar o vazamento de informações da

apuração,  apontando,  contudo,  que  a  própria  equipe  de  LORENZO  seria  responsável  pelos

vazamentos para órgãos de imprensa.

Em  outro  momento  da  conversa  ROSALINO  menciona  detalhes  internos  da

movimentação de Delegados entre as Delegacias da Superintendência do Rio de Janeiro, e cita que

eles  possuem relacionamento  com LORENZO e  com o  DPF WALLACE,  chegam a  comemorar

determinada movimentação, pois seria bom para eles ter tais contatos em Delegacias “chave” da PF

no Rio de Janeiro:

(A partir de 31m48 da gravação)

       “(…)  
ROSALINO: o LORENZO...  LORENZO vai  ser  cabeça da Fazendária...  (inaudível)...
crime financeiro do Rio da DELEFIN vai ser o WALLACE, que tava almoçando com a
gente  no  hospital  na  Ilha  do  governador..  que  foi  colega  de  turma  de  Direito  do
MARCELO...
MARCELLO: bom hein...
ROSALINO: colega de turma de direito... vocês tem que guardar essa informa... 
MARCELLO: porra...
ROSALINO:  é  o  queridinho  do  SUPERINTENDENTE  ...  porque  sabe  aquele  nerd  do
caralho... é ele... WALLACE o nome do cara...novo....tem trinta e quatro anos...
MARCELLO: isso que eu ia te perguntá...é novo né porque a gente não escuta falá...
ROSALINO: trinta e quatro anos... não aparece...  sabe de onde ele tá vindo?... pronto...
sabe quem foi que fez o trabalho de inteligência pra matar a... o ... esse... o playboy?... foi
ele... a guarnição da polícia federal que tava lá no pé do morro... aquele carro da polícia
federal que tava parado embaixo era o dele... ele tava ali dentro coordenando...
LINNEO: então ele é cara de campo né... já foi de campo...
ROSALINO: ele era o titular de tráfico de entorpecentes do Rio de Janeiro rapá...
MARCELLO: da DRE
ROSALINO: da DRE... delegacia...
LINNEO: dá pra aturar... trinta e quatro anos...
ROSALINO: agora o cara tá saindo pra ir pra DELEFIN irmão... tá fazendo a vacância
de  transferência...  que  é  o  que  o  LORENZO  agora  aceitou...  ele  não  vai  entrar  com
Mandado de Segurança... os caras chamaram ele pra conversar... vão matar o inquérito do
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outro delegado.. é que eu não tô conseguindo lembrar o nome do delegado... é das antigas
também capaz de você  conhecer...  mas não tá conseguindo vim na minha cabeça...  da
próxima vez que eu vier aqui...
MARCELLO: que pediu pela K...
ROSALINO: pela KBO...
MARCELLO: pela KBO...LORENZO ficou puto...
ROSALINO: porra LORENZO ficou puto meteu a porra da caneta... porque achou ruim...
maluco... não precisava nada disso (inaudível)
MARCELLO: esse WALLACE vem pra DELEFIN
ROSALINO: isso
MARCELLO: que é amigo do MARCELO cara...
ROSALINO: e o LORENZO...
MARCELLO: isso vai sê bom pra gente...
ROSALINO: pra gente... meu Deus...
LINNEO: DELEFIN é a delegacia mais importante que tem...
ROSALINO: e a Fazendária?...
LINNEO: e a Fazendária também...
ROSALINO: que isso rapá!... a gente vai tê cabeça nos dois... a gente vai fica assim ô...
(inaudível)... tem que trabalhá pra não precisá desta porra... pela amor de Deus...
MARCELLO: não, pelo amor de Deus!
ROSALINO: ninguém “guenta” um diabo desse cara, porra ...
MARCELLO: não, é só um comentário que pô, se der uma merda...
ROSALINO: claro...
MARCELLO: tem um na fazendária e tem outro na 
ROSALINO: tem outra pessoa...
MARCELLO: na financeira...
(…)”

Em seguida ROSALINO e MARCELLO conversam sobre um episódio

em  que  MARCELO  GUIMARÃES  foi  intimado  para  prestar  depoimento  perante  a

Corregedoria da Polícia Federal em razão de uma informação realizada por LORENZO (na

própria Sindicância 16/20155 - DOC. 06). 

ROSALINO  afirma  que  LORENZO  é  maluco  e  que  MARCELO

GUIMARÃES ficou com muito medo dessa situação na Corregedoria, pois ele é “o cara da

relação com o LORENZO”:

5 A informação do DPF LORENZO que deu origem à Sindicância cita pessoa estranha aos quadros da Polícia
Federal que lhe passara determinadas informações. Aparentemente MARCELO foi citado por outra pessoa
durante  a  Sindicância  como  sendo  a  pessoa  que  teria  passado  tais  informações  ao  DPF  LORENZO.
Acredita-se  que  por  isso  MARCELO  tenha  sido  intimado  para  prestar  esclarecimentos  na  aludida
Sindicância. O assunto será abordado futuramente nesta peça no exame do material telemático obtido.
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(A partir de 34m35 da gravação)

“(…) 
ROSALINO: LORENZO... maluco... eu sempre falei eu não gosto de ter relação com o
LORENZO...o MARCELO foi citado neste inquérito da... ele foi prestar depoimento no
inquérito  da  corregedoria  lá  no...no..  na  PF...  MARCELO  ficou  uma  semana  sem
dormir... 
LINNEO: porquê?
ROSALINO: porque ele é um cara da relação com o LORENZO...
LINNEO: do LORENZO...
ROSALINO: do vaza... da... do.. da denúncia do LORENZO para não dizer que foi tráfico
de influência que é grave demais a acusação, foi de vazamento de informação... o delegado
se  defendeu  dizendo  que  poderia  ser  qualquer  um...  então  se  eles  queriam  mesmo...
quando... na hora que ela pediu pelo arquivamento que chamar advogado era muito ruim...
ela...  ela...  a  delegada optou por arquivamento,  o  SUPERINTENDENTE não aceitou  o
arquivamento, mandou chamar todos os advogados e chamar todos os envolvidos pra tentar
averiguar o vazamento já que o outro delegado se defendeu dessa forma...
LINNEO: caraca que rolo...
ROSALINO: aí MARCELO não tava sabendo do quê que era mas devia... aí o quê que eu
te falei... não pode ter uma ligação sua pra ele... deixa tudo esfriar... o tempo passar...
(inaudível) no almoço... eu sempre falo...  tanto com ele quanto com falo com você ... a
gente ainda vai almoçar... mas deixa o momento certo... olha aí... se uma porra dessa fosse
direcionada pra aquilo... por isso é que não tem essa de almoçar não... eu to fazendo o quê
aqui... tu é meu amigo de longa data... a gente se relaciona lá...tu me vendeu um raio X..
parceiraço... sou médico... a gente se conhece há quantos anos... quantas pessoas podem
provar que nossa relação é de longa data...agora o cara... me esquece... é o que eu sempre
disse...  misturado com prefeito,  com o diabo...deixa...  ele  agora tá  lavando a lama...eu
costumo brincar com ele que ele tá lavando a lama...
LINNEO: mas você tá em contato com ele...
ROSALINO: todo santo dia...  quando ele tá nos Estados Unidos como ele tá  agora no
restaurante dele em Miami, ele fala comigo pelo facetime todo dia porra... daqui a pouco
vou ligar pra pra passar o valor, por isso é que eu to com o valor no bolso...
LINNEO: meu Deus do céu... (inaudível)
ROSALINO: num tem como... tu já imaginou... tu pula de um lado (inaudível)... numa porra
dessa...
LINNEO: tá louco...
ROSALINO: aqui ô...deixa a lama dele lavá toda que eu vê que a porra tá estabilizada que
a gente vai comer no mesmo Pobre Juan onde a gente comeu, a gente vai comer novamente,
juntos nós quatro, batê papo, falá besteira...
LINNEO: MARCELLO... MARCELLO chegou a conhecê ele né?
ROSALINO: porque era no calor da situação, vestido de bermuda encontrando como se
tivesse  se  encon  ...  quem dizia  que  a  gente  tava  se  encontrando  por  qualquer  coisa
naquela porra?... 
LINNEO: O MARCELLO que... que conheceu ele né?
ROSALINO: conheceu porra...MARCELLO teve...
LINNEO: eu tava viajando...
ROSALINO: teve três vezes com o MARCELO ... MARCELLO teve uma primeira vez no
RIODESIGN... uma segunda vez no posto que eu não estava...
MARCELLO: é...
ROSALINO: e uma terceira vez que foi na delegacia que ele fez questão que eu fosse, eu
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fui junto mas que ele podia ter ido com o MARCELO sozinho....
LINNEO: eu não conheci ele...
ROSALINO: só que o MARCELO fez o seguinte, ele não figurou como advogado para
não  fazer  a  conexão  entre  os  casos,  aí  ele  só  se  apresentou  e  não  figurou  como
advogado…
(...)”

No final do trecho supratranscrito os colaboradores MARCELLO TELLES,

LINNEO SALGADO e o investigado ROSALINO FELIZARDO conversam sobre os encontros que

ocorreram no início de janeiro de 2015, em que o colaborador MARCELLO conheceu o intermediário

MARCELO GUIMARÃES e com ele se encontrou no Shopping RioDesign Barra para as primeiras

tratativas da cobrança de propina em nome dos agentes públicos, depois em um posto de gasolina e

finalmente  na  própria  Delegacia  em 07 ou  08  de  janeiro  de  2015,  corroborando as  informações

trazidas  pelo  colaborador  acerca  de  tais  encontros.  ROSALINO  aponta  ainda  que  MARCELO

GUIMARÃES não figurou como advogado do colaborador MARCELLO TELLES pra que não fosse

feita a conexão entre os casos, já que MARCELO GUIMARÃES já havia figurado como advogado de

alguns investigados no primeiro IPL envolvendo a investigação do plano de saúde dos Correios.

Na conversa gravada fica claro que LORENZO POMPÍLIO DA HORA é muito

cuidadoso quanto às pessoas com quem se relaciona de forma ilícita e com os valores espúrios

que arrecada, para não chamar atenção com gastos incompatíveis com seus rendimentos. Na

conversa, ROSALINO menciona que LORENZO só teve três operadores na vida, e em seguida

afirma que LORENZO “se sentiu seguro com o MARCELO aí abriu e deixou o MARCELO

velejar”, se referindo a atuação do advogado MARCELO GUIMARÃES em favor do Delegado:

(A partir de 39m52 da gravação)

(…) 
ROSALINO: agora, sabe qual o carro que ele anda? um gol duas portas 2009 mil... sabe
qual o carro que ele tem em casa... nenhum... é o gol... 
MARCELLO: pensei que tu fosse fala um... LORENZO anda de carro blindado pra toma
um tiro nos corno...
ROSALINO: anda num gol, duas portas, cinza, 2009... 
LINNEO: pô isso não é vida também não né...esse cara não precisava disso né... 
ROSALINO: ele hoje deve ter seus cinco milhões... mole... fácil... 
LINNEO: então, não precisava disso..
ROSALINO: vivo... se não tive todo vivo, tem entre vivo e bem guardado... 
LINNEO: é não precisava...
ROSALINO: não dele, na pessoa física dele não tem nada... pelo contrário, o salário dele,
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ele tem quatro filhos que paga pensão alimentícia, então o salário dele na saída já é vinte
por cento pra cada um, então, o que ele fica pra viver é quase nada...
LINNEO: quase nada...
MARCELLO: puta que pariu... esse negócio de fazer filho também é foda...
LINNEO: risos..
ROSALINO: aí sabe o quê que ele faz... ele vive... ele disse, ele diz ao MARCELO todo
dia “ eu vivo no compatível..  tu pode andar no carro mais bonito que tu puder,  tu é
advogado, qual o problema? Eu é que não posso... eu tenho que ficar aqui ó, quietinho,
que é pra nego, nego tem gana ni mim, se eu botar a cabecinha pra fora...
LINNEO: é isso mesmo
ROSALINO: nego corta
MARCELLO: é, mas ele ... se ele juntou o quê, cinco milhões na vida dele...
ROSALINO: ah, só isso, mais do que isso não...
MARCELLO: mas também não é muito não né...
ROSALINO: é merda... para o cara que se expôs do jeito que ele...
LINNEO: é verdade...
ROSALINO: o DUDA quis dar naquela época dez milhões de reais pra não ser preso na
rinha de galo... DUDA MENDONÇA... ele não aceitou... “Você quer responder por mais
um crime ou vou..ou você vai fingir que não falou e eu vou fingir que não escutei”...
LINNEO: é o que você falou, na época você, é verdade você falou...
ROSALINO: tanto que os amigos de vocês disseram o quê? Que o cara era sério...
MARCELLO E LINNEO: é...
MARCELLO: é ele só faz negócio...
LINNEO: com quem ele tem muita segurança...
MARCELLO: muita segurança e pontual né...
ROSALINO: ele teve três operadores na vida dele... dois já morreram... 
LINNEO: só tem o ...
ROSALINO: só restou o que não faz  mais  nada...  só fez  naquele momento por uma
situação específica e num faz mais nada... e sabe porque que ele fez... vou dizer pra vocês
porque que ele fez... dois filhos dele tavam com perspectiva de estudar e ele não tinha
condições de bancar se fosse com o salário seco... ele tava duro...
MARCELLO: ele tinha, olha só é por isso que eu digo... ele tá certo mermo...
ROSALINO:  aí  ele...  ele  caiu  pra  dentro  e  quando  entrou  se  sentiu  seguro  com  o
MARCELO aí abriu e deixou o MARCELO velejar... depois puxou a corda...
(…) 

Verifica-se,  portanto,  que  o  teor  da  conversa  gravada  é  revelador,  valendo

destacar os seguintes pontos: 

(i)  ROSALINO cita  detalhes  das  investigações envolvendo o plano de saúde dos

correios  e  o  postalis,  exatamente  as  duas  apurações  em que  os  agentes  públicos

praticaram os crimes de corrupção ora investigados;

(ii) ROSALINO menciona o investigado ADENOR GONÇALVES como envolvido

no caso Postalis e depois menciona como o inquérito envolvendo as empresas do
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colaborador   MARCELLO  TELLES  e  de  RICARDO  SOHN  foi  “enterrado”,

direcionado  de  forma  que  tais  empresas  não  fossem  atingidas  pela  apuração,

mencionando inclusive o desmembramento  do inquérito,  indicando que parte que

ficou na Delegacia Fazendária e parte na DELEPAT; 

(iii) ROSALINO cita inúmeros detalhes de feitos que tramitaram na Corregedoria da

PF  no  Rio  de  Janeiro  envolvendo  LORENZO,  além  de  informações  acerca  da

movimentação de delegados na Superintendência do Rio de Janeiro;

(iv)  ROSALINO cita o cuidado de LORENZO tanto para escolher as pessoas com

quem realiza negócios ilícitos, tendo tido poucos operadores, e ainda o cuidado de

LORENZO em viver de forma compatível com seus rendimentos, evitando realizar

gastos com os valores ilícitos amealhados para não ficar exposto;

(v) ROSALINO aborda em mais de uma ocasião a facilidade de acionar LORENZO

para resolver problemas que tivessem na Polícia Federal por meio de MARCELO

GUIMARÃES, que é apontado como o operador do Delegado,  “o cara da relação

com  LORENZO”,  o  homem  com  que  LORENZO  se  sentiu  seguro  e  o  deixou

“velejar”.

  As ricas informações trazidas por ROSALINO na conversa supracitada corroboram o

detalhado relato trazido pelo colaborador e reforçam todas as demais provas colhidas na presente

investigação que apontam para a ocorrência de crimes de corrupção em ao menos 3 ocasiões, como

veremos a seguir.

De fato,  os dados trazidos na conversa podem ser confirmados  pelas provas colhidas

nestes autos, pelo exame dos inquéritos, suas movimentações e as alterações de lotação dos DPFs

relacionados ao grupo criminoso. Os detalhes apresentados por ROSALINO FELIZARDO quanto às

investigações no inquérito do Postalis e do Plano de Saúde dos Correios estão corretos e evidenciam

um  conhecimento  aprofundado  das  apurações,  que  somente  se  justificam  em  razão  de  seu

envolvimento com o DPF LORENZO, EPF ÉVERTON e demais investigados. No mesmo sentido, o

conhecimento de ROSALINO acerca do episódio envolvendo outro DPF que gerou apuração sigilosa

na Corregedoria da Polícia Federal somente se justifica por tal relacionamento, o que também explica
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o  fato  de  que  ROSALINO  sabia  exatamente  para  onde  foram  os  inquéritos  decorrentes  da

investigação do Plano de Saúde dos Correios, tanto as delegacias como a Delegada responsável, e

ainda acompanhava a movimentação dos DPFs dentre as delegacias da Superintendência da PF no Rio

de Janeiro.

O  relato  de  ROSALINO  evidencia  a  atuação  dos  investigados  em  organização

criminosa instalada na Polícia Federal do Rio de Janeiro, dedicada à obtenção de vantagens indevidas

por parte de escrivão de polícia federal e delegados de polícia federal e evitar que as investigações

alcançassem  as  empresas  parceiras,  relacionadas  aos  intermediários,  e  que  aceitassem  efetuar  o

pagamento de valores vultuosos de propina cobrados pelos Delegados. Os agentes públicos ainda

tinham  a  incumbência  de  atuar  em favor  dos  empresários,  intercedendo  junto  a  delegados  que

presidissem  outras  investigações  que  pudessem  alcançá-los  para  novamente  evitar  que  fossem

revelados os em tais investigações os crimes praticados pelos empresários. 

3) DOS FATOS CRIMINOSOS APURADOS – COBRANÇA DE VANTAGENS INDEVIDAS

DE ADENOR GONÇALVES, MARCELLO TELLES E RICARDO SOHN

Como  já  destacado,  a  partir  dos  dados  constantes  do  RIF/COAF no 26535 e  das

quebras  de  sigilo  autorizadas,  foi  identificada  uma  série  de  operações  suspeitas  que  indicam  o

pagamento de propina por ADENOR GONÇALVES aos agentes públicos investigados no primeiro

semestre  de  2014;  outras  operações  que  vão  ao  encontro  do  relato  do  colaborador  quanto  ao

pagamento de vantagem indevida aos policiais por MARCELLO TELLES em janeiro de 2015; e, por

fim,  novas  operações  verificadas  no  primeiro  semestre  de  2015,  que  novamente  corroboram  as

informações  trazida  pelo  colaborador,  envolvendo  a  cobrança  de  propina  por  parte  dos  agentes

públicos do empresário RICARDO RANGEL SOHN. As quebras de sigilo autorizadas pela 1 a Vara

Federa Criminal também trouxeram relevantes elementos acerca dos ilícitos sob apuração, permitindo

a confirmação das operações suspeitas e ainda a identificação de outras que corroboram os crimes em

exame.

A seguir serão abordados separadamente fatos e provas relacionados a cada um dos

episódios narrados.
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3.1) DA COBRANÇA DE PROPINA DO EMPRESÁRIO

ADENOR GONÇALVES NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014

O fato criminoso abordado no presente tópico é exatamente aquele que acarretou a

instauração do IPL 0001/2016-91 UAIN/COR/SR/RJ (autos 0502135-94.2016.4.02.5101), a partir de

informações  que chegaram a Delegados de Polícia  Federal  acerca do funcionamento de esquema

criminoso no Núcleo de Repressão a Crimes Postais, envolvendo a cobrança de propina por parte dos

investigados ÉVERTON RIBEIRO, LORENZO POMPÍLIO DA HORA e BILHARINHO, com a

intermediação do advogado MARCELO GUIMARÃES,  envolvendo nesse momento o empresário

ADENOR GONÇALVES. 

ADENOR  GONÇALVES  figurava  como  investigado  nos  inquéritos  policiais  que

apuravam irregularidades no  Instituto de Seguridade dos Correios & Telégrafos – POSTALIS.  A

investigação  teve  início  em  dezembro  do  ano  de  2013  a  partir  de  notícia  envolvendo  o

comprometimento de recursos do Instituto de Seguridade dos Correios & Telégrafos – POSTALIS

que teriam sido aplicados na compra de debêntures emitidas pela empresa GALILEO GESTORES DE

RECEBÍVEIS SPE S/A, sendo esta uma sociedade de propósito específico da empresa GALILEO

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS EDUCACIONAIS S/A.

Verificou-se  que  a  empresa  TAQUARA  SOCIEDADE  TERRITORIAL  E

CONSTRUTORA LTDA possuía relação com as irregularidades sob apuração, estando envolvida em

uma operação que causou enorme prejuízo a determinado fundo de investimentos, acarretando uma

grande perda para o patrimônio do Instituto de Seguridade dos Correios & Telégrafos, sendo que esta

empresa tinha como sócio ADENOR GONÇALVES DOS SANTOS.

Tal investigação era conduzida exatamente  pelo Delegado LORENZO POMPÍLIO

DA  HORA  com  o  apoio  do  escrivão  ÉVERTON  DA  COSTA  RIBEIRO  e  do  Delegado

BILHARINHO no Núcleo de Repressão a Crimes Postais. A solicitação do pagamento de propina por

parte  dos  agentes  públicos  sob apuração teria  sido realizada sob o pretexto de favorecimento  de

ADENOR nas investigações em curso,  evitando que as apurações avançassem,  ao menos naquele

momento, no sentido do empresário. 
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No  IPL  0001/2016-91  UAIN/COR/SR/RJ  (autos  0502135-94.2016.4.02.5101),

conforme depoimento transcrito no tópico 1 desta peça, o o DPF VICTOR relatou informações que

chegaram a seu conhecimento acerca de supostos crimes de corrupção que estariam ocorrendo no

Núcleo de Repressão a Crimes Postais da  DELEPAT/SR/DPF/RJ,  nos quais os agentes públicos

supracitados  estariam  solicitando  e  recebendo,  através  do  advogado  MARCELO  GUIMARÃES,

vantagens indevidas de empresários para influenciar o andamento das investigações que conduziam

no  referido  Núcleo,  sendo  que  teriam  recebido  de  ADENOR  GONÇALVES  a  quantia  de

R$ 300.000.00 (trezentos mil  reais) para que este não fosse responsabilizado no relatório final do

Inquérito Policial que investigava a Galileo.

Quando do exame do  RIF COAF no 26535, este órgão ministerial identificou um

primeiro grupo de operações suspeitas ocorridas entre abril e maio de 2014 que apontam o saque de

elevados  valores  por  parte  de  ADENOR  GONÇALVES,  indicando  possível  utilização  para

pagamento de vantagens indevidas:
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Em sequência, a tais operações, constatou-se elevada movimentação em retiradas

pelo intermediário MARCELO GUIMARÃES, que efetuou saques de sua conta e de sua empresa

SAMA  CONTABILIDADE  (cujo  nome  atual  é ALVES  GUIMARÃES  CONTABILIDADE

GERENCIAL), através de funcionário de nome Joselme, que também foram objeto de comunicação

ao COAF.

 Tais  operações  foram  confirmadas  com  a  análise  dos  dados  bancários  dos

investigados e pessoas físicas e jurídicas relacionadas, sendo ainda identificadas outras formas de

transferências  de  valores  entre  as  empresas  de  ADENOR  GONÇALVES  e  do  intermediário

MARCELO GUIMARÃES em datas próximas, nos meses de fevereiro a maio de 2014. 

De fato, com a quebra de sigilo bancário verificou-se que foram feitos três saques em

espécie  da  conta  da  empresa  TAQUARA  SOCIEDADE  TERRITORIAL,  da  qual  ADENOR

GONÇALVES era sócio, um de R$ 170.000,00 em 25.04.2014,  outro de R$ 475.000,00 também em

25.04.2014  e  um  terceiro  de  R$ 300.000,00  em  30.04.2014,  totalizando,  portanto,  o  saque  de

R$ 945.000,00 da conta da empresa TAQUARA em apenas cinco dias. Os saques em questão foram

realizados através de Maria das Dores Florêncio da Silva, que é, aliás, sua sócia em outra empresa e

que  consta  das  pesquisas  em  fontes  abertas  como  tendo  sido  empregada  da  GALILEO

EDUCACIONAL:

Vale registrar que cerca de 2 meses antes a referida empresa já havia transferido

a  quantia  de  R$ 170.000,00  em  favor  de  pessoa  jurídica  administrada  exatamente  pelo

intermediário MARCELO GUIMARÃES, qual seja, a SERRARIA JACARÉ LTDA:
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Em razão da quebra de sigilo bancário autorizada pelas decisões de fls. 33/40 e 76/84

dos autos 0106404-13.2017.4.02.5101, a Receita Federal informou a este órgão ministerial que não

foi localizada nota fiscal eletrônica expedida por SERRARIA JACARÉ LTDA, no ano de 2014, para

ADENOR  GONÇALVES  DOS  SANTOS  ou  TAQUARA  SOCIEDADE  TERRITORIAL  E

CONSTRUTORA LTDA (DOC. 51), que pudesse lastrear a referida 

Nota-se pelo extrato obtido junto à JUCERJA que MARCELO GUIMARÃES era, de

fato, sócio da SERRARIA JACARÉ ao menos até maio de 2015 (DOC. 07):
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Da análise do material obtido na quebra de sigilo bancário, constatou-se que, cerca de

15 dias após a transferência supracitada de R$ 170.000,00, promovida em 27.02.2014 da conta da

TAQUARA TERRITORIAL, administrada por ADENOR, houve uma série de transferências da conta

da pessoa jurídica SERRARIA JACARÉ LTDA para crédito na conta de outra empresa administrada

por MARCELO GUIMARÃES, a SAMA CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA (DOC. 07):

Foram localizadas notas fiscais eletrônicas expedidas no ano de 2014 pela empresa

SAMA  CONTABILIDADE  GERENCIAL  LTDA  (cujo  nome  atual  é  ALVES  GUIMARÃES

CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA) para a SERRARIA JACARÉ LTDA, porém em valores

reduzidíssimos,  a  maior  delas  de  R$  1.690,56,  ou  seja,  nenhuma  que  pudesse    justificar  as

transferências supracitadas (DOC. 51).

Também  nos  dias  subsequentes  ao  intervalo  de  5  dias  em  que  ADENOR

GONÇALVES promoveu saques em espécie que totalizaram quase 1 milhão de reais, já mencionados,

houve uma série de operações realizadas por MARCELO GUIMARÃES através de suas empresas,

algumas  já  apontadas  no  Relatório  de  Inteligência  do  COAF.  Foram dois  saques  em espécie,  o

primeiro  de  R$  116.000,00  em  29.04.2014  da  conta  de  MARCELO  e  o  segundo  no  valor  de

R$ 261.000,00 exatamente da conta da SAMA CONTABILIDADE em 06.05.2014, além de depósitos

em  espécie  na  conta  de  MARCELO  GUIMARÃES  em  07.05.2014  e  13.05.2014  no  valor  de

R$ 52.000,00 e R$ 20.000,00. As operações foram confirmadas nos extratos bancários das contas de

MARCELO GUIMARÃES e de suas empresas:

Tais  transações  corroboram  o  relato  que  originou  a  investigação  em  epígrafe,

apontando a contemporaneidade dos saques em espécie de vultuosos valores realizados por ADENOR

Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 06/05/2019 03:42:21
Signatário(a): RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS
Código de Autenticação: 9F55F75D473505E6CD1BD6FB1501F97F
Verificação de autenticidade: http://www.prrj.mpf.mp.br/transparencia/autenticacao-de-documentos/

25

JFRJ
Fls 27

Protocolada por rafael antonio barretto dos santos em 06/05/2019 12:12. (Processo: 0500761-38.2019.4.02.5101 - Petição: 0500761-38.2019.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a SONIA MARIA DA SILVA SAISE.
Documento No: 81070199-2-0-3-70-147127 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



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

Núcleo de Combate à Corrupção

GONÇALVES e as operações em espécie realizadas por MARCELO GUIMARÃES, circunstância

que igualmente será verificada nos demais episódios abordados nesta peça.

Vale ressaltar ainda que, no mesmo dia 07.05.2014 em que foi realizado um depósito

em espécie  citado  de  R$ 52.000,00  acima  indicado,  houve  dois  créditos  de  valores  na  conta  de

MARCELO GUIMARÃES oriundos da CASA DE SAÚDE SÃO BENTO LTDA, empresa que foi

citada  no  RIF-COAF  e  que  era  administrada  conjuntamente  por  MARCELO  GUIMARÃES  e

ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO, como será abordado futuramente nessa peça:

  No  mesmo  período  ainda  houve  diversas  transferências  bancárias  da  conta  da

TAQUARA para o investigado  ADENOR GONÇALVES e até para ALEX KLYEMAN PORTO

FARIAS, sócio da GALILEO EDUCACIONAL, que podem ter sido realizadas para viabilizar outros

saques em espécie para alcançar os valores de propina solicitados, cuja apuração depende da obtenção

de novos dados bancários para buscar rastrear o caminho dos recursos:

Colaciona-se a seguir a listagem contendo as transações citadas neste tópico, e ainda

aquelas que serão abordadas na sequência envolvendo o escrivão ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO,

organizadas  de  forma  cronológica  e  destacadas  para  cada  um  dos  envolvidos  (ADENOR  em

vermelho, MARCELO GUIMARÃES em verde e ÉVERTON DA COSTA em azul):
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Como  se  verifica  da  tabela,  a  maioria  das  transações  mencionadas  envolvendo

ADENOR GONÇALVES, MARCELO GUIMARÃES e as empresas a eles relacionadas ocorreram

no final de abril e em maio de 2014. Em tais meses, e ainda em junho de 2014, não por acaso, foram

realizados  inúmeros  depósitos  em  dinheiro  na  conta  conjunta  do  Escrivão  de  Polícia  Federal

ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO e de sua mãe EDIR DA COSTA:
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No entanto,  as transações suspeitas do EPF ÉVERTON não estão limitadas a tais

depósitos.  Na  análise  da  relação  de  notas  fiscais  emitidas  em favor  de  ÉVERTON DA COSTA

RIBEIRO,  encaminhada  pela  Receita  Federal  em  razão  da  quebra  de  sigilo  fiscal  deferida,

verificou-se  que,  exatamente  no  mês  de  junho de  2014,  o  investigado ÉVERTON adquiriu  uma

caminhonete FORD RANGER CD XL por R$ 124.000,00, com pagamento à vista, conforme extrato

de nota fiscal abaixo (DOC. 08), consultada a partir das chaves constantes da listagem encaminhada

pela Receita Federal (remetida em mídia para acautelamento pelo Juízo):  

Tal aquisição se mostra absolutamente incompatível com os rendimentos auferidos

por ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO, que, aliás, nunca informou tal veículo em sua declaração de

imposto de renda, como não o fez em relação a praticamente nenhum dos veículos que serão citados

nesta  peça.  Apenas  nesse  ano  de  2014  ÉVERTON  DA COSTA RIBEIRO adquiriu  dois  outros

veículos, uma caminhonete L200 TRITON de placa KPA8050 por R$ 35.000,00 e uma motocicleta

BWM R1200 de placa IWW1250 por R$ 70.000,00 (DOC.08):
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Da análise dos dados bancários obtidos, não se verificou, nas contas bancárias de

ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO ou de sua mãe, com a qual tinha contas conjuntas, qualquer débito

próximo às datas citadas compatível com a aquisição de tais veículos. A     soma dessas três operações

totaliza R$ 229.000,00, sendo que ÉVERTON auferiu no ano de 2014 rendimentos totais de cerca de

200 mil reais e informou cerca de 46 mil reais de deduções, conforme dados constantes do dossiê

integrado (arquivos encaminhados em mídia para acautelamento):

Na realidade, diante do aumento patrimonial e das deduções constantes da declaração

de imposto de renda e desconsideradas todas as demais despesas realizadas pelo investigado para sua

subsistência6,  ÉVERTON  DA COSTA RIBEIRO  tinha,  no  ano  de  2014,  margem  para  variação

patrimonial de R$ 98.584,98, muito inferior aos R$ 229.000,00 despendidos apenas na compra de

veículos:

6 Não se considerou, por exemplo, que EVERTON teve despesas com cartões de crédito no ano de 2014 no valor total de 
cerca de 40 mil reais (conforme dados da DECRED no dossiê integrado), o que diminuiria ainda mais a margem para 
sua variação patrimonial.
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Adicionalmente,  verificou-se  que  no  ano  de  2014  foram  verificados  inúmeros

depósitos em dinheiro efetuados nas contas bancárias de ÉVERTON, inclusive as conjuntas com sua

mãe Edir da Costa, totalizando R$ 134.055,01, o que indica o trânsito de valores ilícitos por suas

contas, sem qualquer relação com seus rendimentos auferidos e declarados à RFB.

Evidencia-se,  deste  modo,  que o EPF ÉVERTON:  (i)  teve variação patrimonial  a

descoberto em 2014, isto é, gastou mais do que os rendimentos auferidos, restando clara a existência

de outra fonte de renda para suportar suas despesas, de origem ilícita e relacionada ao recebimento de

recursos de propina; (ii) comprou um veículo no valor de R$ 124.000,00, de valor incompatível com

seus  rendimentos,  no  mês  seguinte  às  operações  suspeitas  realizadas  por  ordem  de  ADENOR

GONÇALVES e MARCELO GUIMARÃES nas contas das empresas das quais eram sócios e/ou

administradores. 

Pelo relato que originou o inquérito policial  e o depoimento dos colaboradores,  o

ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO era quem “dava a cara”, isto é, ficava responsável diretamente por

realizar o contato com os corruptores e intermediários e recolher os valores de propina solicitados em

benefício próprio e dos delegados investigados, que posteriormente eram repassados a estes. 

Recebendo  os  valores  diretamente  das  mãos  dos  corruptores  ou  de  seus

intermediários, ÉVERTON se dedicava a rapidamente gastar a parte que lhe cabia nos recursos

recebidos, provavelmente com o objetivo de evitar manter vultuosas quantias sob sua guarda.

De fato, não apenas no episódio em exame neste tópico, mas em todos os três narrados nos

tópicos 3.1, 3.2 e 3.3, verificou-se que, logo após a movimentação de recursos em espécie pelos

corruptores  para  pagamento  das  vantagens  indevidas  e  pelos  operadores  intermediários,

ÉVERTON  realizava  transações  evidentemente  incompatíveis  com  seus  rendimentos  e  se

valendo de dinheiro vivo.
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A seguir passamos à análise dos demais episódios de cobrança/pagamento de propina

por  parte  dos  investigados,  cujos  elementos  foram  obtidos  pelo  MPF  de  forma  absolutamente

independente da investigação iniciada pela Polícia Federal.  Após tal  narrativa serão abordadas as

provas colhidas que evidenciam a íntima relação entre todos os personagens desta trama e elementos

que apontam a participação de todos no esquema criminoso.

3.2) DA COBRANÇA DE PROPINA DO COLABORADOR MARCELLO TELLES EM

JANEIRO DE 2015  E DAS SUSPEITAS ENVOLVENDO SANDRO JOSÉ DE CARVALHO

    O segundo episódio de cobrança de vantagens indevida por parte dos investigados

envolveu  o  colaborador  MARCELLO  TELLES,  que  narrou  detalhadamente  todos  os  passos  da

empreitada criminosa, apresentado robustas provas de corroboração;

Como  já  destacado,  o  colaborador  é  sócio  da  empresa  SIGNUS DO BRASIL

COMÉRCIO,  IMPORTAÇÃO  E  EXPORTAÇÃO  DE  MATERIAIS  HOSPITALARES  LTDA,

distribuidora de produtos médico-hospitalares, tendo a referida empresa figurado, por determinado

período, na lista dos maiores fornecedores de próteses e órteses ao plano de saúde dos funcionários da

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT7 (DOC. 02). Desde o ano de 2013 estava em curso

investigação para apurar irregularidades na Gerência de Saúde do Rio de Janeiro do referido plano de

saúde (iniciada nos IPLs 74-2013,  90-2013,  90-2014,  295-2014 todos do Núcleo de Repressão a

Crimes Postais da DELEPAT-SR-DPF-RJ), tendo o colaborador MARCELLO TELLES DE SOUZA

JÚNIOR relatado ter recebido contato de pessoas ligadas ao Delegado que conduzia a investigação

solicitando o pagamento de vantagens indevidas para que sua empresa não fosse alcançada pelas

apurações naqueles inquéritos.

As  informações  prestadas  por  MARCELLO TELLES foram narradas  no tópico  1

desta peça, ao qual nos remetemos para evitar repetição. 

7 Informação que consta às fls. 25/29 do IPL 295-2014 todos do Núcleo de Repressão a Crimes Postais da DELEPAT-
SR-DPF-RJ
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Também com base no  RIF COAF no 26535 (DOC. 05) e nos dados obtidos com a

quebra de  sigilos  bancário e  fiscal  dos  investigados (acautelados em mídia),  foi  identificado um

segundo  grupo  de  operações  financeiras  suspeitas  que  ocorreu  entre  janeiro  e  março  de  2015,

coincidindo  com as  datas  em que  o  colaborador  MARCELLO TELLES efetuou  pagamentos  de

vultuosos valores de propina aos policiais investigados. 

Como já narrado nesta peça, o colaborador relatou ter feito o primeiro pagamento em

favor dos policiais em 07 ou 08 de janeiro de 2015, entregando 360 mil reais em espécie diretamente

ao  EPF  ÉVERTON,  na  garagem  do  prédio  dos  Correios  onde  ficava  localizado  o  Núcleo  de

Repressão a Crimes Postais, sendo que taus valores haviam sido sacados nos dias 05, 06 e 07 das

contas de suas empresas SIGNUS e VIDE BULA (DOC. 04). 

Não por coincidência, no dia 08 de janeiro de 2015, o EPF ÉVERTON DA COSTA

RIBEIRO  efetuou,  com  parte  dos  valores  de  propina  recebidos  do  colaborador,  depósito  de

R$ 170.000,00 em dinheiro em favor de Pará Automóveis  Ltda,  empresa que administra diversas

concessionárias de automóveis,  para realizar a compra de automóvel  com os recursos da propina

recebida. Naturalmente não se verificou, nas contas bancárias de ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO,

qualquer débito de valores semelhantes ao objeto da referida aquisição. A informação trazida pelo

COAF no RIF COAF no 26535 é corroborada pela nota fiscal de compra de um veículo SW4 4x4 em

08.01.2015 (DOC. 09):
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Para que fosse possível efetuar rapidamente o pagamento do vultuoso valor solicitado

pelos policiais como vantagem indevida para não prejudicar a empresa do colaborador na apuração,

MARCELLO TELLES realizou uma série de saques de valores elevados no mês de janeiro de 2015.

Como prova de corroboração, o colaborador apresentou extratos bancários demonstrando que efetuou

saques de valores elevados desde 05 até 26 de janeiro de 2015 (DOC. 04), esclarecendo que, de fato,

repassou parte de tais valores inicialmente ao EPF ÉVERTON na sede dos Correios onde ficava o

Núcleo em que o EPF estava lotado, na ocasião em que o colaborador foi levado ao encontro dos

Delegados LORENZO e BILHARINHO, enquanto o pagamento dos valores remanescentes foi feito

ao  intermediário  ROSALINO  FELIZARDO  DE  SANTANA  NETO  para  repasse  ao  advogado

MARCELO GUIMARÃES, de modo que este fizesse a entrega dos valores respectivos aos agentes

públicos, através do escrivão ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO, como ficara definido.

Logo após todos os saques citados e as entregas dos valores vultuosos de vantagens

indevidas  solicitadas,  entre  janeiro  e  março  de  2015,  houve  uma  série  de  operações  suspeitas

envolvendo a  conta  bancária  de  SANDRO JOSÉ DE CARVALHO e  pessoas  físicas  e  jurídicas
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ligadas a MARCELO GUIMARÃES e ao outro intermediário ROSALINO FELIZARDO, que foram

objeto de comunicação ao COAF e registradas no RIF já mencionado (DOC. 05).

Verifica-se  da  informação  policial  1841-2016,  elaborada  nos  autos  do  IPL UAIN

001-2016-91  (DOC.  10),  que  SANDRO  JOSÉ acompanhou  MARCELO  GUIMARÃES em pelo

menos duas oportunidades em que este esteve no prédio dos Correios no qual trabalham os DPFs

LORENZO e BILHARINHO e o EPF ÉVERTON.

No  período,  SANDRO  recebeu  em  sua  conta-corrente  elevados  créditos  que

totalizaram cerca de 860 mil  reais,  e  débitos  em cerca de 840 mil  reais,  indicando que houve a

utilização de tal conta-corrente como conta de passagem. Boa parte dos créditos saíram da conta da

empresa SAMIG, da qual SANDRO JOSÉ é sócio, havendo, do mesmo modo, diversos débitos em

favor da mesma empresa. 

 Nesse sentido, chama atenção uma série de transferências realizadas da conta de

SANDRO JOSÉ exatamente  no  período sob investigação para crédito  em favor  de  pessoas

ligadas  a  MARCELO  GUIMARÃES  e  a  ROSALINO  FELIZARDO,  na  mesma  data,  em

09.03.2015, quais sejam: (i) 60 mil para o próprio MARCELO GUIMARÃES, (ii) 60 mil para

ILMA  GUIMARÃES,  mãe  de  MARCELO;  (iii)  cerca  de 56  mil  para  a  empresa  SAMA

CONTABILIDADE,  da  qual  MARCELO  é  sócio  (atualmente  ALVES  GUIMARÃES

CONTABILIDADE GERENCIAL); (iv) 60 mil para LUÍS HENRIQUE DO NASCIMENTO,

funcionário da SAMA CONTABILIDADE; (v) 70 mil para CASA DE SAÚDE SÃO BENTO,

empresa que era administrada conjuntamente por ROSALINO FELIZARDO e MARCELO

GUIMARÃES. 

As consultas aos bancos de dados disponíveis permitiram demonstrar a relação entre

as pessoas citadas nas transações acima ocorridas em 09.03.2015 e os investigados, conforme imagens

abaixo,  valendo  destacar  que  ROSALINO  efetuou  recolhimentos  como  contribuinte  individual

relacionado à CASA DE SAÚDE SÃO BENTO nos anos de 2015 e 2016:
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A  análise  dos  dados  telemáticos  obtidos  após  autorização  do  Juízo permitiram

concluir que, de fato,  MARCELO GUIMARÃES e ROSALINO FELIZARDO administravam em

conjunto  a  CASA  DE  SAÚDE  SÃO  BENTO,  sendo  que  recebiam  frequentemente  e-mails  da

funcionária Meire encaminhando documentos de contas a pagar e outros da referida empresas, como

se  exemplifica  pelos  prints  abaixo  (e-mails  obtidos  na  quebra  telemática  de  MARCELO

GUIMARÃES – DOC. 11):
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As operações envolvendo SANDRO e sua empresa SAMIG são compatíveis com a

movimentação de recursos ilícitos como conta de passagem em favor de MARCELO GUIMARÃES e

ROSALINO, com repasse pulverizado para diversas contas,  para que os intermediários pudessem

disponibilizar  os  recursos  de  propina em espécie  para  os  investigados LORENZO,  ÉVERTON e

BILHARINHO, o que inclusive representa indícios de operações de lavagem de capitais.

A análise dos extratos bancários obtidos nas quebras de sigilo confirma as operações

noticiadas ao COAF e inseridas no RIF examinado. Os lançamentos na conta de SANDRO JOSÉ DE

CARVALHO evidenciam que este recebeu recursos da SAMIG (e curiosamente devolução de parte

deles  na  mesma  data)  e  repassou  cerca  de  R$  375  mil  a  pessoas  físicas  e  jurídicas  ligadas  a

MARCELO GUIMARÃES em uma mesma data.

A  empresa  SAMA  CONTABILIDADE,  aliás,  recebe  neste  período,  logo  após  o

pagamento da propina relatada por MARCELLO TELLES, recursos não só de SANDRO JOSÉ, mas

também da CASA DE SAÚDE SÃO BENTO (com notas fiscais para lastrear a operação, conforme

DOC. 51), que, como já demonstrado, era administrada por ROSALINO FELIZARDO e MARCELO

GUIMARÃES:

Acrescente-se  que  SANDRO JOSÉ DE CARVALHO também era  investigado na

Operação Titanium, uma vez que atuava como Gerente Financeiro do Hospital Santa Maria Madalena,

que também figurava da lista das empresas que receberam valores do plano de Saúde dos Correios em

razão da apresentação de notas fiscais por serviços não prestados. SANDRO JOSÉ DE CARVALHO

chegou  a  prestar  depoimento  no  inquérito  policial  90/2013  (cópia  acostada  às  fls.  158  do  IPL

90/2014):
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Nota-se que no início do depoimento já consta que SANDRO quer colaborar com as

investigações para obter os benefícios da Lei 12.850/13, mas em seu curto depoimento narra apenas

fatos atribuídos ao já falecido na oportunidade José Maurício Magacho dos Santos. 

Tais circunstâncias geram a suspeita de que SANDRO JOSÉ DE CARVALHO tenha

participado do esquema de pagamento de vantagens indevidas aos agentes públicos para afastar sua

responsabilidade quanto aos fatos investigados na Operação Titanium, sendo que a maneira como foi

formalizado seu depoimento indica a responsabilidade criminal de terceiro já falecido. O depoimento
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supracitado  consta  como  tendo  sido  colhido  em  fevereiro  de  2014,  sendo  que  em  30.12.2013,

09.01.2014  e  30.01.2014  constam  dos  extratos  bancários  obtidos  com  a  quebra  de  sigilo

3 transferências para crédito de cerca de R$ 317 mil na conta da CASA DE SAÚDE SÃO BENTO,

empresa que era administrada pelos operadores ROSALINO e MARCELO GUIMARÃES, sendo tais

transferências oriundas das contas  de SANDRO JOSÉ DE CARVALHO, da SAMIG (empresa da

qual  ele  é  sócio)  e  ainda  da  empresa  investigada  CLINICA  OBSTÉTRICA  SANTA  MARIA

MADALENA LTDA (da qual SANDRO era gerente financeiro):

Em 09.12.2013 SANDRO JOSÉ DE CARVALHO realiza saque em espécie no valor

de  R$ 250.000,00  da  conta  da  CASA DE SAÚDE SÃO BENTO,  atuando como  procurador  da

empresa:

Posteriormente, no período de junho a agosto de 2014, também foram verificados

alguns créditos em favor de MARCELO GUIMARÃES oriundos da empresa SAMIG: 

Estes elementos devem ser aprofundados mais à frente da presente investigação. 
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Voltando à análise das movimentações financeiras verificadas em período próximo ao

pagamento de propina relatado pelo colaborador MARCELLO TELLES, sócio da empresa SIGNUS,

constata-se  que  LUÍS  HENRIQUE  DO  NASCIMENTO  ALMEIDA,  funcionário  de  MARCELO

GUIMARÃES, realiza, no dia 12.01.2015, depósito em espécie no valor de R$ 152.000,00 na conta

da CASA DE SAÚDE SÃO BENTO (RIF Nº 26793 do COAF – DOC. 05)

Ademais, verificou-se, novamente após as operações com movimentações de valores

elevados por parte dos empresários envolvidos na investigação do plano de saúde dos Correios, uma

operações suspeitas realizadas pelo escrivão ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO. 

De fato, além de comprar um automóvel de 171 mil reais em dinheiro no dia seguinte

ao pagamento de propina narrado pelo colaborador, ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO realizou no

mês de fevereiro outras despesas com os recursos de propina repassados por MARCELLO TELLES,

adquirindo dois relógios que totalizaram pouco mais de 34 mil reais em 12 e 22 de fevereiro de 2015

(DOC. 08):

Houve ainda outras transações suspeitas realizadas por ÉVERTON no mês de abril de

2015 que serão abordadas no próximo tópico.
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As operações suspeitas identificadas se encontram representadas no quadro abaixo, e

corroboram as informações prestadas pelos colaboradores, considerando o relato de pagamento de

propina em espécie e a repercussão em transações realizadas pelo EPF ÉVERTON e pelas pessoas

físicas  e  jurídicas  ligadas  aos  intermediários  MARCELO  GUIMARÃES  e  ROSALINO

FELIZARDO:

Novamente  o  recebimento  dos  valores  de  propina  por  ÉVERTON  DA  COSTA

RIBEIRO restou evidenciado pelas transações já citadas e pela variação patrimonial a descoberto no

ano  de  2015,  com realização  de  despesas  pelo  escrivão  em valores  superiores  aos  rendimentos

auferidos, o que será melhor abordado no item 3.3 a seguir. 
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3.3) DA COBRANÇA DE PROPINA DO EMPRESÁRIO RICARDO

RANGEL SOHN NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015

Além de relatar os pagamentos de vantagens indevidas que realizou em favor dos

agentes públicos LORENZO POMPÍLIO DA HORA, ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO E JÚLIO

BILHARINHO, o colaborador MARCELLO TELLES relatou que, em março de 2015, ele e seu sócio

foram  novamente  procurados  por  ROSALINO  FELIZARDO  DE  SANTANA  NETO  para  que

indicassem outro empresário que poderia colaborar financeiramente e que também seria “beneficiado”

com o esquema. 

O alvo passou a ser então o  empresário RICARDO RANGEL SOHN, responsável

pelas  empresas  ANGIOCENTER,  HOSPICATH  e  HEARTLINE.  Esta  última  empresa  também

figurava, assim com a SIGNUS DO BRASIL, na lista de principais fornecedores de próteses e órteses

do plano de saúde dos correios no ano de 2013  (DOC. 02):

Em seu  primeiro  depoimento  sobre  o  tema,  MARCELLO TELLES mencionou  o

contato realizado por ROSALINO para indicação de outra empresa para nova cobrança de propina por

parte dos policiais:
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“(...)  QUE um tempo depois  ROSALINO procurou o depoente  dizendo que  seria
interessante  colocar  mais  uma  empresa  nesse  esquema,  para  que  não  gerasse
suspeita, já apenas a empresa do depoente terias sido beneficiada no inquérito; QUE
pediu  então  indicação  de  outra  empresa  para  recolher  mais  dinheiro,  tendo  o
depoente sugerido a empresa HEARTLINE, do Ricardo; QUE Ricardo disse que já
tinha escutado esse assunto, e então o depoente aproximou Ricardo e ROSALINO;
QUE eles se encontraram e conversaram e Ricardo também pagou l milhão e pouco;
(...)”

No depoimento seguinte o colaborador apontou a data aproximada em que se deu a

abordagem a RICARDO SOHN, apresentando inclusive um print de conversa de Whatsapp em que

ROSALINO diz que quer conversar com o colaborador, restando claro pelo teor da conversa que o

assunto envolve SOHN, tratado por eles como o “louco” (sendo que na conversa gravada e examinada

no item 2 desta peça eles tratam RICARDO SOHN como “alucinado”):

“(...) QUE tem conhecimento que RICARDO SOHN também efetuou o pagamento
de valor semelhante, tendo este sido apresentado a ROSALINO pelos depoentes na
data  de  25.03.2015,  acreditando que  isso  tenha ocorrido na sede  da  SIGNUS;
QUE,  inclusive,  em  uma  conversa  com ROSALINO  gravada  e  apresentada  ao
MPF,  este  afirma que  o inquérito  acabou e  que foi  possível  tirar  o  SOHN,  se
referindo à exclusão das empresas de RICARDO SOHN do inquérito; QUE quase
todos os contatos feitos por ROSALINO com o depoente ocorrem por FACETIME
ou WHATSAPP de áudio, tendo ROSALINO dito que se valia dessa estratégia por
ser mais seguro, para evitar interceptações; (...)”
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A conversa acima ocorreu no dia 25.03.2015, data em que os operadores ROSALINO

FELIZARDO e MARCELO GUIMARÃES teriam se reunido com RICARDO SOHN para tratar da

cobrança  de  vantagens  indevidas  de  forma  semelhante  ao  que  ocorrera  com  o  colaborador

MARCELLO (reunião esta que restou comprovada pelos dados de localização obtidos na quebra de

sigilo telefônico e que serão abordados no item 5 infra). O print acima mostra ainda que MARCELLO

TELLES e ROSALINO tentaram se falar anteriormente no dia 12.03.2015.

Tal  data  coincide  com o  dia  em que  RICARDO SOHN  prestara  depoimento  na

Polícia Federal no âmbito do IPL 295-2014, exatamente no dia 12 de março de 2015, como consta

dos  autos  do  IPL  em  questão  (DOC.  12).  Considerando  que  uma  das  empresas  de  SOHN,  a

HEARTLINE, figurava entre as maiores fornecedoras constantes do quadro colacionado, evidencia-se

que a investigação não evoluiu em face de  RICARDO SOHN em razão do pagamento de propina

avençado.

Vale destacar que, assim como ocorreu com diversos documentos do IPL em questão,

assim como dos demais presididos pelo DPF LORENZO na Operação Titanium, há uma série de

“documentos apartados”, indicando que as apurações vinham sendo realizadas com documentações

reunidas fora dos autos do IPL sem serem acostados aos autos em ordem cronológica, mas mantidas

em apartado até determinado momento em que o DPF decidia juntá-lo aos autos. Tal sistemática

permitia com grande facilidade que os ora investigados simplesmente excluíssem a documentação de

determinada diligência já realizada, ou eliminassem um depoimento, caso assim desejassem. 

De fato, relembre-se que, na conversa entabulada entre o colaborador, seu sócio e

ROSALINO FELIZARDO, este dá a entender que já havia elementos de investigação relacionados à

empresa de RICARDO SOHN, mas que foram deixados em apartado do inquérito, que aparentemente

seriam juntados aos autos caso não houvesse acordo quanto ao pagamento das vantagens indevidas:

(A partir de 37m31 da gravação)

“(…) 
MARCELLO: eu to tocando nesse assunto porque eu conversei com ele... assim como eu
esqueço algumas coisas... era a questão do LORENZO te saído e a coisa continuado...
ROSALINO: não
ROSALINO E LINNEO: inaudível
LINNEO: isso aí ele chegou a fala comigo
ROSALINO: não, morreu... isso tá morto... qualquer coisa que apareça diferente é do
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zero, não tem nada a ver porque o inquérito não existe... ele já foi... 
LINNEO: enterrado...
ROSALINO: deixa eu explicar uma coisa pra ... até o Sohn, eles conseguiram dar fim no
inquérito...vocês acreditam nisso?... deu tempo 
LINNEO: de tirar ele....
ROSALINO: de tirá pra não aparece... então ele nem sequer ir ao MP e voltar pra fazer
registro de entrada e saída não houve do Sohn... porque conseguiram apartar... 
LINNEO: que bom...
ROSALINO: então quando eles mandaram, eles mandaram com aquele bololô todo sem
vocês e sem o Sohn... 
LINNEO: ah entendi...
ROSALINO: porque já havia perspectiva... e deixaram o inquérito apartado, então o quê
que eles fizeram ?
ROSALINO: diluíram... botaram outra coisa no número do inquérito e rasgaram... não
existe... o Sohn rasgaram e jogaram no lixo... sumiu... não existe o IPL... 
MARCELLO: e a VASCULAINE?
LINNEO: a VASCULAINE foi pro..
ROSALINO: a VASCULAINE foi prá.... prá “lorona”... foi lá pra...
LINNEO E ROSALINO: pra Fazendária...
LINNEO: que agora quem vai pra lá 
ROSALINO: quem agora quem vai pra lá é o LORENZO... (RISOS) eu e o MARCELO
rimos pra caralho dessa porra...  MARCELO disse “caralho”...  mas o LORENZO ainda
demora pra ir pra lá.. leva uns três meses ainda que ele tem muita licença a prêmio que ele
não tirou ... então ele deve leva uns noventa a cento e vinte dias pra depois ir pra lá...
(…)”

    Vale ressaltar que havia nos autos do IPL em questão documentação envolvendo a

empresa HOSPICATH, também administrada por RICARDO SOHN, que, no entanto, ficou apartada,

como afirmou ROSALINO. É possível verificar que isso de fato ocorreu pelo exame dos autos do

IPL 43/2015, que foi instruído com cópias do IPL 295-2014, e contem às fls. 248 de seu Apenso II um

“apartado” relacionado à empresa HOSPICATH, de RICARDO SOHN (DOC. 13). Posteriormente ao

ajuste  e  pagamento  de  propina  não  houve  novas  diligências  para  prosseguimento  das  apurações

quanto a RICARDO e a empresa HOSPICATH ou ainda à HEARTLINE. 

Corroborando  o  relato  trazido  pelo  colaborador,  novamente  foi  identificado  um

terceiro grupo de operações suspeitas ocorridas entre março e junho de 2015, bem próximas à data do

depoimento prestado por  RICARDO SOHN na Polícia Federal  (12.03.2015)  e da data  em que o

colaborador  MARCELLO  TELLES  relata  ter  ocorrido  o  encontro  de  RICARDO  SOHN  com

ROSALINO FELIZARDO e MARCELO GUIMARÃES (25.03.2015) para cobrança de propina nos

mesmos moldes, em benefício de ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO, LORENZO POMPILIO DA

HORA e JULIO BILHARINHO.
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A primeira operação suspeita, detectada no exame dos extratos bancários dos

investigados, ocorreu no dia seguinte ao encontro supracitado em que se deu a cobrança de

propina ao empresário, no dia 26.03.2015, e se destaca por consubstanciar prova inequívoca da

transferência de recursos por RICARDO SOHN ao intermediário MARCELO GUIMARÃES.

Em  tal  data  constata-se  o  depósito  na  conta  da  empresa  ALVES  GUIMARÃES

CONTABILIDADE, da qual é sócio exatamente o intermediário MARCELO GUIMARÃES, de

um  cheque  no  valor  de  R$     400.000,00  (quatrocentos  mil  reais)  emitido  em  nome  empresa

HOSPICATH  COMÉRCIO  DE  MATERIAIS  HOSPITALARES  LTDA,  empresa  de

RICARDO SOHN e da qual constava como administra  dora   sua filha Bianca Santoloni Sohn  :

No mesmo dia 26.03.2015 houve depósito de dois cheques nas contas pessoais de

MARCELO  GUIMARÃES  e  de  sua  esposa  ROBERTA  MARTINS  ALVES  GUIMARÃES

totalizando  R$  250.000,00  (duzentos  e  cinquenta  mil  reais),  cujo(s)  emitente(s)  não  foram

identificados na quebra, mas que podem ter relação com o episódio examinado:

Em razão da quebra de sigilo bancário autorizada pelas decisões de fls. 33/40 e 76/84

dos autos 0106404-13.2017.4.02.5101, a Receita Federal informou a este órgão ministerial que foi

localizada uma única nota fiscal eletrônica expedida por ALVES GUIMARÃES CONTABILIDADE

GERENCIAL,  no  ano  de  2014,  5  dias  após  a  transferência  supracitada,  para  a  HOSPICATH

(DOC.     51), exatamente no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), com fortes indícios de

que não houve qualquer prestação de serviços a lastrear a emissão da nota, que serviu apenas como

forma  de  viabilizar  a  transferência  de  recursos  entre  o  empresário  e  o  operador  MARCELO

GUIMARÃES com aparência de licitude, em operação de lavagem de capitais. 
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A  análise  dos  demais  dados  fiscais  da  empresa  ALVES  GUIMARÃES

CONTABILIDADE GERENCIAL evidencia que, de fato, a operação em questão foi feita apenas para

ocultar  e  dissimular  a  origem,  natureza,  disposição,  movimentação  e  localização  de  recursos

provenientes de infração penal de corrupção ativa, de forma que os recursos de propina ajustados

fossem recebidos pelo intermediário MARCELO GUIMARÃES com aparência de licitude, como se

decorressem da prestação de serviços de contabilidade que não ocorreram.

Dos dados das declarações obtidas, verifica-se que as receitas brutas declaradas pela

empresa ALVES GUIMARÃES CONTABILIDADE GERENCIAL, no período de janeiro de 2014 e

novembro de 2015, variava aproximadamente entre 50 e 100 mil reais, sendo que no mês de março de

2015,  quando  houve  o  pagamento  de  R$  400.000,00  da  HOSPICATH,  as  receitas  foram  de

R$ 605.278,10, mais de 8 vezes superior à média dos demais meses, e mais de 4 vezes superior à

maior receita verificada nos demais meses examinados:
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A   transferência  citada  se  mostra,  portanto,  totalmente  dissonante  do  padrão  de

pagamentos recebidos pela empresa  ALVES GUIMARÃES CONTABILIDADE GERENCIAL, nos

anos de 2014 e 2015, corroborando tratar-se de operação simulada com finalidades criminosas.

Outro elemento chama atenção nos dados do ano de 2015 para a empresa em questão

e evidencia, mais uma vez o repasse dos recursos da operação diretamente ao operador MARCELO

GUIMARÃES.  O  escritório  de  contabilidade  ALVES  GUIMARÃES  CONTABILIDADE

GERENCIAL LTDA tinha, à época, dois sócios, sendo o investigado MARCELO GUIMARÃES com

49% das cotas sociais e Monike da Silva Campos Pereira com 51% das cotas. Contudo, apesar da

participação  similar,  MARCELO  GUIMARÃES  recebeu  nesse  ano  lucros  ou  dividendos

(rendimentos isentos na imagem abaixo)  de R$     500.000,00, enquanto sua sócia Monike Campos

recebeu apenas R$     20.000,00!
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 Vale  ressaltar  que  análise  do  RIF  COAF  no 26535 (DOC.  05)  já  indicava

movimentações  suspeitas  dos envolvidos além das  supramencionadas.  Em maio  e  junho de 2015

houve duas operações comunicadas envolvendo MARCELO GUIMARÃES: (i) depósito em espécie

de  105  mil  reais  na  conta  de  MARCELO efetuada  por  sua  esposa  ROBERTA;  (ii)  pagamentos

elevados  em espécie  da  empresa  ALVES E GUIMARÃES ADVOGADOS para  quitação  de  um

imóvel (307 mil reais). No mesmo período, o escrivão ÉVERTON realiza nova transação em espécie

em valor incompatível com seus vencimentos, realizando a compra de um carro no valor de 122 mil

reais. 

Os dados bancários e fiscais obtidos mediante autorização  judicial  demonstram as

operações  supracitadas,  conforme  dados  abaixo.  A  compra  de  veículo  pelo  EPF ÉVERTON foi

comprovada pela nota fiscal que será colacionada oportunamente nesta peça (DOC. 14). Já o depósito

em espécie feito na conta de MARCELO GUIMARÃES foi verificado no extrato bancário em sua

conta em 05.05.2015, seguido por muitos outros depósitos em espécie realizados por MARCELO até

29.06.2015, em sua conta e de sua esposa ROBERTA, que totalizaram cerca de R$ 260 mil entre maio

e junho de 2015:

Por  sua  vez,  a  operação  imobiliária  informada  no  relatório  do  COAF (DOC. 05)

consta da DOI encaminhada à RFB e dos extratos da conta da empresa ALVES E GUIMARÃES

ADVOGADOS, nos quais se constata que foram realizados no dia 11.05.2015 dois depósitos em

espécie de R$ 155.500,00 e R$ 70.000,00, que foram utilizados no mesmo ato para completar os

recursos  necessários  à  quitação do imóvel,  transferidos  na ocasião para  a  empresa  RIO OFFICE

PARK2 S.A., incorporadora responsável pelo empreendimento:
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No RIF No  26793  (DOC. 05), consta ainda informação de depósito em espécie no

valor de R$ 148.000,00 realizado por LUÍS HENRIQUE NASCIMENTO, funcionário de MARCELO

GUIMARÃES,  na  conta  da  empresa  FIRST  HOME GESTÃO  IMOBILIÁRIA,  da  qual  é  sócia

ROBERTA MARTINS ALVES GUIMARÃES, esposa de MARCELO:

Os  dados  reunidos  com  as  quebras  de  sigilo  autorizadas  também  permitiram

evidenciar outras operações no período envolvendo o investigado ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO.

O  EPF  ÉVERTON  DA  COSTA  RIBEIRO  realizou,  no  período  em  análise,

transferências  em favor  de LEON ROMANO nos dias  08.04.2015,  13.04.2015 e  17.04.2015 que

totalizaram R$ 70.750,00 (vide extrato abaixo), aparentemente para aquisição de relógios de luxo 8,

adquiriu  um Jet  Ski  no valor  de R$  42.000,00 em 28.04.2015 (nota  fiscal  abaixo)  e  comprou  a

caminhonete AMAROK 2.0 TDI HIGHLINE CD 4X, placa LRH-9285 no valor de R$ 122.020,00 em

22 de junho de 2015, mediante depósito em espécie na conta de RECREIO VEÍCULOS (operação

comunicada pelo COAF e confirmada pela nota fiscal abaixo) – DOC. 14:

8 O nome de Leon consta da agenda telefônica de ÉVERTON, obtida na quebra de sigilo telemático, como “Leon 
relógios”, indicando que as referidas transações envolvem novas compras de relógios de luxo.
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Assim,  mais  uma  vez,  as  transações  suspeitas  envolvendo  empresários  e  os

intermediários  vieram acompanhadas  de  movimentações  realizadas  por  ÉVERTON  DA  COSTA

RIBEIRO  incompatíveis  com  seu  patrimônio.  Considerando  o  relato  dos  colaboradores  de  que

apresentaram RICARDO SOHN ao intermediário ROSALINO FELIZARDO no final de março de

2015,  tendo  se  seguido  o  pagamento  da  propina  ajustada,  as  operações  levadas  a  efeito  por

ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO em 08.04.2015, 13.04.2015, 17.04.2015, 28.04.205 e 22.06.2015

corroboram o recebimento dos valores de vantagens indevidas. 

Tais aquisições foram evidentemente realizadas com recursos de origem criminosa

uma  vez  que  ÉVERTON  DA  COSTA RIBEIRO  não  tinha  renda  compatível  para  suportar  tais

transações, não tendo sido verificado, ademais, nas contas bancárias de ÉVERTON, qualquer débito

compatível com a compra de tais itens. Destaca-se, aliás, que no ano de 2015 o escrivão investigado

realizou compras de itens elevados, conforme tabela de notas fiscais abaixo, totalizando 369 mil reais,
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além dos 70 mil transferidos a Leon Romano  para a compra de relógios, sendo que seus rendimentos

nesse ano foram inferiores a 200 mil reais:

É oportuno ressaltar que ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO em nenhum momento

declara a aquisição de qualquer um dos bens mencionados, com inequívoca intenção de ocultar a

aquisição  de  tal  patrimônio  de  modo  evitar  que  se  evidenciasse  se  tratar  de  proveito  dos  atos

criminosos por ele praticados. Vale registrar que as notas fiscais trazidas pela Receita Federal indicam

a ocorrência de vendas de alguns dos veículos, sendo que, no entanto, as vendas registradas não são

capazes de alterar o quadro de variação patrimonial a descoberto por parte e ÉVERTON. 

Pelo  exposto,  em relação  ao  terceiro  episódio  de  cobrança  de  propina,  agora  em

relação ao empresário RICARDO SOHN, responsável pelas empresas HOSPICATH, HEARTLINE e

ANGIOCENTER,  o  relato  dos  colaboradores  veio  acompanhado  de  uma  série  de  operações  que

corroboram a dinâmica dos fatos, evidenciando a prática dos delitos de corrupção ativa e passiva

pelos investigados. As operações verificadas podem ser resumidas conforme quadro abaixo:
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4) DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS COM A COLABORAÇÃO DE LUCIANO BALBINO E

EDUARDO BALBINO – A CONDUTA DE JOÃO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR 

Em acréscimo a todas as provas já reunidas na presente investigação, recentemente o

MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  celebrou,  no  âmbito  da  Operação  Titanium,  de  forma

absolutamente  independente  da  presente  investigação,  acordo  de  colaboração  premiada  com

EDUARDO  SALLUH  BALBINO  e  LUCIANO  SAMPAIO  BALBINO,  responsáveis  pela

Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 06/05/2019 03:42:21
Signatário(a): RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS
Código de Autenticação: 9F55F75D473505E6CD1BD6FB1501F97F
Verificação de autenticidade: http://www.prrj.mpf.mp.br/transparencia/autenticacao-de-documentos/

53

JFRJ
Fls 55

Protocolada por rafael antonio barretto dos santos em 06/05/2019 12:12. (Processo: 0500761-38.2019.4.02.5101 - Petição: 0500761-38.2019.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a SONIA MARIA DA SILVA SAISE.
Documento No: 81070199-2-0-3-70-147127 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



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

Núcleo de Combate à Corrupção

administração  do  HOSPITAL  BALBINO,  que  também  foi  objeto  de  investigação  na  referida

Operação acerca de irregularidades envolvendo o plano de saúde dos Correios. 

No anexo 3 de tais acordos, os colaboradores relataram uma abordagem realizada por

JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR, administrador do Hospital Rio Laranjeiras

e da Casa de Saúde Santa Maria Madalena, sondando os colaboradores para o pagamento de propina

para  se  livrarem  das  investigações  realizadas  na  Operação  Titanium.  JOÃO  ALBERTO

MAGALHÃES  CORDEIRO  JÚNIOR  afirmou  que  os  colaboradores  EDUARDO  e  LUCIANO

estavam na mesma situação que ele, e que ele havia pago a quantia de R$ 1.000.000,00 para evitar

maiores problemas com a referida investigação. Vale transcrever parte do depoimento prestado pelos

colaboradores (DOC. 15):

   Depoimento de LUCIANO BALBINO no dia 04.02.2019 (grifou-se)

“QUE por volta de final de dezembro de 2013 até meados de janeiro de 2014, o primo do
depoente,  EDUARDO, recebeu um e-mail de JOÃO JÚNIOR, que é do Hospital RIO
LARANJEIRA e, inclusive, foi testemunha no primeiro processo em que o depoente é réu;
Que nesse e-mail de JOÃO, ele anexou uma tabela, que é a mesma que está na página 18
da primeira denúncia, onde aparece as glosas, o nome do hospital, o valor e o número
das notas; QUE ficou acertado com JOÃO uma reunião que aconteceu dias depois do
envio desse email, em meados de janeiro de 2014 ou dezembro de 2013; Que a reunião
ocorreu no restaurante SALITRI no Barra Shopping; Que participaram da reunião, o
depoente, EDUARDO e JOÃO; Que JOÃO chegou depois do depoente e seu primo; Que
JOÃO chegou meio esbaforido; QUE  quando aconteceu a reunião o depoente já tinha
conhecimento do caso pelo jornal, mas ainda não tinha constituído nenhum advogado
para tratar do assunto; QUE a reunião foi por volta de 19h no SALITRI;  QUE JOÃO
chegou apressado; QUE foi a primeira vez que o viu; Que ele falou que o depoente e
seu primo tinham o mesmo problema que ele JOÃO e que adiantava mentir para ele,
pois tinham sido descobertos no esquema dos CORREIOS; Que JOÃO pediu para que
jogassem aberto; Que JOÃO perguntou com quem o depoente e seu primo tinham feito
contato, se era com DANIEL ou com ALONSO; Que o depoente respondeu a verdade
dizendo  que  o  interlocutor  deles  era  DANIEL;  Que  JOÃO  perguntou  quais  crimes
praticaram; Que o depoente respondeu a verdade relatando a questão das tabelas, do
pagamento de 30 dias e falou das glosas; Que o depoente até aquele momento ainda
entendia  que  as  glosas  eram  devidas;  Que  JOÃO  alertou  que  A  PF  era  muito
especializada  e  que  iria  ficar  claro  que  eles  tiveram uma vantagem indevida;  Que
JOÃO falou  que  teria  um  caminho  para  encurtar  o  problema  deles  e  diminuir  a
exposição na mídia; Que JOÃo falou que estava indo por esse caminho e tinha pago
R$ 1.000.000,00; Que JOÃO indicaria um escritório de advocacia; Que não sabe dizer
se era o mesmo advogado que atendeu JOÃO, mas o lógico é que seja; Que JOÃO
falou  que  tinha  um  parente  que  era  muito  influente  no  MP  e  na  PF,  mas  não
mencionou o nome desse parente,  nem com quem ele  teria  influência; Que JOÃO

Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 06/05/2019 03:42:21
Signatário(a): RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS
Código de Autenticação: 9F55F75D473505E6CD1BD6FB1501F97F
Verificação de autenticidade: http://www.prrj.mpf.mp.br/transparencia/autenticacao-de-documentos/

54

JFRJ
Fls 56

Protocolada por rafael antonio barretto dos santos em 06/05/2019 12:12. (Processo: 0500761-38.2019.4.02.5101 - Petição: 0500761-38.2019.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a SONIA MARIA DA SILVA SAISE.
Documento No: 81070199-2-0-3-70-147127 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



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

Núcleo de Combate à Corrupção

falou  que  esse  escritório  tinha  influência  e  que  poderia  levar  o  caso  para  ser
enquadrado  como  peculato  culposo;  Que  JOÃO  falou  que  o  BALBINO  teria  que
devolver todo o dinheiro da glosa em suaves prestações com o próprio faturamento dos
CORREIOS;  Que  seria  descontado  pelos  CORREIOS  uma  parcela  do  pagamento
ordinário que era feito para efetivar o ressarcimento;  Que JOÃO chegou a mostrar o
celular com duas fotos do que seria o investigador ÉVERTON na área de lazer do
condomínio  dele,  tomando  um  chopp  e  uma  segunda  foto  dessa  mesma  pessoa
(ÉVERTON) interrogando um senhor do Hospital SEMIL;  Que JOÃO quis mostrar
uma  veracidade  do  que  ele  estava  falando;  Que  JOÃO  não  chegou  a  vender  o
ÉVERTON,  mas quis  mostrar proximidade;  QUE JOÃO tentou mostrar  um cenário
muito ruim se o depoente não escolhesse esse caminho por ele apontado, buscando
amedrontá-lo; Que acredita que ele mostrou a referida foto para dizer que ele era íntimo
de ÉVERTON e para fazer crer que eles deveriam seguir esse caminho; Que JOÃO não
falou de nenhum outro hospital; Que, no final da reunião, JOÃO falou que eles teriam
um tempo para pensar, mas que ele queria uma resposta rápida; Que o depoente e seu
primo concluiram que não poderiam ir por esse caminho porque eles não tinham um
milhão e não queriam ter mais problemas; Que não retornaram qualquer ligação para
JOÃO;”

   Depoimento de EDUARDO BALBINO no dia 04.02.2019 (grifou-se)

“QUE não está totalmente certo mas acredita que na virada de 2013/2014, recebeu e-
mail  do JOÃO JÚNIOR,  em que  constava um quadrinho de excel  contendo notas
fiscais e valores relacionados às devoluções de glosas recebidas pelo BALBINO; Que
JOÃO JÚNIOR queria falar sobre isso; Que conversou com seu primo LUCIANO e
marcou um encontro com JOÃO JÚNIOR para tratar sobre o assunto; Que até aquele
momento ainda não tinha constituído nenhum advogado criminalista  para tratar das
questões relacionadas aos CORREIOS; Que acredita que em um determinado momento
falou por telefone com JOÃO JÚNIOR para tratar da reunião; Que não tem o contato
do JOÃO JÚNIOR, pois apagou seu contato depois do ocorrido; QUE antes do e-mail já
conhecia JOÃO JÚNIOR, mas de forma superficial em razão de encontros relacionados
ao mercado de hospitais; Que depois dos fatos não conversou mais com JOÃO; QUE
JOÃO JÚNIOR participa do Hospital Rio Laranjeiras, do hospital São Bento, na Ilha do
Governador, do hospital que era do Dr. MAGACHO da Ilha do Governador, SANTA
MARIA MADALENA; Que ele participa da Fundação Bella Lopes em Botafogo; Que só
tratou  por  telefone  com  JOÃO  JÚNIOR  para  agendar  a  reunião; Que  a  reunião
ocorreu  no  restaurante  SALITRI,  no  Barra  shopping;  Que  o  depoente  foi  com
LUCIANO;  Que  JOÃO JÚNIOR  chegou  depois  do  depoente  e  LUCIANO;   Que  na
reunião JOÃO JÚNIOR falou que o BALBINO tinha um problema em comum que ele
teve; Que JOÃO JÚNIOR falou que teria sido mandado até o depoente para ajudar;
Que JOÃO JÚNIOR perguntou quem era o contato do depoente e de LUCIANO, se seria
DANIEL  ou  CARLOS  ALONSO;  Que  LUCIANO  falou  que  o  contato  era  dele  com
DANIEL;  Que JOÃO JÚNIOR disse que eles estavam enrascados e que eles foram
pegos na ilicitude e que JOÃO JÚNIOR tinha como ajudar, pois ele tinha um caminho
e que se eles topassem a ajuda deveriam pagar cerca de um milhão; Que esse caminho
seria procurar certo escritório por ele indicado para defendê-los na investigação; Que
JOÃO JÚNIOR falou que  se  eles não topassem sofreriam a exposição na  mídia e
teriam que responder pelos crimes; Que JOÃO JÚNIOR disse que tinha conhecimento
em níveis de investigação; Que não sabe se era parente ou amigo de JOÃO JÚNIOR ou
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do escritório de advocacia; Que não sabe se o escritório de advocacia foi o que defendeu
JOÃO JÚNIOR;  Que JOÃO JÚNIOR mostrou fotos no celular, que havia as pessoas
que  poderiam estar  investigando  o  depoente; Que  com isso  JOÃO JÚNIOR  queria
demostrar que tinha conhecimento com essas pessoas;  Que a pessoa da foto seria o
escrivão ÉVERTON, mas que não sabe se a foto é mesmo de ÉVERTON; Que em outra
foto tinha um senhor que ele disse que era JOÃO, dono do hospital SEMIL; Que esse Sr.
também estava sendo investigado e na foto estava sendo ouvido na Polícia Federal; Que
na outra foto o escrivão, que supostamente seria ÉVERTON, estava na área de lazer do
JOÃO JÚNIOR;  que JOÃO JÚNIOR disse que esse escrivão que estava na foto era
ÉVERTON;  QUE JOÃO JÚNIOR disse que o processo de ajuda custou um milhão,
mas não disse para quem pagou esse valor; Que o depoente não sabe para quem deveria
pagar aquele valor de um milhão; QUE o depoente entendeu que estava enrascado e que
resolveu procurar o advogado Dr. Pieri; Que a primeira reunião com o Dr Pieri ocorreu
depois da reunião com JOÃO JÚNIOR;  QUE depois de recusarem a ajuda de JOÃO
JÚNIOR ocorreram todas as exposições do BALBINO na mídia; que a intimação da
PF ocorreu somente depois dessa reunião com JOÃO JÚNIOR e depois dos depoentes
não terem retornado a ele” 

   A tabela a que se referem os colaboradores foi elaborada durante a investigação da

Operação Titanium, e aponta as empresas que receberam indevidamente  valores do plano de Saúde

dos Correios em razão da apresentação de notas fiscais por serviços não prestados:

  Os relatos em questão corroboram os elementos trazidos nestes autos, e ainda trazem

a participação de outro personagem para fazer o contato com os demais empresários do setor: o JOÃO

ALBERTO  MAGALHÃES  CORDEIRO  JÚNIOR,  que  era  investigado  inicialmente  por

irregularidades  no  HOSPITAL  RIO  LARANJEIRAS  e  na  CLÍNICA  OBSTETRÍCIA  SANTA

MARIA MADALENA (HOSPITAL SANTA MARIA MADALENA),  e  relatou  a  EDUARDO e

LUCIANO BALBINO ter pago R$ 1.000.000,00 para ser favorecido na investigação. 
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Não  por  acaso,  o  advogado  que  representou  JOÃO  ALBERTO  MAGALHÃES

CORDEIRO JÚNIOR perante a Polícia Federal foi exatamente o advogado, intermediário e operador

MARCELO GUIMARÃES, como se extrai da documentação constante do IPL 90/2013 e copiada no

IPL 90/2014:
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Os relatos apontam ainda o idêntico modus operandi  adotado pelo grupo criminoso

nos demais episódios, que se revelam nas seguintes circunstâncias: (i) a abordagem por pessoa do

mercado que possuía contato pretérito com o empresário; (ii) investigação ainda em estágio inicial em

face do empresário abordado; (iii) a ameaça de que o assunto seria levado à imprensa e prejudicaria de

qualquer forma a empresa, tenha ou não praticado irregularidade; (iv) a pressão durante a abordagem

apontando  que  os  abordados  ficariam  em  situação  difícil  caso  não  chegassem  a  um  acordo;

(v) a indicação  de  um advogado (no  caso  um escritório)  como  intermediário,  que  influenciaria  a

apuração; (vi) a ordem de grandeza dos valores de propina solicitados, no caso de R$ 1.000.000,00.

Também chama a atenção o fato do intermediário ter abordado os colaboradores mostrando uma foto

do EPF ÉVERTON, que era exatamente a pessoa com quem os intermediários tinham mais contato.

Outros  elementos  colhidos  durante  a  investigação  também  reforçam  a  narrativa

trazida pelos colaboradores EDUARDO e LUCIANO BALBINO, uma vez que demonstram grande

proximidade entre JOÃO CORDEIRO JÚNIOR e os demais investigados.

Na análise do material obtido na quebra de sigilo telemático, verifica-se e-mail de

enviado por ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO a um despachante um pedido de renovação de seguro

de um JET SKI, afirmando que foi vendido mas que o despachante poderia renovar em nome de

ÉVERTON mesmo. O documento anexado (DOC. 16) evidencia que o proprietário do Jet Ski era

exatamente  JOÃO CORDEIRO JÚNIOR,  o  que  mais  uma  vez  revela  a  relação  espúria  entre  o

escrivão e o empresário investigado:
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Vale registrar que, na apuração realizada no âmbito da Operação Titanium, já no IPL

90/2013, a autoridade policial direcionou a investigação para o Hospital Rio Laranjeiras – HRL  no

final de outubro de 2013, passando a intimar para oitiva diversas pessoas ligados ao HRL. O primeiro

deles  foi  Marcos  Fornasari,  ouvido  em  31.10.2013,  acompanhado  do  advogado  MARCELO

GUIMARÃES. Por sua vez, JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR, representante

do  HRL,  foi  ouvido  em  07.11.2013,  também  acompanhado  pelo  advogado  MARCELO

GUIMARÃES. Nesse caso, aliás, um dos documentos usados na fraude levada a efeito no âmbito do

HRL  contava  com  a  assinatura  de  Márcio  Guimarães,  pai  de  MARCELO  GUIMARÃES  que,

curiosamente,  nunca  foi  ouvido neste  IPL,  que  foi  relatado em 14.03.2014 (fls.  370/386 do  IPL

90/2013). No relatório assinado pelo DPF LORENZO é apontada a postura colaborativa de JOÃO

CORDEIRO JÚNIOR (DOC. 17).

No  IPL  90/2014,  em  que  foi  analisada  de  forma  mais  detalhada  a  conduta  dos

empresários e  as  irregularidades de cada hospital,  o  relatório assinado pelo DPF LORENZO não

possui tópico específico para abordar as irregularidades envolvendo o Hospital Rio Laranjeiras e seus

gestores,  como  ocorreu  em  relação  a  outros  Hospitais,  sendo  que  o  HRL  e  JOÃO  ALBERTO

MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR são mencionados apenas quando abordados os “SEGMENTOS

MÉDICOS QUE COLABORARAM COM AS INVESTIGAÇÕES”  (DOC. 18).

No período em que a investigação estava em curso em face do HRL, MARCELO

GUIMARÃES  e  suas  empresas  SERRARIA  JACARÉ  e  SAMA  CONTABILIDADE  receberam

diversas  transferências  de  valores  das  contas  do  HOSPITAL  RIO  LARANJEIRAS  e  de  JOÃO

CORDEIRO  JÚNIOR,  em  valores  sempre  redondos,  totalizando  cerca  de  R$  450.000,00

(quatrocentos e cinquenta mil reais) apenas entre dezembro de 2013 e março de 2014:
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Em  razão  da  quebra  de  sigilo  bancário  autorizada  nos  autos  0106404-

13.2017.4.02.5101, a Receita Federal informou a este órgão ministerial que não foram localizadas

notas fiscais eletrônicas expedidas por SERRARIA JACARÉ LTDA ou SAMA CONTABILIDADE,

no ano de 2014, para JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR ou para HOSPITAL

RIO LARANJEIRAS (DOC. 51), que pudessem lastrear as referidas transferências.

Foram  verificadas  ainda  outras  três  transações  envolvendo  MARTA  TAVEIRA

CORDEIRO, mãe de JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR, com e emissão de um

cheque em favor da SERRARIA JACARÉ em fevereiro de 2014 e duas transferências para crédito na

conta de ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO, em um total de R$ 91.650,00:

Em acréscimo a  tais  transações,  os  dados do  Relatório  de Inteligência  Financeira

COAF No 40470 trouxe informações acerca de operações suspeitas realizadas por JOÃO ALBERTO

MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR e HOSPITAL RIO LARANJEIRAS próximo ao período em

questão. De fato, em 12.02.2014, foi objeto de comunicação a realização de um saque em espécie

de R$ 1.000.000,00 da conta do HOSPITAL RIO LARANJEIRAS, saque este realizado por

Carlos José de Lima Teixeira, constando como responsável JOÃO CORDEIRO JÚNIOR:  
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Relembre-se que R$ 1.000.000,00 foi exatamente o valor citado

por JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR aos colaboradores EDUARDO e

LUCIANO BALBINO que  aquele  teve  que  pagar  de  propina para resolver  o  problema da

investigação envolvendo as irregularidades no plano de Saúde dos Correios. 

 Houve  ainda  outros  saques  em  espécie  das  contas  do  HOSPITAL  RIO

LARANJEIRAS pouco tempo depois, um de R$ 400.000,00 em 09.04.2014 e outro de R$ 112.613.00

em 30.04.2014:

Houve, do mesmo modo, em período próximo a estes dois saques, operações suspeitas

na conta de MARTA TAVEIRA CORDEIRO, mãe de JOÃO CORDEIRO JÚNIOR, que ensejaram

comunicações  ao  COAF,  dentre  elas  depósitos  de  elevados  valores  na  conta  de  MARTA,

incompatíveis com a renda declarada pela mãe do investigado, inclusive um de R$ 60.000,00 no dia

seguinte  ao saque de R$ 400.000,00 supracitado,  além das  já  citadas  transferências  em favor  do

investigado ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO: 
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As transações narradas, em especial aquela envolvendo o saque

de 1 milhão de reais da conta do HOSPITAL RIO LARANJEIRAS, corroboram as informações

prestadas pelos colaboradores acerca do ajuste realizado por JOÃO ALBERTO MAGALHÃES

CORDEIRO  JÚNIOR  para  o  pagamento  de  propina  deste  exato  valor  com  o  objetivo  de

solucionar o problema da investigação envolvendo a Operação Titanium.     

 E, mais uma vez, assim como ocorreu em todos os demais episódios

narrados  nesta  peça,  no  mesmo  período,  entre  março  e  junho  de  2014,  foram  verificadas

movimentações  suspeitas  com  utilização  de  recursos  em  espécie  envolvendo  as  empresas  de

MARCELO GUIMARÃES as contas do escrivão ÉVERTON conjunta com sua mãe EDIR, como já

apontado no item 3.1 desta peça.

Aliás,  verifica-se  que  dois  dias  depois  do  saque em espécie  de 1

milhão e reais, realizado no dia 12.02.2014, ÉVERTON adquiriu uma caminhonete L200 no valor de

R$ 35.000,00 no dia 14.04.2014, e ainda uma motocicleta BMW de R$ 70.000,00 em 26.02.2014,

como já exposto no tópico 3.1 (DOC. 08):
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Examinando novamente os extratos das contas de ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO,

inclusive as contas conjuntas com sua mãe Edir da Costa, verifica-se que entre dezembro de 2013 e

junho de 2014, exatamente no período em que foram realizadas as transações de JOÃO CORDEIRO

JÚNIOR e pessoas relacionadas para MARCELO GUIMARÃES e suas empresas, foram registrados

inúmeros depósitos em espécie em favor do escrivão:

Tais movimentações são compatíveis, mais uma vez, com o pagamento de propina de

JOÃO CORDEIRO JÚNIOR aos investigadores ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO e LORENZO

POMPÍLIO DA HORA,  com a intermediação  do operador  MARCELO GUIMARÃES,  da forma

como  foi  relatado  pelo  próprio  JOÃO  CORDEIRO  JÚNIOR  aos  colaboradores  EDUARDO  e

LUCIANO BALBINO.

Outro elemento colhido durante a análise da quebra de sigilo telemático evidencia a

relação entre  JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR  e  o Delegado LORENZO

POMPÍLIO DA HORA que transborda, naturalmente, uma relação entre Delegado e investigado. Um

e-mail sem qualquer explicação em que JOÃO CORDEIRO JÚNIOR encaminha determinada matéria

sobre “pejotização” diretamente ao e-mail de LORENZO, como se estivesse compartilhando com um

amigo uma matéria de interesse comum (DOC. 19):
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 A análise dos dados obtidos com a quebra de sigilo telefônico mostra ainda que

JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR manteve contatos frequentes com os

demais investigados exatamente no período mais crítico dos pagamentos de propina apurados

nesses autos.  JOÃO CORDEIRO JÚNIOR recebeu e efetuou ligações em várias oportunidades aos

investigados ROSALINO FELIZARDO e MARCELO GUIMARÃES, com maior intensidade no ano

de 2014 (lembrando que a quebra de sigilo telefônico envolveu dados apenas a partir de janeiro de

2014), e continuam a se falar com frequência, porém com menor intensidade, até dezembro de 2015,

sendo verificadas raras ligações em 2016.
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Em relação ao escrivão ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO, os primeiros registros de

contatos telefônicos entre  JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR e o escrivão

datam de abril/maio de 2014, com uma ou duas ligações no mês,  e algumas outras entre junho e

agosto de 2014. A partir de setembro de 2014,  JOÃO CORDEIRO JÚNIOR e o EPF ÉVERTON

passam a se comunicar com bastante intensidade, o que durou até abril de 2015, sem mais registros de

ligações significativos entre eles após este marco.

Há  ainda  outros  dados  que  apontam  a  relação  espúria  entre  JOÃO  ALBERTO

MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR e os agentes públicos que serão expostos a seguir. 

5) DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS DURANTE AS INVESTIGAÇÕES 

Conforme amplamente exposto, foi reunido farto conjunto probatório a corroborar os

fatos apurados envolvendo a solicitação de vantagens indevidas por parte dos Delegados de Polícia

Federal LORENZO POMPÍLIO DA HORA, JÚLIO BILHARINHO e pelo escrivão ÉVERTON DA

COSTA RIBEIRO, com intermediação do advogado MARCELO GUIMARÃES e de ROSALINO

FELIZARDO DE SANTANA NETO, e ainda de JOÃO CORDEIRO JÚNIOR, com destaque para os

depoimentos  colhidos  e  as  informações  confeccionadas  no  IPL  0001/2016-91  UAIN/COR/SR/RJ

(autos  0502135-94.2016.4.02.5101); os  depoimentos  prestados  pelo  colaborador  MARCELLO

TELLES, EDUARDO BALBINO e LUCIANO BALBINO; o arquivo de áudio contendo a conversa

entre ROSALINO FELIZARDO, MARCELLO TELLES e seu sócio que tratam de diversos detalhes

dos crimes praticados; os extratos bancários apresentados pelo colaborador que demonstram os saques

efetuados  para  pagamento  da  propina  ajustada;  as  informações  constantes  dos  RIF/COAF  com

operações suspeitas envolvendo os empresários investigados ADENOR GONÇALVES, RICARDO

SOHN  e  JOÃO  CORDEIRO  JÚNIOR e  dos  intermediários  ROSALINO  FELIZARDO  DE

SANTANA NETO, MARCELO GUIMARÃES e suas empresas; os dados obtidos com as quebras de

sigilo bancário autorizadas judicialmente, que confirmaram as operações suspeitas e relevaram ainda

outras  transações  que  corroboram os  demais  elementos  colhidos acerca dos crimes  de corrupção

praticados; os dados obtidos com a quebra de sigilo fiscal dos investigados, que revelaram a aquisição

de diversos bens incompatíveis com os rendimentos por de ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO com o

dinheiro ilícito amealhado.
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A estes ainda devem ser acrescidos os dados obtidos com as quebras de sigilo de

telefônico  e  telemática,  que  trouxeram  relevantes  informações  acerca  dos  crimes  praticados,

corroborando  mais  uma  vez  o  relato  dos  colaboradores  acerca  da  dinâmica  das  cobranças  de

vantagens  indevidas  por  parte  dos  investigados,  em especial  quanto  ao  escrivão  ÉVERTON DA

COSTA RIBEIRO e ao Delegado LORENZO POMPÍLIO DA HORA.

5.1) DOS DADOS OBTIDOS NA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO

Com  os  dados  obtidos  na  quebra  de  sigilo  telefônico  foi  possível  obter

informações das ligações realizadas entre os investigados e da localização dos investigados a partir

das  ERBs  sensibilizadas  nas  comunicações  telefônicas  registradas.  Isso  permitiu  comprovar  a

veracidade das informações prestadas pelo colaborador MARCELLO TELLES acerca da dinâmica do

episódio de pagamento de propina em favor dos agentes públicos LORENZO POMPÍLIO DA HORA,

ÉVERTON DA COSTA e JULIO BILHARINHO, inclusive no que concerne às datas das ligações e

dos  encontros  realizados  entre  o  colaborador  e  os  intermediários  ROSALINO  FELIZARDO DE

SANTANA NETO e MARCELO GUIMARÃES,  e ainda destes com o escrivão ÉVERTON DA

COSTA RIBEIRO.

Relembre-se que o colaborador MARCELLO TELLES relatou, em síntese,

que seu sócio LINNEO SALGADO recebeu contato de ROSALINO no dia 04.01.2015, sendo que

LINNEO estava no exterior e repassou a ROSALINO o contato do sócio. Em seguida, ROSALINO e

MARCELLO TELLES conversam e marcam um primeiro encontro, que ocorreu no próprio dia 04 no

Café Rubro, no Shopping Rio Design Barra. Marcaram um encontro para o dia seguinte junto com o

advogado MARCELO GUIMARÃES, que ocorreu na manhã do dia 05 em um posto de gasolina na

Av. Sernambetiba ou Lúcio Costa, ao lado do condomínio Golden Green, na casa de sucos GOLDEN

SUCOS. O colaborador acrescentou que, após efetuar saques de valores nos dias 5, 6 e 7 de janeiro

para pagamento da propina avençada, se encontrou com  MARCELO GUIMARÃES no dia 07 ou 08

de janeiro, e foram  à Delegacia de Polícia Federal localizada no interior do prédio dos Correios,

e que após o encontro com os policiais, passou a fazer os pagamentos através do intermediário

ROSALINO no restante do mês de janeiro de 2015 (DOC. 01).

Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 06/05/2019 03:42:21
Signatário(a): RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS
Código de Autenticação: 9F55F75D473505E6CD1BD6FB1501F97F
Verificação de autenticidade: http://www.prrj.mpf.mp.br/transparencia/autenticacao-de-documentos/

67

JFRJ
Fls 69

Protocolada por rafael antonio barretto dos santos em 06/05/2019 12:12. (Processo: 0500761-38.2019.4.02.5101 - Petição: 0500761-38.2019.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a SONIA MARIA DA SILVA SAISE.
Documento No: 81070199-2-0-3-70-147127 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



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

Núcleo de Combate à Corrupção

Pois bem. 

As  ligações  registradas  entre  ROSALINO  FELIZARDO,  MARCELLO

TELLES e seu sócio LINNEO SALGADO mostram que ROSALINO efetivamente fez contato

telefônico no dia 04.01.2015 com ambos, inicialmente Linneo e em seguida com MARCELLO:

As primeiras ligações de ROSALINO com Linneo ocorreram do terminal (21) 99892-

5289 (registrado em nome do próprio ROSALINO) no dia 04.01.2015 entre 11h54 e 14h54, sendo

que em seguida ROSALINO faz contato com MARCELLO na mesma data às 15h31 por meio de

outro terminal (21) 7833-6796, registrado em nome de um parente de ROSALINO. 

Após o encontro, ROSALINO volta a falar com Linneo às 20h43 sobre o ocorrido.

Ainda nesta  data,  próximo ao horário em que ROSALINO estava reunido com o

colaborador  MARCELLO  TELLES,  às  19h08,  verifica-se  o  primeiro  contato  entre  o  operador

MARCELO GUIMARÃES e o colaborador, sendo que MARCELO GUIMARÃES utiliza o terminal

(21) 98858-4234, em nome de sua esposa. Em seguida, no dia 05.01.2015, o operador realiza novos

contatos  com o  colaborador  logo  cedo,  às  08h51  e  09h38,  certamente  para  ajustar  detalhes  do

encontro que ocorreu nesta data. 
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Verifica-se,  ademais,  pelos  dados  obtidos  das  ERBs  sensibilizadas  nas  chamadas

telefônicas, que MARCELLO GUIMARÃES e o colaborador MARCELLO TELLES se encontraram

no dia 05.01.2015 pela manhã no shopping RioDesign Barra (ERB indica Av. das Américas 7.777 às

8h51 e 9h38 para ambos):

Apesar  do  período  da  quebra  se  iniciar  em  2014,  não  há  registros  de

quaisquer  ligações  entre  MARCELO  GUIMARÃES  e  MARCELLO  TELLES  anteriores  a

04.01.2015, o que reforça o relato trazido pelo colaborador de que se conheceram nesse episódio. Há

ainda duas outras ligações no dia seguinte, 06.01.2015, para combinar a ida até o Núcleo dos Correios

para que o colaborador fosse “ouvido” por ÉVERTON, LORENZO e BILHARINHO.
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Por outro lado, MARCELO GUIMARÃES e ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO já

mantinham  contatos  frequentemente  desde  pelo  menos  2014,  sendo  que  realizaram  contatos

telefônicos nos dias 02 e 03 de janeiro de 2015, e ainda no próprio dia 04.01.2015, em que houve a

abordagem ao colaborador e seu sócio, e algumas outras vezes no dia 05 pela manhã, após o encontro

de MARCELO GUIMARÃES com o colaborador MARCELLO TELLES:

 Verifica-se, ademais, pelos dados obtidos das ERBs sensibilizadas

nas chamadas telefônicas, que ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO e MARCELO GUIMARÃES se

encontraram no dia 05.01.2015 na Barra da Tijuca logo após o encontro com o colaborador, estando

no mesmo local às 10h49:
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A  análise  dos  dados  das  ERBs  indica  que  ÉVERTON  e  MARCELO

GUIMARÃES se reuniram à tarde do mesmo dia por volta de 15h56 em local indicado como sendo

Rua Correia Vasques, 69, Cidade Nova. Tal local, segundo indicado pelo Google Maps, fica a cerca

de 150 metros em linha reta do prédio dos Correios na Av. Presidente Vargas, onde ficava o Núcleo

de  Repressão  a  Crimes  Postais  no  qual  trabalhavam  ÉVERTON  e  os  Delegados  LORENZO

POMPÍLIO DA HORA e JULIO BILHARINHO:
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No dia 07.01.2015, as ERBs indicam novamente que ÉVERTON estava no

escritório de MARCELO GUIMARÃES,  situado na Av. das Américas  3.500,  se reunindo com o

advogado às 09h37 da manhã, encontro que novamente ocorreu em outro local na Barra da Tijuca no

dia 09.01.2015 à tarde: 
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Vale lembrar que, conforme o relato do colaborador MARCELLO

TELLES, este foi à Polícia Federal no prédio dos Correios entre os dias 07 e 08 de janeiro de 2015,

data em que foi simulado seu depoimento pelo escrivão ÉVERTON e pelos Delegados LORENZO e

BILHARINHO e feito o primeiro pagamento de vantagem indevida aos agentes públicos. 

Os extratos das ligações telefônicas (material encaminhado em mídia

para  acautelamento  pelo  Juízo)  evidenciam  que  MARCELO  GUIMARÃES  e  ÉVERTON  DA

COSTA RIBEIRO continuaram se falando quase diariamente após tal encontro, nos dias 07, 09, 10,

13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31, e ainda em 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18,

20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 de fevereiro e novamente em março, o que será abordado quando passarmos

a examinar as ligações que coincidem com as datas da cobrança de propina do empresário RICARDO

SOHN.  Tais  contatos  tinham  por  objetivo  ajustar  detalhes  do  esquema  criminoso  e  combinar

encontros para repasses dos valores de propina obtidos com os pagamentos realizados pelo empresário

MARCELLO TELLES, que efetuou saques de valores para tais pagamentos durante todo o mês de

janeiro, como demonstram os extratos apresentados pelo colaborador.
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Do mesmo modo, nota-se uma série de contatos no mesmo período entre ROSALINO

FELIZARDO DE SANTANA NETO e ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO. De um total  de  132

comunicações verificadas entre eles em todo o período das quebras, 129 ocorreram entre janeiro e

março de 2015, e apenas 3 fora do período.  A maior parte das ligações se concentra entre 12 de

janeiro e 29 de janeiro de 2015, exatamente o período em que o colaborador passou a entregar a

ROSALINO os valores sacados das contas bancárias de sua empresa para que o intermediário

repassasse os valores aos policiais por meio de MARCELO GUIMARÃES e ÉVERTON DA

COSTA RIBEIRO:
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Houve  novas  ligações  no  início  de  fevereiro,  mas  ROSALINO FELIZARDO DE

SANTANA NETO e ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO voltam a se falar com mais frequência entre

10  e  30  de  março  de  2015,  período  em  que  ROSALINO  novamente  atuou  junto  ao  operador

MARCELO  GUIMARÃES  para  nova  cobrança  de  propina  em  favor  dos  policiais  agora  do

empresário RICARDO SOHN:
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Tais contatos  durante  o mês  de janeiro e fevereiro tinham por  objetivo combinar

encontros para repasses dos valores de propina obtidos com os pagamentos realizados pelo empresário

MARCELLO TELLES, que efetuou saques de valores para tais pagamentos durante todo o mês de

janeiro,  como  demonstram  os  extratos  apresentados  pelo  colaborador.  Já  as  ligações  em  março

visavam ajustar detalhes do esquema criminoso visando à cobrança de propina de novo empresário do

setor, como já apontado.

Nesse sentido, constatou-se ainda que ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA

NETO manteve intensos contatos com o colaborador LINNEO FABIAN SALGADO, sócio de

MARCELLO  TELLES,  durante  exatamente  o  mesmo  período  acima  delineado  em  que

ROSALINO manteve contatos também com ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO. O exame das

ligações indica uma série de contatos a partir de 04 de janeiro de 2015 até o fim do mês, poucos

contatos no início de fevereiro, concentrados nos dias 06 e 10 (assim como ocorreu com ÉVERTON)

e um novo volume considerável de ligações no mês de março, novamente reduzido após tal período. 
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Por sua vez,  os intermediários ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA

NETO e MARCELO GUIMARÃES mantiveram elevado volume de ligações durante o período da

quebra, com mais de 3000 comunicações entre os terminais registrados em seus nomes, verificando-se

entre eles, assim como entre os demais investigados, um aumento no volume de ligações entre janeiro

e março de 2015.

A partir  dos  dados  obtidos  na  quebra  de  sigilo  telefônico  foi  produzida  a  tabela

abaixo,  que  mostra  as  comunicações  telefônicas  ocorridas  entre  todos os  envolvidos  no episódio

criminoso  de  cobrança  de  propina  ao  empresário  MARCELLO  TELLES,  sendo  utilizadas  cores

diversas  para  apontar  as  ligações  entre  os  intermediários  (azul),  entre  estes  e  os  empresários

MARCELLO  TELLES  e  LINNEO  FABIAN  (vermelho),  entre  o  intermediário  MARCELO

GUIMARÃES  e  o  escrivão  ÉVERTON  (amarelo)  e  entre  os  agentes  públicos  ÉVERTON  e

LORENZO (verde):
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A  tabela  mostra  diversas  ligações  em sequência  entre  diversos  interlocutores  no

período  mais  crítico,  exatamente  quando  os  empresários  foram  abordados  e  foi  solicitado  o

pagamento de vantagens indevidas, e ainda quando houve diversos encontros entre os envolvidos,

inclusive na sede do Núcleo de Repressão a Crimes Postais, evidenciando que as ligações entre eles

tratavam do mesmo assunto, os detalhes da empreitada criminosa ora desvelada. 

Vale  lembrar  que  na  tabela  acima  não  constam  inicialmente  ligações  entre

ROSALINO  FELIZARDO  DE  SANTANA  NETO  e  ÉVERTON  DA  COSTA  RIBEIRO,  que

passaram a se falar frequentemente entre a partir de 12 de janeiro de 2015 para combinar encontros

para  repasse  de  valores  de  vantagens  indevidas  recolhidas  com MARCELLO TELLES,  como já

abordado. 

Tais circunstâncias  (várias ligações “entrelaçadas”, em sequência entre os diversos

interlocutores envolvidos no esquema criminoso) foram novamente verificadas de forma ainda mais

intensa entre 10 de janeiro e 10 de fevereiro, deixando-se de apresentar nova tabela integral para

evitar repetição, sendo que os dados podem ser consultados no material juntado à quebra de sigilo

telefônico. Só como exemplo ficam os dados de comunicações dos dias 13 e 22 de janeiro de 2015, o

que se repetiu muitas outras vezes:
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Todos  esses  elementos  corroboram,  mais  uma  vez,  que  o  episódio  de

cobrança de vantagens indevidas por parte dos agentes públicos LORENZO POMPÍLIO DA HORA,

ÉVERTON  DA  COSTA  RIBEIRO  e  JÚLIO  BILHARINHO,  intermediada  por  MARCELO

GUIMARÃES e ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO ocorreu da exata forma narrada

pelos colaboradores.

Em seguida, como já destacado, os elementos colhidos na quebra de sigilo

telefônico evidenciam,  do mesmo modo, a prática do delito de corrupção passiva na cobrança de

vantagens indevidas do empresário RICARDO SOHN ocorrido em março de 2015. 

De  fato,  os  extratos  das  comunicações  telefônicas  mostraram  que

MARCELO GUIMARÃES e ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO mantiveram contatos intensos no

mês de março de 2015, superior ao verificado nos demais meses, o mesmo ocorrendo nas ligações

entre ÉVERTON e ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO, e ainda entre ROSALINO e o

empresário colaborador LINNEO FABIAN SALGADO, sócio de MARCELLO TELLES, bem como

entre os operadores e intermediários ROSALINO e MARCELO GUIMARÃES. 
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Logo  antes  do  primeiro  depoimento  prestado  por  RICARDO  SOHN  na

Polícia  Federal,  ocorrido  em  12.03.2015,  e  no  próprio  dia  do  depoimento,  verifica-se  uma

comunicação  intensa  entre  os  membros  da  organização  criminosa,  que  buscam  o  contato  dos

empresários MARCELLO TELLES e LINNEO SALGADO para auxiliarem na abordagem a SOHN:

Tais comunicações se intensificam após o depoimento, com ápice entre 24 e

26 de março de 2015, conforme tabela apresentada abaixo, quando a abordagem se efetivou e houve o

primeiro pagamento dos valores de propina ajustados pelos agentes públicos com RICARDO SOHN.

Lembre-se que MARCELLO TELLES apresentou um print  de conversa com ROSALINO no dia

25.03.2015, em que o operador diz ao empresário que tem que falar com ele, e MARCELLO TELLES

pergunta sobre a situação de RICARDO SOHN. 
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Nota-se ainda que a primeira ligação do operador ROSALINO FELIZARDO

DE SANTANA NETO para RICARDO SOHN (terminal da Angiocenter), indicada na cor roxa na

tabela abaixo, ocorre exatamente no dia 26.03.2015, data em que houve o pagamento do cheque de

R$ 400.000,00 da Hospicath para a empresa de MARCELO GUIMARÃES:
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DURACAO FORMATO LEMBRETE_T1 LEMBRETE_T2
24/03/2015 09:47:46 00:02:46 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
24/03/2015 10:53:09 00:00:27 Voz 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES 5521981689696 EVERTON
24/03/2015 11:11:38 00:00:31 Voz 5521981689696 EVERTON 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
24/03/2015 11:21:52 00:00:00 Voz 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES 5521981689696 EVERTON
24/03/2015 11:22:09 00:00:58 Voz 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES 5521981689696 EVERTON
24/03/2015 11:25:07 00:00:11 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
24/03/2015 11:25:33 00:00:08 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
24/03/2015 11:28:27 00:02:12 Voz 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES 5521998925289 ROSALINO
24/03/2015 12:25:34 00:00:21 Voz 5521981689696 EVERTON 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
24/03/2015 12:25:38 00:00:17 Voz 5521981689696 EVERTON 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
24/03/2015 12:30:44 00:00:30 Voz 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES 5521981689696 EVERTON
24/03/2015 12:36:19 00:00:00 Voz 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES 5521981689696 EVERTON
24/03/2015 13:06:52 00:01:26 Voz 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES 5521998925289 ROSALINO
24/03/2015 15:47:55 00:00:49 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
24/03/2015 15:49:07 00:01:26 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521971129200 LINNEO
24/03/2015 16:10:55 00:00:43 Voz 5521971129200 LINNEO 5521998925289 ROSALINO
24/03/2015 16:20:43 00:00:00 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521971129200 LINNEO
24/03/2015 16:20:47 00:03:03 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
24/03/2015 16:40:27 00:01:56 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521971129200 LINNEO
24/03/2015 17:20:53 00:01:39 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
24/03/2015 18:05:29 00:04:49 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
24/03/2015 19:16:51 00:00:40 Voz 5521971129200 LINNEO 5521998925289 ROSALINO
24/03/2015 19:17:52 00:00:00 Voz 5521971129200 LINNEO 5521998925289 ROSALINO
24/03/2015 19:19:55 00:00:00 Voz 5521971129200 LINNEO 5521998925289 ROSALINO
24/03/2015 19:24:42 00:00:00 Voz 5521971129200 LINNEO 5521998925289 ROSALINO
24/03/2015 19:34:59 00:00:56 Voz 5521971129200 LINNEO 5521998925289 ROSALINO
25/03/2015 09:21:01 00:01:29 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
25/03/2015 11:27:49 00:01:58 Voz 5521971129200 LINNEO 5521998925289 ROSALINO
25/03/2015 13:28:53 00:02:38 Voz 5521971129200 LINNEO 5521998925289 ROSALINO
25/03/2015 13:53:36 00:02:15 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
25/03/2015 14:29:03 00:00:00 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521971129200 LINNEO
25/03/2015 14:47:27 00:02:52 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
25/03/2015 14:51:34 00:01:33 Voz 5521971129200 LINNEO 5521998925289 ROSALINO
25/03/2015 14:55:50 00:02:28 Voz 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES 5521998925289 ROSALINO
25/03/2015 15:08:05 00:00:31 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521971129200 LINNEO
25/03/2015 15:26:08 00:01:11 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
25/03/2015 15:39:14 00:00:22 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
25/03/2015 15:47:11 00:00:03 Voz 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES 5521964258009 EVERTON
25/03/2015 15:47:42 00:00:34 Voz 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES 5521964258009 EVERTON
25/03/2015 15:48:22 00:00:13 Voz 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES 5521981689696 EVERTON
25/03/2015 15:48:39 00:00:13 Voz 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES 5521981689696 EVERTON
25/03/2015 15:48:58 00:00:08 Voz 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES 5521981689696 EVERTON
25/03/2015 15:49:20 00:00:30 Voz 5521964258009 EVERTON 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
25/03/2015 17:09:52 00:00:11 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
25/03/2015 17:10:28 00:00:38 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
25/03/2015 17:11:11 00:05:51 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
25/03/2015 17:34:46 00:01:01 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521971129200 LINNEO
25/03/2015 17:45:52 00:00:19 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521971129200 LINNEO
25/03/2015 18:10:40 00:00:00 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
25/03/2015 18:11:01 00:00:00 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
25/03/2015 18:11:44 00:00:00 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
25/03/2015 18:14:29 00:00:00 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521971129200 LINNEO
25/03/2015 18:14:35 00:00:22 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
25/03/2015 18:15:46 00:05:59 Voz 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES 5521998925289 ROSALINO
25/03/2015 18:23:07 00:04:47 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
25/03/2015 18:28:54 00:00:19 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
25/03/2015 18:43:58 00:07:25 Voz 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES 5521998925289 ROSALINO
25/03/2015 21:10:32 00:11:06 Voz 5521969405654 LORENZO PF 5521981689696 EVERTON
26/03/2015 08:01:48 00:01:00 Voz 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES 5521998925289 ROSALINO
26/03/2015 08:19:28 00:07:15 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
26/03/2015 08:38:45 00:05:17 Voz 5521988095809 MARCELO ADV PF 552178336796 ROSALINO
26/03/2015 08:44:04 00:01:00 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
26/03/2015 08:55:50 00:00:53 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
26/03/2015 09:01:37 00:01:10 Voz 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES 5521998925289 ROSALINO
26/03/2015 09:19:16 00:07:28 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
26/03/2015 09:27:47 00:01:18 Voz 5521994279211 ANGIOCENTER 5521998925289 ROSALINO
26/03/2015 09:58:22 00:02:36 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521971129200 LINNEO
26/03/2015 12:35:49 00:03:11 Voz 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES 5521998925289 ROSALINO
26/03/2015 13:27:25 00:00:51 Voz 5521998925289 ROSALINO 5521988584234 MARCELO GUIMARÃES
26/03/2015 13:40:41 00:02:21 Voz 5521964258009 EVERTON 5521969405654 LORENZO PF

DATA_INICIO 
FORMATADA

NUMERO_TERMINAL 
ORIGINADOR

NUMERO_TERMINAL 
RECEBEDOR

JFRJ
Fls 85

Protocolada por rafael antonio barretto dos santos em 06/05/2019 12:12. (Processo: 0500761-38.2019.4.02.5101 - Petição: 0500761-38.2019.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a SONIA MARIA DA SILVA SAISE.
Documento No: 81070199-3-0-73-18-587064 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



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

Núcleo de Combate à Corrupção

Da análise das ligações realizadas constata-se ainda nova movimentação de ligações

no final de abril de 2015, a partir de 18.04.2015, suspeitando-se que o pagamento da propina não

tenha sido realizado de uma  só  vez.  Houve  alguns contatos  no dia  18.04.2015 entre  o operador

ROSALINO e o empresário RICARDO SOHN, e ainda entre alguns dos envolvidos no esquema

criminoso,  tendo sido verificados novamente  em 28.04.2015 novos  contatos  entre  ROSALINO e

SOHN  e  ainda  entre  ROSALINO  e  LINNEO  SALGADO.  Tais  contatos  se  repetiram ainda  na

primeira  quinzena  de  maio,  período  em  que  houve  movimentações  suspeitas  nas  contas  dos

operadores, como já apontado no tópico 3.3 desta peça:
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Verifica-se,  ademais,  pelos  dados  obtidos  das  ERBs  sensibilizadas  nas  chamadas

telefônicas,  que houve  alguns encontros  entre  os  membros  da  organização  criminosa  na segunda

quinzena de março de 2015, logo antes do efetivo pagamento da vantagem indevida por parte do

empresário RICARDO RANGEL SOHN. Foram verificados encontros entre o operador MARCELO

GUIMARÃES  e  o  escrivão  ÉVERTON  DA  COSTA  RIBEIRO  em  19.03;  entre  MARCELO

GUIMARÃES e ROSALINO FELIZARDO no dia 23.03; entre ROSALINO e o empresário LINNEO

SALGADO em 24.03;  entre  ROSALINO e MARCELO GUIMARÃES e entre  este  e  o  escrivão

ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO no dia 24.03; entre ROSALINO, RICARDO SOHN e MARCELO

GUIMARÃES em seu escritório em 25.03:
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Todos esses elementos corroboram,  mais uma vez, as demais provas que apontam

para a efetiva prática dos crimes de corrupção passiva pelos membros da organização criminosa, com

a solicitação de vantagens indevidas em benefício dos agentes públicos LORENZO POMPÍLIO DA

HORA  e  ÉVERTON  DA  COSTA  RIBEIRO,  intermediada  por  MARCELO  GUIMARÃES  e

ROSALINO  FELIZARDO  DE SANTANA  NETO,  ao  empresário  RICARDO  RANGEL  SOHN,

ocorrido em março de 2015, culminando com o primeiro pagamento em 26.03.2015, no dia seguinte

ao após o último encontro acima delineado.
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    5.2) DOS DADOS OBTIDOS NA QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICA

 A análise das contas de e-mail dos investigados, assim como dos dados guardados

por  eles  em  serviços  de  armazenamento  em  nuvem,  trouxeram  relevantes  elementos  para  a

investigação, confirmando a relação espúria entre diversos investigados. 

Em primeiro  lugar,  destaca-se  que  ao  final  de  2014,  uma  mensagem  enviada  por

ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO a  LORENZO POMPÍLIO DA HORA e a  JULIO BILHARINHO

encaminhando um print de um comentário feito em um blog, que fazia referência exatamente ao esquema

de  corrupção  ora  investigado,  com  cobrança  de  propina  por  parte  dos  policiais  para  não  atingir

determinadas pessoas na apuração relacionada à Operação Titanium. Abaixo a imagem do e-mail citado e

do print do comentário que estava anexada ao e-mail9 (DOC. 20):

9 O comentário foi publicado no seguinte endereço http://www.matheusleitao.com.br/3190-corrupcao-nos-
correios-causam-prejuizo-de-r-7-milhoes.html  Consultado em 20.09.2018.

Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 06/05/2019 03:42:21
Signatário(a): RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS
Código de Autenticação: 9F55F75D473505E6CD1BD6FB1501F97F
Verificação de autenticidade: http://www.prrj.mpf.mp.br/transparencia/autenticacao-de-documentos/

87

JFRJ
Fls 89

Protocolada por rafael antonio barretto dos santos em 06/05/2019 12:12. (Processo: 0500761-38.2019.4.02.5101 - Petição: 0500761-38.2019.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a SONIA MARIA DA SILVA SAISE.
Documento No: 81070199-3-0-73-18-587064 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



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

Núcleo de Combate à Corrupção

A cadeia de destinatários nas mensagens mostra que o assunto foi tratado

inicialmente em 02.12.2014 por JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR e João

Maurício  Silva,  ambos  investigados  na  Operação  Titanium.  Logo  em  seguida,  João  Maurício

encaminha a mensagem sobre o comentário que mencionava o esquema de corrupção exatamente

para o escrivão ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO e para o operador MARCELO GUIMARÃES, e,

por fim, ÉVERTON repassa o e-mail a LORENZO, mostrando preocupação em tentar encontrar o

blog em que foi publicado. Tal episódio demonstra mais  uma vez a relação espúria entre os agentes

públicos e as pessoas por eles investigadas, além do operador MARCELO GUIMARÃES, com a troca de

mensagem diretamente entre eles para alertar acerca de comentário que poderia chamar atenção para a

atuação criminosa no grupo.

Outro achado no material obtido através da quebra telemática comprova a relação

espúria  entre  o  Delegado  LORENZO  POMPÍLIO  DA  HORA  e  o  operador  MARCELO

GUIMARÃES. Na imagem a seguir,  de  um print  de  tela de  conversa de  aplicativo de  troca  de

mensagens localizada em serviço de  armazenamento em nuvem do investigado MARCELO (cujos

metadados indicam criação em 19.05.2016). Na conversa MARCELO GUIMARÃES e LORENZO

combinam de se encontrar pessoalmente, possivelmente para repasse de valores pelo operador ao

Delegado  ou  para  discutir  diretamente  detalhes  da  apuração  que  vinha  sendo  realizada  pela

Corregedoria da Polícia Federal. LORENZO afirma que já está no local combinado, e pede para que

MARCELO GUIMARÃES não demore, pois está “muito expost  o no local”, evidenciando se tratar

de encontro com finalidades nitidamente ilícitas   (DOC. 21):
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Na  análise  do  material  obtido  através  da  quebra  telemática  de  MARCELO

GUIMARÃES  também  em  serviço  de  armazenamento  em  nuvem  foram  localizadas  imagens  de

documento reservado e depoimento prestado pelo DPF Victor Cesar Carvalho dos Santos nos autos da

Sindicância Investigativa 016/2015 da Polícia Federal (cujos metadados indicam criação em 29.04.2016),

já  citada  nesta  peça.  Consta  ainda  uma imagem de  petição  datada  de  02.05.2016  que  teria  sido

apresentada por MARCELO GUIMARÃES à Corregedoria da Polícia Federal na qual informa que

não poderá comparecer no depoimento designado e  afirma que não   possui relação pessoal com o

Delegado LORENZO POMPÍLIO DA HORA, mas apenas profissional (DOC. 22):
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Tal afirmação na petição não corresponde à  realidade,  como se verificou do primeiro

e-mail citado neste tópico 5.2 e do print da conversa entabulada entre eles, evidenciando a relação próxima

entre os investigados MARCELO e LORENZO, e como se constata ainda de outros elementos colhidos

durante as investigações, dos quais podemos destacar:

a)  Em e-mail  datado de 28.04.2016, quatro dias antes da petição citada,  e 1 dia antes da criação das

imagens mencionadas nos parágrafos precedentes,  LORENZO encaminha mensagem a MARCELO

GUIMARÃES de seu endereço de e-mail pessoal com o arquivo do relatório parcial do inquérito da

Operação Viupostalis, sendo tal e-mail encaminhado por MARCELO para sua esposa Roberta Guimarães

(arquivo Fwd .eml) (DOC. 23):
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b) Apesar da cautela de LORENZO no relacionamento com seu operador MARCELO GUIMARÃES

para que não ficassem registros de seus contatos, em 25.03.2016 o operador MARCELO realizou,

através  do  terminal  registrado  em  nome  de  sua  esposa,  contato  telefônico  com  LORENZO

POMPÍLIO DA HORA:

c) Em 23.12.2015 ÉVERTON encaminha a LORENZO mensagem com o assunto “Documento Marcelo”

(DOC. 24), que continha imagem de solicitação relacionada a investigação presidida por Delegado da

Polícia  Civil  ao  Diretor  da  Casa  de  Saúde  São  Bento,  esta  que  era  administrada  exatamente  pelos

operadores ROSALINO FELIZARDO e MARCELO GUIMARÃES, como já apontado nesta peça:
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Há,  portanto,  uma  série  de  elementos  que  evidenciam a  falsidade  da  informação

prestada por MARCELO GUIMARÃES à Corregedoria, restando clara a relação próxima deste com

LORENZO POMPÍLIO DA HORA. 

Relação  mais  próxima  ainda  MARCELO  GUIMARÃES  tinha  com  o  escrivão

ÉVERTON  DA  COSTA  RIBEIRO.  Além  dos  inúmeros  encontros  e  contatos  telefônicos  já

amplamente  expostos  nesta  peça,  os dados reunidos em razão da quebra telemática  evidenciou a

relação absolutamente espúria entre o escrivão e o advogado de diversos investigados nas Operações

Viupostalis e Titanium. Em junho de 2015, por exemplo, ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO adquiriu

alguns itens no site Amazon.com  e indicou como endereço de entrega o do restaurante Little Brazil,

do  qual  MARCELO  GUIMARÃES  é  proprietário,  situado  em  Miami  Beach,  conforme  print

encontrado em serviço de armazenamento e nuvem de ÉVERTON (DOC. 25):
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Aliás,  um pouco antes  da  referida  compra  ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO se

comunicou com MARCELO GUIMARÃES através do Wickr  (DOC. 25),  aplicativo utilizado para

troca de mensagens de forma segura entre os investigados, bastante utilizado por criminosos para não

deixar rastros em trocas de mensagens, uma vez que estas são deletadas após determinado tempo

estabelecido pelos usuários:

Em  outro  print  foi  identificada  conversa  entre  o  EPF  ÉVERTON  e  Mauro,  da

SERRARIA  JACARÉ,  a  qual  era  administrada  por  MARCELO  GUIMARÃES,  sendo  que

ÉVERTON pergunta a Mauro se pode passar na Serraria para “apanhar algumas daquelas pedras do

Marcelo”. Os metadados indicam que a imagem foi criada em 27 de janeiro de 2016: (DOC. 26)
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Do mesmo modo, além dos encontros e contatos telefônicos já expostos nesta peça, os

dados obtidos  na quebra telemática  corroboram a relação ilícita  entre o escrivão ÉVERTON DA

COSTA RIBEIRO e o operador ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO. 

Em  04.03.2015,  ÉVERTON  DA  COSTA  RIBEIRO  encaminha  a  ROSALINO

FELIZARDO DE SANTANA NETO mensagem contendo dados extraídos de sistema destinado a pequisas

pela  Polícia  Federal,  protegidas por  sigilo  contratual,  claramente violado por  ÉVERTON, porém com

finalidades ainda não conhecida (DOC. 27):
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Entre  os  operadores  MARCELO  GUIMARÃES  e  ROSALINO FELIZARDO DE

SANTANA NETO já existia uma relação pretérita inclusive, como já apontado. Vale registrar, de

qualquer modo, uma mensagem localizada na caixa de MARCELO GUIMARÃES em que este envia

a ROSALINO, em 04.02.2014. a tabela com a lista produzida em auditoria no Plano de Saúde dos

Correios  ligada  à  Operação  Titanium  que  aponta  os  hospitais  envolvidos  em  irregularidades

(DOC. 28):
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Além de corroborar a relação existente entre os investigados, os dados obtidos na

quebra de sigilo telemático trouxeram relevantes informações acerca do patrimônio dos investigados

LORENZO e ÉVERTON, em especial deste último, com diversos dados que demonstram a aquisição

de  bens  de  luxo  e  em valores  incompatíveis  com seus  rendimentos.  Vale  citar  uma  primeira

mensagem em que ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO se exibe para LORENZO POMPÍLIO

DA  HORA,  encaminhando  fotografia  do  automóvel  DODGE  JOURNEY  que  acabara  de

adquirir, e escreve a seguinte frase: “Para de babar meu chefe kkkkkkkkkkkkk.” (DOC. 29): 
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Resta claro, nesse sentido, que o investigado LORENZO POMPÍLIO DA HORA

tinha  plena  ciência  da  aquisição  de  itens  de  luxo10 pelo  escrivão  ÉVERTON  DA  COSTA

RIBEIRO,   como  se  constatou  no  e-mail  citado,  naturalmente  com  os  valores  de  propina

amealhados na atuação criminosa de ambos.

10 Segundo consta do site https://www.webmotors.com.br/dodge/journey/2018?ct=a um veículo DODGE JOURNEY 2018
custaria cerca de R$ 149.000,00,valor incompatível com os rendimentos auferidos por ÉVERTON DA COSTA 
RIBEIRO. 
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O veículo, a propósito, pela placa na imagem, foi adquirido junto à empresa ALFA

CAR, que é a revendedora de automóveis do operador ROSALINO FELIZARDO.

Embora LORENZO seja mais cauteloso que o EPF ÉVERTON, como bem observou

ROSALINO na conversa gravada pelo colaborador, o exame dos e-mails do investigado evidencia a

realização de operação em dinheiro no mesmo período em que os colaboradores efetuaram pagamento

de vantagens indevidas em espécie. Como relatou o colaborador MARCELLO TELLES, a primeira

entrega de valores se deu na garagem do próprio prédio dos Correios a ÉVERTON DA COSTA

RIBEIRO em 07 ou 08 de janeiro, sendo realizadas várias outras entregas por meio dos operadores

ROSALINO FELIZARDO e MARCELO GUIMARÃES durante o mês de janeiro.

No dia 30 de janeiro de 2015, LORENZO envia um e-mail perguntando sobre o preço

para compra de uma arma para tiro esportivo, e fecha o negócio nos dias seguintes pelo valor de

R$ 6.900,00. Na oportunidade, pergunta ao vendedor se preferia que lhe entregasse a quantia em mãos

ou  fizesse  um  depósito,  tendo  o  vendedor  preferido  a  segunda  opção.  Assim,  em  05.02.2015,

LORENZO POMPÍLIO DA HORA realizou o depósito  da quantia  de R$ 6.900,00 em dinheiro,

mediante  3  depósitos  diferentes,  dois  no  valor  de  R$  2.500,00  e  um  terceiro  de  R$  1.900,00

(DOC. 30):
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Chama atenção a realização de três depósitos diferentes no mesmo momento por parte

de  LORENZO  POMPÍLIO  DA  HORA,  quando  seria  naturalmente  mais  simples  realizar  uma

transferência bancária, ou o depósito de um cheque.  Embora os valores não sejam expressivos, a

sistemática adotada por LORENZO evidencia a sua preocupação em não deixar rastros da

operação, evitando realizá-la mediante transferência bancária ou em um depósito em espécie de

uma só vez de valor mais elevado no caixa, que poderia conduzir à necessidade de identificação

do  depositante.  Tal  circunstância,  aliada  à  data  de  realização  da  operação,  próximo  ao

recebimento de vultuosos recursos em espécie a título de propina, soma-se aos demais elementos

colhidos na presente investigação para comprovar a atuação criminosa do agente público.

ÉVERTON, por sua vez, não foi nada comedido ao gastar o dinheiro ilícito obtido

com o esquema criminoso, como já explicitado nos itens 3.1 a 3.3 desta peça. Mesmo após o período

em que  já  está  evidenciado  o  recebimento  de  propina  pelo  escrivão,   ÉVERTON  DA  COSTA

RIBEIRO prossegue realizando inúmeras transações envolvendo automóveis e motocicletas. Um print

do e-mail de ÉVERTON em um período de apenas 2 meses (entre março e maio de 2017)  indica a

negociação (propostas de venda e compras) e a cotação de seguro de 4 veículos diferentes (BMW

1200 ADVENTURE, LAND ROVER DEFENDER, SUZUKI BURGMAN, FIAT TORO):
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Havia, ainda, em serviços de armazenamento em nuvem de ÉVERTON DA COSTA

RIBEIRO, fotografias de relógios de luxo, dados de seguro de jet ski (diverso do que estava em nome

de JOÃO CORDEIRO JÚNIOR) e documentos de alguns dos veículos supracitados:
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Diversos elementos colhidos demonstram ainda ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO

possui uma casa em Araruama, sem que tenha sido possível até o momento identificar se houve a

aquisição do imóvel em seu próprio nome ou de terceiros. Foi localizada a imagem de um documento

nos serviços de armazenamento de ÉVERTON que pode se referir ao imóvel em questão:
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Outras provas colhidas indicam que o EPF ÉVERTON seria sócio de uma farmácia,

sendo que foram localizadas em seus serviços de armazenamento em nuvem imagens de um contrato

de  licenciamento  em que  consta  como  licenciante  a  detentora  da  marca  “Drogarias  Viva  Mais”

(DOC. 31),  e  licenciada  a  pessoa  jurídica  PHARMA  LIFE  COMÉRCIO  EIRELI,  CNPJ

14.498.266/0001-34, representada por LUÍS HENRIQUE DO NASCIMENTO ALMEIDA, sócio da

empresa (DOC. 32):
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Nos  dados  telemáticos  de  serviços  de  nuvem de  ÉVERTON  foram identificados

documentos e imagens com informações gerenciais da referida farmácia,  tais como demonstrativos

de  pagamentos  de  funcionários,  e  discussões  acerca  de  remuneração  de funcionários  (DOC.  33),

indicando que o escrivão  seria o sócio de fato da aludida empresa:

 

No backup de ÉVERTON foi encontrada ainda uma nota com diversas referências a

valores, tratando-se de algum controle financeiro realizado por ÉVERTON, que pode até se referir ao

controle  dos  pagamentos  de  propina  e  de  sua  utilização.  Na  nota  há  uma  referência  a  “aporte

farmácia”, e em seguida uma referência a uma divisão de percentuais, sendo 25% escrito ao lado de

Wellington e 75% ao lado da palavra “eu”, se referindo, aparentemente, à parcela da participação de

ÉVERTON na farmácia em questão.  Abaixo imagem com o conteúdo integral da nota:
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Outrossim,  foram  identificadas  na  conta  conjunta  de  ÉVERTON  DA  COSTA

RIBEIRO com sua mãe EDIR DA COSTA duas transações compatíveis com as suspeitas citadas,

estas realizadas nos dias 16 e 17 de maio de 2016, o recebimento de um crédito oriundo de LUÍS

HENRIQUE DO NASCIMENTO ALMEIDA no dia 16.05.2016 de cerca de R$ 62 mil e um débito

em favor da empresa PHARMALIFE no valor de R$ 40 mil no dia 17.05.2016:
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LUÍS  HENRIQUE  DO  NASCIMENTO  ALMEIDA,  que  figura  como  sócio  da

referida  empresa,  é  funcionário  de  MARCELO  GUIMARÃES,  tendo  histórico  de  vínculo

empregatício com a SERRARIA JACARÉ e SAMA CONTABILIDADE / ALVES GUIMARÃES

CONTABILIDADE, tendo participado de movimentações financeiras suspeitas abordadas no tópico 3

desta peça, além de ter atuado como “homem da mala” para ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO em

episódio que será narrado no tópico 6 infra:

Em 22.09.2015, outro episódio chama atenção e novamente traz a suspeita da atuação

de  LUÍS HENRIQUE DO NASCIMENTO ALMEIDA como  “laranja”.  ÉVERTON DA COSTA

RIBEIRO encaminha e-mail à NEW CAR informando LUÍS HENRIQUE como proprietário do moto,

e  repassa  seus  dados,  indicando a  aquisição  de  veículo  pelo  escrivão  em nome  de  HENRIQUE

(DOC. 34): 
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Em  outra  mensagem  a  um  representante  da  empresa  Bulgari,  em  05.06.2015,

ÉVERTON autoriza LUÍS HENRIQUE DO NASCIMENTO ALMEIDA a receber duas alianças na

loja (DOC. 34), evidenciando novamente a aquisição de joias de luxo:

Deste modo há fundadas suspeitas de que LUÍS HENRIQUE DO NASCIMENTO

ALMEIDA integra  a  organização  criminosa  em exame,  agindo como  “homem  da  mala”,  isto  é,

participando  da  movimentação  de  recursos  em espécie  para  as  atividades  do  grupo  e,  ademais,

participando  de  esquemas  de  lavagem  de  capitais,  aparentemente  figurando  como  “laranja”  de

ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO e possivelmente de MARCELO GUIMARÃES. 

Foram  ainda  colhidos  dados  envolvendo  outra  operação  suspeita  envolvendo

ELIZABETH  DO  NASCIMENTO  ALMEIDA,  mãe  de  LUÍS  HENRIQUE  DO  NASCIMENTO

ALMEIDA e a venda de um automóvel  a ADRIANA DE CARVALHO POMPÍLIO DA HORA,

esposa do DPF LORENZO POMPÍLIO DA HORA. Na quebra de sigilo telemático foi encontrada

mensagem no e-mail de LORENZO acerca do agendamento EM 22.02.2017 da revisão do veículo

Fusion  Titanium AWD 2.0  16V GTDI Turbo  Gas  4P,  placa  KYI7068  em nome  de  ADRIANA

(DOC. 35):
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Ao buscar os dados do veículo em questão, verificou-se que o proprietário anterior foi

justamente  ELIZABETH  DO  NASCIMENTO  ALMEIDA,  mãe  de  LUÍS  HENRIQUE  DO

NASCIMENTO ALMEIDA:

Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 06/05/2019 03:42:21
Signatário(a): RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS
Código de Autenticação: 9F55F75D473505E6CD1BD6FB1501F97F
Verificação de autenticidade: http://www.prrj.mpf.mp.br/transparencia/autenticacao-de-documentos/

108

JFRJ
Fls 110

Protocolada por rafael antonio barretto dos santos em 06/05/2019 12:12. (Processo: 0500761-38.2019.4.02.5101 - Petição: 0500761-38.2019.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a SONIA MARIA DA SILVA SAISE.
Documento No: 81070199-5-0-102-35-938806 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



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

Núcleo de Combate à Corrupção

A  informação  supra  consta  do  Ofício  OF.  DETRAN-RJ/CORREG  no 113/2019

(encaminhado  em anexo ao  Ofício  2489/2019 UAIN/COR/SR/RJ  (DOC.  36), que  ainda  traz  um

histórico de propriedade do veículo. Chama atenção, em primeiro lugar, o fato de que em fevereiro de

2017, data da revisão marcada por ADRIANA POMPÍLIO DA HORA em seu veículo, como consta

do e-mail de LORENZO, este veículo ainda era, formalmente, de propriedade de ELIZABETH DO

NASCIMENTO ALMEIDA, e não de ADRIANA, que o teria adquirido apenas em 05 de abril de

2017. 
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Contudo, o histórico de proprietários do veículo apresentado pelo DETRAN desperta

a atenção para outro ponto:

Pelo  histórico,  ELIZABETH  teria  comprado  o  veículo  em  24.01.2017  por

R$ 70.000,00, vendido menos de 3 meses em depois por R$ 50.000,00 a ADRIANA, como prejuízo

de 20 mil  reais.  ADRIANA, por  sua vez,  fez um excelente  “negócio”,  comprando o veículo em

05.04.2017 por R$ 50.000,00 e vendendo apenas 4 meses depois, em 24.08.2017, por 20 mil reais a

mais, ou seja R$ 70.000,00. A surpreendente desvalorização do veículo de cerca de 28% em menos de

3 meses foi seguida de uma mais surpreendente ainda valorização de 40% nos 4 meses seguintes.
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Todas as circunstâncias da referida transação, inclusive com envolvimento da mãe de

outro investigado neste feito, representam fortíssimos indícios de operação de lavagem de capitais,

permitindo a ocultação de veículo de LORENZO POMPÍLIO DA HORA e sua esposa inicialmente

em nome de terceiros e posteriormente ensejando ainda um ganho patrimonial a sua esposa em uma

operação absolutamente anormal para o mercado de automóveis. 

Por derradeiro,  registra-se que o material  ora apresentado não esgota a análise do

material  oriundo  das  quebras  telemáticas,  que  continuará  a  ser  objeto  de  exames  em busca  de

elementos  adicionais  da prática  dos  delitos  sob apuração,  sendo que ainda serão expostos  outros

elementos obtidos em tal quebra nos tópicos a seguir. 

5.2.1) DADOS DE CONTATOS DOS INVESTIGADOS

A análise dos dados das contas do icloud dos investigados ÉVERTON DA

COSTA RIBEIRO, MARCELO GUIMARÃES, ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO e

ADENOR GONÇALVES, em especial do backup dos contatos nas referidas contas, também permitiu

confirmar o relacionamento entre os agentes públicos, os operadores e os empresários corruptores,

corroborando a prática dos delitos  sob apuração.

No  caso  do  escrivão  ÉVERTON  DA  COSTA  RIBEIRO,  que  era  o

responsável pelo contato com os operadores em nome dos agentes públicos envolvidos, verificou-se

efetivamente  que  tinha  em  sua  agenda  contatos  dos  operadores  ROSALINO  FELIZARDO  e

MARCELO GUIMARÃES, assim como de pessoas a estes relacionadas, e ainda de investigados na

Operação Titanium, conforme tabela abaixo:

 

NOME DO CONTATO TELEFONE 1 Observação

Marcelo-advog. RIO
LARANJEIRAS

98858-4234 MARCELO GUIMARÃES, apontado como intermediário
e operador da cobrança de propina pelos agentes públicos, e
advogado de investigados na Operação Titanium. 

Rosalino 99892-5289 ROSALINO FELIZARDO, apontado como intermediário e
operador da cobrança de propina pelos agentes públicos.
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Anderson-VENDEDOR
MARCELO

99685-5500
7719-0054

Identificado  pelo  colaborador  como  funcionário  de
ROSALINO

Diego - Advog. Marcelo 98321-5987 Advogado do escritório Alves e Guimarães Advogados 

Henrique-motorista Marcelo 98220-6464 Funcionário de Marcelo Guimarães

Marcio-Marcelo 99843-5641 Pai de Marcelo Guimarães

J.M. 98351-1299 João Maurício, investigado na Operação Titanium

JOÃO-RIO LARANJEIRAS 99948-4166 João  Alberto  Cordeiro  Magalhães  Junior,  investigado  na
Operação  Titanium  e  apontado  pelos  colaboradores
Luciano  Balbino  e  Eduardo  Balbino  como  tendo  atuado
como  intermediário,  sondando  o  colaborador  para  o
pagamento de propina aos agentes públicos

Santclair 99941-0588 Sancler  Miranda  Costa,  funcionário  do  SEMIU,  hospital
investigado na Operação Titanium

Outros contatos verificados na agenda de ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO

reforçam os elementos já colhidos de que o escrivão tinha padrão de vida incompatível com seus

rendimentos, valendo destacar os seguintes:

(i)  Diversos contatos com nomes de vendedores de lojas especializadas em Jet Skis,

além de pessoas com quem o escrivão aparentemente  negociou Jet  Skis (Aluisio-

vendedor do Jet 1800; Luciano- Vendedor Jet; Charles-comprador Jet Araruama;

Conprador Do Jet Azul; Soraia Pós-Venda Quadricenter; Caio-QUADRICENTER);

(ii) Contatos com nomes de vendedores de lojas especializadas em artigos de luxo,

como  jóias,  relógios  e  concessionárias  de  veículos  BMW  (Milton-Bulgari;  Leon-

relógios; Alexandre-autokraft; Celia-Cartier);

(iii) Contatos com referência à cidade de Araruama, onde ÉVERTON provavelmente

possui  casa  de  veraneio  aparentemente  não  declarada,  considerando  também  as

informações  colhidas  nos  e-mails  do  escrivão  (Administradora  Cond.  Araruama;

Alexandre-cond.  azul  Araruama;  Andre-pedreiro  Araruama;  Juarez-pintor

Araruama; eandro- Blindex Araruama; Osmani-porteiro Araruama).
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Por sua vez, o intermediário ROSALINO FELIZARDO, tinha dentre seus

contatos  MARCELO  GUIMARÃES  e  diversas  pessoas  a  este  relacionadas,  assim  como  os

colaboradores MARCELLO TELLES e LINNEO FABIAN SALGADO, sócios da empresa SIGNUS:

NOME DO CONTATO TELEFONE 1

Lineo 97112-9200 Número em questão pertence a Linneo Fabian Salgado,
sócio do colaborador MARCELLO TELLES

Marcelo Invaginação 98777-4570 Apesar  do  apelido  utilizado,  o  número  em  questão
pertence ao colaborador MARCELLO TELLES

Man 98858-4234
+1 (786) 806-3145

Apesar  do  apelido  utilizado,  os  números  em  questão
pertencem ao operador MARCELO GUIMARÃES 

Anderson 99685-5500
O número é exatamente o mesmo número do Anderson
encontrado nos  contatos  de  ÉVERTON e  MARCELO
GUIMARÃES

Henrique Marcelo 98220-6464
Funcionário  de  Marcelo  Guimarães.  O  número  é  o
mesmo que consta dos contatos de ÉVERTON com o
nome “Henrique-motorista Marcelo”

Marcio Gui 99843-5641 Pai de Marcelo Guimarães

Roberta Guimarães 98809-5809 Esposa e sócia do operador Marcelo Guimarães

Rosangela AG 99668-9159 Funcionária do grupo Alves Guimarães

Sandro Samig 99977-2171

SANDRO  JOSÉ  DE  CARVALHO.  Além  de  ter
comparecido  junto  a  MARCELO  GUIMARÃES  em
entradas no Núcleo em que estavam lotados ÉVERTON
e  LORENZO,  seu  nome  foi  apontado  em  operações
suspeitas comunicadas ao COAF.

Wallace 98496-8300 Trata-se do DPF Wallace, a quem ROSALINO se refere
em conversa  junto  aos  colaboradores  como  sendo um
dos Delegados próximos ao grupo criminoso

Já o operador MARCELO GUIMARÃES tinha o contato de praticamente

todos os agentes criminosos envolvidos no esquema criminoso investigado, exceto do colaborador

LINNEO, o que também corresponde ao relato dos colaboradores, já que LINNEO estava viajando e

não  chegou  a  conhecer  MARCELO  GUIMARÃES,  tendo  contato  telefônico  apenas  com

ROSALINO. Assim,  MARCELO GUIMARÃES tinha em sua agenda os contatos do colaborador

MARCELLO  TELLES,  de  ROSALINO  FELIZARDO,  do  escrivão  ÉVERTON  DA  COSTA
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RIBEIRO (vários números deste), do DPF LORENZO POMPÍLIO DA HORA, assim como do DPF

Wallace, referido no áudio apresentado pelos colaboradores:

NOME DO CONTATO TELEFONE 1 TELEFONE 2  

Marcello Signus 98777-4570 O  número  em  questão  pertence  ao
colaborador MARCELLO TELLES

Lorenzo 98752-1567 O  número  em  questão  pertence  ao
investigado DPF LORENZO 

Éverton
Everton PF 
Everton TIM
Everton Vivo

97239-4875
96425-8009
98168-9696

Números  pertencentes  ao  investigado
EPF ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO

Rosa 
Rosa 2

Rosalino 
Rosalino Nextel

9892-5289
98518-0664
99892-5289
7833-6796

Números  pertencentes  ao  investigado
ROSALINO FELIZARDO

Anderson Prestige
Anderson Prestige Vivo

7719-0054
99685-5500

O  número  é  exatamente  o  mesmo  do
Anderson  encontrado  nos  contatos  de
ÉVERTON e ROSALINO

Adenor
Adenor Gonçalves

Adenor Novo

99808-9303
99785-8600
98131-9988
97201-9797

ADENOR  GONÇALVES  figurava
como investigado no caso Postalis  e  é
investigado por possível  pagamento  de
vantagem indevida aos policiais (tópico
3.1)

Henrique  HSB 98220-6464
Funcionário  de  Marcelo  Guimarães.  O
número  é  o  mesmo  que  consta  dos
contatos  de  ROSALINO  e  de
ÉVERTON  com  o  nome  “Henrique-
motorista Marcelo”

Rosangela Escritório 99668-9159 Funcionária do grupo Alves Guimarães

Diego Escritorio 98321-5987 Advogado  do  escritório  Alves  e
Guimarães Advogados 

Sandro Samig
Sandro USA

99977-2171
+1(754) 207-2403

SANDRO  JOSÉ  DE  CARVALHO.
Além  de  ter  comparecido  junto  a
MARCELO GUIMARÃES em entradas
no  Núcleo  em  que  estavam  lotados
ÉVERTON e LORENZO, seu nome foi
apontado  em  operações  suspeitas
comunicadas ao COAF.
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Wallace Delegado 98496-8300 ROSALINO se refere ao DPF Wallace
em  conversa  junto  aos  colaboradores
como  sendo  um  dos  Delegados
próximos ao grupo criminoso

Carlos Domicci 96484-8629 96436-8733 Advogado  que  teria  sido  citado  pela
advogada Ilcelene Valente como pessoa
que  abordou  o  irmão  de  seu  cliente
informando  que  seria  realizada  uma
busca e apreensão na empresa IMACT,
e  que  teria  contatos  dentro  da  polícia
federal  para  chegar  no  Delegado
Lorenzo e reverter a situação. 

João Maurício - ECT 99816-3206
3347-5342

983511299 João Maurício, investigado na Operação
Titanium

João Irmão 999484166 964724202 João  Alberto  Cordeiro  Magalhães
Junior,  investigado  na  Operação
Titanium  e  apontado  pelos
colaboradores  Luciano  Balbino  e
Eduardo  Balbino  como  tendo  atuado
como  intermediário,  sondando  o
colaborador  para  o  pagamento  de
propina aos agentes públicos

Joselme Hsb 987041614 Funcionário  citado  em  operações
suspeitas comunicadas pelo COAF

Nota-se ainda que MARCELO GUIMARÃES possuía em seus contatos o

nome  de  “Charles  Corretor  Araruama  –  96467-3104”  e  “Charles  Everton-  97042-0033”,  mesmo

número que consta da agenda de ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO com o nome “Charles-comprador

Jet Araruama 97402-0033”, o que levanta a suspeita acerca de alguma transação espúria realizada por

MARCELO GUIMARÃES em favor do EPF.

Por  fim,  destaca-se  que  o  empresário  ADENOR  GONÇALVES  também

possuía em sua agenda os contatos de MARCELO GUIMARÃES e de ROSALINO FELIZARDO,

sendo  que  ambos  já  trabalharam anteriormente  para  a  GALILEO,  e  MARCELO  GUIMARÃES

chegou a representar como advogado a GALILEO em diversos processos judiciais. 
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6) DADOS ADICIONAIS DE CONTEXTUALIZAÇÃO – ANALISE DOS IPLs e

RELOTAÇÃO DO DPF LORENZO  

Além de todas as provas já examinadas, algumas informações obtidas com as quebras

e  outras  junto  à  Corregedoria  da  Polícia  Federal  no  Rio  de  Janeiro  contextualizam  o  esquema

criminoso  ora  desvelado  e  como  os  agentes  criminosos,  em  especial  o  DPF  LORENZO,  se

movimentaram para evitar sua relotação em outra unidade que o afastaria das investigações em curso

nas quais havia a cobrança de vantagens indevidas de investigados e potenciais investigados. 

De fato, no início de 2016, foi determinada a relotação do DPF LORENZO, para que

este deixasse o NRCP da Delepat e passasse a atuar em outra delegacia.

Houve  imediata  reação  do  Delegado  LORENZO,  que  realizou  reuniões  com  os

Procuradores da República e inclusive com um dos juízes responsáveis pelas Operações Titanium e

Viupostalis solicitando que estes para interviessem com o objetivo de mantê-lo à frente dos IPLs, de

modo  a  prosseguir  no  esquema  criminoso  ora  desvelado.  E  ainda  enviou  memorandos  ao

Superintendente Regional da Polícia Federal questionando os motivos da decisão de relotação e ofício

ao MPF, conforme informação trazida pela Corregedoria. 

Um  e-mail  contendo  o  aludido  memorando  foi  localizado  durante  a  análise  das

quebras:
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As Informações prestadas pela Corregedoria Regional da Polícia Federal indicam que

houve  resistência  do  DPF LORENZO quanto  à  relotação,  sendo que  após  a  definição  de  que  a

relotação  ocorreria,  houve  até  dificuldades  para  liberação  da  sala  que  era  ocupada  pelo  DPF

LORENZO,  sendo  deliberado  que  não  era  possível  aguardar-se  indefinidamente  o  retorno  do

Delegado para liberação da sala ao novo Delegado que estava lotado no Núcleo (DOC. 37).
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Assim, evidencia-se como o DPF LORENZO “lutou” para permanecer com lotação

no  Núcleo  de  Repressão  a  Crimes  Postais,  para  não  perder  a  presidência  das  investigações  das

Operações  Titanium e Viupostalis,  de  modo  a  manter  o  esquema  criminoso  ora  desvelado.  Vale

registrar que, mesmo quando ainda estava lotado no NRCP, havia dúvidas se tais investigações, por

sua natureza, não deveriam ir à época para a DELEFIN (hoje DELECOR), em razão das atribuições

de cada Delegacia.

 Finalmente em março de 2016 o DPF LORENZO deixou a condução dos IPLs em

questão e, depois de um tempo afastado, passou a exercer suas atividades na DELEPREV. 

Contudo, em meados de 2016 a atuação do investigado LORENZO POMPÍLIO DA

HORA nos IPLs daquela  delegacia  se  direcionou,  de forma absolutamente  anormal,  aos  mesmos

investigados  da  Operação  ViuPostalis,  conforme  dados  constantes  da  Informação 215/2019-

COR/SR/PF/RJ (DOC. 38):

“Em tese, o mesmo grupo investigado no     IPL 199/2013-15 (DELEPAT) e que pode

ter  pago  "propina",       estaria  agora  sendo  investigado  nos

IPLs     16/2014  -  5,     199/13     e     041/2015  da  DELEPREV. Não  desejamos  afirmar  ou

fazer juízo de valor, mas repassar o que se esta sendo investigado e suas relações

atuais,  bem como interesses  que  ainda  não  restaram claros.  O  fato  é  que  veio

informação de que o DPF LORENZO criou "considerandos" para justificar uma

atuação  dentro  do  IPL  da  DELEPREV,  parecendo  ampliar  a  investigação  de

pessoas  envolvidas  no  caso  POSTALIS,  justamente  pela  qual  ora  se  encontra

investigado por conta de denuncias..Tal investigação da DELEPAT/Correios, ao que

parece, estava à época tendo andamento de forma irregular (em outro setor), com

denuncias de corrupção que estão sendo apuradas pela UAIN.”

Como  exemplo  de  tal  redirecionamento  foi  apresentado  o  IPL  0016/2014  -

DELEPREV/SR/DPF/RJ, inicialmente instaurado em 2014 para apurar o crime previsto no art. 168-A

do  Código  Penal  por  parte  dos  representantes  legais  do  GRUPO  GALILEO  EDUCACIONAL,

relacionado  à  ausência  de  repasse  das  contribuições  previdenciárias  descontadas  dos  médicos  e

professores  que laboravam no Hospital  Geral  da Santa  Casa de Misericórdia,  conforme cópia  de
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portaria  anexa (DOC. 39).  Com sua relotação,  em 2016,  na DELEPREV,  o DPF LORENZO

proferiu despacho no aludido inquérito em 12.06.2016 (DOC. 39), mudando totalmente o rumo

da investigação originalmente instaurada, para que a investigação  passasse a se direcionar a

objeto  semelhante  ao  do  inquérito  199/2013-DELEPAT  anteriormente  conduzido  por

LORENZO no NRCP,  relacionado à  investigação do Postalis,  juntando elementos  produzidos

naquele IPL e passando a apurar novas condutas dos mesmos personagens envolvidos na investigação

anterior.  Tal  conduta  mostra  como  o  DPF LORENZO  POMPÍLIO  DA  HORA buscava  de

qualquer  modo  direcionar  a  investigação  para  os  mesmos  personagens,  com  finalidade

evidentemente espúria, o que agora se consegue compreender após todos os elementos obtidos

na presente investigação. 

É  importante  assinalar  que,  conforme  informação  trazida  pela  Corregedoria,  o

inquérito  IPL 0016/2014 - DELEPREV/SR/DPF/RJ sequer seria de atribuição de LORENZO, já que

estava na carga do DPF Helio Khristian, sem aparente despacho da Chefia para redistribuição, o que

deve ser objeto de apuração mais aprofundada.

 

No  mesmo  sentido,  a  análise  dos  IPLs  da  Operação  Titanium11,  em  especial  o

IPL 295-14, também revela que a investigação que inicialmente se limitava ao plano de saúde dos

Correios  foi  na  prática  ampliada  no  final  de  2014  pelo  Delegado LORENZO  e  pelo  escrivão

ÉVERTON para abarcar também supostas irregularidades envolvendo o fornecimento de OPMEs para

Hospitais  Federais,  tendo  sido  realizadas  várias  oitivas  nessa  nova  linha  investigatória,  que,

evidentemente, não se inseria na atribuição do Núcleo de Crimes Postais.

Essa  ampliação  não  foi  discutida  com o  Parquet,  que  estranhou  a  providência  e

proferiu despacho determinando que o IPL em curso se limitasse aos fornecimentos  ao Plano de

Saúde dos Correios,  e requisitou a instaurado inquérito  autônomo para tal  apuração ao Chefe  da

DELEFIN (DOC. 40):

11 Decisão de compartilhamento de todos os autos envolvendo a operação Titanium foi acostada à presente manifestação 
(DOC. 52).
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Vale destacar que já na instauração do IPL 295-2014 o DPF LORENZO determina a

expedição de ofício à Gerência de Saúde dos Correios para informação, com urgência, das empresas

de OPMEs que mais operaram junto aos Correios, bem como os valores envolvidos. A chegada da

tabela, com as 15 maiores fornecedoras no ano de 2013, permitiu ao Delegado ampliar os alvos da

cobrança  de  vantagens  indevidas,  alcançando  novas  empresas  que  não  estavam  ainda  sob

investigação:
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O relato dos colaboradores evidencia que o  modus operandi adotado pelos agentes

criminosos em relação a tais empresas foi avançar na investigação em face de apenas algumas delas,

buscando  outras  que  pudessem se  sentir  pressionadas  por  uma  potencial  investigação,  diante  da

preocupação de serem descobertos ilícitos eventualmente praticados por seus sócios, para solicitar

vantagens indevidas exatamente para não avançar na investigação em face de seus representantes. 

Da  tabela  acima  já  foram  amplamente  expostos  elementos  que  demonstram  a

cobrança de propina de empresários responsáveis por duas delas: a SIGNUS (MARCELLO TELLES)

e  a  HEARTLINE  (RICARDO  SOHN).  Contudo,  como  será  examinado  a  seguir,  já  se  tem

conhecimento  da abordagem dos agentes criminosos  a mais  uma de tais  empresas,  buscando sua

participação no esquema criminoso, havendo, ademais, suspeitas da participação de ao menos mais

uma no pagamento de tais vantagens indevidas. 

Outra tabela também norteou a atuação ilícita da organização criminosa foi aquela

obtida em auditoria no plano de Saúde dos Correios,  que indicava,  a princípio,  as empresas  que

estariam supostamente envolvidas nas irregularidades apuradas na Operação Titanium: 

Desta lista, já se tem ciência de uma tentativa de abordagem aos administradores do

Hospital Balbino, existindo, ademais, elementos suficientes a indicar a participação do responsável

pelo  Hospital  Rio  Laranjeiras  como  corruptor  e  intermediário  do  esquema  criminoso,  como  já

abordado no tópico 4 desta peça. 
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Há, ainda, indícios de envolvimento de pessoas ligadas a pelo menos mais 3 empresas

com o pagamento de vantagens indevidas aos policiais. Parte desses elementos serão examinados a

seguir.

7) DOS INDÍCIOS DE CRIMES RELATIVOS A OUTRAS EMPRESAS

- NEUROSURGICAL, BIOSÍNTESE,  SEMIU - 

Os elementos reunidos na quebra de sigilo telemático ainda trazem fortes indícios do

envolvimento de outros empresários no esquema criminoso de pagamento de vantagens indevidas ao

DPF LORENZO e ao EPF ÉVERTON para obter “benefícios” nas investigações em curso.

7.1) NEUROSURGICAL - 

O primeiro  elemento  se  refere  a  uma  nota  encontrada  no  endereço  de  e-mail  de

MARCELO GUIMARÃES em 11.06.2014 que apontava o nome da empresa NEUROSURGICAL e

das  sócias  PATRÍCIA CALDAS e  SIMONE FIRMINO12,  sendo que  não  se  tem notícia  de  que

MARCELO  GUIMARÃES  tenha  atuado  como  advogado  das  empresárias.  Pela  data,  contudo,

suspeita-se que a nota se refira apenas a algum depoimento prestado em que tais investigadas tenham

sido citadas.

12 Embora não conste formalmente como sócia, na oitiva realizada na Polícia Federal SIMONE FIRMINO reconheceu ser 
sócia de fato da empresa, conforme já havia informado PATRÍCIA VAZ CALDAS.
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Vale  registrar  que  na  apuração  realizada  no  âmbito  da  Operação  Titanium,  a

NEUROSURGICAL surgiu como uma das empresas que teria participado de fraudes perpetradas no

âmbito da Gerência de Saúde  dos Correios, fornecendo OPMEs superfaturados nos procedimentos

custeados pelos Correios, com repasse de valores desviados para médicos integrantes do sistema.

Na quebra de sigilo telefônico, foi verificado que o escrivão  ÉVERTON DA COSTA

RIBEIRO, em intervalo de minutos, tenta fazer contato telefônico no dia 15.10.2015 inicialmente com

o telefone celular de SIMONE FIRMINO,  depois com o fixo de SIMONE FIRMINO, e em seguida

com o fixo de PATRÍCIA VAZ,  conseguindo contato pelo menos  através do telefone celular  de

PATRICIA VAZ CALDAS13 às 17h33 de tal dia:

Na quebra de sigilo telemático, na conta do icloud de ÉVERTON  foi localizada uma

imagem com um print  de  tela  de  uma  conversa  de  Whatsapp  cujos  metadados  indicam que  foi

produzida no  dia  seguinte  de  tal  ligação,  em 16.10.2015  às  13h16 (DOC.  41).  A  conversa  é

realizada  entre  ÉVERTON  DA  COSTA  RIBEIRO  e  “Henrique  CSB”,  que  se  refere  a  LUÍS

HENRIQUE DO NASCIMENTO ALMEIDA,  funcionário  da  CASA DE SAÚDE SÃO BENTO

(daí a sigla CSB), empresa administrada por MARCELO GUIMARÃES e ROSALINO FELIZARDO

DE SANTANA NETO.

 A conversa aparentemente ocorreu antes de 12h38 do dia 16.10.2015, horário em que

HENRIQUE  esteve  online.  Nota-se  que  o  texto  da  conversa  indica  que  HENRIQUE  está  em

determinado edifício procurando um local indicado por ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO, sendo que

HENRIQUE afirma que na recepção foi informado de que o local é ali mesmo, no bloco 2, e manda

fotografia da portaria em que constam diversos nomes de prestadores de serviços, dizendo que não

tem identificação do local que procura. 

13 Os telefones de SIMONE e PATRÍCIA constam de mensagem localizada no e-mail  do DPF LORENZO que será
abordada abaixo e também dos depoimentos por elas prestados ao Delegado no inquérito policial 401/15 
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HENRIQUE não teve resposta de ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO, mas logo em

seguida informa “Oi amigo já estou com a mala”, evidenciando que esteve nesse local para buscar

uma mala a pedido de ÉVERTON: 

Embora a imagem não esteja totalmente nítida, é possível verificar que no 3 o andar

funciona o “Barraday Hosp...”, e ainda que não há identificação nas salas 213 e 215. Em pesquisa na

internet, verificou-se que o Hospital Barraday fica no 3o andar do Barralife Medical Center14, situado

na Av. Armando Lombardi 1.000, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Pesquisando esse endereço nas

bases  de  dados  disponíveis,  em  especial  nas  salas  213  e  215,  verificou-se  que  a  empresa

NEUROSURGICAL funcionou exatamente no referido endereço, na sala 215 do bloco 2 (DOC. 42).

14 http://www.barralife.com/guia-medico/barra-day-hospital/ 
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Vale destacar que no próprio dia 16.10.2015, pouco antes dos eventos examinados, o

operador  MARCELO  GUIMARÃES  tenta  fazer  contato  com   LUÍS  HENRIQUE  DO

NASCIMENTO ALMEIDA por duas vezes:

Temos, portanto, várias ligações do celular do escrivão ÉVERTON para os telefones

das sócias da empresa investigada NEUROSURGICAL no dia 15.10.2015, e no dia seguinte,  dia

16.10.2015,  LUÍS  HENRIQUE  DO  NASCIMENTO,  funcionário  de  MARCELO  GUIMARÃES,

conversa com o EPF ÉVERTON para buscar uma “mala” no endereço da NEUROSURGICAL, tudo a

indicar que se tratar de mala de dinheiro da propina ajustada com as investigadas. 
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A situação  fica  ainda  mais  clara  com a  análise  dos  autos  do  processo  0510089-

31.2015.4.02.5101, em que foi deferida a realização de busca e apreensão nos endereços da empresa

NEUROSURGICAL e das sócias  PATRICIA VAZ CALDAS e SIMONE FIRMINO.  Constata-se

que  a DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO FOI PROFERIDA EM

14.10.2015, e os mandados foram expedidos na mesma data   (DOC. 43), ou seja, um dia antes das

ligações em sequência de ÉVERTON visando contato com as investigadas e   dois dias antes de

LUÍS  HENRIQUE  DO NASCIMENTO  ALMEIDA  ir  buscar  uma  “mala”  no  endereço  da

empresa NEUROSURGICAL.

No dia 27.10.2015 ocorreu a busca e apreensão que fora determinada pela 3 a Vara

Federal Criminal.

Além da “mala” destinada ao escrivão ÉVERTON que foi entregue no endereço da

NEUROSURGICAL a  LUÍS  HENRIQUE  NASCIMENTO  ALMEIDA,  foram  verificadas  outras

operações suspeitas no período em questão, quais sejam, saques em espécie em valores elevados de

contas da empresa NEUROSURGICAL e da sócia PATRÍCIA VAZ CALDAS. 

De  fato,  como  se  verifica  do  Relatório  de  Inteligência  Financeira  RIF  COAF  no

39.931 (DOC.  44),  no  dia  17.11.2015,  PATRÍCIA VAZ CALDAS fez  ao  Banco do  Brasil  dois

pedidos de provisionamento de valores para saques em espécie, cada um no valor de R$ 450.000,00,

um da conta 37379-X da Agência 0858, de titularidade da  empresa NEUROSURGICAL, e outro  da

conta 38042-3 da mesma agência, essa de titularidade da  própria PATRÍCIA:
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Há ainda no referido RIF COAF no 38.931 uma nova comunicação de 18.11.2015,

data em que foi efetivado ao menos um saque em espécie por PATRÍCIA VAZ CALDAS na conta de

sua titularidade, no valor de R$ 450.000,00, sem novas informações acerca de outro saque na conta de

titularidade da empresa, sem que seja possível nesse momento saber se houve um único saque ou dois

saques como provisionado por solicitação de PATRÍCIA: 

Assim,  além da entrega  da  mala  no  dia  16.10.2015,  constata-se  pelo  menos  uma

operação de saque em elevadíssimo montante em espécie menos de um mês depois, em 18.11.2015,

da mesma forma como ocorreu em outros episódios de pagamento de propina analisados nesta peça,

tudo a corroborar a prática do delito de corrupção ativa pelas sócias da empresa NEUROSURGICAL.
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Novamente, assim como ocorreu em outros episódios de cobrança de pagamento

de  propina,  em  período  próximo  verifica-se  uma  série  de  operações  suspeitas  envolvendo  o

operador  MARCELO  GUIMARÃES,  suas  empresas  e  o  escrivão  ÉVERTON  DA  COSTA

PEREIRA.  Assim,  no  final  de  outubro  de  2015,  e  entre  30.11.2015  e  22.12.2015  há  várias

transações  que envolvem movimentação  de recursos  em espécie,  como saques e  depósitos  em

dinheiro em valores substanciais, assim com transferências de valores elevados entre as empresas

administradas pelo operador:

Por sua vez, na conta de ÉVERTON DA COSTA PEREIRA e na conta conjunta

com sua mãe Edir da Costa foram verificados um crédito de uma loja de veículos, possivelmente

envolvendo um troca de veículos por parte de ÉVERTON, assim como depósitos em dinheiro na

conta entre 27.11.2015 até 28.12.2015 que totalizam R$ 47.000,00:

Vale registrar que, embora tenha sido realizada busca e apreensão nos endereços

relacionados às requeridas em 27.10.2015, estas foram ouvidas apenas em fevereiro de 2016, e

ainda assim apenas seus depoimentos ficaram isolados “em apartado”, no anexo II aos autos do

IPL 260-15  (DOC.  45),  dissociados  dos  demais  elementos  colhidos  nos  autos  do  IPL,  o  que
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novamente  levanta  suspeitas,  considerando  que  novamente  constou  em  seus  depoimentos  a

intenção em colaborar com as investigações, assim como dos depoimentos de outros investigados

suspeitos de realizar pagamento de vantagens indevidas aos policiais. 

Há,  portanto,  elementos  suficientes  a  apontar  para  o  pagamento  de  vantagens

indevidas por parte de PATRÍCIA VAZ CALDAS, sócia da NEUROSURGICAL, em favor de

ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO,  com participação de MARCELO GUIMARÃES  e  de seu

funcionário LUÍS HENRIQUE DO NASCIMENTO ALMEIDA, que efetuou o recolhimento da

mala no endereço da empresa no dia seguinte à ligação de ÉVERTON para PATRÍCIA.

7.2) BIOSÍNTESE HOSPITALAR -

Os elementos  colhidos durante a investigação evidenciam que o relacionamento

espúrio  dos  agentes  públicos  com os  seus  investigados  não  se  limitam às  pessoas  ligadas  às

empresas  já  citadas,  havendo  do  mesmo  modo  indícios  de  favorecimento  à  empresa

BIOSINTESE, por meio de seu sócio MAURO MONTEBELLO. 

A empresa BIOSÍNTESE também figurava, assim com a SIGNUS DO BRASIL e

a HEARTLINE, na lista de principais fornecedores de próteses e órteses do plano de saúde dos

correios no ano de 2013  (DOC. 02).
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No  email  do  Delegado  LORENZO  POMPÍLIO DA  HORA  foi  localizada  uma

mensagem datada de 30.05.2017 em que o empresário MAURO NAGEM MONTEBELLO, sócio

da BIOSINTESE HOSPITALAR LTDA, encaminha a cópia digitalizada de um inquérito policial

para “apreciação” de LORENZO  (DOC. 46).:

Anexada  à  referida  mensagem  estava  cópia  integral  digitalizada  do  inquérito

policial tombado sob o nº  0503177-47.2017.4.02.5101,  IPL 007/2017-11-DELECOR/SR/PF/RJ,

que apura a aquisição de material cirúrgico pelo Hospital Federal de Bonsucesso para a empresa

BIOSÍNTESE HOSPITALAR sem realização de processo licitatório ou de dispensa,  por preço

superior ao de mercado, conforme cópia da Portaria que inaugura a apuração:
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Assim, tudo indica que o DPF LORENZO estava sendo “acionado” por MAURO

MONTEBELLO para, se fosse viável, buscar intervir no referido IPL em favor do empresário, da

exata  forma como ROSALINO FELIZARDO relatou na conversa  gravada pelos colaboradores

(conforme  tópico  2  desta  peça),  afirmando  que  se  tivessem  alguma  investigação  na  Polícia

Federal buscariam contato com DPF LORENZO via MARCELO GUIMARÃES, para verificar se

ele  tinha  “acesso”  ao  Delegado  que  presidia  o  caso  e  eventualmente  atuar  em  favor  do

investigado.
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O  teor  da  mensagem  revela  uma  relacionamento  espúrio  entre  o  Delegado

LORENZO POMPÍLIO DA HORA e o empresário MAURO MONTEBELLO, em uma conduta

que pode consubstanciar o delito de advocacia administrativa, ou outros mais graves, a depender

de detida apuração. Tal relacionamento chama ainda atenção pelo fato de que o DPF LORENZO

presidiu a investigação no plano de saúde dos Correios, do qual, como já dito acima, a empresa de

MAURO era  uma das  principais  fornecedoras  de próteses e órteses,  e investigada conforme a

linha adotada pelo Delegado.  

Embora este email supracitado seja de maio de 2017, vale registrar que no período

em  que  a  empresa  BIOSÍNTESE  figurava  como  investigada  no  inquérito  conduzido  por

LORENZO POMPÍLIO DA HORA houve uma série de movimentações suspeitas nas contas de

MAURO NAGEM MONTEBELLO, de sua esposa CARLA ROSSINI NAGEM MONTEBELLO

e da empresa BIOSÍNTESE, que ensejaram comunicações ao COAF, como consta do RIF COAF

nº 39.952 (DOC. 47).

Constam do referido RIF comunicações de saques em espécie nos valores de:

(i) R$ 600.000,00  da  conta  da  BIOSINTESE HOSPITALAR em 16.06.2014  realizado  por

MAURO MONTEBELLO; (iii) R$ 600.000,00 da conta da BIOSINTESE HOSPITALAR em

17.06.2014,   realizado  por  MAURO  MONTEBELLO;  (iii) R$ 212.000,00  da  conta  da

BIOSINTESE  HOSPITALAR  em  18.06.2014,   realizado  por  CARLA  ROSSINI

MONTEBELLO,  além  de  inúmeros  pedidos  de  provisionamentos  para  saques  em  tal

período.   Há ainda outros 3 saques em período diverso, nos dias 11, 12 e 15 de dezembro de

2014,  esses  já  de  valores  bem inferiores,  R$  100 mil  cada,  operacionalizados  por  Rosemildo

Correa Cunha: 
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Assim,  em apenas  3  dias,  entre  16  e  18  de  junho  de  2014,  evidenciando a

urgência na utilização dos valores, houve saques nas contas da BIOSINTESE por MAURO e

sua esposa totalizando  R$ 1.412.000,00 (um milhão,  quatrocentos e  doze  mil  reais),  valor

bem próximo ao que o colaborador MARCELLO TELLES narra ter sido cobrado de sua

empresa a título de propina pelos responsáveis pela investigação da Operação Titanium.

Além da comunicação das operações em espécie, houve ainda uma comunicação

do banco Santander em razão da recusa da cliente a prestar esclarecimentos sobre as transações

em espécie, e a resistência em receber os gerentes, dificultando a aplicação adequada da política

de compliance “conheça seu cliente”. Na referida comunicação o banco destaca a movimentação

do mês de junho de 2014, exatamente aquele em que foram verificadas as operações em espécie

supracitadas, e destaca que a origem dos recursos foi de transferências de mesma titularidade de

cerca  de  R$  1,4  milhão,  e  destino  saques  em espécie  também  do  mesmo  valor  tendo  como

portadores MAURO e CARLA MONTEBELLO: 
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Tais circunstâncias, portanto, são semelhantes às demais verificadas em diversos

episódios  de  pagamento  de  vantagens  indevidas  aos  policiais  investigados,  consubstanciando

fortes indícios da participação de MAURO MONTEBELLO no esquema criminoso. 

Vale ressaltar que, das empresas indicadas nas tabelas de maiores fornecedoras do

plano de  saúde  dos  Correios,  pelo  menos  duas  delas  foram comprovadamente  abordadas  pela

organização criminosa e pagaram vantagens indevidas,  como narrado nos itens 3.2 e 3.3 desta

peça: A SIGNUS DO BRASIL e a HEARTLINE. Há ainda suspeitas de que a IMACT tenha sido

alvo de abordagem malsucedida do grupo criminoso, como revelam os emails colhidos na quebra

de sigilo telemático. 

No e-mail  do Delegado LORENZO POMPÍLIO DA HORA foi  localizada  uma

mensagem enviada ao email do DPF JULIO RODRIGUES BILHARINHO na qual  LORENZO

encaminha  para  análise  do  colega  minuta  de  um  memorando  destinado  ao  Chefe  do

SIP/SR/DPF/RJ  já  numerado  (Memo nº  3026/15 –  NRCP/DELEPAT/SR/DPF/RJ)  tendo como

objetivo, segundo o texto do memorando “Ato de resguardo funcional” (DOC. 48).

No  texto  o  DPF  LORENZO  POMPÍLIO  DA  HORA  aponta  que  teria  sido

procurado por telefone pela advogada ILCELENE VALENTE BOTTARI, patrona das empresas

IMACT  e  CPRJ/IMPLANTES,  empresas  investigadas  na  Operação  Titanium,  fase  04  –  IPL

295/14,  informando  que  precisava  se  encontrar  pessoalmente  para  relatar  um fato  grave.  No

mesmo  dia  (28.05.2015)  teria  se  encontrado  com  a  advogada,  que  noticiou  que  seu  cliente

RODRIGO LONDRES informou que seu irmão foi abordado por advogado de nome CARLOS

ANDRÉ DONNICI  SION,  para  o  alertar  de  uma  operação  que  ocorreria  na  semana  seguinte,

oportunidade em que seria realizada uma diligência de busca e apreensão na empresa IMACT a

partir de uma investigação que estava sob a responsabilidade do DPF LORENZO, já que havia

interceptações telefônicas que estavam em curso que mostravam a falsidade da versão dada pelo

administrador  da  IMACT/CPRJ  em  depoimento  prestado  m  29.04.2015  na  Polícia  Federal.

Segundo o relato, o advogado CARLOS ANDRÉ DONNICI SION tinha profundo conhecimento

de detalhes da investigação em curso e afirmou que teria contatos dentro da Polícia Federal para

chegar no Delegado LORENZO e reverter a situação.
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Na minuta do memorando citado o DPF LORENZO afirma que expediu ofícios

preliminares  com o  objetivo  de  apurar  o  ocorrido,  sendo  identificado  que  CARLOS  ANDRÉ

DONNICI  SION não acessou ao  Prédio  dos  Correios  em que  se  situa  o  Núcleo  de  Registros

Postais  em alguma  oportunidade,  e  que  estavam pendentes  de  resposta  um ofício  que  visava

localizar vídeo no sistema de CFTV para identificar o acesso do advogado CARLOS DONNICI

no local em que se encontrou com o irmão de Rodrigo Londres e outro que solicitava à Nextel os

dados cadastrais e registros de ligações da linha móvel (21) 96436-8733 utilizada por CARLOS

ANDRÉ DONNICI SION. 

Tal  memorando  indica  que  houve,  portanto,  uma  abordagem  da  organização

criminosa à empresa investigada IMACT, sendo que o memorando  em questão pode ter sido uma

forma pensada pelo Delegado de se resguardar em razão da abordagem malsucedida,  podendo

afirmar posteriormente que não faria sentido ele mesmo informar o assunto à Corregedoria caso a

abordagem tivesse sido realizada a pedido dele. 

Vale registrar que o advogado CARLOS ANDRÉ DONNICI SION era, ao menos

no  ano  de  2015,  funcionário  do  escritório  de  contabilidade  do  operador   MARCELO

GUIMARÃES  (SAMA  CONTABILIDADE/ALVES  GUIMARÃES  CONTABILIDADE

GERENCIAL), com se extrai da base de dados do MTE- RAIS:

Além disso,   em razão da quebra de sigilo  de dados telemáticos  foi  localizada

mensagem enviada pelo aludido advogado a MARCELO GUIMARÃES, indicando que CARLOS

DONNICI atuava  como parceiro do operador MARCELO em vários negócios. Tal mensagem foi

encaminhada por MARCELO GUIMARÃES a sua esposa ROBERTA, e tratava de proposta de

desenvolvimento  e  manutenção  do  um portal  do  escritório  de  advocacia  Alves  e  Guimarães,

sendo que na referida mensagem CARLOS DONNICI aborda diversos negócios em comum entre

eles (DOC. 49):
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Como  já  apontado  anteriormente,  o  contato  do  referido  advogado  foi  ainda

encontrado  no  backup  na  nuvem  dos  contatos  de  MARCELO  GUIMARÃES.  A  partir  dos

números de tais contatos (21) 96484-8629 e 96436-8733 , verificou-se que CARLOS DONNICI

se  comunicou  em 77 oportunidades  com MARCELO GUIMARÃES e  sua  esposa  ROBERTA

GUIMARÃES entre abril  e  junho de 2015,  e várias nos dias 25 a 28 de maio,  exatamente  no

período em que se sucedeu o episódio narrado:
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A relação entre MARCELO GUIMARÃES e  CARLOS ANDRÉ DONNICI SION

e  a  abordagem  relatada  através  da  advogada  ILCELENE  não  foi  uma  mera  coincidência,

evidenciando,  na  realidade,  como  já  apontado  tentativa  malsucedida  do  grupo  criminoso  em

buscar  mais  um empresário para  participar  do esquema criminoso,  sendo que aparentemente  a

repercussão da abordagem, como contato da advogada com o Delegado relatando o ocorrido, fez

com que  LORENZO  adotasse  a  estratégia  de  encaminhar  o  memorando  citado  como  “ato  de

resguardo funcional”.

Assim, havendo provas da abordagem de ao menos duas empresas da lista para a

solicitação de vantagens indevida pelos policiais (SIGNUS e HEARTLINE), e fortes indícios em

relação a  uma terceira  tentativa sem êxito (no caso da IMACT),  a BIOSÍNTESE seria  apenas

mais  uma  das  empresas  da  lista  a  receber  essa  abordagem  e  possivelmente  iniciar  um

relacionamento  ilícito  com  os  membros  da  organização  criminosa,  o  que  merece  a  devida

apuração.
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7.3) SEMIU – SERVIÇO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
 E INTERNAÇÕES DE URGÊNCIA LTDA

O SEMIU – SERVIÇO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E INTERNAÇÕES

DE URGÊNCIA LTDA também figura na listagem das empresas que receberam valores do plano

de Saúde dos Correios em razão da apresentação de notas fiscais por serviços não prestados, e foi

representada nos autos do IPL em questão também pelo advogado MARCELO GUIMARÃES:

Logo  no  início  da  apuração  o  advogado  MARCELO  GUIMARÃES  apresenta

petição em nome da SEMIU em 31.10.2013 juntando documentos e esclarecimentos apresentados

pelo sócio e diretor financeiro JOÃO DE ALMEIDA FILHO (DOC. 50):
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Em  08.11.2013  foi  ouvido  SANCLER  MIRANDA  COSTA,  administrador  do

Hospital SEMIU, constando mais uma vez ao início do depoimento que este gostaria de colaborar

com as investigações. A versão trazida por SANCLER indicava que este não tinha conhecimento

originalmente  das  irregularidades  levadas  a  efeito,  fazendo  transparecer  que  ele  teria  sido

enganado por terceiros (DOC. 50).

Por sua vez, o  sócio e diretor financeiro JOÃO DE ALMEIDA FILHO foi ouvido

inicialmente  em  11.12.2013,  ocasião  em  que  afirmou  que  SANCLER  era  responsável  pela

negociação  das  tabelas  de  preços,  e  afirmou  que  somente  tomou  conhecimento  dos  valores

relacionados às notas fiscais em que houve irregularidades quando do depoimento de SANCLER.

Alguns dias depois, em 17.12.2013,  JOÃO DE ALMEIDA FILHO presta novo depoimento, no

qual consta que o depoente gostaria de colaborar com as investigações, e retifica o depoimento

anterior, afirmando que SANCLER não    era responsável pela negociação das tabelas de preços, e

traz versão em que diz que foi abordado por Daniel Nunes, que lhe relatou que seria possível a

revisão das glosas do plano de saúde dos Correios, e que assim procedeu acreditando estar agindo

corretamente, porém depois percebeu se tratar de um golpe (DOC. 50). 

Chama atenção a alteração da versão trazida pelo sócio do SEMIU apenas 6 dias

depois do primeiro depoimento,  e ainda as informações pouco verossímeis por ele trazidas, no

sentido de que realizou a fraude sem ter conhecimento da ilicitude, acreditando nas informações

trazidas por DANIEL.

Vale  registrar  que  a  apuração  em  face  do  SEMIU  aparentemente  não  teve

sequência de imediato em relação às irregularidades na cirurgia realizada no Hospital, ficando em

segundo plano, o que foi objeto de registro pelo MPF em 23.07.2015, quando o Procurador da

República responsável pelo caso exarou despacho nos autos buscando informações sobre outro

IPL em que a apuração tenha ocorrido (DOC. 50):
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Posteriormente,  em novembro  de  2015,  o  Ministério  Público  Federal  instaurou

Procedimento Investigatório Criminal para apurar os ilícitos relacionados à SEMIU (DOC. 50).

Destaca-se que no IPL 90/2014, em que foi analisada de forma mais detalhada a

conduta  dos  empresários  e  as  irregularidades  de  cada  hospital,  o  relatório  assinado pelo  DPF

LORENZO não possui tópico específico para abordar as irregularidades envolvendo o SEMIU e

seus gestores,  como ocorreu em relação a outros Hospitais,  sendo que o SEMIU e os gestores

SANCLER MIRANDA COSTA (administrador) e  JOÃO DE ALMEIDA FILHO (sócio e diretor

financeiro)  são  mencionados  apenas  quando  abordados  os  “SEGMENTOS  MÉDICOS  QUE

COLABORARAM COM AS INVESTIGAÇÕES”  (DOC. 18).

Tais  circunstâncias,  quando  analisadas  em  conjunto  com  a  movimentação

financeira  da  SEMIU,  com transferências  realizadas  em sequência  pelo  menos  nos  meses  de

dezembro a março de 2014 em favor da SERRARIA JACARÉ e a SAMA CONTABILIDADE,

empresas  já  envolvidas  nos  demais  episódios  de  recebimento  de  propina,  levantam suspeitas

sobre o envolvimento dos gestores da empresa SEMIU no esquema criminoso de pagamento de

vantagens indevidas: 

Faz-se necessário, portanto, aprofundar as apurações também neste ponto quanto à

suspeita de atuação ilícita de SANCLER MIRANDA COSTA e  JOÃO DE ALMEIDA FILHO.

8) DOS DADOS OBTIDOS NA QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICA DE ABRIL DE 2019

Embora ainda não tenham sido examinados todos os dados recebidos e tampouco

recebidos todos  os  dados determinados  pelo Juízo,  já  foi  realizada  uma  análise  preliminar  do

material  obtido  da  nova  quebra  de  sigilo  de  dados  telemáticos,  que  trouxe  indícios  de  novos

ilícitos praticados pelo investigado LORENZO MARTINS POMPÍLIO DA HORA e reforçaram a

relação espúria existente entre o Delegado e os investigados na Operação Titanium. 
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Verificou-se das mensagens constantes dos e-mails lorenzophora@yahoo.com.br

e  lorenzophora@gmail.com que o investigado LORENZO MARTINS POMPÍLIO DA HORA

mantém escritório de advocacia em nome de seus filhos José Gustavo de Oliveira Pompílio da

Hora  e  Juliana de  Oliveira  Pompílio  da  Hora,  com participação  do advogado Herval  Madeira

Forny, atuando diretamente nas causas patrocinadas pelo escritório de advocacia JG Oliveira &

J Oliveira  Pompílio  da  Hora  Advogados  Associados,  como  se  advogado  fosse,  além  de  ser

responsável  pelo  pagamento  das  despesas  do  escritório,  pelas  declarações  à  Receita  Federal,

dentre outras atividades. 

Diversos comprovantes  de pagamento de despesas do escritório por LORENZO

foram  localizados  no  e-mail  do  investigado,  sendo  ainda  identificadas  várias  mensagens  que

evidenciam que o Delegado é o responsável pelo pagamento de tais despesas. Como exemplo,

apresentam-se  as  mensagens  a  seguir,  em que  a  filha  encaminha  as  contas  do  escritório  para

LORENZO POMPÍLIO DA HORA e em que o Delegado envia à filha cópia de GRERJ paga:
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Abaixo  apresenta-se  print  que  mostra  uma  série  de  mensagens  recebidas  pelo

Delegado envolvendo as atividades de advocacia do escritório coordenadas por LORENZO :
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A  atuação  do  aludido  escritório  e  do  investigado  LORENZO  POMPÍLIO  DA

HORA ocorre na área cível e também na área criminal, com a elaboração de notícias crime e a

atuação  em  inquéritos  policiais,  inclusive  em  curso  perante  a  Polícia  Federal,  com  plena

participação do Delegado. 

São  vários  exemplos  de  mensagens  em  que  o  DPF  LORENZO  é  instado  a  se

manifestar  sobre  o  conteúdo  de  peças  judiciais,  pareceres  e  questões  jurídicas  examinadas  pelo

aludido escritório de advocacia, algumas expostas a seguir. É ainda sintomática mensagem veiculada

em janeiro de 2019 do advogado Paulo Cesar Ozorio Gomes para LORENZO POMPÍLIO DA HORA

para que combinem uma visita ao escritório, encaminhando mensagens anteriores no corpo do e-mail

em que Paulo Cezar indica LORENZO como advogado para tratar das questões jurídicas de uma

empresa, e ainda sugere uma visita ao escritório do Delegado: 
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Em seguida LORENZO responde a mensagem pedindo dados das ações para que ele

possa confeccionar uma apresentação em PowerPoint para a reunião:
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Frequentemente  são  trocadas  mensagens  entre  o  Delegado  e  seus  filhos  para

encaminhar  peças  do escritório de advocacia,  contratos de honorários,  relatórios e  outros para

“colaboração”  de  LORENZO  POMPÍLIO  DA  HORA,  inclusive  através  do  grupo

pompiliodahora@googlegroups.com,  por  meio  dos  serviços  de  armazenamento  em  nuvem

Dropbox ou Google Drive:

Há ainda uma outra mensagem identificada em que LORENZO encaminha a seus

filhos relatórios e peças por eles produzidas, determinando que eles estudem as peças para as reuniões

que aconteceriam, sendo que LORENZO usa frase em que evidencia a sua atuação pessoal nos casos,

escrevendo “Leiam e estudem para a reunião os nossos trabalhos em andamento.”:
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Em outras oportunidades LORENZO encaminha aos filhos documentos para serem

assinados ou arquivados, orientando que leiam o material, evidenciando que o conteúdo foi, de fato,

confeccionado pelo Delegado.
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Há, do mesmo modo, uma série de e-mails enviados por LORENZO a seus filhos e a

terceiros com alterações realizadas por ele em peças, como se verifica de alguns dos exemplos abaixo,

um deles envolvendo inclusive missiva direcionada ao Chefe da DELEPREV, onde se encontra lotado

o investigado:
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No  mesmo  sentido,  verificou-se  mensagem  em  que  LORENZO  informa  qual  a

estratégia a ser adotada por envolvidos em inquérito policial em curso na Polícia Federal em Nova

Iguaçu, nitidamente atuando como advogado em favor de investigados:
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Resta claro, portanto, que LORENZO POMPÍLIO DA HORA, embora ocupe o cargo

de Delegado da Polícia Federal, vem exercendo frequentemente a advocacia, inclusive em favor de

envolvidos em investigações em curso da Polícia Federal, usando a estrutura do escritório de seus

filhos, e pedindo que estes assinem petições, pareceres e documentos por ele confeccionados e que o

investigado não poderia assinar, o que consubstancia ato de improbidade administrativa e deve ensejar

a apuração da conduta do Delegado em toda a sua extensão, de modo a analisar se o DPF se valeu de

seu cargo para atuação nas investigações em curso perante a Polícia Federal, o que pode representar

ainda o delito de advocacia administrativa. 
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No  que  concerne  à  presente  investigação,  constatou-se  que  LORENZO

POMPÍLIO  DA  HORA  vem  atuando  nessa  condição  em  favor  de  pessoas  que  foram

investigadas  na  Operação  Titanium,  dentre  os  quais  os  requeridos  SANCLER  MIRANDA

COSTA e  JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR. Em uma das mensagens

identificadas,  o DPF LORENZO encaminha minutas  por ele  confeccionadas a SANCLER e

escreve “OLHA DO QUE VC ESCAPOU.  TUDO SETE. BJ”,  demonstrando  relação muito

próxima de SANCLER: 

Em  anexo  à mensagem  consta  uma  notícia  crime  direcionada  à  Delegacia  de

Defraudações  e  Falsificações  da  Polícia  Civil  do  Rio  de  Janeiro,  além  de  notícias  de  ilícitos

direcionadas à OAB e ao Conselho de Contabilidade. Em outro momento, LORENZO encaminha a

SANCLER mensagem anexando um “RELATÓRIO DE ANDAMENTO DE COMPLIANCE” em que

consta o timbre do escritório JG Oliveira & J Oliveira Pompílio da Hora Advogados:
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Mensagem semelhante foi enviada a JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO

JÚNIOR, administrador do HOSPITAL RIO LARANJEIRAS e investigado na Operação Titanium:
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Há ainda outras duas mensagens que reforçam a relação entre LORENZO POMPÍLIO

DA HORA e JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR. Na primeira, pessoa de nome

Clovis  pede  a  LORENZO  que  encaminhe  um  cartão  de  plano  de  saúde  a  JOÃO  CORDEIRO

JÚNIOR, e outro em que LORENZO pede ajuda para que JOÃO, se possível, arrume emprego para

uma pessoa, encaminhando seu currículo: 
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Posteriormente LORENZO faz o mesmo pedido conjuntamente a JOÃO CORDEIRO

JÚNIOR e a SANCLER MIRANDA COSTA, em texto que evidencia a intimidade entre eles, fazendo

inclusive referência a um encontro entre eles:

Verificou-se, por fim, que LORENZO POMPÍLIO DA HORA recebe mensagem do

escritório  de  contabilidade  de  MARCELO  GUIMARÃES,  do  grupo  ALVES  GUIMARÃES,

encaminhando  documentos  de  uma  empresa  que  aparentemente  vinha  sendo  representada  por

LORENZO como advogado:
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Já em relação a ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO, a análise do

conteúdo  da  conta  de  e-mail  rosalinosneto@hotmail.com demonstra  que  ROSALINO

FELIZARDO DE SANTANA NETO administra uma série de empresas em nome de terceiros 15,

recebendo  em seu  e-mail  todos  os  dados  gerenciais  dessas  empresas  e  até  as  declarações  de

imposto de renda dos sócios “laranjas”, além de realizar pagamentos em nomes das empresas e

receber notas fiscais, extratos bancários, informações sobre serviços contábeis, execuções, cópias

alterações  de  contratos  sociais,  etc.  Dentre  essas  estão  as  empresas  já  citadas  na  presente

investigação CASA DE SAÚDE SÃO BENTO e SERRARIA JACARÉ. Abaixo apenas alguns

exemplos ao longo dos anos das dezenas de e-mails que indicam a atuação de ROSALINO:

Em  um  e-mail  em  especial  ROSALINO  FELIZARDO  DE  SANTANA  NETO

recebe cópia de uma funcionária do grupo ALVES GUIMARÃES um contrato de gaveta de uma

das empresas que ele admonistra, a JACARÉ AUTOMÓVEIS LTDA:

15 Foram localizados elementos que indicam que ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO administra
as  empresas  SERRARIA  JACARÉ  LTDA,  JACARÉ  AUTOMÓVEIS  LTDA,  CASA  DE  SAÚDE  SÃO
BENTO, VITAL AIR SERVICOS ELETROMEDICOS EIRELI, FIRST HOME GESTÃO IMOBILIÁRIA,
e  ACP – APOIO EMPRESARIAL EIRELI, havendo ainda suspeitas de situação idêntica envolvendo outras
empresas.
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ROSALINO  também  administra  a  empresa  ACP  –  APOIO  EMPRESARIAL

EIRELI, em nome de sua companheira ANA CLARISSA CARDOSO PEIXOTO,  que emitiu uma

série de notas fiscais em face das empresas CASA DE SAÚDE SÃO BENTO e HOSPITAL RIO

LARANJEIRAS  (administrada  pelo  requerido  JOÃO  ALBERTO  MAGALHÃES  CORDEIRO

JÚNIOR),  com indícios  de simulação  de prestação de serviços  para  repasse  de valores  dessas

empresas  para  ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO, o que deve ser  aprofundado

durante as investigações.
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Por fim, no que concerne ao requerido ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO, a análise

das mensagens trocadas através do e-mail evertondpf@gmail.com   confirmam que o investigado

realizava propostas de compra de veículos automotores em dinheiro, e que até recentemente

o  escrivão  mantinha  a  propriedade  de  veículos  de  valores  incompatíveis  com  seus

rendimentos,  e  continuava  a  realizar  frequentemente  transações  de  compra  e  venda  de

automóveis de valores elevados,  como se pode constatar  dos prints das mensagens e de seus

anexos abaixo: 
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Além  da  Mitsubishi  L200  e  da  Nissan  Frontier  que  foram  anunciadas  por

ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO para venda em março de 2019, conforme e-mails  supra, este

ainda  adquiriu  uma  caminhonete  FORD RANGER cabine  dupla  em março  de  2019,  como se

verifica de apólice de seguro endossada para ÉVERTON em 14.03.2019 (localizada no e-mail do

escrivão),  sendo  que  o  valor  de  mercado  do  automóvel,  segundo  a  tabela  FIPE,  era  de

R$ 128.878,00:
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 9)  DOS FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Todos  os  fatos  expostos  nesta  peça evidenciam a presença  dos  pressupostos

para a decretação da prisão preventiva dos investigados  LORENZO POMPÍLIO DA HORA,

ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO, MARCELO GUIMARÃES, ROSALINO FELIZARDO

DE  SANTANA  NETO,  LUIS  HENRIQUE  DO  NASCIMENTO  ALMEIDA,  JOÃO

ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR e PATRÍCIA VAZ CALDAS.

Em primeiro lugar, o fumus comissi delicti  se encontra devidamente comprovado

pelos fartos elementos de prova reunidos na presente apuração, evidenciando a prática de crimes de

corrupção  ativa  e  passiva,  lavagem  de  dinheiro  e  pertinência  a  organização  criminosa,  com

participação comprovada dos requeridos supracitados.

No que concerne ao periculum libertatis, verifica-se, na situação em exame, em

especial, a gravidade concreta dos crimes praticados, a perspectiva de reiteração delitiva, o fato

dos  requeridos  integrarem  organização  criminosa  e  o  grave  risco  de  interferência  nas

investigações,  os  quais  justificam a decretação  da prisão  preventiva para  a  garantia  da  ordem

pública e da conveniência da instrução criminal, como reconhecido pela jurisprudência pátria. 

Passa-se,  a  seguir,  a  analisar  individualmente  os  requisitos  para  a  prisão

preventiva, inicialmente abordando os integrantes do núcleo central da organização criminosa.

9.1) NÚCLEO CENTRAL DO GRUPO CRIMINOSO

Como  amplamente  exposto  nesta  peça,  o  núcleo  principal  da  organização

criminosa  é  formado  pelos  agentes  públicos  LORENZO MARTINS POMPÍLIO DA HORA e

ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO, que conduzem as investigações em razão das quais se dá a

solicitação de vantagens indevidas; assim como pelos operadores MARCELO GUIMARÃES e

ROSALINO FELIZARDO DE  SANTANA NETO,  responsáveis  por  intermediar  as  operações
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ilícitas, receber e movimentar os recursos, assim como idealizar e executar esquemas de lavagem

de capitais para movimentações dos recursos por suas empresas com aparência de licitude. 

A imprescindibilidade da prisão preventiva dos requeridos LORENZO POMPÍLIO

DA  HORA,  ÉVERTON  DA  COSTA  RIBEIRO,  MARCELO  GUIMARÃES  e  ROSALINO

FELIZARDO DE SANTANA NETO está fundamentada em incontestável risco para a garantia da

ordem pública, e também da instrução criminal, considerando circunstâncias concretas das condutas

praticadas pelos investigados.

Como já apontado, mesmo após surgirem as primeiras suspeitas de irregularidades

em sua atuação na condução do IPL, o que envolveu uma série de episódios de comunicações à

Corregedoria da Polícia Federal e ao Setor de Inteligência Policial da Superintendência do Rio de

Janeiro, os requeridos prosseguiram nas atividades criminosas, continuando a cobrança de vantagens

indevidas  de  empresários  investigados  e  potenciais  investigados  nas  Operações  Viupostalis  e

Titanium  para  os  favorecerem  nas  apurações  em  curso  ou  evitarem  que  as  investigações  se

direcionassem aos que aceitassem participar do esquema criminoso. 

Mesmo a relotação do DPF LORENZO na DELEPREV, tendo este deixado de

conduzir as duas investigações em que vinha solicitando vantagens indevidas, não impediu que este

voltasse  a  investigar  os  mesmos  personagens,  com  o  redirecionamento  de  um  inquérito  da

DELEPREV e que vinha sendo conduzido por outro Delegado,  aparentemente  com o objetivo de

prosseguir em sua empreitada criminosa (DOC. 39). 

Vale  lembrar  que  há  suspeitas  de  nova  atuação  criminosa  de  LORENZO

POMPÍLIO DA HORA quando, em maio de 2017, o investigado recebe e-mail de Mauro Montebello,

sócio da empresa Biosíntese, solicitando a apreciação do Delegado quanto a inquérito em curso na

Polícia  Federal  relacionado à  empresa  Biosíntese,  o  que,  pelos  demais  elementos  já  colhidos  na

presente investigação, indica uma solicitação para que LORENZO interviesse naquela investigação

em favor de Mauro caso fosse viável. 
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Esse tipo de solicitação reflete um relacionamento estável em que o empresário pode

sempre pedir a “ajuda” do Delegado buscando tentar solucionar seus problemas na Polícia Federal,

exatamente  da  forma  como  relatou  ROSALINO  FELIZARDO  DE SANTANA  NETO no  áudio

gravado com os colaboradores (tópico 2 desta peça), dizendo que em caso de qualquer problema que

tivessem em razão de investigações na Polícia Federal poderiam acionar o DPF LORENZO através de

MARCELO  GUIMARÃES,  para  que  o  Delegado  tentasse,  se  fosse  possível,  atuar  junto  ao

DPF responsável pelo caso para beneficiar os empresários. 

Tais circunstâncias representam elementos mais que suficientes para fundamentar a

decretação da prisão preventiva dos requeridos,  sendo evidente que,  permanecendo em liberdade,

continuarão a praticar crimes semelhantes aos ora investigados, o que sem qualquer dúvida, representa

enorme risco à garantia da ordem pública. 

Aliás, esse tipo de ligação espúria e estável com os empresários, somada à ampla rede

de relacionamentos construída pelos requeridos LORENZO POMPÍLIO DA HORA e ÉVERTON DA

COSTA RIBEIRO na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que permitia a atuação

ilícita dos agentes públicos junto aos demais Delegados e Escrivãos à frente de diversas apurações de

interesse dos empresários “parceiros”, evidencia inclusive que apenas o afastamento de suas funções

não  seria  suficiente  para  fazer  cessar  a  atuação  criminosa  dos  requeridos,  fazendo-se  necessária

efetivamente a sua segregação cautelar.

Vale registrar que a conduta dos requeridos causa enorme descrédito à Polícia Federal

e às instituições que atuam na persecução penal como um todo, inclusive ao Ministério Público e ao

Poder  Judiciário,  já  que  aos  investigados  naquelas  apurações  bastava  o  pagamento  de  vultuosos

valores  de propina aos  policiais  federais  para  que não sofressem os efeitos  de uma investigação

criminal ou que os tivessem contra si minimizados.

Nesse sentido, o auge da atuação criminosa dos agentes públicos requeridos parece

ser – ao menos até o momento - a cobrança de propina da investigada PATRÍCIA VAZ CALDAS,

sócia da empresa NEUROSURGICAL, um dia após uma decisão judicial determinando a realização

de  busca  e  apreensão  em seus  endereços,  o  que  denota  a  ousadia  dos  membros  da  organização

criminosa  em desafiar  o Poder Judiciário,  atuando para que a  decisão judicial  não produzisse os

efeitos dela esperados, mediante conluio com os investigados.
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Além da necessidade da segregação cautelar dos requeridos para garantia da ordem

pública,  verifica-se,  do  mesmo  modo,  a  sua  imprescindibilidade  para  afastar  o  risco  à  instrução

criminal. Ora, se os requeridos atuaram exatamente para obstaculizar uma investigação criminal que

eles próprios conduziam, é evidente que tentarão fazer o mesmo em benefício próprio, com todas as

armas de que dispuserem. 

Nesse sentido, vale pontuar que os requeridos ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO e

LORENZO POMPÍLIO DA HORA, chegaram a, de alguma forma, tomar conhecimento da existência

de investigação na Corregedoria em seu desfavor, enquanto estas ainda tinham caráter sigiloso, e a

iniciativa de ambos foi abordar pessoas ligadas à UAIN para obter maiores informações (DOC. 38 -

Anexo II ao Ofício 288/2019-COR/SR/PF/RJ,  Informação 0215/2019-COR/SR/PF/RJ). 

No  primeiro  caso,  em  julho  de  2016,  alguns  advogados  dizendo  representar  o

escrivão ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO chegaram a procurar informações sobre uma investigação

em curso em seu desfavor, o que chamou a atenção por se tratar de procedimento sigiloso. Logo em

seguida,  ainda  em julho  de  2016,  o  DPF Wallace,  apontado por  ROSALINO FELIZARDO DE

SANTANA NETO no áudio gravado como sendo um dos Delegados ligados ao grupo, à época em

exercício na DRE, compareceu à UAIN indagando acerca de investigação em curso envolvendo o

EPF  ÉVERTON,  afirmando  que  estaria  apenas  sondando  tais  informações  porque  ÉVERTON

supostamente  teria  interesse  em ir  para  a  DRE,  e  ainda  disse  que  “ouviu  dizer”  que  advogados

papareceram na UAIN perguntando por apurações envolvendo ÉVERTON. Em uma terceira ocasião,

em 24.01.2017, o próprio DPF LORENZO POMPÍLIO DA HORA compareceu à UAIN/RJ e em

alguns locais da Corregedoria perguntando  se existia algo em desfavor do EPF ÉVERTON.

A atitude dos requeridos frente à informação de que existiria uma investigação em

seu desfavor é, portanto, fator concreto a apontar o risco à investigação e à instrução criminal, sendo

razoável esperar que após tomar conhecimento da presente investigação os requeridos busquem de

alguma  forma  turbar  as  apurações.  Aliás,  ressalta-se  que  ÉVERTON  DA  COSTA  RIBEIRO  e

LORENZO POMPÍLIO DA HORA estão em exercício na Polícia Federal no Rio de Janeiro há muitos

anos, possuindo uma grande rede de contatos nas mais diversas Delegacias da Superintendência do

Rio de Janeiro, o que lhes permitiu inclusive ter conhecimento da existência de investigação em curso

em desfavor de ÉVERTON. Como já apontado, tal rede de conhecimento lhes garante uma influência

obscura em diversas unidades da Polícia Federal dentro da Superintendência do Rio de Janeiro (a

abordagem pelo DPF Wallace buscando informações sobre a apuração é apenas um pequeno exemplo
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de tal influência), de modo que o próprio afastamento do cargo não seria suficiente para impedir o

risco à garantia da ordem pública e à instrução criminal. 

Há  ainda  um outro  episódio  que  merece  destaque  na  conduta  do

escrivão ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO e que reforça a necessidade de sua prisão cautelar. Além

de todos os elementos já colhidos, constata-se, a partir das fotografias armazenadas pelo investigado e

obtidas mediante quebra de sigilo de dados telemáticos, que, em 30 março de 2017, ÉVERTON DA

COSTA RIBEIRO realizou “incursão” em outra unidade no prédio em que trabalha,  tendo tirado

diversas fotografias de itens constantes do corredor de um delegacia da Superintendência do Rio de

Janeiro, inclusive da mesa e de anotações de colegas de trabalho, evidenciando que buscava algum

tipo de informação sigilosa para fins ilícitos:
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Este  episódio,  em  clara  atividade  de  contrainteligência,  revela  mais  uma  vez  a

predisposição  do  investigado  ÉVERTON em atuar  de  todas  as  formas  possíveis  para  prejudicar

investigações em curso em seu desfavor, o que reforça a imprescindibilidade de sua prisão cautelar

para garantia da instrução criminal.

No  mesmo  sentido,  vale  lembrar  que  tanto  o  acusado  ÉVERTON  DA  COSTA

RIBEIRO como o DPF LORENZO POMPÍLIO DA HORA adotavam medidas de cautela para evitar

a  ação  das  autoridades  em  eventual  investigação  em  seu  desfavor,  sendo  que  ÉVERTON  e

MARCELO GUIMARÃES se valiam do apliativo Wickr, como já explicitado (DOC. 25), enquanto
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LORENZO utilizava o aplicativo Confide, ambos que possuem como principal característica a troca

de mensagens autodestrutivas, isto é, programadas para serem apagadas após algum tempo do envio,

visando  exatamente  deixar  rastros  de  suas  conversas.  No  caso  de  LORENZO,  foi  localizada

mensagem em sua caixa de e-mail em que o delegado se cadastra no Confide e recebe e-mail pata

validar o endereço de e-mail:

Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 06/05/2019 03:42:21
Signatário(a): RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS
Código de Autenticação: 9F55F75D473505E6CD1BD6FB1501F97F
Verificação de autenticidade: http://www.prrj.mpf.mp.br/transparencia/autenticacao-de-documentos/

7

JFRJ
Fls 175

Protocolada por rafael antonio barretto dos santos em 06/05/2019 12:12. (Processo: 0500761-38.2019.4.02.5101 - Petição: 0500761-38.2019.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a SONIA MARIA DA SILVA SAISE.
Documento No: 81070199-6-0-137-62-715956 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



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

Núcleo de Combate à Corrupção

Os  últimos  dados  obtidos  com  a  quebra  de  sigilo  telemática  evidenciam  que  o

investigado  LORENZO MARTINS POMPÍLIO DA HORA mantém escritório de advocacia em

nome de seus filhos José Gustavo de Oliveira Pompílio da Hora e Juliana de Oliveira Pompílio da

Hora,  atuando diretamente nas causas patrocinadas pelo escritório de advocacia JG Oliveira &

J Oliveira Pompílio da Hora Advogados Associados, como se advogado fosse, inclusive em favor

de  pessoas  que  eram  investigados  na  Operação  Titanium,  com os  quais  o  Delegado  mantém

relacionamento evidentemente espúrio. 

Embora  ocupe  o  cargo  de  Delegado  da  Polícia  Federal,  o  investigado

LORENZO  POMPÍLIO  DA  HORA  atualmente   vem  exercendo  a  advocacia  de  forma

escamoteada,  usando  a  estrutura  do  escritório  de  seus  filhos  e  pedindo  que  estes  assinem

petições, pareceres e documentos por ele confeccionados e que o investigado não poderia assinar,

inclusive  em  favor  de  envolvidos  em  investigações  em  curso  da  Polícia  Federal,  o  que

consubstancia no mínimo ato de improbidade administrativa, mas que pode caracterizar ainda o

delito de advocacia administrativa, a depender de apuração detalhada de sua conduta. 

Vale registrar ainda, como bem relatou o colaborador MARCELLO TELLES, que os

requeridos se valeram da estratégia de exercer enorme pressão, com a ameaça inclusive da exposição

do nome das empresas do colaborador na imprensa como ligadas a irregularidades sob apuração, para

que o empresário acabasse cedendo à pressão e aceitando o pagamento da propina solicitada. Assim,

em conjunto com os demais elementos já citados, há fundados motivos para crer que, em liberdade, os

requeridos poderão atuar exercendo pressões para intimidar as testemunhas, da mesma forma como

fizeram para convence-los a participar do esquema criminoso.

Outro  ponto  a  ser  destacado  se  relaciona  às  transações  identificadas  durante  as

investigações já narradas nesta peça que indicam a prática de delitos de lavagens de capitais por tais

investigados,  com a  ocultação de  bens  em nome de terceiros,   dentro  os  quais  podemos  citar  o

episódio da compra de um automóvel pela esposa de LORENZO POMPÍLIO DA HORA da mãe do

investigado LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO ALMEIDA,  o jet ski utilizado por ÉVERTON

DA COSTA RIBEIRO que estava em nome do requerido JOÃO CORDEIRO JÚNIOR, assim como a

aquisição de bens e participações societárias por ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO em nome de

LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO ALMEIDA. 
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Destaca-se que, com a cobrança generalizada de propinas em valores elevados de

diversos investigados nas Operações Titanium e Viupostalis,  a soma das quantias envolvidas no

esquema criminoso, ao menos em relação aos pagamentos de propina já conhecidos realizados

pelos  empresários  ADENOR  GONÇALVES,  MARCELLO  TELLES,  RICARDO  RANGEL

SOHN, JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR e PATRÍCIA VAZ CALDAS,

ultrapassa o montante de 4 milhões de reais16, considerando apenas parte dos valores efetivamente

pagos  por  tais  empresários,  uma  vez  que  foram  utilizados  para  o  cálculo  apenas  os  valores

“rastreáveis”, ou seja, aqueles valores que constam de saques em espécie das contas das empresas ou

que  foram tranferidos  diretamente  para  as  contas  das  empresas  administradas  pelos  operadores.

Lembre-se que, como apontado no tópico 8 supra, o ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO continua a

realizar transações de compra e venda de veículos em valores incompatíveis com seus rendimentos,

inclusive neste  ano de 2019,  há menos de dois  meses,  indicando que continua a  movimentar  os

valores de origem ilícita auferidos.

 

Assim, resta claro que ainda não foi desvelado o destino da maior parte dos recursos

auferidos  de  forma  ilícita  por  LORENZO MARTINS  POMPÍLIO DA HORA e  ÉVERTON DA

COSTA RIBEIRO, permanecendo, portanto, oculta a localização dos valores recebidos como proveito

dos crimes de corrupção já demonstrados. . Nesse sentido, impõe-se a custódia cautelar de LORENZO

POMPÍLIO  DA  HORA  e  ÉVERTON  DA  COSTA  RIBEIRO,  e  ainda  de  seus  operadores

MARCELO GUIMARÃES e ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO, como forma de

garantia  da  ordem pública  e  da  instrução  criminal,  evitando  novas  movimentações  dos bens e

valores produto dos crimes praticados, em especial dos recursos que até o momento permanecem

ocultos. A manutenção em liberdade dos requeridos após as medidas ostensivas requeridas nesta peça

possibilitaria ampla movimentação do patrimônio ilícito por eles amealhado.

 A 1ª Turma Especializada deste E. TRF da 2ª Região, no julgamento do Habeas

Corpus  0000520-69.2017.4.02.0000 no âmbito da Operação Eficiência, tratou dos requisitos para

a  decretação  da  prisão  preventiva,  nos  seguintes  termos:  “Há amparo  legal  para  a  medida

16 Considerando cerca de 1 milhão de reais pagos por ADENOR GONÇALVES; a quantia de 1,5 milhões de reais pagos
pelo  colaborador  MARCELLO  TELLES;  ao  menos  R$  400.000,00  pagos  por  RICARDO  SOHN;  o  montante  de
1 milhão  de reais pago por  JOÃO CORDEIRO JÚNIOR;  e  ao menos  R$ 450.000,00 pagos por PATRÍCIA VAZ
CALDAS  
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extrema nos casos em que se projete a reiteração criminosa e/ou o crime tenha sido praticado em

circunstâncias  e/ou condições  pessoais  do autor,  que indiquem concreta gravidade dos fatos,

capazes de negar frontalmente a ordem pública vigente e mediante a qual devem se pautar os

cidadãos. Com efeito, situações como: gravidade concreta do crime; circunstâncias da prática

do  crime;  perspectiva  de  reiteração  no  crime;  condições  pessoais  do  agente;  periculosidade

social;  integrar  associação  criminosa,  são  frequente  e  atualmente  reconhecidas

jurisprudencialmente como justificativas para a decretação da prisão preventiva para a garantia

da ordem pública.” 

No mesmo sentido, o STF vem fixando parâmetros para as prisões cautelares, os

quais se aplicam ao presente caso:

“4.  A  prisão  preventiva  supõe  prova  da  existência  do  crime  (materialidade)  e
indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e
por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são
insuficientes  para  justificar  o  encarceramento  preventivo.  A  eles  deverá  vir
agregado,  necessariamente,  pelo  menos  mais  um  dos  seguintes  fundamentos,
indicativos da razão determinante da medida cautelar:  (a) a garantia da ordem
pública,  (b)  a  garantia  da  ordem  econômica,  (c)  a  conveniência  da  instrução
criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal. (...) 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
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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, 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. (...) 13. A jurisprudência desta Corte firmou-se no
sentido de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o
condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal. 14. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem.
(HC 128278 / PR - Julgamento:  18/08/2015 - Segunda Turma)17.

  Com efeito, a análise meticulosa da jurisprudência leva ao entendimento de que para

a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, é fundamental a análise da concreta

gravidade dos fatos; das circunstâncias da prática do crime; da perspectiva de reiteração delitiva; da

posição ocupada pelo agente na organização criminosa.  

 Os critérios trazidos nos julgados supracitados  quanto à fundamentação da prisão

preventiva para a garantia da ordem pública se aplicam às circunstâncias do caso em exame, diante do

papel  de  destaque  dos  requeridos  LORENZO POMPÍLIO DA HORA e  ÉVERTON DA COSTA

RIBEIRO  na  organização  criminosa,  como  agentes  públlicos  responsáveis  pela  condução  das

investigações  nas  quais  houve  solicitação  de  vantagens  indevidas,  sendo  certo  que  sem  a  sua

participação o esquema criminoso jamais seria possível. Evidencia-se, no mesmo sentido, a concreta

gravidade dos crimes de corrupção e lavagem de capitais verificados, bem como o fundado receio de

reiteração delitiva por parte dos requeridos, ambos já abordados neste tópico.

Vale  citar  ainda  julgamento  recente  do  Supremo  Tribunal  que  aborda  diversos

aspectos relacionados aos presssupostos para decretação da prisão preventiva e que se aplicam ao caso

sub examen, em especial no que concerne ao risco de reiteração delitiva, à natureza permanente dos

cimes de lavagem na modalidade ocultação, e ainda ao concluir queo afastamento da função pública

não neutraliza o risco de cometimento de novos delitos:

17 No mesmo sentido HC 123701/SP, Min ROSA WEBER, Primeira Turma, 09/12/2014; HC 132172/PR, Min GILMAR
MENDES, Segunda Turma, 26/04/2016; HC 109278/PI, Min  LUIZ FUX, 13/03/2012. 
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Ementa:  HABEAS  CORPUS.  MATÉRIA  CRIMINAL.  PRISÃO  PREVENTIVA.
REMESSA  AO  PLENÁRIO.  ATRIBUIÇÃO  DISCRICIONÁRIA  DO  RELATOR.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO
PRISIONAL.  PREJUÍZO  DO  WRIT.  IMPETRAÇÃO  NÃO  CONHECIDA.
POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE  CONCRETA.  REITERAÇÃO  CRIMINOSA.  ESCOPO
EXTRAPROCESSUAL.  ATUALIDADE  DO  RISCO.  APRECIAÇÃO
PARTICULARIZADA.  LAVAGEM  DE  BENS.  MODALIDADE  OCULTAÇÃO.
INFRAÇÃO  PERMANENTE.  CESSAÇÃO  DO  EXERCÍCIO  DE  FUNÇÃO
PÚBLICA.  INSUFICIÊNCIA.  CRIME  COMUM.  EXCESSO  DE  PRAZO.
INOCORRÊNCIA.  COMPLEXIDADE  DA  CAUSA.  PLURALIDADE  DE
ACUSADOS.  DIMENSÃO  DA  INSTRUÇÃO  PROCESSUAL.  DURAÇÃO
RAZOÁVEL  DO  PROCESSO.  ORDEM  NÃO  CONCEDIDA.  (…)  5.  A  prisão
preventiva poderá ser  decretada quando se  verificar,  cumulativamente,  prova da
existência do crime, indícios suficientes de autoria e ao menos alguma das hipóteses
previstas no art. 312 do Código de Processo Penal. 6. O habeas corpus constitui via
inadequada  para  reexaminar,  aprofundadamente,  a  questão  associada  ao  lastro
probatório  mínimo  da  conduta  imputada  ao  paciente  nas  instâncias  ordinárias.
7. Quanto  aos  requisitos  previstos  no  art.  312,  CPP,  a  jurisprudência  desta
Suprema Corte consolidou-se no sentido de que a finalidade de evitar a prática de
novos delitos insere-se no escopo da ameaça à ordem pública, receio que pode ser
extraído,  fundadamente,  entre  outros,  de  particularidades  afetas  à  execução
criminosa ou da gravidade concreta da conduta, desde que revelem, sob uma ótica
prospectiva, a especial periculosidade do agente. 8. A prisão processual imposta
com  base  no  fundamento  do  acautelamento  da  ordem  pública  não  se  associa
necessariamente  à  tutela de  interesses  endoprocessuais.  Vale  dizer,  não se  trata
simplesmente de aferir  a probabilidade de persistência de um modelo criminoso
determinado, mas, sobretudo, de dissuadir práticas criminosas que desbordem do
fato  individualmente  considerado.  Em  outras  palavras,  trata-se  de  examinar  o
risco concreto de reiteração de infrações penais, ainda que não insertas no exato
contexto em que os fatos pretéritos teriam se desenrolado. 9. Como decorrência
dos contornos extraprocessuais da tutela à ordem pública, para fins cautelares de
avaliação da propensão à reiteração delitiva, não se exige exata correspondência
entre  os  fatos  atribuídos  ao  agente  e  os  já  efetivamente  objeto  de  acusação
delimitada pelo Ministério Público. Hipótese concreta em que o paciente é acusado
da prática de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um episódio específico,
mas que estaria englobado por atividade de maior amplitude. 10. A aferição da
atualidade  do  risco  à  ordem  pública,  como  todos  os  vetores  que  compõem  a
necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada,
descabendo superlativar  a análise  abstrata da distância temporal  do último ato
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ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado
neutraliza  ou  não,  em determinado caso  concreto,  a  plausibilidade  concreta  de
reiteração  delituosa.  A  situação  dos  autos  sinaliza  que  os  atos  atribuídos  ao
paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos
de  duração,  com  a  ocorrência  de  repasses  contínuos  e  com  saldo  a  pagar,
circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida
como criminosa.  11. Ademais, o crime de lavagem de bens, direitos ou valores,
quando  praticado  na  modalidade  ocultação,  é  de  natureza  permanente,
protraindo-se  sua execução até  que os objetos materiais do branqueamento se
tornem conhecidos. A persistência da ocultação, com a consequente ausência de
recuperação  dos  valores  objeto  de  escamoteamento,  confere  plausibilidade  ao
receio de novos atos de lavagem, bem como afasta a alegação de ausência de
atualidade entre a conduta tida como ilícita e o implemento da medida cautelar
gravosa. 12. A cessação do exercício de função pública não consubstancia causa
suficiente de neutralização do risco de cometimento de novos delitos, notadamente
na hipótese em que se noticia a realização e continuidade de infrações que não
pressupõem condição especial do sujeito ativo, como é o caso do delito de lavagem
de bens.  (…)  (HC 143333,  Relator(a):  Min.  EDSON FACHIN,  Tribunal  Pleno,
julgado em 12/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2019
PUBLIC 21-03-2019) 

Deve-se examinar, ainda, a jusrisprudência do Superior Tribunal de Justiça que

reconhece  a  necessidade  da  prisão  para  garantia  da  ordem  pública  nos  casos  em  que  os

investigados são policiais e usam da condição de integrantes das forças policiais e da máquina

pública para concretizar as práticas delitivas, o que se encaixa perfeitamente à situação em

exame (grifou-se):

PROCESSUAL PENAL E PENAL.  RECURSO EM HABEAS CORPUS.  PRISÃO
PREVENTIVA.  CORRUPÇÃO  PASSIVA  E  ATIVA.  FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.  ILEGALIDADE.  AUSÊNCIA.  RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS
IMPROVIDO. 1.  Apresentada  fundamentação  concreta  para  a  decretação  da
prisão preventiva, evidenciada na referência à gravidade do crime, no momento
em  que  se  faz  alusão  às  circunstâncias  do  delito,  haja  vista  que  o  paciente,
valendo-se  de  sua  função  pública,  policial  civil,  tentou  frustrar  o  sistema de
justiça, a fim de impedir com que o outro preso em flagrante fosse investigado
criminalmente,  não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da
ordem de habeas corpus. 2. Recurso em habeas corpus improvido. (Recurso em
Habeas  Corpus  nº  90.376/RJ  (2017/0262292-2),  6ª  Turma  do  STJ,  Rel.  Nefi
Cordeiro. DJe 19.12.2017).
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PROCESSUAL  PENAL E  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  PRISÃO PREVENTIVA.
CORRUPÇÃO  ATIVA.  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA.  FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.  ILEGALIDADE.  AUSÊNCIA.  HABEAS CORPUS  DENEGADO.   1.
Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva,
explicitada na forma brutal pela qual a conduta foi praticada, além do fato de os
pacientes serem policiais militares e se valerem da função e máquina pública
para a prática delitiva, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão
da  ordem de  habeas  corpus.  2.  Habeas  corpus  denegado.  (Habeas  Corpus  nº
353.815/PE (2016/0099945-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Nefi Cordeiro. j. 09.08.2016,
DJe 19.08.2016). 

PROCESSUAL PENAL E  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  PRISÃO PREVENTIVA.
CORRUPÇÃO PASSIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO.  ART. 580 CPP. TESE NÃO
ANALISADA  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.
NEGATIVA  DE  AUTORIA.  IMPOSSIBILIDADE.  REVOLVIMENTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  ILEGALIDADE.  AUSÊNCIA.
APLICAÇÃO  DE  MEDIDAS  ALTERNATIVAS  À  PRISÃO.  INSUFICIÊNCIA  À
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Inviável
a análise de tese não levada a cabo pelo Tribunal sob pena de indevida supressão
de  instância.  2.  A  estreita  via  do  recurso  em  habeas  corpus  não  comporta
aprofundada dilação probatório o que inviabiliza a análise de tese concernente à
negativa de autoria que será analisada no cerne da ação penal.  3. Apresentada
fundamentação  concreta  para  a  decretação  da  prisão  preventiva,
consubstanciado no modus operandi da conduta delituosa e na periculosidade
dos acusados, que se valiam da condição de integrantes das forças policiais para,
conjuntamente  com  advogado,  fomentar  atividades  criminosas  em  vez  de
combatê-las, bem como que há nos autos informações de que os investigados,
como  agentes  de  polícia,  intimidavam  criminosos,  deturpavam  procedimentos
próprios da Polícia Civil e usavam da força policial para concretizar o crime de
corrupção passiva, além de burlarem decisões perante o Poder Judiciário, que se
pautava pelo aspecto de legalidade dos procedimentos, não há que se falar em
ilegalidade  do  decreto  de  prisão  preventiva.  4.  Havendo  a  indicação  de
fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para
resguardar  a  ordem  pública.  5.  Habeas  corpus  denegado.  (Habeas  Corpus  nº
380.482/MG  (2016/0313345-9),  6ª  Turma  do  STJ,  Rel.  Nefi  Cordeiro.  DJe
07.04.2017). 
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O último julgado colacionado se refere a situação bastante semelhante à situação em

exame, em que policiais agiam conjuntamente com advogado para fomentar atividades criminosas,

deturpando procedimentos próprios da Polícia Civil  e usavam da força policial para concretizar o

crime de corrupção passiva, além de burlarem decisões perante o Poder Judiciário . A conclusão de tal

julgado acerca da efetiva presença de fundamentos concretos a justificar a custódia cautelar se

aplica não só aos próprios policiais, mas as demais integrantes da organização criminosa que

atuaram junto com os agentes públicos pata deturpar investigações da Polícia Federal  para

concretizar cimes de corrupção passiva e burlar decisões judiciais.

Aliás, grande parte dos fundamentos trazidos em relação aos requeridos ÉVERTON

DA COSTA RIBEIRO e LORENZO POMPÍLIO DA HORA se aplicam aos operadores MARCELO

GUIMARÃES e ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO. A imprescindibilidade da prisão

preventiva dos requeridos está, do mesmo modo, fundamentada em incontestável risco para a garantia

da ordem pública, e também da instrução criminal, considerando dados concretos dos atos praticados

pelos investigados.

Tais  investigados  também  exerciam  papel  de  destaque  no  grupo  criminoso,

integrando  o  núcleo  central,  atuando  diretamente  na  solicitação  das  vantagens  indevidas  e  na

operacionalização do recebimento, movimentação dos recursos em espécie e execução de esquemas

de lavagem de capitais se valendo das empresas que administram ou administravam à época, dentre as

quais a SAMA CONTABILIDADE/ALVES GUIMARÃES CONTABILIDADE, CASA DE SAÚDE

SÃO BENTO e a SERRARIA JACARÉ. 

Assim como os agentes públicos, tais requeridos continuaram no esquema criminoso

mesmo após as primeiras notícias de irregularidades envolvendo a atuação do Delegado e do Escrivão

na condução dos inquéritos policiais,  o que reforça a perspectiva concreta de reiteração delitiva caso

não haja sua segregação cautelar. 

Como bem ressaltou ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO na conversa

gravada em áudio e examinada no tópico 2 desta peça, o requerido e MARCELO GUIMARÃES

possuem uma rede de relacionamentos na Polícia Federal, que não se limitam ao DPF LORENZO,

sendo citado ainda outro Delegado que poderiam acionar em caso de problemas na Polícia Federal.

Na oportunidade, ROSALINO menciona com detalhes um episódio ocorrido durante a investigação
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de irregularidades no Postalis que fora tratado de forma sigilosa pela Corregedoria da Polícia Federal,

menciona detalhes internos da movimentação de Delegados entre as Delegacias da Superintendência

do Rio de Janeiro e da tramitação de inquéritos na Polícia Federal, demonstrando possuir, de fato,

uma  série  de  informações  internas  que  decorre  dos  relacionamentos  que  possui  com os  agentes

públicos. 

No mesmo sentido, como já apontado em relação aos demais agentes, a conduta dos

requeridos  ROSALINO  NETO  e  MARCELO  GUIMARÃES  causa  enorme  descrédito  à  Polícia

Federal  e  às  instituições  que atuam na  persecução penal  como um todo,  inclusive ao Ministério

Público e ao Poder Judiciário, já que aos investigados bastava o pagamento de vultuosos valores de

propina aos policiais federais para que não sofressem os efeitos de uma investigação criminal ou que

os tivessem contra si minimizados.

Todos esses elementos indicam a necessidade da prisão cautelar dos requeridos para a

garantia da ordem pública. Contudo, a segregação se mostra imprescindível também para a garantia

da instrução criminal. 

De  fato,  a  atuação  criminosa  dos  requeridos  ROSALINO  FELIZARDO  DE

SANTANA NETO e MARCELO GUIMARÃES reside exatamente em turbar apuração que estava

em  curso  em  desfavor  de  diversos  empresários  a  eles  relacionados,  realizando  a  cobrança  de

vantagens indevidas destinada aos próprios investigadores, de modo que os “empresários parceiros”

não fossem atingidos pela investigação ou ao menos que minimizassem sua responsabilidade diantes

das irregularidades já apuradas. 

De fato, se os requeridos atuaram concretamente para obstaculizar uma investigação

criminal em curso que poderia atingir empresários a eles relacionados, é evidente que tentarão fazer o

mesmo em benefício próprio, o que representa claro risco à instrução criminal.  

Um episódio já narrado no tópico 5 desta peça chama atenção nesse contexto da

atuação dos requeridos em detrimento  das investigações em curso.  Na análise do material  obtido

através da quebra telemática de MARCELO GUIMARÃES em serviço de armazenamento em nuvem

foram localizadas imagens de documento reservado e depoimento prestado pelo DPF Victor Cesar

Carvalho dos Santos  nos autos  da Sindicância  Investigativa 016/2015 da Polícia  Federal,  e  ainda

petição apresentada por MARCELO GUIMARÃES à Corregedoria da Polícia Federal em que este
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presta informações falsas ligadas ao relacionamento entre ele e o DPF LORENZO POMPÍLIO DA

HORA. Tal episódio evidencia, mas uma vez, o repasse de informações sigilosas entre os investigados

e a  atuação para  evitar  que a apuração então relacionada à Corregedoria  avançasse em face dos

requeridos.

No  que  se  refere  a  MARCELO  GUIMARÃES,  acrescenta-se  o  fundamento  da

necessidade  de  se  assegurar  a  aplicação  da  lei  penal,  considerando  a  facilidade  deste  requerido

evadir-se do território brasilieiro, uma vez que atualmente divide seu tempo entre Brasil e os Estados

Unidos, país em que fixou residência e em que possui contas bancárias e negócios, dentre os quais

uma pizzaria de nome Little Brazil, que já funciona há cerca de 10 anos18, do qual aparentemente é

sócio também SANDRO JOSÉ DE CARVALHO19: 

Nos dados do Sistema de Tráfego Internacional constam inúmeros movimentos de

entrada e saída do país  de MARCELO GUIMARÃES, com maior intensidade a partir do ano de

2015, sendo que ainda constam das bases de dados disponíveis ao menos 8 endereços informados por

MARCELO  GUIMARÃES  para  sua  estada  nos  Estados  Unidos  (Informação  no 0005/2019-

NCI/SIP/SR/PF/RJ – DOC. 53)

18 https://www.acheiusa.com/Noticia/chega-a-boca-raton-o-mais-novo-restaurante-de-autentica-comida-
brasileira-36774/marcelo-e-alfredo-socios-do-little-brazil/ 
https://www.facebook.com/littlebrazilrestaurantUSA/ 
https://acontece.com/b/3131-little-brazil-abre-nova-filial-em-hollywood 

19 https://www.acheiusa.com/Noticia/chega-a-boca-raton-o-mais-novo-restaurante-de-autentica-comida-
brasileira-36774/ 
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Nesse contexto,  é indubitável  o risco de  fuga por parte do requerido MARCELO

GUIMARÃES,  tratando-se  de  investigado  que  fixou  residência  no  exterior,  possuindo  contas

bancárias e empresas em atividade nos Estados Unidos da América, que pode inclusive ter utilizado

para aplicar parte dos recursos ilícitos amealhados, com incontestável facilidade em se evadir do país

e  não mais  retornar,  fazendo-se  absolutamente  necessária  a prisão do requerido para  assegurar  a

aplicação da lei penal. Nesse sentido a jurisprudência:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  DESVIO  DE  CARTÕES  E
BOLETOS BANCÁRIOS DOS CORREIOS. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA
EM  PREVENTIVA.  IMPRESCINDIBILIDADE  DA  MEDIDA  EXTREMA.
NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DO CRIME ORGANIZADO.
PROTEÇÃO  DA  ORDEM  PÚBLICA.  POSSIBILIDADE  CONCRETA  DE
REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO  DESPROVIDO.  1.  No  caso,  as  decisões  proferidas  pelas  instâncias
ordinárias  demonstraram  a  necessidade  da  medida  extrema, ressaltando  que  o
recorrente figura como membro ativo de uma organização criminosa complexa,
dedicada  ao  desvio  de  cartões  e  boletos  bancários  da  Empresa  Brasileira  de
Correios e Telégrafos (EBCT). A facção criminosa era muito bem aparelhada, com
divisões  de  tarefas  definidas,  que  dispunha  inclusive  de  uma  central  telefônica
clandestina, para que se obtivessem fraudulentamente as senhas dos clientes. 2. Além
de os prejuízos causados à EBCT, à CEF e a outras instituições de crédito terem
alcançado a casa dos milhões, constatou-se que (I) a organização criminosa pagou
suborno a policiais,  para tentar assegurar a continuidade das ações ilícitas; (II)
foram empregadas práticas intimidatórias para cobrar dívidas, visando constranger
e  ameaçar  testemunhas  e  coautores;  (III)  vários  investigados  viajavam
constantemente para o exterior, onde faziam compras com os cartões desviados. 3.
A vinculação  com o  grupo criminoso  demonstra  a  periculosidade  do  recorrente,
evidenciando a probabilidade concreta de continuidade no cometimento de delitos. A
propósito, "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, Primeira Turma, HC-95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/02/2009).
4. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública,
na possibilidade concreta de reiteração delitiva, na forma contínua e manifesta das
práticas delituosas produzidas, na periculosidade dos agentes, no poder ostentado
pela organização,  na tentativa real  do grupo criminoso em frustrar a instrução
processual e no risco efetivo de fuga e de frustração da aplicação da lei penal.  5.
Recurso desprovido. (RHC - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS -
58343 2015.00.79766-7,  REYNALDO SOARES DA FONSECA,  STJ -  QUINTA
TURMA, DJE DATA:29/02/2016 ..DTPB:.) 
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Vale acrescentar que dados concretos obtidos na presente investigação demonstram

que ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO, MARCELO GUIMARÃES, ÉVERTON DA

COSTA  RIBEIRO  e  LORENZO  POMPÍLIO  DA  HORA  se  utilizam  de  técnicas  para  evitar  o

rastreamento  de  suas  comunicações  pelas  autoridades,  se  valendo  de  aplicativos  de  trocas  de

mensagens autodestrutivas, como já abordado neste tópico e no tópico 5 e desta peça (DOC. 25), e

ainda privilegiando ligações através do Whatsapp e Facetime, com o objetivo de não deixar registros

de ligações telefônicas entre eles, com bem registrou o colaborador MARCELLO TELLES em seu

depoimento (DOC. 01).

Ademais,  como  já  ressaltado,  os  investigados  MARCELO  GUIMARÃES  e

ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO administravam várias empresas em que estes não

constavam como sócios, usando de “laranjas” que lhes representavam nas respectivas sociedades. Em

relação a ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO esta circusntância fica mais evidente

(como  já  examinado  no  tópico  8),  uma  vez  que  este  recebia  em  sua  conta  de  e-mail

rosalinosneto@hotmail.com dados gerenciais dessas empresas e até as declarações de imposto de

renda dos sócios “laranjas”, além de realizar pagamentos em nomes das empresas e receber notas

fiscais, extratos bancários, informações sobre serviços contábeis, execuções, cópias alterações de

contratos  sociais,  etc,  como  ocorria  em  relação  às  empresas  SERRARIA  JACARÉ  LTDA,

JACARÉ AUTOMÓVEIS LTDA, CASA DE SAÚDE SÃO BENTO, VITAL AIR SERVICOS

ELETROMEDICOS  EIRELI,  FIRST  HOME  GESTÃO  IMOBILIÁRIA,   e   ACP  –  APOIO

EMPRESARIAL  EIRELI,  havendo  ainda  suspeitas  de  situação  idêntica  envolvendo  outras

empresas.

Evidencia-se,  portanto,  que a simulação de negócios  jurídicos fazia  parte do

modus  operandi  adotado  pelos  integrantes  da  organização  criminosa,  que  se  valiam  de

documentos  ideologicamente  falsos,  inclusive  contratos  de  gaveta,  para  ocultar  os  nomes  dos

reais  sócios  administradores  de  suas  empresas,  além  de  participarem  de  diversas  operações

simuladas  já  apontadas,  inclusive  com  a  emissão  de  notas  fiscais  “frias”  para  ocultar  o

recebimento e a movimentação dos recursos objeto da propina.  Tais circunstâncias reforçam o

risco dos requeridos buscarem dificultar as investigações, mediante a confecção e utilização de

documentos  ideologicamentes  falsos,  o  que  reforça  a  necessidade  da  segregação  cautelar  dos

investigados por conveniência da instrução criminal.
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  Ressalta-se,  ademais,  que ainda não foram identificados todos os integrantes da

organização criminosa, sendo que os elementos colhidos indicam a participação de outros agentes nos

crimes  levados  a  efeito  pelos  requeridos,  ainda  não  totalmente  identificados,  tais  como  outros

empresários envolvidos no esquema de pagamento de vantagens indevidas aos responsáveis pelas

investigações nas Operaçõe sTitanium e ViuPostalis, e ainda os demais envolvidos na movimentação

dos recursos em espécie gerados com tais operações, de modo que a prisão preventiva também visa

evitar que os investigados promovam a ocultação e destruição de provas que permitam alcançar os

outros membros do grupo criminoso, e ainda evitar a atuação dos requeridos junto a tais agentes de

modo a criar obstáculos às investigações.

Por  fim,  necessário  pontuar  que,  na  situação  em exame,  a  aplicação  de  medidas

cautelares  diversas  da  prisão  não  se  revelam  suficientes  para  garantir  a  cessação  da  atividade

criminosa, nem quanto aos agentes públicos e tampouco quanto aos operadores, inclusive em relação

à  ocultação  de  bens  e  valores  provenientes  dos  crimes  de  corrupção cujo  destino  ainda  não  foi

identificado, denotando a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva dos requeridos.

Deste modo, pelas razões expostas, este órgão ministerial pugna pela decretação da

prisão preventiva de  LORENZO MARTINS POMPÍLIO DA HORA, ÉVERTON DA COSTA

RIBEIRO, MARCELO GUIMARÃES e ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO, para

garantia da ordem pública, da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

9.2) LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO ALMEIDA

Próximo  ao  núcleo  central  do  grupo  criminoso  está  LUIS  HENRIQUE DO

NASCIMENTO  ALMEIDA,  responsável  pela  efetiva  movimentação  dos  recursos  em espécie

realizada  nas  transações  de  interesse  do  grupo  criminoso,  e  ainda  suspeito  de  atuar  como

“laranja”,  assumindo  a  sociedade  de  empresas  em  favor  de  MARCELO  GUIMARÃES  e

ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO, além de operacionalizar  operação de lavagem em favor  de

LORENZO POMPÍLIO DA HORA. 
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LUIS HENRIQUE é funcionário de MARCELO GUIMARÃES há muitos anos

e  atuou  como  “homem  da  mala”  de  ÉVERTON  DA COSTA RIBEIRO  ao  buscar  uma  mala

destinada ao escrivão no endereço da empresa investigada NEUROSURGICAL, da qual é sócia a

requerida PATRÍCIA VAZ CALDAS. Os elementos  colhidos indicam que uma das  funções de

LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO ALMEIDA era efetiva a movimentação do dinheiro em

espécie em favor do grupo criminoso, tendo realizado depósitos em dinheiro em transações objeto

de comunicação ao COAF e vários dos saques em espécie levados a efeito nas contas pessoais de

MARCELO GUIMARÃES e de suas empresas (DOC. 05). 

As  informações  colhidas  ainda  indicam  que  LUIS  HENRIQUE  DO

NASCIMENTO ALMEIDA também auxilia nas operações de lavagem de capitais  em favor de

integrantes  do  grupo  criminoso.  Embora  seja  funcionário  de  MARCELO  GUIMARÃES,  o

requerido  LUIS  HENRIQUE  DO  NASCIMENTO  ALMEIDA atualmente  figura  formalmente

como sócio de empresas das quais MARCELO GUIMARÃES deixou o quadro social, mas que

aparentemente continua a administrar. 

Ademais, como já apontado no item 5.2 desta peça, as provas colhidas indicam

que  o  EPF  ÉVERTON  DA  COSTA  RIBEIRO  seria  sócio  da  farmácia  PHARMA  LIFE

COMÉRCIO EIRELI, CNPJ 14.498.266/0001-34, que, no entanto, consta como sendo de LUIS

HENRIQUE  DO  NASCIMENTO  ALMEIDA.  A atuação  de  LUIS  HENRIQUE  em  favor  de

ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO ocorreu  ainda  em dois  episódios  também já  narrados  nesta

peça, um deles em que ÉVERTON encaminha e-mail com os dados de LUIS HENRIQUE como

sendo os dados do proprietário de uma moto, indicando a aquisição de veículo pelo escrivão em

nome de HENRIQUE, e outro em que  ÉVERTON autoriza HENRIQUE a buscar alianças de ouro

adquiridas na Bulgari.

Por fim, foram ainda verificados fortes indícios de operação de lavagem

de capitais relacionada à aquisição de um automóvel por parte da mãe de LUIS HENRIQUE, com

venda cerca de 3 meses depois para a esposa do requerido LORENZO POMPÍLIO DA HORA,

com desvalorização de 28%, sendo que 4 meses  depois a esposa do DPF LORENZO vende o

mesmo automóvel com lucro de 40% na operação.  
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Todas as circunstâncias apontadas não deixam dúvida acerca da atuação

de  LUIS  HENRIQUE  DO  NASCIMENTO  ALMEIDA muito  próxima  ao  núcleo  central  da

organização   criminosa,  exercendo  a  função  de  operador  financeiro,  com a  movimentação  de

vultuosas  quantias  em espécie,  assim  como  figurando  em diversas  operações  de  lavagem de

capitais, algumas que parecem estar em curso até a presente data, como no caso das participações

societárias de empresas. 

A imprescindibilidade  da  prisão  preventiva  do  requerido  LUIS  HENRIQUE  DO

NASCIMENTO ALMEIDA está fundamentada, do mesmo modo, no risco para a garantia da ordem

pública e da instrução criminal.

Como  demonstrado,  LUIS  HENRIQUE  DO  NASCIMENTO  ALMEIDA é   o

homem de confiança de MARCELO GUIMARÃES e também passou a ser em relação a ÉVERTON

DA  COSTA  RIBEIRO,  realizando  as  movimentações  de  vultuosas  quantias,  além  de  atuar

diretamente na ocultação dos recursos de propina com transações realizadas por ele (e sua mãe  em

pelo menos um dos casos) junto a MARCELO GUIMARÃES, ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO à

esposa de LORENZO POMPÍLIO DA HORA. 

Nesse  sentido,  restando  claro  que  LUIS  HENRIQUE  DO  NASCIMENTO

ALMEIDA integrava a organização criminosa sob apuração nestes autos, e diante da especial relação

de confiança dos integrantes do núcleo central do grupo criminoso com o requerido e o papel chave

por este exercido na ocultação dos recursos ilícitos amealhados,  resta claro o risco de que  LUIS

HENRIQUE DO NASCIMENTO ALMEIDA venha a atuar,  a pedido dos demais requeridos, de

forma a obstaculizar a investigação, destruindo provas, intimidando testemunhas e movimentando os

recursos e bens que ainda se encontram ocultos.

Como já destacado,  a soma dos valores recebidos pelos investigados em razão do

esquema de cobranças de vantagens indevidas ora desvelado ultrapassa o montante de 4 milhões de

reais, sendo que até o momento não foi identificado o destino da maior parte dos recursos auferidos de

forma  ilícita.  Nesse  sentido,  impõe-se  a  segregação  cautelar  de  LUIS  HENRIQUE  DO

NASCIMENTO ALMEIDA, como operador responsavel por algumas das operações de lavagem de

capitais em favor dos demais membros da organização, sendo homem de confiança de MARCELO

GUIMARÃES e ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO, como forma de garantia da ordem pública e da
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instrução criminal, buscando evitar sua atuação pata turbar as apurações e movimentar os bens e

valores produto dos crimes praticados, em especial dos recursos que até o momento permanecem

ocultos. A manutenção em liberdade do requerido após as medidas ostensivas requeridas nesta peça

possibilitaria  ampla  movimentação  do  patrimônio  ilícito  amealhado  pelos  integrantes  do  grupo

criminoso.

Deste modo, pelas razões expostas neste tópico, este órgão ministerial pugna pela

decretação da prisão preventiva de LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO ALMEIDA, para garantia

da ordem pública e da instrução criminal.

9.3)  JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR

No mesmo sentido,  intimamente  ligado aos  integrantes  do núcleo central  da

organização criminosa está  JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR, que possui

relação  muito  próxima  com  MARCELO  GUIMARÃES  e  ROSALINO  NETO,  sendo  que  as

provas reunidas nos autos indicam que JOÃO CORDEIRO foi um dos primeiros empresários a

realizar o pagamento de vantagem indevida aos agentes públicos para “ter sua vida facilitada” no

inquérito policial da Operação Titanium. JOÃO CORDEIRO JÚNIOR  ainda atuou posteriormente

como  intermediário  da  solicitação  de  vantagens  indevidas,  abordando  outros  empresários

investigados pelas irregularidades no plano de saúde dos correios, como operador da quadrilha,

buscando “prospectar novos clientes”. 

Em  um  primeiro  momento  desta  investigação  já  havia  fortes  indícios  da

participação de JOÃO CORDEIRO JÚNIOR   no esquema criminoso, diante da relação deste com

MARCELO GUIMARÃES e de todas as movimentações bancárias deste e de suas empresas para

os operadores ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO  e MARCELO GUIMARÃES e

as empresas por estes administradas. 

Mas  a  colaboração  de  EDUARDO e  LUCIANO BALBINO,  responsáveis  pela

administração  do  HOSPITAL BALBINO,  que  também  foi  alvo  de  investigação  na  referida

Operação  acerca  de  irregularidades  envolvendo  o  plano  de  saúde  dos  Correios,  trouxe  novas

informações  acerca da atuação de JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR no
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âmbito  da  organização  criminosa  ora  desvelada.  Além de  indícios  de  sua  atuação  no  núcleo

empresarial  da  organização  criminosa,  pagando  vantagens  indevidas  aos  responsáveis  pela

apuração, o investigado chegou a abordar outros empresários com o objetivo de oportuniza-los a

participação no esquema criminoso em exame, isto é, intermediando junto aos empresários então

investigados, em favor dos agentes públicos, a solicitação de vantagens indevidas, como operador

do grupo criminoso.

Na  oportunidade,  JOÃO  ALBERTO  MAGALHÃES  CORDEIRO  JÚNIOR

revelou aos colaboradores que pagara a quantia de R$ 1.000.000,00 para resolver o problema da

referida investigação. Não por acaso, foi possível identificar um saque em espécie que foi objeto

de  comunicação  ao  COAF  exatamente  no  valor  supracitado  em  12.02.2014  da  conta  do

HOSPITAL RIO LARANJEIRAS, administrado por JOÃO CORDEIRO JÚNIOR, o que, somado

aos demais elementos colhidos e já expostos, evidencia o efetivo pagamento de propina por parte

de  tal  requerido  com  o  objetivo  de  obstaculizar  a  investigação  em  seu  desfavor.  À  época,

relembre-se, o advogado de JOÃO CORDEIRO JÚNIOR era exatamente o operador MARCELO

GUIMARÃES. 

Deste  modo,  a  decretação  da  prisão  preventiva  de  JOÃO  ALBERTO

MAGALHÃES CORDEIRO  JÚNIOR  é,  de  fato,  imprescindível  na  situação  em exame,

diante  dos  dados  colhidos  que  demonstram  que  o  requerido  atuou  concretamente,  em

conjunto com os demais  requeridos,  para turbar as investigações da Operação Titanium,

efetuando o pagamento de vantagens indevidas em favor do Delegado e  do Escrivão que

conduziam o inquérito  policial,  inicialmente  em benefício  próprio,  e,  posteriormente,  em

benefício  de  outros  investigados,  uma  vez  que  também  atuou  como  intermediário  dos

agentes públicos para realizar a abordagem a outros empresários para que estes fizessem

pagamentos de propina da mesma forma. Tais circunstâncias concretizam o risco de que,

caso  permaneça  em  liberdade,  JOÃO  CORDEIRO  JÚNIOR  atuará  para  interferir  na

presente investigação.

Nesse  sentido,  é  incontestável  que  a  liberdade  do  requerido  representa  grande

risco  à  instrução  criminal,  uma  vez  o  comportamento  pretérito  de  JOÃO  CORDEIRO

JÚNIOR  indica  que  este,  caso  permaneça  em  liberdade,  irá  novamente  atuar  para

obstaculizar  as  apurações  em  curso  em  seu  desfavor. Tal  critério  é  reconhecido  pela

jurisprudência pátria como apto a ensejar a decretação da prisão preventiva de investigados:
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HABEAS  CORPUS  -  JULGAMENTO  -  MANIFESTAÇÕES  -  DEFESA  -
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  (…)  . PRISÃO  PREVENTIVA  -  INSTRUÇÃO
CRIMINAL  -  ATOS  CONCRETOS.  A prática  de  atos  concretos  voltados  a
obstaculizar, de início, a apuração dos fatos mediante inquérito conduz à prisão
preventiva  de  quem  nela  envolvido  como  investigado,  pouco  importando  a
ausência de atuação direta, incidindo a norma geral e abstrata do artigo 312 do
Código  de  Processo  Penal.   PRISÃO  PREVENTIVA  -  CIÊNCIA  PRÉVIA  DO
DESTINATÁRIO. A prisão preventiva prescinde da ciência prévia do destinatário,
quer implementada por Juiz, por Relator, ou por Tribunal. PRISÃO PREVENTIVA
- INQUÉRITO - AUSÊNCIA DE OITIVA. O fato de o envolvido no inquérito ainda
não ter sido ouvido surge neutro quanto à higidez do ato acautelador de custódia
preventiva. (…)  (STF - Plenário, Habeas Corpus nº 102732/DF, Tribunal Pleno
do STF, Rel. Marco Aurélio. j. 04.03.2010, maioria).

Como já destacado em relação aos acusados ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO e

LORENZO POMPÍLIO DA HORA, a conduta do requerido causa enorme descrédito à Polícia

Federal e às instituições que atuam na persecução penal como um todo, inclusive ao Ministério

Público e ao Poder Judiciário, já que aos investigados bastava o pagamento de vultuosos valores

de propina aos policiais federais para que não sofressem os efeitos de uma investigação criminal

ou que os tivessem contra si  minimizados. É o que revelam os depoimentos dos colaboradores

EDUARDO e LUCIANO BALBINO, que poderiam ter se livrado da reponsabilização criminal

caso  tivessem  aderido  ao  esquema  criminoso  quando  da  abordagem  realizada  por  JOÃO

CORDEIRO JÚNIOR.

Vale lembrar que sobre  JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR

também recai  a  suspeita  de participação de  operações  de lavagem de  capitais  relacionadas  ao

requerido ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO. Vale lembrar que, na análise do material obtido na

quebra de sigilo telemático, foi localizado e-mail enviado por ÉVERTON a um despachante um

pedido de renovação de seguro de um JET SKI, afirmando que o Jet Ski  fora vendido mas que o

despachante poderia renovar em nome de ÉVERTON mesmo. O documento anexado (DOC.  16)

evidencia que o proprietário do Jet Ski era exatamente JOÃO CORDEIRO JÚNIOR, o que mais

uma vez revela a relação espúria entre o escrivão e o empresário investigado.
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Nesse ponto,  repita-se que,  com  a cobrança generalizada de propinas em valores

elevados  de  diversos  investigados  nas  Operações  Titanium  e  Viupostalis,  a  soma  das  quantias

envolvidas no esquema criminoso ultrapassou o montante de 4 milhões de reais, considerando apenas

parte  dos  valores  efetivamente  pagos pelos  empresários  corruptores  já  identificados.   Assim,  não

tendo ainda sido desvelado o destino da maior parte dos recursos auferidos de forma ilícita pelos

membros  da  organização  criminosa,  permanece  oculta  a  localização  dos  valores  recebidos  como

proveito  dos  crimes  de  corrupção já  demonstrados.  Esta  circunstãncia  acrescenta  elementos  para

demonstrar  a  necessidade da custódia  cautelar  de  JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO

JÚNIOR como forma  de  garantia  da  ordem pública,  evitando novas  movimentações  dos  bens  e

valores produto  dos crimes praticados, em especial dos recursos que até o momento permanecem

ocultos. A manutenção em liberdade do requerido após as medidas ostensivas requeridas nesta peça

possibilitaria ampla movimentação do patrimônio ilícito amealhado pelo grupo criminoso.

Deste modo, pelas razões expostas neste tópico, este órgão ministerial pugna pela

decretação da prisão preventiva de JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR , para

garantia da ordem pública e da instrução criminal.

9.4)  PATRÍCIA VAZ CALDAS 

Por  sua  vez,  a  empresária  PATRÍCIA  VAZ  CALDAS,  sócia  da  empresa

NEUROSURGICAL, foi uma das investigadas que efetivamente pagou vantagens indevidas aos

agentes públicos para ser favorecida nas apurações da operação Titanium, como já exposto no

tópico 7 desta peça. Nesse sentido, a decretação da prisão preventiva da requerida PATRÍCIA se

justifica para garantia da instrução criminal, considerando as circunstâncias concretas da conduta

por ela praticada.

 

 De fato, a conduta da requerida PATRÍCIA VAZ CALDAS sob apuração neste

feito se refere exatamente ao pagamento de vantagens indevidas para turbar as investigações em

curso  na  Operação  Titanium,  para  que  fosse  beneficiada  pelos  próprios  responsáveis  pela

apuração. 
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Os elementos  já  colhidos  demonstram os  contatos  do  escrivão  ÉVERTON DA

COSTA RIBEIRO com PATRÍCIA VAZ CALDAS e sua sócia Simone exatamente um dia depois

da decisão da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro que determinou a busca e apreensão em

seus endereços residenciais e profissionais, assim como, no dia seguinte, o encontro do enviado

de  ÉVERTON  DA  COSTA  RIBEIRO  para  receber  a  “mala”  na  sede  da  empresa

NEUROSURGICAL,  conforme  conversa  em  aplicativo  de  mensagem  juntada  aos  autos

(DOC. 41). Ademais, como apontado em comunicações ao COAF, houve ainda em novembro de

2015 dois pedidos de provisionamento de valores para saques em espécie, cada um no valor de

R$ 450.000,00, feitos por PATRÍCIA VAZ CALDAS ao Banco do Brasil, com efetiva realização

de ao menos um desses dois saques pela requerida.  

Evidencia-se,  portanto,  a  atuação  de  PATRÍCIA  VAZ  CALDAS  para

pagamento  de  propina  ao  EPF ÉVERTON  DA COSTA RIBEIRO  e  ao  DPF LORENZO

POMPÍLIO DA HORA para interferir nas investigações no âmbito da Operação Titanium, o

que, considerando o momento em que ocorreram contatos entre os investigados, fatalmente

influenciou o resultado da busca e apreensão realizada em seus endereços. Nesse sentido, é

incontestável que a liberdade da requerida representa risco à instrução criminal, uma vez o

compartamento  pretérito  de  PATRÍCIA indica  que  esta,  caso  permaneça  em  liberdade,

poderá novamente atuar para turbar as apurações em curso em seu desfavor. 

A conduta de PATRÍCIA VAZ CALDAS para obstaculizar as investigações

realizadas em seu desfavor, inclusive quando já havia sido decretada a busca e apreensão

nos  endereços  da  empresa  NEUROSURGICAL e  de  suas  sócias,  evidencia  a  ousadia  da

requerida  em  desafiar  o  Poder  Judiciário,  atuando  para  que  a  decisão  judicial  não

produzisse  os  efeitos  dela  esperados,  mediante  conluio  com  os  investigadores .  Como  já

destacado em relação aos acusados ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO e LORENZO POMPÍLIO

DA HORA, a conduta da requeridos causa enorme descrédito à Polícia Federal e às instituições

que  atuam  na  persecução  penal  como  um  todo,  inclusive  ao  Ministério  Público  e  ao  Poder

Judiciário.

Deste modo, pelas razões expostas neste tópico, este órgão ministerial pugna pela

decretação da prisão preventiva de PATRÍCIA VAZ CALDAS, para garantia da instrução criminal.
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10) CONCLUSÃO

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

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

a)  considerando  que  estão  presentes  os  requisitos  do  312  do  CPP,  havendo

demonstração  cabal  de  ilícitos  gravíssimos  (fumus  comissi  delicti)  e  que  a  liberdade  dos

requeridos implicaria perigo concreto (periculum libertatis) à ordem pública, à instrução criminal

e à aplicação da lei penal, e que os crimes praticados pelos investigados são dolosos e punidos

com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, não se mostrando suficientes

as  medidas  cautelares  previstas  no  art.  319  do  CPP,  a  decretação  da  prisão  preventiva  de

LORENZO  POMPÍLIO  DA  HORA,  ÉVERTON  DA  COSTA  RIBEIRO,  MARCELO

GUIMARÃES,  ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO,  LUIS HENRIQUE DO

NASCIMENTO  ALMEIDA,  JOÃO  ALBERTO  MAGALHÃES  CORDEIRO  JÚNIOR  e

PATRÍCIA VAZ CALDAS. 

Requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a observância do segredo de

justiça no trâmite de todos os pleitos realizados supra, até a efetivação das prisões preventivas

nos termos requeridos a este Juízo.

Rio de Janeiro, 06 de maio de 2019.

 CINTIA MELO DAMASCENO MARTINS
Procuradora da República

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS
Procurador da República

ANTONIO DO PASSO CABRAL
Procurador da República
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Documentos apresentados em anexo:

DOC. 01 – Depoimentos prestados pelo colaborador Marcello Telles
DOC. 02 –  Lista dos maiores fornecedores de próteses e órteses ao plano de saúde dos funcionários da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT (fls. 23 e 25/29 do IPL 295-2014)
DOC. 03 – Print do contato de Rosalino Felizardo apresentado pelo colaborador Marcello Telles
DOC. 04 – Extratos bancários de janeiro de 2015 contendo saques para pagamento de propina 
DOC. 05 – Relatórios de Inteligência Financeira Nº 26535 e 26793 do COAF 
DOC. 06 – Relatório Sindicância Investigativa 16/2015 (Ofício no 288/2019/COR/SR/PF/RJ – Anexo I)
DOC.  07  –  Documentação  Infoseg  e  JUCERJA que  demonstra  que  Marcelo  Guimarães  é  sócio  das
empresas Alves Guimaraes Contabilidade Gerencial Ltda (antiga Sama Contabilidade), Ag Contabilidade
Gerencial Ltda, Alves Guimaraes Advogados Associados, foi sócio da Serraria Jacaré (JUCERJA) e que
sua esposa Roberta Guimarães é sócia da Empresa First Home Gestao Imobiliaria Eireli.
DOC. 08 -  Notas fiscais de itens adquiridos por Éverton da Costa em 2014

8.1. NF compra caminhonete FORD RANGER em junho de 2014 por R$ 124.000,00
8.2. NF compra caminhonete L200 TRITON de placa KPA8050 por R$ 35.000,00
8.3. NF compra motocicleta BWM R1200 de placa IWW1250 por R$ 70.000,00

DOC. 09 - Notas fiscais de itens adquiridos por Éverton da Costa em janeiro e fevereiro de 2015
9.1. NF compra caminhonete SW4 por R$ 171.000,00 no dia 08.01.2015
9.2. NFs compra dois relógios que totalizaram pouco mais de R$ 34 mil em fevereiro de 2015

DOC. 10 – Informação policial 1841-2016, elaborada nos autos do IPL UAIN 001-2016-91
DOC. 11–Emails indicando que Rosalino e Marcelo Guimarães administravam a Casa de Saúde São Bento
DOC. 12 – Depoimento de RICARDO SOHN no âmbito do IPL 295-2014 no dia 12 de março de 2015
DOC. 13 – Documentação relativa à empresa HOSPICATH que estava em apartado ao IPL 295-2014
DOC. 14 –  Notas fiscais de itens adquiridos por Éverton da Costa em abril e junho de 2015

14.1. NF compra Jet Ski em 28.04.2015 por R$ 42.000,00
14.2. NF compra caminhonete AMAROK, placa LRH-9285, por R$ 122.020,00 em 22.06.2015

DOC. 15 –  Memorando e depoimentos prestados pelos colaboradores Luciano e Eduardo Balbino  
DOC. 16 –  E-mail enviado por ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO a um despachante para renovação de
seguro de um JET SKI em nome de JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR 
DOC. 17 – Relatório do IPL  90/2013
DOC. 18 – Relatório do IPL  90/2014
DOC. 19 – Email sobre pejotização entre JOÃO CORDEIRO JÚNIOR e o DPF LORENZO 
DOC.  20  –  Email  entre  investigados  envolvendo  comentário  em  Blog  que  denunciava  o  esquema
criminoso
DOC. 21 – Print de conversa entre MARCELO GUIMARÃES e o DPF LORENZO sobre encontro
DOC. 22 – Print de petição de MARCELO GUIMARÃES à Corregedoria e de documentos da Sindicância
DOC. 23 – Email em que LORENZO encaminha a MARCELO o relatório parcial da operação Viupostalis
DOC. 24 – Email enviado por EVERTON a LORENZO de nome “Documento Marcelo”
DOC. 25 – Prints compra Amazon ÉVERTON e conversa Wickr ÉVERTON e MARCELO GUIMARÃES
DOC. 26 – Print conversa ÉVERTON com Mauro Serraria
DOC. 27 – Email de EVERTON a ROSALINO com pesquisas
DOC. 28 -  Email de MARCELO GUIMARÃES a ROSALINO contendo tabela investigação Correios
DOC. 29 – Email de EVERTON a LORENZO com fotografias do automóvel JOURNEY
DOC. 30 – Emails sobre a compra de arma por LORENZO
DOC. 31 – Imagem de contrato da Pharma life
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DOC. 32 – Pesquisa em nome da empresa Pharma Life na JUCERJA 
DOC. 33 – Prints de dados de gerenciamento da Farmácia e nota no backup de Éverton da Costa
DOC. 34 – Emails ÉVERTON indicando nome de LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO ALMEIDA 
DOC. 35 – Email marcação revisão veículo ADRIANA POMPÍLIO DA HORA 
DOC.  36  –  OF.  DETRAN-RJ/CORREG no 113/2019   (encaminhado  em anexo ao  Ofício  2489/2019
UAIN/OR/SR/RJ)
DOC. 37 – Ofício no 288/2019/COR/SR/PF/RJ – Anexo III (relotação LORENZO)
DOC. 38 – Ofício no 288/2019/COR/SR/PF/RJ – Anexo II - Informação 215/2019-COR/SR/PF/RJ
DOC. 39 – Portaria instaura IPL 0016/2014 – DELEPREV/SR/DPF/RJ e despacho redirecionamento IPL
DOC. 40 – Despacho MPF restringe IPL 295-2014 e requisita instauração de inquérito autônomo 
DOC. 41 – Print conversa ÉVERTON e HENRIQUE sobre mala
DOC. 42 – Pesquisa em nome da empresa NEUROSURGICAL na JUCERJA 
DOC. 43 –  Documentos dos autos da busca e apreensão na empresa Neurosurgical e endereços sócias
DOC. 44 –  Relatório de Inteligência Financeira Nº 39.931 do COAF 
DOC. 45 –  Anexo II aos autos do IPL 260-15 
DOC. 46 –  Email de Mauro Montebello (Biosíntese) para o DPF LORENZO com anexo
DOC. 47 –  Relatório de Inteligência Financeira Nº 39.952 do COAF 
DOC. 48 –  Email com minuta de memorando ao SIP sobre episódio relatado pela advogada Ilcelene
DOC. 49 –  Email entre MARCELO GUIMARÃES e CARLOS ANDRÉ DONNICI SION
DOC. 50 –  Petição SEMIU, depoimentos SANCLER e JOÃO, despacho MPF buscando informações
sobre a investigação da SEMIU, Procedimento Investigatório Criminal instaurado
DOC. 51 – Ofícios MPF e respostas Receita Federal sobre notas fiscais
DOC. 52 – Decisão de compartilhamento dos autos da Operação Titanium
DOC. 53  – Dados de entrada e saída de MARCELO GUIMARÃES do país extraídos do  Sistema de
Tráfego Internacional (Informação no 0005/2019-NCI/SIP/SR/PF/RJ)
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