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CONCLUSÃO 

Nesta data, faço estes autos conclusos 

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

Rio de Janeiro/RJ, 18 de novembro de 2019 

 

FERNANDO ANTONIO SERRO POMBAL 

Diretor(a) de Secretaria 
(JRJQWA) 

 

 

DECISÃO 

 

 

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

3/45) objetivando o deferimento da: 

1) PRISÃO PREVENTIVA de CHARLES FONSECA WILLIAM; 

2) BUSCA E APREENSÃO nos endereços residenciais e comerciais de 

CHARLES FONSECA WILLIAM. 

Instruem os autos os documentos de fls. 46/128. 

Segundo o Ministério Público o presente requerimento é desdobramento da 

Operação Ponto Final, tendo como finalidade aprofundar as investigações relacionadas 

à organização criminosa chefiada por SERGIO CABRAL, especialmente no que tange 

ao setor de transportes do Estado do Rio de Janeiro. 

De acordo com o MPF, o setor de transporte formava o braço econômico da 

organização criminosa, já tendo sido denunciados os empresários JOSÉ CARLOS 

LAVOURAS, JACOB BARATA FILHO, MARCELO TRAÇA GONÇALVES e JOÃO 

AUGUSTO MORAES MONTEIRO, todos vinculados aos cargos de direção da 

Fetranspor. 

Posteriormente, foi celebrado acordo de colaboração premiada com o 

empresário MARCELO TRAÇA e LELIS TEIXEIRA, tendo sido identificada a 

participação de outros agentes nos ilícitos perpetrados pela organização criminosa. 
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Assim, o MPF apurou a possível participação de CHARLES FONSECA 

WILLIAM, perito judicial, responsável pela pessoa jurídica CHARLES WILLIAM 

PERICIA CONTÁBIL EIRELI, o qual teria recebido, de acordo com as planilhas 

apresentadas por ÁLVARO NOVIS, ao menos R$ 4.904.300,00 do caixa paralelo da 

FETRANSPOR, durante o período de 31/05/2012 a 21/05/2015. 

Com a decretação do afastamento do sigilo de dados telefônicos, 

telemáticos, fiscais e bancários, o MPF apurou que CHARLES teria utilizado a sua 

função pública de perito judicial para a prática dos crimes relacionados à referida 

organização criminosa. 

Dessa forma, o Ministério Público Federal entende necessária a autorização 

do Juízo para a tomada de medidas cautelares mais gravosas, considerando os delitos, 

em tese, praticados pelo investigado. 

 

É o relatório. DECIDO. 

 

Com efeito, trata-se da continuidade de investigações e processos criminais 

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

mesma ORCRIM que teria atuado por vários anos no Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, no seio da Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde, Secretaria de Transportes, 

dentre outras. 

Em julho de 2017, foi deflagrada a Operação Ponto Final, ocasião em que 

foram detidos alguns empresários do ramo dos transportes públicos que, aparentemente, 

participavam da organização criminosa liderada por Sergio Cabral, quais sejam, 

empresários JOSÉ CARLOS LAVOURAS, JACOB BARATA FILHO, MARCELO 

TRAÇA GONÇALVES e JOÃO AUGUSTO MORAES MONTEIRO. 

Um dos elementos principais das investigações e que serviu de substrato 

para a identificação de tais agentes foi o acordo de colaboração premiada de 

ALVARO NOVIS, responsável pela corretora Hoya e que realizava o recolhimento e a 

distribuição de valores entre os sujeitos da ORCRIM. 

Posteriormente, MARCELO TRAÇA firmou acordo de colaboração 

premiada no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, tendo identificado a suposta 
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participação de outros empresários do setor de transportes integrados ao esquema 

criminoso. 

Em seguida, LELIS TEIXEIRA, ex-presidente executivo da 

FETRANSPOR, também celebrou acordo de colaboração premiada, e em suas 

declarações confirmou o pagamento de altas quantias para o perito judicial CHARLES. 

Assim, nesse momento, o MPF traz ao conhecimento desse Juízo as 

atividades, em tese, operadas por CHARLES FONSECA WILLIAM, perito judicial, o 

qual teria recebido ao menos R$ 4.904.300,00 desse caixa paralelo da FETRANSPOR, 

durante o período de 31/05/2012 a 21/05/2015. 

Segundo o colaborador TRAÇA, a FETRANSPOR formava um caixa dois, 

com o conhecimento e auxílio dos empresários do setor, a fim de repassar tais valores 

aos agentes públicos. 

De acordo com as declarações de MARCELO TRAÇA, um dos 

destinatários desses valores ilícitos era CHARLES FONSECA: 

 

“(...)Que CHARLES, que aparece na planilha, é Charles William, perito 

judicial; Que o declarante já viu CHARLES WILLIAM em reuniões com 

LAVOURAS na FETRANSPOR; Que, em meados de 2017, CHARLES foi ao 

Sindicato de Niterói, cobrando R$150.000,00, e disse ao declarante que 

queria receber por ter prestado serviços a JOSÉ CARLOS REIS 

LAVOURAS; Que o declarante disse a CHARLES que ele deveria esperar o 

retorno de JOSÉ CARLOS REIS LAVOURAS, que estava viajando na época; 

Que o depoente reconhece CHARLES WILLIAM na foto apresentada nesse 

momento.” 

 

O colaborador LELIS TEIXEIRA confirma o pagamento de altas quantias 

em espécie para o perito judicial CHARLES WILLIAM, com o objetivo de que este 

elaborasse perícias judiciais favoráveis às empresas de ônibus: 

  

“QUE a nesse momento, JOSÉ CARLOS LAVOURAS comentou com o 

colaborador que conhecia um perito chamado CHARLES WILLIAM que 

tinha resultados muito bons e favoráveis para determinadas empresas; QUE 

então JOSÉ CARLOS LAVOURAS comentou com o colaborador que 

combinou diretamente com CHARLES WILLIAM que todas as ações que 

este pudesse ser designado para realizar a perícia, seja como assistente 
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técnico seja como perito judicial, a FETRANSPOR o contrataria; QUE 

JOSÉ CARLOS LAVOURAS também ajustou com CHARLES WILLIAM que 

sempre que ele fosse designado para realizar uma perícia judicial, a 

FETRANSPOR realizaria pagamentos em espécie para este, para que as 

perícias fossem favoráveis às empresas; QUE normalmente quem solicitava 

a perícia eram as empresas de ônibus, para pedir o cálculo de seus 

prejuízos; QUE quando CHARLES WILLIAM era designado perito judicial, 

recebia por contrato pela FETRANSPOR; QUE como essas ações tiveram 

decisões muito favoráveis às empresas, foi proposto a ele que intercedesse 

com juízes e outros peritos para que pudesse ser designado para atuar no 

máximo de ações possível; QUE nesse caso, CHARLES WILLIAM poderia 

receber valores em espécie para tais demandas; QUE no entanto, o 

colaborador não tinha conhecimento dos valores pagos em espécie para 

CHARLES WILLIAM, mas sabia que havia pagamentos em espécie 

determinados por JOSÉ CARLOS LAVOURAS para CHARLES WILLIAM; 

QUE com relação aos contratos formais da FETRANSPOR com CHARLES 

WILLIAM o colaborador tinha conhecimento à época de que se tratavam de 

valores compatíveis com os serviços e definidos pelo juízo, nada que 

chamasse a atenção.” 

 

 

De fato, compulsando-se o Relatório de Pesquisa n° 4734/2019, é possível 

perceber anotações na planilha de NOVIS, nas quais constam os valores repassados a 

CHARLES na monta de quase R$ 5.000.000,00 (maio/2012 a maio/2015), bem como 

os registros de entrega no endereço “Rua visconde de sepetiba, 935, sala 1301”, 

destinatário “Sr. Charles”. 

Como se observa dos dados da Receita Federal, acostados pelo MPF, 

CHARLES é titular da empresa CHARLES WILLIAM PERICIA CONTABIL EIRELI, 

localizada na Rua Visconde de Sepetiba, n. 935, Sala 1007. 

Outrossim, os dados obtidos pelo afastamento telefônico de JOSE CARLOS 

LAVOURAS indicam a proximidade dele com CHARLES, na medida em que há 

intenso fluxo de ligações entre os terminais registrados em seus nomes, durante o 

período de 2013 a 2016. 

Além do que, na agenda telefônica do celular apreendido com JOSE 

CARLOS LAVOURAS foi identificado contato com o nome “Charles”, em que consta 

o número de telefone ligado ao escritório de Charles, conforme consulta ao sítio 

eletrônico da empresa. 
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Além do que, há o registro de inúmeras ligações entre os terminais 

pertencentes a CHARLES WILLIAM e JOSÉ CARLOS LAVOURAS (Caso Sittel 

2510). 

Além disso, em consultas preliminares a fontes abertas, é possível verificar 

que CHARLES WILLIAM efetivamente atuou como perito judicial em processos 

relacionados a empresas de ônibus, por conta do rebaixamento das tarifas das 

empresas intermunicipais, como mencionou o colaborador LÉLIS TEIXEIRA. 

A título de exemplo, nos autos n. 0046192-47.2004.8.19.0001, CHARLES 

WILLIAM apresentou laudo favorável aos autores (AUTO COMERCIAL TUPI LTDA 

e OUTROS) apontando lucros cessantes no valor de R$57.928.681,56. 

Com o afastamento do sigilo de dados bancários do investigado, foi possível 

verificar a existência de transações suspeitas através de transferências realizadas por 

empresas que possuem offshores sediadas no exterior. 

O MPF apurou o recebimento pela empresa CHARLES WILLIAM 

PERICIA CONTABIL EIRELI de 4 transferências no valor de R$ 340.675,50, cada, 

oriundos da empresa ACACIA PARTICIPAÇÕES LTDA entre janeiro de 2013 e maio 

de 2014, totalizando o montante de R$ 1.527.024,40. 

Saliente-se que a empresa depositante ACACIA PARTICIPAÇÕES LTDA 

possui em seu quadro societário uma offshore sediada no Panamá, chamada GOLDEN 

PARK INTERNATIONAL S.A, a qual é sócia da empresa ALBERTA 

EMPREENDIMENTOS LTDA, que realizou mais 2 transferências para CHARLES 

WILLIAN, no valor total de R$ 328.475,00. 

Registre-se que essas duas empresas fazem parte de um conjunto de pessoas 

jurídicas das quais a offshore panamenha GOLDEN PARK INTERNATIONAL é sócia 

e constam registradas em um mesmo endereço, na Ilha do Governador, na Rua Quatis, 

426. 

Além do que, o MPF identificou o recebimentos de outros valores elevados 

oriundos das empresas LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, ALYX 

PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA e EXCEL 3000 MATERIAIS E SERVIÇOS, 

no total de R$ 2.765.260,01. 
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As três empresas pertencem a um mesmo sócio, LUIZ CARLOS VIEIRA, e 

funcionam no mesmo endereço, Rua Otávio Carneiro 143, salas 701 e 702, Icaraí, 

Niterói. 

É ver que, segundo as informações obtidas com as medidas cautelares 

anteriores, bem como com os depoimentos dos colaboradores ALVARO NOVIS, 

MARCELO TRAÇA e LELIS TEIXEIRA, e as provas obtidas, o investigado parece 

estar envolvido nas atividades delituosas da ORCRIM. 

 

Nesse contexto, analiso os requerimentos do órgão ministerial. 

 

1) PRISÃO PREVENTIVA 

 

Inicialmente, cumpre reiterar o que tenho afirmado quanto à importância de 

não tratar os casos de corrupção e correlatos como crimes menores, pois a gravidade de 

ilícitos penais não deve ser medida apenas sob o enfoque da violência física imediata. 

Reafirmo que os casos que envolvem corrupção de agentes públicos têm 

enorme potencial para atingir, com severidade, um número infinitamente maior de 

pessoas. Basta considerar que os recursos públicos que são desviados por práticas 

corruptas deixam de ser utilizados em serviços públicos essenciais, como saúde e 

segurança públicas. Nesse caso específico, verifica-se que quem deveria fiscalizar a 

arrecadação de impostos, que movimentam a máquina pública, estaria, em tese, 

exigindo vantagem para não realizar seu serviço. 

Por isso a sociedade internacional, reunida na 58ª Assembleia Geral da 

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

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

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

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

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

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

No mesmo sentido, a Convenção Interamericana Contra a Corrupção, aqui 

promulgada pelo Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002, deixa claro o entendimento 
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comum dos Países de nosso continente de “que a corrupção solapa a legitimidade das 

instituições públicas e atenta contra a sociedade, a ordem moral e a justiça, bem como 

contra o desenvolvimento integral dos povos”. 

Cabem mais algumas considerações que reputo pertinentes a partir dos 

compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. 

De fato, uma vez ratificadas pela República Federativa do Brasil, as 

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

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

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

ONU contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção Palermo – Decreto 

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

processos criminais relativos a esses temas. 

Dispõe o artigo 30, item ‘5’, da Convenção das Nações Unidas Contra a 

Corrupção: 

5. Cada Estado Parte terá em conta a gravidade dos delitos pertinentes 

ao considerar a eventualidade de conceder a liberdade antecipada ou a 

liberdade condicional a pessoas que tenham sido declaradas culpadas 

desses delitos (grifei). 

 

Repare que o instrumento normativo internacional, cujo texto genérico se 

explica pela possibilidade de ser observado por muitos e distintos sistemas jurídicos ao 

redor do mundo, permite também sua incidência a um momento processual anterior a 

eventual condenação. Ou seja, o que a norma convencional estatui é que, em caso de 

processo por crimes de corrupção e correlatos, o reconhecimento da gravidade do caso 

deve dificultar a concessão de liberdade provisória, consideradas sua lesividade 

extraordinária para a sociedade. 

Frise-se que os relatos da representação demonstram, em análise inicial e 

provisória, a existência de núcleos organizados para o fim da prática reiterada de crimes 

contra a Administração Pública (Organização Criminosa), núcleos estes que, inter-

relacionados, formariam uma organização criminosa para o mesmo fim, qual seja a 

lesão ao erário com a subsequente lavagem, ocultação e divisão do produto ilícito entre 
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agentes públicos corruptos e pessoas e empresas particulares voltados a práticas 

empresariais corruptas. 

Nesse sentido, deve-se voltar os olhos para os termos do artigo 2º item ‘a’ da 

Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional, com força de lei federal 

após sua promulgação pelo Decreto nº 5.015 de 12/03/2004, ao definir o que se deve 

entender por organização criminosa: 

 

a) “Grupo criminoso organizado - grupo estruturado de três ou mais 

pessoas, existente há algum tempo e atuando concentradamente com o 

propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na 

presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, 

um benefício econômico ou outro benefício material;” 

 

Da mesma forma, este importante instrumento internacional, hoje parte 

integrante de nosso ordenamento jurídico (Decreto nº 5.015 /2004), é cristalino em seu 

artigo 11, item 4, ao determinar que: 

 

4) Cada Estado Parte providenciará para que os seus tribunais ou 

outras autoridades competentes tenham presente a gravidade das 

infrações previstas na presente Convenção quando considerarem a 

possibilidade de uma libertação antecipada ou condicional de pessoas 

reconhecidas como culpadas dessas infrações; (grifei) 

 

Em outras palavras: a repressão à organização criminosa que teria se 

instalado nos órgãos governamentais há de receber deste Juízo Federal o rigor previsto 

no Ordenamento Jurídico nacional e internacional, sem esquecer da necessária e urgente 

atuação tanto para a cessação de atividades criminosas que estejam sendo praticadas 

(concussão, corrupção e branqueamento de valores obtidos criminosamente, por 

exemplo) como para a recuperação dos valores desviados da fazenda pública federal. 

De fato, de acordo com o apurado pelo MPF, há indícios de que o 

investigado utilizou a sua função de perito judicial, gozando da confiança de 

diversos magistrados, para perpetrar atividades ilícitas, favorecendo empresas de 

ônibus que, em contrapartida, realizavam o pagamento de valores elevados. 
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Nesta toada, os documentos apresentados pelo órgão acusatório indicam 

ainda a possível ocorrência de atos de lavagem por parte do investigado, bem como a 

manutenção de patrimônio oculto, que poderá facilmente vir a ser dilapidado, com o 

intuito de furtar-se ao processo criminal e à aplicação da lei penal. 

Diante dos fatos anteriormente expostos, reafirmo a necessidade da prisão 

preventiva, que não é atendida por nenhuma outra medida cautelar alternativa, mesmo 

as estipuladas no art. 319 do CPP, ante o comportamento acima descrito dos 

investigados requeridos. 

Nesse contexto, a segregação cautelar do investigado, tal como requerida 

pelo MPF, é medida que se impõe, seja para garantir a ordem pública, como por 

conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP. 

 

2 - BUSCA E APREENSÃO 

 

A fundamentação explicitada alhures demonstra a extrema importância da 

autorização da busca e apreensão nos endereços do investigado e das empresas a ele 

vinculadas. 

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

organização criminosa, crime de corrupção, praticados com elevado grau de 

sofisticação, sendo a medida de busca meio hábil para reforçar a investigação e, por 

conseguinte, indicar a autoria e materialidade dos delitos imputados. 

Dessa forma, visando à arrecadação de todas as provas possíveis, entendo 

ser pertinente a busca e apreensão na residência do investigado, bem como na sede das 

empresas relacionadas a ele. 

Assim, pelas razões expostas ao longo da fundamentação, entendo que a 

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

do CPP) porque é apta a permitir à investigação identificar a autoria delitiva e apreender 

documentos que comprovem os delitos investigados. 

 

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

autorizadoras: 

 

I) DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de CHARLES FONSECA 

WILLIAM, e assim o faço para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação 

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

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

§1º, “b”, “c”, “e”, “f” e “h” do Código de Processo Penal, nos endereços relacionados 

ao investigado CHARLES FONSECA WILLIAM, bem como da empresa a ele 

vinculada, na forma requerida pelo MPF. 

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

documentos, mídias e outras provas encontradas relacionadas aos crimes de corrupção 

passiva e ativa, contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro, falsidade 

ideológica e/ou documental e organização criminosa, notadamente mas não limitado a: 

a) registros e livros contábeis, formais ou informais, comprovantes de 

recebimento/pagamento, prestação de contas, ordens de pagamento, agendas, cartas, 

atas de reuniões, contratos, inclusive de consultoria, cópias de pareceres e quaisquer 

outros documentos relacionados aos ilícitos narrados nesta manifestação; b) HD´s, 

laptops, smartphones, pen drives, mídias eletrônicas de qualquer espécie, arquivos 

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

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

relevante; c) arquivos eletrônicos pertencentes aos sistemas e endereços eletrônicos 

utilizados pelos representados, além dos registros das câmeras de segurança dos locais 

em que se cumpram as medidas; d) valores em espécie em moeda estrangeira ou em 

reais de valor igual ou superior a R$ 20.000,00 ou US$ 5.000,00 e desde que não seja 

apresentada prova documental cabal de sua origem lícita. 

 

DETERMINO a expedição de mandado individual para o requerido e locais 

relacionados, a serem cumpridos nos momentos mais oportuno. Caberá a autoridade 

policial e ao MPF as providências devidas à execução das medidas.   
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AUTORIZO a realização simultânea das diligências a serem efetuadas com 

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

públicos, incluindo agentes da Receita Federal e membros do MPF. 

DETERMINO que os celulares, tablets e discos rígidos apreendidos sejam 

encaminhados ao Núcleo de Perícia Criminal da Polícia Federal imediatamente após a 

diligência, a fim de que sejam extraídos os dados e juntados aos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias, sendo desde já afastado o sigilo desses elementos. Se possível, determino 

que os dados sejam extraídos por meio da "extração por sistema de arquivos”, de modo 

a permitir a coleta de maior número de informações do dispositivo. 

AUTORIZO o acesso aos conteúdos das mídias apreendidas, especialmente 

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

relacionados a serviços vinculados aos celulares apreendidos. 

AUTORIZO o compartilhamento das informações obtidas com o Banco 

Central do Brasil e Receita Federal, afim de possam instaurar procedimentos 

administrativos. 

Mantenho o SEGREDO ABSOLUTO DE JUSTIÇA enquanto perdurar a 

operação. 

Desde já informo às defesas dos investigados que as mídias, caso existam, 

estão disponíveis em Secretaria para gravação, mediante requerimento por petição 

eletrônica nos autos, indicando as folhas e/ou o termo de acautelamento em que se 

encontra a mídia desejada, bem como as folhas da procuração (ou substabelecimento) 

do advogado que irá retirar a mídia gravada, devendo ser fornecida mídia nova e 

lacrada, tendo a Secretaria o prazo mínimo de 24 horas para a sua entrega. 

 

Rio de Janeiro/RJ, 18 de novembro de 2019. 
 

(assinado eletronicamente) 

MARCELO DA COSTA BRETAS 

Juiz Federal Titular 

7ª Vara Federal Criminal 
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