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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA FEDERAL CRIMINAL DO RIO

DE JANEIRO

Processo a ser distribuído por dependência aos autos  nº 5010476-42.2020.4.02.5101
(medida cautelar de prisão e busca e apreensão – Operação Favorito)

Outras referências:

Autos nº 0500875-74.2019.4.02.5101 (IPL nº 38/2019-11 SR/PF/RJ)

Autos  nº  5011155-42.2020.4.02.5101  (Cautelar  de  sequestro  e  indisponibilidade  de
bens – Operação Favorito)

Autos n.º 0500358-69.2019.4.02.5101 (Cautelar de afastamento dos sigilos bancário,
fiscal, telemático e telefônico – Operação Favorito)

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República que

ao final subscrevem1 no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, em especial a

disposta no art. 129, I, da Constituição Federal, vem oferecer DENÚNCIA em desfavor de:

1) MARIO PEIXOTO, brasileiro, empresário, nascido em ,

inscrito no CPF sob o nº , RG nº ,

filho de , residente

na Avenida , Barra da Tijuca, Rio de Janeiro,

RJ, atualmente custodiado no Presídio Pedrolino Werling de Oliveira

(SEAPPO), galeria A, localizado em Bangu, Complexo de Gericinó;

2)  VINÍCIUS  FERREIRA  PEIXOTO,  brasileiro,  nascido  em

,  Inscrito  no  CPF  nº  ,  RG  nº

,  filho  de  

, residente na Rua , Barra

da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ;

1 Designados para atuar em auxílio ao Procurador natural neste feito e conexos pela Portaria PGR/MPF
nº 1.157, de 7 de dezembro de 2018.
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3) PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, brasileiro, nascido em ,

inscrito no CPF sob o nº  RG nº ,

filho de , residente na Rua

, Saquarema, RJ,  atualmente

custodiado  no  Presídio  Pedrolino  Werling  de  Oliveira  (SEAPPO),

galeria A, localizado em Bangu, Complexo de Gericinó;

4)  ALESSANDRO  DE ARAÚJO  DUARTE,  brasileiro,  nascido  em

,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  ,  RG  nº

,  filho  de  

, residente na Rua 

,  Centro,  Nova  Iguaçu,  RJ,  atualmente  custodiado  no  Presídio

Pedrolino  Werling  de Oliveira  (SEAPPO),  galeria  A,  localizado em

Bangu, Complexo de Gericinó;

5) CASSIANO LUIZ DA SILVA, brasileiro, nascido em ,

inscrito no CPF sob o nº , RG nº ,

filho  de  ,  residente  na  Rua

,  Barra da Tijuca,  Rio  de

Janeiro, RJ, atualmente custodiado no Presídio Pedrolino Werling de

Oliveira  (SEAPPO),  galeria  A,  localizado em Bangu,  Complexo de

Gericinó;

6)  LUIZ ROBERTO MARTINS,  brasileiro,  nascido em ,

inscrito no CPF sob o nº  ,  RG nº ,

filho de , residente na Rua 

, Laranjeiras, Valença, RJ, atualmente custodiado

no  Presídio  Pedrolino  Werling  de  Oliveira  (SEAPPO),  galeria  A,

localizado em Bangu, Complexo de Gericinó;

7) MÁRCIO PEIXOTO, brasileiro, nascido em , inscrito no

CPF sob o nº , RG nº , filho

de ,  residente na

Avenida , Barra da Tijuca, Rio

de Janeiro, RJ;
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8) MARCO ANTÔNIO PEIXOTO, brasileiro, nascido em ,

inscrito no CPF sob o nº , RG nº 

 filho  de  ,

residente na Rua , Centro, Sao Joao de Meriti, RJ;

9) JUAN  ELIAS  NEVES  DE  PAULA,  brasileiro,  nascido  em

,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  ,  RG  nº

,  filho  de ,

residente na Rua , Vilar dos Teles, São João de

Meriti, RJ;

10)  OSVALDO  DA  PAIXÃO  FILHO,  brasileiro,  nascido  em

, inscrito no CPF sob o , filho de 

, residente na Avenida , Parque Alian,

São João de Meriti, RJ;

11) ZALI SILVA, brasileiro, nascido em , inscrito no CPF

sob o nº  ,  RG nº ,  filho de 

,  residente na Avenida ,  Parque Alian, São

João de Meriti, RJ;

12)  ADELSON  PEREIRA  DA  SILVA,  brasileiro,  nascido  em

,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº ,  RG  nº

,  filho  de  

, residente na Estrada 

, Campo Grande, Rio de Janeiro, RJ;

13)  MATHEUS  RAMOS  MENDES,  brasileiro,  nascido  em

,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  ,  RG  nº

, filho de a

, residente na Rua  Tanque, Rio de

Janeiro, RJ;

14)  MARCOS  GUILHERME  RODRIGUES  BORGES,  brasileiro,

nascido em , inscrito no CPF sob o nº ,

RG  nº  ,  filho  de  

, residente na Rua ,
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, Tiao Mineiro, Paragominas, PA;

15) GILSON CARLOS RODRIGUES PAULINO,  brasileiro,  nascido

em ,  inscrito  no CPF sob  o  nº  ,  RG nº

,  filho  de  

residente na Avenida  6

, Jacarepagua, Rio de Janeiro, RJ;

16)  FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO,  brasileiro,  nascido em

,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  ,  RG  nº

,  filho  de  

,  residente  na Rua 

, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ;

17) ANDREIA CARDOSO DO NASCIMENTO, brasileira, nascida em

 inscrita  no  CPF  sob  o  nº  ,  RG  nº

,  filha  de     

,  residente  na Rua 

, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ;

em razão dos fatos que passa a expor.

 1 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS  

A presente  denúncia  é  desdobramento  das  Operações  Quinto  do  Ouro  e

Cadeia  Velha,  e  das  investigações  realizadas  pelo  Ministério  Público  Federal  e  Polícia

Federal conduzidas no bojo do IPL nº 38/2019-11 SR/PF/RJ, que levaram à deflagração da

Operação Favorito. Nesse contexto, apurou-se a prática de crimes de corrupção passiva e

ativa,  lavagem  de  dinheiro  e  organização  criminosa,  envolvendo  o  empresário  MÁRIO

PEIXOTO e  pagamentos  de  vantagens  indevidas  feitos  a  Conselheiros  do  TCE/RJ,

Deputados  Estaduais  e  outros  agentes  públicos,  com  o  intuito  de  obter  contratos  e

facilidades no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro, utilizando-se, para tanto, de

complexa rede de empresas constituídas com familiares e pessoas de confiança.
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As medidas  cautelares  que  embasam esta  investigação  tiveram início  em

janeiro  de  2019,  nos  autos  do  processo  nº  0500358-69.2019.4.02.5101,  conforme

requerimento  do  Ministério  Público  Federal  de  afastamento  dos  sigilos  bancário,  fiscal,

telemático  e  telefônico  de  MÁRIO  PEIXOTO,  familiares  e  empresas  vinculadas.  As

investigações  avançaram com a  ampliação  das  medidas  de  afastamento  de  sigilo  para

operadores  financeiros  e  pessoas  jurídicas  interpostas  identificadas  e  medidas  de

interceptação  telefônica  e  telemática  que  angariaram  importantes  elementos  de  prova

acerca da contemporaneidade das condutas da organização criminosa, estando em curso

diligências  de  cooperação  jurídica  internacional  para  mapear  o  caminho  dos  recursos

remetidos ao exterior pelos investigados.

Segundo apurado ao longo das investigações,  existem  robustas provas de

que  o  empresário  MÁRIO  PEIXOTO realizou,  ao  longo  dos  anos  de  2012  a  2019,

pagamentos sistemáticos de propina a diversos agentes públicos – como Conselheiros do

Tribunal  de  Contas  do  Estado do Rio  de Janeiro,  deputados  estaduais,  particularmente

PAULO MELO e JORGE PICCIANI – para garantir a obtenção e manutenção dos contratos

de gestão de UPA’s por meio da Organização Social INSTITUTO DATA RIO, a qual controla

de forma velada. 

As  investigações  demonstraram  que  o  então  Presidente  do  IDR  LUIZ

ROBERTO  MARTINS associou-se  a  MÁRIO  PEIXOTO e  aos  demais  integrantes  da

organização criminosa, praticando os atos formais de gestão da Organização Social sob o

comando e diretrizes de MÁRIO PEIXOTO.

Ademais,  foram identificadas provas de desvio de recursos públicos vertidos

para a Organização Social IDR em favor das empresas de serviços controladas pelo grupo

familiar de MÁRIO PEIXOTO, as quais receberam a maior parte do orçamento destinado à

administração das UPAs estaduais e de diversas prefeituras da baixada fluminense. 

Além disso, as provas colhidas durante as investigações demonstram que os

contratos das empresas de MÁRIO PEIXOTO com o Estado do Rio de Janeiro e diversos

Municípios  permanecem  ativos  e  em  franco  crescimento  –  a  despeito,  e,  inclusive,

aproveitando-se  da  crise  pandêmica  que  assola  o  país  e  o  mundo  –  com  vultosos

pagamentos  recebidos  mês  a  mês,  havendo,  ainda,  provas  de  que  tais  contratos  são
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mantidos em decorrência do pagamento de vantagens indevidas a funcionários públicos.

Por outro lado, as medidas de interceptação telefônica e telemática em curso

apresentaram provas de que  MÁRIO PEIXOTO  vem ampliando seu espectro de atuação

com o domínio velado sobre outras Organizações Sociais, dentre as quais, o INSTITUTO

UNIR  SAÚDE  (CNPJ  00.083.837/0001-41),  o  Instituto  Nacional  para  o  Progresso  do

Conhecimento e Saúde – INPCOS (CNPJ sob o nº 06.320.605/0001-46) e a ASSOCIAÇÃO

DE SAÚDE SOCIAL HUMANIZADA (CNPJ 03.821.474/0001-92), havendo, ainda, indícios

de participação ou influência sobre a OS IABAS, recentemente contratada pelo Estado do

Rio de Janeiro para a implantação de hospitais de campanha para tratamento de pacientes

contaminados pelo COVID-19.

Conforme demonstrado nos autos das medidas cautelares, para manter seu

poder econômico e político, MÁRIO PEIXOTO instituiu, junto de seus familiares e pessoas

próximas,  uma complexa rede composta por mais de cem interpostas pessoas físicas e

jurídicas, identificadas até o momento, como forma de distanciar o seu patrimônio da origem

nos contratos públicos obtidos e mantidos de maneira ilícita.

Com  efeito,  as  investigações  conduzidas  pelo  Polícia  Federal,  Ministério

Público  Federal  e  Receita  Federal  demonstraram uma  complexa  e  sofisticada  rede  de

lavagem  de  capitais,  onde  dezenas  de  interpostas  pessoas  se  revezavam à  frente  de

pessoas jurídicas com o intuito de ocultar a figura do capo da organização criminosa:

MARIO PEIXOTO.

O gráfico  abaixo  representa  de  forma ilustrada  parcela  da complexa rede

desenvolvida pela organização criminosa2:

2 Em razão de sua grande extensão, a visualização se torna melhor baixando os arquivos em pdf (para

abertura dentro do software Adobe Acrobat) ou .anb (para abertura e visualização no programa IBM i2):

a) PDF  :  https://mpfdrive.mpf.mp.br:443/ssf/s/readFile/share/205123/5957819152347804427/publicLink/

Mario%20Peixoto%20-%20Favorito%20-%20Den%C3%BAncia.pdf 

b) ANB  :  https://mpfdrive.mpf.mp.br:443/ssf/s/readFile/share/205143/-975911430589039644/publicLink/

Mario%20Peixoto%20-%20Favorito%20-%20Den%C3%BAncia.anb 
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O escopo da organização criminosa foi descortinado por meio de detalhada

investigação que mostrou as técnicas utilizadas por MÁRIO PEIXOTO para comandar, por

meio  de  terceiros,  a  contratação  de  organizações  sociais  e  pessoas  jurídicas  por  ele

controladas pelo Estado do Rio de Janeiro.

Para  atingir  as  vantagens  e  fins  desejados,  esse  braço  da  organização

criminosa  adotou  uma  estrutura  ordenada  de  divisão  de  tarefas  em  quatro  núcleos  de

atuação  distintos:  a)  núcleo  econômico:  composto  por  MÁRIO  PEIXOTO (principal

atuante),  seus  irmãos  MÁRCIO  PEIXOTO e  MARCO  ANTÔNIO  PEIXOTO,  seu  filho

VINÍCIUS  FERREIRA  PEIXOTO (juntos,  MÁRCIO,  MARCO  e  VINÍCIUS  integram  e

administram  as  pessoas  jurídicas  por  meio  das  quais  foram  praticados  os  delitos  de

peculato, corrupção e lavagem de dinheiro);  b)  núcleo administrativo: LUIZ ROBERTO

MARTINS (Presidente formal do IDR),  ADELSON PEREIRA DA SILVA (ex-funcionário da

ATRIO  RIO  SERVICE  e  Presidente  da  Organização  Social  ASSOCIAÇÃO  DE  SAÚDE

SOCIAL HUMANIZADA) e  GILSON CARLOS RODRIGUES PAULINO  (ex-funcionário da

ATRIO  RIO  SERVICE  e  ex-vice  presidente  da  FAETEC),  os  quais,  na  qualidade  de

funcionários  públicos,  praticavam  atos  administrativos  no  interesse  da  organização

criminosa;  c)  núcleo  financeiro-operacional:  ALESSANDRO  DE  ARAÚJO  DUARTE,

CASSIANO LUIZ  (homens de confiança na gestão das empresas de MÁRIO PEIXOTO),
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JUAN ELIAS NEVES DE PAULA (contador das empresas do grupo criminoso), OSVALDO

PAIXÃO, ZALI SILVA (funcionários encarregados da movimentação de valores em espécie),

MARCOS  GUILHERME  RODRIGUES  BORGES e MATHEUS  MENDES (pessoa  de

confiança da família PEIXOTO e “laranja” nos quadros societários da ATRIO-RIO SERVICE

e outras empresas do grupo); d) núcleo político: ex-Deputados Estaduais PAULO MELO e

JORGE PICCIANI, já denunciados e condenados pelo crime de pertinência a organização

criminosa, nos autos nº  0100523.32.2017.4.02.0000/RJ (Operação Cadeia Velha), julgado

pela Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2).

O esquema criminoso que perdurou durante anos é de difícil detecção, haja

vista a quantidade de interpostas empresas utilizadas, a movimentação de altos valores em

espécie,  a utilização de “laranjas”  e a atuação sistemática da organização criminosa na

destruição de provas e na realização de alterações societárias para o distanciamento dos

reais proprietários das empresas do grupo, e somente foi desbaratado mediante a utilização

de  técnicas  especiais  de  investigação,  como  interceptação  telefônica,  telemática,

afastamentos de sigilos fiscal e bancário.

Nesta denúncia são apresentados:  i) os crimes de lavagem de dinheiro já

identificados envolvendo a Organização Social  IDR e dez empresas subcontratadas, que

totalizam  o  montante  de  R$  176.893.625,10;  ii) os  crimes  de  lavagem  de  dinheiro

envolvendo  transferências  de  recursos  da  empresa  ATRIO-RIO  para  as  empresas

patrimoniais GML GESTÃO DE ATIVOS, MV GESTÃO DE ATIVOS e MVC GESTÃO DE

ATIVOS, no montante de R$ 50.257.482,78, bem como o custeio de despesas pessoais de

MARIO  PEIXOTO  pela  ATRIO;  iii) os  crimes  de  lavagem  de  dinheiro  envolvendo

transferência  de recursos da empresa ATRIO-RIO para as empresas de consultoria  AD

CONSULTORIA e CLS MARKETING E SERVIÇOS, no montante total de R$ 17.206.459,93;

iv) os crimes de lavagem de dinheiro, por meio de saques de valores em espécie no total de

R$ 12.63.563,37, realizados por funcionários da ATRIO-RIO das contas da empresa;  v) o

crime de lavagem de dinheiro relacionado à ocultação de R$ 1.500.859,00 em espécie por

LUIZ ROBERTO MARTINS, ex-Presidente do IDR; vi) o crime de pertinência à organização

criminosa e vii) o crime de obstrução à investigação de organização criminosa. 

Contudo, a presente denúncia não encerra todos os crimes praticados pela

organização criminosa, sendo certo que as investigações prosseguem para rastrear todo o
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caminho  do dinheiro  e  os  demais  atos  de lavagem,  bem como crimes  de corrupção  e

peculato  envolvendo  organizações  sociais  e  empresas  controladas  pelo  grupo.  Assim,

registra-se  que  a  ausência  de  menção  a  fatos  e  pessoas  nessa  denúncia  não  implica

arquivamento implícito.

 2 RESUMO DAS IMPUTAÇÕES TÍPICAS  

 2.1 Dos Crimes de Lavagem de dinheiro por intermédio da Organização Social IDR

e empresas subcontratadas (art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/98) – MÁRIO PEIXOTO, LUIZ

ROBERTO  MARTINS,  ALESSANDRO  DUARTE,  CASSIANO  DA SILVA (Conjunto  de

Fatos 01)

Consumados os delitos antecedentes de corrupção ativa e passiva (arts. 333

e 317 do CP) e quadrilha/organização criminosa (art. 2º, da Lei nº 12.850/13), ao menos

entre 15 de maio de 2012 e 20183, de forma reiterada e por intermédio de organização

criminosa, o empresário  MÁRIO PEIXOTO, com o auxílio de  LUIZ ROBERTO MARTINS,

ALESSANDRO DUARTE e  CASSIANO DA SILVA,  de forma livre e consciente, ocultou e

dissimulou a disposição, a movimentação e a propriedade do montante de, ao menos, R$

176.893.625,10,  correspondente  aos  valores  pagos  pelo  Estado  do  Rio  de  Janeiro  à

Organização Social IDR e repassados de acordo com as ordens do real administrador da

referida OS, mediante subcontratações das empresas ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA

E SERVIÇOS  LTDA (CNPJ  07.046.566/0001-01),  HOSP RIO  MATERIAL  HOSPITALAR

EPP  (CNPJ  00.350.160/0001-60),  LINO  BRIOTE  PRODUTOS  FARMACÊUTICOS  E

HOSPITALARES  LTDA  (CNPJ  00.274.838/0001-73),  DIVINO  SABOR  COMÉRCIO  DE

ALIMENTOS  E  SERVIÇOS  TÉCNICOS  LTDA  (CNPJ  11.124.453/0001-46),  TECHNO

EMPREENDIMENTOS  EM  INFORMÁTICA  LTDA  (CNPJ  12.112.414/0001-91),  NOVA

LOCAL RIO PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  LTDA  (CNPJ  07.056.444/0001-98),  CAPTAR

COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DE MULTISERVIÇOS PROFISSIONAIS (CNPJ

04.032.733/0001-69), ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (CNPJ 12.816.368/0001-01) e HBS

VIGILÂNCIA  E  SEGURANÇA  LTDA  (CNPJ  07.613.468/0001-09),  relacionadas  à

organização criminosa,  de modo a ocultar  e distanciar  os recursos de sua origem ilícita

3 Data em que vigeram os contratos de gestão do IDR com a SES/RJ para a administração de dez UPAs.
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(Crime de lavagem de dinheiro art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30

do Código Penal – Conjunto de Fatos 01).

 2.2 Dos crimes de lavagem de dinheiro por intermédio de transferências da ATRIO-

RIO SERVICE para as empresas patrimoniais GML, MV e MVC GESTÃO DE ATIVOS

(art. 1º,  §1º e artigo 1º, §2º, II,  ambos com incidência do §4º da Lei nº 9.613/98, na

forma dos arts.  29 e 30 do Código Penal)  – MÁRIO PEIXOTO, VINÍCIUS PEIXOTO,

MÁRCIO PEIXOTO e MARCO ANTÔNIO PEIXOTO, ALESSANDRO DUARTE, CASSIANO

DA SILVA (Conjunto de Fatos 02)

Consumados os delitos antecedentes de corrupção ativa e passiva (arts. 333

e  317  do  CP),  peculato  (art.  312,  do  CP)  e  organização  criminosa  (art.  2º,  da  Lei  nº

12.850/13), entre os anos de 2012 a 2018, em pelo menos 523 oportunidades, por intermé-

dio de organização criminosa, o empresário MÁRIO PEIXOTO, com o auxílio de VINÍCIUS

PEIXOTO, MÁRCIO PEIXOTO, MARCO ANTÔNIO PEIXOTO, ALESSANDRO DUARTE e

CASSIANO DA SILVA, de forma livre e consciente,  dissimulou e ocultou o montante total

de, ao menos, R$ 50.257.482,78, por meio de transações bancárias da empresa ATRIO-RIO

SERVICE  TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS  LTDA,  atualmente  denominada  GAIA  SERVICE

TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS  LTDA (07.046.566/0001-01), para as empresas GML

GESTÃO  DE  ATIVOS  EMPRESARIAIS,  CONSULTORIA  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA

(11.016.606/0001-31),  MV  GESTÃO  E  CONSULTORIA  DE  ATIVOS  EMPRESARIAIS  E

PARTICIPAÇÕES LTDA (19.394.911/0001-79) e MVC GESTÃO DE ATIVOS EMPRESARI-

AIS E CONSULTORIA (11.046.136/0001-59), empresas patrimoniais da família PEIXOTO,

com o intuito de ocultar e dissimular a utilização de valores provenientes de infração penal.

No mesmo contexto, MARIO PEIXOTO  utilizou a  ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E

SERVIÇOS LTDA para ocultar o produto dos seus crimes, usando-a para custear suas des-

pesas pessoais.  (Crime de lavagem de dinheiro art. 1º,  §1º e artigo 1º, §2º, II, ambos

com incidência do §4º da Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal –

Conjunto de Fatos 02).
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 2.3 Dos crimes de lavagem de dinheiro por intermédio de transferências da ATRIO-

RIO SERVICE para as empresas AD CONSULTORIA e CLS MARKETING (art. 1º, §4º da

Lei nº 9.613/98) – MÁRIO PEIXOTO, ALESSANDRO DUARTE e CASSIANO DA SILVA

(Conjunto de Fatos 03)

Consumados os delitos antecedentes de corrupção ativa e passiva (arts. 333

e  317  do  CP),  peculato  (art.  312,  do  CP)  e  organização  criminosa  (art.  2º,  da  Lei  nº

12.850/13), ao menos entre os anos de 2012 e 2018, em 210 oportunidades, por intermédio

de organização criminosa, o empresário MÁRIO PEIXOTO, com o auxílio de ALESSANDRO

DUARTE e CASSIANO DA SILVA, de forma livre e consciente, ocultou e dissimulou a natu-

reza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade do montante

total de R$ 17.206.459,93, correspondente aos valores repassados por meio de transações

bancárias da empresa ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, atualmen-

te denominada GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, para as empre-

sas AD CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. (CNPJ 135834240001-78) e CLS MARKE-

TING E SERVIÇOS LTDA.  (CNPJ 09.552.112/0001-20),  controladas por  ALESSANDRO

DUARTE e CASSIANO DA SILVA, de modo a ocultar e distanciar os recursos de sua ori-

gem ilícita (Crime de lavagem de dinheiro art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/98, na forma dos

arts. 29 e 30 do Código Penal – Conjunto de Fatos 03)

 2.4 Dos  crimes  de  lavagem  de  dinheiro  por  intermédio  de  movimentação  de

valores em espécie pelos funcionários da ATRIO-RIO SERVICE OSVALDO DA PAIXÃO

FILHO e ZALI SILVA (art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/98) – MÁRIO PEIXOTO, LUIZ ROBERTO

MARTINS, ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, CASSIANO LUIZ DA SILVA, OSVALDO

DA PAIXÃO FILHO e ZALI SILVA (Conjunto de Fatos 04)

Consumados os delitos antecedentes de corrupção ativa e passiva (arts. 333

e  317  do  CP),  peculato  (art.  312,  do  CP)  e  organização  criminosa  (art.  2º,  da  Lei  nº

12.850/13), ao menos entre 25/03/2009 e 18/01/2019, por intermédio de organização crimi-

nosa, o empresário MÁRIO PEIXOTO, com o auxílio de MÁRCIO PEIXOTO, MARCO AN-

TÔNIO PEIXOTO,  ALESSANDRO DUARTE e CASSIANO DA SILVA,  de  forma livre  e

consciente, ocultou e dissimulou a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movi-

mentação  e  a  propriedade  do  montante  total  de  R$  11.556.457,82,  dos  quais  R$

10.352.182,67 foram sacados em espécie por  OSVALDO DA PAIXÃO FILHO de contas
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controladas pelo grupo criminoso, por meio de 1300 operações com características de fraci-

onamento, e R$ 1.204.275,15 foram sacados em espécie por ZALI SILVA de contas contro-

ladas pelo grupo criminoso, por meio de 329 operações com características de fracionamen-

to, distanciando os recursos de sua origem ilícita    (Crime de lavagem de dinheiro art. 1º,

§4º da Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal – Conjunto de Fatos

04).

 2.5 Do crime de lavagem de dinheiro por intermédio da manutenção de valores em

espécie (art. 1º, §1º, I e II, e §4º da Lei nº 9.613/98) – LUIZ ROBERTO MARTINS (FATO

05)

Consumados os delitos antecedentes de corrupção ativa e passiva (arts. 333

e 317 do CP), peculato (art. 312, do CP), fraude a licitações (art. 90 da Lei nº 8.666/93) e or-

ganização criminosa (art. 2º, da Lei nº 12.850/13), entre data que não se pode precisar e 14

de maio de 20204, LUIZ ROBERTO MARTINS, de forma livre e consciente, ocultou e dissi-

mulou a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade do

montante de R$ 1.500.859,00 (um milhão, quinhentos mil, oitocentos e cinquenta e nove re-

ais), convertendo em ativos lícitos o produto de crimes contra a administração praticados

pela organização criminosa, mantendo em depósito, acondicionado em caixas de papelão, o

mencionado valor em dinheiro em espécie, guardadas em local em que não era sua residên-

cia fixa, no Município de Valença/RJ (Crime de lavagem de dinheiro art. 1º, §1º, I e II, e

§4º da Lei nº 9.613/98 – Fato 05)

 2.6 Do crime de pertinência a organização criminosa (Art. 2º, caput c/c § 4º, II, III e

IV, da Lei nº 12.850/2013) – MÁRIO PEIXOTO, VINÍCIUS PEIXOTO, MÁRCIO PEIXOTO,

MARCO  ANTÔNIO  PEIXOTO,  LUIZ  ROBERTO  MARTINS,  ADELSON  PEREIRA  DA

SILVA, GILSON CARLOS RODRIGUES PAULINO, ALESSANDRO DUARTE, CASSIANO

LUIZ DA SILVA, JUAN ELIAS NEVES DE PAULA, MARCOS GUILHERME RODRIGUES

BORGES, MATHEUS RAMOS MENDES, OSVALDO DA PAIXÃO FILHO e ZALI SILVA

(FATO 06)

Pelo menos desde o ano de 20125 até 14 de maio de 20206, MÁRIO PEIXO-

4 Data de deflagração da Operação Favorito.
5 Quando a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro celebrou contrato de gestão de dez UPAs com a 

OS Instituto Data Rio (“IDR”).
6 Data de deflagração da Operação Favorito.
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TO, MÁRCIO PEIXOTO, MARCO ANTÔNIO PEIXOTO, VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO,

LUIZ ROBERTO MARTINS, ADELSON PEREIRA DA SILVA, GILSON CARLOS RODRI-

GUES PAULINO, ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, CASSIANO LUIZ DA SILVA,

JUAN ELIAS NEVES DE PAULA, MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES, MA-

THEUS RAMOS MENDES, OSVALDO DA PAIXÃO FILHO e ZALI SILVA, além de outros

indivíduos já denunciados ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, está-

vel e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pes-

soalmente, de modo estruturalmente ordenado e com divisão de tarefas, organização crimi-

nosa instalada no Estado do Rio de Janeiro, que tinha por finalidade a prática de crimes de

corrupção, peculato, fraude a licitações e lavagem dos recursos financeiros auferidos des-

ses crimes, por meio de extensa rede de Organizações Sociais, de empresas fornecedoras

de mercadorias e de serviços para o Estado do Rio de Janeiro, ao menos, nas áreas da saú-

de, educação e trânsito, bem como de empresas criadas para ocultação e blindagem patri-

monial. (Pertinência a Organização Criminosa: Art. 2º, caput c/c § 4º, II, III e IV, da Lei nº

12.850/2013 – Fato 06) 

 2.7 Do crime de obstrução a investigação de organização criminosa (Art. 2º, §1º, da

Lei nº 12.850/2013) – MÁRIO PEIXOTO, VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO, LUIZ ROBERTO

MARTINS,  ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE,  CASSIANO LUIZ  DA SILVA,  JUAN

ELIAS  NEVES  DE  PAULA,  PAULO  CÉSAR  MELO  DE  SÁ,  FÁBIO  CARDOSO  DO

NASCIMENTO e ANDREIA CARDOSO DO NASCIMENTO (FATO 07)

Pelo menos entre 08/11/20187 a 14/05/20208,  MARIO PEIXOTO, VINÍCIUS

FERREIRA PEIXOTO, LUIZ ROBERTO MARTINS, ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE,

CASSIANO LUIZ DA SILVA, JUAN ELIAS NEVES DE PAULA, PAULO CÉSAR MELO DE

SÁ, FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO e ANDREIA CARDOSO DO NASCIMENTO, de

forma livre e consciente, em comunhão de desígnios, tramaram e efetivamente realizaram a

destruição/exclusão  de  documentos/e-mails  que  pudessem  incriminá-los,  dessa  forma

embaraçando a investigação de infrações penais que envolvem a organização criminosa.

(Crime de Obstrução de Justiça: art. 2º, §1º da Lei nº 12.850/2013 – FATO 07)

7 Data de deflagração da Operação Furna da Onça.
8 Data de deflagração da Operação Favorito.
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 3 NARRATIVA DOS FATOS:  

 3.1 Dos Crimes de Lavagem de Dinheiro:

3.1.1.  DA TIPOLOGIA DE LAVAGEM DE DINHEIRO POR MEIO DE ORGANIZAÇÕES

SOCIAIS E EMPRESAS SUBCONTRATADAS

As investigações demonstraram que a organização criminosa comandada por

MÁRIO PEIXOTO instituiu um sofisticado e complexo esquema com dezenas de interpostas

pessoas físicas e jurídicas para que o dinheiro repassado pelos cofres públicos para as

Organizações Sociais que administravam unidades de saúde chegasse ao proveito dos seus

reais “donos”, de forma limpa e distanciada de sua origem criminosa.

Como sabido, as organizações sociais são contratadas pelos entes públicos

por meio de  dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, XXIV da Lei 8.666/93, para

celebração de contratos de gestão com o poder público. 

Muito embora as organizações sociais  não tenham a finalidade de lucro,

observa-se que esse tipo de entidade é bastante atraente para as organizações criminosas,

uma vez que, após o ingresso dos recursos públicos nas contas da organização social esta

possui facilidades para a subcontratação de empresas sem a necessidade de adoção de um

procedimento  licitatório,  sendo  exigido  por  lei  tão  somente  um  processo  de  seleção

simplificado9.

A utilização de Organizações Sociais para o desvio de recursos públicos na

área da saúde já foi objeto das investigações desta Força-Tarefa da Lava Jato no âmbito da

“Operação  SOS”,  na  qual  desvendou-se  que  a  Organização  Social  Pró-Saúde,  que

administrava hospitais no Estado do Rio de Janeiro, estava sendo utilizada pelo empresário

MIGUEL  ISKIN  e  pelo  ex-Secretário  de  Saúde  SÉRGIO CORTES para  desvios  de,  ao

menos, 10% dos valores repassados a empresas subcontratadas, fatos criminosos que são

objeto da ação penal nº 0507310-98.2018.4.02.5101.

9 No Estado do Rio de Janeiro, a Lei Estadual nº 6.043/2011, em seu art. 30, parágrafo único, dispõe
que cabe à organização social adquirir os bens e subcontratar os serviços necessários para a gestão das
unidades  de  saúde,  selecionando  as  empresas  com  observância  dos  “princípios  da  impessoalidade,
moralidade e economicidade, sendo necessária, no mínimo, a realização de cotação prévia de preços no
mercado antes da contratação”.
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No  âmbito  da  Operação  Favorito,  foi  descortinado  um  novo  esquema

criminoso envolvendo,  desta feita,  o grupo do empresário  MÁRIO PEIXOTO,  tendo sido

evidenciado de forma bem clara o seu domínio de fato sobre diversas organizações sociais

que contratavam com o poder público, conforme a tipologia acima descrita. 

De fato, valendo-se de dezenas de interpostas pessoas,  MARIO PEIXOTO

conseguia  ocultar  a  sua  figura  dos  quadros  sociais  das  entidades,  almejando,  com tal

estratagema, não só distanciar-se da prática dos ilícitos perpetrados,  como também dar

aparência de que os entes públicos estavam a contratar com distintas pessoas jurídicas,

atendendo  aos  ditames  da  impessoalidade,  moralidade  e  economicidade,  quando  na

verdade estavam sempre celebrando contratos de acordo com os interesses do denunciado.

A citada tipologia de lavagem de dinheiro – utilização de interpostas pessoas

para  ocultar  a  verdadeira  propriedade  de  entidades  –  é  bastante  sofisticada  e  requer

complexa investigação para sua comprovação. 

No entanto, as diligências adotadas pelo Ministério Público Federal, Polícia

Federal e Receita Federal conseguiram demonstrar de maneira robusta, acima de qualquer

dúvida razoável, que o empresário era detentor de um grande conjunto de empresas, em

nome de laranjas,  pelas quais organizava seus negócios,  após o pagamento de propina

para agentes públicos. 

É  possível  listar,  de  maneira  não  exaustiva,  as  seguintes  provas10 que

demonstram  que  MARIO  PEIXOTO lavou  ativos,  valendo-se  de  uma  extensa  rede  de

laranjas:

1) Termo de colaboração de JONAS LOPES JUNIOR;

2) Termo de colaboração de ANA LUIZA CARLIER;

3) Mensagens  encontradas  nos  e-mails  do  ex-secretário  de  Saúde

SÉRGIO CORTES;

4) Documentos  encontrados  na  busca  e  apreensão  na  residência  de

CASSIANO que demonstram a divisão de valores com MARIO PEIXOTO x

ACI (empresa subcontratada pelo IDR);

10 Que serão detalhadas ao longo da denúncia.
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5) Termo de declarações de JUAN ELIAS DE PAULA que afirmou saber

que a ATRIO RIO pertence a MARIO PEIXOTO;

6) Depoimento de CARLOS FERNANDO RIQUEZA;

7) Saques em espécie realizados por OSWALDO DA PAIXÃO FILHO, e

ZALI SILVA, funcionários da ATRIO-RIO, no valor de R$ 11.556.457,82;

8) Termo de depoimento de ZALI SILVA;

9) Veículos de luxo utilizados por MARIO PEIXOTO e seu filho VINÍCIUS

em nome da ATRIO;

10)  Voos  realizados  por  MARIO PEIXOTO na  aeronave  em nome da

ATRIO-RIO, conforme documentos apreendidos durante busca e apreensão;

11) Ex-empregados  com  funções  administrativas  como  sócios  em

empresas do grupo;

12) Recebimento por MARIO PEIXOTO em sua conta-corrente de valores

enviados  por  empresas  sem  relação  formal  com  ele,  como:  LOCAL  RIO

SERVICO  ESPECIALIZADOS  DE  LIMPEZA  LTDA  (R$  79,597.60),

INSTITUTO  DATA  RIO  DE  ADMINISTRACAO  PUBLICA  (R$  53,957.64),

CAPTAR  COOPER  COOPERATIVA  DE MULTISERVICOS  PROFISSI  (R$

35,329.96), COOPERSULT COOPERATIVA DE CONS (R$ 30,000.00);

13) Documentos  apreendidos  durante  busca e  apreensão da Operação

Favorito,  na residência de CASSIANO LUIZ (selecionados por amostragem,

item 13, AA 284/2020), demonstrando que a CLS MARKETING paga diversas

contas de MÁRIO PEIXOTO e empresas a ele relacionadas;

14) Anotações  apreendidas  na  Operação  Cadeia  Velha  que  indicam a

relação de ALESSANDRO x MARIO PEIXOTO;

15) Email localizado na caixa postal de CASSIANO, indicando que MARIO

adquiriu Clínica Bom Pastor em Queimados;

16) Documentos encontrados durante a busca e apreensão na casa de

CASSIANO, relacionados à RENACOOP;

17) Números de telefone de MÁRIO PEIXOTO encontrados na agenda

telefônica de LUIZ ROBERTO MARTINS;

18) Cartão do plano de saúde de MÁRIO PEIXOTO na ATRIO-RIO;

19) Notas Fiscais emitidas em nome da ATRIO RIO SERVICE tendo como

local de entrega a residência de MARIO PEIXOTO;
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20) Notas  fiscais  emitidas  em  favor  da  ATRIO  que  têm  como  e-mail

informado o de MARIO PEIXOTO;

21) Emails entre Alessandro e Cassiano em 11/08/2014 que indicam que

MARIO PEIXOTO é quem possui a última instância decisória na ATRIO;

22) Troca  de  emais  entre  ALESSANDRO  DUARTE,  CASSIANO  LUIZ,

MARIO PEIXOTO e GENI EVANGELISTA, em 02/05/2014, com o assunto

“Proposta Comercial Atrio”, na qual ALESSANDRO afirma: “estou copiando o

Mario e o Cassiano antes do Ailton assinar”;

23) Troca de e-mails entre ALESSANDRO DUARTE e CASSIANO LUIZ,

no  dia  30/04/2014,  com o  assunto  “Proposta  Comercial  ATRIO”,  em  que

CASSIANO afirma “O Mario vai estar na sexta e vemos se está tudo OK”, e

ALESSANDRO respode “Blz combinado. […] Mas não vamos assinar antes

de falar com MP”;

24) Troca de e-mails entre ALESSANDRO DUARTE e CASSIANO LUIZ,

no  dia  30/04/2014,  com o  assunto  “Proposta  Comercial  ATRIO”,  em  que

CASSIANO afirma “O Mario vai estar na sexta e vemos se está tudo OK”, e

ALESSANDRO responde “Blz combinado. […] Mas não vamos assinar antes

de falar com MP”;

25) Email  encontrado  na  caixa  de  mensagens  de  ALESSANDRO

DUARTE,  com o  assunto  “Holding”,  listando  algumas  empresas  do  grupo

criminoso;

26) Anotação na agenda no telefone celular de ALESSANDRO DUARTE,

com a menção ““Falar com o Mario DPAD”;

27) Pagamento  de  despesas  pessoais  de  MARIO  por  ALESSANDRO

DUARTE.

A forma como  MARIO PEIXOTO gozava dos benefícios auferidos por meio

de suas empresas em nome de laranjas evoluiu ao longo do tempo. 

Conforme se comprovou ao  longo  da investigação,  PEIXOTO  chegou  até

mesmo a receber em sua conta bancária valores transferidos diretamente de empresas que

mantinha em nome de laranjas, conforme relação abaixo:

NOME
TITULAR

DESCRICAO
LANCAMENTO

DATA
LANCAMENTO

VALOR
TRANSACAO

NATUREZA
LANCAMENTO

CPF CNPJ OD NOME PESSOA OD
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MARIO
PEIXOTO

DEPOSITO
RECURSO

CLIENTE UBB
10/07/2007 R$ 13,720.00 C

CAPTAR COOPER
COOPERATIVA

DEMULTISERVICOS
PROFISSI

MARIO
PEIXOTO

DEP.REC.CLI.UBB
25/01 11:12
QUITANDA

25/01/2008 R$ 7,203.32 C

CAPTAR COOPER
COOPERATIVA

DEMULTISERVICOS
PROFISSI

MARIO
PEIXOTO

DEP.REC.CLI.UBB
26/02 11:02
QUITANDA

26/02/2008 R$ 7,203.32 C

CAPTAR COOPER
COOPERATIVA

DEMULTISERVICOS
PROFISSI

MARIO
PEIXOTO

DEP.REC.CLI.UBB
27/03 11:26
QUITANDA

27/03/2008 R$ 7,203.32 C

CAPTAR COOPER
COOPERATIVA

DEMULTISERVICOS
PROFISSI

MARIO
PEIXOTO

DEP.REC.CLI.UBB
10/04 11:30

EMPRESAS UNI
10/04/2008 R$ 19,050.00 C

INSTITUTO DATA RIO
DE ADMINISTRACAO

PUBLICA

MARIO
PEIXOTO

DEP.REC.CLI.UBB
12/05 12:00

EMPRESAS UNI
12/05/2008 R$ 24,274.31 C

INSTITUTO DATA RIO
DE ADMINISTRACAO

PUBLICA

MARIO
PEIXOTO

DEP.REC.CLI.UBB
19/05 11:07

EMPRESAS UNI
19/05/2008 R$ 10,633.33 C

INSTITUTO DATA RIO
DE ADMINISTRACAO

PUBLICA

MARIO
PEIXOTO

TED
409.0356COOPE

RSULT C
17/07/2008 R$ 30,000.00 C

COOPERSULT
COOPERATIVA DE

CONS

MARIO
PEIXOTO

DEP.REC.CLI.UBB
15/04 15:32 S
JOAO DO ME

15/04/2010 R$ 79,597.60 C
LOCAL RIO SERVICO
ESPECIALIZADOS DE

LIMPEZA LTDA

Total  R$
198,885.20 

Com o passar dos anos, no entanto, o processo de lavagem de capitais foi

evoluindo e deixando cada vez menos rastros,  com a utilização de interpostas pessoas,

saques em espécie, e utilização de bens em nome de terceiros (como aviões, carros de

luxo, imóveis, vinhos, etc). 

A  criação  e  manutenção  dessa  complexa  rede  de  lavagem  era,  de  fato,

financeiramente atraente para o grupo criminoso. 

Nesse sentido, observa-se que a Organização Social INSTITUTO DATA RIO

(IDR), entre os anos de 2012 e 2013, celebrou dez contratos11 com a Secretaria de Saúde

do Estado do Rio de Janeiro para a gestão de dez Unidades de Pronto Atendimento de

11 Contrato nº 003/12 – UPA de Mesquita, Contrato nº 008/12 – UPA de Queimados, Contrato nº 009/12 – 
UPA de Cabuçu, Contrato nº 025/12 – UPA de Bairro Botafogo, Contrato nº 002/13 – UPA de Lafaiete, Contrato 
nº 008/13 – UPA de Sarapui, Contrato nº 009/13 – UPA de Campo Grande I, Contrato nº 010/13 – UPA de Campo
Grande II, Contrato nº 011/13 – UPA de Santa Cruz e Contrato nº 012/13 – UPA de Magé.
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Saúde (UPAs):  Botafogo,  Cabuçu,  Campo Grande I,  Campo Grande II,  Lafaiete,  Magé,

Mesquita, Queimados, Santa Cruz e Sarapuí.

Para tanto, o IDR recebeu dos cofres do Estado do Rio de Janeiro, seja por

meio do CNPJ de sua matriz12 ou de suas filiais13, montante superior a  R$ 763 milhões

oriundos do Fundo Estadual de Saúde, assim distribuídos:

EXERCÍCIO VALOR PAGO 

2012 R$ 33.700.000,00

2013 R$ 103.290.800,47

2014 R$ 177.743.013,28

2015 R$ 134.718.802,04

2016 R$ 104.562.461,56

2017 R$ 134.322.732,87

2018 R$ 73.870.000,00

2019 R$ 1.068.509,31

TOTAL R$ 763.276.319,53

As investigações demonstraram que, muito embora MÁRIO PEIXOTO nunca

tenha figurado nos quadros  administrativos  do IDR e nem tenha assinado  contratos ou

documentos representando a Organização Social, o empresário era o seu controlador de

fato e tinha absoluto domínio sobre o seu orçamento, contando com a atuação de  LUIZ

ROBERTO MARTINS, o qual já foi formalmente Presidente do INSTITUTO DATA RIO, e

que atualmente ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração da organização

social.

Valendo-se da estrutura da organização criminosa ao final detalhada, MÁRIO

PEIXOTO conquistava os contratos de gestão por meio de sua influência política e mediante

pagamento de vantagens indevidas para agentes públicos como Conselheiros do TCE/RJ e

Deputados Estaduais. 

12 CNPJ nº 07.554.156/0001-63, que recebeu R$ 333.385.537,03 do FES-RJ.
13 CNPJ nº 07.554.156/0002-44, que recebeu R$ 80.066.921,54 do FES-RJ; CNPJ nº 07.554.156/0003-
25, que recebeu R$ 76.451.513,96 do FES-RJ; CNPJ nº 07.554.156/0005-97, que recebeu R$ 63.434.901,21 do 
FES-RJ; CNPJ nº 07.554.156/0006-78, que recebeu R$ 58.349.403,68 do FES-RJ; CNPJ nº 07.554.156/0008-
30, que recebeu R$ 77.194.757,88 do FES-RJ; e CNPJ nº 07.554.156/0009-10, que recebeu R$ 74.393.284,23 
do FES-RJ.
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Em seguida, conquistados os contratos de gestão, a organização criminosa

comandada por MÁRIO PEIXOTO escolhia como principais contratadas para a prestação de

serviços à Organização Social as empresas formalmente controladas pelo grupo familiar ou

empresas em nome de “laranjas” ou de empresários parceiros. Por fim, essas empresas

subcontratadas pela Organização Social repassavam valores para o grupo criminoso, seja

por  meio  de  contratos  de  consultoria,  transferências  bancárias,  saques  em  espécie,

aquisição de bens de luxo (aeronaves, embarcações, veículos) ou pagamento de despesas

pessoais da família PEIXOTO.

Assim, o dinheiro oriundo dos cofres públicos e vertidos para a Organização

Social por meio de crimes de corrupção passiva e ativa, fraudes a licitações e pela influência

da própria organização criminosa chegava ao final ao empresário MÁRIO PEIXOTO, ao seu

núcleo  familiar  e  a  integrantes  da  cúpula  da  organização  criminosa  de  forma  livre  e

desembaraçada, podendo ser usufruído sem aparente vinculação com a sua origem ilícita.

Na presente denúncia são narrados os atos de lavagem de dinheiro relativos

à dissimulação da movimentação e disponibilidade de recursos repassados pelos  cofres

públicos estaduais para o INSTITUTO DATA RIO e posteriormente transferidos a empresas

subcontratadas vinculadas à organização criminosa.

No entanto, cumpre registrar, desde logo, que as investigações demonstraram

que  a  tipologia  de  lavagem  de  dinheiro  ora  narrada  foi  também  replicada  pelo  grupo

criminoso de  MÁRIO PEIXOTO,  ao  menos,  sobre  as  Organizações  Sociais  INSTITUTO

UNIR SAÚDE e ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE HUMANIZADA, conforme provas apontadas nos

autos da medida cautelar nº 5010476-42.2020.4.02.5101 e no inquérito policial nº 0500875-

74.2019.4.02.5101, fatos que serão objeto de denúncia a ser oferecida oportunamente.

Também são narrados alguns atos de lavagem já identificados, envolvendo a

ATRIO-RIO  SERVICE,  principal  empresa  do  grupo  criminoso,  na  teia  de  lavagem  e

recebedora de recursos públicos  oriundos de diversos contratos,  seja  com OSs,  com o

Estado do Rio de Janeiro e Municípios. 

Como identificado nas investigações,  em processo de lavagem ainda mais

sofisticado, os recursos oriundos de crimes antecedentes eram mesclados na contabilidade
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da ATRIO-RIO SERVICE e depois 1) convertidos em ativos lícitos por meio de transferências

para empresas patrimoniais da família;  2) usados para custear as despesas pessoais de

MARIO PEIXOTO; 3)  tinham sua origem e movimentação dissimulada pelo repasse para

empresas  de  consultoria  e  marketing  vinculadas  a  pessoas  de  confiança  de  MÁRIO

PEIXOTO; 4) tinham sua origem e movimentação dissimulada por meio de inúmeros saques

em espécie realizados por funcionários da empresa. 

O delito em questão se reveste de peculiar sofisticação porquanto, em razão

de a empresa ATRIO-RIO SERVICE existir de fato e estar em funcionamento, há a mescla

de  despesas  lícitas  e  ilícitas  (commingling)  em  seu  balanço,  a  dificultar  ainda  mais  a

identificação do crime em comento pelas autoridades competentes.

3.1.2. Dos Crimes Antecedentes aos Crimes de Lavagem de Dinheiro

Os crimes de lavagem de capitais consumados após 10/07/2012 sofrem a

incidência  da  Lei  12.683/2012,  que  aboliu  o  rol  de  crimes  antecedentes,  podendo  hoje

qualquer crime dar ensejo à lavagem de capitais. Os anteriores exigem a presença de um

dos crimes previstos no rol do artigo 1º da Lei 9.613/98, em sua redação original. 

O crime de lavagem de dinheiro é um crime  autônomo, podendo o sujeito

ativo do delito de lavagem de capitais ser qualquer pessoa, inclusive o autor, coautor ou

partícipe da infração penal antecedente. Nestes termos, a lavagem de capitais não é mero

exaurimento do crime antecedente, podendo o réu responder por ambos os crimes, inclusive

em ações penais diversas (Inq 2471, Ricardo Lewandowski, STF). Do mesmo jeito,  o fato

de  o  agente  não  ter  participado  do  crime  antecedente  é  irrelevante  para  a  sua

responsabilização  pelo  crime  de  lavagem de  capitais (RHC 201001913605,  Alderita

Ramos de Oliveira, Desembargadora Convocada do TJ/PE – Sexta Turma, 12/03/2013). 

Quanto ao crime antecedente, como já longamente tratado pela doutrina e

jurisprudência,  exige-se  apenas  indícios  do  seu  cometimento (art.  2º,  §1º,  da  Lei

9.613/1998) (STF, Inq 2471, Ricardo Lewandowski). Conquanto exija o delineamento dos

indícios de cometimento de uma infração penal antecedente, o delito de lavagem com ela

não guarda nenhuma relação de dependência para efeito de persecução penal (STJ, HC

201200506937,  Og  Fernandes  –  Sexta  Turma,  21/06/2013).  Assim  é  que  não  há
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necessidade de denúncia ou condenação do agente em um dos crimes antecedentes (RHC

201001913605, Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora Convocada do TJ/PE – Sexta

Turma, 12/03/2013). Ainda, o crime de lavagem de dinheiro admite que os recursos ilícitos

provenham  direta  ou  indiretamente  dos  crimes  prévios  elencados  (STJ,  RESP

200902404509, Nefi Cordeiro – Sexta Turma, 16/03/2015). 

No caso dos autos, estão presentes robustos indícios de crimes antecedentes

de corrupção passiva e ativa (arts. 317 e 333 do Código Penal) praticados por intermédio da

organização  criminosa  ora  desbaratada  (art.  2º,  da  Lei  nº  12.850/2013),  envolvendo  o

pagamento de vantagens indevidas por MÁRIO PEIXOTO para os ex-Deputados Estaduais

PAULO  MELO e  JORGE  PICCIANI,  além  de  pagamentos  de  vantagens  indevidas

destinadas aos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, recebidas

pelo então Presidente da Corte de Contas JONAS LOPES JÚNIOR. 

Vale ressaltar que os crimes de corrupção passiva e ativa envolvendo MÁRIO

PEIXOTO e  o  ex-Deputado  Estadual  PAULO MELO são  objeto  de  denúncia  oferecida

separadamente.

Existem, ainda, provas de autoria e materialidade de crimes antecedentes de

peculato (art. 312 do Código Penal) envolvendo o desvio de recursos da Organização Social

IDR por intermédio da empresa DORVILLE, conforme denúncia apresentada pelo Ministério

Público do Estado do Rio de Janeiro nos autos nº 0017495-91.2020.8.19.0021, que tramitam

perante a 3ª Vara Criminal de Duque de Caxias, em desfavor de LUIZ ROBERTO MARTINS

e outros.

Além disso, foram recentemente colhidos indícios contundentes da prática do

crime antecedente de crimes de corrupção passiva e ativa (arts. 317 e 333 do Código Penal)

relacionado  ao  pagamento  de  vantagens  indevidas  por  MÁRIO  PEIXOTO e  LUIZ

ROBERTO MARTINS a funcionário público estadual ainda não identificado, com o fim de

obter  o  ato  administrativo  de  revogação  da  desqualificação  da  Organização  Social

INSTITUTO UNIR SAÚDE.

A investigação  realizada  no  âmbito  da  Operação  Favorito  também logrou

identificar provas de crimes antecedentes relacionados a crimes de corrupção e dispensa
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irregular de licitação (art. 89, da Lei nº 8.666/93) em contratos da ATRIO-RIO SERVICE com

a  FAETEC,  com  envolvimento  do  então  Presidente  da  instituição  GILSON  CARLOS

RODRIGUES  PAULINO,  o  qual  é  denunciado  por  organização  criminosa  nesta

oportunidade.

Assim, a configuração dos crimes de lavagem de capitais imputados adiante,

está alicerçada, na forma do art. 2º, § 1o, da Lei 9.613/9814, em crimes antecedentes, cujos

indícios  foram  revelados  no  âmbito  da  Operação  Favorito, desdobramento  das

Operações Quinto do Ouro e Cadeia Velha. 

3.1.2.1. Dos indícios do pagamento de vantagens indevidas por MÁRIO PEIXOTO a

Conselheiros do TCE/RJ

Segundo relatado pelo colaborador JONAS LOPES JÚNIOR em seu anexo 6

do acordo de colaboração premiada homologado perante o Superior Tribunal de Justiça, no

ano de 2013, um intermediário ofereceu ao então Presidente do TCE/RJ o pagamento de

vantagens  indevidas  para  que  o  Tribunal  tivesse  “boa  vontade”  com  os  contratos  das

Organizações Sociais da área da saúde.

O  ajuste  redundou  no  pagamento  de  vantagens  indevidas  no  valor  de

aproximadamente  R$  25mil/30mil  mensais  por  Conselheiro,  entregues  pelo  empresário

MARIO PEIXOTO ao filho do colaborador, JONAS LOPES NETO.

Nesse sentido, transcrevem-se os seguintes trechos do termo de declarações

de JONAS LOPES JÚNIOR referentes ao anexo 06 da colaboração premiada:

Que, no ano de 2013, algum intermediário, do qual não se recorda o nome,
trouxe  ao  Colaborador  a  intenção  das  Organizações  Sociais  (OS)  em
contribuírem com uma quantia para o TCE/RJ para que o órgão “tivesse boa
vontade” com as contratações públicas firmadas com essas entidades; Que
o intermediário indicou a pessoa de MARIO PEIXOTO, Presidente de
uma  OS,  como  sendo  o  interlocutor  dessas  entidades;  Que,  nessa
oportunidade, o Colaborador indicou seu filho, JONAS NETO, a fim de
entabular o ajuste e viabilizar os pagamentos; Que o acordo redundou no
pagamento  de  R$  25.000,00/R$  30.000,00  mensais  líquidos  para  cada
Conselheiro;  Que a  composição do Tribunal  à  época era:  JOSE GOMES

14 Art. 2º, § 1o, da Lei 9.613/98: A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração
penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o

autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente.(Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012).  
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GRACIOSA,  JOSE  MAURÍCIO  DE  LIMA  NOLASCO,  MARCO  ANTÔNIO
BARBOSA ALENCAR, ALUISIO GAMA, ALOYSIO NEVES GUEDES, JULIO
LAMBERTSON  RABELLO  (já  falecido)  e  o  Colaborador;  Que  todos  os
Conselheiros do TCE/RJ participaram da divisão dos recursos ilícitos; Que
MARIO  PEIXOTO  é  pessoa  muito  ligada  a  dois  deputados  estaduais:
deputado JORGE PICCIANI e deputado PAULO MELO, tendo ambos estado
em casamento  do  empresário,  realizado  na  Itália,  conforme  amplamente
noticiado na imprensa e em redes sociais; Que dos valores encaminhados ao
TCE/RJ,  JONAS  NETO  ficou  com  a  parte  correspondente  a  5%,  como
remuneração;
(…)
Que o modus operandi dos citados pagamentos se dava da mesma forma,
conforme narrado em outros anexos:  mediante a entrega dos valores por
JONAS NETO na sede do TCE/RJ para posterior distribuição aos demais
Conselheiros;  Que quando o Conselheiro  ALUISIO GAMA estava para se
aposentar no TCE/RJ, iniciou-se uma disputa política no âmbito da ALERJ
entre PAULO MELO e DOMINGOS BRAZÃO; Que, em razão dessa disputa,
PAULO MELO chegou a perguntar ao Colaborador quanto que este “tiraria
no TCE”;  Que o Colaborador  respondeu perguntando quanto que PAULO
MELO tiraria na ALERJ, adicionando que, para que o mesmo soubesse da
resposta, teria que vir a integrar o TCE; Que, então, PAULO MELO afirmou
que  seria  “padrinho”  de  várias  OSs,  dando  a  entender  que  sabia  dos
repasses provenientes dessas entidades ao TCE/RJ;

Em depoimento  complementar  prestado  na  Procuradoria  da  República  do

Estado  do  Rio  de  Janeiro,  JONAS  LOPES  JÚNIOR  confirmou  a  versão  dos  fatos  e

apresentou mais detalhes sobre os pagamentos indevidos que perduraram até o final de

2014:

QUE à época dos fatos,  o  declarante  já  tinha ouvido o nome de MÁRIO
PEIXOTO algumas vezes, como sendo um conhecido empresário do setor
das OS’s, mas não o conhecia pessoalmente até então; QUE o declarante à
época  sabia  que  MÁRIO  PEIXOTO  efetivamente  comandava  uma  ou
algumas dessas OS’s, além de representar a arrecadação das outras OS’s;
QUE o  declarante  então  informou ao  seu  filho,  JONAS NETO,  que  esse
empresário entraria  em contato para entregar  as quantias ajustadas;  QUE
então os recolhimentos de valores com MÁRIO PEIXOTO começaram logo
em seguida; QUE após receber os valores de MÁRIO PEIXOTO, o filho do
declarante  retirava sua parte  de comissão  e  entregava os  valores  para o
declarante  na  sede  do  TCE;  QUE  esses  pagamentos  perduraram  por
aproximadamente 8 ou 9 meses; QUE esses pagamentos mensais tinham
certa  regularidade,  mas  podem  ter  ocorrido  alguns  atrasos;  QUE  por
exemplo, esses pagamentos tinham uma regularidade maior do que aqueles
recebidos  da  FETRANSPOR;  QUE  ao  final  de  2014  esses  pagamentos
cessaram, sem motivo específico; QUE o filho do declarante chegou a fazer
algumas cobranças para MÁRIO PEIXOTO, mas os pagamentos não foram
retomados; QUE o declarante acredita que os pagamentos tenham cessado
por conta do avanço das investigações da Lava Jato ou mesmo em razão da
crise  financeira  do  Estado;  QUE,  como  já  relatado  em  seu  termo  de
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colaboração nº 6, o declarante se recorda que ao final de 2014, o Deputado
Paulo Mello procurou o declarante no Tribunal e na conversa, foi mencionado
o pagamento de propina pelas OS’s; QUE inclusive o Deputado Paulo Mello
disse que seria o “dono” das OS’s;

No mesmo sentido são as declarações do colaborador JONAS LOPES NETO,

operador  financeiro  responsável  por  receber  as  vantagens  indevidas  destinadas  aos

Conselheiros do TCE/RJ:

QUE se recorda de ter recebido valores do empresário MÁRIO PEIXOTO em
seu escritório na Rua da Assembleia, nº 69, 7º andar, no período entre 2012
e 2013 aproximadamente; QUE não conhecia MARIO PEIXOTO antes de
passar  a  receber  esses valores;  QUE foi  informado por  seu pai,  JONAS
LOPES JÚNIOR, que uma pessoa procuraria o declarante em seu escritório,
em determinada  data  e  horário,  para  entregar  os  valores  decorrentes  de
ajuste para Conselheiros do TCE, em razão de contratos com OS’s; QUE o
declarante  então  passou  a  ter  conhecimento  de  que  a  pessoa  que  se
identificou como MÁRIO PEIXOTO fazia os ajustes da OS’s em razão de ter
comparecido  na  data  e  horário  previamente  ajustado  com  o  pai  do
declarante;  QUE  a  partir  desse  primeiro  encontro  o  declarante  trocou
telefones  com MÁRIO PEIXOTO e  passaram a  combinar  diretamente  as
entregas; QUE o declarante se comunicava com MÁRIO PEIXOTO por meio
de whatsapp, para marcar os encontros para a entrega de dinheiro; QUE não
se recorda do número do celular  utilizado  por  MÁRIO PEIXOTO;  QUE o
celular  do  declarante  à  época  era  (21)  999475849;  QUE  as  entregas
deveriam ser mensais, mas havia atrasos frequentes; QUE eram entregues
por MÁRIO PEIXOTO cerca de R$ 200.000,00 por vez; QUE esse dinheiro
era entregue por vezes acondicionado em um envelope, por vezes dobrado
com elástico, sem um padrão definido; QUE MÁRIO PEIXOTO normalmente
levava  o  dinheiro  em  mochila;  QUE  MÁRIO  PEIXOTO  realizou
aproximadamente  umas  dez  entregas  de  dinheiro,  nesse  período  de  um
pouco mais de um ano; QUE o declarante não se recorda por qual motivo o
pagamento foi interrompido; QUE por algumas vezes o pai do declarante lhe
pediu que cobrasse valores em atraso, mas em determinado momento os
pagamentos pararam, assim como as cobranças por parte dos conselheiros;
QUE acredita  que os  pagamentos  tenham cessado  no começo de  2014,
quando a crise do Estado se agravou; QUE por vezes, MÁRIO PEIXOTO
reclamava que as Prefeituras do interior também estavam deixando de pagar
as OS’s com regularidade;

A descrição  a  respeito  de  como  eram  feitos  os  pagamentos  por  MÁRIO

PEIXOTO aos Conselheiros do TCE/RJ é coincidente com o modo como os investigados da

Operação Quinto do Ouro atuavam: pagamentos sempre feitos em dinheiro e no escritório

de JONAS LOPES NETO, localizado no Centro do Rio de Janeiro.
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É também  sócio junto com MARIO PEIXOTO (MULTIPROF),  da VILLA
TOSCANA,  mediante  suas  respectivas  empresas  AGROBILARA e  MVC
GESTÃO DE ATIVOS EMPRESARIAIS CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA.

Como visto acima (inquérito civil), o GRUPO PETRÓPOLIS, a ARTSUL e a
MULTIPROF, foram beneficiados por atos do legislativo ou por contratos com
o estado do Rio de Janeiro de cifras milionárias.
(grifos nossos)

Com relação aos vínculos de  MÁRIO PEIXOTO com o Deputado Estadual

PAULO MELO, a referida medida cautelar ajuizada pelo MPF indica que:

PAULO MELO é sócio da MAUÁ AGROPECUÁRIA, registrada na JUCERJA,
em 21/02/2008, com WEVERSON DO CARMO LISBOA, cujo ingresso se deu
em  13/07/2009,  após  a  saída  da sócia  SAQUAREMA  VIP  SERVIÇOS
ESPECIAIS S/C, em 13/07/2009, que, por sua vez, ingressou na MAUÁ, após
a saída,  em 5/09/2009, de  ALESSANDRO CARVALHO DE MIRANDA (RPA
nº3430/2017),  empresário com grande número de empresas, dentre elas a
ONIX SERVIÇOS LTDA., envolvida em escândalos de corrupção18.

(…) 

Não obstante o valor modesto do capital social da MAUÁ AGROPECUÁRIA,
não é difícil encontrar notícias de venda  de gado em valores bem elevados
para fornecedor do estado  do Rio de Janeiro, como a venda de um lote de
200 mil para a Fazenda Nova Trindade19; ou leilões promovidos junto com
esses  fornecedores,  como  o  realizado  com  MARIO  PEIXOTO  (ML
Agropecuária)20; e aquisições expressivas21.

(…)

A empresa  VENTO  SUL  tem  como  sócios  o  deputado  estadual  PAULO
MELO e seu filho IURY MOTTA DE MELO DE SÁ. 

(…) 

A VENTO SUL, conforme Relatório de Pesquisa nº 3436/2017 (diagrama de
fls.  3),  é  sócia  das  empresas  NOVO  RECREIO  VARGEM  GRANDE
EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES; SPE 1 EMPREENDIMENTOS
E INCORPORAÇÕES NOVO RECREIO VARGEM GRANDE LTDA.;  e MM
AGROPECUÁRIA LTDA.. 

18 http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/sanguessugas-operariam-em-obras-de-esgotos/   
http://istoe.com.br/43980_NAS+ASAS+DA+FUNASA/ 

19 http://blogs.canalrural.com.br/leiloblog/tag/mangaratiba/   

20 http://www.avanticonsultoria.com.br/novo/leilao.php?id leilao=375  # 
http://dstak.com/?eventosDetalhe,87 

21 http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Leilao-do-Copa-faz-pista-de-elite-com-prenhezes-  
Nelore/2408 
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Circunstância em comum entre todas essas empresas é a existência de
algum membro da família PEIXOTO (RPAs nºs. 3413, 3415, 3416 e 3417),
como sócio,  diretamente  ou por  meio de  outra  empresa.  Família  que
possui várias empresas com contratos milionários com o governo do estado
do Rio de Janeiro

A NOVO RECREIO e SPE 1 têm como sócios,  além da VENTO SUL,  a
MULTISERV  LOCAÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  LTDA.  -  EPP  (RPA  nº
3414/2017),  da qual  são sócios MÁRCIO e MARCO ANTÔNIO PEIXOTO,
irmãos de MARIO PEIXOTO.

A MM AGROPECUÁRIA LTDA. tem como sócios VINÍCIUS PEIXOTO, filho
de  MARIO  PEIXOTO,  e  a  empresa  MV  GESTÃO  E  CONSULTORIA DE
ATIVOS  EMPRESARIAIS  e  PARTICIPAÇÕES  LTDA.  ME,  que  tem  como
sócios VINÍCIUS e MÁRIO PEIXOTO (RPA nº 3426/2017).

Nas declarações de bens apresentadas ao TSE por  PAULO MATOS, nas
eleições  de  2014,  consta  um  crédito  de  R$  50.000,00  decorrente  de
empréstimo à MVC GESTÃO DE ATIVOS EMPRESARIAIS, CONSULTORIA
E  PARTICIPAÇÕES  (RPA  nº  3418/2017),  que  tem  como  sócio  MARIO
PEIXOTO,  administrador  da  MULTIPROF  –  COOPERATIVA
MULTIPROFISSIONAL DE SERVIÇOS (RPA nº 3474/2017), a favor de quem
o estado do Rio de Janeiro empenhou mais de R$ 131 milhões entre 2002 e
2013, como consta no inquérito civil acima mencionado e pode ser consultado
no portal transparência do Estado do Rio de Janeiro22.

Relembre-se que a empresa MVC GESTÃO DE ATIVOS é sócia da VILLA
TOSCANA  (RPA  nº  3424/2017),  junto  com  a  AGROBILARA  de  JORGE
PICCIANI e JORGE LUIZ RIBEIRO.

O  íntimo  relacionamento  entre  o  fornecedor  do  estado  do  Rio  de
Janeiro,  MARIO  PEIXOTO,  e  os  deputados  PAULO  MELO  e  JORGE
PICCIANI, inclusive, ganhou os jornais, quando os dois políticos foram
padrinhos,  no casamento  de luxo de  MARIO PEIXOTO,  na Itália,  que
contou com a participação de um grupo de apenas 50 convidados. Em
matéria intitulada: Empresário ligado a caciques do PMDB acumula R$ 480
milhões em contratos com o governo estadual23, são destacadas as relações
societárias entre a família PEIXOTO e PAULO MELO, além dos contratos
milionários do empresário com o Estado do Rio de Janeiro.

A VENTO SUL aparece tanto como doadora nas despesas de campanha de
PAULO MELO e de sua esposa FRANCIANE.

Há ainda relações societárias da família PEIXOTO com assessor parlamentar
de PAULO MELO e seu funcionário na empresa VENTO SUL, TÚLIO CÉSAR
DE ALMEIDA PEREIRA (Relatório de Pesquisa nº 3406/2017/ASSPA/PRR2).

22 http://www.transparencia.rj.gov.br/transparencia/faces/OrcamentoTematico/fornecedor?

_afrLoop=5420234422737779&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1byim8owkb&_adf.ctrl-
state=wzst782ma_119

23 http://veja.abril.com.br/brasil/empresario-ligado-a-caciques-do-pmdb-acumula-r-480-milhoes-em-contratos-  
com-o-governo-estadual/ 
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Trata-se da empresa WALSAM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA.-ME, da
qual  TÚLIO é sócio junto com VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO (RPAs nºs
3406/2017 e 3412/2017).

A respeito de TÚLIO CÉSAR, o RIF  nº 29581 (fls.  4 e 5)  informa que foi
reportado em 4 operações financeiras atípicas, no segmento espécie.  Duas
delas relacionadas à VENTO SUL, ambas no dia 11/11/2008, envolvendo a
quantia  de  100  mil  reais.   As  outras  duas  relacionadas  à  empresa
SAQUAREMA VIP SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA., da qual é sócia, e que já
foi sócia da MAUÁ AGROPECUÁRIA REUNIDAS-EPP de PAULO MELO, no
período  de  05/09/2008  a  13/07/2009.  TÚLIO  CÉSAR  aparece  como
responsável por saques de 100 mil reais, em 5/08/2008 e R$104.220,00, em
17/10/2008 (RP nºs 3406/2017 e  RPA nº 3413/2017).

TÚLIO  CÉSAR  aparece  ainda  como  doador  na  campanha  de  2006  e
fornecedor  na campanha de 2010  de PAULO MELO.  É filiado  ao  PMDB,
desde 30/09/99 (RP nºs 3405/2017).

A partir das provas obtidas por meio das quebras de sigilos bancário e fiscal

dos referidos Deputados24, foi possível constatar que os vínculos de  MÁRIO PEIXOTO e

seus  familiares  com  JORGE  PICCIANI  e  PAULO  MELO alcançam  diversas  pessoas

jurídicas, em intrincada teia, que indica transferências patrimoniais do empresário para os

agentes políticos de modo a dificultar sua detecção.

As intrincadas relações societárias entre o empresário MÁRIO PEIXOTO e os

deputados estaduais JORGE PICCIANI e PAULO MELO, com o envolvimento de familiares

(os  irmãos  MÁRCIO e  MARCO  ANTÔNIO  PEIXOTO e  o  filho  VINÍCIUS  PEIXOTO),

assessor (TÚLIO PEREIRA, assessor de PAULO MELO) e interposta pessoa de confiança

(JORGE LUIZ RIBEIRO, conhecido operador financeiro de JORGE PICCIANI), podem ser

ilustradas conforme gráfico abaixo:

24 Material compartilhado com a 7ª Vara Federal conforme decisão proferida pelo Desembargador Abel Gomes 
nos autos nº 0100523-32.2017.4.02.0000 (2017.00.00.100523-9).
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A proximidade e frequência de contatos entre o empresário e os então

Deputados Estaduais  PAULO MELO e JORGE PICCIANI também fica evidenciada pelas

centenas de ligações entre terminais vinculados a MÁRIO PEIXOTO e aos agentes públicos,

como ilustra o gráfico abaixo:
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3.1.2.3. Dos Indícios de Pagamento de Vantagens Indevidas para Jorge Picciani por

Meio da Empresa Villa Toscana Incorporação Imobiliária Ltda.

As  informações  nas  bases  de  dados  da  Receita  Federal  e  da  JUCERJA

comprovaram que MÁRIO PEIXOTO e o Deputado Estadual JORGE PICCIANI são sócios

no  empreendimento  imobiliário  VILLA TOSCANA INCORPORACAO  IMOBILIARIA LTDA

(CNPJ 09245048000134).

Consoante  apontado  na  IPEI  nº  20170060  (DOC.  02),  a  empresa  MVC

GESTÃO DE ATIVOS EMPRESARIAIS, de MÁRIO PEIXOTO, é sócia da VILLA TOSCANA

com 25% das cotas, sendo o seu administrador VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO, enquanto

que JORGE LUIZ RIBEIRO, operador financeiro de JORGE PICCIANI, possui 32,5% das

cotas mesmo percentual da empresa AGROBILARA, de JORGE PICCIANI25:

25 Conforme narrado na ação penal nº 0502138-78.2018.4.02.5101, que tramita na 7ª Vara Federal 
relacionada à Operação Cadeia Velha.
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237
V LLA TOSCANA
NCORPORACAO

MOB LIARIA L
DEPOSITO C/C BDN 12/04/2013 R$ 68.000,00 C

MVC GESTAO
ATIVOS EMPR CONS

PA
341

237
V LLA TOSCANA
NCORPORACAO

MOB LIARIA L

DEPOS ENTRE AGS
CHEQUE

20/06/2013 R$ 66.673,45 C
MVC GESTAO

ATIVOS EMPR CONS
PA

341

237
V LLA TOSCANA
NCORPORACAO

MOB LIARIA L

DEPOS ENTRE AGS
CHEQUE

06/08/2013 R$ 35.553,00 C
MVC GESTAO

ATIVOS EMPR CONS
PA

341

237
V LLA TOSCANA
NCORPORACAO

MOB LIARIA L

DEPOS ENTRE AGS
CHEQUE

16/09/2013 R$ 37.284,75 C
MVC GESTAO

ATIVOS EMPR CONS
PA

341

237
V LLA TOSCANA
NCORPORACAO

MOB LIARIA L

DEPOS ENTRE AGS
CHEQUE

13/11/2013 R$ 24.179,25 C
MVC GESTAO

ATIVOS EMPR CONS
PA

341

237
V LLA TOSCANA
NCORPORACAO

MOB LIARIA L

DEPOS ENTRE AGS
CHEQUE

18/07/2014 R$ 12.500,00 C
MVC GESTAO

ATIVOS EMPR CONS
PA

341

237
V LLA TOSCANA
NCORPORACAO

MOB LIARIA L

DEPOS ENTRE AGS
CHEQUE

25/11/2014 R$ 44.000,00 C
MVC GESTAO

ATIVOS EMPR CONS
PA

341

237
V LLA TOSCANA
NCORPORACAO

MOB LIARIA L
DEPOSITO C/C BDN 27/04/2015 R$ 33.900,00 C

MVC GESTAO
ATIVOS EMPR CONS

PA
341

237
V LLA TOSCANA
NCORPORACAO

MOB LIARIA L

DEPOS ENTRE AGS
D NHE RO

29/06/2015 R$ 25.000,00 C
MVC GESTAO DE
ATIVOS E. C. P.

0 0

237
V LLA TOSCANA
NCORPORACAO

MOB LIARIA L

TED-TRANSF ELET
DISPON

22/12/2015 R$ 28.500,00 C
VINÍCIUS FERREIRA

PEIXOTO
341

237
V LLA TOSCANA
NCORPORACAO

MOB LIARIA L

DEPOS ENTRE AGS
CHEQUE

05/04/2017 R$ 15.000,00 C
MVC GESTAO

ATIVOS EMPR CONS
PA

341

R$
523.009,65

Ademais,  embora  possua  capital  social  de  R$2.000.000,00  e  tenha  como

objeto “incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de edifícios e compra e

venda  de  imóveis  próprios”,  a  VILLA  TOSCANA  apresentou  a  seguinte  média  de

trabalhadores por ano (a partir das informações prestadas pela empresa em suas GFIPs e

DIRFs):
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Verificou-se que a soma total das notas fiscais emitidas pela empresa entre

2007 e 2018 foi de R$ 434.566,20, sendo que a quase totalidade diz respeito à aquisição de

materiais de construção.

Além do endereço cadastral da empresa, consta como endereço destinatário

para entrega das referidas mercadorias: Avenida José Bento Ribeiro Dantas, 201, Armação

de Búzios.  Imagens do Google demonstraram que em junho de 2015 havia apenas um

terreno sem construção no local. Já em 2017, verificou-se a existência de um “loteamento”

na área, conforme imagens reproduzidas pela autoridade policial.

Através  da  Escrituração  Contábil  fiscal-ECF,  verificou  a  RFB  haver  uma

contabilização da VILLA TOSCANA para obras em construção denominada “COND BAIA

FORMOSA”, que, posteriormente foi classificada como “benfeitorias/construções”, tendo a

evolução do empreendimento saltado de R$ 903.666,65, em 2014, para R$ 1.386.015,88,

em 2017.

Considerando que a empresa declarou um valor “zerado” para “construções

em andamento” em 2017, causa estranheza que obra de tamanho vulto tenha sido finalizada

entre 2011 e 2017, sendo que a empresa contava nesse período com apenas 1 empregado

ligado à construção civil e R$ 434.566,20 em materiais de construção civil.

Além disso,  em análise das notas fiscais de serviços,  verificou-se que,  no

período analisado, a VILLA TOSCANA apenas contratou serviços no montante total de R$

44.375,33.  Destaque-se que nenhuma empresa informou em DIPJ/ECF pagamentos por

serviços prestados pela VILLA TOSCANA e não foi identificada nenhuma NF emitida pela

empresa.

Os dados da análise fiscal e bancária relativos ao empreendimento, indicam,

portanto, que os aportes realizados por MÁRIO PEIXOTO, VINÍCIUS PEIXOTO e a empresa

MVC GESTÃO DE ATIVOS em favor da VILLA TOSCANA, no total de R$ 523.009,65, entre

os anos de 2010 e 2017, consistiram em ardil para camuflar o pagamento de vantagens

indevidas em benefício do então Deputado Estadual JORGE PICCIANI.
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De fato, a análise das provas obtidas por meio de afastamento de sigilo

telemático permitiu  identificar  o seguinte e-mail  encaminhado em 10/10/2016 por  FÁBIO

CARDOSO,  conhecido  operador  financeiro  de  PAULO  MELO,  para  ALESSANDRO

DUARTE, o qual atua como operador de MÁRIO PEIXOTO, com o assunto “Nota Fiscal –

Mario”:
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movimentação de recursos semelhante ou superior  em débitos nas contas bancárias de

MÁRIO  PEIXOTO,  embora  possa  ter  ocorrido  o  parcelamento  do  pagamento,  que  os

recursos não tenham saído diretamente da conta do empresário ou ainda que tenham sido

pagos em espécie.

Consultado o Instituto Mineiro de Agropecuária,  não foram encontradas as

guias de trânsito animal emitidas pela MAUÁ AGROPECUÁRIA referentes às vendas feitas

a  MÁRIO  PEIXOTO e  à  ATRIO  RIO  SERVICE,  documentos  estes  obrigatórios  para  o

transporte intra e interestadual de animais no Brasil30.

Em relação à ATRIO RIO, embora conste do seu cadastro a atividade “01.51-

2-03 – Criação de bovinos, exceto para corte e leite “, apenas foi encontrada uma aquisição

de gado para a empresa, que gerou a emissão da nota fiscal no valor de R$800.000,00 (nº

153) pela MAUÁ AGROPECUÁRIA, sendo esta a única ocasião em que houve a aquisição

de  gado  através  de  NF-e.  Posteriormente,  também não  foi  encontrada  NF-e  de  venda

desses animais ou de suas crias.

No  entanto,  segundo  balanços  patrimoniais  da  ATRIO  RIO  SERVICE

arquivados na JUCERJA, houve um aumento significante no ativo “gado”, de R$ 128.000,00,

em registro de 24/04/2012, para R$ 1.628.000,15 (exatamente, a soma de R$ 128.000,00

mais R$ 1.500.000,00), conforme ata de 22/05/2014, na qual consta ainda um passivo com

a MAUÁ AGROPECUÁRIA no valor de R$ 1.253.971,16 para o exercício de 2013.

Chamou a atenção que a empresa tenha conseguido desenvolver a atividade

pecuária sem local próprio para esta finalidade durante o período compreendido entre a

aquisição de gado no valor de R$105.000,00, até a definição de uma nova filial (filial nº 04,

“em parte da Fazenda ML 2) para o desenvolvimento produtivo em 28/11/2013. Observe-se

que a empresa continuou a desenvolver a atividade mesmo depois da extinção da filial de nº

04, em 07/07/2016, logo após a suposta aquisição de R$800.000,00 em gado, conforme NF-

e de 10/10/2016.

Conforme demonstrado pela RFB na IPEI nº 20190010, as Demonstrações do

Resultado do Exercício da ATRIO-RIO SERVICE nas ECFs de 2015, 2016 e 2017, registram

despesas e receitas de atividades rurais com valores “zerados', além de o ativo biológico do

30 Vide Decreto nº 5.741 de 30 de março de 2006.
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Balanço Patrimonial apresentar decréscimos sucessivos, apesar da aquisição de bovinos no

valor de R$ 800.000,00 em 10/10/2016.

Inclusive,  no  Balancete  Contábil  de  outubro  de  2016  da  empresa,  que

contabiliza a entrada e saída de valores movimentados relativos ao ativo gado no período,

não consta o ingresso do montante de R$800.000,00 relativo à suposta compra de gado,

apresentando débitos indicativos de entrada “zerados”.

Da mesma forma, inconsistências foram observadas após análise da situação

da  empresa  ML  AGROPECUÁRIA  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA.  Isto  porque,  embora  a

empresa seja uma agropecuária que possui o CNAE ligado à criação de bovinos, sequer

possui propriedade em seu CNPJ (conforme negativa em consulta à Declaração do Imposto

Territorial  Rural).  Não  obstante,  conforme  exposto  na  IPEI  20190010,  verificou-se  a

existência de documentos fiscais de aquisição de produtos empregados no exercício da

atividade agropecuária.

Em acréscimo a essas provas, na deflagração da Operação Furna da Onça,

em  novembro  de  2018,  foram  apreendidos,  na  residência  de  ANDREIA  CARDOSO,

operadora financeira do ex-Deputado PAULO MELO, diversos manuscritos com orientações

para a destruição de provas, como destacado no pedido de conversão da prisão temporária

em preventiva, formulado pela Procuradoria Regional da República – 2ª Região nos autos

no processo nº 0100823-57.2018.4.02.0000.

Dentre  as  anotações,  verifica-se  que  o  seguinte  trecho  faz  referência  à

exclusão de e-mails relacionados à “MAUÁ” e “animais do MÁRIO/ATRIO”, em clara alusão

às operações de venda de gado ora relatadas:
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Em outra passagem das mesmas anotações, consta ainda indicação “contrato

animais Mauá x Mario x ATRIO”,  nitidamente relacionada às operações de aquisição de

gado por  MARIO PEIXOTO da empresa MAUÁ AGROPECUÁRIA, de PAULO MELO, já

citadas acima:

Não  bastasse,  o  manuscrito  indica  que  o  contrato  “estava  quase  pronto,

entramos em uma divergência por causa dos valores, você fez uma conta que não estava
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fechando” (…) “Pede Mario para assinar com data anterior, depois PM assina, pode ser

aqui mesmo”.

A referida prova documental obtida a partir de medida de busca e apreensão

reforça os indícios de que a suposta venda de gado tratou-se de operação para a lavagem

de dinheiro,  que posteriormente os envolvidos tentaram dissimular com a elaboração de

contrato fictício.

Ademais, na anotação a seguir, além das diversas menções à destruição de

provas,  fica  clara  a  atuação  da  organização  criminosa  para  camuflar  os  pagamentos

espúrios realizados por MÁRIO PEIXOTO em favor de PAULO MELO, diante da indicação

“Mauá x ATRIO x MP” e “o encontro de contas estava praticamente pronto”:

42/295



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Diversas outras provas obtidas ao longo das investigações relacionam PAULO

MELO a  MÁRIO PEIXOTO por intermédio da operadora financeira  ANDREIA CARDOSO,

tais como:
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A)  Anotações  apreendidas  em  caixas  de  documentos  da  transportadora

TRANSEXPERT31 arquivados em um armazém, referentes às  entregas de

valores  ilícitos  que  a  referida  transportadora  realizava  para  o  doleiro  e

colaborador  ALVARO  NOVIS,  identificadas  em  caixas  com  o  nome  da

corretora de valores HOYA, continham referências a entregas de valores para

“ANDREIA”  no  endereço  “Rua  Dom  Gerardo,  35,  cobertura”,  nos  dias

29/11/2012 (R$ 350.000,00), 19/12/2012 (R$ 500.000,00) e 20/12/2012 (R$

450.000,00), correspondente à sede da empresa ATRIO RIO SERVICE, de

MÁRIO PEIXOTO; 

B)  ANDREIA CARDOSO possuía  diversas  anotações  envolvendo  eventos

familiares de MÁRIO PEIXOTO ao longo dos anos, inclusive o seu casamento

na Itália em 2014; 

C)  ANDREIA  CARDOSO possuía  o  contato  de  CARLA  VERÔNICA

MEDEIROS, esposa de  MÁRIO PEIXOTO,  na  sua lista de contatos;  D)  o

terminal registrado em nome de CARLA MEDEIROS foi utilizado para realizar

diversas ligações para os ex-deputados PAULO MELO e JORGE PICCIANI,

bem  como  para  empresas  a  eles  relacionadas,  tais  como,  como  a  BKR

VIAGENS e AGROBILARA;

E) nos e-mails apreendidos na sede da agência de viagens BKR, empresa de

JORGE  LUIZ  RIBEIRO,  operador  financeiro  de  PICCIANI,  foi  identificada

mensagem de CARLA MEDEIROS com solicitação de cotação de passagens

aéreas para viagem conjunta de MÁRIO PEIXOTO e JORGE PICCIANI, com

as respectivas esposas.

3.1.2.5. Dos Indícios de Pagamento de Vantagens Indevidas para  PAULO MELO por

Meio da Empresa MVC Gestão de Ativos Empresariais, Consultoria e Participações

De acordo com informações da Receita Federal (IPEI nº 201190013), no ano

de 2011, o Deputado Estadual PAULO MELO vendeu um apartamento para a empresa MVC

GESTÃO DE ATIVOS (CNPJ 11.046.136/0001-59), da família de MÁRIO PEIXOTO:

31 Por força de decisão proferida nos autos nº 2018.51.01.507148-2.
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A IPEI nº RJ 20170069 também apontou que houve expressiva discrepância

entre os valores declarados (R$ 950.000,00) e aqueles constantes na DOI e na base de

cálculo do ITBI (R$ 2.832.000,00):
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Vale registrar que, conforme levantado no bojo da Operação Cadeia Velha, em

declaração de bens de PAULO MELO apresentada em 2014 ao TSE, consta crédito de 50

mil  reais,  decorrente  de  empréstimo  à  MVC  GESTÃO  DE  ATIVOS  EMPRESARIAIS,

CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES.

Além disso, foram encontrados indícios de que a empresa MVC venha sendo

utilizada  por  MÁRIO  PEIXOTO para  lavagem de  dinheiro,  uma vez  que  a  Unidade  de

Inteligência  Financeira  informou  que,  apesar  de  possuir  faturamento  médio  mensal

declarado  de  R$  90.000,00,  a  empresa  movimentou  R$3.171.626,00  em  suas  contas

bancárias apenas no período entre 01/05/2017 e 31/10/2017.

3.1.2.6.  Dos  Atos  de  Corrupção  por  meio  de  Pagamentos  no  Exterior  (Delito

Transnacional)

A partir da análise do material obtido pelo afastamento do sigilo telemático de

VINÍCIUS  FERREIRA  PEIXOTO (vnspeixoto@ )  foram  identificados  diversos

documentos que revelam a existência da offshore MCK HOLDINGS LTDA, constituída por

MÁRIO PEIXOTO nas Ilhas Virgens Britânicas, em 21/01/2015.

Veja-se que os  documentos  de constituição da  offshore fazem menção a

MÁRIO PEIXOTO como Diretor e ao seu endereço residencial “Av. , Barra da
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tijuca, Rio de Janeiro,  Brazil  CEP ” como sede, sendo a totalidade das ações

atribuídas  à  empresa  MCK  GESTÃO  DE  ATIVOS  EMPRESARIAIS  CONSULTORIA  E

PARTICIPAÇÕES EIRELI:
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Em setembro de 2017, parte das cotas (90%) da offshore foi transferida para

VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO:
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As provas demonstram que a offshore MCK HOLDINGS LTD é proprietária de

duas empresas sediadas na Flórida, Estados Unidos: MCK USA 1 LLC e MCK USA 2 LLC,

sendo que ambas foram fundadas ainda no ano de 2015 e possuem como administrador

pessoa identificada como EDUARDO PINTO VEIGA (CPF 012.338.517-21),  vereador  de

Saquarema/RJ, da base política de PAULO MELO, como apontado pela autoridade policial:
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Ainda segundo documentos localizados no e-mail de  VINÍCIUS FERREIRA

PEIXOTO, foi possível identificar que  MÁRIO PEIXOTO, por intermédio da empresa MCK

USA 1 LLC adquiriu dois apartamentos em Miami/EUA, no ano de 2016: as unidades 1901 e

1903 do Edifício localizado em 601 NE 27th Street, Unit 1901, FL 33137. Os apartamentos

são coberturas de um mesmo edifício, referidas em alguns documentos/e-mails como PH1

(unidade 1901 ou PentHouse 1) e PH3 (unidade 1903 ou PentHouse 3).

Dentre  os  mais  de  200  e-mails  encontrados  sobre  o  tema,  a  autoridade

policial destacou documentos que indicam que MÁRIO PEIXOTO adquiriu a unidade 1901
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pelo  valor  de USD 1 milhão,  financiados  junto  à  offshore MATLOCK CAPITAL GROUP

LIMITED, também sediada nas Ilhas Virgens Britânicas e utilizada por ARTHUR SOARES

(“Rei Arthur”) para o pagamento de propina para o ex-Governador SÉRGIO CABRAL e para

a compra de votos para as Olimpíadas de 201632:

A seguinte correspondência,  assinada pelo próprio ARTHUR SOARES em

31/01/2018, informa à MCK USA 1 LLC que o pagamento do empréstimo contraído perante

a  MATLOCK deverá  ser  depositado  em conta  bancária  de  titularidade  da  empresa  KB

HOLDINGS USA, outra conhecida offshore utilizada pelo “Rei Arthur”:

32 Conforme denunciado nos processos nº 0507524-26.2017.4.02.5101 e 0196181-09.2017.4.02.5101.
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A demonstrar que o financiamento e os vínculos entre os empresários MÁRIO

PEIXOTO e ARTHUR SOARES estão em vigor até a atualidade, foram identificados e-mails

trocados durante o ano de 2019, nos quais foi informado que o empréstimo contraído pela

MCK perante  a  empresa KB HOLDINGS,  deveria  a partir  de então ser  pago em conta

bancária da empresa ATTA INVESTMENTS INC, também vinculada ao “Rei Arthur”: 
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Não bastasse,  foram identificados  documentos  que  revelam que  parte  do

financiamento  da  unidade  1901  (aproximadamente  USD 90  mil) foi  assumida  por  IURY

MOTTA DE MELO SÁ, filho de PAULO MELO, a partir de outubro de 2017, não tendo sido

encontrados até então quaisquer documentos que explicassem a relação de IURY com a

MCK USA 1 LLC ou com o imóvel em questão:
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Tem-se,  portanto, a  compra  de  dois apartamentos  no  exterior  de  forma

dissimulada, com a utilização de rede de empresas em diferentes países, tendo EDUARDO

VEIGA, pessoa de confiança de PAULO MELO, como gerente da empresa beneficiária final

(detentora  dos  imóveis)  e  o  filho  do ex-Deputado,  IURY MELO assumindo  parcela  das

prestações, sem qualquer amparo documental para tanto. 

Esse  contexto  indica  que  essa  sequência  de  operações tratou-se  de

mecanismo para possibilitar  o pagamento de vantagens indevidas por  MÁRIO PEIXOTO

para o então Deputado Estadual, como forma de garantir sua hegemonia nos contratos de

gestão da Organização Social IDR. 

A  corroborar  a  tese de que  os  imóveis  foram comprados  como forma de

pagamento de vantagem indevida para o então Deputado Estadual PAULO MELO, verifica-

se  que  a  autoridade  policial  realizou  levantamentos  dos  voos  dos  investigados  para

Miami/EUA e,  coincidentemente,  tem-se que EDUARDO VEIGA,  PAULO MELO,  MÁRIO

PEIXOTO e IURY MELO viajaram juntos ou em voos próximos, entre os meses de fevereiro

e julho de 2016, possivelmente para ajustar a documentação relativa aos imóveis adquiridos

em julho de 2016, como indicado acima:

• FEVEREIRO/MARÇO DE 2016:

EDUARDO  VEIGA embarcou  no  dia  27/02/16,  enquanto  PAULO  MELO

embarcou  no  dia  02/03/16,  ambos  no  voo  AA0904/USA  (destino  MIAMI),

tendo  EDUARDO  retornado  no  dia  05/03/16  e  PAULO  no  dia  07/03/16,

ambos no voo AA0905/USA;

• JULHO DE 2016:

MÁRIO PEIXOTO, PAULO e IURY MELO, e EDUARDO VEIGA embarcaram

no  dia  05/07/16,  todos  no  voo  PORTAL/BRA,  tendo  retornado  em datas

distintas,  porém  próximas:  MÁRIO  (10/07/2016,  voo  JJ8057/USA),  IURY

(18/07/2016,  voo  AA0905/USA),  PAULO  E  EDUARDO  (12/07/2016,  voo

AA0905/USA);
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3.1.2.7. Dos Indícios de Crimes Antecedentes Relacionados a Contratos da Atrio-Rio

Service com a FAETEC

O grupo criminoso de  MÁRIO PEIXOTO possui  diversos contratos com a

FAETEC, sobre os quais recaem fortes indícios de ilicitude, tanto pela burla ao procedimento

licitatório,  com sucessivas  renovações  de  contratos  emergenciais  de  forma injustificada,

quanto pelos indícios de que o empresário mantém a hegemonia dos contratos na entidade

por força de sua influência política, inclusive por meio do pagamento de vantagens indevidas

a funcionários públicos ainda não identificados.

A continuidade das investigações revelou importante prova de que  MÁRIO

PEIXOTO está  pagando  propina  atualmente  para  servidores  públicos  em  troca  da

manutenção dos contratos de suas empresas com FAETEC e com o DETRAN. O diálogo a

seguir transcrito, interceptado no dia 09/04/2020, a partir do terminal de  LUIZ ROBERTO

MARTINS é  explícito  a respeito do pagamento de propina  “tá  pagando um cachezinho,

aquele cachezinho básico 500mil para um, 1 milhão para outro. Ele não é brincadeira não.

Só de janeiro e fevereiro são dois emergenciais”:

Alvo: LUIZ ROBERTO MARTINS Nº Interceptado: 

(21)

Assunto: LUIZ X ELCY - CONTRATO EMERGENCIAIS Nº Contato: (24) 

ID:  28767933

Data: 09/04/2020 18:50:13 Duração: 00:30:44

Arquivo: 03_037_28767933_20200409185013_20391848 Tipo: Áudio

Degravação:

[00:02:47:911]

LUIZ: Eu sei porque o nosso amigo, o meu amigo lá, está em maus lençóis. Mas já botou

uma tropa de choque

ELCY: está com a barba de molho

LUIZ: Não, botou uma tropa de choque

ELCY: para trabalhar

LUIZ: para trabalhar,  e tá pagando um cachezinho, aquele cachezinho básico 500 mil

para um, 1 milhão para outro. Ele não é brincadeira não. Só de janeiro e fevereiro são
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dois emergenciais. Um na CST tecnologia, na FAETEC de 35 milhões de reais na Atrio e

outro de 26 milhões no DETRAN. Ele não tem jeito, é do caralho, aquele … mas porque?

ELCY: deixa eles se picarem

LUIZ: O Bretas não consegue pegar o WW, mas está querendo pegar um dois dois, ou o

amigo, o MP (Mario Peixoto) ou Pastor.

ELCY: Deixa eles, depois disso vai dar muito bico cara.

LUIZ: vai prender muita gente

ELCY: Os caras são malucos, terríveis porra. Não tendo emergência não tendo nada eles

já aprontam, imagina (interrompe).

Pesquisas  em fontes  abertas  demonstraram que  de  fato  a  FAETEC vem

renovando ano após ano, mediante dispensa de licitação, seus contratos com a ATRIO RIO

SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., para prestação de serviços continuados de

gestão administrativa e operacional em unidades escolares de todo o Estado.

O  quadro  a  seguir  apresentado,  extraído  da  página

https://www.compras.rj.gov.br/Portal-Siga/Fornecedor/detalhar.action,  contém  um  resumo

das  contratações  da  ATRIO  RIO  SERVICE  pela  FAETEC,  merecendo  atenção  que  de

fevereiro de 2019 em diante houve dispensa de licitação e que no dia 06/03/2020, ou seja,

cerca  de  um mês  antes  do  diálogo  acima  transcrito,  a  empresa  de  MÁRIO  PEIXOTO

recebeu dos cofres públicos mais de R$ 36 MILHÕES:
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Vale  relembrar  que  as  provas  acima  vão  ao  encontro  do  depoimento

prestado à Polícia Federal por CARLOS FERNANDO RIQUEZA MARINHO, ex-Presidente

da FAETEC, ao final de 2019. Em suas declarações, a testemunha deixa claro que havia

uma pressão política dentro da FAETEC para que fossem assinadas injustificadamente as

sucessivas renovações de contratos emergenciais com as empresas de MÁRIO PEIXOTO e

que o Vice-Presidente da entidade, GILSON CARLOS RODRIGUES PAULINO, teria agido

deliberadamente para postergar o andamento dos processos licitatórios que o declarante

tentava realizar, dizendo-se “apadrinhado” por MÁRIO PEIXOTO:

“QUE foi  Presidente  da  Fundação  de  Apoio  à  Escola  Técnica  (Faetec)  de

janeiro a março de 2019, tendo sido exonerado do cargo de forma repentina e

inexplicada; QUE acredita que a sua exoneração tenha ocorrido devido à sua

não concordância com a política da Secretaria de Ciência e Tecnologia para

com a FAETEC; (...)

QUE iniciada a sua gestão como Presidente da Fundação,  começou a

observar fatos que indicam a possível ocorrência de irregularidades nos

processos de contratação realizados pela instituição; (...)

QUE conforme se observa da matéria jornalística contida na documentação

que hoje apresenta para juntada ao seu termo de declarações,  a empresa

responsável  pelo  fornecimento  da  mão-de-obra  terceirizada relativa  ao

ajuste acima mencionado pertence ao empresário MÁRIO PEIXOTO; QUE

não  possui  provas,  porém  sabe  afirmar  que  o  contrato  da  referida

empresa  com  a  FAETEC  vem  sendo  renovado  de  forma  irregular  há

aproximadamente 4 anos; QUE os aditivos do contrato com a empresa

são realizados de forma emergencial, a fim de justificar a não realização

de nova licitação; QUE até onde sabe, a FAETEC possui 3 contratos de

terceirização de pessoal, sendo 2 com a empresa de MÁRIO PEIXOTO,

ATRIO, e 1 com a empresa CNS; (...)

QUE  inclusive  GILSON costumava  dizer  que  ninguém  conseguiria  lhe

"tirar" da FAETEC, pois o seu padrinho seria MÁRIO PEIXOTO, pessoa

com  forte  influência  junto  ao  Governador,  WILSON  WITZEL;  QUE  na

realidade a conhecida influência de MÁRIO PEIXOTO também se estende

ao  Governo  anterior;  QUE  após  os  fatos  relatados,  observou  que
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continuaram  ocorrendo  atrasos  injustificados  na  renovação  de  outros

contratos,  razão  pela  qual  o  Declarante  enviou  o  Comunicado Interno

102/2019  (em  08/03/19)  para  o  GILSON  (Vice-Presidente  da  FAETEC),

solicitando esclarecimentos sobre a localização de vários processos que

já deveriam estar em licitação;

(...) QUE ouviu dizer que LEONARDO RODRIGUES estaria "fazendo caixa" na

FAETEC para garantir sua candidatura a Prefeito de Mesquita nas próximas

eleições;

(...) QUE ademais, ROMULO MELO, atual Presidente da FAETEC, dizia nos

corredores  da  instituição  que  mataria  qualquer  pessoa  que  atrapalhasse  a

candidatura do seu irmão, LEONARDO RODRIGUES (irmão de consideração),

à Prefeitura de Mesquita.

(grifo nosso).”

No  curso  das  investigações,  foram  identificados  diálogos  em  que

ALESSANDRO DUARTE, um dos principais operadores financeiros de MÁRIO PEIXOTO,

conversa com usuário  do terminal  (21)   (cadastrado em nome da Fundação

Comissão  Especial  de  Educação  a  Distância  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  CNPJ

35854884/0001-26) a respeito de cargos na FAETEC, conjunturas políticas, apoio do “chefe”

(MÁRIO PEIXOTO) e até mesmo sobre o uso de um helicóptero das empresas do grupo

criminoso.

A partir  das  provas  obtidas  pelo  afastamento  do  sigilo  telemático  dos

investigados,  foi  possível  identificar  que o terminal  (21)   está  cadastrado na

agenda telefônica de ALESSANDRO DUARTE com o nome “Gilson Novo”:
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Nesse contexto, foi identificado que o interlocutor do conhecido integrante

da organização criminosa ora investigada se trata do funcionário público GILSON CARLOS

RODRIGUES  PAULINO (CPF  ,  que  atuou  por  cerca  de  dez  anos  nos

quadros  da  FAETEC,  tendo  exercido  os  cargos  de  Diretor  e  Vice-Presidente,  até  ser

exonerado, em julho de 2019, para assumir o cargo de Presidente da Fundação Centro de

Ciências  e  Educação  Superior  à  Distância  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  –  CECIERJ,

entidade  que,  assim como a  FAETEC,  é  vinculada  à  Secretaria  de  Estado  de Ciência,

Tecnologia e Inovação.

Vale destacar que as pesquisas nas bases de dados do MPF identificaram

que GILSON RODRIGUES já teve inclusive vínculos empregatícios, entre os anos de 2013

e 2015, com a empresa ATRIO RIO SERVICE – a mesma contratada emergencialmente por

sucessivas vezes pela FAETEC (DOC. 04):

Além disso, verifica-se que após o ingresso de GILSON RODRIGUES na

Fundação CECIERJ, duas das principais empresas relacionadas à organização criminosa,
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ATRIO RIO SERVICE e RIO DE JANEIRO SERVIÇOS, foram contratadas pela entidade

pública estadual, com contratos atualmente em vigor, que ultrapassam o montante de R$ 17

MILHÕES, como identificado pela autoridade policial:

Como  ressaltado  pela  autoridade  policial,  em  diálogo  no  dia  04/12/2019,

ALESSANDRO DUARTE indica que poderia providenciar um voo de helicóptero para que

GILSON  RODRIGUES fosse  ao  aniversário  de  “CAIO”  (possivelmente  CAIO  VIANA,

candidato a Prefeito de Campos dos Goytacazes):

ALESSANDRO (21- ) x (21)  (“GILSON”)

Degravação:

ALESSANDRO: Boa

HNI: O aniversário do Caio é sábado agora cara, dia 07.

ALESSANDRO: Ham?
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HNI: O aniversário do Caio é sábado agora dia 07.

ALESSANDRO: dia 14 rapa!

HNI: Sete caralho! Acabou de me mandar aqui.

ALESSANDRO: calma aí... Caraca! É mermo! Dia 07

HNI: rsrsrs

ALESSANDRO: puta que pariu!

HNI: ai ai! Cara, você é foda.

ALESSANDRO: puta que pariu... vou ver... oi? Alô? Oi?

HNI: oi

ALESSANDRO: cinco da tarde, né? Cabei de receber aqui.

HNI: é

ALESSANDRO: putz grilo. É outro número já, cara? Ou é o terceiro?

HNI: O quê?

ALESSANDRO: Terceiro número?

HNI: Como assim terceiro número?

ALESSANDRO: Esse número que você tá me ligando aqui eu

HNI: ah! Por que eu tô te ligando no telefone normal. O outro é zap e o outro é o meu pessoal

ALESSANDRO: fudeu, cara. Vou ver o que eu consigo fazer. Cinco da tarde?

HNI: Não cagueja não!

ALESSANDRO: eu vou ver. Vou dar um jeito.

HNI: (inaudível)  um voo, né? Mas acho que sábado não tem. Acho que ela só opera

durante semana. Tem um voo lá da TAM, sei lá.

ALESSANDRO: Não! Mas não tem voo do Jacarepaguá não? pra levar de helicoptéro?

HNI: Pô! (inaudível).

ALESSANDRO: eu vou ver com... Já pensou tu chegar de helicóptero na cidade lá!?

Caralho!

HNI: Porra! Tirar onda do caralho! Hein?

ALESSANDRO: rsrsrs. Eu vou ver.

HNI: Mandar o Cassiano resolver essa porra. De repente o Cassiano resolve mesmo.

Falando com nosso primo, o outro lá.

ALESSANDRO: Eu vou ver com ele amanhã. Porra, eu marquei uma obra de manhã cedo e

chefe marcou um almoço na casa dele com o Lucas e um político. Eu vou ver o que que eu

resolvo. Eu te falo

HNI: tá bem.

ALESSANDRO: Eu sei que ele vai me cobrar. Eu te passei o relatório ai. Depois tu dá uma

olhada.

HNI: Sei. Vou dar uma olhada.

ALESSANDRO: valeu.

HNI: valeu.
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Veja-se  que  em  outro  diálogo,  interceptado  no  dia  21/02/2020,

ALESSANDRO  DUARTE e  GILSON  RODRIGUES conversam  sobre  a  distribuição  de

cargos  em razão  de  apoio  político,  envolvendo  CAIO  e  VLADIMIR  (referência  aos  pré

candidatos  à  Prefeitura  de  Campos  dos  Goytacazes  CAIO  VIANA  e  VLADIMIR

GAROTINHO):

Alvo: ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE Nº Interceptado: 

(21)

Assunto: ALESSANDRO X GILSON Nº Contato: 

(21)

ID:  25938488

Data: 21/02/2020 12:28:46 Duração: 00:06:29

Arquivo: 01_113_25938488_20200221122846_20364393 Tipo: Áudio

Degravação:

FALAM SOBRE CAMAROTE DE CARNAVAL INICIALMENTE

[00:05:06:492]

Gilson: depois a gente tem que conversar questões do Caio

Alessandro: Depois do carnaval, quando ele voltar nossa meta é essa

Gilson: Ontem o Leo recebeu o Vladimir lá e acabou dando cargo para o Vladimir

Alessandro: Isso que é foda fica dando munição para os outros

Gilson: Pois é ... deu para o Vladimir e para o Gil Viana

Alessandro: Mas o Gil a gente entende que é deputado

Gilson: agora o Vladimir porra

Alessandro: que ficar abanando lado do pastor

Gilson: mas do que a gente. Sentar para te atualizar de tudo e voce tira a conclusão 

que voce quiser. Eu acho que ele esta acendendo vela para dois santos

Alessandro: isso, quase todos eles fazem. 

Gilson: Ele não podia

Alessandro: ele não, ele não

Gilson: ele tem que ser (inaudivel)

Alessandro: pera ai que ele esta me chamando aqui depois eu falo contigo

Gilson: valeu

Já em diálogo mais recente, interceptado no dia 03/03/2020, ALESSANDRO

DUARTE e  GILSON RODRIGUES prosseguem na conversa a respeito de compromissos

espúrios da organização criminosa com os possíveis candidatos na eleição municipal de

Campos  dos  Goytacazes,  sendo  relevante  atentar  para  o  fato  de  que  GILSON
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RODRIGUES, mesmo na condição de funcionário público estadual, faz referências a MÁRIO

PEIXOTO como sendo “Chefe”. Confira-se:

ALESSANDRO (21- ) x (21)  (“GILSON”)

03/03/2020 às 19:08 H

Degravação:

ALESSANDRO: oi

HNI: pode falar?

ALESSANDRO: posso

HNI: Deixa eu te perguntar um negocio, acabei de chegar de Brasilia e estive com o Leo.  O

Leo falou que quinta feira vai levar o Vladimir para falar com o Chefe que o Chefe disse

que não tem compromisso nenhum com o Caio.  Que era melhor levar o Vladimir.  Isso

mesmo?

ALESSANDRO: Eu acho que não. Acho que é conversa dele. 

HNI: tem para caralho

ALESSANDRO:  também acho. O chefe comprou o Caio quantas vezes?

HNI: duas

ALESSANDRO: Então ... eu acho que não. Ele sabe da sua amizade com o Caio?

HNI: não eu acho que não. Quem? O LEO

ALESSANDRO: O Leo

HNI: que eu sou amigo do Caio ele sabe porra. 

ALESSANDRO: eu acho que ele jogou conversa fora mas eu posso perguntar isso. 

HNI: pergunta

ALESSANDRO: vou perguntar isso amanhã para ele. Mas voce falou com o Leo que o amigo

ia apoiar o Caio?

HNI: não, ele falou que o amigo falou para ele que não tem compromisso com o Caio. Não mas

esta ajudando. Ele  disse que só uma ajudinha. 

ALESSANDRO: dificil. Fizemos até pesquisa para o cara ele fala para todo mundo. 

HNI: apresentou o Caio para todo mundo, para deputado

ALESSANDRO:  Pessoal do PSL tudo maluco. Ontem eu descobri que o Gurgel quer apoiar o

Max porra em Queimados. Eu falei com o chefe hoje, chefe o cara é maluco porra. O cara não

acompanha noticia não. O Max é oposição ao governo desde o primeiro dia do mandato dele.

Bate no Lucas todo dia. Como que o partido vai apoiar alguem que é oposição ao Governo.

HNI:  Deu uma merda do caralho na liderença do governo. O Gil Viana tinha combinado de

assinar o documento para o Rodrigo Amorim virar lider do governo. Chegou na hora o Gil

Amorim não queria assinar só se tivesse cargo. Confusão do caralho (inaudivel) mandou ele

tomar  no  cú.  Ai  o  (inaudivel)  mandou  ele  tomar  no  cú  e  ele  falou  assim,  voce  esta  me

mandando tomar no cú, voce não entendeu não. VAI TOCAR NO CÚ PORRA. Rasgou o papel

jogou na cara dele. No final das contas o Rodrigo Amorim foi lá e conversou e o Gil acabou

aceitando. Tudo combinado e deu essa merda

ALESSANDRO: foda para eles se entender. 
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HNI: dificil de entender. 

ALESSANDRO: Se for isso mesmo eu te falo, vamos com Caio ou vamos com dois ou com

três. Não dá para ficar enrolando. Igual a gente ia com o cara de Buzios o cara rompeu, não

falou não vamos mais com o cara vamos com o outro. Eu acho que ele jogou contigo. 

HNI: Vladimir não ganha não

ALESSANDRO:  o  PSL  fez  a  pesquisa  contratou  a  GPP.  Eles  colocaram  presidente  em

municipio que nem envolvia candidato eles  estão colocando. 

HNI: mas voce acredita mais na GPP ou na nossa?

ALESSANDRO: na nossa. A nossa que a gente cercou tudo. 

HNI: o Vladimir tem boa fama mas tem rejeição também. 

ALESSANDRO: para caralho, leitura é essa

HNI: segundo turno Caio ganha do Vladimir tranquilamente. 

ALESSANDRO: porque ele quer fazer esse pacto com o Vladimir por causa do pastor?

HNI: só pode ser

ALESSANDRO: vou perguntar ele amanhã, vou perguntar ele amanhã

HNI: de zero a dez qual a chance disso ser verdade?

ALESSANDRO: eu zero. Band new tudo muda em 20 minutos. Falei do Caio hoje para o

chefe porra

HNI: e o chefe falou o que?

ALESSANDRO: falou que ia encontrar com o LEO. Eu falei daquele negocio do camarote

que ele me ligou. Falei com relação a Gil Viana, não falei com relação a Vladimir. 

HNI: da na mesma dependendo qual foi o adversario. 

ALESSANDRO: não sendo o Caio da na mesma, qualquer um. Eu vou ver se isso é verdade

ou não, se for verdade o chefe chama o Caio e fala. Não vejo fundo de verdade nisso não.

Lucas esta com a gente a muito tempo.  Caio virou amigo nosso. Se for para a gente não

trabalhar com ele vou falar com ele só de amizade.  Para ficar dando opinião com quem a

gente não vai trabalhar

HNI: o cara deixou de fazer um monte de acordo por causa da gente.

ALESSANDRO: eu sei porra. Eu acho que ele é o potencial para ganhar mas não sei o que o

LEO pensa. 

HNI: LEO pensa que sabe tudo e não sabe nada

ALESSANDRO: é o google. Tinha um cara aqui que trabalhava com a gente que era pai de

Deus. Sabia tudo. 

HNI: qual a influencia que o LEO tem no chefe

ALESSANDRO: zero. mais facil o chefe convencer ele do contrario 

HNI: Isso é importante. Já esta em casa?

ALESSANDRO: estou no escritorio  do centro.  Só tinha um cara que tinha influencia

sobre o chefe, e esse cara esta fora do game. Só mais ninguem, unico cara que ele

escuta. Vou ver se eu consigo estar com ele amanhã de manhã cedo e pergunto. 

HNI: beleza

ALESSANDRO: valeu
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Conforme relatado pela Polícia Federal, o contexto das ligações telefônicas

acima transcritas permite inferir que ao mencionarem “LEO”, “CAIO”, “VLADIMIR” e “GIL

VIANA”,  os  interlocutores  estavam se referindo a  LEONARDO RODRIGUES (Secretário

estadual  de  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação  do  Rio  de  Janeiro-SECTI),  CAIO VIANA e

WLADIMIR GAROTINHO (candidatos a Prefeito de Campos dos Goytacazes) e GIL VIANNA

(Deputado Estadual pelo Rio de Janeiro desde 2014).

Verifica-se,  pois,  que  as  provas  angariadas  até  o  momento  pelas

investigações demonstram a existência de fortes vínculos entre a organização criminosa e

GILSON  RODRIGUES,  funcionário  do  primeiro  escalão  da  Secretaria  de  Ciência  e

Tecnologia, que exerce a presidência da Fundação CECIERJ e possui influência sobre a

FAETEC, ambas entidades públicas que possuem atualmente contratos milionários com as

empresas de MÁRIO PEIXOTO.

 3.2 Dos Crimes de Lavagem de dinheiro por intermédio da Organização Social IDR

e empresas subcontratadas (art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/98) – MÁRIO PEIXOTO, LUIZ

ROBERTO  MARTINS,  ALESSANDRO  DUARTE,  CASSIANO  DA SILVA (Conjunto  de

Fatos 01) 

Consumados  os  delitos  antecedentes  de  corrupção  ativa  e  passiva

(arts. 333 e 317 do CP) e quadrilha/organização criminosa (art. 2º, da Lei nº 12.850/13), ao

menos  entre  15  de  maio  de  2012  e  201833,  de  forma  reiterada,  em  ao  menos  54

oportunidades, e por intermédio de organização criminosa, o empresário MÁRIO PEIXOTO,

com o auxílio de LUIZ ROBERTO MARTINS,  ALESSANDRO DUARTE e  CASSIANO DA

SILVA, de forma livre e consciente, ocultou e dissimulou a disposição, a movimentação e a

propriedade do montante de, ao menos, R$ 176.893.625,10, correspondente aos valores

pagos pelo Estado do Rio de Janeiro à Organização Social IDR e repassados de acordo

com  as  ordens  do  real  administrador  da  referida  OS,  mediante  subcontratações  das

empresas  ATRIO  RIO  SERVICE  TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS  LTDA  (CNPJ

07.046.566/0001-01), HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR EPP (CNPJ 00.350.160/0001-

60),  LINO  BRIOTE  PRODUTOS  FARMACÊUTICOS  E  HOSPITALARES  LTDA  (CNPJ

00.274.838/0001-73),  DIVINO  SABOR  COMÉRCIO  DE  ALIMENTOS  E  SERVIÇOS

TÉCNICOS  LTDA  (CNPJ  11.124.453/0001-46),  TECHNO  EMPREENDIMENTOS  EM

INFORMÁTICA LTDA (CNPJ 12.112.414/0001-91),  NOVA LOCAL RIO PRESTAÇÃO DE

33 Data em que vigeram os contratos de gestão do IDR com a SES/RJ para a administração de dez UPAs.
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SERVIÇOS  LTDA  (CNPJ  07.056.444/0001-98),  CAPTAR  COOPER  COOPERATIVA  DE

TRABALHO  DE  MULTISERVIÇOS  PROFISSIONAIS  (CNPJ  04.032.733/0001-69),  ACI

SERVIÇOS  MÉDICOS  LTDA  (CNPJ  12.816.368/0001-01)  e  HBS  VIGILÂNCIA  E

SEGURANÇA LTDA (CNPJ 07.613.468/0001-09), relacionadas à organização criminosa, de

modo a  ocultar  e  distanciar  os  recursos de  sua  origem ilícita   (Crime de  lavagem de

dinheiro art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal –

Conjunto de Fatos 01).

Como já mencionado acima, entre os anos de 2012 e 2013, a Organização

Social INSTITUTO DATA RIO (IDR) celebrou dez contratos34 com a Secretaria de Saúde do

Estado do Rio de Janeiro para a gestão de dez Unidades de Pronto Atendimento de Saúde

(UPAs): Botafogo, Cabuçu, Campo Grande I, Campo Grande II, Lafaiete, Magé, Mesquita,

Queimados, Santa Cruz e Sarapuí.

Para tanto, o IDR recebeu dos cofres do Estado do Rio de Janeiro, seja por

meio do CNPJ de sua matriz35 ou de suas filiais36, montante superior a R$ 763 milhões

oriundos do Fundo Estadual de Saúde, assim distribuídos:

EXERCÍCIO VALOR PAGO 

2012 R$ 33.700.000,00

2013 R$ 103.290.800,47

2014 R$ 177.743.013,28

2015 R$ 134.718.802,04

2016 R$ 104.562.461,56

2017 R$ 134.322.732,87

2018 R$ 73.870.000,00

2019 R$ 1.068.509,31

TOTAL R$ 763.276.319,53

34 Contrato nº 003/12 – UPA de Mesquita, Contrato nº 008/12 – UPA de Queimados, Contrato nº 009/12 – 
UPA de Cabuçu, Contrato nº 025/12 – UPA de Bairro Botafogo, Contrato nº 002/13 – UPA de Lafaiete, Contrato 
nº 008/13 – UPA de Sarapui, Contrato nº 009/13 – UPA de Campo Grande I, Contrato nº 010/13 – UPA de Campo
Grande II, Contrato nº 011/13 – UPA de Santa Cruz e Contrato nº 012/13 – UPA de Magé.
35 CNPJ nº 07.554.156/0001-63, que recebeu R$ 333.385.537,03 do FES-RJ.
36 CNPJ nº 07.554.156/0002-44, que recebeu R$ 80.066.921,54 do FES-RJ; CNPJ nº 07.554.156/0003-
25, que recebeu R$ 76.451.513,96 do FES-RJ; CNPJ nº 07.554.156/0005-97, que recebeu R$ 63.434.901,21 do 
FES-RJ; CNPJ nº 07.554.156/0006-78, que recebeu R$ 58.349.403,68 do FES-RJ; CNPJ nº 07.554.156/0008-
30, que recebeu R$ 77.194.757,88 do FES-RJ; e CNPJ nº 07.554.156/0009-10, que recebeu R$ 74.393.284,23 
do FES-RJ.
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LUIZ ROBERTO MARTINS, anterior Presidente do INSTITUTO DATA RIO, e

que atualmente ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração da organização

social, exercia formalmente o poder decisório sobre a administração do IDR atendendo aos

comandos do empresário MÁRIO PEIXOTO.

Nos termos do art. 30, parágrafo único da Lei Estadual nº 6.043/2011, caberia

à organização social adquirir os bens e subcontratar os serviços necessários para a gestão

das unidades de saúde, selecionando as empresas com observância  dos  “princípios da

impessoalidade, moralidade e economicidade, sendo necessária, no mínimo, a realização

de cotação prévia de preços no mercado antes da contratação”,  dado que tais serviços

serão custeados com recursos públicos repassados pela Secretaria Estadual de Saúde.

Não  obstante  a  referida  previsão  legal,  considerando  o  controle  da

organização  criminosa  sobre  a  gestão  do  INSTITUTO  DATA  RIO,  LUIZ  ROBERTO

MARTINS,  em  conluio  e  sob  o  comando  de  MÁRIO  PEIXOTO, direcionaram  a

subcontratação  de  prestação  de  serviços  para  empresas  vinculadas  à  organização

criminosa e controladas por MÁRIO PEIXOTO.

Vale  ressaltar  que,  para  a  operacionalização  dos  atos  necessários  ao

sucesso  da  empreitada  criminosa,  MÁRIO  PEIXOTO e  LUIZ  ROBERTO  MARTINS

contaram com o auxílio de ALESSANDRO DUARTE e CASSIANO DA SILVA, os quais são

homens de confiança de MÁRIO PEIXOTO e agiam de forma oculta tanto na administração

do IDR e das UPAs administradas pela  OS,  quanto  na administração da ATRIO-RIO e

outras empresas subcontratadas. 

ALESSANDRO DUARTE e CASSIANO DA SILVA também tinham a função

fundamental de auxiliar  MÁRIO PEIXOTO nos atos de lavagem de dinheiro praticados de

forma subsequente, por meio das demais empresas do grupo familiar e também agiam em

nome de MÁRIO PEIXOTO em contatos com outros agentes públicos, conforme destacado

pela autoridade policial – fatos que serão detalhados no capítulo referente à organização

criminosa.

Dentre as empresas subcontratadas pelo IDR, identificou-se que ao menos

dez delas possuem vinculação com a organização criminosa, existindo fortes provas de que
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foram subcontratadas  a  mando  de  MÁRIO  PEIXOTO,  para  permitir  o  escoamento  dos

recursos públicos repassados ao IDR.

De acordo com as informações levantadas pela Polícia Federal, pela Receita

Federal e pelo MPF, a influência de  MÁRIO PEIXOTO ficou demonstrada ao menos em

relação às seguintes empresas subcontratadas pelo IDR, as quais receberam recursos na

ordem de R$ 176.893.625,10: ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

(CNPJ  07.046.566/0001-01),  HOSP  RIO  MATERIAL  HOSPITALAR  EPP  (CNPJ

00.350.160/0001-60),  LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES

LTDA  (CNPJ  00.274.838/0001-73),  DIVINO  SABOR  COMÉRCIO  DE  ALIMENTOS  E

SERVIÇOS  TÉCNICOS  LTDA  (CNPJ  11.124.453/0001-46),  TECHNO

EMPREENDIMENTOS  EM  INFORMÁTICA  LTDA  (CNPJ  12.112.414/0001-91),  NOVA

LOCAL RIO PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  LTDA  (CNPJ  07.056.444/0001-98),  CAPTAR

COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DE MULTISERVIÇOS PROFISSIONAIS (CNPJ

04.032.733/0001-69), ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (CNPJ 12.816.368/0001-01) e HBS

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA (CNPJ 07.613.468/0001-09).

Vale recordar que, conforme já detalhado acima, existem fortes provas de que

os contratos de gestão do IDR foram obtidos por meio influência política e atos de corrupção

praticados por  MÁRIO PEIXOTO ao menos em relação ao ex-Deputado Estadual  PAULO

MELO,  ao  ex-Deputado  Estadual  JORGE PICCIANI  e  ao  ex-Presidente  do  Tribunal  de

Contas do Estado do Rio de Janeiro JONAS LOPES JUNIOR.

No entanto, como já narrado acima, para que fosse possível à organização

criminosa usufruir do proveito econômico dos crimes antecedentes, não bastava a simples

utilização da figura de LUIZ ROBERTO MARTINS como interposta pessoa física (“laranja”),

uma vez que a Organização Social não poderia ter fins lucrativos. 

Assim,  fez-se  necessária  a  subcontratação  de  uma  série  de  empresas

prestadoras de serviços vinculadas ao grupo criminoso, de modo que o dinheiro pudesse

reverter em prol da organização criminosa.

O esquema pode ser ilustrado pelo gráfico a seguir:
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A respeito da vinculação de  MÁRIO PEIXOTO à Organização Social IDR a

partir do momento em que esta passou a ser contratada pelo Estado do Rio de Janeiro,

cumpre rememorar as informações apresentadas pela colaboradora ANA LUIZA CARLIER,

que foi Superintendente de Fiscalização de contratos de gestão à época do Governo de

SÉRGIO CABRAL e da gestão de SÉRGIO CORTES na Secretaria de Saúde.

Dentre as informações trazidas em seu relato, consta que à época em que

trabalhou na Secretaria de Saúde, ANA LUIZA CARLIER presenciou encontros de MÁRIO

PEIXOTO com o então Secretário de Saúde SÉRGIO CORTES, além de ter conhecimento

de  que  as  empresas  de  MÁRIO  PEIXOTO eram  umas  das  principais  contratadas  da

organização social  IDR – Instituto Data Rio  de Administração Pública,  que administrava

cerca de 10 UPA's no Estado.

Ademais, sobre o processo de qualificação da organização social IDR, ANA

LUIZA CARLIER apontou a fragilidade da documentação apresentada à época, conforme

trecho de seu anexo 2:
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QUE a colaboradora era assessora de gestão compartilhada na Secretaria de
Saúde do RJ em 2012, quando começaram os processos de entrada das
Organizações  sociais;  QUE a  colaboradora  participou  da  comissão  de
qualificação  da  O.S  IDR;  QUE  a  colaboradora  começou  como  primeira
suplente  e  depois  virou  titular  na  comissão  de  qualificação;  QUE  os
documentos técnicos vinham para análise da pasta em grandes proporções;
QUE  no  que  diz  respeito  à  OS  IDR,  a  colaboradora  percebeu
insuficiência  na  qualificação  da  IDR,  pois  sua  experiência  não  dizia
respeito diretamente à área da saúde; QUE alguém na SES informou à
colaboradora que a empresa possuía sim expertise na área e estaria
qualificada  para  o  serviço;  QUE  a  pauta  da  SES  na  época  era  de
incentivo à entrada das OSs na Saúde; QUE a IDR foi uma das primeiras
OSs  a  ingressar;  QUE  embora  a  colaboradora  tenha  entendido  que
documentação era frágil, a OS foi qualificada; QUE não se recorda se
essa  fragilidade  ficou  registrada  no  procedimento; QUE  a  IDR  foi
efetivamente contratada e começou a prestar os serviços; QUE havia uma
comissão de seleção das OSs para cada área de atuação de cada OS; QUE
no  caso  da  IDR  a  colaboradora  acompanhou  a  seleção  apenas  como
expectadora,  pois  muitas  OSs  participaram  e  chegaram  com  muitos
documentos e volumosas propostas; QUE a colaboradora não acompanhou
de perto o primeiro ano de implementação das OSs, mas a partir de maio de
2013  a  colaboradora  se  tornou  superintendente,  quando  então  a
documentação  das  OSs passou  a  ser  encaminhada  para  a  colaboradora;
QUE  a  equipe  era  pequena  e  sem  capacitação  adequada;  QUE  o
acompanhamento e fiscalização era bastante difícil; QUE pelo que se recorda
a  IDR  chegou  a  administrar  10  UPAs;  QUE  depois  que  a  colaboradora
assumiu  a  superintendência,  tinha  subordinadas  a  CAF  (comissão  de
acompanhamento e fiscalização)  e a CTA (comissão técnica de avaliação);
QUE as  comissões  eram nomeadas  pelo  Secretário  de  Saúde,  na  época
SERGIO CORTES; QUE JORGE RONALDO MOLL foi superintendente no
primeiro  ano  de  implementação  das  OSs,  cerca  de  um  ano  antes  de  a
colaboradora  se  tornar  superintendente;  QUE  depois  JORGE  RONALDO
MOLL assumiu algum cargo de assessor do Secretário;

A corroborar os indícios de que a contratação da OS IDR tenha sido facilitada

por influência dos Deputados Estaduais PAULO MELO e JORGE PICCIANI, uma auditoria

realizada pelo TCE/RJ a respeito dos contratos de gestão da Secretaria de Saúde (processo

TCE/RJ nº  104.377-16)  verificou uma série  de irregularidades nessas contratações,  tais

como, inexistência de estimativas orçamentárias elaboradas pela SES/RJ, inexistência de

padrões  técnicos  para  prestação  de  contas  das  OS’s,  políticas  de  compras  das  Os’s

insuficientes para assegurar a proposta mais vantajosa para a Administração.
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A respeito da proximidade de  MÁRIO PEIXOTO com o então Secretário de

Saúde  SERGIO  CORTES e  com representantes  da  OS IDR,  a  colaboradora  relatou  o

seguinte (anexo 2):

QUE  LUIZ  ROBERTO  MARTINS  era  o  contato  inicial  da  IDR  com  a
colaboradora e também outra funcionária chamada LISLE RAQUEL;  QUE a
colaboradora conheceu, no gabinete de SERGIO CORTES, o empresário
MARIO PEIXOTO,  que  era da  empresa  ATRIO,  que  prestava  serviços
para a IDR; QUE não se recorda se havia algum representante da IDR
nesta reunião; QUE a ATRIO prestava serviços de apoio, limpeza, RH,
gestão de bens patrimoniais nas UPAs administradas pela IDR; QUE a
colaboradora apenas viu MARIO PEIXOTO duas vezes no gabinete de
SERGIO CORTES,  mas nunca o viu nas reuniões com a IDR;  QUE a
colaboradora  começou  a  imaginar  que  MARIO  PEIXOTO  e  LUIZ
ROBERTO  MARTINS  tinham  relação  mais  próxima  quando,  em  uma
reunião, LUIZ ROBERTO não esteve presente pois teria viajado para a
Italia, e a colaboradora havia lido em algum lugar que MARIO PEIXOTO
estaria se casando na Italia no mesmo período; QUE a fiscalização dos
contratos  das  OSs  era  feita  conforme  as  informações  prestadas  pelas
próprias OSs; QUE, por exemplo o serviço de lavanderia era calculado por kg
de roupa lavada, mas não era possível aferir efetivamente a quantidade no
dia-a-dia  de  cada  UPA,  sendo  utilizadas  as  informações  que  as  OSs
repassavam; QUE os contratos de gestão das OSs eram sempre anuais e,
para renovação era realizada uma avaliação pretérita; QUE a comissão de
fiscalização  não  era  subordinada  à  colaboradora,  mas  usava  as
considerações da CTA; QUE as análises da comissão eram encaminhadas
ao setor jurídico, que emitia um parecer, que, por sua vez, era encaminhado
para  a  superintendência;  QUE,  salvo  engano,  a  decisão  final  sobre  a
prorrogação de contrato era da Subsecretaria de Unidades Próprias, que na
época era ocupada por ANA LUCIA EIRAS DAS NEVES; QUE em 2014 a
Subsecretaria  foi  ocupada  por  VALERIA  MOLL,  esposa  de  JORGE
RONALDO  MOLL;  QUE posteriormente  a  Superintendência  passou  a  ser
subordinada  à  Subsecretaria  de  Administração,  ocupada  pelo  Dr.  ABILIO
PAULO; QUE antes mesmo de ser superintendente a colaboradora ouviu
dizer que a IDR tinha alguma vinculação com deputados da ALERJ; QUE
a  colaboradora  conseguiu  levantar  no  site  do  IDR  os  relatórios  de
execução de 2016 e 2017 e verificou que essa OS realizou 3 contratos
com  a  ATRIO,  além  de  contratar  empresas  pertencentes  a  MÁRCIO
PEIXOTO, como a LINO BRIOTE, a HOSP RIO e a DIVINO SABOR; QUE a
colaboradora entregou ao MPF os resultados de suas pesquisas e a planilha
consolidando os dados que constatou; QUE a IDR ainda presta serviços para
o Estado do RJ; QUE a IDR participou de consórcios de saúde em Duque de
Caxias e Itaguaí;

Em análise das provas obtidas a partir da deflagração da Operação Fatura

Exposta,  especialmente  do  material  proveniente  das  medidas  cautelares  de  quebra

telemática (autos nº  0502479-41.2017.4.02.5101)  foi  possível  identificar  uma série de e-

mails do ex-Secretário de Saúde SÉRGIO CORTES fazendo menção ao empresário MÁRIO
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PEIXOTO como  representante  da  Organização  social  IDR,  conforme  consolidado  no

Relatório de Pesquisa nº 8341/2018.

Nesse sentido, vale citar o seguinte e-mail, no qual há expressa menção a

respeito do vínculo de MÁRIO PEIXOTO com a OS IDR:

A relação entre  MÁRIO PEIXOTO e o IDR fica ainda mais clara quando ele

agenda uma reunião com o então Secretário de Saúde, SÉRGIO CÔRTES, no intuito de

convencê-lo a não fechar a UPA de Queimados:
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Vale ressaltar que a UPA de Queimados faz parte do lote vencido pelo IDR,

conforme demonstrado no e-mail abaixo:
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Consta, ainda, nos e-mails de SÉRGIO CORTES que este aceitou o convite

para casamento de  VINÍCIUS PEIXOTO,  filho de  MÁRIO PEIXOTO,  o que demonstra a

proximidade entre ambos:

No telefone celular de SÉRGIO CORTES, apreendido no momento de sua

primeira prisão, em 11/04/2017, consta o contato de MARIO PEIXOTO:

Na mesma direção, a análise dos registros de ligações telefônicas constantes

no  SITTEL  também  demonstra  diversos  contatos  de  MÁRIO  PEIXOTO com  outros

78/295



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

conhecidos  integrantes  da  organização  criminosa,  como  SÉRGIO  CORTES  e  JORGE

RONALDO MOLL:

TERMINAL 1 NOME TERMINAL 2 NOME FORMATO DATA
DURACAO

EM
SEGUNDOS

SÉRGIO CORTES MARIO PEIXOTO V
15/06/2014

22:05:10
6

MARIO PEIXOTO SERGIO CORTES V
29/06/2014

09:07:28
18

SÉRGIO CORTES MARIO PEIXOTO V
29/06/2014

09:08:04
143

SÉRGIO CORTES MARIO PEIXOTO T
22/12/2014

20:21:23
19

MARIO PEIXOTO SERGIO CORTES T
22/12/2014

20:22:19
4

SÉRGIO CORTES MARIO PEIXOTO T
22/12/2014

20:22:59
94

SÉRGIO CORTES MARIO PEIXOTO T
22/12/2014

20:23:33
29

SÉRGIO CORTES MARIO PEIXOTO T
22/12/2014

20:23:51
23

MARIO PEIXOTO SERGIO CORTES T
22/12/2014

20:23:59
140

MARIO PEIXOTO SERGIO CORTES T
22/12/2014

20:24:00
46

MARIO PEIXOTO SERGIO CORTES T
22/12/2014

20:24:27
76

SÉRGIO CORTES MARIO PEIXOTO T
22/12/2014

20:25:10
49

MARIO PEIXOTO SÉRGIO CORTES V
20/01/2015

19:16:29
107

SÉRGIO CORTES MARIO PEIXOTO V
20/01/2015

19:18:26
15

SÉRGIO CORTES MARIO PEIXOTO V
20/01/2015

19:59:55
64

SÉRGIO CORTES MARIO PEIXOTO V
23/01/2015

11:50 06
106

MARIO PEIXOTO SÉRGIO CORTES V
21/03/2015

11:30 55
34

SÉRGIO CORTES MARIO PEIXOTO V
25/03/2016

13:20:07
344

SÉRGIO CORTES MARIO PEIXOTO V
20/08/2016

08:49:40
147

MARIO PEIXOTO SÉRGIO CORTES V
20/08/2016

08:54:04
33

SÉRGIO CORTES MARIO PEIXOTO V
22/08/2016

11:59:37
0

JORGE MOLL MÁRIO PEIXOTO V
27/06/2014

11:40:49
43

JORGE MOLL MÁRIO PEIXOTO V
27/06/2014

11:42:24
35

Por  outro lado,  a  análise  das relações societárias  de  MÁRIO PEIXOTO e

familiares  evidencia  os  vínculos  do  empresário  com  alguns  dos  dirigentes  formais  da

Organização Social IDR, corroborando os relatos de ANA LUIZA CARLIER.
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Conforme  apontado  no  Relatório  de  Pesquisa  nº  8341/2018,  CARLA

VERÔNICA DE MEDEIROS, cônjuge de MARIO PEIXOTO, foi sócia da empresa JOCAST

FARMÁCIA E PERFUMARIA LTDA ME juntamente a IVAN DE AZEVEDO37. Por sua vez,

IVAN DE AZEVEDO foi diretor do IDR, de 02/07/2007 a 16/07/2014, ou seja, em período

coincidente com a sociedade com a esposa de MÁRIO PEIXOTO.

37 O referido investigado faleceu em abril de 2018, razão pela qual deixa-se de requerer medidas em
seu desfavor.
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Ademais, consta que  MÁRCIO PEIXOTO,  irmão de  MARIO PEIXOTO,  é o

administrador do CONSÓRCIO MAIS SAÚDE CAXIAS. Uma das sócias do consórcio é a

CAPTAR  COOPER  COOPERATIVA  DE  TRABALHO  DE  MULTISERVIÇOS

PROFISSIONAIS,  que  tem  como  um  dos  ex-diretores  LUIZ  ROBERTO  MARTINS,

presidente do IDR. Além disso, outro diretor do IDR, NELSON JOSE DE SA OTTOLINI foi

empregado da CAPTAR. 
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Não bastassem tantos vínculos,  os irmãos de  MARIO PEIXOTO,  MÁRCIO

PEIXOTO e MARCO ANTÔNIO PEIXOTO eram sócios da empresa MULTISERV LOCACAO

DE EQUIPAMENTOS LTDA (MULTISERV). Por sua vez, a MULTISERV empregou ELIANE

SANT ANNA FERREIRA DA SILVA, irmã de DENISE SANT ANNA FERREIRA DA SILVA,

diretora do IDR.
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Ademais, segundo dados do Ministério do Trabalho, EURIDICE FERREIRA

PEIXOTO, a ex-cônjuge de MARIO PEIXOTO, trabalhou no IDR de 2012 a 2017, conforme

informação a seguir:

De  outra  parte,  com  relação  ao  conluio  entre  MÁRIO  PEIXOTO e  LUIZ

ROBERTO MARTINS,  o qual atuava como Presidente da Organização Social  IDR como

“laranja”, foi identificado e-mail elucidativo trocado entre CASSIANO e MÁRIO PEIXOTO, o
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qual não deixa dúvidas a respeito do controle de  MÁRIO sob a Organização Social e as

decisões tomadas para a obtenção e implantação dos contratos de gestão.

Em 07/06/2012, ou seja, dias antes da celebração dos contratos de gestão

das UPAs CASSIANO DA SILVA enviou para  MÁRIO PEIXOTO mensagem com assunto

IDR, na qual CASSIANO repassou a seu chefe todas as tratativas ajustadas em reunião

com LUIZ ROBERTO MARTINS a respeito da implementação dos contratos de gestão das

UPAs, a partir de julho de 2012. Destaque-se que CASSIANO afirma que a sua participação

foi fundamental, tendo em vista que LUIZ ROBERTO estava sozinho, sem equipe:

Em seguida, MÁRIO PEIXOTO respondeu a CASSIANO ser preciso detalhar

a reunião para tomar as “decisões corretas” e marcou encontro para conversarem sobre os

temas com calma:
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Outros e-mails identificados pela Polícia Federal confirmam que CASSIANO

atua na gestão da organização social  sob a confiança e a mando de  MÁRIO PEIXOTO.

Como exemplifica o seguinte e-mail, enviado em junho de 2012, com referência a valores

pagos  a  médicos  por  outras  organizações  sociais,  o  empresário  MÁRIO  PEIXOTO foi

inicialmente informado sobre os valores aplicados nas UPA’s municipais e estaduais que

seriam assumidas pelo grupo criminoso:
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O controle de MÁRIO PEIXOTO sobre a organização social IDR também fica

evidente a partir da análise dos principais fornecedores da entidade. 

Isso porque, após o Estado do Rio de Janeiro transferir para o a organização

social  os  valores,  esta  subcontratava  outras  empresas  para  desempenho  de  suas

atividades. Ocorre que todas as empresas eram também controladas por MARIO PEIXOTO

que,  por  meio  de um engenhoso  processo de lavagem de capitais,  alocou  dezenas de

laranjas na gerência das empresas subcontratadas.
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Dessa  forma,  mesmo  após  o  dinheiro  ingressar  nas  contas  das  nove

empresas citadas acima,  MARIO PEIXOTO mantinha o controle sobre elas, por meio de

interpostas pessoas. 

Na  etapa  final,  os  valores  eram  sacados  em  espécie  ou  utilizados  para

custear uma vida de luxo, com a utilização de lanchas, aviões, carros de luxo e mansões em

Angra dos Reis.

A representação abaixo deixa clara a interseção de sócios e ex-funcionários

das  empresas  de  MARIO  PEIXOTO,  espancando  qualquer  dúvida  que  possa  existir  a

respeito do caráter pernicioso da organização criminosa38.

38 Em razão de sua grande extensão, a visualização se torna melhor baixando os arquivos em pdf (para abertura no

software Adobre Acrobat) ou .anb (para abertura e visualização no programa IBM i2):

PDF: <https://mpfdrive.mpf.mp.br:443/ssf/s/readFile/share/205142/5373812870920499452/publicLink/Grupo
%20das%209.pdf>

ANB: <https://mpfdrive.mpf.mp.br:443/ssf/s/readFile/share/205141/-2239134878732942276/publicLink/Grupo
%20das%209.anb> 

87/295



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Conforme apurado  pela  Receita  Federal  (IPEI  20190017)  e  detalhado  por

meio  das  investigações  realizadas  pela  Polícia  Federal,  existem  fortes  provas  de  que

MÁRIO PEIXOTO exerce domínio,  ao menos,  sobre os seguintes  fornecedores do IDR:

HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR EPP; LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACÊUTICOS

E HOSPITALARES LTDA; DIVINO SABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS;

TECHNO  EMPREENDIMENTOS  EM  INFORMATICA  LTDA;  NOVA  LOCAL  RIO

PRESTACAO  DE  SERVIÇOS  LTDA;  ACI  SERVIÇOS  MÉDICOS;  CAPTAR  COOPER

COOPERATIVA DE TRABALHO DE MULTISERVIÇOS PROFISSIONAIS; HBS VIGILÂNCIA

E SEGURANÇA LTDA; e ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.

Segundo informações da RFB, as citadas empresas receberam do IDR os

valores discriminados abaixo nas tabelas:

Tabela  1  (conforme  análise  das  NF-s  e  NFs-e  emitidas  pelas  empresas

fornecedoras de mercadorias para o IDR)
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Tabela 2 (conforme análise das NF-s e NFs-e emitidas pelas empresas fornecedoras

do IDR)

Tabela 3 (conforme informações prestadas em DIPJ e ECF pelo IDR de valores pagos

a fornecedores)

Com  relação  à  empresa  HOSP  RIO  MATERIAL,  principal  fornecedora  de

material do IDR, na medida em que recebeu de R$58.697.153,78 entre 2012 e 2018, para

“fornecimento de materiais e medicamentos de consumo hospitalar”, a autoridade policial

destacou que, segundo informações cadastrais, funcionava na rua Terezinha Pinto, nº 32,
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Lote 23, Nova Iguaçu, RJ, endereço este que se assemelha ao endereço de domicílio do

único sócio remanescente da empresa, ANTONIO DA CRUZ FARIA (CPF 658.731.578-04),

falecido em 19/07/2019, aos 96 anos.

A empresa HOSP RIO possui os seguintes sócios excluídos:

Nos e-mails de  CASSIANO LUIZ DA SILVA foram identificados diversos e-

mails que tratam da atividade da HOSP RIO, como emissão de notas fiscais, realização de

pagamentos,  entrega  de  materiais  e  aquisição  de  insumos  com  outros  fornecedores,

indicando que este atua na sua gestão:
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Ademais, na busca e apreensão realizada na residência de CASSIANO foram

encontrados  documentos  relativos  à  HOSP  RIO,  dentre  os  quais  cumpre  destacar  a

seguinte carta enviada pela empresa ao Secretário Municipal de Duque de Caxias:
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Observa-se que a carta, expedida em 25/07/2013 não foi assinada pelo

sócio  ANTÔNIO  CRUZ  FARIAS,  como  é  perceptível  pela  simples  comparação  com  a

assinatura constante na base de dados do TSE:

93/295



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Veja-se que também foi apreendido na casa de CASSIANO uma via original

do contrato de firmado entre o Município de Duque de Caxias e justamente as empresas

ATRIO-RIO,  CAPTAR COOPER,  DIVINO SABOR,  HOSP RIO e ACI  SERVIÇOS,  todas

relacionadas à organização criminosa. 

No documento, verifica-se que JORGE HENRIQUE PIRES PAES assinou pela

HOSP RIO, sendo sócio que havia saído formalmente da sociedade em 28/01/2011:
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Em consulta aos sistema CENSEC, foi possível identificar que a HOSP RIO e

ANTONIO  CRUZ,  assim  como  os  demais  sócios,  outorgaram  procurações  a  JORGE

HENRIQUE,  mesmo  após  a  saída  deste  da  sociedade,  a  corroborar  a  tese  de  que  a

empresa é utilizada pela organização criminosa por intermédio de laranjas (DOC. 05).

Importante  também  observar  que  os  ex-sócios  da  HOSP  RIO,  CLEBER

SOARES  DE MELO  LEITE  e  CARLA  CHRISTINA  TEIXEIRA  DE  MORAES,   também

figuraram como sócios de outro fornecedor do IDR, a HRX PRODUTOS HOSPITALARES
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EIRELI39, que, segundo informações cadastrais, funciona na rua João de Moraes Cardoso, n

1361, loja em cuja fachada é possível ler  a referência comercial   “HOSPRIO”, conforme

imagens do Google MAPS capturadas em janeiro de 2018:

Quanto à LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES

LTDA.,  que recebeu  R$ 32.781.000,62 do IDR entre 2012 e 2018,  possuiu  entre seus

sócios/ex-sócios pessoas que também integraram outras sociedades com MÁRIO PEIXOTO

e/ou possuem vínculos de outra natureza com o empresário,  dentre as quais  a sua ex-

esposa.

39 CNPJ 11.634.742/0001-95.
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Destaque-se  ainda  que  a  LINO  BRIOTE  integra  os  CONSÓRCIOS  MAIS

SAUDE  QUEIMADOS,  SAÚDE  DA  FAMÍLIA  QUEIMADOS,  MAIS  SAÚDE  MARICÁ  e

SAUDE LEGAL I, que, ao lado da ATRIO-RIO e outras empresas de MÁRIO PEIXOTO,

administram diversas unidades de saúde.

Quanto  à  DIVINO  SABOR  COMÉRCIO  DE  ALIMENTOS  E  SERVIÇOS,

recebedora de  R$ 19.906.066,60 do IDR entre 2012 e 2018, possui como sócias VILMA

OLIVEIRA  DA  SILVA  e  MARIA  DA  GLORIA  OLIVEIRA  DE  CARVALHO,  tendo  como

endereço cadastral (Rua Jair, nº 1031, Casa 1, bairro Vila do Tanguá, Queimados/RJ) um

local onde funciona o salão “Dondoca’s unhas”, segundo imagem do google street view. Não

obstante a modesta sede, a empresa ainda emitiu nota fiscal no valor de R$ 7.447.713,75

em favor da ATRIO RIO SERVICE.

Quanto  à  TECHNO  EMPREENDIMENTOS  EM  INFORMATICA  LTDA

possui/possuía,  entre  seus  sócios,  diversas  pessoas  físicas  e  jurídicas  relacionadas  a

MÁRIO  PEIXOTO:  GML  GESTAO  DE  ATIVOS  EMPRESARIAIS,  CONSULTORIA  E

PARTICIPACOES LTDA. (de MÁRIO PEIXOTO,  MARCO ANTÔNIO PEIXOTO e MÁRCIO

PEIXOTO), CÂNDIDO GILBERTO DA SILVA ARAÚJO (também sócio da empresa NOVA

LOCAL RIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA., cujos sócios são familiares de  MÁRIO

PEIXOTO, além de ser cunhado do empresário), AILTON FERREIRA MENDES (sócio de

MÁRIO PEIXOTO), CLS MARKETING E SERVIÇOS LTDA.,  CASSIANO LUIZ DA SILVA,

AD  CONSULTORIA  E  AUDITORIA  LTDA.,  MANOEL  ROQUE  FERREIRA  MELO  e

ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE.

Quanto  à  NOVA LOCAL RIO PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  LTDA.  (nome

alterado  para  LOCAL  RIO  SERVIÇOS  DE  LIMPEZA  LTDA.-ME  em  06/05/2013  e,

posteriormente,  para  NOVA  LOCAL  RIO em 21/12/2015),  tem  como sócios  fundadores

MÁRCIO  PEIXOTO,  e  sua  irmã,  DENISE  PEIXOTO,  que  deixaram  a  sociedade,

respectivamente, em 21/12/2011 e 20/03/2012, ou seja, pouco tempo antes de a empresa

ser contratada para prestação de serviços para o IDR.

Vale frisar que a saída de MÁRCIO PEIXOTO da sociedade ocorreu de forma

suspeita,  pois, como levantado pela Receita Federal,  este adquiriu  por R$823.012,00 as
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821.023,00 cotas de CÂNDIDO GILBERTO DA SILVA ARAÚJO e, em 31/07/2014,  após

permanecer  apenas  75  dias  na  empresa,  retirou-se  (em  14/10/2014),  vendendo  as

mesmas cotas ao anterior proprietário.

Atente-se que também figuraram como sócios da NOVA LOCAL, CÂNDIDO

GILBERTO  DA  SILVA  ARAÚJO,  cunhado  de  MÁRIO  PEIXOTO,  e  MARCOS  COSTA

RIBEIRO,  que  foi  empregado  de  diversas  pessoas  jurídicas  relacionadas  à  família

PEIXOTO, entre elas a ATRIO RIO SERVICE. A autoridade policial destaca que esse último,

tornou-se  sócio  de  sociedade  de  tamanho porte  à  época  em que  ocupava  o  cargo  de

“supervisor administrativo” e percebia um salário mensal de R$ 1.709,76.

Ademais, a empresa NOVA LOCAL possui sede no mesmo prédio onde estão

instaladas as empresas COOPER SERVICE-COOPERATIVA DE VENDAS E PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS, M.P. 2001 LTDA., COOPERSULT, CONSÓRCIO MAIS SAÚDE CAXIAS e

BREJAU BELFORD SERVIÇOS LTDA.,  todas relacionadas  a  MÁRIO PEIXOTO  e seus

familiares.

A autoridade policial  ainda destacou que os clientes da NOVA LOCAL são

majoritariamente entidades públicas, conforme tabela elaborada pela Receita Federal:
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Entre  os  tomadores  de  serviços  da  NOVA  LOCAL,  vale  destacar  a

ASSOCIAÇÃO  DE  SAÚDE  SOCIAL  HUMANIZADA  (CNPJ  03.821.474/0001-92),  cujo

Presidente  é  ADELSON  PEREIRA  DA  SILVA,  que  também  foi  Presidente  da

COOPERATIVA  IDEAL  DE  TRABALHO  E  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  LTDA.  (CNPJ

04.310.266/0001-91), de 15/07/2009 a 18/04/2013, além de ser funcionário da ATRIO RIO

SERVICE,  nesta  oportunidade  denunciado  pelo  crime  de  pertinência  à  organização

criminosa, em capítulo abaixo.

Com  relação  à  Organização  Social  ASH,  a  autoridade  policial  apontou

suspeitas de favorecimento na contratação pelo  Poder  Público,  destacando que tanto o

TCE/RJ  quanto  a  1ª  Promotoria  de  Justiça  de  Tutela  Coletiva  da  Saúde  apontaram

irregularidades na contratação da referida OS pela Prefeitura de Queimados, para operar o
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Centro Especializado de Tratamento de Hipertensão e Diabetes  daquele  Município.  Não

obstante  tais  sinalizações,  a  Prefeitura  renovou  o  contrato  por  três  vezes,  por  meio  de

termos aditivos que totalizam R$ 24,5 milhões.

Quanto à ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., outra empresa contratada pelo

IDR,  verificou-se  que  integra  o  CONSÓRCIO  MAIS  SAUDE  CAXIAS  (CNPJ

18.596.555/0001-03), cujo administrador é MÁRCIO PEIXOTO e possui como consorciados

outros  fornecedores  do  IDR,  quais  sejam,  CAPTAR  COOPER  COOPERATIVA  DE

TRABALHO DE MULT, HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELI e DIVINO SABOR

COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS.

Além de prestar serviços para o IDR, a empresa ACI também foi contratada

para prestar serviços laboratoriais na Clínica Bom Pastor, de Queimados, que foi adquirida,

de forma oculta, por MÁRIO PEIXOTO em 2013.

A autoridade policial ainda registrou que os e-mails localizados na caixa de

CASSIANO LUIZ, com troca de mensagens com funcionária da ACI SERVIÇOS MÉDICOS,

ficou evidenciado que o operador financeiro de  MÁRIO PEIXOTO influencia na gestão da

referida empresa, inclusive orientando a realizar o faturamento de exames inexistentes ou

desnecessários pela empresa, apenas para alcançar valores estipulados nos contratos ou

metas da organização criminosa:
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Ainda acerca da vinculação da ACI SERVIÇOS com a organização criminosa,

identificou-se  a  atuação  de  CASSIANO  DA SILVA na  aquisição,  de  forma  oculta,  da

aeronave prefixo PR-NIB em favor de MÁRIO PEIXOTO, no ano de 2014, utilizando-se para

tanto  das  empresas  CLS  MARKETING  (de  CASSIANO),  LHN  SERVIÇOS  (de  Jorge

HENRIQUE, sócio formal da empresa ACI SERVIÇOS) e MV GESTÃO E CONSULTORIA

DE ATIVOS EMPRESARIAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA (19.394.911/0001-79), que possuía

MÁRIO  PEIXOTO como  sócio-administrador  entre  02/09/2013  a  07/08/2014  e  possui

atualmente como sócios, seu filho VINÍCIUS PEIXOTO, com 99% das cotas, e sua esposa

CAMILA PEIXOTO, com apenas 1%.

Como já apontado pela Receita Federal na IPEI RJ20190010, pesquisados os

certificados das aeronaves vinculadas ao grupo criminoso, verificou-se o seguinte histórico

relativo à AERONAVE PREFIXO PR-NIB modelo BARON:
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- AERONAVE PREFIXO PR-NIB (modelo BARON B58): “Em

2014 e 2015, período em que foram realizados os abastecimentos, ocorreu a

venda  da  aeronave  PR-NIB,  em  03/09/2014,  pela  GRUPAL

AGROINDUSTRIAL  S/A,  CNPJ  N°  08.045.552/0001-28,  à  ANTONIO

FRANGE J UNIOR, CPF: 459.447.501-97, e à ELIENE JOSÉ DE LIMA, CPF:

 — deputado federal de 2007-2011 e de 2011-2015 —, pelo

módico valor de R$ 36.250,00.

Posteriormente, em recibo datado de 23/03/2015, foi vendida

por  R$  750.000,00  em  cotas  parte  de  (34%)  a  CLS  MARKETING  E

SERVIÇOS  LTDA-ME,  CNPJ  09.552.112/0001-20;  de  (33%)  a  LHN

SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, CNPJ nº: 10.569.731/0001-06; e de (33%)

MV  GESTÃO  E  CONSULTORIA  DE ATIVOS  EMPRESARIAIS  E

PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 19.394.911/0001- 79. Apenas um mês depois,

em recibo de 01/04/2015, a referida aeronave é vendida pelos mesmos R$

750.000,00  a  SERGIO  LEANDRO  OLMELZUK  DE  CASTRO,  CPF:

050.810.249-96, cujo endereço informado no certificado da aeronave — Rua

Dico Vieira,  nº  700,  bairro:  Caimbé,  Boa Vista/RR —,  difere  do  endereço

cadastral da RFB: rua Reinaldo Antônio Victório, nº 219, bairro: Residencial

Araucária, em Apucarana-PR. Em pesquisas na internet, foram encontrados

os autos  do processo  38-81-2019.4.01.4300 (operação “FLACK”),  em que

SERGIO  LEANDRO  OLMELZUK  DE  CASTRO,  CPF:  ,  foi

apontado  como  suposto  proprietário  “laranja”  da  aeronave.  Antes  da

aeronave  sofrer  ordem judicial  de  sequestro,  voltou  a  ser  propriedade  da

GRUPAL  AGROINDUSTRIAL  S/A,  através  da  decisão  judicial  nº

08.045.552/0001-28 em decorrência de leilão;

Na busca e apreensão realizada na residência de CASSIANO DA SILVA na

Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, foram apreendidos documentos a respeito da aquisição da

aeronave prefixo PR-NIB, especialmente o instrumento particular de contrato de compra e

venda, assinado em 23 de outubro de 2014, nos seguintes termos:
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Em  análise  dos  diálogos  arquivados  no  backup  do  icloud  de  MÁRIO

PEIXOTO  (map.1958@  identificou-se  esclarecedora  conversa  entre

CASSIANO DA SILVA e  MÁRIO PEIXOTO a respeito da aquisição da referida aeronave,

travada no dia 18/10/2014, dias antes da assinatura formal do contrato acima. Veja-se que

ao  final  da  conversa,  deixando  explícita  a  utilização  de  “laranja”  para  a  realização  do

negócio jurídico, CASSIANO fala para MÁRIO PEIXOTO “Avisa ao Henrique que ele acaba

de adquirir um avião”40:

40 Na imagem reproduzida, as mensagens enviadas por MÁRIO PEIXOTO, proprietário do dispositivo 
referente ao backup de icloud, são apresentadas ao lado direito e as do interlocutor, ao lado esquerdo.
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Quanto  à  subcontratada  do  IDR  CAPTAR  COOPER  COOPERATIVA  DE

TRABALHO  DE  MULTISERVIÇOS  PROFISSIONAIS,  possui  entre  seus  sócios  LUIZ

ROBERTO MARTINS, que figura como Presidente do IDR e integra o quadro societário dos

CONSÓRCIOS MAIS SAÚDE ITAGUAÍ, MAIS SAÚDE QUEIMADOS, SAÚDE DA FAMÍLIA

QUEIMADOS, MAIS SAÚDE MARICÁ e MAIS SAÚDE CAXIAS.

A  autoridade  policial  destacou  que  embora  não  conste  formalmente  nos

quadros  societários  desta  empresa,  foram  identificados  e-mails  que  demonstram  que

MÁRIO PEIXOTO foi demandado quando a empresa CAPTAR não atendeu às expectativas

na prestação de serviço médico no Município de Duque de Caxias, a demonstrar que é visto

como representante/dono da referida empresa. Ademais, em outro e-mail identificado, os

operadores  financeiros  CASSIANO  LUIZ e  ALESSANDRO  ARAÚJO,  operadores

financeiros de MÁRIO PEIXOTO, demonstram preocupação com o caixa da empresa.

Não bastasse, foi identificada no Icloud de  MÁRIO PEIXOTO foto de docu-

mento de veículo placa  em nome da CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE

TRABALHO DE MULTISERVIÇOS PROFISSIONAIS (CNPJ 04.032.733/0001-69):
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Quanto  à  HBS  VIGILÂNCIA  E  SEGURANÇA  LTDA.  (capital  social

R$1.000.000,00), entre seus sócios, figurou OSMIR NEY CAMARGO DA FONSECA, o qual

já foi sócio da empresa LINO BRIOTE, também sob influência de MÁRIO PEIXOTO, como

visto acima. Observe-se que, em substituição à OSMIR, ingressou KARINE SOARES DA

FONSECA, sua filha.

Por fim, quanto à ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA,

atualmente denominada GAIA, as investigações demonstraram que apesar de não constar

formalmente no quadro societário,  MÁRIO PEIXOTO, sempre exerceu poder de comando

na gestão da empresa,.

Vale relembrar que, conforme já listado em tópico acima, existem diversas

provas que vinculam de forma incontestável MÁRIO PEIXOTO à ATRIO-RIO e demonstram

que este usufruiu dos recursos repassados à empresa.

Para  operacionalizar  seu comando na empresa,  MÁRIO PEIXOTO contou

ainda  com  o  auxílio  fundamental  de  AILTON  FERREIRA  MENDES,  o  qual  integrava

formalmente o quadro societário da ATRIO-RIO, mas não possuía poder de decisão final

dentro da empresa. Como demonstrado a seguir, muito embora constasse como sócio da

ATRIO-RIO, AILTON FERREIRA MENDES apenas executava atos operacionais na gestão

da empresa sob o comando de MÁRIO PEIXOTO, a quem, de fato, cabia a palavra final na

sua administração. 

Conforme  informado  no  sistema  nacional  de  óbitos,  AILTON  FERREIRA

MENDES faleceu em 2017, razão pela qual está extinta a punibilidade de suas condutas.

Não obstante, a narrativa de sua atuação como “laranja”  dentro da ATRIO-RIO SEVICE

mostra-se necessária para demonstrar a ingerência sub-reptícia de  MÁRIO PEIXOTO na

gestão da empresa.

Para  a  execução  de  atos  operacionais  na  ATRIO-RIO,  MÁRIO PEIXOTO

contava,  ainda,  com  a  atuação  de  ALESSANDRO  DUARTE  e  CASSIANO  DA  SILVA,

pessoas de sua absoluta confiança, que no patamar de Diretoria da empresa, faziam o seu
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controle financeiro, gerenciavam os recursos humanos, praticavam os atos necessários para

a execução dos contratos da empresa com o IDR e também agiam como procuradores da

ATRIO em movimentações  bancárias  suspeitas,  sempre  prestando  contas  para  MÁRIO

PEIXOTO. São ainda inúmeras as provas que demonstram que ALESSANDRO DUARTE e

CASSIANO DA SILVA realizavam pagamentos de despesas pessoais de MÁRIO PEIXOTO

por  intermédio  das  empresas  do  grupo  criminoso,  como  uma  outra  modalidade  de

escoamento ilícito de recursos.

Conforme apontado pela Receita Federal (nas IPEIs 20190010 e 20190017),

o INSTITUTO DATA RIO informou em DIRF retenção de impostos na fonte por serviços

prestados  pela  ATRIO-RIO  SERVICE,  no  período  de 2012  a  2016,  no  total  de  R$

45.040.455,37, de acordo com tabelas reproduzidas a seguir:
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Muito  embora  MÁRIO  PEIXOTO nunca  tenha  figurado  formalmente  nos

quadros  societários  da  empresa  ATRIO-RIO  SERVICE,  a  análise  da  sua  composição

societária ao longo dos anos demonstra que este sempre teve pessoas de sua confiança no

papel de gestores formais da empresa, a permitir que pudesse exercer o seu domínio de

forma velada ao longo de anos.

Nesse  sentido,  importante  fazer  uma  breve  digressão  a  respeito  da

composição societária da ATRIO-RIO SERVICE ao longo dos anos.

A  empresa  ATRIO-RIO  SERVICE  TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS  LTDA  foi

formalmente  constituída  em  09/09/2004,  quando  tinha  como  sócios  MARCOS  COSTA

RIBEIRO (551.622.157-91) e GENIVAM ARAUJO LOURENCO (954.831.107-06). No ano de

2006, ingressou na sociedade AMILTON FERREIRA MENDES (553.878.707-97). A partir de

2008, a família PEIXOTO ingressou formalmente no quadro societário que passou a ter a

seguinte composição:
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Nome CPF Qualificação
Data Ingresso

Data de Retirada

Percentual
Participação

Societária

MÁRCIO
PEIXOTO

Sócio
Administrador

30/06/2008
28/11/2013

50%

MARCO ANTÔNIO
PEIXOTO

Sócio
Administrador

30/06/2008
23/12/2010

25%

AMILTON
FERREIRA
MENDES

Sócio
Administrador

19/01/2006
30/12/2011

25%

Em 23/12/2010,  MARCO  ANTÔNIO  PEIXOTO se  retirou  dos  quadros  da

ATRIO-RIO SERVICE e ingressou a empresa MVC GESTÃO DE ATIVOS EMPRESARIAIS

E CONSULTORIA (11.046.136/0001-59), assumindo 45% das cotas sociais até 16/05/2014.

Veja-se que na época, a empresa MVC GESTÃO DE ATIVOS41 era integrada justamente

por MÁRIO PEIXOTO e seu filho VINÍCIUS PEIXOTO:

Nome CPF Qualificação
Data Ingresso

Data de Retirada

Percentual
Participação

Societária

MÁRIO PEIXOTO
Sócio

Administrador
De 13/08/2009 a

15/04/2015
90%

VINÍCIUS
FERREIRA
PEIXOTO

Sócio
Administrador

30/06/2008
23/12/2010

10%

Assim, a composição societária da ATRIO-RIO SERVICE, entre 23/12/2010 e

16/05/2014, estava cadastrada formalmente conforme quadro a seguir:

Nome
CPF

CNPJ Qualificação
Data Ingresso

Data de Retirada

MÁRCIO PEIXOTO
Sócio-Administrador

30/06/2008
28/11/2013

MVC GESTÃO DE
ATIVOS

EMPRESARIAIS E
11.046.136/0001-59

 MÁRIO
PEIXOTO

Sócio
23/12/2010
16/05/2014

41 Atualmente a MVC GESTÃO DE ATIVOS EMPRESARIAIS E CONSULTORIA (11.046.136/0001-59) possui 
como sócios formalmente CARLA VERONICA DE MEDEIROS, esposa de MÁRAIO PEIXOTO, e a empresa 
MCK PARTICIPACOES E CERTIFICADORA EIRELI (19.122.018/0001-94), empresa integralmente 
titularizada por MÁRIO PEIXOTO, desde a sua constituição em 23/10/2013.
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CONSULTORIA 
VINÍCIUS
PEIXOTO

AMILTON FERREIRA
MENDES Sócio-Administrador

19/01/2006
30/12/2011

Em 28/11/2013,  MÁRCIO PEIXOTO deixou formalmente o quadro societário

da ATRIO-RIO SERVICE e ingressou como sócia a empresa GML GESTÃO DE ATIVOS

EMPRESARIAIS, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA (11.016.606/0001-31), a qual

tinha como sócios, à época o próprio MÁRIO PEIXOTO e seu homem de confiança AILTON

FERREIRA MENDES (falecido em 2017 e pai de  MATHEUS FERREIRA MENDES, atual

sócio da GAIA SERVICE). Em 30/12/2013, MÁRIO PEIXOTO saiu formalmente dos quadros

da empresa GML GESTÃO e ingressaram como sócios seus irmãos MÁRCIO PEIXOTO e

MARCO ANTÔNIO PEIXOTO, que permaneceram na sociedade até 21/09/2018.

Em  seguida,  em  16/05/2014,  a  empresa  MVC  GESTÃO  DE  ATIVOS  foi

substituída no quadro societário da ATRIO-RIO SERVICE pela empresa MV GESTÃO E

CONSULTORIA DE ATIVOS EMPRESARIAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA (19.394.911/0001-

79),  que  possuía  MÁRIO  PEIXOTO como  sócio-administrador  entre  02/09/2013  a

07/08/2014 e possui atualmente como sócios, seu filho VINÍCIUS PEIXOTO, com 99% das

cotas,  e  sua  esposa  CAMILA  PEIXOTO,  com  apenas  1%.  A  ATRIO-RIO  SERVICE

apresentava então, o seguinte quadro societário:

Nome
CPF

CNPJ Qualificação
Data Ingresso

Data de Retirada

GML GESTÃO DE
ATIVOS

EMPRESARIAIS,
CONSULTORIA E
PARTICIPAÇÕES

LTDA

11.016.606/
0001-31

MÁRIO PEIXOTO

Sócio
28/11/2013

Até a atualidade

AILTON FERREIRA
MENDES

MÁRCIO PEIXOTO

MARCO ANTÔNIO
PEIXOTO

MV GESTAO E
CONSULTORIA DE

ATIVOS
EMPRESARIAIS E
PARTICIPACOES

LTDA 

19.394.911/
0001-79

 MÁRIO PEIXOTO

Sócio
16/05/2014
15/04/2020

VINÍCIUS PEIXOTO

CAMILA PEIXOTO
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Veja-se que essa composição societária da ATRIO-RIO SERVICE perdurou

até recentemente. Contudo, em 15/04/2020 a empresa MV GESTÃO, que possuía como

sócio majoritário (99%)  VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO foi substituída na sociedade pela

pessoa  de  MATHEUS  RAMOS  MENDES,  de  32  anos  de  idade  e  filho  de  AILTON

FERREIRA MENDES, o qual  foi  homem de confiança e sócio de  MÁRIO PEIXOTO até

falecer em 2017. 

Como  será  detalhado  no  capítulo  referente  ao  crime  de  obstrução  à

investigação de organização criminosa, esta última alteração societária teve o objetivo de

afastar  formalmente  VINÍCIUS PEIXOTO –  e,  por conseguinte,  MÁRIO PEIXOTO –  dos

crimes que envolvem a ATRIO-RIO SERVICE, como demonstrado pelos diálogos captados

por meio de interceptação telefônica, interceptação telemática e também identificados no

aparelho celular apreendido com ALESSANDRO DUARTE. Essa última alteração societária

inclusive  instituiu a mudança do nome empresarial  de ATRIO-RIO SERVICE para GAIA

SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, numa clara tentativa da organização

criminosa de desvincular a empresa – e seus reais proprietários – dos inúmeros indícios de

crimes a ela relacionados.

As  provas  não  deixam  dúvidas  de  que  MATHEUS  RAMOS  MENDES

ingressou  na  sociedade  como “laranja”  da  família  PEIXOTO,  situação  que  também fica

evidenciada pela alteração no quadro societário da empresa GML GESTÃO DE ATIVOS

EMPRESARIAIS, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., do qual saíram em setembro

de 2018 os irmãos  MÁRCIO e  MARCO ANTÔNIO PEIXOTO, com a entrada de FÁTIMA

RAMOS MENDES (viúva de AILTON FERREIRA MENDES,  falecido sócio  e homem de

confiança  de  MÁRIO PEIXOTO)  e  seus  filhos  MATHEUS,  LUCAS  e  RITA  DE CÁSSIA

RAMOS MENDES.

Assim,  tem-se  que,  a  partir  de  15/04/2020,  o  quadro  societário  da  GAIA

SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA (antiga ATRIO-RIO SERVICE) passou

a ser composto da seguinte maneira:
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Nome
CPF

CNPJ
Qualificação

Data
Ingresso
Data de
Retirada

% Par.
Soc.

GML GESTÃO DE
ATIVOS

EMPRESARIAIS,
CONSULTORIA E
PARTICIPAÇÕES

LTDA

11.016.606/
0001-31

MATHEUS RAMOS
MENDES 

Sócio-Administrador com
76%

A partir de 26/10/2017

Sócio
28/11/2013

Até a
atualidade

17,60%

FÁTIMA RAMOS
MENDES42

Sócia com 8%
A partir de 26/10/2017

LUCAS RAMOS MENDES
Sócio com 8%

A partir de 26/10/2017

RITA DE CASSIA RAMOS
MENDES

Sócia com 8%
A partir de 26/10/2017

MATHEUS RAMOS
MENDES 

Sócio-Administrador
30/10/2017

Até a
atualidade

82,40%

Não  obstante  a  referida  alteração  contratual,  as  ordens  dentro  da

administração  da  ATRIO-RIO  continuaram  a  ser  passadas  por  MÁRIO  PEIXOTO e

executadas  dentro  da  empresa  segundo  orientações  de  ALESSANDRO  DUARTE e

CASSIANO  DA  SILVA,  como  será  detalhado  em  tópico  abaixo,  relativo  ao  crime  de

obstrução de justiça.

Por ora, mostra-se relevante demonstrar que,  no período de 2012 a 2018,

quando foram praticados os crimes de lavagem de dinheiro ora narrados, não obstante as

sucessivas alterações de contrato social,  MÁRIO PEIXOTO, permaneceu no comando da

ATRIO-RIO,  utilizando-se  de  ALESSANDRO  DUARTE e  CASSIANO  DA  SILVA para

operacionalizar atos de gestão da empresa.

Como indicado no tópico acima, são inúmeras as provas obtidas no curso da

investigação que apontam para  MÁRIO PEIXOTO como principal controlador da empresa

ATRIO-RIO SERVICE.

42 Viúva de AILTON FERREIRA MENDES e mãe de MATHEUS, LUCAS e RITA DE CASSIA RAMOS MENDES.
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Inicialmente,  verifica-se  que  na  Informação  Policial  nº  002/2019,  foram

identificados e-mails trocados entre ALESSANDRO DUARTE e CASSIANO DA SILVA em

30/04/2014,  nos  quais  se referem ao poder  de decisão de  MÁRIO PEIXOTO diante  de

proposta comercial oferecida à ATRIO-RIO:
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Prosseguindo  na  troca  de  mensagens  sob  o  assunto  “Proposta  Comercial

ATRIO”,  em  02/05/2014,  ALESSANDRO  DUARTE pede  para  a  secretária  GENI

EVANGELISTA imprimir duas vias de uma proposta de preços para prestação de serviços ao

Município de Itaguaí, encaminhada em anexo e assinada por um Diretor de Tecnologia da

ATRIO,  que deveria  ser  analisada por  MÁRIO PEIXOTO e  CASSIANO DUARTE,  cujos

endereços de e-mails estão em cópia, antes de AILTON FERREIRA MENDES assinar:
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As mensagens não deixam dúvidas de que MÁRIO PEIXOTO possuía o poder

decisão  na  ATRIO-RIO,  decisões  essas  que  seriam  formalizadas  por  AILTON,  ao  qual

incumbia  assinar  os  documentos  em nome da  empresa,  de  acordo  com as  ordens  de

MÁRIO PEIXOTO.

A  informação  policial  prossegue  apontando  que  além  das  mensagens

identificadas nos cerca de 800 e-mails analisados, outros pontos deixam claro o papel de

AILTON MENDES como “laranja” de MÁRIO PEIXOTO na gestão da ATRIO-RIO:

1) Divisão de lucros aparenta ocorrer de forma desproporcional às cotas da

empresa conforme 18° alteração contratual;

2) ATRIO paga aeronaves para diversas pessoas utilizarem e não se verifica

a gerência de AILTON sobre isso, mas sim a de MARIO PEIXOTO;

3) AILTON apenas reencaminha e-mails recebidos sobre os seus negócios

sem fazer nenhum comentário;

4) O Sócio AILTON não analisa contratos comerciais, apenas assina. Mas

MARIO PEIXOTO (MP) analisa tais contratos e tem poder de decisão que é

executado pela dupla ALESSANDRO e CASSIANO;

Observa-se,  ainda,  troca  de  e-mails,  no  ano  de  2013,  envolvendo

ALESSANDRO DUARTE,  CASSIANO DA SILVA e  AILTON FERREIRA MENDES,  com

cópia para  MÁRIO PEIXOTO (map.1958@ ), no qual fica evidenciada a forte

influência  deste  nas  empresas  da  família,  das  quais  CASSIANO e  ALESSANDRO são

encarregados de fazer a gestão financeira:
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Por fim, em 11/08/2014, em outra troca de e-mails entre  ALESSANDRO e

CASSIANO,  estes  deixam  claro  que  a  última  instância  decisória  dentro  da  ATRIO-RIO

SERVICE é de fato MÁRIO PEIXOTO:
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Ainda a respeito do comando exercido por  MÁRIO PEIXOTO na gestão da

ATRIO-RIO,  veja-se o  seguinte  trecho das declarações prestadas por  JUAN ELIAS DE

PAULA, contador do grupo criminoso, em sede policial:
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“(…)  QUE é contador da  ATRIO  RIO,  sabe  que  pertence  a  MARIO
PEIXOTO, mas não costuma se reunir e conversar com ele; QUE quando
precisa  tratar  assuntos  da   ATRIO   RIO,   o   declarante   fala   com
CASSIANO  LUIZ  DA  SILVA  ou ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE;
(…) QUE ALESSANDRO  era  diretor  financeiro  da ATRIO  RIO;  QUE se
reportava  ao  CASSIANO  para  questões  operacionais;  QUE conheceu
ALESSANDRO  na  ÁTRIO,  desde  quando  ele  ingressou  na  empresa  em
2013 como diretor;  QUE CASSIANO começou fazendo consultoria  para  a
ATRIO RIO, mas  depois  foi  contratado;  QUE algumas  empresas  que  o
declarante  fazia  a contabilidade eram sócias da ATRIO RIO; (...)”

No mesmo sentido foram as declarações prestadas por ZALI SILVA à Polícia

Federal no dia 14/05/2020:

“(…)  QUE  é   funcionário   da   empresa   ATRIO   RIO   SERVICE
TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS LTDA,  com renda mensal  em torno de R$
2.230,00;   (…) QUE o  senhor  MÁRIO  PEIXOTO  é  patrão  do declarante
na  empresa  ATRIO  RIO  SERVICE  TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS  LTDA,
tendo  com  o  mesmo  apenas  um  relação  de  empregado  e  patrão;
QUE  trabalha   na  empresa  ATRIO  RIO  SERVICE  TECNOLOGIA  E
SERVIÇOS LTDA de propriedade do senhor  MÁRIO  PEIXOTO;  QUE
trabalha  na  empresa  ATRIO  RIO  SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS
LTDA, no setor administrativo, desde 2000 ou 2001;  (…) QUE já  fez
saques  em  agências bancárias  para  os  senhores:  MÁRIO  PEIXOTO,
MÁRCIO   PEIXOTO,   MARCO  ANTÔNIO  PEIXOTO,   ALESSANDRO
DUARTE DE ARAÚJO e CASSIANO LUIZ DA SILVA, sendo que fazia os
saques nas  agências  bancárias a  pedido dos mesmos,  pois  trabalha
como   portador/segurança   de   valores   da   empresa   ATRIO   RIO
SERVICE TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS  LTDA,  sendo  que  os  saques  e
pagamentos  eram  em valores  diferentes,  às  vezes  valores  maiores
e  outras  vezes  valores  menores;   QUE MÁRIO PEIXOTO, MÁRCIO
PEIXOTO,  MARCO  ANTÔNIO  PEIXOTO,  ALESSANDRO  DUARTE   DE
ARAÚJO  e  CASSIANO  LUIZ  DA  SILVA  passavam  os  cheques  para  o
setor  financeiro  da  empresa  ATRIO  RIO  SERVICE  TECNOLOGIA  E
SERVIÇOS LTDA e o RIVALDO, do setor financeiro, passa os cheques para
que o declarante fizessem os saques,  depósitos  e  pagamentos  indicados;
QUE não  conhece  LUIZ  ROBERTO MARTINS;  QUE os valores sacados
eram entregues ao RIVALDO, do setor financeiro da empresa ATRIO RIO
SERVICE  TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS  LTDA;  QUE  nunca  fez  nenhuma
entrega de valores a qualquer pessoa indicada por seu patrão da empresa
ATRIO  RIO  SERVICE  TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS  LTDA,  pois  os
valores   sacados  eram  entregues  ao  RIVALDO,  do  setor  financeiro  da
empresa ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;  QUE a
empresa GML GESTÃO DE ATIVOS é de propriedade da família PEIXOTO,
sendo que fazia depósitos e saques em nome desta empresa também;  QUE
somente fazia os saques nas agências bancárias e entregava os valores no
setor  financeiro  das  empresas  ATRIO  RIO  SERVICE  TECNOLOGIA  E
SERVIÇOS   LTDA   e   GML   GESTÃO   DE   ATIVOS,   que   são   de
propriedade da  família PEIXOTO;  QUE não  fez  nenhuma  entrega  de
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valores  para  políticos;  QUE a gratificação  paga  pela  empresa  ATRIO
RIO  SERVICE  TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS LTDA  ao  declarante  era  em
decorrência  do  seu  trabalho  de  transporte  de  valores, entre  saques  e
depósitos  diversos;  QUE o  OSVALDO,  o  ROBERTO  e  o  declarante
trabalham  fazendo  saques  e  depósitos  para  os  sócios  das  empresas
ATRIO   RIO  SERVICE   TECNOLOGIA  E   SERVIÇOS   LTDA   e  GML
GESTÃO DE ATIVOS;  QUE o trabalho do declarante na empresa ATRIO
RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA é de office boy, segurança
e  transporte  de  valores  (saques  e  depósitos  em  nome  dos   sócios   da
empresa);   QUE  o   JUAN   ELIAS   NEVES   DE   PAULA   também   é
funcionário   da   empresa   ATRIO   RIO   SERVICE   TECNOLOGIA   E
SERVIÇOS  LTDA, trabalha  na  contabilidade;  QUE a  empresa  ATRIO
RIO  SERVICE  TECNOLOGIA  E SERVIÇOS  LTDA  é  uma empresa  de
prestação de serviços  e mão de  obra;  QUE o trabalho  do  declarante  é  só
na  empresa  ATRIO  RIO  SERVICE  TECNOLOGIA  E SERVIÇOS LTDA,
não presta serviço para terceiros; (...)”

Quanto à atuação de  ALESSANDRO DUARTE e  CASSIANO DA SILVA na

operacionalização de atos de gestão no âmbito da ATRIO-RIO sob o comando de MÁRIO

PEIXOTO, a quem se referem como “chefe”, além dos e-mails e depoimentos já destacados

acima, constam diversos outros e-mails analisados pela Polícia Federal e detalhados no

inquérito policial. 

A  título  exemplificativo,  vale  destacar  a  troca  de  e-mails  a  seguir,  de

10/03/2014,  em  que  ALESSANDRO  DUARTE e  CASSIANO  DA  SILVA conversam  a

respeito  de pagamentos  que a ATRIO-RIO SERVICE deveria  reter  em relação a  outras

empresas envolvidas na investigação:
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A informação policial ainda revela que foi identificado e-mail encaminhado por

ALESSANDRO DUARTE para funcionária do Banco Bradesco com arquivo que retrata uma

demonstração  financeira  da empresa ATRIO.  Trata-se do BALANÇO PATRIMONIAL DO

ANO DE 2013, no qual consta o IDR como um dos clientes da empresa, dentre diversos

outros órgãos públicos:
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Outrossim,  na  análise  da  caixa  de  e-mails  de  CASSIANO  DA SILVA,  foi

identificado que,  ao menos desde 2012, este é acionado para a resolução de questões

envolvendo  a  empresa  ATRIO-RIO  SERVICE,  conforme  ilustra  a  seguinte  mensagem,

enviada  por  ADELSON  PEREIRA,  funcionário  da  ATRIO  e  Presidente  da  Organização

Social Humanizada (ASH), denunciado por pertinência à organização criminosa, em capítulo

abaixo:
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A  atuação  de  CASSIANO  DA  SILVA na  administração  da  ATRIO-RIO,

manteve-se ao longo dos anos, como demonstra o seguinte e-mail enviado por funcionário

daquela empresa em 17/11/2017 a respeito do fluxo financeiro e dos valores recebidos e a

receber do Estado do Rio de Janeiro, na planilha em anexo (DOC. 06) constam os diversos

órgãos públicos contratantes da ATRIO, dentre os quais vê-se o IDR:
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Assim, sob a influência oculta de  MÁRIO PEIXOTO,  a Organização Social

INSTITUTO DATA RIO contratou a empresa ATRIO-RIO SERVICE e para ela transferiu o

montante total de R$ 45.040.455,37, no período de 2012 a 2016, conforme informado pela

Receita Federal, tratando-se de uma das principais empresas que irrigou a teia de lavagem

ora descortinada.

Por  todo  o  exposto,  tem-se  que,  assim  agindo,  MÁRIO  PEIXOTO,  LUIZ

ROBERTO MARTINS,  ALESSANDRO DUARTE e  CASSIANO DA SILVA estão incursos

nas penas do art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal.
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 3.3 Dos crimes de lavagem de dinheiro por intermédio de transferências da ATRIO-

RIO SERVICE para as empresas patrimoniais GML, MV e MVC GESTÃO DE ATIVOS

(art. 1º,  §1º e artigo 1º, §2º, II,  ambos com incidência do §4º da Lei nº 9.613/98, na

forma dos arts.  29 e 30 do Código Penal)  – MÁRIO PEIXOTO, VINÍCIUS PEIXOTO,

MÁRCIO PEIXOTO e MARCO ANTÔNIO PEIXOTO, ALESSANDRO DUARTE, CASSIANO

DA SILVA (Conjunto de Fatos 02)

Consumados os delitos antecedentes de corrupção ativa e passiva (arts. 333

e  317  do  CP),  peculato  (art.  312,  do  CP)  e  organização  criminosa  (art.  2º,  da  Lei  nº

12.850/13), entre os anos de 2012 a 2018, em pelo menos 523 oportunidades, por intermé-

dio de organização criminosa, o empresário MÁRIO PEIXOTO, com o auxílio de VINÍCIUS

PEIXOTO, MÁRCIO PEIXOTO, MARCO ANTÔNIO PEIXOTO, ALESSANDRO DUARTE e

CASSIANO DA SILVA,  de forma livre e consciente,  dissimulou e ocultou o montante total

de, ao menos, R$ 50.257.482,78, por meio de transações bancárias da empresa ATRIO-RIO

SERVICE  TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS  LTDA,  atualmente  denominada  GAIA  SERVICE

TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS  LTDA (07.046.566/0001-01), para as empresas GML

GESTÃO  DE  ATIVOS  EMPRESARIAIS,  CONSULTORIA  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA

(11.016.606/0001-31),  MV  GESTÃO  E  CONSULTORIA  DE  ATIVOS  EMPRESARIAIS  E

PARTICIPAÇÕES LTDA (19.394.911/0001-79) e MVC GESTÃO DE ATIVOS EMPRESARI-

AIS E CONSULTORIA (11.046.136/0001-59), empresas patrimoniais da família PEIXOTO,

com o intuito de ocultar e dissimular a utilização de valores provenientes de infração penal.

No mesmo contexto, MARIO PEIXOTO  utilizou a  ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E

SERVIÇOS LTDA para ocultar o produto dos seus crimes, usando-a para custear suas des-

pesas pessoais.   (Crime de lavagem de dinheiro art. 1º,  §1º e artigo 1º, §2º, II, ambos

com incidência do §4º da Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal –

Conjunto de Fatos 02).

De  fato,  após  ter  entabulado  ajustes  espúrios,  mediante  o  pagamento  de

propina  para  agentes  públicos,  como  forma  de  garantir  contratos  para  a  ATRIO  RIO

SERVICE e as organizações sociais que geria de forma oculta, MARIO PEIXOTO utilizou as

empresas  GML  GESTÃO  DE  ATIVOS  EMPRESARIAIS,  CONSULTORIA  E

PARTICIPAÇÕES  LTDA  (11.016.606/0001-31),  MV  GESTÃO  E  CONSULTORIA  DE

ATIVOS  EMPRESARIAIS  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA  (19.394.911/0001-79)  e  MVC

GESTÃO  DE  ATIVOS  EMPRESARIAIS  E  CONSULTORIA  (11.046.136/0001-59)  –
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empresas patrimoniais da família PEIXOTO – para verter o dinheiro auferido ilicitamente, de

modo que retornasse ao seu domínio de forma lavada.

De fato, conforme demonstrado acima, há abundantes provas a respeito da

prática de crimes antecedentes de corrupção, peculato e dispensa irregular de licitações,

que geraram para a organização criminosa benefícios econômicos decorrentes dos valores

recebidos pelos contratos milionários com o Poder Público.

No  entanto,  para  que  esses  valores  pudessem  ser  usufruídos  pelos

integrantes da organização criminosa, especialmente pelo seu líder  MÁRIO PEIXOTO, de

forma distanciada e aparentemente desvinculada de sua origem ilícita, foi realizada uma

série de atos de lavagem nas mais diversas tipologias, com a utilização de empresas de

blindagem patrimonial, aquisição de fazendas, de gado, envio de valores para o exterior,

bens de luxo e saques em espécie, dentre outros, numa engrenagem financeira ainda não

completamente mapeada.

A  parcela  dos  fatos  ora  tratada  se  refere  à  utilização  de  empresas

patrimoniais GML GESTÃO DE ATIVOS, MV GESTÃO DE ATIVOS e MVC GESTÃO DE

ATIVOS para a conversão dos recursos oriundos de crimes antecedentes recebidos pela

ATRIO-RIO, em ativos lícitos, sob o manto da suposta distribuição de lucros.

Assim, após o ingresso dos recursos oriundos do IDR e de outros contratos

públicos sobre os quais  recaem indícios de fraude nos cofres da ATRIO-RIO SERVICE,

esses valores eram misturados com ativos lícitos no seu balancete contábil e transferidos, a

título  de distribuição  de lucros,  para as  empresas de gestão patrimonial  da  família  que

faziam parte da composição societária da ATRIO-RIO SERVICE ao longo dos anos, quais

sejam GML GESTÃO DE ATIVOS EMPRESARIAIS, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES

LTDA (11.016.606/0001-31), MV GESTÃO E CONSULTORIA DE ATIVOS EMPRESARIAIS

E  PARTICIPAÇÕES  LTDA  (19.394.911/0001-79)  e  MVC  GESTÃO  DE  ATIVOS

EMPRESARIAIS E CONSULTORIA (11.046.136/0001-59). 

No  período  analisado,  entre  2012  e  2018,  foram  identificadas  523

transferências bancárias da ATRIO-RIO SERVICE para as empresas de gestão patrimonial

GML, MVC e MV GESTÃO DE ATIVOS empresariais, que totalizaram R$ 50.257.482,78.
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Vale destacar que o delito se reveste de peculiar sofisticação porquanto, em

razão da empresa ATRIO-RIO SERVICE existir  de fato e estar  em funcionamento,  há a

mescla de despesas lícitas e ilícitas (commingling) em seu balanço, a dificultar ainda mais a

identificação do crime em comento pelas autoridades competentes.

Tais  valores,  transferidos  para  as  empresas  patrimoniais  de  MARIO

PEIXOTO  foram  provenientes  de  diversas  entidades  públicas,  conforme  apurado  pela

Receita Federal. Nesse sentido, veja-se a seguinte tabela constante na IPEI nº RJ20190010

(DOC. 07):
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Para a prática dos atos de lavagem, MÁRIO PEIXOTO contou com o auxílio

de seus irmãos MÁRCIO PEIXOTO e MARCO ANTÔNIO PEIXOTO, os quais integravam os

quadros  societários  da  ATRIO-RIO  e  exerciam  formalmente  atos  de  administração  da

empresa, permitindo, ainda, que MÁRIO PEIXOTO gerisse a empresa de modo oculto. 

A conivência de MÁRCIO PEIXOTO e  MARCO ANTÔNIO PEIXOTO com a

gestão de  MÁRIO PEIXOTO era essencial para o sucesso da empreitada criminosa, pois

como MÁRIO não praticava diretamente atos de administração da empresa, precisava que

seus  irmãos,  pessoas  de  sua  confiança,  assinassem  documentos  e  representassem

formalmente a empresa.

MÁRIO  PEIXOTO contou,  ainda,  com  o  auxílio  fundamental  de  AILTON

FERREIRA MENDES, o qual integrava formalmente o quadro societário da ATRIO-RIO, mas

não possuía poder de decisão final dentro da empresa. 

Como demonstrado a seguir, muito embora constasse como sócio da ATRIO-

RIO,  AILTON  FERREIRA  MENDES  apenas  executava  atos  operacionais  na  gestão  da

empresa sob o comando de MÁRIO PEIXOTO, a quem, de fato, cabia a palavra final na sua

administração. 

Conforme  informado  no  sistema  nacional  de  óbitos,  AILTON  FERREIRA

MENDES faleceu em 2017, razão pela qual está extinta a punibilidade de suas condutas.

Não obstante, a narrativa de sua atuação como “laranja”  dentro da ATRIO-RIO SEVICE

mostra-se necessária para demonstrar a ingerência sub-reptícia de  MÁRIO PEIXOTO na

gestão da empresa.

Para  a  execução  de  atos  operacionais  na  ATRIO-RIO,  MÁRIO PEIXOTO

contava,  ainda,  com  a  atuação  de  ALESSANDRO  DUARTE  e  CASSIANO  DA  SILVA,

pessoas de sua absoluta confiança, que no patamar de Diretoria da empresa, faziam o seu

controle financeiro, gerenciavam os recursos humanos, praticavam os atos necessários para

a execução dos contratos da empresa com o IDR e também agiam como procuradores da

ATRIO em movimentações  bancárias  suspeitas,  sempre  prestando  contas  para  MÁRIO

PEIXOTO. São ainda inúmeras as provas que demonstram que ALESSANDRO DUARTE e
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CASSIANO DA SILVA realizavam pagamentos de despesas pessoais de MÁRIO PEIXOTO

por  intermédio  das  empresas  do  grupo  criminoso,  como  uma  outra  modalidade  de

escoamento ilícito de recursos43.

Por  fim,  para  receber,  usufruir  e  gerenciar  os  recursos  repassados  às

empresas patrimoniais GML, MV e MVC GESTÃO, MÁRIO PEIXOTO contava com o auxílio

determinante  de  seu  filho  VINÍCIUS  PEIXOTO,  o  qual  figurava  formalmente  nos  seus

quadros sociais  e executava atos de movimentação financeira,  gestão patrimonial  (como

cobranças de alugueis, regularização de documentos para esquentar os investimentos da

família em fazendas, imóveis e atividade agropecuária) e pagamentos de contas a mando

de MÁRIO PEIXOTO, sendo certo que VINÍCIUS PEIXOTO possuía absoluto conhecimento

das vinculações políticas de seu pai, como, por exemplo, com os ex-Deputados Estaduais

PAULO MELO e JORGE PICCIANI, até mais recentemente com o ex-Secretário de Estado

LUCAS TRISTÃO.

A  título  de  exemplo,  foi  identificado  no  aparelho  celular  de  VINÍCIUS

PEIXOTO, minuta de contrato de locação de imóvel residencial em nome da ATRIO-RIO,

representada por MATHEUS RAMOS MENDES, no mesmo prédio em que reside MÁRCIO

PEIXOTO:

43 Vale ressaltar que a atuação de ALESSANDRO DUARTE e CASSIANO DA SILVA em auxílio às 
atividades ilícitas de MÁRIO PEIXOTO não se resume a atos praticados na gestão da ATRIO-RIO SERVICE,
estando estes envolvidos na movimentação financeira e na execução de diversas outras irregularidades 
envolvendo empresas e Organizações Sociais do grupo, bem como o contato espúrio com agentes públicos, 
como será narrado no tópico referente à organização criminosa. Contudo, neste capítulo, a narrativa de suas
condutas ficará detida aos atos praticados por ALESSANDRO DUARTE e CASSIANO DA SILVA para a 
permitir que os recursos oriundos de crimes antecedentes praticados por MÁRIO PEIXOTO tivessem sua 
origem ilícita dissimulada dentro dos balancetes contábeis da ATRIO-RIO e fossem posteriormente 
distribuídos e transferidos para as empresas patrimoniais GML, MV e MVC GESTÃO DE ATIVOS a título de 
distribuição de lucros, para que pudessem ser usufruídos livremente pelo grupo criminoso sem aparente 
vinculação com sua origem ilícita.

134/295



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Veja-se  que  no  GoogleDrive  de  VINÍCIUS  PEIXOTO foi  identificado

documento referente a orçamento de uniformes de funcionários da ATRIO-RIO, indicando

sua atuação na gestão da empresa.  O arquivo foi  criado em março de 2017,  conforme

informações de metadados:
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Como demonstrado ao longo das investigações nos autos do IPL nº 38/2019,

as empresas de gestão patrimonial  foram criadas por  MÁRIO PEIXOTO justamente para

blindar  os  recursos da família,  distanciá-los  de sua origem preponderante  em contratos

públicos, obtidos sob a influência de crimes de corrupção e fraudes a licitações praticados

por MÁRIO PEIXOTO, de modo a dificultar o rastreamento de sua origem ilícita e possibilitar

o desfrute de uma vida de luxo, com fazendas, casas de praia, imóveis no exterior, viagens,

carros de luxo e aeronaves.

Vale destacar que os atos de lavagem praticados por  MÁRIO PEIXOTO e

VINÍCIUS PEIXOTO relativos à aquisição de imóveis  no exterior,  fazendas e gados são

objeto de denúncia oferecida separadamente, sendo necessário narrar brevemente esses

fatos  neste  capítulo  para  contextualizar  o  dolo  na  participação  de  VINICÍUS  PEIXOTO
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quanto  ao  recebimento  e  usufruto  dos  valores  provenientes  dos  contratos  públicos  nas

contas das empresas GML, MVC e MV GESTÃO.

Veja-se que a estrutura criada por  MÁRIO PEIXOTO para a execução dos

atos de lavagem de dinheiro ora narrados era absolutamente necessária para o sucesso da

empreitada  criminosa  ao  longo  de  tantos  anos,  especialmente  diante  dos  crescentes

rumores de que este estava envolvido em atos de corrupção, como detalhado no caítulo

referente ao crime de obstrução.

Muito  embora  MÁRIO  PEIXOTO nunca  tenha  figurado  formalmente  nos

quadros  societários  da  empresa  ATRIO-RIO  SERVICE,  a  análise  da  sua  composição

societária ao longo dos anos demonstra que este sempre teve pessoas de sua confiança no

papel de gestores formais da empresa, a permitir que pudesse exercer o seu domínio de

forma velada, conforme exposto no capítulo acima.

De fato, como narrado acima, para que os proveitos dos crimes antecedentes

pudessem ser usufruídos pela organização criminosa, de forma distanciada de sua origem

ilícita, os recursos que ingressaram nos cofres da ATRIO-RIO SERVICE foram paulatina-

mente distribuídos para as empresas patrimoniais  GML, MVC GESTÃO e MV GESTÃO,

para que, dali, pudessem ser usufruídos livremente pelo grupo criminoso.

A análise das provas obtidas por meio de afastamento de sigilo bancário per-

mitiu identificar que, ao longo do período em que a ATRIO-RIO prestou serviços para o IDR

foram realizadas  523 transferências bancárias para as empresas GML GESTÃO DE ATI-

VOS EMPRESARIAIS,  CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA (11.016.606/0001-31),

MV GESTÃO E CONSULTORIA DE ATIVOS EMPRESARIAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA

(19.394.911/0001-79)  e  MVC GESTÃO DE ATIVOS EMPRESARIAIS  E  CONSULTORIA

(11.046.136/0001-59), que totalizaram R$ 50.257.482,78.

Conforme dados dos casos SIMBA 3844 e 407044, no período de 13/08/2012

e 27/12/2018, a ATRIO-RIO realizou 349 transferências no valor total de R$ 17.529.681,62

44 Vale ressaltar que o período de afastamento de sigilo bancário limitou-se inicialmente até a data de 
18/01/2019, estando pendente o recebimento de dados mais atualizados, tendo em vista nova ordem de 
afastamento de sigilo bancário proferida nos autos nº 0500358-69.2019.4.02.5101
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para a GML GESTÃO DE ATIVOS, a qual tinha como sócios formais até 21/09/2018 os

irmãos MÁRCIO PEIXOTO e MARCO ANTÔNIO PEIXOTO. 

Por sua vez, com relação à empresa MVC GESTÃO DE ATIVOS, a ATRIO-

RIO transferiu o total de R$ 21.189.143,35, no período de 20/07/2012 e 11/12/2018, por

meio  de 80 transações  bancárias,  sendo  de destacar  que  esta empresa  não figurava

formalmente no quadro societário da ATRIO-RIO desde 16/05/2014. 

Cumpre  rememorar  que  até  04/08/2014,  a  MVC  GESTÃO  DE  ATIVOS

possuía como sócios  MÁRIO PEIXOTO e  VINÍCIUS PEIXOTO. A partir de 15/04/2015, a

MVC  GESTÃO  DE  ATIVOS  passou  a  ter  formalmente  como  sócios  a  empresa  MCK

PARTICIPAÇÕES E CERTIFICADORA EIRELI (99,40%), em nome de MÁRIO PEIXOTO, e

uma pequena fração em nome de CARLA VERONICA DE MEDEIROS (0,60%), esposa de

MÁRIO PEIXOTO.
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Importante ressaltar, portanto, que a MVC GESTÃO DE ATIVOS, empresa

formalmente integrada e  controlada  por  MÁRIO PEIXOTO,  recebeu mais de  R$ 20

milhões da ATRIO-RIO SERVICE, no período de 20/07/2012 e 11/12/2018, mesmo sem

figurar formalmente no quadro societário da ATRIO-RIO desde 16/05/2014.

Tais  operações  consistem  em  clara  demonstração  do  fluxo  completo  do

dinheiro oriundo de crimes de corrupção e organização criminosa retornando com aparência

lícita para o empresário MÁRIO PEIXOTO, já que, ao fim e ao cabo das diversas operações

financeiras, a disponibilidade dos recursos passou para empresa patrimonial da qual ele é o

único sócio, qual seja, a MCK PARTICIPAÇÕES EIRELI.
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Prosseguindo,  os  dados  obtidos  pelo  afastamento  do  sigilo  bancário

demonstraram  que  a  ATRIO-RIO  SERVICE  realizou,  no  período  de  16/06/2014  e

21/12/2018, 94 transações bancárias para a empresa MV GESTÃO DE ATIVOS, no valor

total de R$ 11.538.657,81. 

Insta rememorar que a MV GESTÃO DE ATIVOS tinha  MÁRIO PEIXOTO

como sócio  até  07/08/2014  e  a  partir  de  então,  tem  VINÍCIUS  PEIXOTO (99%  sócio-

administrador) e sua esposa CAMILA PEIXOTO (1%) como sócios até a atualidade:

Vale destacar que essa movimentação financeira entre as empresas ATRIO-

RIO  SERVICE  e  GML,  MVC e  MV GESTÃO não  encontra  respaldo  na  declaração  de

distribuição de lucros informadas pela ATRIO-RIO SERVICE à Receita Federal.
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Nesse  sentido,  a  Receita  Federal  destacou  que  a  distribuição  de  lucros

formalmente informada pela ATRIO-RIO SERVICE, no período de 2009 a 2017, não indicou

qualquer distribuição de lucros para as empresas patrimoniais GML, MVC e MV GESTÃO,

além de apontar ausência total de distribuição de lucros a partir de 2014 (fls. 52/53 da IPEI

RJ20190010):

Muito embora a ATRIO-RIO não tenha declarado distribuição formal de lucros

para as empresas GML, MV GESTÃO e MVC GESTÃO, as quais, como visto receberam

transferências  bancárias  de  R$  50.257.482,78,  a  Receita  Federal  identificou  nos
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Demonstrativos  do  Balancete  Contábil  da  ATRIO-RIO subcontas  pertencentes  ao  grupo

“1.2.1.02.03 Antecipação de Lucros”, nas quais foram debitados entre os anos de 2014 e

2017,  valores  que  totalizam  R$  32.321.441,10,  ou  seja,  montante  inferior  ao  que  foi

efetivamente transferido para as empresas:

Cumpre  acrescentar  que,  ainda  de  acordo  com  a  Receita  Federal  (IPEI

20190010), foi identificada a realização de uma série de operações de mútuos pela ATRIO

RIO SERVICE, desde o ano de 2014 e que permanecem na mesma situação atualmente,

representando saída de recursos para pessoas que possuem algum grau de relação indireta

com a empresa, seja através dos sócios pessoas físicas ou jurídicas.

Nesse sentido, veja-se a seguinte tabela:

Existe,  portanto,  indícios  de que estes  empréstimos retratem,  na verdade,

retiradas de recursos financeiros da ATRIO-RIO SERVICE, desvinculando-os da empresa.
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Prosseguindo  a  análise,  a  Receita  Federal  também  apontou  que,  na

qualidade  de  mutuária,  a  ATRIO-RIO  SERVICE  obteve  recursos  no  valor  de  R$

4.700.000,00 da MVC GESTÃO DE ATIVOS EMPRESARIAIS.

Ademais, como também informado pela UIF, MÁRCIO PEIXOTO e MARCO

ANTÔNIO PEIXOTO movimentaram, por meio da empresa GML GESTÃO DE ATIVOS, da

qual foram sócios até setembro de 2018, recursos incompatíveis com o faturamento médio

mensal declarado e realizaram diversas operações de forma fracionada e com saques em

espécie, nos anos de 2014 e 2015, conforme relacionado na representação policial.

Ainda de acordo com os dados informados à Receita Federal, a ATRIO-RIO

SERVICE é proprietária de uma aeronave prefixo PR-MFA, adquirida em 2012, no valor de

R$1.030.380,00,  de uma  embarcação tipo lancha de 26 pés,  denominada ATRIO I (nº

112646)45, além dos seguintes veículos:

De fato, com relação a bens de luxo no patrimônio da ATRIO-RIO, documen-

tos apreendidos na residência de CASSIANO LUIZ DA SILVA indicam a existência de dois

veículos de luxo “Porsche” utilizados por VINÍCIUS PEIXOTO:

45 A ECF 2017 da empresa indica um patrimônio em embarcações no valor de R$2.400.000,00
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Em consulta às bases de dados do DETRAN, foi possível identificar os dois

veículos Porsche Cayenne V6 em nome da ATRIO e utilizados por  VINÍCIUS PEIXOTO,

conforme documento apreendido na casa de CASSIANO LUIZ DA SILVA:
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Em acréscimo, identificou-se, em e-mail encaminhado por GENI EVANGELIS-

TA, secretária da ATRIO-RIO SERVICE para VINÍCIUS PEIXOTO, um rol de carros de luxo

como Porsches, BMW e Mercedez em nome da empresa e utilizados por MÁRIO PEIXOTO

e VINÍCIUS PEIXOTO:
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Já com relação à utilização de  aeronave em nome da ATRIO por  MARIO

PEIXOTO,  em análise do conteúdo dos e-mails  contidos na caixa de  CASSIANO LUIZ,

operador financeiro daquele, foi possível identificar uma série de provas que indicam que os

ex-Deputados PAULO MELO, JORGE PICCIANI e seus familiares usufruíam de serviços de

táxi aéreo custeados pela ATRIO RIO.

Observou-se que o Comandante AVELYNO LUZ,  da aeronave prefixo PR-

MFA, adquirida  pela  ATRIO RIO em 2012 pelo  valor  de R$ 1.030.380,00,  encaminhava

mensalmente a CASSIANO LUIZ e a MÁRIO PEIXOTO planilhas descrevendo gastos com

a aeronave.

A  análise  dessas  planilhas  revelou  que  eram  frequentes  os  voos  com  a

presença dos ex-Deputados PAULO MELO, JORGE PICCIANI e seus familiares RAFAEL

PICCIANI acompanhado da noiva e FELIPE PICCIANI, como exemplificam as planilhas a

seguir, referentes aos meses de setembro e novembro de 2013:
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Já nos anos de 2014 a 2016, os e-mails revelaram ao menos a realização

dos seguintes voos custeados pela ATRIO RIO, organizados na tabela abaixo:

Aeronave – PR-MFA Paulo Melo Felipe Picciani Jorge Picciani

01/2014
17/01/14 – Jacarepaguá –
Uberaba – Jacarepaguá 

XXXXX XXXXX
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02/2014
08/02/2014 – 09/02/2014 –
Maricá – Uberaba – Maricá

XXXXX XXXXX

04/2014 XXXXX XXXXX
22/04/2014 – Jacarepaguá –

Campo de Marte

06/2014 XXXXX
09/06/2014 – Jacarepaguá –

Uberaba – Jacarepaguá
XXXXX

07/2014 XXXXX

07/07/2014 – Jacarepaguá –
Uberaba – Jacarepaguá
10/07/2014 – Uberaba –
Jacarepaguá – Uberaba

XXXXX

08/2014 XXXXX
19/08/2014 – Jacarepaguá –

Uberaba – Jacarepaguá
XXXXX

11/2014 XXXXX
24/11/2014 – Jacarepaguá –

Uberaba – Jacarepaguá
XXXXX

12/2014 XXXXX
18/12/2014 – Jacarepaguá -

Uberlândia
XXXXX

02/2015 XXXXX
09/02/2015 – Jacarepaguá –

Uberaba
XXXXX

04/2015 XXXXX
17/04/2015 – Jacarepaguá –
Caldas Novas – Jacarepaguá

(Juliana Picciani)
XXXXX

05/2015 XXXXX
27/05/2015-28/05/2015 –
Jacarepaguá – Uberaba –

Jacarepaguá
XXXXX

06/2015 XXXXX XXXXX XXXXX

08/2015 XXXXX
21/08/2015-22/08/2015 –

Jacarepaguá – Uberaba – Fazenda
Sabiá – Uberaba

XXXXX

10/2015
16/10/2015 – Jacarepaguá –

Uberaba – Angra
XXXXX XXXXX

12/2015 XXXXX XXXXX XXXXX

06/2016 XXXXX XXXXX XXXXX
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07/2016
20/07/2016 – Jacarepaguá –
Campos dos Goytacazes –

Jacarepaguá

04/07/2015 – Jacarepaguá –
Uberaba – Jacarepaguá /

07/07/2015 – Jacarepaguá
Uberaba – Jacarepaguá /

08/07/2015 – Jacarepaguá – Vila
Velha – Guarapari – Vila Velha –
Fazenda Jacui – Jacarepaguá
18/07/2015 – Jacarepaguá –

Uberaba – Jacarepaguá /
29/07/2016 – Jacarepaguá –

Campo de Marte – Araçatuba –
Faz. Guadalupe – Campo de Marte

– Jacarepaguá

08/2016
02/08/2016 – Jacarepaguá –
Campos dos Goytacazes –

Galeão – Jacarepaguá

23/08/2016 – Jacarepaguá –
Uberaba – Jacarepaguá /

27/08/2016 Jacarepaguá –
Uberaba – Jacarepaguá /

31/08/2016 Jacarepaguá –
Uberaba

09/2016

01/09/2016 – Uberaba – Campo de
Marte – Jacarepaguá / 02/09/2016

Jacarepaguá – Lins – Franca –
Uberaba – Jacarepaguá /

24/09/2016 – Jacarepaguá –
Uberaba – Galeão – Jacarepaguá

Ademais,  a  análise  do  material  contido  no  Icloud de  MÁRIO  PEIXOTO

(map.1958@  também permitiu  identificar  que  o  mesmo tinha  seu  plano  de

saúde custeado pela ATRIO RIO SERVICE.

Nesse  sentido,  veja-se  cartão  de  plano  de  saúde  de  MÁRIO  PEIXOTO

vinculado à empresa, com validade até 02/2018:
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Outrossim, na relação de e-mails informados em banco de dados da Receita

Federal (IPEI nº RJ20190010 – DOC. 07) e extraídos de notas fiscais eletrônicas nas quais

constam a ATRIO-RIO SERVICE como participante foram identificados os seguintes e-mails

sabidamente  utilizados  por  MÁRIO  PEIXOTO,  MÁRCIO  PEIXOTO,  ALESSANDRO

DUARTE e  CASSIANO  DA  SILVA,  corroborando  os  vínculos  dos  investigados  com  a

referida empresa:

• map.1958@

• mariopeixoto.ml@

• mariopeixotoml@

• peixotomarcio@

• peixotomarcio123@

• peixotomarcio123@

• alessandro.duarte@

• cassianols@

A análise da Receita Federal também apontou que, dentre as Notas Fiscais

eletrônicas  acima  de  R$  1.000,00,  nas  quais  constam  a  ATRIO-RIO  SERVICE  como

participante, foram identificados como locais de entrega endereços residenciais de MÁRCIO

PEIXOTO, VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO e MÁRIO PEIXOTO:

• Avenida  



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

(MÁRCIO PEIXOTO)

• Rua  

(VINÍCIUS PEIXOTO)

• Avenida  

(MÁRIO PEIXOTO)

Além disso, a corroborar a utilização das empresas ATRIO-RIO, GML, MVC e

MV GESTÃO para a lavagem de capitais, foram identificadas na casa de  CASSIANO DA

SILVA documentos que representam uma espécie de contabilidade informal da organização

criminosa, com indicação de MÁRCIO PEIXOTO,  MARCO PEIXOTO e MVC GESTÃO DE

ATIVOS como “sócios cotistas”, despesas em nome da Diretoria, outros custos como manu-

tenção de aeronave e pagamento do piloto Avelyno Luz, bem como pagamentos para OS-

VALDO DA PAIXÃO (responsável por movimentar os valores em espécie):
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Também  em  troca  de  e-mails,  encontrada  na  caixa  de  e-mails  de

ALESSANDRO  DUARTE (gestao.ad@  foram  encontradas  mensagens  e

documentos que comprovam que MARIO PEIXOTO utilizava a empresa ATRIO para custear

despesas pessoais, como de um gerador no valor de R$ 29.351,61 para sua casa em Angra

dos Reis. 

Em  e-mail  datado  de  27/02/2015,  a  arquiteta  Tereza  Almeida  indica  à

empresa fornecedora do gerador o endereço de entrega do produto. 
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Na mesma sequência de e-mails estão o boleto para pagamento, tendo como

pagador a ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS – 07.046.566/0001-01: 
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E  o  comprovante  de  pagamento  da  despesa,  realizada  pela  ATRIO  RIO

SERVICE, conforme imagem abaixo:
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Por  sua  vez,  no  celular  de  ALESSANDRO,  apreendido  quando  da

deflagração  da  Operação  Favorito,  foram  encontradas  mensagens,  datadas  do  dia

11/05/2020, de contato registrado em seu celular  como “Candy Vinhos”,  onde apresenta

cupom fiscal de produtos adquiridos com a mensagem: “Sr. Mario pediu para mandar”:
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Na cupom enviado pelo funcionário da CANDY VINHOS há a descrição dos

produtos adquiridos, como: 12 garrafas de vinho Regeuiro Alvarinho Reserva (R$ 1.668,00),

bacalhau Desalgado (R$ 776,41) e queijos variados, totalizando R$ 6.386,31:
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Nas mensagens enviadas há a indicação da conta bancária onde deve ser

feito o pagamento: DSL Delikatessen, CNPJ 00.415.974/0001-36.

Analisando a quebra bancária da  ATRIO, constata-se que outras despesas

para a mesma loja  de queijos  e vinhos foram feitas nos últimos anos,  conforme tabela

abaixo, a corroborar mais uma vez como MARIO PEIXOTO faz uso dos valores ilícitos que

aufere após passarem por sucessivas camadas de lavagem de ativos:

NOME TITULAR
DATA

LANCAMENTO
VALOR

TRANSACAO
NATUREZA

LANCAMENTO
CPF CNPJ OD NOME PESSOA OD

ATRIO-RIO SERV C
TREIN LTDA

25/01/2017 R$ 2,035.68 D 00415974000136
DSL DELIK

COMESTIVEIS LTDA

ATRIO-RIO SERV C
TREIN LTDA

23/05/2017 R$ 4,531.84 D 00415974000136
DSL DELIK

COMESTIVEIS LTDA

ATRIO-RIO SERV C
TREIN LTDA

01/06/2017 R$ 1,142.20 D 00415974000136
DSL DELIK

COMESTIVEIS LTDA

ATRIO-RIO SERV C
TREIN LTDA

20/06/2017 R$ 5,875.66 D 00415974000136
DSL DELIK

COMESTIVEIS LTDA

ATRIO-RIO SERV C
TREIN LTDA

26/06/2017 R$ 4,309.20 D 00415974000136
DSL DELIK

COMESTIVEIS LTDA

ATRIO-RIO SERV C
TREIN LTDA

08/08/2017 R$ 4,313.70 D 00415974000136
DSL DELIK

COMESTIVEIS LTDA

ATRIO-RIO SERV C
TREIN LTDA

14/09/2017 R$ 5,127.95 D 00415974000136
DSL DELIK

COMESTIVEIS LTDA

ATRIO-RIO SERV C
TREIN LTDA

21/09/2017 R$ 269.89 D 00415974000136
DSL DELIK

COMESTIVEIS LTDA

ATRIO-RIO SERV C
TREIN LTDA

22/11/2017 R$ 1,778.40 D 00415974000136
DSL DELIK

COMESTIVEIS LTDA

ATRIO-RIO SERV C
TREIN LTDA

31/10/2018 R$ 9,450.00 D 00415974000136
DSL DELIK

COMESTIVEIS LTDA

ATRIO-RIO SERV C
TREIN LTDA

08/11/2018 R$ 4,398.26 D 00415974000136
DSL DELIK

COMESTIVEIS LTDA

R$ 70,454.86 

Por fim, também a corroborar os atos de lavagem ora narrados, a análise da

Receita Federal apontou indícios de ocultação patrimonial e aumento significativo de patri-

mônio de MÁRIO PEIXOTO, MÁRCIO PEIXOTO, MARCO ANTÔNIO PEIXOTO e VINÍCIUS

PEIXOTO, no período analisado.

Como apontado pela Receita Federal, existem indícios da prática de omissão

de informações por  MÁRIO PEIXOTO,  especialmente  nos anos de 2011,  2016,  2017 e

2018:
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Concluíram  os  analistas  da  RFB:  “Observa-se  da  primeira  tabela  que  a

variação a descoberto do ano de 2016 foi provocada tanto pela  aquisição  de  gado  no

valor  de  R$  700.000,00, quanto  pelo acréscimo  patrimonial  relativo  ao  aumento  do

capital   social   da  MCK  GESTÃO  DE  ATIVOS  EMPRESARIAIS,  CONSULTORIA  E

PARTICIPAÇÕES, CNPJ: 19.122.018/0001-94.”

Não menos importante, destaca-se também a falta de correspondência entre

os  supostos  rendimentos  informados  na  DIRPF a  partir  de  2016  e  o  baixo  volume  de

créditos e débitos observados na movimentação financeira de  MÁRIO PEIXOTO.  Se os

rendimentos  foram  efetivamente  distribuídos  e  não  incorporados  ao  capital  social  da

empresa  MVC  GESTAO  DE  ATIVOS  EMPRESARIAIS,  CONSULTORIA  E

PARTICIPACOES  LTDA,  CNPJ:  11.046.136/0001-59, há  uma  possibilidade  de que

tenham  ocorrido  em  espécie  ou  foram  utilizadas  contas  de  terceiros,  o  que  provoca,

evidentemente,   questionamentos  a  cerca  dos  objetivos  em  movimentar  tamanho

volume de recursos à margem do sistema bancário ou se valendo de outros indivíduos”.

Da mesma forma, a Receita Federal apontou divergências entre os valores

informados por  VINÍCIUS PEIXOTO em suas DIRPFs e as informações prestadas pelas

empresas da qual participa, além de terem sido observadas discrepâncias relevantes entre

os seus rendimentos e os valores movimentados nas suas contas bancárias, merecendo

destaque o ano de 2017, quando,  “além da ocorrência de um volume de movimentação

financeira superior aos rendimentos informados, verifica-se a ocorrência de transferência de

recursos ao exterior, que podem ter resultado em patrimônio não declarado ou pagamento

de despesas”.
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Também  chamaram  a  atenção  as  substanciais  variações  patrimoniais

observadas para  MÁRIO e  VINÍCIUS PEIXOTO.  Conforme se observa na tabela abaixo,

houve um salto na evolução patrimonial de MÁRIO PEIXOTO a partir de 2012/2013, ano em

que foram celebrados os já comentados contratos de gestão da OS IDR com a SES/RJ

(tabela extraída da IPEI nº 20190017):

Já para VINÍCIUS, verificou-se aumento de 321% e 323%,  respectivamente,

nos anos 2014 e 2015, aparentemente causado pelo aumento e integralização do capital

social das empresas ML AGROPECUÁRIA e MV GESTÃO E CONSULTORIA DE ATIVOS

EMPRESARIAIS, assim como indícios de omissão de rendimentos no ano de 2013.

VINÍCIUS PEIXOTO também declarou operações de mútuos que apresentam

inconsistências, destacando-se um contrato de mútuo feito com a ATRIO RIO SERVICE em

2009, no valor de R$ 214.872,15. Tal dívida perdurou até 2015, quando houve o pagamento

parcial de R$ 70.799,97, sendo que o restante, R$ 144.072,18, não havia sido pago até

2018, último ano alcançado pelo afastamento do sigilo fiscal do investigado.

Por  outro  lado,  análise  fiscal  da  ATRIO  RIO  SERVICE  não  revelou  a

contabilização do referido mútuo em nome de VINÍCIUS PEIXOTO (obs feita pelos analistas:

há balanço patrimonial de 2013 da ATRIO arquivado na JUCERJA, registrando “mútuos a

receber”  no  total  de  R$  359.563,08,  valor  este  que  pode  abarcar  o  valor  da  dívida  de

VINÍCIUS).
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Da mesma forma, não foi encontrada nas DIRFs de  VINÍCIUS,  informação

acerca  de  possível  empréstimo  por  ele  contraído  com  a  MVC  GESTÃO  DE  ATIVOS

EMPRESARIAIS. Verificou-se a ocorrência de tal operação a partir da ECF de 2017 da MVC

GESTÃO,  onde  foi  contabilizado  “empréstimo  compulsório”,  denominado

“1203050000011114 EMPRÉSTIMO MÚTUO VINÍCIUS”, no valor de R$ 1.335.000,00, que

se presume ser VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO.

Também foram detectados empréstimos contraídos por MÁRCIO PEIXOTO e

MARCO ANTÔNIO PEIXOTO junto à MULTSERV LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, em

2011, nos valores de R$ 938.450,00 e de R$ 484.225,00, aparentemente realizados como

manobra  para  recebimento  indireto  de  valores  da  ATRIO  RIO  SERVICE,  diretamente

contratada pelo Poder Público.

Ademais, por meio da empresa GML GESTÃO DE ATIVOS, da qual foram

sócios  até  setembro  de  2018,  MÁRCIO  PEIXOTO  e MARCO  ANTÔNIO  PEIXOTO

movimentaram  recursos  incompatíveis  com  o  faturamento  médio  mensal  declarado  e

realizaram diversas operações de forma fracionada e com saques em espécie, nos anos de

2014 e 2015, conforme relacionado na representação policial.

Em suma, são robustos os elementos de prova a indicar que entre os anos de

2012 a 2018, em 523 oportunidades, por intermédio de organização criminosa, o empresário

MÁRIO PEIXOTO, com o auxílio de VINÍCIUS PEIXOTO, MÁRCIO PEIXOTO, MARCO AN-

TÔNIO PEIXOTO, ALESSANDRO DUARTE e CASSIANO DA SILVA,  de  forma livre  e

consciente, converteu em ativos lícitos o montante total de R$ 50.257.482,78, por meio de

transações  bancárias  da  empresa  ATRIO-RIO  SERVICE  TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS

LTDA, atualmente denominada GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA,

para as empresas GML GESTÃO DE ATIVOS EMPRESARIAIS, CONSULTORIA E PARTI-

CIPAÇÕES LTDA (11.016.606/0001-31), MV GESTÃO E CONSULTORIA DE ATIVOS EM-

PRESARIAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA (19.394.911/0001-79) e MVC GESTÃO DE ATI-

VOS EMPRESARIAIS E CONSULTORIA (11.046.136/0001-59), empresas patrimoniais da

família PEIXOTO, com o intuito de ocultar ou dissimular a utilização de valores provenientes

de infração penal. 
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Restou  também  demonstrado  que  MARIO  PEIXOTO utilizou  a  empresa

ATRIO para custear suas despesas pessoais, tais como: uso de aeronaves, carros esporti-

vos, equipamentos para sua casa de praia, plano de saúde, entre outros. 

Assim agindo,  MARIO PEIXOTO praticou o ilícito previsto no  art. 1º, §1º da

Lei  9.613/98 e VINÍCIUS PEIXOTO, MÁRCIO PEIXOTO, MARCO ANTÔNIO PEIXOTO,

ALESSANDRO DUARTE e CASSIANO DA SILVA o crime tipificado no artigo 1º, §2º, II, to-

dos com incidência do §4º da Lei nº 9.613/98.

 3.4 Dos crimes de lavagem de dinheiro por intermédio de transferências da ATRIO-

RIO SERVICE para as empresas AD CONSULTORIA e CLS MARKETING (art. 1º, §4º da

Lei nº 9.613/98) – MÁRIO PEIXOTO, ALESSANDRO DUARTE e CASSIANO DA SILVA

(Conjunto de Fatos 03)

Consumados os delitos antecedentes de corrupção ativa e passiva (arts. 333

e  317  do  CP),  peculato  (art.  312,  do  CP)  e  organização  criminosa  (art.  2º,  da  Lei  nº

12.850/13), ao menos entre os anos de 2012 e 2018, em 210 oportunidades, por intermédio

de organização criminosa, o empresário MÁRIO PEIXOTO, com o auxílio de ALESSANDRO

DUARTE e CASSIANO DA SILVA, de forma livre e consciente, ocultou e dissimulou a natu-

reza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade do montante

total de R$ 17.206.459,93, correspondente aos valores repassados por meio de transações

bancárias da empresa ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, atualmen-

te denominada GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, para as empre-

sas  de  consultoria  e  marketing  AD  CONSULTORIA  E  AUDITORIA  LTDA.  (CNPJ

135834240001-78) e CLS MARKETING E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ 09.552.112/0001-20),

controladas por  ALESSANDRO DUARTE e  CASSIANO DA SILVA, de modo a ocultar e

distanciar os recursos de sua origem ilícita (Crime de lavagem de dinheiro art. 1º, §4º da

Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal – Conjunto de Fatos 03)

Como já relatado nos capítulos anteriores, uma das principais fontes de recei-

tas da empresa ATRIO-RIO SERVICE entre os anos de 2012 e 2018 foram os contratos

com a Organização Social IDR, por meio dos quais a empresa recebeu entre os anos de

2012 e 2013, a quantia de R$ 45.040.455,37.
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As  investigações  também  demonstraram  que  a  ATRIO-RIO  SERVICE,

principal empresa do grupo criminoso, recebeu recursos decorrentes de contratos firmados

com  outras  Organizações  Sociais  comandadas  pela  organização  criminosa  (como  por

exemplo, a Associação de Saúde Humanizada – ASH), em tipologia bastante semelhante à

narrada em capítulo anterior.

Além disso, como observado pela Receita Federal, a maioria das receitas da

ATRIO-RIO advém de contratos com órgãos públicos, desde entidades do Estado do Rio de

Janeiro, até diversos Municípios da região metropolitana e interior do Estado.

Nesse sentido, veja-se a seguinte tabela constante na IPEI nº RJ20190010

(DOC. 07):
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Também já demonstrada acima a existência de provas a respeito da prática

de  crimes  antecedentes  de  corrupção,  peculato  e  dispensa  irregular  de  licitações  que

geraram  para  a  organização  criminosa  benefícios  econômicos  decorrentes  dos  valores

recebidos pelos contratos milionários com o Poder Público.

No  entanto,  para  que  esses  valores  pudessem  ser  usufruídos  pelos

integrantes da organização criminosa, especialmente pelo seu líder  MÁRIO PEIXOTO, de

forma distanciada e aparentemente desvinculada de sua origem ilícita, foi realizada uma

série de atos de lavagem nas mais diversas tipologias, com a utilização de empresas de
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blindagem patrimonial, aquisição de fazendas, de gado, bens de luxo e saques em espécie,

dentre outros, numa engrenagem financeira ainda não completamente mapeada.

A  parcela  dos  fatos  ora  tratada  se  refere  à  utilização  de  empresas  de

consultoria e marketing, controladas por homens de confiança de MÁRIO PEIXOTO, para a

ocultação e dissimulação da origem, disposição, movimentação e propriedade dos recursos

oriundos  de  crimes  antecedentes  recebidos  pela  ATRIO-RIO,  permitindo  que  fossem

usufruídos de forma aparentemente desvinculada de sua origem ilícita.

Apesar de não exercer formalmente a administração da empresa ATRIO-RIO

SERVICE, o empresário  MÁRIO PEIXOTO tinha poder de decisão dentro da empresa e,

para operacionalizar os atos necessários para atividade empresarial, contava com a atuação

de ALESSANDRO DUARTE e CASSIANO DA SILVA, pessoas de sua absoluta confiança,

que no patamar de Diretoria da empresa, faziam o seu controle financeiro, gerenciavam os

recursos humanos, praticavam os atos necessários para a execução dos contratos da em-

presa com o IDR e também agiam como procuradores da ATRIO em movimentações bancá-

rias suspeitas, sempre prestando contas para  MÁRIO PEIXOTO.  São ainda inúmeras as

provas que demonstram que ALESSANDRO DUARTE e CASSIANO DA SILVA realizavam

pagamentos de despesas pessoais de MÁRIO PEIXOTO por intermédio das empresas do

grupo criminoso, como uma outra modalidade de escoamento ilícito de recursos.

Contudo, neste capítulo, a narrativa de suas condutas ficará detida aos atos

praticados por  ALESSANDRO DUARTE e  CASSIANO DA SILVA para a permitir que os

recursos oriundos de crimes antecedentes praticados por  MÁRIO PEIXOTO tivessem sua

origem  ilícita  dissimulada  dentro  dos  balancetes  contábeis  da  ATRIO-RIO  e  fossem

posteriormente transferidos para as empresas de prestação de serviços de consultoria e

marketing  AD  CONSULTORIA  e  CLS  MARKETING,  controladas  por  ALESSANDRO

DUARTE e  CASSIANO DA SILVA,  respectivamente, para que pudessem ser usufruídos

livremente pelo grupo criminoso sem aparente vinculação com sua origem ilícita.

As  empresas  AD  CONSULTORIA  e  CLS  MARKETING,  apesar  de  terem

recebido  altas  quantias  da  empresa  ATRIO-RIO,  não  prestaram  qualquer  serviço  que

justificasse o recebimento de valores, tendo sido utilizadas exclusivamente para distanciar
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os recursos de sua origem ilícita e permitir que os denunciados os utilizassem sem qualquer

possibilidade de controle dos órgãos de fiscalização.

Conforme  informações  obtidas  a  partir  do  afastamento  do  sigilo  bancário

autorizado judicialmente, identificou-se que entre 16/11/2012 e 20/12/2018, a ATRIO-RIO

SERVICE  transferiu  para  a  empresa  AD  CONSULTORIA  E  AUDITORIA  LTDA  (CNPJ

13.583.424/0001-78) o total de R$ 13.556.580,51, em 132 transações bancárias (detalhadas

em anexo).

De  forma  semelhante,  entre  02/12/2014  e  20/12/2018,  a  ATRIO-RIO

SERVICE  transferiu  para  a  empresa  CLS  MARKETING  E  SERVIÇOS  LTDA.  (CNPJ

09.552.112/0001-20) o total de R$ 3.649.879,42, em 78 transações bancárias (detalhadas

em anexo).

A empresa AD CONSULTORIA possui como sócios ALESSANDRO DUARTE

e seu pai ANTONIO CARLOS DUARTE e capital social de R$ 20mil:

Além do modesto capital social de R$ 20 mil, a empresa contava com apenas

um empregado  registrado (auxiliar  de escritório),  o  qual  reside  em São João de Meriti,

apesar de a sede da empresa estar declarada em Saquarema/RJ até o ano de 2018:
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De acordo com as informações da base de dados da Receita Federal,  no

endereço  de  cadastro  da  AD  CONSULTORIA  (Rua  Dr.  Luiz  Januário,  406  –  Centro  –

Saquarema) constam mais de duas mil empresas, apesar de se tratar de um prédio simples,

o que denota que se trata de empresa meramente de fachada:

Conforme informações da Receita Federal (IPEI  RJ20200001 – DOC. 08), a

empresa AD CONSULTORIA apresentou movimentação financeira 11,58 vezes superior à

sua receita declarada no ano de 2018, conforme tabela a seguir:
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A autoridade policial ainda destacou, em seu relatório, que outras operações

financeiras  mencionadas  na  referida  IPEI,  demonstram que  a  AD  CONSULTORIA  E

AUDITORIA é  utilizada  como  intermediária  em  transações  de  interesse  da  ATRIO  RIO

SERVICE, ou então que suas contas bancárias tenham servido apenas de passagem de

recursos  para  acobertar  a  sua  origem ilícita,  tais  como  operações  contabilizadas  como

adiantamento de fornecedores, sem a correspondente saída de recursos,  mútuos com a

empresa  ATRIO-RIO  em  valores  incompatíveis  com  o  capital  social  da  empresa,  e

movimentação  atípica  de  recursos  que  indicam se  tratar  de empresa empregada  como

intermediária  em  transação  de  interesse  da  ATRIO-RIO  SERVICE  TECNOLOGIA  E

SERVICOS LTDA.

Com  relação  à  empresa  CLS  MARKETING  E  SERVIÇOS  EIRELI,

administrada  por  CASSIANO  DA  SILVA,  a  autoridade  policial  apontou  a  existência  de

operações suspeitas entre a empresa e o seu titular responsável, especialmente em valores

incompatíveis com o capital social declarado de R$ 104.000,00.

Conforme destacado pela autoridade policial no relatório do IPL nº 38/2019,

foram  identificadas  diversas  movimentações  financeiras  realizadas  pela  empresa  CLS

MARKETING EIRELI  (CNPJ  09.552.112/0001-20)  incompatíveis  com o  seu  faturamento

médio mensal declarado, operações em sua maioria relacionadas a empresas vinculadas ao

grupo da organização criminosa (ATRIO-RIO, RIO DE JANEIRO SERVIÇOS E COMÉRCIO,

ACI SERVIÇOS MÉDICOS, MV GESTÃO E CONSULTORIA DE ATIVOS EMPRESARIAIS).

Além disso, a análise da Receita Federal na IPEI RJ 20200003 (DOC. 09)

indicou que a contabilidade da empresa CLS MARKETING apresenta inconsistências que
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indicam a  sua  utilização  como  intermediária  em transação  de  interesse  da  ATRIO-RIO

SERVICE  TECNOLOGIA  E  SERVICOS  LTDA,  ou  que  suas  contas  bancárias  tenham

servido apenas de passagem de recursos para acobertar a sua origem.

Corroborando  a  “confusão”  administrativa  e  patrimonial  existente  entre  a

ATRIO RIO, a CLS MARKETING, bem como MÁRIO PEIXOTO e CASSIANO LUIZ, foram

encontrados  diversos  documentos  na  residência  deste  último  (selecionados  por

amostragem, item 13, AA 284/2020), demonstrando que a CLS MARKETING paga diversas

contas de MÁRIO PEIXOTO e empresas a ele relacionadas:
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O manuscrito a seguir apresentado (apreendido na residência de CASSIANO

LUIZ), e respectivo comprovante de depósito, discriminam valores depositados pela CLS

MARKETING para empresas relacionadas a MÁRIO PEIXOTO:
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O  mesmo  se  observa  no  email  e  comprovante  de  depósito  abaixo

apresentados (apreendidos na residência de CASSIANO LUIZ quando da deflagração da

Operação Favorito), demonstrando que CASSIANO LUIZ,  por meio da  CLS MARKETING

efetuou depósito da quantia de R$50.000,00 em conta bancária relacionada à empresa MM

AGROPECUÁRIA/FAZENDA ALVORADA, tendo a solicitação da transferência sido enviada

da  conta  de  email  maua.agro  para  ALESSANDRO  DUARTE

(alessandro.duarte@
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Em suma, são robustos os elementos de prova a indicar que, entre os anos

de 2012 a 2018, MÁRIO PEIXOTO, com o auxílio de ALESSANDRO DUARTE e CASSIA-

NO DA SILVA, em 210 oportunidades, por intermédio de organização criminosa, de forma li-

vre e consciente, converteu em ativos lícitos o montante total de R$ 17.206.459,93, por meio

de transações bancárias da empresa ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS

LTDA, atualmente denominada GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA,

subcontratada da Organização Social IDR, para as empresas AD CONSULTORIA E AUDI-

TORIA LTDA. (CNPJ 13.583.424/0001-78) e CLS MARKETING E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ

09.552.112/0001-20),  empresas de fachada,  controladas por  ALESSANDRO DUARTE e

CASSIANO DA SILVA, com o intuito de ocultar ou dissimular a utilização de valores prove-

nientes de infração penal.

Assim agindo,  MÁRIO PEIXOTO, ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE e

CASSIANO LUIZ DA SILVA estão incursos nas penas do art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98, na

forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal.

 3.5 Dos  crimes  de  lavagem  de  dinheiro  por  intermédio  de  movimentação  de

valores em espécie pelos funcionários da ATRIO-RIO SERVICE OSVALDO DA PAIXÃO

FILHO e ZALI SILVA (art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/98) – MÁRIO PEIXOTO, LUIZ ROBERTO

MARTINS, ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, CASSIANO LUIZ DA SILVA, OSVALDO

DA PAIXÃO FILHO e ZALI SILVA (Conjunto de Fatos 04)

Consumados os delitos antecedentes de corrupção ativa e passiva (arts. 333

e  317  do  CP),  peculato  (art.  312,  do  CP)  e  organização  criminosa  (art.  2º,  da  Lei  nº

12.850/13), ao menos entre 25/03/2009 e 18/01/2019, por intermédio de organização crimi-

nosa, o empresário MÁRIO PEIXOTO, com o auxílio de MÁRCIO PEIXOTO, MARCO AN-

TÔNIO PEIXOTO,  ALESSANDRO DUARTE e CASSIANO DA SILVA,  de  forma livre  e

consciente, ocultou e dissimulou a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movi-

mentação  e  a  propriedade  do  montante  total  de  R$  11.556.457,82,  dos  quais  R$

176/295



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

10.352.182,67  foram sacados em espécie por  OSVALDO DA PAIXÃO FILHO de contas

controladas pelo grupo criminoso, por meio de 1300 operações com características de fraci-

onamento, e R$ 1.204.275,15 foram sacados em espécie por ZALI SILVA de contas contro-

ladas pelo grupo criminoso, por meio de 329 operações com características de fracionamen-

to    (Crime de lavagem de dinheiro art. 1º, §1º e §4º da Lei nº 9.613/98, na forma dos

arts. 29 e 30 do Código Penal – Conjunto de Fatos 04).

Como já relatado nos capítulos anteriores, em decorrência dos crimes antece-

dentes de corrupção e organização criminosa, entre os anos de 2012 e 2013, a Organização

Social IDR celebrou dez contratos com a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

para a gestão de UPAs. Consoante já demonstrado, LUIZ ROBERTO MARTINS, figurava

formalmente como Presidente da Organização Social IDR, e, em razão de conluio com o

empresário  MÁRIO PEIXOTO, real administrador da Organização Social, as contratações

das empresas fornecedoras do IDR eram realizadas de acordo com as ordens de MÁRIO

PEIXOTO, com o intuito de permitir o escoamento de recursos públicos para a rede de inter-

postas pessoas instituídas por MÁRIO PEIXOTO.

Não obstante a previsão legal do art. 30, parágrafo único, da Lei Estadual nº

6.043/2011,  considerando  o  controle  da  organização  criminosa  sobre  a  gestão  do

INSTITUTO  DATA  RIO,  a  subcontratação  de  empresa  para  a  prestação  de  serviços

terceirizados  de  apoio,  limpeza,  RH,  gestão  de  bens  patrimoniais,  dentre  outros,  foi

dolosamente  direcionada  por  LUIZ  ROBERTO  MARTINS em  sua  maior  parte  para  a

empresa ATRIO-RIO SERVICE, controlada de forma oculta por  MÁRIO PEIXOTO, que a

administra  com  o  auxílio  de  seus  irmãos  MÁRCIO  PEIXOTO e  MARCO  ANTÔNIO

PEIXOTO,  bem  como  pelos  seus  gestores  de  confiança  ALESSANDRO  DUARTE e

CASSIANO DA SILVA.

Assim, para a prestação de serviços terceirizados de apoio, limpeza, RH, ges-

tão de bens patrimoniais e outros, o IDR repassou para a empresa ATRIO-RIO SERVICE o

montante de R$ 45.040.455,37, entre os anos de 2012 e 2016, conforme informações da

Receita Federal (RJ20190017 e RJ20190010).

Contudo, para ocultar e dissimular a origem, propriedade e disposição de va-

lores oriundos de crimes de corrupção e organização criminosa, distanciando-os ainda mais
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de sua origem ilícita, MÁRIO PEIXOTO, com o auxílio de MÁRCIO PEIXOTO, MARCO AN-

TÔNIO PEIXOTO,  ALESSANDRO DUARTE e  CASSIANO DA SILVA, determinou que os

funcionários da ATRIO-RIO OSVALDO DA PAIXÃO FILHO e ZALI SILVA realizassem sa-

ques em espécie, de forma fracionada, ao longo dos anos de 2009 a 2019, que totalizaram a

quantia de R$ 11.556.457,82.

Conforme detalhado na informação policial nº 01/2019 (DOC. 10), a ATRIO-

RIO SERVICE realizou 716 transferências no valor total de R$ 3.508.062,78, entre os dias

25.03.2009 e 18.01.2019, para  OSVALDO DA PAIXÃO FILHO, quase em sua totalidade

através de saques em espécie (Pagamento de Cheques). Desse total, apenas R$ 51.502,55

foram  lançados  como  “Pagamento  salário”,  sendo  R$  3.434.844,81  lançados  como

“Pagamento  Fornecedores”.  Vale  destacar  que  OSVALDO  DA  PAIXÃO  FILHO foi

funcionário  da  ATRIO-RIO,  como  SUPERVISOR  ADMINISTRATIVO,  no  período  de

04.01.2010 a 29.01.2015, com salário mensal bruto de R$ 2.332,60.

Grande  parte  das  operações  foi  realizada  com  características  de

fracionamento,  onde  várias  transações  são  realizadas  com valores  menores,  em  datas

próximas, com destinatários e remetentes idênticos, o que configura tentativa de burla aos

mecanismos de controle, como exemplificam as imagens abaixo:

Ainda de acordo com a informação policial,  ZALI SILVA, que ocupa o

cargo de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO na ATRIO-RIO SERVICE, com salário mensal

bruto de R$ 1.723,00, no ano de 2016, recebeu 278 transferências no valor total de R$

949.275,15, entre os dias 05.04.2012 e 03.01.2019, oriundos da ATRIO-RIO. Dentre esses
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valores, apenas R$ 109.094,07 foram identificados como pagamento de salário, sendo o

restante, R$ 840.181,08 identificado como “pagamentos de fornecedores”, sendo realizados

através de saques em espécie (Pagamento de Cheques).

Grande  parte  das  operações  foi  realizada  com  características  de

fracionamento,  onde  várias  transações  são  realizadas  com valores  menores,  em  datas

próximas, com destinatários e remetentes idênticos, o que configura tentativa de burla aos

mecanismos de controle, como exemplificam as seguintes operações:

Do mesmo modo,  também foram identificadas  173 transferências  da

ATRIO-RIO  SERVICE,  no  valor  total  de  R$  676.433,39,  entre  os  dias  18.05.2012  e

04.01.2019, para  JUAN ELIAS DE PAULA,  contador do grupo criminoso, funcionário da

ATRIO  com  remuneração  bruta  de  R$  4.233.20,  no  ano  de  2014.  Dentre  os  valores

transferidos pela ATRIO para JUAN, R$ 396.196,62 foram identificados como pagamento de

salário, sendo o restante, R$ 280.239,77 identificado como “pagamento fornecedores”.

Em ao menos uma das vezes, tais transferências foram realizadas com

características de fracionamento,  onde mais de uma transação é realizada,  com valores
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menores,  em datas próximas,  com destinatários e remetentes idênticos,  o que configura

tentativa de burla aos mecanismos de controle, como ilustra a imagem a seguir:

Com relação ao detalhamento dos valores repassados pela ATRIO-RIO

SERVICE para a empresa GML GESTÃO DE ATIVOS, a qual possuía MÁRCIO PEIXOTO e

MARCO ANTÔNIO  PEIXOTO formalmente  como  sócios  até  21/09/2018,  a  análise  dos

dados  obtidos  pelo  afastamento  de  sigilo  bancário  também  revelou  movimentações

suspeitas de valores milionários por meio de cheques sacados pelos operadores financeiros

OSVALDO DA PAIXÃO FILHO e  ZALI SILVA, bem como transferências para a empresa

MVC GESTÃO DE ATIVOS, a qual, como visto acima, é diretamente controlada por MÁRIO

PEIXOTO, como sintetizado na tabela abaixo.

É  de  se  destacar  que  no  período  de  04/01/2012  a  27/12/2018,  a

empresa  GML  GESTÃO  DE  ATIVOS  realizou  562  transações  no  valor  total  de  R$

6.475.145,44 para  OSVALDO DA PAIXÃO FILHO,  todas através de saques em espécie

(Pagamento Cheques), lançadas como “Pagamento Fornecedores”. Tais saques em espécie

apresentam  características  de  fracionamento,  o  que  configura  tentativa  de  burla  aos

mecanismos de controle, como ilustra a imagem a seguir:
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De modo semelhante, a empresa GML GESTÃO DE ATIVOS realizou

51 transações no valor total de R$ 255.000,00 entre os dias 18.11.2015 e 28.12.2018 para

ZALI SILVA, todas através de saques em espécie (cheques), lançadas como “Pagamento

de Fornecedores”. Tais saques em espécie apresentam características de fracionamento, o

que configura tentativa de burla aos mecanismos de controle,  como ilustra a imagem a

seguir:
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Não bastasse, a empresa GML GESTAO DE ATIVOS ainda realizou 13

transações no valor  total  de R$ 65.000,00,  entre os dias 14.04.2014 e 20.06.2014 para

VANDER MOREIRA DA SILVA, todas através de saques em espécie (cheques), e lançadas

como “Pagamento Fornecedores”.  Vale destacar que VANDER consta como funcionário,

com remuneração bruta em 2014 de R$ 2.006,13, da  MARTON HUBELL SERVIÇOS

TECNICOS LTDA (CNPJ: 00.175.766/0001-07), da qual MARIO PEIXOTO é sócio, através

de sua empresa MVC GESTÃO DE ATIVOS, juntamente a  MÁRCIO PEIXOTO, MARCO

ANTÔNIO  PEIXOTO  e  VINÍCIOS  PEIXOTO. Tais  saques  em  espécie  apresentam

características de fracionamento,  o que configura tentativa de burla aos mecanismos de

controle, conforme imagem a seguir:
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Já a MVC GESTÃO DE ATIVOS, empresa diretamente controlada por

MÁRIO PEIXOTO, recebeu transferências da GML GESTÃO DE ATIVOS, que totalizaram

R$ 1.900.000,00, apenas no período de 21/05/2013 a 14/10/2013, conforme tabela abaixo:

NOME TITULAR
DESCRIÇÃO

LANÇAMENTO
DATA VALOR TRANSAÇÃO NOME BENEFICIÁRIO

GML GESTAO
ATIVOS EMPR

CONS PA
AG. TEF

14/10/2013  R$ 400.000,00 
MVC GESTAO ATIVOS

EMPR CONS PA

GML GESTAO
ATIVOS EMPR

CONS PA
AG. TEF

20/08/2013  R$ 400.000,00 
MVC GESTAO ATIVOS

EMPR CONS PA

GML GESTAO
ATIVOS EMPR

CONS PA
AG. TEF

24/06/2013  R$ 500.000,00 
MVC GESTAO ATIVOS

EMPR CONS PA

GML GESTAO
ATIVOS EMPR

CONS PA

AUTORIZ
PAGAMENTO

21/05/2013  R$ 600.000,00 
MVC GESTAO ATIVOS

EMPR CONS PA

Total R$ 1.900.000,00

Por  sua  vez,  a  empresa  MVC  GESTAO  DE  ATIVOS  realizou  10

transações no valor total de R$ 188.974.45, entre os dias 26.12.2011 e 26.03.2014 para

OSVALDO todas através de saques em espécie (Pagamentos de Cheques),  e lançadas

como “Pagamento Fornecedores”. Tais saques em espécie apresentam características de

fracionamento, o que configura tentativa de burla aos mecanismos de controle:

Já a empresa a empresa MV GESTAO realizou 12 transações no valor

total de R$ 180.000,00, entre os dias 07.11.2014 e 16.01.2015 para OSVALDO DA PAIXÃO

todas  através  de  saques  em  espécie  (Pagamento  de  Cheques),  e  lançadas  como

“Pagamento  Fornecedores”.  Tais  saques  em  espécie  apresentam  características  de

fracionamento, o que configura tentativa de burla aos mecanismos de controle.

183/295



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Em síntese, as operações suspeitas por meio de saques em espécie

realizados por OSVALDO PAIXÃO e ZALI SILVA podem ser esquematizadas na seguinte

tabela:

OSVALDO ZALI

716 transferências da ATRIO-RIO no valor 
total de R$ 3.508.062,78

278 transferências da ATRIO-RIO no valor 
total de R$ 949.275,15

562 transações da GML no valor total de R$ 
6.475.145,44

51 transações da GML no valor total de R$ 
255.000,00

10 transações da MVC no valor total de R$ 
188.974.45

----

12 transações da MV Gestão no valor total 
de R$ 180.000,00

-----

Total: 1300 transações = R$ 10.352.182,67 Total: 329 transações = R$ 1.204.275,15

Em declarações à Polícia Federal  no dia 14/05/2020,  OSVALDO DA

PAIXÃO FILHO confirmou ter realizados saque e depósitos de valores para os investigados

e empresas a eles  relacionadas,  porém não soube afirmar  o destino  dado às quantias,

acreditando que foram destinadas para cobrir as despesas das empresas:

“(…) QUE, é supervisor de unidade ("contínuo")  na  empresa  Atrio  Rio

há  12  anos,  recebe  atualmente  o  salário  de R$4.000,00;  (...)  QUE

a  relação  que  possui  com  a  pessoa  de  MARIO PEIXOTO  é

profissional,   e   pela   condição  do  depoente  de  subalterno,   de

nenhuma proximidade;  QUE antes de trabalhar pra a empresa Atrio

Rio,  trabalhou no sistema de  cooperativa,   na  empresa  COOPER

SERVICE,  durante  6  anos;  QUE a  empresa COOPER  SERVICE

era  administrada  pelo  irmão  de  MARIO  PEIXOTO,  MAURÍCIO

PEIXOTO;  QUE confirma ter realizado saques para empresa Atrio Rio,
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atendendo ao pedido  do  empregado  de  nome  RIVALDO  SOARES,

chefe  do  depoente;  QUE o máximo  de  valor  que  já  sacou  foi  de

R$40.000,00,  de  uma  só  vez,  porém  realizou diversos  saques

neste  valor;   QUE em  algumas  ocasiões  que  realizou  saque  neste

valor,  outros  empregados  realizaram  saques  também  no  valor  de

R$40.000,00;   QUE  não   tem   conhecimento   de   valores

transferidos(entre  débitos  e  créditos)  em  suas contas  na  CAIXA

ECONÔMICA   e/ou   Banco   SANTANDER;    QUE   somente   o

interrogado possui senha para movimentação nas citadas contas;  QUE

afirma  que  só  possui  estas  duas  contas;   QUE  MARIO  PEIXOTO

solicitou ao depoente, uma única vez que realizasse um depósito na

conta da esposa dele, de nome CARLA, no banco Itaú; QUE realizou

vários depósitos e saques a pedido de MÁRCIO PEIXOTO, irmão de

MARIO PEIXOTO,  todos  no  banco  Itaú;  QUE estes  depósitos  eram

diários variando de  R$5.000,00  a  R$10.000,00;   QUE pelo  que  foi

explicado  ao  depoente  estes depósitos  e  saques  eram  para  saldar

despesas  da  empresa;  QUE realizou  vários  depósitos  e  saques a

pedido  de  MARCO   ANTONIO   PEIXOTO,   irmão   de   MARIO

PEIXOTO,  todos  no  banco  Itaú;  QUE estes  depósitos,  a  pedido  de

MARCO  ANTÔNIO,  eram   diários   variando   de   R$5.000,00   a

R$10.000,00;   QUE  em   relação   a   VINÍCIUS  PEIXOTO,  filho  de

MARIO PEIXOTO não se recorda ter  realizado depósito ou saque a

pedido dele; QUE não conhece a pessoa LUIZ ROBERTO MARTINS;

QUE  conhece  a  pessoa  de  ALESSANDRO  DUARTE  DE  ARAÚJO,

diretor financeiro da empresa Atrio Rio, chefe de RIVALDO SOARES, o

qual  fazia  os  pedidos  de  depósitos  e  saques  ao  depoente;   QUE

conhece a pessoa de CASSIANO LUIZ DA SILVA, diretor executivo da

empresa  Atrio  Rio,  confirmando  que  também  realizava  serviços

bancários  de depósitos e saques a pedido desta pessoa; QUE conhece

a pessoa de JUAN ELIAS NEVES DE PAULA, chefe da contabilidade

da empresa Atrio Rio;  QUE JUAN ELIAS nunca solicitou nenhum tipo

de depósito e saques ao depoente;  QUE ratifica que quem fazia os

pedidos de saques e depósitos era a pessoa de RIVALDO SOARES, o

qual o depoente era subordinado; QUE ratifica que todas as vezes que
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realizou   saques,  o  dinheiro  foi  entregue  a  pessoa  de  RIVALDO

SOARES,  não  sabendo  o  destino  dado  a  quantia  sacada;   QUE

acompanha frequentemente as contas em que é titular;  QUE conhece

a  Empresa  Multserv  Loc  Equipamentos  Ltda   e  nunca  realizou

nenhum serviço  a  esta  empresa;  QUE  conhece  a  empresa  MV

Gestão,  a  qual  já  realizou alguns saques a pedido da secretária GENI

EVANGELISTA;   QUE  MARTON  HUBELL  ENGENHARIA  que  era

propriedade  de  MARCO  ANTÔNIO  PEIXOTO;  QUE  realizou  vários

saques  para  empresa  MARTON HUBELL  ENGENHARIA;  QUE pelo

que sabe a empresa  MARTON  HUBELL  ENGENHARIA  faliu;  QUE

conhece  a  empresa  GML Gestão  de  Ativos,   mas  nunca  fez

nenhum  serviço,  depósito  ou  saque  para  esta empresa;   QUE nega

que   MARCO   ANTONIO   PEIXOTO   tenha   realizado   alguma

transferência  para  o  depoente;  QUE nega  que  MÁRCIO  PEIXOTO

tenha  realizado alguma  transferência  para  o  depoente;  QUE nega

que  MARIO  PEIXOTO  tenha realizado  alguma  transferência  para  o

depoente;   QUE nega  ter  realizado  qualquer entrega  de  dinheiro

para  pessoas  que  não  eram  vinculadas  as  empresas mencionadas;

QUE nega  que  já  tenha  entregue  dinheiro  a  algum  político;   QUE

confirma   que   pelo   serviço   de   saques   e   depósitos   recebia

mensalmente   uma  gratificação  de  R$  200,00  pagas  por  RIVALDO

SOARES;  QUE  conhece a pessoa de ROBERTO CONCEIÇÃO DE

BRITO  que  trabalhou  na  empresa  na  mesma  função  do  depoente,

porém foi demitido há 2 anos atrás;  QUE conhece a pessoa de ZALI

SILVA que trabalha na empresa na mesma função do depoente, ainda

exercendo a função na empresa; QUE explica  que  os  saques  de

grandes  valores  era  dividos  entre  o depoente, ROBERTO e ZALI;

QUE esta divisão entre os saques, pelo que sabe, era para  a  quantia

não  ficar  acumulada  com  um  só  dos  empregados  por  questão  de

segurança”.

Já  ZALI SILVA,  também funcionário da ATRIO-RIO, em sede policial,

declarou:
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“(…)  QUE  é   funcionário   da   empresa   ATRIO   RIO   SERVICE

TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS LTDA, com renda mensal em torno de

R$ 2.230,00;   (…) QUE o  senhor  MÁRIO  PEIXOTO  é  patrão  do

declarante  na  empresa  ATRIO  RIO  SERVICE  TECNOLOGIA  E

SERVIÇOS  LTDA, tendo  com  o  mesmo  apenas  um  relação  de

empregado   e   patrão;   QUE  trabalha   na  empresa  ATRIO  RIO

SERVICE  TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS  LTDA  de  propriedade  do

senhor  MÁRIO  PEIXOTO;  QUE trabalha  na  empresa  ATRIO  RIO

SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, no setor administrativo,

desde 2000 ou 2001;  (…) QUE já  fez  saques  em  agências bancárias

para  os  senhores:  MÁRIO  PEIXOTO,  MÁRCIO  PEIXOTO,  MARCO

ANTÔNIO  PEIXOTO,   ALESSANDRO   DUARTE  DE  ARAÚJO  e

CASSIANO LUIZ DA SILVA, sendo que fazia os saques nas agências

bancárias  a  pedido  dos  mesmos,  pois  trabalha  como

portador/segurança  de  valores  da  empresa  ATRIO  RIO  SERVICE

TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS  LTDA,   sendo  que  os  saques  e

pagamentos  eram  em valores  diferentes,  às  vezes  valores  maiores

e  outras  vezes  valores  menores;  QUE MÁRIO PEIXOTO, MÁRCIO

PEIXOTO, MARCO ANTÔNIO PEIXOTO, ALESSANDRO DUARTE  DE

ARAÚJO  e  CASSIANO  LUIZ  DA  SILVA  passavam  os  cheques

para   o  setor  financeiro  da  empresa  ATRIO  RIO  SERVICE

TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA e o RIVALDO, do setor financeiro,

passa  os  cheques  para  que  o  declarante  fizessem  os  saques,

depósitos   e   pagamentos   indicados;   QUE  não   conhece   LUIZ

ROBERTO MARTINS;   QUE os valores sacados eram entregues ao

RIVALDO,  do  setor  financeiro  da  empresa  ATRIO  RIO  SERVICE

TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA; QUE nunca fez nenhuma entrega

de  valores  a  qualquer  pessoa  indicada  por  seu  patrão  da  empresa

ATRIO  RIO  SERVICE  TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS  LTDA,  pois  os

valores  sacados eram entregues ao RIVALDO, do setor financeiro da

empresa  ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA  E SERVIÇOS  LTDA;

QUE  a  empresa  GML  GESTÃO  DE  ATIVOS  é  de  propriedade  da

família PEIXOTO, sendo que fazia depósitos e saques em nome desta

empresa  também;   QUE  somente  fazia  os  saques  nas  agências
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bancárias  e  entregava  os  valores  no  setor  financeiro  das  empresas

ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS  LTDA  e  GML

GESTÃO   DE   ATIVOS,   que   são   de   propriedade  da   família

PEIXOTO;   QUE  não   fez   nenhuma   entrega   de   valores   para

políticos;   QUE a  gratificação   paga   pela   empresa   ATRIO   RIO

SERVICE  TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS LTDA  ao  declarante  era

em  decorrência  do  seu  trabalho  de  transporte  de  valores, entre

saques  e  depósitos  diversos;  QUE o  OSVALDO,  o  ROBERTO  e  o

declarante trabalham  fazendo  saques  e  depósitos  para  os  sócios

das  empresas  ATRIO  RIO SERVICE  TECNOLOGIA E  SERVIÇOS

LTDA  e GML GESTÃO DE ATIVOS;  QUE o trabalho do declarante na

empresa ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA é

de office boy, segurança e transporte de valores (saques e depósitos

em nome dos  sócios  da  empresa);  QUE o  JUAN  ELIAS  NEVES

DE   PAULA   também   é  funcionário   da   empresa   ATRIO   RIO

SERVICE   TECNOLOGIA   E   SERVIÇOS   LTDA,  trabalha   na

contabilidade;   QUE  a   empresa   ATRIO   RIO   SERVICE

TECNOLOGIA  E SERVIÇOS  LTDA  é  uma empresa  de prestação de

serviços  e mão de  obra;  QUE o trabalho  do  declarante  é  só  na

empresa  ATRIO  RIO  SERVICE  TECNOLOGIA  E SERVIÇOS LTDA,

não presta serviço para terceiros; (...)”

Além  disso,  na  mesma  informação  policial,  é  destacado  que

ALESSANDRO DUARTE e CASSIANO DA SILVA supervisionam com especial atenção as

atividades  realizadas  pelos  funcionários  OSVALDO  PAIXÃO,  ZALI  SILVA e  ROBERTO

CONCEIÇÃO DE BRITO, apesar de estes receberem a módica quantia de R$ 200,00 a título

de bônus ou gratificação de desempenho. Chamou a atenção que após nova análise dos

extratos  bancários,  foi  identificado  que  ROBERTO,  também  está  envolvido  em

movimentação de valores em espécie, de modo semelhante ao já narrado acima a respeito

dos dois primeiros:
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Veja-se  que ALESSANDRO  DUARTE  ressalta  que  “OSVALDO  deu

uma vacilada mês passado. Depois te conto”,  controle de desempenho que, de fato, seria

curioso de ser realizado tão de perto por um dos “diretores” de fato da empresa em relação

às funções de um supervisor administrativo, não fosse a milionária movimentação de valores

em espécie realizada por OSVALDO PAIXÃO em nome das empresas do grupo:
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Em suma, são robustos os elementos de prova que a indicar que entre os

anos de 2012 a 2016, o empresário MÁRIO PEIXOTO, com o auxílio de MÁRCIO PEIXO-

TO, MARCO ANTÔNIO PEIXOTO,  ALESSANDRO DUARTE e CASSIANO DA SILVA, de
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forma livre e consciente, ocultou e dissimulou a natureza, a origem, a localização, a disposi-

ção, a movimentação e a propriedade do montante total de R$ 11.556.457,82, dos quais R$

10.352.182,67 foram sacados em espécie por  OSVALDO DA PAIXÃO FILHO de contas

controladas pelo grupo criminoso, por meio de 1300 operações com características de fraci-

onamento, e R$ 1.204.275,15 foram sacados em espécie por ZALI SILVA de contas contro-

ladas pelo grupo criminoso, por meio de 329 operações com características de fracionamen-

to.

Assim agindo,  MÁRIO PEIXOTO,  MÁRCIO PEIXOTO, MARCO ANTÔNIO

PEIXOTO,  ALESSANDRO DUARTE, CASSIANO DA SILVA, OSVALDO DA PAIXÃO FI-

LHO e ZALI SILVA praticaram o crime de lavagem de dinheiro, tipificado no art. 1º, §1º e

§4º da Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal (Conjunto de Fatos 04).

 3.6 Do crime de lavagem de dinheiro por intermédio da manutenção de valores em

espécie (art. 1º, §1º, I e II, e §4º da Lei nº 9.613/98) – LUIZ ROBERTO MARTINS (FATO

05)

Consumados os delitos antecedentes de corrupção ativa e passiva (arts. 333

e  317  do  CP),  peculato  (art.  312,  do  CP)  e  organização  criminosa  (art.  2º,  da  Lei  nº

12.850/13), entre data que não se pode precisar e 14 de maio de 202046, LUIZ ROBERTO

MARTINS, de forma livre e consciente, ocultou e dissimulou a natureza, a origem, a localiza-

ção, a disposição, a movimentação e a propriedade do montante de R$ 1.500.859,00 (um

milhão, quinhentos mil, oitocentos e cinquenta e nove reais), convertendo em ativos lícitos o

produto de crimes contra a administração praticados pela organização criminosa, mantendo

em depósito, acondicionado em caixas de papelão, o mencionado valor em dinheiro em es-

pécie, guardadas em local em que não era sua residência fixa, no Município de Valença/RJ

(Crime de lavagem de dinheiro art. 1º, §1º, I e II, e §4º da Lei nº 9.613/98 – FATO 05).

3.6.1) DOS CRIMES ANTECEDENTES DE PECULATO ENVOLVENDO A ORGANIZAÇÃO

SOCIAL IDR – DENÚNCIA OFERECIDA PELO MPRJ

Na mesma data em que deflagrada a Operação Favorito pela Polícia Federal

e pelo Ministério Público Federal foram também cumpridas em parceria com o Ministério

Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECC/MPRJ) diligências de prisão preventiva e

46 Data de deflagração da Operação Favorito.
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buscas determinadas pela Justiça Estadual em relação aos alvos em comum entre ambas

as  investigações,  quais  sejam,  LUIZ  ROBERTO  MARTINS,  Organização  Social  IDR  e

Organização Social UNIR SAÚDE.

De  acordo  com  as  investigações  realizadas  pelo  Grupo  de  Atuação

Especializada no Combate à Corrupção (GAECC/MPRJ),  LUIZ ROBERTO MARTINS foi

responsável  pelo  desvio  de  R$  3,95  milhões  de  recursos  públicos  vertidos  para  a

Organização Social IDR e destinado à gestão das UPAs Botafogo, Cabuçu, Campo Grande

I, Campo Grande II, Lafaiete, Magé, Mesquita, Queimados, Santa Cruz e Sarapuí.

Nos autos do processo nº 0017495-91.2020.8.19.0021, que tramita perante a

3ª  Vara  Criminal  de  Duque  de  Caxias,  foi  recebida  denúncia  em  desfavor  de  LUIZ

ROBERTO MARTINS e outros, como incursos nas penas previstas no art. 2º, §4º, II, da Lei

nº 12.850/2013 e art. 312, 2ª parte c/c art. 29 e 30, na forma do art. 71 (por 262 vezes),

todos do Código Penal (DOC. 11).

Conforme narrado na denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual,

entre o dia 13 de julho de 2016 e a atualidade, no Município de Duque de Caxias, através de

reiteradas  e  sucessivas  ações  criminosas  o  funcionário  público  por  equiparação  LUIZ

ROBERTO  MARTINS,  em  perfeita  comunhão  de  ações  e  desígnios  com  LUCIANO

LEANDRO  DE  MARCHI,  LISLE  RACHEL  MONROE  DE  CARVALHO,  CARLA  DOS

SANTOS BRAGA e LEANDRO BRAGA DE SOUSA, desviou em proveito próprio e alheio a

quantia de aproximadamente R$ 3.950.000,00 (três milhões, novecentos e cinquenta mil

reais)  dos  cofres  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  valores  que  o  denunciado  LUIZ

ROBERTO  MARTINS tinha  posse  e  disponibilidade  na  qualidade  de  Presidente  do

Conselho de Administração – e gestor de fato – da organização social IDR – INSTITUTO

DATA RIO, organização social responsável pela execução de diversos contratos de gestão,

todos celebrados com a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.

Na decisão de recebimento da denúncia, foi decretada a prisão preventiva de

LUIZ  ROBERTO  MARTINS,  com  fulcro  no  art.  312  do  CPP,  bem  como  autorizado  o

compartilhamento de provas com o Ministério Público Federal (item IV).
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3.4.2)  Dos indícios  de  crimes de  corrupção  e  peculato envolvendo  a  Organização

Social INSTITUTO UNIR SAÚDE

O monitoramento telefônico de  LUIZ ROBERTO MARTINS confirmou

os indícios de que a organização criminosa se utiliza de forma velada de outra Organização

Social, qual seja, o INSTITUTO UNIR SAÚDE (CNPJ 00.083.837/0001-41), entidade esta

que celebrou diversos contratos com a SES/RJ47  e um contrato com o Município de Nova

Friburgo/RJ para a gestão de UPAs, entre os anos de 2018 e 2019, até ser desqualificada

como Organização Social de Saúde no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

Em pesquisas em fontes abertas, identificou-se que o ato administrativo

de  desqualificação  da  referida  Organização  Social  consiste  na  Resolução  Conjunta

SES/SECCG Nº 664, de 16 de outubro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado do

Rio de Janeiro de 22/10/2019, com base na constatação de irregularidades na prestação

dos serviços e descumprimento das obrigações decorrentes do contrato de gestão, como

apurado no procedimento administrativo sancionatório nº E-08/001/1170/2019, que tramitou

na Secretaria Estadual de Saúde:

47  Administração de 9 UPA’s da Secretaria Estadual de Saúde: MESQUITA, QUEIMADOS, NOVA 
IGUAÇU I – CABUÇU, NOVA IGUAÇU II – BOTAFOGO, CAXIAS II – SARAPUÍ, TIJUCA, CAMPO
GRANDE I, CAMPO GRANDE II, SANTA CRUZ, entre os anos de 2018 e 2019, conforme 
informações disponíveis no site http://www.osunir.org.br/gestao-de-unidades/ , acesso em 
04/05/2020.
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Segundo informações constantes nas bases de dados da Receita Federal,

o  nome  de  LUIZ  ROBERTO  MARTINS não  consta  formalmente  dentre  os  Diretores,

Presidentes e responsáveis do INSTITUTO UNIR SAÚDE:
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 Ainda, de acordo com informações disponíveis no próprio site da entidade,

conforme a última ata de reunião extraordinária do Conselho de Administração, realizada em

27/08/2018,  o  INSTITUTO  UNIR  SAÚDE  possui  os  seguintes  Conselheiros  e  Diretores

Executivo e Financeiro:
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Veja-se que, segundo pesquisas nas bases de dados do MPF, SEVERINO

ANTÔNIO DA SILVA teve como ocupações de mecânico e eletricista, com evolução salarial

de  R$  452,46  a  R$  1.195,13,  em  2013,  conforme  informações  da  RAIS;  WILSON

RODRIGUES JUNIOR (CPF 87418398700)  possui vínculos empregatícios como porteiro,

vigia e supervisor administrativo, com variação salarial de R$ 846,40 em 2005 a R$ 898,55

em 2014,  de  acordo  com a  RAIS;  já  MARCOS JUNIO AUGUSTO DA SILVA,  exerceu

ocupações  de contínuo,  repositor  de mercadorias,  técnico  em caldeiraria  e  servente  de

obras,  dentre  outras,  com salários  entre  R$ 647,93 em 2010  e R$  1.159,22,  em 2015,

segundo a RAIS.

Nos  cargos  de  Direção  da  entidade,  a  informação  mais  atual  traz

referência a MARCUS VELHOTE DE OLIVEIRA como Diretor Executivo e LUIS CLAUDIO

DA COSTA como Diretor Administrativo/Financeiro:
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Além disso,  no  Estatuto,  Regimento  Interno  e  Contratos  de  Gestão  da

Organização UNIR com o Poder Público,  não há menção ao nome de  LUIZ ROBERTO

MARTINS,  conforme documentos disponíveis  no site da instituição e juntados em anexo

(DOC. 12)

Não  obstante  a  ausência  de  qualquer  vinculação  formal  entre  LUIZ

ROBERTO  MARTINS e  o  INSTITUTO  UNIR  SAÚDE,  no  curso  das  interceptações

telefônicas,  foram captados  diálogos  que  deixam  claro  que  o  denunciado,  assim  como

MÁRIO  PEIXOTO, são  os  verdadeiros  donos  da  Organização  Social  e  que

efetivamente promoveram negociação espúria com funcionários públicos estaduais,
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inclusive  com  o  pagamento  de  vantagens  indevidas  a  funcionário  ainda  não

identificado,  de modo a obter  recentemente o ato administrativo de revogação da

referida  desqualificação,  para  que  a  Organização  Social  voltasse  a  contratar

livremente com o Poder Público para a administração de unidades de saúde. 

No diálogo interceptado em 20/03/2020,  LUIZ ROBERTO MARTINS foi

consultado por mulher não identificada, possivelmente funcionária da OS UNIR, a respeito

de questões administrativas da Organização Social  (sobre um repasse de mais de R$ 5

milhões, possivelmente referente ao contrato da OS em Nova Friburgo), pedindo que LUIZ

ROBERTO confirmasse ordem que havia sido dada por MARCUS VELHOTE DE OLIVEIRA,

que, como visto acima, ocupa formalmente o cargo de Diretor Executivo da entidade:

Alvo: LUIZ ROBERTO MARTINS Nº Interceptado: 

(21

Assunto: LUIZ X MNI - PAGAMENTO DE CINCO MILHÕES DE 

FRIBURGO 

Nº Contato: 

(21)

ID:  27407570

Data: 20/03/2020 14:38:24 Duração: 00:00:44

Arquivo: 04_252_27407570_20200320143824_20391848 Tipo: Áudio

Degravação:

MNI: Oi Sr Luiz 

LUIZ: oi 

MNI:  O  doutor  velhote  está  em  Friburgo  falou  que  o  repasse  de  cinco  milhoes

trezentos e setenta e quatro, isso?   

LUIZ: é o valor que eles colocaram lá?  

MNI: é 

LUIZ: é pode ser.

MNI: porque ele falou que é um acordo. Esta sabendo disso?

LUIZ: estou sabendo é uma confissão de divida e um acordo

MNI: depois a gente não vai poder reclamar

LUIZ: é isso ai mesmo

MNI: então tá

LUIZ: tá bom
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Veja-se o seguinte diálogo, do dia 20/03/2020, em que LUIZ ROBERTO

MARTINS fala expressamente do envolvimento de MÁRIO PEIXOTO nas tratativas para a

obtenção do ato de revogação da desqualificação da Organização Social UNIR SAÚDE:

LUIZ  ROBERTO  x  usuário  do  terminal  (24)  (possivelmente  ELCY
ANTONIO DOS SANTOS SILVA, CPF: . Pesquisas indicam que ELCY
teve vínculo empregatício com o IDR, assim como com a CÂMARA MUNICIPAL DE
VALENÇA e ALERJ) 
Índice 27447309 
Data 20/03/2020, 21:38:51, 00:19:15 

Degravação: 
LUIZ: O pessoal está todo doido atrás de mim para me dar contrato 
ELCY: heim? 
LUIZ: O pessoal está todo doido atrás de mim para me dar contrato 
ELCY: já 
LUIZ: vai revogar aquela desclassificação da UNIR. Recebi até ligação dele.  Voltar com
aquelas quatro da baixada.  
ELCY: beleza 
LUIZ: estão querendo me dar o hospital  Adão Pereira Nunes. Saracuruna. Quinze
milhões o contrato.  
ELCY: eu vou ter que arrumar uma mesa com você para eu arrumar uma ocupação
cara. Para mim ir para lá 
LUIZ: sumir daqui (Valença) 
ELCY: dois, três dias 
LUIZ: Eu falei com o Gustavo para não devolver o andar da UNIR. O cara já está atrás
dele querendo baixar o aluguel.  
ELCY: vou de manhã e volto de tarde não tem problema não. 
LUIZ: Eu estou regularizando a outra a INPCOS. E se der dois passos para a direita
eu entro com um mandado de segurança para a IDR também.  
ELCY: vai pintar mais coisas aí, tem muita coisa ... 
LUIZ: Bolsonaro já falou que não vai dar mole nas emendar parlamentares não. Não vai dar
é o cacete 
ELCY: vai pintar muita coisa, abrindo. Esse (inaudivel)  te falaram que vai revogar
aquela decisão? 
LUIZ: Diz o Mario que foi ele que acertou junto com o Governador. Mas não publicou
ainda. Eu estava comprando isso de um outro cara.  
ELCY: aí volta? 
LUIZ:  As quatro de Nova Iguaçu não tem segundo colocado.  Então está com contrato
emergencial ainda. Se revogar e publicar a revogação tem que republicar o resultado do
edital.  
ELCY: isso 
LUIZ: ai é nossa porra. Mesquita, Queimados, Botafogo e Campos. 
ELCY: ótimo 
LUIZ: vai ter outras coisas também.  
ELCY: Aí é o que eu te falei. Voltando eu tenho que arrumar com você para ir lá uns dois
ou três dias. Vou e volto, vou de manhã num dia volto, porque puta que pariu eu tenho que
arrumar um negócio para fazer. Não posso ficar parado não. 
LUIZ: O foda é que esse ano já foi para o saco e mais uns dois anos juntos. 

Em outro diálogo interceptado em 24/03/2020, LUIZ ROBERTO MARTINS

ligou  para o  ex-deputado e  ex-prefeito  de Nova  Iguaçu NELSON BORNIER para  dar  a

notícia a respeito do ato de revogação da desqualificação da OS UNIR:
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Alvo: LUIZ ROBERTO MARTINS Nº Interceptado: 

(21)

Assunto: LUIZ X HNI – UNIR SAÚDE Nº Contato: 

(21)

ID:  27691626

Data: 24/03/2020 13:57:40 Duração: 00:02:35

Arquivo: 03_038_27691626_20200324135740_20391848 Tipo: Áudio

Degravação: 

HNI (BORNIER): Fala Luiz 

LUIZ: boa tarde, tudo bem? 

HNI (BORNIER): tudo joia? 

LUIZ: esta recolhido? 

HNI (BORNIER): eu estou recolhido aqui, e voce? 

LUIZ: eu estou recolhido aqui em Valença cara. 

HNI (BORNIER): não veio não? 

LUIZ: não desci porque na realidade a gente não pode ficar andando por aí 

HNI (BORNIER): não pode dar mole não 

LUIZ: estou te ligando para te dar uma notícia boa 

HNI (BORNIER): hum 

LUIZ: O zero 1 do palácio assinou aquela revogação da desclassificação da UNIR.  

HNI (BORNIER): aquela relatório 

LUIZ: aquela desclassificação que impediu a gente de assumir as UPAs. Eu sei que

tem muito pai aqui e eu teria que fazer um DNA para saber quem é o pai.  

HNI (BORNIER): vamos falar ai. Voce está vindo quando? Voce pretende vir quando? 

LUIZ: não tenho noção ainda quando 

HNI (BORNIER): é bom se resguardar aí 

LUIZ: eu te passei isso aí porque eu sei que voce tem uma parte de paternidade também.   

HNI (BORNIER): esperar você para a gente falar pessoalmente.  

LUIZ: tá bom 

HNI (BORNIER): está certo 

LUIZ: a gente vai ter que trabalhar em cima disso.  

HNI (BORNIER): tá bom 

LUIZ: procedimento agora de corona está dificil né? 

HNI (BORNIER): isso está complicado. Se reserva ai.  

LUIZ: Voce também se cuida que nós somos do grupo de risco 

HNI (BORNIER): não podemos brincar não 

LUIZ: com certeza 

HNI (BORNIER): esposa está bem? 

LUIZ: está bem. Fez o procedimento, esta bem já. Agora é esperar o resultado para ver 
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HNI (BORNIER): tá joia. Tudo bem. Quando você descer você me avisa.  

LUIZ: quando eu descer eu te aviso para a gente se encontrar 

HNI (BORNIER): está bom. Falou 

LUIZ: um abraço

De fato, um dia antes da referida ligação, em 23/03/2020, foi publicado no

Diário Oficial do Estado um despacho no processo nº E-08/001/1170/2019 que revogou a

Resolução Conjunta SES/SECCG nº 664, de 16/10/2019, por motivos de conveniência e

oportunidade, permitindo,  portanto, que o INSTITUTO UNIR SAÚDE voltasse a contratar

livremente com o Poder Público, sem qualquer justificativa técnica para superar as sanções

anteriormente aplicadas com base em procedimento administrativo:

 A ausência de justificativa técnica para a edição do ato administrativo,

frise-se,  revogado  após  a  deflagração  da  Operação  Favorito,  aliada  às  interceptações

telefônicas em curso permitem concluir que houve atuação ilícita do grupo criminoso para

obter o referido ato administrativo.

Nesse sentido, é cristalino o diálogo interceptado no dia 1º/04/2020, em

que  LUIS ROBERTO MARTINS afirmou ter  pago  vantagens  indevidas  para  funcionário

público estadual, a fim de obter a decisão de revogação da desqualificação da OS, tendo

diminuído o tom de voz ao fazer a afirmação “o cara que conseguiu a revogação para mim,

que eu paguei  lá  de dentro”,  como exposto  no auto circunstanciado policial  nº  05/2020

(DOC. 13):

Alvo: LUIZ ROBERTO MARTINS Nº Interceptado: 

(21)

Assunto: LUIZ X ELCY - LUIZ DISSE QUE PAGOU PARA LIBERAR Nº Contato: 

(24)

201/295



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

ID:  28232719

Data: 01/04/2020 11:20:26 Duração: 00:14:36

Arquivo: 03_131_28232719_20200401112026_20391848 Tipo: Áudio

Degravação:

LUIZ: Você vê a volúpia que estes caras estão para arrumar dinheiro cara

ELCY: outra coisa ... postei aí para você (interrompe)

LUIZ: o cara que conseguiu a revogação para mim, que eu paguei lá de dentro, queria

me botar nesses dois aí, mas chegou muito em cima quando eu falei com ele já tinha

rolado. Mas foi descoberto que quem chamou esses dois ai para colocar foi o zero 1

da saúde. Mas isso são os Deputados que estão querendo grana.  Então foi até bom

não cair no meu colo porque se cai no meu colo eu ía ter que ajoelhar com eles e eu não

quero ajoelhar com eles. Depois que terminar com a pandemia vai ser o bicho.

ELCY: Safado, outra coisa, o TCE vai cair de pau em cima disso aí. Com essa notícia que

saiu aí.

LUIZ: calamidade Elcy, eles estão protegidos Elcy.

ELCY: no caso eles cometeram um erro aí de fazer ... mesmo calamidade eles não podem

botar data errada mais não sei o que ...

LUIZ: eles tem que dar prazo de publicação

ELCY: publicação

LUIZ: a calamidade é para proteger eles, mas quem esta de cá, tem que ver a publicidade

da coisa, data, prazo e tudo

ELCY: já tem nego que não foi chamado e já esta entrando na justiça voce vai ver. Não é

assim não.

LUIZ: para mim foi bom que eu estou saindo de uma rebordosa agora e eu não posso

entrar noutra cara.

[00:02:55:903]

 

No diálogo acima transcrito, LUIZ ROBERTO MARTINS ainda deixa claro

que  o  funcionário  que  teria  recebido  as  vantagens  indevidas  para  a  revogação  da

desqualificação da OS UNIR iria também colocar a referida OS ou alguma outra empresa do

grupo em dois contratos emergenciais, mas que a manobra ilícita não foi possível pois não

havia mais prazo para a contratação quando saiu o ato de revogação da desqualificação.

Corroborando as provas obtidas pela interceptação telefônica, em análise

dos  dados  contidos  no  aparelho  celular  de  LUIZ  ROBERTO  MARTINS,  apreendido  na

deflagração  da  Operação  Favorito,  foi  possível  identificar  que  o  denunciado  mantinha

contato com funcionário da SES/RJ cadastrado como “ELSO” na agenda telefônica de LUIZ
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ROBERTO48,  o  qual  informava  ao  denunciado  sobre  a  tramitação  do  procedimento

administrativo  de  desqualificação  da  UNIR  (conforme  Relatório  de  Análise  de  Material

Apreendido/RMA nº 09/2020 – DOC. 15):

Como destacado pela autoridade policial,  os arquivos encaminhados por

“ELSO”  para  LUIZ  ROBERTO nas  mensagens  acima  correspondem a  “prints”  de  uma

48 Salvo nos contatos com o terminal 21  cadastrado em nome de Paulo Roberto 
Gomes Silva, CPF .
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conversa de um grupo do Whatsapp envolvendo 2 funcionários da SES/RJ (“JEFFERSON”

e “BRANT”), conforme abaixo apresentado:
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Muito embora as investigações permaneçam em curso para a identificação

dos funcionários públicos envolvidos nos atos que levaram à revogação da desqualificação

da  Organização  Social  UNIR,  já  existem  fortes  provas  quanto  à  prática  de  crime

antecedente  de  corrupção  relativo  ao  pagamento  de  vantagem  indevida  por  LUIZ

ROBERTO MARTINS, para a obtenção do referido ato administrativo.

A Polícia Federal ainda apontou a existência de fortes indícios de crimes

de peculato  praticados  por  LUIZ ROBERTO MARTINS na gestão  do INSTITUTO UNIR

SAÚDE, por meio de pagamentos suspeitos para escritórios de advocacia. 

De  acordo  com  mensagens  identificadas  no  aparelho  celular  de  LUIZ

ROBERTO MARTINS, apreendido na deflagração da Operação Favorito, este negociou com

terceiros49 a liberação de pagamento de valores atrasados devidos pelo Município de Nova

Friburgo para a Organização Social, mediante o pagamento de uma “comissão” ou “taxa de

serviços” escamoteada de honorários de êxito administrativo que variava entre 20% a 35%

dos valores atrasados, conforme relatório apresentado pela autoridade policial.

Do crime de Lavagem de Dinheiro:

Consumados os delitos antecedentes de corrupção ativa e passiva (arts. 333

e  317  do  CP),  peculato  (art.  312,  do  CP)  e  organização  criminosa  (art.  2º,  da  Lei  nº

12.850/13), entre data que não se pode precisar e 14 de maio de 202050, LUIZ ROBERTO

MARTINS, de forma livre e consciente, ocultou e dissimulou a natureza, a origem, a localiza-

ção, a disposição, a movimentação e a propriedade do montante de R$ 1.500.859,00 (um

milhão, quinhentos mil, oitocentos e cinquenta e nove reais), convertendo em ativos lícitos o

produto de crimes contra a administração praticados pela organização criminosa, mantendo

em depósito, acondicionado em caixas de papelão, o mencionado valor em dinheiro em es-

pécie, guardadas em uma casa que não era sua residência fixa, no Município de Valença/RJ

(Crime de lavagem de dinheiro art. 1º, §1º, I e II, e §4º da Lei nº 9.613/98 – FATO 08).

49 Negociação aparentemente intermediada pelo Presidente da Câmara de Vereadores de São João
de Meriti e por CANDIDO GILBERTO, cunhado de MÁRIO PEIXOTO.

50 Data de deflagração da Operação Favorito.
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Como já narrado acima,  LUIZ ROBERTO MARTINS exercia formalmente a

presidência do IDR, embora essa fosse comandada de fato pelo empresário MÁRIO PEIXO-

TO. Também restou demonstrada a gestão de fato da Organização Social INSTITUTO UNIR

SAÚDE por LUIZ ROBERTO MARTINS.

Na qualidade de presidente da organização social,  LUIZ ROBERTO MAR-

TINS é considerado funcionário público equiparado e foi denunciado pelo Ministério Público

do Estado do Rio de Janeiro pelos crimes de peculato e organização criminosa, em razão do

desvio de R$ 3,95 milhões dos cofres do IDR por meio da empresa subcontratada DORVIL-

LE.

No curso das investigações que levaram à deflagração da Operação Favorito,

foram também identificados indícios de crimes de corrupção ativa praticado por LUIZ RO-

BERTO MARTINS recentemente, relacionados à possível compra do ato administrativo de

revogação da desqualificação da Organização Social INSTITUTO UNIR SAÚDE, bem como

da prática de crimes de corrupção e peculato para a liberação de valores em atraso devidos

pelo Município de Nova Friburgo para a referida Organização Social.

Pois  bem,  em data  que  não  se  pode  precisar,  mas  ao  menos  até  o  dia

14/05/2020, LUIZ ROBERTO MARTINS, de forma livre e consciente, ocultou e dissimulou a

origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade do montante de R$

1.500.859,00, convertendo em ativos lícitos o produto de crimes contra a administração pra-

ticados pela organização criminosa, mantendo em depósito, acondicionado em caixas de

papelão, o mencionado valor em dinheiro em espécie, guardadas em local em que não era

sua residência fixa, no Município de Valença/RJ.

Os  valores  em  espécie  foram  encontrados  pela  Polícia  Federal  no  dia

14/05/2020, durante o cumprimento da medida de busca e apreensão autorizada nos autos

nº 5010476-42.2020.4.02.5101, quando da deflagração da Operação Favorito, em uma casa

de LUIZ ROBERTO MARTINS localizada na Rua Doutor Júlio Xavier, 240, Laranjeiras, em

Valença/RJ.

O montante  de R$ 1.500.859,00 (um milhão,  quinhentos mil,  oitocentos  e

cinquenta e nove reais) em espécie, estava acondicionado em caixas de papelão, conforme
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registrado nos itens 11 e 13 do Auto de Apreensão nº 285/2020 e do Auto Circunstanciado

de Busca e Apreensão (DOC. 15). 

Veja-se  a  imagem  do  dinheiro  apreendido  na  casa  de  LUIZ  ROBERTO

MARTINS, conforme divulgação da Polícia Federal:

Vale ressaltar que foi também apreendido um cofre trancado, cuja abertura

não foi possível na ocasião da diligência, apesar da presença de chaveiro, não havendo

ainda notícias a respeito do seu conteúdo.

Oportunizada a possibilidade de esclarecimento acerca da origem da elevada

quantia em espécie escondida em sua casa, quando de sua oitiva na Polícia Federal, LUIZ

ROBERTO MARTINS optou por permanecer em silêncio.

Quanto ao local em que o dinheiro foi apreendido, importante registrar que se

trata de endereço que não é a residência fixa de LUIZ ROBERTO MARTINS. 
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Com efeito, as diligências realizadas pela Polícia Federal haviam detectado

que LUIZ ROBERTO MARTINS reside no Rio de Janeiro, na Rua Coronel Eurico de Sousa

Gomes  Júnior,  171,  apto  202,  Barra  da  Tijuca,  endereço  que  havia  constado  na

representação  de  busca  e  apreensão  no  primeiro  planejamento  para  a  deflagração  da

Operação Favorito.

Tanto é que no Evento 25 dos autos nº 5010476-42.2020.4.02.5101, havia

sido expedido mandado de busca e apreensão em relação a  LUIZ ROBERTO MARTINS

para o seu endereço residencial na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. 

A reforçar que aquele de fato se tratava do endereço residencial habitual do

réu, verifica-se que o pedido de busca e apreensão formulado pelo Ministério Público do

Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), nos autos nº 0017495-91.2020.8.19.0021, compartilhado

com esta investigação e cumprido em conjunto com o MPF e Polícia Federal no dia 14 de

maio de 2020, também havia sido indicado o endereço de LUIZ ROBERTO MARTINS na

Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Somente  com  o  adiamento  da  deflagração  da  Operação  Favorito,  em

decorrência da pandemia do coronavírus, e com o prosseguimento das investigações, foi

detectado pela Polícia Federal, por meio de interceptação telefônica, que LUIZ ROBERTO

MARTINS estaria  em  Valença,  no  interior  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  na  data  de

cumprimento das medidas. Por essa razão, o endereço de LUIZ ROBERTO MARTINS em

Valença foi  incluído no pedido de busca e apreensão pelo MPF, nos autos nº 5010476-

42.2020.4.02.5101.

Assim, a corroborar o dolo de ocultação dos valores em espécie por parte de

LUIZ ROBERTO MARTINS, tem-se que a elevada quantia ficava acondicionada em local

que não era a sua residência fixa e certamente não teria sido localizado pelas autoridades

policiais se não fosse o recolhimento excepcional do acusado naquele endereço, no interior

do Estado do Rio de Janeiro, em decorrência do período de isolamento social.

Além disso, cabe observar que o dinheiro em espécie constitui ativo lícito que

permite a sua guarda, movimentação e disposição de forma absolutamente desvinculada de
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sua origem criminosa,  razão pela qual a jurisprudência vem recentemente reconhecendo

que tal conduta tipifica o crime de lavagem de dinheiro51.

A corroborar a intenção de  LUIZ ROBERTO MARTINS em ocultar valores

que não possuem lastro em seus rendimentos lícitos, a análise da Receita Federal apontou

indícios de omissão de rendimentos pelo denunciado, nos anos de 2013, 2014 e 2015 e de

movimentação bancária bastante superior aos rendimentos declarados:

51 Nesse sentido, veja-se precedente do Supremo Tribunal Federal nos autos da ação penal nº 1030
(Caso Gedel).
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A  Receita  Federal  também identificou  que  LUIZ  ROBERTO  MARTINS

possui  imóvel  não declarado e  que no ano de 2018 o  investigado  adquiriu  imóveis  em

valores 7 vezes maiores do que os rendimentos declarados naquele ano (sem que houvesse

declarado qualquer empréstimo).

LUIZ  ROBERTO  MARTINS  também  não  declarou  possuir  veículos,

contudo,  as  pesquisas  no  RENAVAM  demonstraram  a  propriedade  dos  seguintes

automóveis:
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Além disso, o RIF 44274 (DOC. 16) apontou que LUIZ ROBERTO MARTINS

realizou operações suspeitas, que além de incompatíveis com sua capacidade financeira,

apresentaram sinais de fracionamento, conforme relacionado na representação policial.

Em suma, as provas demonstram que LUIZ ROBERTO MARTINS, de forma

livre e consciente, ocultou e dissimulou a natureza, a origem, a localização, a disposição, a

movimentação e a propriedade do montante de R$ 1.500.859,00, convertendo em ativos

lícitos o produto de crimes contra a administração praticados pela organização criminosa,

mantendo  em  depósito,  acondicionado  em caixas  de  papelão,  o  mencionado  valor  em

dinheiro em espécie, guardadas em local em que não era sua residência fixa, no Município

de Valença/RJ.

Assim agindo, LUIZ ROBERTO MARTINS está incurso nas penas do art. 1º,

§1º, I e II, e §4º da Lei nº 9.613/98.
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 3.7 Do crime de pertinência a organização criminosa (Art. 2º, caput c/c § 4º, II, III e

IV, da Lei nº 12.850/2013) – MÁRIO PEIXOTO, VINÍCIUS PEIXOTO, MÁRCIO PEIXOTO,

MARCO  ANTÔNIO  PEIXOTO,  LUIZ  ROBERTO  MARTINS,  ADELSON  PEREIRA  DA

SILVA, GILSON CARLOS RODRIGUES PAULINO, ALESSANDRO DUARTE, CASSIANO

LUIZ DA SILVA, JUAN ELIAS NEVES DE PAULA, MARCOS GUILHERME RODRIGUES

BORGES, MATHEUS RAMOS MENDES, OSVALDO DA PAIXÃO FILHO e ZALI SILVA

(FATO 06)

Pelo menos desde o ano de 201252 até 14 de maio de 202053,  MÁRIO PEI-

XOTO, MÁRCIO PEIXOTO, MARCO ANTÔNIO PEIXOTO, VINÍCIUS FERREIRA PEIXO-

TO, LUIZ ROBERTO MARTINS, ADELSON PEREIRA DA SILVA, GILSON CARLOS RO-

DRIGUES PAULINO, ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, CASSIANO LUIZ DA SILVA,

JUAN ELIAS NEVES DE PAULA, MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES, MA-

THEUS RAMOS MENDES, OSVALDO DA PAIXÃO FILHO e ZALI SILVA, além de outros

indivíduos já denunciados54 ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, es-

tável e em comunhão de vontades,  promoveram, constituíram, financiaram e integraram,

pessoalmente, de modo estruturalmente ordenado e com divisão de tarefas, organização cri-

minosa instalada no Estado do Rio de Janeiro, que tinha por finalidade a prática de crimes

de corrupção, peculato, fraude a licitações e lavagem dos recursos financeiros auferidos

desses crimes, por meio de extensa rede de Organizações Sociais, de empresas fornecedo-

ras de mercadorias e de serviços para o Estado do Rio de Janeiro, ao menos, nas áreas da

saúde, educação e trânsito, bem como de empresas criadas para ocultação e blindagem pa-

trimonial. (Pertinência a Organização Criminosa: Art. 2º, caput c/c § 4º, II, III e IV, da Lei

nº 12.850/2013 – Fato 06) 

Conforme  detalhado ao  longo  da  denúncia,  esse  braço  da  organização

criminosa  liderado por  MÁRIO  PEIXOTO consiste  em  mais  uma  fração  da  complexa

organização criminosa que se instalou no Estado do Rio de Janeiro à época do Governo de

SÉRGIO CABRAL e que contou com a atuação de Deputados Estaduais e Conselheiros do

Tribunal  de Contas do Estado,  dentre  outros agentes públicos já  denunciados por  esse

crime.

52 Quando a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro celebrou contrato de gestão de dez UPAs com a 
OS Instituto Data Rio (“IDR”).

53 Data de deflagração da Operação Favorito.
54 Registra-se que os ex-Deputados Estaduais PAULO MELO e JORGE PICCIANI já foram denunciados e 

condenados por crime de pertinência a organização criminosa, nos autos nº 0100523.32.2017.4.02.0000/RJ
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Com o avanço das investigações foi possível identificar que a gigantesca teia

criminosa  instituída  por  MÁRIO  PEIXOTO,  com  laranjas  e  pessoas  de  confiança,  que

atuavam de forma estruturada e coordenada com divisão de tarefas  sob seu comando,

permaneceu em franca atuação e expansão mesmo após as trocas dos agentes públicos no

âmbito do governo Estadual.

Essa  circunstância  demonstra  a  estabilidade  e  potencial  lesivo  do  grupo

criminoso, que além de atuar na prática de crimes contra a administração pública, age com

atos sofisticados de lavagem de dinheiro, inclusive por meio de operações transnacionais, e

ainda atua de forma sistemática para a destruição de provas.

Ao longo da investigação foram mapeadas provas que indicam a atuação da

organização criminosa ao menos nas áreas da saúde (por meio de contratos diretos com a

Fundação Estadual de Saúde e por meio de controle velado de Organizações Sociais que

administram unidades de saúde), da educação (por meio de contratos com a Secretaria de

Estado de Educação), da ciência e tecnologia (por meio de contratos com a FAETEC e

Fundação CECIERJ), e do trânsito (por meio de contratos com o DETRAN).

Também foram identificados elementos de prova que apontam para a atuação

desta rede criminosa também sobre contratos firmados com Municípios da Baixada e do

interior Fluminense, fatos que prosseguem sob investigação.

Para atingir as vantagens e fins desejados, a organização criminosa adotou

uma estrutura ordenada de divisão de tarefas em núcleos de atuação distintos: a)  núcleo

econômico:  composto  por  MÁRIO  PEIXOTO (principal  atuante),  seus  irmãos  MÁRCIO

PEIXOTO  e  MARCO  ANTÔNIO  PEIXOTO,  seu  filho  VINÍCIUS  FERREIRA  PEIXOTO

(juntos, MÁRCIO, MARCO e VINÍCIUS integram e administram as pessoas jurídicas por

meio  das  quais  foram praticados  parte  dos crimes de lavagem de dinheiro);  b)  núcleo

administrativo: LUIZ ROBERTO MARTINS (diretor formal do IDR),  ADELSON PEREIRA

DA SILVA (ex-funcionário  da ATRIO-RIO SERVICE e Presidente  da Organização Social

ASSOCIAÇÃO  DE  SAÚDE  SOCIAL HUMANIZADA)  e  GILSON  CARLOS  RODRIGUES

PAULINO  (ex-funcionário da ATRIO RIO SERVICE e ex-vice presidente da FAETEC);  c)

núcleo  financeiro-operacional:  ALESSANDRO  DE  ARAÚJO  DUARTE e CASSIANO

LUIZ  DA SILVA (executivos e operadores financeiros de confiança de MÁRIO PEIXOTO),
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JUAN ELIAS NEVES DE PAULA (contador  do grupo criminoso),  OSVALDO PAIXÃO e

ZALI SILVA (funcionários da ATRIO-RIO SERVICE que atuavam no saque e movimentação

de  quantias  em  espécie), MARCOS  GUILHERME  RODRIGUES  BORGES (operador

financeiro nos atos de lavagem da organização criminosa por meio de compra e venda de

imóveis  e gado)  e MATHEUS MENDES (laranja  da organização criminosa nos quadros

societários da ATRIO-RIO SERVICE e outras empresas do grupo).55

A divisão dos integrantes em cada núcleo da organização criminosa pode ser

representada pelo seguinte gráfico:

55 Assinala-se que os nomes que figuram na presente denúncia foram escolhidos em um juízo de
conveniência e estratégia processual adequado ao momento atual das investigações; não obstando
que os outros indivíduos mencionados e ainda não denunciados – bem como aqueles ainda não
identificados – o sejam quando oportuno. Da mesma forma, outros integrantes, a exemplo de PAULO
MELO e outros que compõe o núcleo político, já foram denunciados em outras ocasiões.
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A atuação de cada um dos denunciados indicados acima dentro do grupo

criminoso passa a  ser  narrado a seguir  de forma resumida,  tendo em consideração as

descrições fáticas já narradas nos capítulos anteriores desta denúncia.

MARIO PEIXOTO era o líder desta organização criminosa e integrava o seu

núcleo econômico, sendo um dos maiores empresários do setor de serviços vinculados a

organizações sociais que administram diversas UPAs no Estado do Rio de Janeiro, atuando

como dirigente oculto de diversas Oss. 

MÁRIO PEIXOTO era o responsável pelos contatos políticos da organização

criminosa e fazia os ajustes a respeito do pagamento de vantagens indevidas para agentes

públicos de modo a conseguir benefícios para suas empresas contratarem com o Poder

Público.

Cumpre rememorar que no âmbito da Operação “Quinto do Ouro”,  MARIO

PEIXOTO sobreveio  como interlocutor  de Organizações Sociais  junto  a conselheiros  do

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ), promovendo os pagamentos

ilícitos a eles direcionados. Os colaboradores JONAS LOPES JUNIOR e JONAS LOPES

NETO  explicaram  em  seus  depoimentos  que  tais  pagamentos  ilícitos,  no  valor  de

aproximadamente R$ 25mil/30mil mensais por Conselheiro, intentavam a “boa vontade” dos

conselheiros com os contratos públicos das entidades na área da saúde.

Por outro lado, as Operações “Cadeia Velha” e “Furna da Onça”, nas quais foi

revelado  o  pagamento  sistemático  de  vantagens  indevidas  para  diversos  deputados

estaduais, emergiram as relações espúrias de  MARIO PEIXOTO com diversos deputados

estaduais – particularmente os ex-presidentes da Assembleia Legislativa JORGE PICCIANI

e PAULO MELO, como já detalhado em tópico acima.

Ademais,  notadamente,  foi  identificada também intrincada teia de pessoas

jurídicas em nome de  MARIO PEIXOTO e  de  PAULO MELO e JORGE PICCIANI,  bem

como de pessoas próximas a eles, que indicam seus vínculos e um esforço de dificultar a

detecção de transferências patrimoniais entre si56.

56 Vale ressaltar que alguns crimes de corrupção e lavagem envolvendo PAULO MELO são objeto 
de denúncia aparta e os crimes relacionados a JORGE PICCIANI prosseguem sob investigação.
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Importante  registrar  que  diálogo  de  whatsapp  identificado  em  Icloud  de

MÁRIO PEIXOTO corroboram o vínculo deste com PAULO MELO, havendo ainda menção à

sua operadora financeira ANDREIA CARDOSO:

Dentro  do  núcleo  econômico  da  organização  criminosa  MARIO PEIXOTO

contava com a atuação de seus irmãos MÁRCIO PEIXOTO e MARCO ANTÔNIO PEIXOTO,

os  quais  o  auxiliam especialmente  na  parte  da  gestão  das  empresas  de  prestação  de

serviços e consórcios para a contratação com o Poder Público, compondo ainda o quadro

societário de diversas empresas da família e auxiliando MÁRIO PEIXOTO na lavagem dos

ativos da organização criminosa.

MÁRCIO e MARCO ANTÔNIO PEIXOTO são ambos sócios da MULTISERV

LOCAÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  LTDA,  que  por  sua  vez  é  sócia  NOVO  RECREIO

VARGEM GRANDE EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES SPE LTDA juntamente da
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VENTO SUL, já mencionada por seu vínculo com PAULO MELO. De acordo com a Receita

Federal, apresenta movimentação financeira incompatível com sua capacidade (DOC. 03 -

IPEI nº RJ 20170069); além disso, a sociedade é sediada no endereço Rua Dom Gerardo

35, cobertura 1, no Centro do Rio de Janeiro, mesmo endereço da ATRIO RIO SERVICE e

de diversas outras sociedades vinculadas a organização criminosa,  e que está indicado,

junto com o nome de ANDREIA (ANDREIA CARDOSO DO NASCIMENTO, provavelmente

uma das principais operadoras financeiras de PAULO MELO), em anotações referentes às

entregas de valores ilícitos realizados pela transportadora TRANSEXPERT, conforme ordens

repassadas pelos funcionários da HOYA, relativas aos pagamentos de propina custeados

pela  ODEBRECHT e pela FETRANSPOR, conforme relatado no acordo de colaboração

premiada de ÁLVARO NOVIS.

MÁRCIO e  MARCO ANTÔNIO PEIXOTO são ou foram sócios também da

GML GESTÂO DE ATIVOS EMPRESARIAIS, juntamente com seu irmão MARIO PEIXOTO,

e  outros;  da  TARIO-RIO  SERVICE  –  atualmente  denominada  GAIA  SERVICE  TECH

TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – juntamente com a GML GESTÃO DE ATIVOS, MV

GESTÂO E CONSULTORIA, e MVC GESTÃO DE ATIVOS e outros e da MULTI SERVICE,

junto de outros.

MARCO  ANTÔNIO era  sócio  da  falida  MARTON  HUBELL  SERVIÇOS

TECNICOS LTDA, junto do sobrinho VINÍCIUS PEIXOTO e da MVC GESTÃO DE ATIVOS

EMPRESARIAIS, que pertence a este último e MARIO PEIXOTO.

Ainda no núcleo econômico, MÁRIO PEIXOTO contava com a atuação de seu

filho VINÍCIUS  PEIXOTO,  o  qual  figura como  sócio  e  administrador  em  diversas  das

pessoas jurídicas utilizadas no esquema de lavagem de dinheiro e distribuição de propina,

conforme o gráfico acima – tais como a ML AGROPECUÁRIA, MVC GESTÃO DE ATIVOS

EMPRESÁRIAIS e MV GESTÃO E CONSULTORIA, junto ao seu pai,  MARIO PEIXOTO;

MARTON RUBELL SERVIÇOS TÉCNICOS junto ao seu tio, MARCO ANTÔNIO PEIXOTO;

a MM AGROPECUÁRIA junto a IURY MOTTA MELO DE SÁ, filho de PAULO MELO, que

juntos  integram  a  VENTO  SUL,  também  sócia  da  MM  AGROPECUÁRIA;  WALSAM

CONSTRUÇÕES  E  LOCAÇÃO,  junto  a  TULIO  CÉSAR  DE  A.  PEREIRA,  assessor  de

PAULO MELO (esta sociedade possuí o mesmo domicílio fiscal da MVC Gestão de Ativos. e

MCK Gestão); e a VILLA TOSCANA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, junto a AGROBILARA
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COMÉRCIO E  PARTICIPAÇÕES,  pessoa  jurídica  vinculada  e  a  JORGE PICCIANI,  e  a

JORGE RIBEIRO, conhecido operador financeiro do ex-deputado.

Além disso, VINÍCIUS PEIXOTO auxiliava seu pai nos contatos políticos, na

gestão do patrimônio da família e nos atos de lavagem dos ativos, no Brasil e no exterior,

obtidos por meio da organização criminosa, conforme detalhado nas informações policiais nº

xxx. Na estrutura da organização criminosa, VINÍCIUS PEIXOTO também tinha papel de

interlocução  com  agentes  públicos,  tanto  com  o  ex-Deputado  Estadual  PAULO  MELO,

quanto,  mais  recentemente,  com  o  ex-Secretário  estadual  LUCAS  TRISTÃO,  como

demonstraram as interceptações telefônicas.

Por  sua  vez,  no  núcleo  administrativo da  organização  criminosa  MARIO

PEIXOTO contava com a atuação de agentes públicos (agentes públicos por equiparação)

para praticarem atos administrativos no interesse da organização criminosa.

Nesse sentido, como já narrado em capítulos anteriores, no âmbito do IDR e

da  Organização  Social  INSTITUTO  UNIR  SAÚDE,  MÁRIO  PEIXOTO contava  com  a

atuação de LUIZ ROBERTO MARTINS, Presidente formal do IDR e gestor de fato da UNIR.

A corroborar que a vinculação entre  MÁRIO PEIXOTO e  LUIZ ROBERTO

MARTINS permanece até a atualidade,  foram encontrados  no aparelho celular  de LUIZ

ROBERTO (iPhone 7 - +5521994692328 – Item 9 do auto de busca e apreensão), sete

registros de MARIO PEIXOTO na agenda telefônica, conforme imagem abaixo:

Também foi  encontrada  troca de mensagens por  Whatsapp,  onde MARIO

PEIXOTO se refere a LUIZ ROBERTO como "amigo":

218/295



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Ademais,  como ressaltado pela  autoridade policial,  no  aparelho celular  de

LUIZ  ROBERTO  MARTINS também  foi  identificada  mensagem  de  voz  enviada  por

CÂNDIDO  GILBERTO,  cunhado  de  MÁRIO  PEIXOTO,  para  LUIZ  ROBERTO  no  dia

13/02/2020, com o seguinte teor:

Transcrição:
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CANDIDO: Bom dia meu amigo, me ligaram hoje perguntando por você. 

Quem era o dono da UNIR. Depois você me liga aqui.

Da  mesma  forma,  também  atuando  no  núcleo  administrativo,  ADELSON

PEREIRA DA SILVA, ex-funcionário da ATRIO RIO SERVICE, de 2008 a 2013 – onde atuou

na  cúpula  administrativa  como  assessor  comercial  e  usufruiu  de  taxi  aéreos  por  ela

custeado por vezes na companhia de PAULO MELO; Presidente da COOPERATIVA IDEAL

DE TRABALHO E  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.  (CNPJ 04.310.266/0001-91),  de

15/07/2009 a  18/04/2013;  e presidente  e proprietário  da OS ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE

SOCIAL HUMANIZADA (ASH), a qual assumiu ainda em 2010, quando a OS funcionava na

Vila Kennedy e estava formalmente vinculada a ROMÁRIO DOMINGUES DE ARAÚJO.

De acordo com a Polícia Federal, dentro da ATRIO-RIO SERVICE, ADELSON

DA SILVA  fazia pedidos e repassava ordens a  CASSIANO  DA SILVA,  possuindo ainda

poder de decisão sobre a área de recursos humanos da ATRIO RIO SERVICE.

Entre os e-mails trocados entre  ADELSON  e CASSIANO,  encontravam-se

planilhas,  editais  de licitação e  contratos,  sendo que o conteúdo das planilhas,  em sua

maioria, dizia respeito ao quantitativo de funcionários por atividades e custos relacionados,

alguns apresentando valores altos relacionados ao pagamento de “gratificação de liderança”

e “bônus de produção”, indicando possível ocorrência de superfaturamento, visto que eram

fixos e não possuíam correlação com os salários dos funcionários, funções desempenhadas,

metas alcançadas, etc., representando um valor absoluto de quase um milhão de reais por

mês (DOC. 17 - Informação 001/2019).

Após  sair  da  ATRIO-RIO  SERVICE,  onde,  conforme  explica,  adquiriu

experiência na área de licitações, ADELSON DA SILVA concentrou-se na atividade da ASH

e obteve alguns contratos públicos – inéditos até então, visto que a ASH apenas começou a

contratar  com  o  Poder  Público  em  2013,  exatamente  por  iniciativa  de  ADELSON  –

assumindo  a  gestão de unidades de saúde (por  exemplo,  Hospital  de  Maricá  e  Centro

Especializado de Tratamento de Hipertensão e Diabetes - CETHID). No caso do CETHID, o

TCE/RJ e a 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde apontaram irregularidades

na  contratação  da  ASH  OS  pela  Prefeitura  de  Queimados,  que  não  obstante  tais

sinalizações, renovou o contrato por três vezes, por meio de termos aditivos que totalizam
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R$ 24,5 milhões. 

Na  gestão  da  ASH  frente  as  unidades  de  saúde,  foram  subcontratadas

diversas prestadoras de serviços vinculadas a organização criminosa, destacando-se, entre

elas, a própria ATRIO RIO SERVICE. Veja-se o seguinte trecho do seu depoimento à Polícia

Federal:

“QUE  também  foi  assessor  comercial  na  ATRIO  RIO  SERVICE
aproximadamente de 2008 a 2013; QUE assumiu a ASH em 2010,
quando a OS funcionava na Vila Kennedy e pertencia à ROMÁRIO
DE  TAL;  QUE  a  ASH  apenas  começou  a  contratar  com o  Poder
Público em 2013;
(...)
QUE esclarece que, após sair da ATRIO RIO SERVICE, conseguiu
alguns contratos públicos para a ASH; QUE a ASH assumiu a gestão
de unidades de saúde e então subcontratou algumas empresas para
prestação de serviços; QUE entre as subcontratadas estava a ATRIO
RIO SERVICE;”

Verifica-se que  ADELSON DA SILVA, após deixar a ATRIO-RIO SERVICE,

passa  a  exercer  a  mesma dinâmica  criminosa observada  no caso  de  LUIZ  ROBERTO

MARTINS – estando a frente de Organização Social contratada para operar unidades de

saúde  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  subcontrata  empresas  vinculadas  à organização

criminosa para prestação de serviços. 

Vale ressaltar que foi  encontrado no Icloud de  ALESSANDRO DUARTE o

seguinte documento relativo à prestação de contas da Associação de Saúde Humanizada,

outra Organização Social  controlada pelo grupo, em relação aos contratos de gestão no

Município de Maricá:
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Ainda  no  núcleo  administrativo,  temos  GILSON  CARLOS  RODRIGUES

PAULINO também ex-funcionário da ATRIO-RIO SERVICE entre os anos de 2013 e 2015, e

ex-Diretor e ex-Vice-Presidente da FAETEC, até ser exonerado, em julho de 2019, para

assumir o cargo de Presidente da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à

Distância do Estado do Rio de Janeiro – CECIERJ, entidade que, assim como a FAETEC, é

vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Foi constatado que as empresas vinculadas ao grupo criminoso liderado por

MARIO PEIXOTO possui diversos contratos com a FAETEC, sobre os quais recaem fortes

indícios de ilicitude, tanto pela burla ao procedimento licitatório, com sucessivas renovações

de contratos emergenciais de forma injustificada, quanto pelos indícios de que o empresário

mantém  a  hegemonia  dos  contratos  na  entidade  por  força  de  sua  influência  política,

inclusive por meio do pagamento de vantagens indevidas.
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Segundo  os  dados  obtidos  no  portal  eletrônico  de  compras  públicas,  no

período de fevereiro de 2019 até o último mês de março, a ATRIO vem sendo contratada

pela  FAETEC,  com dispensa  de  licitação  por  valores  variáveis  entre  R$4.700.000,00  e

R$32.000.000,00.

Nesse  sentido,  no  dia  12/09/2019,  CARLOS  FERNANDO  RIQUEZA

MARINHO,  ex-Presidente  da FAETEC,  prestou  depoimento  à  Polícia  Federal  noticiando

uma série  de  irregularidades  praticadas  por  gestores  daquela  instituição,  entre  elas  as

sucessivas renovações de contratos emergenciais com as empresas de MÁRIO PEIXOTO e

que o Vice-Presidente da entidade,  GILSON CARLOS,  teria agido deliberadamente para

postergar o andamento dos processos licitatórios que o declarante tentava realizar, dizendo-

se “apadrinhado” pelo empresário (DOC. 18 - termo de declarações anexo a inicial da PF de

PPP):

“QUE foi Presidente da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec)
de janeiro a março de 2019, tendo sido exonerado do cargo de forma
repentina  e  inexplicada;  QUE acredita  que  a  sua  exoneração  tenha
ocorrido devido à sua não concordância com a política da Secretaria de
Ciência e Tecnologia para com a FAETEC; (...)
QUE  iniciada  a  sua  gestão  como  Presidente  da  Fundação,
começou a observar fatos que indicam a possível ocorrência de
irregularidades  nos  processos  de  contratação  realizados  pela
instituição; (...)
QUE  conforme  se  observa  da  matéria  jornalística  contida  na
documentação  que  hoje  apresenta  para  juntada  ao  seu  termo  de
declarações, a empresa responsável pelo fornecimento da mão-de-
obra terceirizada relativa ao ajuste acima mencionado pertence ao
empresário MÁRIO PEIXOTO; QUE não possui provas, porém sabe
afirmar que o contrato da referida empresa com a FAETEC vem
sendo renovado de forma irregular há aproximadamente 4 anos;
QUE os  aditivos  do contrato com a  empresa  são realizados de
forma emergencial,  a  fim de justificar  a  não realização de nova
licitação;  QUE até  onde sabe,  a  FAETEC possui  3  contratos de
terceirização  de  pessoal,  sendo  2  com  a  empresa  de  MÁRIO
PEIXOTO, ATRIO, e 1 com a empresa CNS; (...)
QUE inclusive GILSON costumava dizer que ninguém conseguiria
lhe "tirar" da FAETEC, pois o seu padrinho seria MÁRIO PEIXOTO,
pessoa  com  forte  influência  junto  ao  Governador,  WILSON
WITZEL;  QUE  na  realidade  a  conhecida  influência  de  MÁRIO
PEIXOTO também se estende ao Governo anterior; QUE após os
fatos  relatados,  observou  que  continuaram  ocorrendo  atrasos
injustificados na renovação de outros contratos, razão pela qual o
Declarante enviou o Comunicado Interno 102/2019 (em 08/03/19)
para  o  GILSON  (Vice-Presidente  da  FAETEC),  solicitando
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esclarecimentos sobre a localização de vários processos que já
deveriam estar em licitação;
(...) QUE ouviu dizer que LEONARDO RODRIGUES estaria "fazendo
caixa" na FAETEC para garantir sua candidatura a Prefeito de Mesquita
nas próximas eleições;
(...) QUE ademais, ROMULO MELO, atual Presidente da FAETEC, dizia
nos  corredores  da  instituição  que  mataria  qualquer  pessoa  que
atrapalhasse a candidatura do seu irmão,  LEONARDO RODRIGUES
(irmão de consideração), à Prefeitura de Mesquita.” (grifos nossos)

Durante as investigações foram identificados diálogos de GILSON CARLOS57

com ALESSANDRO DUARTE a respeito de cargos na FAETEC, conjunturas políticas, apoio

do “chefe” (MÁRIO PEIXOTO) e até mesmo sobre o uso de um helicóptero das empresas do

grupo criminoso, conforme as transcrições abaixo.

Em  diálogo  no  dia  04/12/2019,  ALESSANDRO  DUARTE indica  que

poderia  providenciar  um  voo  de  helicóptero  para  que  GILSON  RODRIGUES fosse  ao

aniversário de “CAIO” (possivelmente CAIO VIANA, candidato a Prefeito de Campos dos

Goytacazes):

ALESSANDRO (21  x (21)  (“GILSON”)
Degravação:
ALESSANDRO: Boa
HNI: O aniversário do Caio é sábado agora cara, dia 07.
ALESSANDRO: Ham?
HNI: O aniversário do Caio é sábado agora dia 07.
ALESSANDRO: dia 14 rapa!
HNI: Sete caralho! Acabou de me mandar aqui.
ALESSANDRO: calma aí... Caraca! É mermo! Dia 07
HNI: rsrsrs
ALESSANDRO: puta que pariu!
HNI: ai ai! Cara, você é foda.
ALESSANDRO: puta que pariu... vou ver... oi? Alô? Oi?
HNI: oi
ALESSANDRO: cinco da tarde, né? Cabei de receber aqui.
HNI: é
ALESSANDRO: putz grilo. É outro número já, cara? Ou é o terceiro?
HNI: O quê?
ALESSANDRO: Terceiro número?
HNI: Como assim terceiro número?
ALESSANDRO: Esse número que você tá me ligando aqui eu
HNI: ah! Por que eu tô te ligando no telefone normal. O outro é zap e o
outro é o meu pessoal

57 Terminal telefônico (21) , cadastrado em nome da Fundação Comissão Especial de Educação a

Distância  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  CNPJ  35854884/0001-26,  identificado  na  agenda  telefônica  de

ALESSANDRO DUARTE com o nome “Gilson Novo”.
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ALESSANDRO: fudeu, cara. Vou ver o que eu consigo fazer. Cinco da
tarde?
HNI: Não cagueja não!
ALESSANDRO: eu vou ver. Vou dar um jeito.
HNI: (inaudível) um voo, né? Mas acho que sábado não tem. Acho que
ela só opera durante semana. Tem um voo lá da TAM, sei lá.
ALESSANDRO: Não! Mas não tem voo do Jacarepaguá não? Pra levar
de helicoptéro?
HNI: Pô! (inaudível).
ALESSANDRO: eu vou ver com... Já pensou tu chegar de helicóptero
na cidade lá!? Caralho!
HNI: Porra! Tirar onda do caralho! Hein?
ALESSANDRO: rsrsrs. Eu vou ver.
HNI: Mandar o Cassiano resolver essa porra. De repente o Cassiano
resolve mesmo. Falando com nosso primo, o outro lá.
ALESSANDRO: Eu vou ver com ele amanhã. Porra, eu marquei uma obra
de manhã cedo e chefe marcou um almoço na casa dele com o Lucas e
um político. Eu vou ver o que que eu resolvo. Eu te falo
HNI: tá bem.
ALESSANDRO: Eu sei que ele vai me cobrar. Eu te passei o relatório ai.
Depois tu dá uma olhada.
HNI: Sei. Vou dar uma olhada.
ALESSANDRO: valeu.
HNI: valeu.

Veja-se  que  em  outro  diálogo,  interceptado  no  dia  21/02/2020,

ALESSANDRO  DUARTE e  GILSON  RODRIGUES conversam  sobre  a  distribuição  de

cargos  em razão  de  apoio  político,  envolvendo  CAIO  e  VLADIMIR  (referência  aos  pré

candidatos  à  Prefeitura  de  Campos  dos  Goytacazes  CAIO  VIANA  e  VLADIMIR

GAROTINHO):

Alvo: ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE Nº Interceptado:

(21)

Assunto: ALESSANDRO X GILSON Nº Contato: 

(21)

ID:  25938488

Data: 21/02/2020 12:28:46 Duração: 

00:06:29

Arquivo: 01_113_25938488_20200221122846_20364393 Tipo: Áudio
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Degravação:
FALAM SOBRE CAMAROTE DE CARNAVAL INICIALMENTE
[00:05:06:492]
GILSON: depois a gente tem que conversar questões do Caio
ALESSANDRO: Depois do carnaval, quando ele voltar nossa meta é essa
GILSON: Ontem o Leo recebeu o Vladimir lá e acabou dando cargo 
para o Vladimir
ALESSANDRO: Isso que é foda fica dando munição para os outros
GILSON: Pois é ... deu para o Vladimir e para o Gil Viana
ALESSANDRO: Mas o Gil a gente entende que é deputado
GILSON: agora o Vladimir porra
ALESSANDRO: que ficar abanando lado do pastor
GILSON: mas do que a gente. Sentar para te atualizar de tudo e voce 
tira a conclusão que voce quiser. Eu acho que ele esta acendendo 
vela para dois santos
ALESSANDRO: isso, quase todos eles fazem. 
GILSON: Ele não podia
ALESSANDRO: ele não, ele não
GILSON: ele tem que ser (inaudivel)
ALESSANDRO: pera ai que ele esta me chamando aqui depois eu falo 
contigo
GILSON: valeu

Já  em  diálogo  mais  recente,  interceptado  no  dia  03/03/2020,

ALESSANDRO DUARTE e GILSON RODRIGUES prosseguem na conversa a respeito de

compromissos espúrios da organização criminosa com os possíveis candidatos na eleição

municipal de Campos dos Goytacazes, sendo relevante atentar para o fato de que GILSON

RODRIGUES, mesmo na condição de funcionário público estadual, faz referências a MÁRIO

PEIXOTO como sendo “Chefe”. Confira-se:

ALESSANDRO (21- ) x (21)  (“GILSON”)
03/03/2020 às 19:08 H
Degravação:
ALESSANDRO: oi
HNI: pode falar?
ALESSANDRO: posso
HNI: Deixa eu te perguntar um negocio, acabei de chegar de Brasilia e
estive com o Leo. O Leo falou que quinta feira vai levar o Vladimir para
falar  com o  Chefe  que  o  Chefe  disse  que  não  tem compromisso
nenhum com o Caio. Que era melhor levar o Vladimir.  Isso mesmo?
ALESSANDRO: Eu acho que não. Acho que é conversa dele.
HNI: tem para caralho
ALESSANDRO:   também acho.  O  chefe  comprou  o  Caio  quantas
vezes?
HNI: duas
ALESSANDRO: Então ... eu acho que não. Ele sabe da sua amizade com
o Caio?
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HNI: não eu acho que não. Quem? O LEO
ALESSANDRO: O Leo
HNI: que eu sou amigo do Caio ele sabe porra.
ALESSANDRO:  eu  acho  que  ele  jogou  conversa  fora  mas  eu  posso
perguntar isso.
HNI: pergunta
ALESSANDRO: vou perguntar isso amanhã para ele. Mas voce falou com
o Leo que o amigo ia apoiar o Caio?
HNI: não, ele falou que o amigo falou para ele que não tem compromisso
com o Caio. Não mas esta ajudando. Ele  disse que só uma ajudinha.
ALESSANDRO: dificil.  Fizemos até pesquisa para o cara ele fala para
todo mundo.
HNI: apresentou o Caio para todo mundo, para deputado
ALESSANDRO:  Pessoal do PSL tudo maluco. Ontem eu descobri que o
Gurgel quer apoiar o Max porra em Queimados. Eu falei com o chefe hoje,
chefe o cara é maluco porra. O cara não acompanha noticia não. O Max é
oposição  ao  governo  desde  o  primeiro  dia  do  mandato  dele.  Bate  no
Lucas todo dia. Como que o partido vai apoiar alguem que é oposição ao
Governo.
HNI:  Deu uma merda do caralho na liderença do governo. O Gil Viana
tinha combinado de assinar o documento para o Rodrigo Amorim virar
lider do governo. Chegou na hora o Gil Amorim não queria assinar só se
tivesse cargo. Confusão do caralho (inaudivel) mandou ele tomar no cú. Ai
o (inaudivel) mandou ele tomar no cú e ele falou assim, voce esta me
mandando tomar no cú,  voce não entendeu não.  VAI  TOCAR NO CÚ
PORRA.  Rasgou  o  papel  jogou  na  cara  dele.  No  final  das  contas  o
Rodrigo  Amorim  foi  lá  e  conversou  e  o  Gil  acabou  aceitando.  Tudo
combinado e deu essa merda
ALESSANDRO: foda para eles se entender.
HNI: dificil de entender.
ALESSANDRO: Se for isso mesmo eu te falo, vamos com Caio ou vamos
com dois ou com três. Não dá para ficar enrolando. Igual a gente ia com o
cara de Buzios o cara rompeu, não falou não vamos mais com o cara
vamos com o outro. Eu acho que ele jogou contigo.
HNI: Vladimir não ganha não
ALESSANDRO: o PSL fez a pesquisa contratou a GPP. Eles colocaram
presidente  em  municipio  que  nem  envolvia  candidato  eles   estão
colocando.
HNI: mas voce acredita mais na GPP ou na nossa?
ALESSANDRO: na nossa. A nossa que a gente cercou tudo.
HNI: o Vladimir tem boa fama mas tem rejeição também.
ALESSANDRO: para caralho, leitura é essa
HNI: segundo turno Caio ganha do Vladimir tranquilamente.
ALESSANDRO:  porque  ele  quer  fazer  esse  pacto  com o  Vladimir  por
causa do pastor?
HNI: só pode ser
ALESSANDRO: vou perguntar ele amanhã, vou perguntar ele amanhã
HNI: de zero a dez qual a chance disso ser verdade?
ALESSANDRO: eu zero. Band new tudo muda em 20 minutos. Falei
do Caio hoje para o chefe porra
HNI: e o chefe falou o que?
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ALESSANDRO: falou que ia encontrar com o LEO. Eu falei daquele
negocio do camarote que ele me ligou. Falei com relação a Gil Viana, não
falei com relação a Vladimir.
HNI: da na mesma dependendo qual foi o adversario.
ALESSANDRO: não sendo o Caio da na mesma, qualquer um.  Eu vou
ver se isso é verdade ou não, se for verdade o chefe chama o Caio e
fala. Não vejo fundo de verdade nisso não. Lucas esta com a gente a
muito tempo. Caio virou amigo nosso. Se for para a gente não trabalhar
com ele vou falar com ele só de amizade.  Para ficar dando opinião com
quem a gente não vai trabalhar
HNI: o cara deixou de fazer um monte de acordo por causa da gente.
ALESSANDRO: eu sei porra. Eu acho que ele é o potencial para ganhar
mas não sei o que o LEO pensa.
HNI: LEO pensa que sabe tudo e não sabe nada
ALESSANDRO: é o google. Tinha um cara aqui que trabalhava com a
gente que era pai de Deus. Sabia tudo.
HNI: qual a influencia que o LEO tem no chefe
ALESSANDRO: zero. mais facil o chefe convencer ele do contrario
HNI: Isso é importante. Já esta em casa?
ALESSANDRO: estou no escritorio do centro. Só tinha um cara que
tinha influencia sobre o chefe,  e esse cara esta fora do game. Só
mais ninguem, unico cara que ele  escuta.  Vou ver  se eu consigo
estar com ele amanhã de manhã cedo e pergunto.
HNI: beleza
ALESSANDRO: valeu

O contexto das ligações telefônicas acima transcritas permite inferir que ao

mencionarem “LEO”,  “CAIO”,  “VLADIMIR”  e  “GIL VIANA”,  os  interlocutores  estavam se

referindo  a  LEONARDO  RODRIGUES  (Secretário  estadual  de  Ciência,  Tecnologia  e

Inovação do Rio de Janeiro-SECTI), CAIO VIANA e WLADIMIR GAROTINHO (candidatos a

Prefeito  de  Campos  dos  Goytacazes)  e  GIL VIANNA (Deputado  Estadual  pelo  Rio  de

Janeiro desde 2014).

Ademais,  foi  verificado durante  as  investigações que,  após o  ingresso de

GILSON RODRIGUES na Fundação CECIERJ, duas das principais empresas relacionadas

à organização criminosa,  ATRIO RIO SERVICE e RIO DE JANEIRO SERVIÇOS, foram

contratadas  pela  entidade  pública  estadual,  com  contratos  atualmente  em  vigor,  que

ultrapassam o montante significativa de R$ 17 milhões:
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Mais uma vez, a partir da influência do grupo criminoso sobre a FAETEC e a

Fundação CECIERJ e atuação e proximidade de  GILSON CARLOS com a organização

criminosa, pode ser observado o seu modus operandi administrativo, conforme constatado

também na atuação de  LUIZ ROBERTO MARTINS e  ADELSON DA SILVA,  em que a

ORCRIM se infiltra em entidades públicas ou equiparadas e mantém a contratação irregular

de empresas a ela vinculadas para prestação de serviços.

Quanto a  ALESSANDRO DUARTE e  CASSIANO LUIZ, ambos integram o

topo do núcleo financeiro-operacional da organização criminosa, e figuram como pessoas de

extrema confiança de MÁRIO PEIXOTO. Além de sócios de diversas empresas interligadas

ao grupo empresarial, ALESSANDRO DUARTE e CASSIANO LUIZ são responsáveis pela

gestão  financeira  de  grande  parte  dos  negócios  do  empresário,  estando  à  frente  dos

negócios do grupo empresarial ao menos desde 2012, época da contratação do IDR pela

SES/RJ:
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Como demonstrado  ao  longo  desta  denúncia,  ALESSANDRO DUARTE e

CASSIANO DA SILVA  exercem o papel de executivos/gestores de confiança de MÁRIO

PEIXOTO, tanto na parte operacional das empresas de prestação de serviços e na gestão

oculta  das  atividades  no  IDR,  quanto  nos  atos  de  lavagem  por  meio  da  blindagem

patrimonial e de pagamentos de despesas pessoais de MÁRIO PEIXOTO. Também auxiliam

nos atos de lavagem da organização criminosa por meio de suas empresas de consultoria e

de marketing, quais sejam, AD CONSULTORIA e CLS MARKETING. 

Consoante ressaltado pela autoridade policial, foi identificado e-mail a indicar

que ALESSANDRO DUARTE atua há pelo menos 24 anos no grupo de MÁRIO PEIXOTO,

tendo  sido,  no passado, empregado da  CAIXA DE ASSISTÊNCIA CISSEX, empresa de

MÁRIO PEIXOTO, como auxiliar de escritório:
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As investigações também demonstraram,  como ressaltado pela  autoridade

policial,  que ALESSANDRO DUARTE figura como sócio laranja de MÁRIO PEIXOTO em

empresas interligadas ao complexo grupo empresarial da organização criminosa.

Nesse sentido,  a título de exemplo,  veja-se o e-mail  abaixo,  no qual  há a

menção  à  CLÍNICA  BOM PASTOR,  localizada  no  Município  de  Queimados,  e  que  foi

adquirida  por  MÁRIO PEIXOTO,  apesar  de registrada em nome de  ALESSANDRO DE

ARAÚJO  DUARTE,  também  seu  administrador  (juntamente  a CASSIANO).  É  o  que

evidenciam os emails abaixo apresentados:
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A criação de pessoas jurídicas com os mais diversos propósitos para dar

conta de receber recursos estatais era tão explícita que em um dos e-mails encontrados na

caixa  de  mensagens  de  ALESSANDRO  DUARTE  <alessandro.duarte ,

enviado  no  dia  16/01/2019,  19:10  para  Diego  Henriques

<dhenriques@ > e Juan Elias <rj_juan@ > este se refere

ao grupo de empresas de MARIO PEIXOTO, como uma holding, listando a seguir uma série

de empresas com as mais distintas especialidades. 
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Veja-se  que  ALESSANDRO DUARTE também encontrou-se  pessoalmente

com LUIZ ROBERTO MARTINS, um pouco antes da deflagração da Operação Favorito,

conforme diálogo identificado no celular de LUIZ ROBERTO:
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Quanto a CASSIANO LUIZ DA SILVA, o seu papel de operador financeiro de

MÁRIO  PEIXOTO dentro  da  organização  criminosa  fica  evidente  das  inúmeras  provas

coligidas ao longo da investigação.

Além das provas obtidas por meio do afastamento de sigilo bancário, fiscal,

telefônico,  telemático e interceptação telefônica,  no cumprimento da medida de busca e

apreensão no endereço residencial de CASSIANO DA SILVA (na Barra da Tijuca, em imóvel

em  nome  da  CLS  MARKETING)  foram  encontrados  diversos  documentos,  anotações

manuscritas e até mesmo documentos rasgados que confirmam a tese de que este opera

financeiramente para  MÁRIO PEIXOTO, administrando recursos milionários que transitam

pelas contas das empresas do grupo e são revertidos para o proveito pessoal do líder da

organização criminosa, por meio de pagamento de despesas pessoais e outros negócios de

seu interesse,  sem que o nome de  MÁRIO PEIXOTO esteja formalmente envolvido – e

rastreável – no caminho do dinheiro ilícito operado pela organização criminosa.

Nesse sentido, foram apreendidos na casa de CASSIANO DA SILVA diversos

canhotos  de  cheques58 referentes  a  pagamentos  com  a  indicação  “M.  Peixoto”,  como

exemplifica a imagem abaixo:

58 Item 11 do AA 284/2020 – Equipe RJ22.
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Diversos documentos apreendidos na casa de  CASSIANO LUIZ DA SILVA

demonstram  que  este  atuava  intensamente  na  gestão  das  contas  e  orçamentos  da

cooperativa  RENACOOP –  RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHO,  a  qual  possui

diversos contratos com o Município de Duque de Caxias para a gestão de unidades de

saúde.  A  íntegra  dos  documentos  apreendidos  na  casa  do  denunciado  referentes  à

RENACOOP é apresentada em anexo (DOC. 20), tendo em vista a grande quantidade de

páginas,  mas  apresenta-se  abaixo  algumas  imagens  que  exemplificam  o  controle  de
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CASSIANO  em  relação  às  contas  da  RENACOOP,  mais  uma  empresa  utilizada  pela

organização criminosa para a contratação fraudulenta com o Poder Público:

Pág. 1 – ITEM 08 – AA 284.2020 – PLANILHAS.FEV.15-CASSIANO

Pág. 01 – ITEM 08 – AA 284.2020 – ENV. BRANCO - RENACOOP
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Pág. 03 – Item 08 – AA 284.2020 – PLANILHAS.FEV.15-CASSIANO
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Pág. 55 – ITEM 08 – AA 284.2020 – PLANILHA-RESUMO DOS CRÉDITOS PENDENTES-

CONTRATO-HMMRC

Pág. 01 – ITEM 06 – AA 284.2020 – RENACOOP
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Pág. 02 – ITEM 06 – AA 284.2020 – RENACOOP

240/295



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Quanto à utilização da empresa RENACOOP para a lavagem de recursos

pelo grupo criminoso, observa-se que foi identificada a partir de medida de afastamento de

sigilo telemático nota fiscal de compra de vinhos em nome da referida empresa, no valor de

R$11.659,48.

Ademais,  foram  encontrados  diversos  documentos  relacionados  à

RENACOOP quando da realização de busca e apreensão na residência de CASSIANO LUIZ

DA SILVA. Entre eles, anotações de possível divisão de custos/lucros em negócio realizado:
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Além disso, as interceptações telefônicas demonstraram que no âmbito da

organização criminosa,  ALESSANDRO DUARTE exerce contato com agentes públicos, o

que foi corroborado pelas mensagens identificadas em seu telefone celular apreendido na

Operação Favorito,  onde constam, por exemplo,  trocas de mensagens com RAMON DE

PAULA NEVES, Subsecretário de Estado de Agricultura, pecuária pesca e abastecimento do

atual governo.

Atuavam também no núcleo financeiro-operacional JUAN ELIAS NEVES DE

PAULA, MATHEUS RAMOS MENDES, MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES,

OSVALDO DA PAIXÃO FILHO e ZALI SILVA.
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JUAN ELIAS DE PAULA desempenhava a função de contador e era sócio59

de diversas empresas vinculadas ao grupo criminoso, bem como transacionava com elas a

partir  de sociedades próprias,  com atuação próxima junto a  ALESSANDRO DUARTE e

CASSIANO LUIZ. Nesse sentido, em seu depoimento para Polícia Federal, expôs:

QUE é dono do escritório de contabilidade FISCON e possui uma
empresa  que  vende  materiais  de  limpeza  chamada  BRALIMP;
QUE também é sócio de ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE na
DPAD,  mas  apenas  recebe  honorários  de  contabilidade  pela  sua
atividade; QUE recebe cerca de R$ 15.000,00 líquido como contador
na FISCON; QUE recebe cerca de R$ 10.000,00 de lucro por mês na
BRALIMP; QUE possui um apartamento financiado no Méier e possui
um veículo HRV financiado; QUE sua conta bancária é no Itaú, Ag.
0229, C/C 60584-5 e CAIXA poupança Ag. 0199 C/C 505808-8; QUE
a  FISCON  e  BRALIMP  têm  conta  no  Itaú  e  Bradesco;  QUE
praticamente  a  conta  do  Bradesco  não  é  movimentada;  QUE  o
faturamento  da  BRALIMP  é  de  cerca  R$  300  mil  mês;  QUE  a
BRALIMP não fornece diretamente para entes públicos;  QUE a
BRALIMP nunca participou de licitação; QUE não recebe consulta
de  preços  de  órgãos  públicos;  QUE  fornece  detergente,
vassoura, sabão em pó, alcool, alcool em gel,  e tudo o que se
refere a limpeza, a empresa BRALIMP procura vender; QUE vende
para empresas que fornecem para órgãos e entidades públicas;
QUE  as  maiores  vendas  é  para  RIO  DE  JANEIRO  SERVIÇOS;
QUE a RIO DE JANEIRO SERVIÇOS pertence  a  CLS e AD,  do
mesmo grupo da ATRIO RIO; QUE também vende a varejo não tão
representativo; QUE é contador da ATRIO RIO, sabe que pertence a
MARIO PEIXOTO, mas não costuma se reunir e conversar com ele;
QUE quando precisa tratar assuntos da ATRIO RIO, o declarante
fala  com  CASSIANO  LUIZ  DA  SILVA  ou  ALESSANDRO  DE
ARAÚJO DUARTE;    QUE trabalhou  na  ATRIO RIO como faturista
desde 2012, e a partir de 2014, passou a trabalhar como contador da
empresa; QUE a ATRIO RIO era cliente do escritório de contabilidade
em que trabalhava, e MÁRCIO PEIXOTO, à época sócio, contratou o
declarante como faturista; QUE quem o contratou como contador foi o
sócio  AILTON,  que  já  faleceu;  QUE  escriturava  documentos  de
outras empresas de MARIO PEIXOTO; QUE as empresas eram
MVC, MCK, ML, e outras que não se recorda; QUE não trabalha
com  as  OS,  e  não  se  recorda  quem  trabalhava  com  elas;  QUE
ALESSANDRO  era  diretor  financeiro  da  ATRIO  RIO;  QUE  se
reportava ao CASSIANO para questões operacionais; QUE conheceu
ALESSANDRO na ÁTRIO, desde quando ele ingressou na empresa
em 2013 como diretor; QUE CASSIANO começou fazendo consultoria
para  a  ATRIO  RIO,  mas  depois  foi  contratado;  QUE  algumas

59 JUAN é sócios nas empresas COOPERSULT COOPERATIVA DE CONSULTORIA LTDA., DPAD
SERVIÇOS  DIAGNÓSTICOS  LTDA,  BRALIMP  DISTRIBUIDORA DE  PRODUTOS  DE  LIMPEZA
LTDA. e FISCON SOLUÇÕES EM GESTÃO CONTÁBIL.
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empresas que o declarante fazia a contabilidade eram sócias da
ATRIO  RIO;  QUE  MARCO  ANTÔNIO  PEIXOTO  está  no  contrato
social mas não tem função definida na empresa; QUE em relação aos
valores  recebidos  da  ATRIO  RIO,  todos  eram  pagamentos  pelo
serviço de contabilidade, normalmente a nota era faturada em valores
próximos a R$ 10.000,00, e apenas uma nota entre R$ 80.000,00 a
R$ 100.000,00 como serviço de reescrituração contábil da ATRIO RIO;
QUE a  ATRIO RIO havia  alterado  o  regime de  tributação  mas  os
contratos estavam prevendo alíquotas antigas; QUE não consegue se
recordar o motivo de ter recebido depósito de MÁRCIO PEIXOTO ou
MARCO ANTÔNIO PEIXOTO, mas pode ser empréstimo; QUE não
costumava pedir empréstimo; QUE tem quase certeza que o possível
empréstimo foi pedido para a empresa; QUE o dinheiro recebido da
ML  agropecuária  e  GML  gestão  de  ativos  foram  honorários  de
contabilidade; QUE quem tratava da COOPERSULT era o Sr. AILTON,
ALESSANDRO e outro sócio que não se recorda; QUE quando o Sr.
AILTON faleceu o declarante  foi  inserido no quadro social;  QUE a
COOPERSULT  não  funciona  mais,  e  não  costumava  receber
honorários ou pro-labore dela; QUE a sócias de nome DANIELE da
DPAD  SERVIÇOS  DIAGNÓSTICOS  LTDA  se  desentendeu  com
ALESSANDRO,  e  ele  solicitou  que  o  declarante  fizesse  parte  do
contrato social; QUE é sócio de DIEGO HENRIQUES ARCOVERDE
na BRALIMP e de DANIELE JANDRE BARBOSA na FISCON; QUE
DIEGO  é  responsável  pela  parte  operacional  da  BRALIMP  e  o
declarante  pela  administrativa  financeira;  QUE  ALESSANDRO  e
CASSIANO não  tem ingerência  na BRALIMP DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS  DE  LIMPEZA  LTDA  e  FISCON  SOLUÇÕES  EM
GESTÃO CONTÁBIL;  QUE ALESSANDRO já indicou a BRALIMP
para vender máscara e álcool;  QUE ALESSANDRO não recebeu
qualquer valor pela venda da BRALIMP;  QUE a venda foi para um
condomínio  e  para  a  Marinha; QUE  DIEGO  pode  esclarecer  se
houveram  outras  vendas  indicadas  por  ALESSANDRO;  QUE
CASSIANO nunca indicou a BRALIMP para vendas; QUE a pessoa da
Marinha ligou para DIEGO para receber a cotação de preços; QUE
não  sabe  se  DIEGO  ou  ALESSANDRO  forneceram  cotações  de
outras empresas; QUE o contrato com a Marinha foi R$ 25.000,00, e
foi  fornecido  e  valor  pago;      QUE reconhece  ser  o  interlocutor  do
diálogo  Índice  27771731;      QUE  conversava  com  DANIELE,
funcionária  da  ATRIO  RIO,  responsável  por  legalização;  QUE  as
alterações  contratuais  das  empresas  ATRIO  RIO  SERVICE
TECNOLOGIA, DPAD e MV GESTÃO DE ATIVOS EMPRESARIAIS
eram  solicitadas  pelo  ALESSANDRO;  QUE  as  alterações
contratuais  mantinham os  mesmos  sócios  do  grupo;  QUE  em
relação à ATRIO RIO, houve a retirada da empresa MV do quadro
societário, além de aumentar a parte da GML e entrada de MATHEUS
MENDES; QUE a alteração foi apenas da participação na empresa;
QUE a DPAD seria para a retirada do declarante do contrato social
para ficar  100% com ALESSANDRO,  mas desistiram da alteração;
QUE a saída da DPAD aumentaria os impostos pelo recebimento dos
honorários; QUE a MV apenas saiu do quadro societário da ATRIO
RIO; QUE no áudio em que fala “vai mexer para conseguir alvará”, se
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referia a alteração do número da sala, pois se fosse alterar a sala no
contrato social precisaria cumprir várias exigências e vistorias; QUE
para  evitar  uma  grande  burocracia,  não  mudaram  o  endereço  no
contrato social;  QUE na verdade o declarante é contador da DPAD
mas precisava compor o quadro societário por questões tributárias;
QUE reconhece ser o interlocutor do diálogo índice 29033556, e tratou
com a funcionária TAMIRES sobre a organização de documentos da
licitação do Hospital  de Mangaratiba;  QUE   a  DPAD apenas firmou
contrato com o hospital de Mangaratiba nesse período de pandemia;
QUE confirma ser o interlocutor da ligação telefônica índice 29009746;
QUE  no  áudio  o  declarante  estava  questionando  porque  a
MASTERCOOP era  uma LTDA,  e  não  havia  intenção  de reabri-la;
QUE na verdade estava entregando a RAIS da MASTERCOOP, que
não foi encerrada mas está inativa; QUE a MASTERCOOP era uma
das empresas que o declarante fazia a parte contábil; QUE AMILTON
FERREIRA  MENDES,  ANDERSON  DUARTE  (ARAUJO),  PAULO
HELDHER (não sabe soletrar) eram as pessoas que constavam no
quadro  de  diretores;  QUE  MATHEUS  RAMOS  MENDES  assinou
procuração  outorgando  poderes  ao  interrogado  para  tratar
assuntos  da  ATRIO  RIO  SERVICE  TECNOLOGIA,  entre  eles,
RECEITA  FEDERAL,  CAIXA  ECONOMICA,  PREFEITURA,
BOMBEIRO,  SECRETARIA  DE  FAZENDA;  QUE  na  ATRIO  RIO
quem fica de frente é CASSIANO e ALESSANDRO, mas não há
como negar  que  MARIO PEIXOTO seja  quem dá  as  diretrizes;
QUE  MARIO  PEIXOTO  frequenta  uma  vez  na  semana  e  não  se
relaciona com os funcionários da ATRIO RIO, mas apenas com os
diretores; (...)

JUAN ELIAS também foi identificado na operacionalização de valores para

membros da organização criminosa e sociedades vinculadas, num total de R$ 765.413,85:
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Em  interceptações  telefônicas  foi  identificado  que  JUAN  ELIAS estava

responsável  também  por  alterações  nos  contratos  sociais  de  empresas  utilizadas  pela

organização criminosa, tais como ATRIO RIO SERVICE, DPAD, MASTERCOOP etc., desta

forma  operando  a  rede  de  sociedades  usadas  pela  organização  criminosa  para  a

movimentação e ocultação de recursos oriundos dos cofres públicos. São exemplos desses

diálogos:

1. JUAN  ELIAS  X  usuária  do  terminal  (21)   Índice
27771731 Data 25/03/2020, 15:17:05, 00:05:16 

Degravação: [00:00:42:402] 

MNI: deixa eu te falar, a DPAD está pronta. A minha dúvida é eu já
fiz  a  alteração dela  para  EIRELI,  mexi  em mais nada.  Não vai
mexer em mais nada é só isso? 
JUAN: só mexer em quê? 
MNI: eu abri e vi alguma coisa nela. Eu aumentei o capital dela no
máximo, limite, nem mais nem menos. Botei igual do Cassiano.
O endereço está aqui, a administração você. Aqueles lances das
salas,  lembra  que  ia  mexer  naquilo?  Aquele  lance  do  aporte
lembra que ia fazer uma alteração para aquilo?  
JUAN: vai mexer para conseguir alvara.  
MNI: beleza então. DPAD está ok e eu vou te mandar. A Atrio Rio
também está pronta. O que eu quero saber da Atrio. MV vai ser
aquilo  mesmo,  alteração  de  sócio?  Eu  fiz  assim  alteração  de
sócio  saiu  MV,  entrada  Rio.  MV  transferindo  tudo  para  Rio.
Coloquei Alessandro e Cassiano (inaudível). Aí eu coloquei dois
assinando  como  responsável.  Assinatura  em  conjunto
representando a Rio. Os dois administradores aí coloquei os dois
para assinar. A minha dúvida, a administração da Atrio vai ficar
só o Matheus ou vai entrar um dois dois também? 
JUAN: eu não sei 
MNI:  isso  que  eu  queria  saber.  Porque  está  pronta.  Eu  queria  te
mandar do jeito que está se tiver que mexer nisso entendeu?  
JUAN: eu já te digo MNI: outra coisa, mais um porém, a DPAD, até
para facilitar por isso que eu vou sugerir. Tu sabe que transporte para
o Rio não tem. Até metrô tem que mostrar a carteira de trabalho. Só
se trabalhar em uma das áreas essenciais (em razão do coronavírus).
A junta  consegue fazer  esse registro  aqui  totalmente  on line.  Sem
vocês precisarem assinar o contrato. Desde que vocês assinem via
certificado  digital.  No  caso,  o  seu  certificado  e  o  certificado  do
Alessandro.  Se voce quiser optar por isso dá para fazer assim. Te
mando o arquivo, adianto toda parte do protocolo deixo só para voce
finalizar aí você pode finalizar assinado com os dois certificados 
JUAN: O meu é token.  
MNI: É por isso. O seu é token o do Alessandro eu até tenho aqui.
Posso adiantar e preencher tudo que tiver que preencher. Não finalizo.
Vou  tirar  a  TAXA então  como  processo  on  line.  Tem  taxa  como
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processo online e como processo fisico. É até mais barato on line.
Não tenho certeza não mas é mais barato. 
(começam a conversar sobre a dificuldade de se chegar ao centro em
razão do coronavírus).

2. Alvo: JUAN ELIAS NEVES DE PAULA 
Nº Interceptado: (21)  
Assunto: JUAN X MNI – MASTERCOOP 
Nº Contato: (21)   
ID:  29009746 
Direção: 
Data: 14/04/2020 18:39:18 
Duração: 00:10:22 
Arquivo: 01_18_29009746_20200414183918_20365231 
Tipo: Áudio 

Degravação: 

MNI: não entendi, o que tem aqui? 
JUAN: você leu? 
MNI:  CNPJ  da  Mastercoop.  Estou  abrindo  de  novo  aqui  que
fechou. Mastercoop, fechou. Tá o Amilton, o Anderson e o Paulo 
JUAN: CNPJ mesmo 
MNI: Está abrindo de novo aqui, preciso voltar que fechou. Vem
cá o (inaudivel) bloqueia você por ficar usando direto? 
JUAN: não é que bloqueia, não. Ele desconfia que você está usando
profissionalmente e começa a botar aquele negócio de minutos. 
MNI:  abriu  aqui,  Mastercoop.  Cooperativa  de  trabalho
multiprofissional. Mastercoop nome fantasia, atividade (inaudivel)
escritório.  Cooperativa  avenida  Rio  Branco,  o  irmão  do
Alessandro 
JUAN: o nome é isso mesmo? 
MNI: Mastercoop. Cooperativa de trabalho multiprofissional 
JUAN: Ltda? 
MNI: cooperativa ... Mas acho que tem isso no contrato 
JUAN: Ltda? 
MNI: acho que tem isso mesmo Juan 
JUAN: como uma cooperativa é ltda.

A  partir  da  interceptação  de  dados  telemáticos  foi  possível  identificar  a

atuação de JUAN ELIAS para a alteração também dos atos constitutivos da empresa ATRIO

RIO SERVICE, conforme e-mail enviado para ALESSANDRO DUARTE no dia 20/04/2020:
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O documento anexado à mensagem eletrônica consiste na 26ª alteração

contratual da sociedade empresária limitada ATRIO RIO SERVICE, arquivada na JUCERJA

em 18/03/2020, por meio da qual a empresa MV GESTÃO E CONSULTORIA, representada

por VINÍCIUS PEIXOTO, resolve sair da sociedade e transferir a integralidade de suas cotas

para MATHEUS MENDES, passando a deter o seguinte quadro societário:

Além disso, foi também realizada a alteração do nome empresarial para

GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, sob a suposta justificativa de
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atendimento a interesses comerciais.

De fato, se vislumbrada isoladamente, a manobra poderia ser interpretada

como  uma  mera  alteração  contratual  em  razão  de  interesses  comerciais.  Ocorre  que,

analisada em conjunto com o material probatório arrecadado nos autos, é possível concluir

que se trata de mais um movimento da organização criminosa para o afastamento formal de

MÁRIO PEIXOTO e  de seu filho  VINÍCIUS PEIXOTO da empresa sobre a qual recaem

notórias suspeitas de envolvimento em ilicitudes.

Isso  porque  a  gestão  formal  da  empresa  é  repassada  para  pessoa  de

confiança  da  família,  MATHEUS  RAMOS  MENDES,  mas  persiste  o  vínculo  oculto  de

MÁRIO PEIXOTO com a sociedade empresarial, seja por meio da empresa GML GESTÃO

DE ATIVOS EMPRESARIAIS,  da  qual  são  sócios  os  seus  irmãos  MÁRCIO e  MARCO

ANTÔNIO PEIXOTO, seja por meio da gestão de fato da empresa pelo grupo criminoso,

como demonstram as provas obtidas por meio da interceptação telefônica e afastamento de

sigilo de dados telemáticos.

Quanto  a  empresa  DPAD,  da  qual JUAN  ELIAS  é  sócio  junto  a

ALESSANDRO DUARTE desde junho de 2018, verificou-se que integra o Consórcio MAIS

SAUDE LEGAL I, juntamente às empresas RENACOOP – RENASCER COOPERATIVA DE

TRABALHO,  RIO  DE  JANEIRO  SERVIÇOS  E  COMÉRCIO  LTDA.  e  LINO  BRIOTE

PRODUTOS  FARMACÊUTICOS,  as  quais  são ligadas  ao  grupo  Peixoto  e  possuem

contratos milionários com o governo do Estado do RJ e respectivas Prefeituras Municipais.

A propósito, conectando ainda mais os integrantes da organização criminosa

e as empresas por eles utilizadas, foi apreendido na residência de CASSIANO LUIZ DA

SILVA, na Barra da Tijuca (endereço em nome da CLS MARKETING), documento60 rasgado

referente  à  expedição  de  alvará  para  instalação da  DPAD SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS

LTDA - ME, no endereço “Rua Almirante Grefall, 405, sala 306, Bl. 3, Vila São Luiz, Duque

de Caxias/RJ”, mesmo prédio comercial e sala ao lado das demais utilizadas pelo grupo

criminoso:

60 Página 29 do Item 09 do Auto de Apreensão 284.2020 – EQUIPE RJ 22
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Interceptações recentes mostraram ainda o interesse da DPAD, que possui

como  atividade  o  comércio  atacadista  de  instrumentos  e  materiais  para  uso  médico  e

similares, além de aluguel de materiais e equipamentos médicos, em contratar com órgãos

públicos em licitações voltadas ao combate a pandemia causada pelo COVID-19:

Alvo: JUAN ELIAS NEVES DE PAULA Nº Interceptado:

(21

Assunto: JUAN X MNI - PROPOSTA LICITAÇÃO Nº Contato: 

(21

ID:  29033556

Data: 15/04/2020 11:54:02 Duração: 

00:01:23

Arquivo: 01_118_29033556_20200415115402_20365231 Tipo: Áudio
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Degravação:
[00:00:18:826]

MNI: Cara, você não consegue dar um pulo na DPAD não?
JUAN: o que houve?
MNI:  a gente está muito confusa nessa história dos anexos do
edital, coisas que a gente não está entendendo.
JUAN: eu passo aí daqui a pouco. Daqui a pouco não, só vou chegar
aí às três horas.
MNI: tá, tem anexo para caralho. Eu estou fazendo todos os anexos.
Tem coisas que a
gente não está entendendo
JUAN: e a proposta?
MNI: A proposta já está pronta, só preciso dos descontos para
poder fazer. Está
pronta abre aspas
JUAN: O Alessandro falou que o Marcelo falou com você
MNI: estão vem cá para a gente poder conversar. Ficou meia hora
falando no meu
ouvido essa porra.
JUAN: só posso chegar aí umas duas e meia, três horas.
MNI: vou te esperar

Ainda tratando sobre a possível participação da DPAD em licitações, foi

identificado o diálogo a seguir transcrito:

Alvo: JUAN ELIAS NEVES DE PAULA Nº Interceptado:

(21)

Assunto: JUAN X MNI - CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO Nº Contato: 

(21)

ID:  29047780

Data: 15/04/2020 15:52:35 Duração: 

00:00:58

Arquivo: 02_01_29047780_20200415155235_20365231 Tipo: Áudio

Degravação:

JUAN: alô
MNI:  deixa eu te falar,  saíram as duas certidões.  Te mandei.  A de
falência  e  concordata  e a outra.  Agora eu te  mandei  uma GRERJ
também que eu lembrei aqui de uma certidão que não está pedindo
ali. Mas que o Carlinhos falou uma vez que tem umas licitações que
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costumam pedir. Então não custa nada a gente tirar. Vinte e três reais
se você puder pagar. Essa também sai rápido depois que paga. Nome
é certidão licitação. Eu não vi pedindo ali não.
JUAN: não pediu deixa como está.
MNI:  não era bom ter  não? Você que sabe.  Mandei a GRERJ. Se
pagar me avisa para eu acompanhar
JUAN: muito obrigado
MNI: valeu.

Cabe lembrar que a DPAD foi adquirida originalmente por AMILTON MENDES

(falecido sócio de diversas empresas em comum com MÁRIO PEIXOTO)  em janeiro de

2016, época em que começou a prestar serviços para os contratos públicos celebrados por

MÁRIO PEIXOTO e CASSIANO LUIZ.

A não deixar dúvidas de que a DPAD (nome fantasia RIOSLAB) é controlada

por MÁRIO PEIXOTO no bojo desta organização criminosa, veja-se que no calendário de

compromissos  do  denunciado  ALESSANDRO DUARTE,  em seu  celular,  foi  encontrado

lembrete, (Data de início: 10/06/2018 e data de término: 11/06/2018) onde consta: “Falar

com o Mario DPAD”, conforme imagem abaixo:
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Quanto a  OSVALDO PAIXÃO  e ZALI SILVA,  eram funcionários da ATRIO-

RIO que exerciam o papel de movimentar valores em espécie para a organização criminosa,

sacando-os tanto de contas de empresas quanto de integrantes da organização, conforme

detalhado na Informação 001/2019 da Polícia Federal (DOC. 10).

De fato, em seus depoimentos prestados à Polícia Federal, os funcionários

confessaram essa  prática,  conforme  já  transcrito  em  capítulo  acima,  afirmando  que

cumpriam ordens de seus superiores hierárquicos.

Quanto a  MATHEUS RAMOS MENDES,  filho do falecido sócio de  MARIO

PEIXOTO, AILTON FERREIRA MENDES, como já mencionado, resta como gestor formal e

sócio, junto a GML GESTÃO DE ATIVOS, da ATRIO-RIO SERVICE, agora GAIA SERVICE

TECH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA,  exercendo o papel  de laranja para  ocultar  o

domínio de MÁRIO PEIXOTO sobre as empresas.

Por fim,  em outra vertente de atuação do núcleo financeiro operacional da

organização  criminosa,  mas  também conectado  à  extensa  teia, MARCOS GUILHERME

BORGES atua nos atos de lavagem do grupo criminoso, tendo especial participação nas

operações que envolveram os negócios com o ex-Deputado Estadual PAULO MELO.

MARCOS  GUILHERME  BORGES,  além  de  sócio  nas  empresas  MM

AGROPECUÁRIA LTDA. e MV GESTÃO E CONSULTORIA DE ATIVOS EMPRESARIAIS

relacionadas a MÁRIO PEIXOTO e PAULO MELO, foi identificado como administrador das

propriedades  rurais  FAZENDA  ALVORADA,  FAZENDA  SEIS  IRMÃOS  e  FAZENDA

ESTÂNCIA GUAÍBA (ou ML II) – inclusive esta última foi registrada no nome de sua mãe

LEILA RODRIGUES  BORGES,  após  aquisição  pela  COOPERSULT COOPERATIVA DE

CONSULTORIA LTDA, do grupo PEIXOTO, em 2010.

Tais  bens  imóveis  foram  identificados  como  tendo  sido  utilizados  pelos

acusados  para  lavagem  de  recursos  financeiros  ilícitos,  tendo  MARCOS  GUILHERME

BORGES, desta forma, auxiliado na ocultação de patrimônio e movimentação/dissimulação

de recursos ilícitos da ORCRIM.
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Também foi identificada ligação telefônica recente de MARCOS GUILHERME

BORGES  para  ALESSANDRO  DE  ARAÚJO  DUARTE  na  qual  eles  conversam  sobre

ingressos prometidos por MARIO PEIXOTO à Vereador da cidade do Rio de Janeiro:

ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE (21  x usuário do terminal

21 (cadastrado em nome de ALVORADA GESTAO DE ATIVOS E

CONSULTORIA EIRELI, CNPJ 29.723.441/0001-01, pertencente à MARCOS

GUILHERME BORGES) (24/02/2020)

Degravação: [00:00:56:326]

ALESSANDRO: prometeu quatro para o Vereador (ingressos), só que só

tem dois e o cara está bolado aqui, o vereador. Falando para caralho.

Tem que fazer uma manobra aí. 

HNI: se tiver o de hoje nós troca 

ALESSANDRO: tem dois de hoje para o cara. Esta até aqui comigo. Te dava

esses dois e os quatro de sábado que vem dava para o cara mais tarde,

entendeu?  

HNI: Vereador não serve para nada, foda.  

ALESSANDRO:  Vereador da prefeitura do Rio.  Cara importante.  Ele  é

(inaudivel).

Sobre  essas  questões,  em seu  depoimento  na Polícia  Federal,  MARCOS

GUILHERME BORGES afirmou que:

QUE  é  zootecnista  há  14  anos;  QUE  trabalha  nas  Fazendas
Alvorada, em Ipixuna do Pará-PA, e ML II, em Uberaba/MG; QUE
sua  renda  mensal  varia  muito,  pois  depende  da  safra,  entre
R$15.000,00  e  R$30.000,00;  QUE não  possui  bens  ou  valores  no
exterior;  QUE  no  Brasil,  é  proprietário  de  1  casa  no  Pará  e  2
automóveis;  QUE além disso,  possui  500 cabeças de gado (preço
relativo  de  venda  atualmente  seria  de  R$900.000,00  a
R$1.000.000,00);  QUE  cria  tais  bois  na  Fazenda  Alvorada;  QUE
possui  um contrato  de  comodato  para  utilizar  a  Fazenda  Alvorada
desde  2014/15;  QUE  VINÍCIUS  PEIXOTO,  proprietário  da  MV
GESTÃO  DE  ATIVOS  EMPRESARIAIS,  comprou  a  Fazenda
ALVORADA de  CARLOS  LEITE  em  2014;  QUE  VINÍCIUS  pagou
R$2.300.000,00 pela Fazenda, além de assumir o restante de uma
dívida, no valor de R$8.900.000,00 junto ao Banco da Amazônia; QUE
a Fazenda  tem pouco  mais  de  2800ha;  QUE atualmente  há  800
cabeças  de  boi  na  Fazenda  Alvorada,  sendo  que
aproximadamente  500  lhe  pertencem;  QUE  destas  800,  7
pertencem à MÁRIO PEIXOTO e 6 à PAULO CÉSAR MELO DE SÁ,
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sendo  que  tais  animais  devem  custar  aproximadamente  4  mil
reais cada um; QUE é sócio proprietário da ALVORADA GESTÃO DE
ATIVOS E CONSULTORIA EIRELI, criada em 2018 e com sede em
Paragominas/PA;  QUE  deixou  de  ser  sócio  da  MM
AGROPECUÁRIA  em  2015;  QUE  seus  sócios  na  MM
AGROPECUÁRIA eram as empresas VENTO SUL, de IURI MELO,
e  MV  GESTÃO  DE  ATIVOS,  de  VINÍCIUS  FERREIRA PEIXOTO;
QUE conheceu MÁRIO PEIXOTO em 2010; QUE recebeu a Fazenda
Estância Guaíba, localizada em Uberaba/MG, de herança do seu pai;
QUE sua mãe, LEILA RODRIGUES BORGES, era usufrutuária desta
Fazenda, porém abriu mão do direito para que o Declarante e sua
irmã vendessem o imóvel, o que ocorreu em 2010; QUE ao colocar a
Fazenda a venda, foi procurado por um corretor de imóveis, que lhe
apresentou  MÁRIO PEIXOTO;  QUE MÁRIO PEIXOTO demonstrou
interesse na compra da Fazenda e assim foi feito; QUE o pagamento
pela  Fazenda  Estância  Guaíba/MLII  foi  feito  da  seguinte  forma:
R$500.000,00 em dinheiro e um apartamento na Praça do Ó, Barra da
Tijuca/RJ (avaliado na época em R$1.300.000,00); QUE a quantia de
R$500.000,00  foi  paga  em 5  parcelas,  por  meio  de  transferências
bancárias feitas para a conta pessoa física do Declarante no Banco
Itaú;  QUE à  época  do  negócio,  o  referido  apartamento  tinha  uma
inquilina e o Declarante manteve o contrato de aluguel com a mesma
até 2015; QUE não se recorda do nome completo da locatária, apenas
se recordando que se tratava de "DANIELA"; QUE de 2010 a 2015,
DANIELA  depositou  o  valor  do  aluguel  do  referido  apartamento,
R$5.000,00,  na  já  referida  conta  do  Banco  Itaú  pertencente  ao
Declarante; QUE ao término do contrato com DANIELA, veio a saber
que a locatária não pagou o condomínio por muito tempo; QUE foi
cobrado para pagar tais dívidas deixadas por DANIELA; QUE então
procurou  MÁRIO  PEIXOTO  e  solicitou  que  ele  realizasse  tal
pagamento, afinal atuou como fiador para DANIELA; QUE esclarece
que  MÁRIO  PEIXOTO  não  assumiu  formalmente  como  fiador  de
DANIELA, que tal  acordo foi  feito "de boca";  QUE DANIELA já era
inquilina  de  MÁRIO  PEIXOTO  no  apartamento  em  comento  e  o
Declarante, como dito, deu continuidade ao contrato; QUE como mora
no Pará, assinou procuração para que MÁRIO PEIXOTO vendesse o
apartamento em comento caso aparecesse algum interessado; QUE
passado 1 ano da venda da Fazenda ML II para MÁRIO PEIXOTO, o
Declarante  foi  procurado  pelo  empresário  para  administrar  a
propriedade; QUE então passou a administrar a Fazenda ML II  em
2011; QUE seu salário para tanto é de R$7.000,00; QUE a Fazenda
ML II conta com 2 funcionários (2 vaqueiros); QUE há atualmente na
Fazenda ML II 42 vacas de leite; QUE conheceu PAULO MELO em
uma  exposição  agropecuária  aproximadamente  em  2012/2013,
tendo  sido  apresentado  ao  ex-Deputado  Estadual  por  MÁRIO
PEIXOTO;  QUE  MÁRIO  PEIXOTO  já  comprou  gado  de  PAULO
MELO; QUE não sabe de outros vínculos entre MÁRIO PEIXOTO e
PAULO  MELO;    QUE  conheceu  ALESSANDRO  DE  ARAÚJO
DUARTE no escritório da ATRIO RIO SERVICE, no Centro do Rio;
QUE eventualmente vem ao Rio de Janeiro para prestar contas da
criação  de  gado  de  MÁRIO,  razão  pela  qual  teve  contato  com
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ALESSANDRO  DE  ARAÚJO;  QUE  em  2016,  VINÍCIUS  PEIXOTO
solicitou que o Declarante procurasse uma Fazenda para compra, que
seria dada em garantia na dívida da Fazenda Alvorada junto ao Banco
da Amazônia; QUE o Declarante encontrou uma boa propriedade no
Maranhão,  Fazenda  Seis  Irmãos,  localizada  em  Carutapera/MA,  e
indicou para VINÍCIUS; QUE então VINÍCIUS comprou a Fazenda e
propôs sociedade ao Declarante; QUE o Declarante pagou parte da
Fazenda, por meio da entrega de um automóvel DODGE RAM; QUE
VINÍCIUS pagou  R$200.000,00  pela  Fazenda  Seis  Irmãos,  mais  1
automóvel  e  1  aeronave;  QUE  FLÁVIO  TORNASSE  é  o  antigo
proprietário; QUE não sabe dizer a quem pertencia a aeronave dada
como parte do pagamento; QUE não há desenvolvimento de qualquer
atividade na Fazenda Seis Irmãos; QUE conhece FÁBIO CARDOSO,
tendo  o  conhecido  quando  foram enviadas  as  cabeças  de  boi  de
PAULO MELO para a Fazenda Alvorada; QUE nega que tenha criado
mais gado para PAULO MELO/MAUÁ AGROPECUÁRIA, além de 13
cabeças de boi,  sendo que hoje somente há 6; QUE nunca lhe foi
solicitado que excluísse e-mails/contas de email referente à compra e
venda de gado feita  no interesse dos investigados;  QUE não sabe
explicar os bilhetes encontrados na residência de FÁBIO CARDOSO,
contendo anotações acerca de valores da Fazenda ALVORADA; QUE
reafirma que  PAULO MELO e/ou  FÁBIO CARDOSO não  possuem
qualquer relação com a referida propriedade rural; QUE o escritório
em  Uberaba/MG  onde  foi  realizada  busca  e  apreensão  no  dia
14/05/2020 é utilizado pelo pai do Declarante, porém no local também
há  documentos  seus;  QUE  sobre  a  ligação  telefônica  de  índice
26057743,  esclarece  que  MÁRIO  PEIXOTO  lhe  ofereceu  2
ingressos para um camarote da Itaipava na Sapucaí no carnaval
de  2020;  QUE o  Declarante  veio  passar  o  carnaval  no  Rio  de
Janeiro  com sua  família;  QUE  ALESSANDRO  DE ARAÚJO  lhe
telefonou para pedir os ingressos que MÁRIO havia lhe oferecido,
com o intuito de repassá-los para um Vereador; (...)

Por todo o exposto, assim agindo,  MÁRIO PEIXOTO, VINÍCIUS PEIXOTO,

ALESSANDRO DUARTE, CASSIANO DA SILVA,  LUIZ ROBERTO MARTINS,  MÁRCIO

PEIXOTO, MARCO ANTÔNIO PEIXOTO, JUAN ELIAS, OSVALDO PAIXÃO, ZALI SILVA,

ADELSON PEREIRA, GILSON CARLOS RODRIGUES PAULINO, MATHEUS MENDES e

MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES, estão incursos nas penas do Art. 2º, §4º,

II, III, IV e da Lei 12.850/2013 – FATO 06.
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 3.8 Do crime de obstrução a investigação de organização criminosa (Art. 2º, §1º, da

Lei nº 12.850/2013) – MÁRIO PEIXOTO, VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO, LUIZ ROBERTO

MARTINS,  ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE,  CASSIANO LUIZ  DA SILVA,  JUAN

ELIAS  NEVES  DE  PAULA,  PAULO  CÉSAR  MELO  DE  SÁ,  FÁBIO  CARDOSO  DO

NASCIMENTO e ANDREIA CARDOSO DO NASCIMENTO (FATO 07)

Pelo menos entre 15/11/201761 a 14/05/202062, MARIO PEIXOTO, VINÍCIUS

FERREIRA PEIXOTO, LUIZ ROBERTO MARTINS, ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE,

CASSIANO LUIZ DA SILVA, JUAN ELIAS NEVES DE PAULA, PAULO CÉSAR MELO DE

SÁ, FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO e ANDREIA CARDOSO DO NASCIMENTO63,

de  forma  livre  e  consciente,  em  comunhão  de  desígnios,  tramaram  e  efetivamente

realizaram a destruição/exclusão de documentos/e-mails que pudessem incriminá-los, dessa

forma  embaraçando  a  investigação  de  infrações  penais  que  envolvem  a  organização

criminosa. (Crime de Obstrução de Justiça: art. 2º, §1º da Lei nº 12.850/2013 – FATO 07)

Como foi  demonstrado ao longo da investigação,  a organização criminosa

tem por característica atuar sistematicamente para a destruição de provas que  pudessem

permitir  rastrear  suas  atividades  ilícitas.  Verificou-se,  ainda,  que  essa  atuação  foi

progredindo ao longo do tempo, especialmente diante dos crescentes rumores divulgados

na mídia a respeito de vinculações espúrias de MÁRIO PEIXOTO com agentes públicos e

contratações milionárias.

A fim de ilustrar essa evolução quanto às suspeitas de que as investigações

poderiam alcançar MÁRIO PEIXOTO e a sua organização criminosa, pode-se apresentar a

seguinte linha do tempo, com as principais notícias encontradas em fontes abertas:

61 Um dia após a deflagração da Operação Cadeia Velha.
62 Data de deflagração da Operação Favorito.
63 As condutas imputadas em relação a PAULO MELO, ANDREIA CARDOSO e FÁBIO CARDOSO 

cingem-se ao período entre 15/11/2017 (um dia após a deflagração da Operação Cadeia Velha) e 
08/11/2018 (data da deflagração da Operação Furna da Onça). 
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Ainda no ano de 2018, quando da deflagração da Operação Furna da Onça

(08/11/2018),  foram  apreendidos  no  endereço  residencial  de  ANDREIA  CARDOSO,

conhecida  operadora  financeira de  PAULO  MELO,  manuscritos  com  instruções  para

destruição de provas e movimentação de recursos que envolviam  ANDREIA CARDOSO,

seu irmão  FÁBIO CARDOSO, o ex-Deputado  PAULO MELO, bem como diversas outras

pessoas e empresas a eles relacionados.

Conforme Relatório de Análise de Material Apreendido nº 016/2018, da Polícia

Federal  (DOC.  20),  os documentos  foram apreendidos em endereço no qual  ANDREIA

CARDOSO residia junto com sua mãe. Cabe destacar que  ANDREIA CARDOSO e seu

irmão  FÁBIO  CARDOSO,  haviam  sido  presos  também  na  Operação  Cadeia  Velha  e

permaneceram presos entre 14/11/2017 a 22/08/2018. 

Assim, os referidos documentos não haviam sido apreendidos quando das

medidas  de  busca  e  apreensão  realizadas  na  Operação  Cadeia  Velha,  tratando-se  de

orientações produzidas por FÁBIO CARDOSO, de dentro do presídio e que deveriam ser

258/295



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

repassadas  a  sua  irmã  ANDREIA CARDOSO  para  que  pudessem  alcançar  os  demais

integrantes da organização criminosa, especialmente MÁRIO PEIXOTO, seu filho VINÍCIUS

PEIXOTO, os operadores financeiros ALESSANDRO DUARTE, CASSIANO DA SILVA, bem

como MARCOS GUILHERME BORGES.

De  fato,  naquela  oportunidade,  ainda  não  eram  de  conhecimento  das

autoridades policiais maiores detalhes acerca dos negócios espúrios entre PAULO MELO e

MÁRIO PEIXOTO com relação à lavagem de dinheiro por meio aquisição de gado e imóveis

rurais, nem eram completamente conhecidos os nomes ali indicados nas anotações, o que

somente foi possível elucidar após o avanço das investigações.

Dentre  as  anotações,  verifica-se  que  o  seguinte  trecho  faz  referência  à

exclusão de e-mails relacionados à “MAUÁ” e “animais do MÁRIO/ATRIO”, em clara alusão

às operações de venda de gado relatadas em capítulo acima:

Em outra passagem das mesmas anotações,  consta ainda indicação

“contrato  animais  Mauá  x  Mario  x  ATRIO”,  nitidamente  relacionada  às  operações  de

aquisição de gado por MARIO PEIXOTO da empresa MAUÁ AGROPECUÁRIA, de PAULO

MELO, já citadas acima:
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Não bastasse, o manuscrito indica que o contrato “estava quase pronto,

entramos em uma divergência por causa dos valores, você fez uma conta que não estava

fechando” (…) “Pede Mario para assinar com data anterior, depois PM assina, pode ser

aqui mesmo”.

Veja-se que a anotação deixa clara a mensagem para atuação do grupo

MÁRIO  PEIXOTO,  PAULO  MELO,  FÁBIO  CARDOSO  e  ANDREIA CARDOSO  para  a

ocultação  e  dissimulação  de  provas,  inclusive  com  a  confecção  de  contrato  com  data

anterior aos pagamentos pelas supostas vendas de gado narradas acima.

Ademais,  na  anotação  a  seguir,  além  das  diversas  menções  à

destruição  de  provas,  fica  clara  a  atuação  da  organização  criminosa  para  camuflar  os

pagamentos espúrios realizados por  MÁRIO PEIXOTO em favor de PAULO MELO, diante

da indicação “Mauá x ATRIO x MP” e “o encontro de contas estava praticamente pronto”:
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Veja-se  que  as  menções  aos  nomes  de  “GUILHERME”  e  “XARÁ”  no

documento acima se referem a MARCOS GUILHERME BORGES e ÁGUIDO HENRIQUE,

operador  financeiro de PAULO MELO que atuou na expedição de notas fiscais  sobre a
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venda do gado, como narrado no capítulo acima, a não deixar dúvidas que se tratava de

orientações para a obstrução e embaraço ao avanço das investigações.

Nos  manuscritos  a  seguir  constam  indicações  para  a  destruição  de

documentos  que  mencionassem  ““ALESSANDRO,  MARIO,  VINÍCIUS,  GUILHERME,

PAULO  AFONSO  TRINDADE  JR...”  (provavelmente  ALESSANDRO  DUARTE,  MÁRIO

PEIXOTO e VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO), conforme imagem ma seguir:

Também chamou a atenção o  seguinte  manuscrito,  que demonstra que  as

orientações tinham como destinatário MÁRIO PEIXOTO:
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Como destacado pela autoridade policial,  as anotações não deixam dúvidas

de que foram direcionadas para MÁRIO PEIXOTO. Nesse sentido, importante observar os

trechos  “vai  acabar  sobrando  p/  vc/seu  filho/irmão...  e  sabe  lá  mais  quem”,  além  das

diversas menções ao nome VINÍCIUS (provavelmente VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO) e à

empresa WALSAM (provavelmente  WALSAM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA.),  na

qual VINÍCIUS PEIXOTO foi sócio de 16/12/2013 a 31/05/20171.

Sobre  a  WALSAM,  que  conta  com  ÁGUIDO  HENRIQUE  ALMEIDA  DA

COSTA2  (atualmente  Secretário  de  Finanças  de  Saquarema)  como procurador,  cumpre

observar  que  se  trata  de  pessoa  de  confiança  que  atuava  na  gestão  dos  negócios  de

PAULO MELO, estando envolvido nos atos de lavagem pela compra e venda de gado, fatos

objeto de denúncia apartada.
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Consta ainda menção à SPE, que trata-se de empresa SPE RECREIO, com

vínculos entre PAULO MELO e MÁRIO PEIXOTO:

Cumpre  destacar  que  no  Icloud  de  MÁRIO  PEIXOTO  foi  encontrado  o

seguinte grupo aberto com FÁBIO CARDOSO com o título “SPE NOVO RECREIO”:
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Mais  recentemente,  diálogos  entre  os  membros  da organização  criminosa

captados  pela  autoridade  policial  apontaram os  seus  esforços  para  destruir  provas  que

pudessem incriminá-los, de forma a embaraçar as investigações de suas infrações penais,

por orientação de MÁRIO PEIXOTO.

De fato, a Polícia Federal identificou que no dia 23/03/2020 MARIO PEIXOTO

se deslocou de sua casa em Angra dos Reis – onde estava refugiado para a quarentena

imposta pela pandemia – e se encontrou com o operador financeiro  CASSIANO LUIZ, na

Barra da Tijuca. Este, após o encontro, almoçou com ALESSANDRO DUARTE, o qual no

dia seguinte, 24/03/2020, telefonou para LUIZ ROBERTO MARTINS e repassou as ordens

do “amigo” para realizar a troca de aparelhos telefônicos, de número e e-mails:

Alvo: ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE Nº Interceptado:

(21) 

Assunto: ALESSANDRO X LUIZ - TROCAR APARELHO Nº Contato:

ID: 27686183 Direção:

Data: 24/03/2020 12:50:04 Duração: 00:01:14

Arquivo: 01_15_27686183_20200324125004_20364393 Tipo: Áudio
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Degravação:
“Alessandro: fala meu amigo, tudo bem? Está por onde?
Luiz Roberto: estou em Valença
Alessandro: recluso né? Fica dando mole não. Você está no grupo de
risco igual meu pai pô  
Luiz Roberto: com certeza, 69.  
Alessandro: meu pai tem 70. Minha mãe tem 72. Grupo de risco, puta
que pariu. Deixa eu te falar um negócio. O amigo pediu para te dar
um recado. Para fazer aquela outra barata voa ai. Trocar telefone,
aparelho, dar  um geral,  depois eu te explico.  Pediu para eu te
avisar de novo.  
Luiz Roberto: está ok
Alessandro: mas é urgente tá? Email, é para ver tudo. Está ok
Luiz Roberto:  está ok
Alessandro: quando você tiver aqui em baixo você me fala que eu te
encontro
Luiz Roberto:  está ok
Alessandro: valeu meu amigo
Luiz Roberto: abraço
Alessandro: se cuida”

Veja-se  que,  no  aparelho  celular  de  LUIZ  ROBERTO,  o  contato  de

ALESSANDRO  DUARTE  estava  cadastrado  como  “Alessandro  Duarte  2020”,  em  uma

alusão ao novo número que o investigado passou a utilizar  após as  ordens de MÁRIO

PEIXOTO:
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A análise  do  material  obtido  pela  interceptação  telemática  corroborou  as

informações contidas no diálogo acima, havendo fortes indícios de que CASSIANO LUIZ

tenha excluído arquivos de sua nuvem do ICloud. Isso porque, embora análise da caixa de

e-mails de ALESSANDRO DUARTE tenha revelado uma série de mensagens trocadas entre

os investigados,  a conta de ICloud de CASSIANO LUIZ apresentou apenas cerca de 5

documentos e contatos, como indicado na imagem a seguir:

267/295



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Considerando o contexto da investigação, especialmente os áudios captados

no período anterior de monitoramento, que indicaram que  CASSIANO LUIZ DA SILVA se

reuniu  com  MÁRIO  PEIXOTO e  em  seguida  repassou  aos  demais  integrantes  da

organização criminosa a orientação para destruir  provas ou “fazer aquela barata voa”,  o

afastamento  do  sigilo  telemático  corroborou  as  informações  obtidas  pela  interceptação

telefônica, havendo fortes sinais de que o investigado efetivamente deletou os arquivos em

sua nuvem ICloud.

Também foi  possível  identificar  mensagens  constantes  na caixa  de  e-mail

mariopeixoto.ml@  que  demonstram que MÁRIO PEIXOTO vem recentemente

habilitando  novos  aparelhos  de  Iphones,  em  conformidade  com  suas  orientações  aos

demais integrantes de trocar de aparelho, como demonstram os e-mails de 23/03/2020 e de

08/02/2020:
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Ainda, em mensagens trocadas pelo aplicativo Whatsapp no dia 01/04/2020,

JUAN  ELIAS indaga  se  o  “bara(sic)  voa”  serviria  também  para  “Cristiano”,  ao  que

ALESSANDRO  DUARTE retruca  dizendo  “se  ele  tiver  algo  dúbio”.  JUAN em  seguida

devolve: “Pow, mas num é para tirar tudo e qualquer coisa?”, “Estou simplesmente zerando”

e ALESSANDRO complementa: “Preciso migrar minha máquina tb”, “Pqp”:
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Como  ALESSANDRO  DUARTE não  responde  expressamente  sobre

CRISTIANO,  JUAN  ELIAS volta  a  perguntar,  dessa  vez  de  maneira  mais  explícita,

afastando qualquer dúvida sobre o crime de obstrução de justiça em curso: “Mando apagar

ou não?”

270/295



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

No  dia  seguinte,  02/04/2020,  às  19h21min8segundos,  JUAN  manda

mensagem de voz para  ALESSANDRO  fazendo referência a documentos das “Ms” (em

referência às diversas empresas do grupo que começam com a letra “M”64), que teriam sido

transportados para uma “sala mágica”.

64 Podemos citar: ML AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA, MCK GESTAO DE 
ATIVOS EMPRESARIAIS CONSULTORIA E PARTICIP, MV GESTAO E CONSULTORIA DE 
ATIVOS EMPRESARIAIS E PARTICIP, MVC GESTAO DE ATIVOS EMPRESARIAIS, 
CONSULTORIA E PARTICIP
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JUAN – “Muita coisa que tinha das ‘Ms’ tambem foi lá para a  sala
mágica lá. Tem muita coisa lá”65 (grifos nossos).

Logo  em  seguida,  às  19h21min55seg,  ALESSANDRO  responde  que  iria

passar o dia na “salinha”, “dando uma geral” e “uma arrumação no computador”.

ALESSANDRO – “Eu sei pô, eu sei que tem muita coisa lá. Mas tem
algumas coisa contigo ali também, entendeu? Que a gente… que eu
peguei 2014, 13. Tem algumas coisas contigo também.  Vamos dar
uma arrumada para levar, vamos dar revisada naqueles armários,
e amanhã eu vou lá para a salinha. Amanhã vou ficar na salinha lá,
da hora do almoço até a hora de embora, entendeu?  Vou ficar lá,
dando  uma  geral.  Já  tô  dando  uma  arrumação  lá  no
computador… Você  não  vai  pagar  a  Bralimp não,  cara,  e  o  meu
dinheiro? Não vai me pagar não?66 (grifos nossos)”

Tais condutas se coadunam com indícios anteriores de que a organização

criminosa periodicamente destrói provas de modo a eliminar os vestígios de suas condutas

delitivas, uma vez que tais instruções já haviam sido repassadas por PAULO MELO ainda

em 2018, como visto acima.

Mas não foi apenas destruindo documentos que a organização trabalhou para

embaraçar os trabalhos de investigação das autoridades. Dando sequência ao iter criminis,

e detendo informações privilegiadas em razão do estreito contato com autoridades públicas,

MARIO PEIXOTO, ALESSANDRO DUARTE e JUAN DE PAULA alertaram outros membros

da  ORCRIM  e  terceiros  a  respeito  da  operação  policial  sigilosa  que  ocorreria  no  dia

seguinte.

Às 19h55min do dia 13/05/2020, MARIO PEIXOTO liga para ALESSANDRO

DUARTE por meio do aplicativo Whatsapp, em chamada que dura 5 segundos. Duas novas

chamadas de  MARIO para  ALESSANDRO são registradas às 19h58min (13 segundos) e

20h03min (2 minutos e trinta e sete segundos), todas por meio do aplicativo Whatsapp,

conforme imagem abaixo67:

65 Áudio disponível em: https://mpfdrive.mpf.mp.br:443/ssf/s/readFile/share/201597/-
7790158223184263588/publicLink/1e551480-3537-437e-8764-a6e7bfb31ad4.opus

66 Áudio disponível em: https://mpfdrive.mpf.mp.br:443/ssf/s/readFile/share/201596/-
3019444028749335758/publicLink/18913509-5537-4965-9b1c-9f1e7ca6fe3d.opus

67 Registre-se que no celular apreendido com ALESSANDRO não havia qualquer outro 
registro de ligações entre ambos anteriormente.
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Às 21h05min, do mesmo dia (13/05/2020), ALESSANDRO envia mensagem

para JUAN DE PAULA, dizendo: "Bloco na Rua Amanhã", "Fica esperto", "Preto Dourado". A

menção a "bloco na rua" é, obviamente, alusão a operação policial, ao passo que "preto e

dourado"  uma  referência  às  cores  dos  veículos  da  Polícia  Federal.  Em  resposta  às

mensagens de ALESSANDRO, JUAN apenas diz "Pqp" repetidamente.
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Além de avisar JUAN da existência de operação policial sigilosa que ocorreria

no  dia  seguinte  (14/05/2020),  ALESSANDRO também  informa  RAMON  NEVES

(subsecretário de agricultura), às 22h42min com a mesma expressão "Cor preta e Dourada".

Como Ramon não entende a referência,  ALESSANDRO é mais explícito: "Tu é da onde",

"Operação Amanhã":

Dessa  forma,  ficam  evidentes  os  esforços  contínuos  de  obstrução  às
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investigações  criminais  denotando  o  modus  operandi de  destruição  de  provas  pela

organização  criminosa  objeto  da  presente  denúncia,  e  também  a  ampla  influência  da

organização com conhecimento de informações privilegiadas acerca da operação policial

antes de sua deflagração.

Assim  agindo,  MARIO  PEIXOTO,  VINÍCIUS  FERREIRA PEIXOTO,  LUIZ

ROBERTO  MARTINS,  ALESSANDRO  DE  ARAÚJO  DUARTE,  CASSIANO  LUIZ  DA

SILVA,  JUAN  ELIAS  NEVES  DE  PAULA,  PAULO  CÉSAR  MELO  DE  SÁ,  FÁBIO

CARDOSO DO NASCIMENTO e ANDREIA CARDOSO DO NASCIMENTO, estão incursos

nas penas do art. 2º, §1º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 29 do Código Penal.

 4 Capitulação dos fatos  

Pelo  exposto,  é  apresentada a  presente  denúncia  para imputar  os  crimes

descritos a seguir:

MÁRIO PEIXOTO

Tendo MÁRIO PEIXOTO:

a) de modo consciente e voluntário, ao menos entre 15 de maio de 2012 e 2018, de forma

reiterada e por intermédio de organização criminosa,  com o auxílio  de  LUIZ ROBERTO

MARTINS,  ALESSANDRO  DUARTE e  CASSIANO  DA  SILVA,  em  ao  menos  54

oportunidades, ocultado e dissimulado a disposição, a movimentação e a propriedade do

montante de, ao menos, R$ 176.893.625,10, correspondente aos valores pagos pelo Estado

do Rio de Janeiro à Organização Social IDR e repassados de acordo com as ordens do real

administrador  da  referida  OS,  mediante  subcontratações  das  empresas  ATRIO  RIO

SERVICE  TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS  LTDA  (CNPJ  07.046.566/0001-01),  HOSP  RIO

MATERIAL HOSPITALAR EPP (CNPJ  00.350.160/0001-60),  LINO BRIOTE PRODUTOS

FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 00.274.838/0001-73), DIVINO SABOR

COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA (CNPJ 11.124.453/0001-46),

TECHNO  EMPREENDIMENTOS  EM  INFORMÁTICA  LTDA  (CNPJ  12.112.414/0001-91),

NOVA  LOCAL  RIO  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  LTDA  (CNPJ  07.056.444/0001-98),

CAPTAR  COOPER  COOPERATIVA  DE  TRABALHO  DE  MULTISERVIÇOS
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PROFISSIONAIS  (CNPJ  04.032.733/0001-69),  ACI  SERVIÇOS  MÉDICOS  LTDA  (CNPJ

12.816.368/0001-01) e HBS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA (CNPJ 07.613.468/0001-

09), relacionadas à organização criminosa, de modo a ocultar e distanciar os recursos de

sua origem ilícita, está incurso nas penas do art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/98, na forma dos

arts. 29 e 30 do Código Penal (Conjunto de Fatos 01);

b) de modo consciente e voluntário, entre os anos de 2012 a 2016, em 523 oportunidades,

por  intermédio  de organização  criminosa,  com o auxílio  de  LUIZ ROBERTO MARTINS,

VINÍCIUS PEIXOTO, MÁRCIO PEIXOTO, MARCO ANTÔNIO PEIXOTO, ALESSANDRO

DUARTE e  CASSIANO DA SILVA,  convertido em ativos lícitos o montante total  de R$

50.257.482,78,  por  meio  de  transações  bancárias  da  empresa  ATRIO-RIO  SERVICE

TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS  LTDA,  atualmente  denominada  GAIA  SERVICE  TECH

TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA,  subcontratada da Organização Social  IDR,  para as

empresas  GML  GESTÃO  DE  ATIVOS  EMPRESARIAIS,  CONSULTORIA  E

PARTICIPAÇÕES  LTDA  (11.016.606/0001-31),  MV  GESTÃO  E  CONSULTORIA  DE

ATIVOS  EMPRESARIAIS  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA  (19.394.911/0001-79)  e  MVC

GESTÃO DE ATIVOS EMPRESARIAIS E CONSULTORIA (11.046.136/0001-59), empresas

patrimoniais  da família  PEIXOTO, com o intuito  de ocultar  ou dissimular  a utilização de

valores provenientes de infração penal, tendo ainda utilizado a ATRIO-RIO SERVICE para

ocultar o produto dos seus crimes, usando-a para custear suas despesas pessoais,  está

incurso nas penas do art. 1º, §1º e artigo 1º, §2º, II, ambos com incidência do §4º da

Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal (Conjunto de Fatos 02);

c) de modo consciente e voluntário,  ao menos entre os anos de 2012 e 2018, em 210

oportunidades, por intermédio de organização criminosa, com o auxílio de LUIZ ROBERTO

MARTINS, ALESSANDRO DUARTE e  CASSIANO DA SILVA,  ocultado e dissimulado a

natureza,  a  origem,  a  localização,  a  disposição,  a  movimentação  e  a  propriedade  do

montante total de R$ 17.206.459,93, correspondente aos valores repassados por meio de

transações  bancárias  da  empresa  ATRIO-RIO  SERVICE  TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS

LTDA, atualmente denominada GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA,

subcontratada  da  Organização  Social  IDR,  para  as  empresas  AD  CONSULTORIA  E

AUDITORIA LTDA.  (CNPJ 135834240001-78)  e CLS MARKETING E SERVIÇOS LTDA.

(CNPJ 09.552.112/0001-20),  controladas  por  ALESSANDRO DUARTE e CASSIANO DA

SILVA, de modo a ocultar e distanciar os recursos de sua origem ilícita, está incurso nas
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penas do art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal

(Conjunto de Fatos 03);

d) de  modo  consciente  e  voluntário,  ao  menos  entre  25/03/2009  e  18/01/2019,  por

intermédio  de  organização  criminosa,  com  o  auxílio  de  MÁRCIO  PEIXOTO,  MARCO

ANTÔNIO  PEIXOTO,  ALESSANDRO  DUARTE e  CASSIANO  DA  SILVA,  ocultado  e

dissimulado  a  natureza,  a  origem,  a  localização,  a  disposição,  a  movimentação  e  a

propriedade do montante total  de R$ 11.556.457,82,  dos quais  R$ 10.352.182,67 foram

sacados em espécie por OSVALDO DA PAIXÃO FILHO de contas controladas pelo grupo

criminoso,  por  meio  de  1300  operações  com  características  de  fracionamento,  e  R$

1.204.275,15 foram sacados em espécie por ZALI SILVA de contas controladas pelo grupo

criminoso, por meio de 329 operações com características de fracionamento, está incurso

nas penas do art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal

(Conjunto de Fatos 04);

e)  de  modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de  vontades,  promovido,

constituído, financiado e integrado, pessoalmente, de modo estruturalmente ordenado e com

divisão de tarefas, organização criminosa instalada no Estado do Rio de Janeiro, que tinha

por finalidade a prática de crimes de corrupção, peculato, fraude a licitações e lavagem dos

recursos financeiros auferidos desses crimes, por meio de extensa rede de Organizações

Sociais, de empresas fornecedoras de mercadorias e de serviços para o Estado do Rio de

Janeiro,  ao menos,  nas  áreas da saúde,  educação  e  trânsito,  bem como de empresas

criadas para ocultação e blindagem patrimonial, está incurso nas penas do art. 2º, caput

c/c § 4º, II, III e IV, da Lei nº 12.850/2013 (Fato 06);

f) de modo consciente e voluntário, em comunhão de desígnios com VINÍCIUS FERREIRA

PEIXOTO, LUIZ ROBERTO MARTINS, ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, CASSIANO

LUIZ DA SILVA, JUAN ELIAS NEVES DE PAULA, PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, FÁBIO

CARDOSO  DO  NASCIMENTO  e  ANDREIA  CARDOSO  DO  NASCIMENTO,  tramado  e

efetivamente  realizado  a  destruição/exclusão  de  documentos/e-mails  que  pudessem

incriminá-los, dessa forma embaraçando a investigação de infrações penais que envolvem a

organização criminosa, está incurso nas penas do art. 2º, §1º da Lei nº 12.850/2013, na

forma do art. 29 do CP (FATO 07);
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VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO

Tendo VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO:

a) de modo consciente e voluntário, auxiliado  MÁRIO PEIXOTO,  em concurso com LUIZ

ROBERTO MARTINS,  MÁRCIO PEIXOTO, MARCO ANTÔNIO PEIXOTO, ALESSANDRO

DUARTE e CASSIANO DA SILVA,  a converter em ativos lícitos o montante total de R$

50.257.482,78,  por  meio  de  transações  bancárias  da  empresa  ATRIO-RIO  SERVICE

TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS  LTDA,  atualmente  denominada  GAIA  SERVICE  TECH

TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA,  subcontratada da Organização Social  IDR,  para as

empresas  GML  GESTÃO  DE  ATIVOS  EMPRESARIAIS,  CONSULTORIA  E

PARTICIPAÇÕES  LTDA  (11.016.606/0001-31),  MV  GESTÃO  E  CONSULTORIA  DE

ATIVOS  EMPRESARIAIS  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA  (19.394.911/0001-79)  e  MVC

GESTÃO DE ATIVOS EMPRESARIAIS E CONSULTORIA (11.046.136/0001-59), empresas

patrimoniais  da família  PEIXOTO, com o intuito  de ocultar  ou dissimular  a utilização de

valores provenientes de infração penal, tendo ainda utilizado a ATRIO-RIO SERVICE para

ocucltar o produto dos seus crimes, usando-a para custear suas despesas pessoais, está

incurso nas penas do art. 1º, §1º e artigo 1º, §2º, II, ambos com incidência do §4º da Lei

nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal (Conjunto de Fatos 02);

b)  de  modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de  vontades,  promovido,

constituído, financiado e integrado, pessoalmente, de modo estruturalmente ordenado e com

divisão de tarefas, organização criminosa instalada no Estado do Rio de Janeiro, que tinha

por finalidade a prática de crimes de corrupção, peculato, fraude a licitações e lavagem dos

recursos financeiros auferidos desses crimes, por meio de extensa rede de Organizações

Sociais, de empresas fornecedoras de mercadorias e de serviços para o Estado do Rio de

Janeiro,  ao menos,  nas  áreas da saúde,  educação  e  trânsito,  bem como de empresas

criadas para ocultação e blindagem patrimonial, está incurso nas penas do art. 2º, caput

c/c § 4º, II, III e IV, da Lei nº 12.850/2013 (Fato 06);

c)  de modo consciente e voluntário, em comunhão de desígnios com MÁRIO PEIXOTO,

LUIZ ROBERTO MARTINS, ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, CASSIANO LUIZ DA
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SILVA, JUAN ELIAS NEVES DE PAULA, PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, FÁBIO CARDOSO

DO NASCIMENTO e ANDREIA CARDOSO DO NASCIMENTO,  tramado e  efetivamente

realizado a destruição/exclusão de documentos/e-mails que pudessem incriminá-los, dessa

forma  embaraçando  a  investigação  de  infrações  penais  que  envolvem  a  organização

criminosa, está incurso nas penas do art. 2º, §1º da Lei nº 12.850/2013, na forma do art.

29 do CP (FATO 07);

PAULO MELO DE SÁ

Tendo PAULO MELO DE SÁ:

a)  de modo consciente e voluntário, em comunhão de desígnios com  MÁRIO PEIXOTO,

VINÍCIUS PEIXOTO, LUIZ ROBERTO MARTINS, ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE,

CASSIANO  LUIZ  DA SILVA,  JUAN  ELIAS NEVES  DE  PAULA,  FÁBIO  CARDOSO  DO

NASCIMENTO  e  ANDREIA  CARDOSO  DO  NASCIMENTO,  tramado  e  efetivamente

realizado a destruição/exclusão de documentos/e-mails que pudessem incriminá-los, dessa

forma  embaraçando  a  investigação  de  infrações  penais  que  envolvem  a  organização

criminosa, está incurso nas penas do art. 2º, §1º da Lei nº 12.850/2013, na forma do art.

29 do CP (FATO 07);

ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE

Tendo ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE:

a) de modo consciente e voluntário, ao menos entre 15 de maio de 2012 e 2018, de forma

reiterada  e  por  intermédio  de  organização  criminosa,  auxiliado  MÁRIO  PEIXOTO,  em

concurso com o auxílio de  LUIZ ROBERTO MARTINS e  CASSIANO DA SILVA,  em ao

menos  54  oportunidades,  a  ocultar  e  dissimular a  disposição,  a  movimentação  e  a

propriedade do montante de, ao menos, R$ 176.893.625,10, correspondente aos valores

pagos pelo Estado do Rio de Janeiro à Organização Social IDR e repassados de acordo

com  as  ordens  do  real  administrador  da  referida  OS,  mediante  subcontratações  das

empresas  ATRIO  RIO  SERVICE  TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS  LTDA  (CNPJ

07.046.566/0001-01), HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR EPP (CNPJ 00.350.160/0001-

60),  LINO  BRIOTE  PRODUTOS  FARMACÊUTICOS  E  HOSPITALARES  LTDA  (CNPJ
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00.274.838/0001-73),  DIVINO  SABOR  COMÉRCIO  DE  ALIMENTOS  E  SERVIÇOS

TÉCNICOS  LTDA  (CNPJ  11.124.453/0001-46),  TECHNO  EMPREENDIMENTOS  EM

INFORMÁTICA LTDA (CNPJ 12.112.414/0001-91),  NOVA LOCAL RIO PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS  LTDA  (CNPJ  07.056.444/0001-98),  CAPTAR  COOPER  COOPERATIVA  DE

TRABALHO  DE  MULTISERVIÇOS  PROFISSIONAIS  (CNPJ  04.032.733/0001-69),  ACI

SERVIÇOS  MÉDICOS  LTDA  (CNPJ  12.816.368/0001-01)  e  HBS  VIGILÂNCIA  E

SEGURANÇA LTDA (CNPJ 07.613.468/0001-09), relacionadas à organização criminosa, de

modo a ocultar e distanciar os recursos de sua origem ilícita,  está incurso nas penas do

art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal (Conjunto de

Fatos 01);

b) de modo consciente e voluntário, entre os anos de 2012 a 2016, em 523 oportunidades,

por  intermédio  de organização  criminosa,  auxiliado  MÁRIO PEIXOTO,  com o auxílio  de

LUIZ ROBERTO MARTINS, VINÍCIUS PEIXOTO, MÁRCIO PEIXOTO, MARCO ANTÔNIO

PEIXOTO e  CASSIANO DA SILVA, a converter em ativos lícitos o montante total de R$

50.257.482,78,  por  meio  de  transações  bancárias  da  empresa  ATRIO-RIO  SERVICE

TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS  LTDA,  atualmente  denominada  GAIA  SERVICE  TECH

TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA,  subcontratada da Organização Social  IDR,  para as

empresas  GML  GESTÃO  DE  ATIVOS  EMPRESARIAIS,  CONSULTORIA  E

PARTICIPAÇÕES  LTDA  (11.016.606/0001-31),  MV  GESTÃO  E  CONSULTORIA  DE

ATIVOS  EMPRESARIAIS  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA  (19.394.911/0001-79)  e  MVC

GESTÃO DE ATIVOS EMPRESARIAIS E CONSULTORIA (11.046.136/0001-59), empresas

patrimoniais  da família  PEIXOTO, com o intuito  de ocultar  ou dissimular  a utilização de

valores provenientes de infração penal, tendo ainda auxiliado MÁRIO PEIXOTO  a utilizar a

ATRIO-RIO SERVICE para ocultar o produto dos seus crimes, usando-a para custear suas

despesas pessoais, está incurso nas penas do art. 1º, §1º e artigo 1º, §2º, II, ambos com

incidência  do §4º  da Lei  nº  9.613/98,  na forma dos arts.  29 e 30 do Código Penal

(Conjunto de Fatos 02);

c) de modo consciente e voluntário,  ao menos entre os anos de 2012 e 2018, em 210

oportunidades, por intermédio de organização criminosa, auxiliado MÁRIO PEIXOTO, com o

auxílio de  LUIZ ROBERTO MARTINS e  CASSIANO DA SILVA, a ocultar e dissimular a

natureza,  a  origem,  a  localização,  a  disposição,  a  movimentação  e  a  propriedade  do

montante total de R$ 17.206.459,93, correspondente aos valores repassados por meio de
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transações  bancárias  da  empresa  ATRIO-RIO  SERVICE  TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS

LTDA, atualmente denominada GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA,

subcontratada  da  Organização  Social  IDR,  para  as  empresas  AD  CONSULTORIA  E

AUDITORIA LTDA.  (CNPJ 135834240001-78)  e CLS MARKETING E SERVIÇOS LTDA.

(CNPJ 09.552.112/0001-20),  controladas  por  ALESSANDRO DUARTE e CASSIANO DA

SILVA, de modo a ocultar e distanciar os recursos de sua origem ilícita, está incurso nas

penas do art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal

(Conjunto de Fatos 03);

d) de  modo  consciente  e  voluntário,  ao  menos  entre  25/03/2009  e  18/01/2019,  por

intermédio  de  organização  criminosa,  auxiliado  MÁRIO  PEIXOTO,  com  o  auxílio  de

MÁRCIO PEIXOTO,  MARCO ANTÔNIO PEIXOTO e  CASSIANO DA SILVA,  ocultado e

dissimulado  a  natureza,  a  origem,  a  localização,  a  disposição,  a  movimentação  e  a

propriedade do montante total  de R$ 11.556.457,82,  dos quais  R$ 10.352.182,67 foram

sacados em espécie por OSVALDO DA PAIXÃO FILHO de contas controladas pelo grupo

criminoso,  por  meio  de  1300  operações  com  características  de  fracionamento,  e  R$

1.204.275,15 foram sacados em espécie por ZALI SILVA de contas controladas pelo grupo

criminoso, por meio de 329 operações com características de fracionamento, está incurso

nas penas do art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal

(Conjunto de Fatos 04);

e) de  modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de  vontades,  promovido,

constituído, financiado e integrado, pessoalmente, de modo estruturalmente ordenado e com

divisão de tarefas, organização criminosa instalada no Estado do Rio de Janeiro, que tinha

por finalidade a prática de crimes de corrupção, peculato, fraude a licitações e lavagem dos

recursos financeiros auferidos desses crimes, por meio de extensa rede de Organizações

Sociais, de empresas fornecedoras de mercadorias e de serviços para o Estado do Rio de

Janeiro,  ao menos,  nas  áreas da saúde,  educação  e  trânsito,  bem como de empresas

criadas para ocultação e blindagem patrimonial, está incurso nas penas do art. 2º, caput

c/c § 4º, II, III e IV, da Lei nº 12.850/2013 (Fato 06);

f)  de modo consciente e voluntário,  em comunhão de desígnios com MÁRIO PEIXOTO,

VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO, LUIZ ROBERTO MARTINS, CASSIANO LUIZ DA SILVA,

JUAN ELIAS NEVES DE PAULA, PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, FÁBIO CARDOSO DO

281/295



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

NASCIMENTO  e  ANDREIA  CARDOSO  DO  NASCIMENTO,  tramado  e  efetivamente

realizado a destruição/exclusão de documentos/e-mails que pudessem incriminá-los, dessa

forma  embaraçando  a  investigação  de  infrações  penais  que  envolvem  a  organização

criminosa, está incurso nas penas do art. 2º, §1º da Lei nº 12.850/2013, na forma do art.

29 do CP (FATO 07);

CASSIANO LUIZ DA SILVA

Tendo CASSIANO LUIZ DA SILVA:

a) de modo consciente e voluntário, ao menos entre 15 de maio de 2012 e 2018, de forma

reiterada  e  por  intermédio  de  organização  criminosa,  auxiliado  MÁRIO  PEIXOTO,  em

concurso com o auxílio de LUIZ ROBERTO MARTINS e ALESSANDRO DUARTE, a ocultar

e dissimular a disposição, a movimentação e a propriedade do montante de, ao menos, R$

176.893.625,10,  correspondente  aos  valores  pagos  pelo  Estado  do  Rio  de  Janeiro  à

Organização Social IDR e repassados de acordo com as ordens do real administrador da

referida OS, mediante subcontratações das empresas ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA

E SERVIÇOS  LTDA (CNPJ  07.046.566/0001-01),  HOSP RIO  MATERIAL  HOSPITALAR

EPP  (CNPJ  00.350.160/0001-60),  LINO  BRIOTE  PRODUTOS  FARMACÊUTICOS  E

HOSPITALARES  LTDA  (CNPJ  00.274.838/0001-73),  DIVINO  SABOR  COMÉRCIO  DE

ALIMENTOS  E  SERVIÇOS  TÉCNICOS  LTDA  (CNPJ  11.124.453/0001-46),  TECHNO

EMPREENDIMENTOS  EM  INFORMÁTICA  LTDA  (CNPJ  12.112.414/0001-91),  NOVA

LOCAL RIO PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  LTDA  (CNPJ  07.056.444/0001-98),  CAPTAR

COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DE MULTISERVIÇOS PROFISSIONAIS (CNPJ

04.032.733/0001-69), ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (CNPJ 12.816.368/0001-01) e HBS

VIGILÂNCIA  E  SEGURANÇA  LTDA  (CNPJ  07.613.468/0001-09),  relacionadas  à

organização criminosa, de modo a ocultar e distanciar os recursos de sua origem ilícita, está

incurso nas penas do art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30 do

Código Penal (Conjunto de Fatos 01);

b) de modo consciente e voluntário, entre os anos de 2012 a 2016, em 523 oportunidades,

por  intermédio  de organização  criminosa,  auxiliado  MÁRIO PEIXOTO,  com o auxílio  de
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LUIZ ROBERTO MARTINS, VINÍCIUS PEIXOTO, MÁRCIO PEIXOTO, MARCO ANTÔNIO

PEIXOTO e ALESSANDRO DUARTE, a converter em ativos lícitos o montante total de R$

50.257.482,78,  por  meio  de  transações  bancárias  da  empresa  ATRIO-RIO  SERVICE

TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS  LTDA,  atualmente  denominada  GAIA  SERVICE  TECH

TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA,  subcontratada da Organização Social  IDR,  para as

empresas  GML  GESTÃO  DE  ATIVOS  EMPRESARIAIS,  CONSULTORIA  E

PARTICIPAÇÕES  LTDA  (11.016.606/0001-31),  MV  GESTÃO  E  CONSULTORIA  DE

ATIVOS  EMPRESARIAIS  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA  (19.394.911/0001-79)  e  MVC

GESTÃO DE ATIVOS EMPRESARIAIS E CONSULTORIA (11.046.136/0001-59), empresas

patrimoniais  da família  PEIXOTO, com o intuito  de ocultar  ou dissimular  a utilização de

valores provenientes de infração penaltendo ainda auxiliado MÁRIO PEIXOTO  a utilizar a

ATRIO-RIO SERVICE para ocultar o produto dos seus crimes, usando-a para custear suas

despesas pessoais, está incurso nas penas do art. 1º, §1º e artigo 1º, §2º, II, ambos com

incidência  do §4º  da Lei  nº  9.613/98,  na forma dos arts.  29 e 30 do Código Penal

(Conjunto de Fatos 02);

c) de modo consciente e voluntário,  ao menos entre os anos de 2012 e 2018, em 210

oportunidades, por intermédio de organização criminosa, auxiliado MÁRIO PEIXOTO, com o

auxílio de LUIZ ROBERTO MARTINS e ALESSANDRO DUARTE, a ocultar e dissimular a

natureza,  a  origem,  a  localização,  a  disposição,  a  movimentação  e  a  propriedade  do

montante total de R$ 17.206.459,93, correspondente aos valores repassados por meio de

transações  bancárias  da  empresa  ATRIO-RIO  SERVICE  TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS

LTDA, atualmente denominada GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA,

subcontratada  da  Organização  Social  IDR,  para  as  empresas  AD  CONSULTORIA  E

AUDITORIA LTDA.  (CNPJ 135834240001-78)  e CLS MARKETING E SERVIÇOS LTDA.

(CNPJ 09.552.112/0001-20),  controladas  por  ALESSANDRO DUARTE e CASSIANO DA

SILVA, de modo a ocultar e distanciar os recursos de sua origem ilícita, está incurso nas

penas do art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal

(Conjunto de Fatos 03);

d) de  modo  consciente  e  voluntário,  ao  menos  entre  25/03/2009  e  18/01/2019,  por

intermédio  de  organização  criminosa,  auxiliado  MÁRIO  PEIXOTO,  com  o  auxílio  de

MÁRCIO PEIXOTO, MARCO ANTÔNIO PEIXOTO e ALESSANDRO DUARTE, a ocultar e

dissimular  a  natureza,  a  origem,  a  localização,  a  disposição,  a  movimentação  e  a
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propriedade do montante total  de R$ 11.556.457,82,  dos quais  R$ 10.352.182,67 foram

sacados em espécie por OSVALDO DA PAIXÃO FILHO de contas controladas pelo grupo

criminoso,  por  meio  de  1300  operações  com  características  de  fracionamento,  e  R$

1.204.275,15 foram sacados em espécie por ZALI SILVA de contas controladas pelo grupo

criminoso, por meio de 329 operações com características de fracionamento, está incurso

nas penas do art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal

(Conjunto de Fatos 04);

e) de  modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de  vontades,  promovido,

constituído, financiado e integrado, pessoalmente, de modo estruturalmente ordenado e com

divisão de tarefas, organização criminosa instalada no Estado do Rio de Janeiro, que tinha

por finalidade a prática de crimes de corrupção, peculato, fraude a licitações e lavagem dos

recursos financeiros auferidos desses crimes, por meio de extensa rede de Organizações

Sociais, de empresas fornecedoras de mercadorias e de serviços para o Estado do Rio de

Janeiro,  ao menos,  nas  áreas da saúde,  educação  e  trânsito,  bem como de empresas

criadas para ocultação e blindagem patrimonial, está incurso nas penas do art. 2º, caput

c/c § 4º, II, III e IV, da Lei nº 12.850/2013 (Fato 06);

f)  de modo consciente e voluntário,  em comunhão de desígnios com MÁRIO PEIXOTO,

VINÍCIUS  FERREIRA  PEIXOTO,  LUIZ  ROBERTO  MARTINS,  ALESSANDRO  DUARTE,

JUAN ELIAS NEVES DE PAULA, PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, FÁBIO CARDOSO DO

NASCIMENTO  e  ANDREIA  CARDOSO  DO  NASCIMENTO,  tramado  e  efetivamente

realizado a destruição/exclusão de documentos/e-mails que pudessem incriminá-los, dessa

forma  embaraçando  a  investigação  de  infrações  penais  que  envolvem  a  organização

criminosa, está incurso nas penas do art. 2º, §1º da Lei nº 12.850/2013, na forma do art.

29 do CP (FATO 07);

LUIZ ROBERTO MARTINS

Tendo LUIZ ROBERTO MARTINS

a) de modo consciente e voluntário, ao menos entre 15 de maio de 2012 e 2018, de forma
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reiterada  e  por  intermédio  de  organização  criminosa,  auxiliado  MÁRIO  PEIXOTO,  em

concurso  com  ALESSANDRO  DUARTE e  CASSIANO  DA  SILVA,  em  ao  menos  54

oportunidade,  a  ocultar  e  dissimular a  disposição,  a  movimentação  e  a  propriedade  do

montante de, ao menos, R$ 176.893.625,10, correspondente aos valores pagos pelo Estado

do Rio de Janeiro à Organização Social IDR e repassados de acordo com as ordens do real

administrador  da  referida  OS,  mediante  subcontratações  das  empresas  ATRIO  RIO

SERVICE  TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS  LTDA  (CNPJ  07.046.566/0001-01),  HOSP  RIO

MATERIAL HOSPITALAR EPP (CNPJ  00.350.160/0001-60),  LINO BRIOTE PRODUTOS

FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 00.274.838/0001-73), DIVINO SABOR

COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA (CNPJ 11.124.453/0001-46),

TECHNO  EMPREENDIMENTOS  EM  INFORMÁTICA  LTDA  (CNPJ  12.112.414/0001-91),

NOVA  LOCAL  RIO  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  LTDA  (CNPJ  07.056.444/0001-98),

CAPTAR  COOPER  COOPERATIVA  DE  TRABALHO  DE  MULTISERVIÇOS

PROFISSIONAIS  (CNPJ  04.032.733/0001-69),  ACI  SERVIÇOS  MÉDICOS  LTDA  (CNPJ

12.816.368/0001-01) e HBS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA (CNPJ 07.613.468/0001-

09), relacionadas à organização criminosa, de modo a ocultar e distanciar os recursos de

sua origem ilícita, está incurso nas penas do art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/98, na forma dos

arts. 29 e 30 do Código Penal (Conjunto de Fatos 01);

b) de modo consciente e voluntário, entre data que não se pode precisar e 14 de maio de

2020,  ocultado  e  dissimulado  a  natureza,  a  origem,  a  localização,  a  disposição,  a

movimentação e a propriedade do montante de R$ 1.500.859,00, convertendo em ativos

lícitos o produto de crimes contra a administração praticados pela organização criminosa,

mantendo  em  depósito,  acondicionado  em caixas  de  papelão,  o  mencionado  valor  em

dinheiro em espécie, guardadas em local em que não era sua residência fixa, no Município

de Valença/RJ,  está incurso nas penas do art. 1º, §1º, I e II, e §4º da Lei nº 9.613/98

(FATO 05);

c) de  modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de  vontades,  promovido,

constituído, financiado e integrado, pessoalmente, de modo estruturalmente ordenado e com

divisão de tarefas, organização criminosa instalada no Estado do Rio de Janeiro, que tinha

por finalidade a prática de crimes de corrupção, peculato, fraude a licitações e lavagem dos

recursos financeiros auferidos desses crimes, por meio de extensa rede de Organizações

Sociais, de empresas fornecedoras de mercadorias e de serviços para o Estado do Rio de
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Janeiro,  ao menos,  nas  áreas da saúde,  educação  e  trânsito,  bem como de empresas

criadas para ocultação e blindagem patrimonial, está incurso nas penas do art. 2º, caput

c/c § 4º, II, III e IV, da Lei nº 12.850/2013 (Fato 06);

d) de modo consciente e voluntário, em comunhão de desígnios com MÁRIO PEIXOTO,

VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO, ALESSANDRO DUARTE, CASSIANO DA SILVA, JUAN

ELIAS  NEVES  DE  PAULA,  PAULO  CÉSAR  MELO  DE  SÁ,  FÁBIO  CARDOSO  DO

NASCIMENTO  e  ANDREIA  CARDOSO  DO  NASCIMENTO,  tramado  e  efetivamente

realizado a destruição/exclusão de documentos/e-mails que pudessem incriminá-los, dessa

forma  embaraçando  a  investigação  de  infrações  penais  que  envolvem  a  organização

criminosa, está incurso nas penas do art. 2º, §1º da Lei nº 12.850/2013, na forma do art.

29 do CP (FATO 07);

MÁRCIO PEIXOTO

Tendo MÁRCIO PEIXOTO:

a) de modo consciente e voluntário, entre os anos de 2012 a 2016, em 523 oportunidades,

por intermédio de organização criminosa, auxiliado MÁRIO PEIXOTO, junto com VINÍCIUS

PEIXOTO,  MARCO  ANTÔNIO  PEIXOTO,  ALESSANDRO  DUARTE e  CASSIANO  DA

SILVA,  a converter em ativos lícitos o montante total de R$ 50.257.482,78, por meio de

transações  bancárias  da  empresa  ATRIO-RIO  SERVICE  TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS

LTDA, atualmente denominada GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA,

subcontratada da Organização Social IDR, para as empresas GML GESTÃO DE ATIVOS

EMPRESARIAIS,  CONSULTORIA  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA  (11.016.606/0001-31),  MV

GESTÃO  E  CONSULTORIA  DE  ATIVOS  EMPRESARIAIS  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA

(19.394.911/0001-79)  e  MVC GESTÃO DE ATIVOS EMPRESARIAIS  E  CONSULTORIA

(11.046.136/0001-59), empresas patrimoniais da família PEIXOTO, com o intuito de ocultar

ou dissimular a utilização de valores provenientes de infração penal, tendo ainda auxiliado

MÁRIO PEIXOTO  a utilizar a ATRIO-RIO SERVICE para ocultar o produto dos seus crimes,

usando-a para custear suas despesas pessoais, está incurso nas penas do  art. 1º, §1º e

artigo 1º, §2º, II, ambos com incidência do §4º da Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29

e 30 do Código Penal (Conjunto de Fatos 02);
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b) de  modo  consciente  e  voluntário,  ao  menos  entre  25/03/2009  e  18/01/2019,  por

intermédio de organização criminosa, auxiliado MÁRIO PEIXOTO, com o auxílio de MARCO

ANTÔNIO  PEIXOTO,  ALESSANDRO  DUARTE e  CASSIANO  DA  SILVA  a  ocultar  e

dissimular  a  natureza,  a  origem,  a  localização,  a  disposição,  a  movimentação  e  a

propriedade do montante total de R$ 11.556.457,82,   dos quais R$ 10.352.182,67 foram

sacados em espécie por OSVALDO DA PAIXÃO FILHO de contas controladas pelo grupo

criminoso,  por  meio  de  1300  operações  com  características  de  fracionamento,  e  R$

1.204.275,15 foram sacados em espécie por ZALI SILVA de contas controladas pelo grupo

criminoso, por meio de 329 operações com características de fracionamento, distanciando

os  recursos  de  sua  origem ilícita,  está  incurso  nas  penas  do  art.  1º,  §4º  da  Lei  nº

9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal (Conjunto de Fatos 04);

C) de  modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de  vontades,  promovido,

constituído, financiado e integrado, pessoalmente, de modo estruturalmente ordenado e com

divisão de tarefas, organização criminosa instalada no Estado do Rio de Janeiro, que tinha

por finalidade a prática de crimes de corrupção, peculato, fraude a licitações e lavagem dos

recursos financeiros auferidos desses crimes, por meio de extensa rede de Organizações

Sociais, de empresas fornecedoras de mercadorias e de serviços para o Estado do Rio de

Janeiro,  ao menos,  nas  áreas da saúde,  educação  e  trânsito,  bem como de empresas

criadas para ocultação e blindagem patrimonial, está incurso nas penas do art. 2º, caput

c/c § 4º, II, III e IV, da Lei nº 12.850/2013 (Fato 06);

MARCO ANTÔNIO PEIXOTO

Tendo MARCO ANTÔNIO PEIXOTO:

a) de modo consciente e voluntário, entre os anos de 2012 a 2016, em 523 oportunidades,

por intermédio de organização criminosa, auxiliado MÁRIO PEIXOTO, junto com VINÍCIUS

PEIXOTO,  MÁRCIO  PEIXOTO,  ALESSANDRO  DUARTE e  CASSIANO  DA  SILVA,  a

converter em ativos lícitos o montante total de R$ 50.257.482,78, por meio de transações

bancárias  da  empresa  ATRIO-RIO  SERVICE  TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS  LTDA,

atualmente  denominada  GAIA  SERVICE  TECH  TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS  LTDA,

subcontratada da Organização Social IDR, para as empresas GML GESTÃO DE ATIVOS
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EMPRESARIAIS,  CONSULTORIA  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA  (11.016.606/0001-31),  MV

GESTÃO  E  CONSULTORIA  DE  ATIVOS  EMPRESARIAIS  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA

(19.394.911/0001-79)  e  MVC GESTÃO DE ATIVOS EMPRESARIAIS  E  CONSULTORIA

(11.046.136/0001-59), empresas patrimoniais da família PEIXOTO, com o intuito de ocultar

ou dissimular a utilização de valores provenientes de infração penal, tendo ainda auxiliado

MÁRIO PEIXOTO  a utilizar a ATRIO-RIO SERVICE para ocultar o produto dos seus crimes,

usando-a para custear suas despesas pessoais, está incurso nas penas do  art. 1º, §1º e

artigo 1º, §2º, II, ambos com incidência do §4º da Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29

e 30 do Código Penal (Conjunto de Fatos 02);

b) de  modo  consciente  e  voluntário,  ao  menos  entre  25/03/2009  e  18/01/2019,  por

intermédio  de  organização  criminosa,  auxiliado  MÁRIO  PEIXOTO,  com  o  auxílio  de

MÁRCIO  PEIXOTO,  ALESSANDRO  DUARTE e  CASSIANO  DA  SILVA  a  ocultar  e

dissimular  a  natureza,  a  origem,  a  localização,  a  disposição,  a  movimentação  e  a

propriedade do montante total  de R$ 11.556.457,82,  dos quais  R$ 10.352.182,67 foram

sacados em espécie por OSVALDO DA PAIXÃO FILHO de contas controladas pelo grupo

criminoso,  por  meio  de  1300  operações  com  características  de  fracionamento,  e  R$

1.204.275,15 foram sacados em espécie por ZALI SILVA de contas controladas pelo grupo

criminoso, por meio de 329 operações com características de fracionamento, distanciando

os  recursos  de  sua  origem ilícita,  está  incurso  nas  penas  do  art.  1º,  §4º  da  Lei  nº

9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal (Conjunto de Fatos 04);

C) de  modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de  vontades,  promovido,

constituído, financiado e integrado, pessoalmente, de modo estruturalmente ordenado e com

divisão de tarefas, organização criminosa instalada no Estado do Rio de Janeiro, que tinha

por finalidade a prática de crimes de corrupção, peculato, fraude a licitações e lavagem dos

recursos financeiros auferidos desses crimes, por meio de extensa rede de Organizações

Sociais, de empresas fornecedoras de mercadorias e de serviços para o Estado do Rio de

Janeiro,  ao menos,  nas  áreas da saúde,  educação  e  trânsito,  bem como de empresas

criadas para ocultação e blindagem patrimonial, está incurso nas penas do art. 2º, caput

c/c § 4º, II, III e IV, da Lei nº 12.850/2013 (Fato 06);

JUAN ELIAS NEVES DE PAULA
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Tendo JUAN ELIAS NEVES DE PAULA:

a)  de  modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de  vontades,  promovido,

constituído, financiado e integrado, pessoalmente, de modo estruturalmente ordenado e com

divisão de tarefas, organização criminosa instalada no Estado do Rio de Janeiro, que tinha

por finalidade a prática de crimes de corrupção, peculato, fraude a licitações e lavagem dos

recursos financeiros auferidos desses crimes, por meio de extensa rede de Organizações

Sociais, de empresas fornecedoras de mercadorias e de serviços para o Estado do Rio de

Janeiro,  ao menos,  nas  áreas da saúde,  educação  e  trânsito,  bem como de empresas

criadas para ocultação e blindagem patrimonial, está incurso nas penas do art. 2º, caput

c/c § 4º, II, III e IV, da Lei nº 12.850/2013 (Fato 06);

b)  de modo consciente e voluntário, em comunhão de desígnios com MÁRIO PEIXOTO,

VINÍCIUS  FERREIRA  PEIXOTO,  LUIZ  ROBERTO  MARTINS,  ALESSANDRO  DUARTE,

CASSIANO  LUIZ  DA  SILVA,  PAULO  CÉSAR  MELO  DE  SÁ,  FÁBIO  CARDOSO  DO

NASCIMENTO  e  ANDREIA  CARDOSO  DO  NASCIMENTO,  tramado  e  efetivamente

realizado a destruição/exclusão de documentos/e-mails que pudessem incriminá-los, dessa

forma  embaraçando  a  investigação  de  infrações  penais  que  envolvem  a  organização

criminosa, está incurso nas penas do art. 2º, §1º da Lei nº 12.850/2013, na forma do art.

29 do CP (FATO 07);

OSVALDO DA PAIXÃO FILHO

Tendo OSVALDO DA PAIXÃO FILHO:

a)  de  modo  consciente  e  voluntário,  ao  menos  entre  25/03/2009  e  18/01/2019,  por

intermédio de organização criminosa, auxiliado MÁRIO PEIXOTO, com o auxílio de MARCO

ANTÔNIO  PEIXOTO,  ALESSANDRO  DUARTE  e  CASSIANO  DA  SILVA  a  ocultar  e

dissimular  a  natureza,  a  origem,  a  localização,  a  disposição,  a  movimentação  e  a

propriedade do montante total  de R$ 11.556.457,82,  dos quais  R$ 10.352.182,67 foram

sacados em espécie por OSVALDO DA PAIXÃO FILHO de contas controladas pelo grupo

criminoso,  por  meio  de  1300  operações  com  características  de  fracionamento,  e  R$

1.204.275,15 foram sacados em espécie por ZALI SILVA de contas controladas pelo grupo

criminoso, por meio de 329 operações com características de fracionamento,  distanciando
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os  recursos  de  sua  origem ilícita, está  incurso  nas  penas  do  art.  1º,  §4º  da  Lei  nº

9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal (Conjunto de Fatos 04);

C)  de  modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de  vontades,  promovido,

constituído, financiado e integrado, pessoalmente, de modo estruturalmente ordenado e com

divisão de tarefas, organização criminosa instalada no Estado do Rio de Janeiro, que tinha

por finalidade a prática de crimes de corrupção, peculato, fraude a licitações e lavagem dos

recursos financeiros auferidos desses crimes, por meio de extensa rede de Organizações

Sociais, de empresas fornecedoras de mercadorias e de serviços para o Estado do Rio de

Janeiro,  ao menos,  nas  áreas da saúde,  educação  e  trânsito,  bem como de empresas

criadas para ocultação e blindagem patrimonial, está incurso nas penas do art. 2º, caput

c/c § 4º, II, III e IV, da Lei nº 12.850/2013 (Fato 06);

ZALI SILVA

Tendo ZALI SILVA:

a)  de  modo  consciente  e  voluntário,  ao  menos  entre  25/03/2009  e  18/01/2019,  por

intermédio de organização criminosa, auxiliado MÁRIO PEIXOTO, com o auxílio de MARCO

ANTÔNIO  PEIXOTO,  ALESSANDRO  DUARTE  e  CASSIANO  DA  SILVA  a  ocultar  e

dissimular  a  natureza,  a  origem,  a  localização,  a  disposição,  a  movimentação  e  a

propriedade do montante total  de R$ 11.556.457,82,  dos quais  R$ 10.352.182,67 foram

sacados em espécie por OSVALDO DA PAIXÃO FILHO de contas controladas pelo grupo

criminoso,  por  meio  de  1300  operações  com  características  de  fracionamento,  e  R$

1.204.275,15 foram sacados em espécie por ZALI SILVA de contas controladas pelo grupo

criminoso, por meio de 329 operações com características de fracionamento, distanciando

os  recursos  de  sua  origem ilícita, está  incurso  nas  penas  do  art.  1º,  §4º  da  Lei  nº

9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal (Conjunto de Fatos 04);

C)  de  modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de  vontades,  promovido,

constituído, financiado e integrado, pessoalmente, de modo estruturalmente ordenado e com

divisão de tarefas, organização criminosa instalada no Estado do Rio de Janeiro, que tinha

por finalidade a prática de crimes de corrupção, peculato, fraude a licitações e lavagem dos

recursos financeiros auferidos desses crimes, por meio de extensa rede de Organizações
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Sociais, de empresas fornecedoras de mercadorias e de serviços para o Estado do Rio de

Janeiro,  ao menos,  nas  áreas da saúde,  educação  e  trânsito,  bem como de empresas

criadas para ocultação e blindagem patrimonial, está incurso nas penas do art. 2º, caput

c/c § 4º, II, III e IV, da Lei nº 12.850/2013 (Fato 06);

ADELSON PEREIRA DA SILVA

Tendo ADELSON PEREIRA DA SILVA:

a)  de  modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de  vontades,  promovido,

constituído, financiado e integrado, pessoalmente, de modo estruturalmente ordenado e com

divisão de tarefas, organização criminosa instalada no Estado do Rio de Janeiro, que tinha

por finalidade a prática de crimes de corrupção, peculato, fraude a licitações e lavagem dos

recursos financeiros auferidos desses crimes, por meio de extensa rede de Organizações

Sociais, de empresas fornecedoras de mercadorias e de serviços para o Estado do Rio de

Janeiro,  ao menos,  nas  áreas da saúde,  educação  e  trânsito,  bem como de empresas

criadas para ocultação e blindagem patrimonial, está incurso nas penas do art. 2º, caput

c/c § 4º, II, III e IV, da Lei nº 12.850/2013 (Fato 06);

MATHEUS RAMOS MENDES

Tendo MATHEUS RAMOS MENDES:

a)  de  modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de  vontades,  promovido,

constituído, financiado e integrado, pessoalmente, de modo estruturalmente ordenado e com

divisão de tarefas, organização criminosa instalada no Estado do Rio de Janeiro, que tinha

por finalidade a prática de crimes de corrupção, peculato, fraude a licitações e lavagem dos

recursos financeiros auferidos desses crimes, por meio de extensa rede de Organizações

Sociais, de empresas fornecedoras de mercadorias e de serviços para o Estado do Rio de

Janeiro,  ao menos,  nas  áreas da saúde,  educação  e  trânsito,  bem como de empresas

criadas para ocultação e blindagem patrimonial, está incurso nas penas do art. 2º, caput

c/c § 4º, II, III e IV, da Lei nº 12.850/2013 (Fato 06);

MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES
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Tendo MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES:

a)  de  modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de  vontades,  promovido,

constituído, financiado e integrado, pessoalmente, de modo estruturalmente ordenado e com

divisão de tarefas, organização criminosa instalada no Estado do Rio de Janeiro, que tinha

por finalidade a prática de crimes de corrupção, peculato, fraude a licitações e lavagem dos

recursos financeiros auferidos desses crimes, por meio de extensa rede de Organizações

Sociais, de empresas fornecedoras de mercadorias e de serviços para o Estado do Rio de

Janeiro,  ao menos,  nas  áreas da saúde,  educação  e  trânsito,  bem como de empresas

criadas para ocultação e blindagem patrimonial, está incurso nas penas do art. 2º, caput

c/c § 4º, II, III e IV, da Lei nº 12.850/2013 (Fato 06);

GILSON CARLOS RODRIGUES PAULINO

Tendo GILSON CARLOS RODRIGUES PAULINO:

a)  de  modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em  comunhão  de  vontades,  promovido,

constituído, financiado e integrado, pessoalmente, de modo estruturalmente ordenado e com

divisão de tarefas, organização criminosa instalada no Estado do Rio de Janeiro, que tinha

por finalidade a prática de crimes de corrupção, peculato, fraude a licitações e lavagem dos

recursos financeiros auferidos desses crimes, por meio de extensa rede de Organizações

Sociais, de empresas fornecedoras de mercadorias e de serviços para o Estado do Rio de

Janeiro,  ao menos,  nas  áreas da saúde,  educação  e  trânsito,  bem como de empresas

criadas para ocultação e blindagem patrimonial, está incurso nas penas do art. 2º, caput

c/c § 4º, II, III e IV, da Lei nº 12.850/2013 (Fato 06);

FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO

Tendo FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO:

a)  de modo consciente e voluntário, em comunhão de desígnios com MÁRIO PEIXOTO,

VINÍCIUS  FERREIRA  PEIXOTO,  LUIZ  ROBERTO  MARTINS,  ALESSANDRO  DUARTE,

CASSIANO LUIZ  DA SILVA,  PAULO CÉSAR MELO DE SÁ,  ANDREIA  CARDOSO DO
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NASCIMENTO, tramado e efetivamente realizado a destruição/exclusão de documentos/e-

mails que pudessem incriminá-los, dessa forma embaraçando a investigação de infrações

penais que envolvem a organização criminosa, está incurso nas penas do art. 2º, §1º da

Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 29 do CP (FATO 07);

ANDREIA   CARDOSO DO NASCIMENTO  

Tendo ANDREIA CARDOSO DO NASCIMENTO:

a)  de modo consciente e voluntário, em comunhão de desígnios com MÁRIO PEIXOTO,

VINÍCIUS  FERREIRA  PEIXOTO,  LUIZ  ROBERTO  MARTINS,  ALESSANDRO  DUARTE,

CASSIANO  LUIZ  DA  SILVA,  PAULO  CÉSAR  MELO  DE  SÁ,  FÁBIO  CARDOSO  DO

NASCIMENTO, tramado e efetivamente realizado a destruição/exclusão de documentos/e-

mails que pudessem incriminá-los, dessa forma embaraçando a investigação de infrações

penais que envolvem a organização criminosa, está incurso nas penas do art. 2º, §1º da

Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 29 do CP (FATO 07);

 5 Requerimentos finais  

Ante todo o exposto,  o Ministério  Público Federal  requer o recebimento e

processamento  da  denúncia,  que  deve  ser  distribuída  por  dependência  aos  autos  das

medidas cautelares referidas na epígrafe, com o compartilhamento de suas integralidades à

presente prefacial.

Após, requer a citação dos denunciados para o devido processo penal e a

oitiva dos colaboradores e testemunhas a seguir arroladas.

Uma  vez  confirmadas  as  imputações,  requer  a  condenação dos

denunciados,  determinando-se o valor  de confisco  de pelo menos  R$ 244.357.567,81 e

cumulativamente, um valor mínimo para reparação dos danos  morais coletivos  causados

pela infração, fixado em montante ao menos equivalente ao valor dos danos materiais.

Requer, ainda, seja declarado o perdimento em favor da União, do valor de
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R$ 1.500.859,00,  correspondente ao montante em espécie apreendido na residência  de

LUIZ ROBERTO MARTINS.

 6 Testemunhas e colaboradores  

1) JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR (colaborador)

2) JONAS LOPES DE CARVALHO NETO (colaborador)

3) ANA LUIZA CARLIER (colaboradora)

4) CARLOS FERNANDO RIQUEZA – testemunha, qualificada nos autos do IPL nº 38/2019

5) CLEBER HOMEM DA SILVA – auditor da Receita Federal, lotado no ESPEI - RFB/RJ

6)  WAGNER RIBEIRO COSTA – agente de Polícia  Federal,  matrícula 16003,  lotado na

DELECOR – DPF/RJ 

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2020.

Eduardo Ribeiro Gomes El Hage

Procurador da República

Fabiana Keylla Schneider

Procuradora da República

Marisa Varotto Ferrari

Procuradora da República

 

José Augusto Simões Vagos

Procurador Regional da
República 

Gabriela de G. A. M. T. Câmara

Procuradora da República

Almir Teubl Sanches

Procurador da República

Rodrigo Timóteo da Costa e Silva

Procurador da República

Stanley Valeriano da Silva

Procurador da República

Felipe A. Bogado Leite

Procurador da República

Renata Ribeiro Baptista

Procuradora da República

Sergio Luiz Pinel Dias

Procurador da República
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Relação de documentos

DOC. 01 – Medida cautelar de afastamento de sigilos bancário e fiscal da Operação Cadeia 
Velha  (autos nº 0509807-22.2017.4.02.5101 (Caso SIMBA 001-MPF-002831-52).

DOC 02 -  IPEI nº 20170060

DOC. 03 -  IPEI nº RJ 20170069

DOC. 04 – RELATÓRIO DE PESQUISA RPA (ASSPAD-MPF)

DOC. 05 – CADASTRO CENSEC

DOC. 06 – PLANILHA (EMAIL CASSIANO)

DOC. 07 -  IPEI nº RJ20190010

DOC. 08 – IPEI  RJ20200001 

DOC. 09 -  IPEI RJ 20200003

DOC. 10 - Informação Policial nº 01/2019

DOC. 11 – Decisão de recebimento da denúncia nos autos nº 0017495-91.2020.8.19.0021

DOC. 12 – Documentos – UNIR

DOC. 13 – Auto circunstanciado policial nº 05/2020

DOC. 14 - Relatório de Análise de Material Apreendido/RMA nº 09/2020 

DOC. 15 - Auto de Apreensão nº 285/2020 e do Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão

DOC 16 – RIF 44274

DOC. 17 – Informação 001/2019

DOC. 18 – Depoimento Carlos Fernando Riqueza Marinho

DOC. 19 – Auto de Apreensão de busca e apreensão na casa de CASSIANO LUIZ

DOC. 20 - Relatório de Análise de Material Apreendido nº 016/2018
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