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

Núcleo de Combate à Corrupção

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA FEDERAL CRIMINAL DO

RIO DE JANEIRO

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA:

Processo a ser distribuído por dependência aos autos 
nº 5042655-29.2020.4.02.5101  (Quebra sigilo Anexos 30, 23, 07)

D  EMAIS REFERÊNCIAS:  

5064960-07.2020.4.02.5101 (Busca e Apreensão Anexos 30, 23, 07)
5071102-27.2020.4.02.5101 (Sequestro Anexos 30, 23, 07) 
0002916-71.2019.4.02.5101 (Ação Penal Operação Tergiversação)
0004063-35.2019.4.02.5101 (Cautelar inominada – ação controlada)
5038211-50.2020.4.02.5101 (Anexo 30 do acordo de colaboração de Marcelo Guimarães)
5038203-73.2020.4.02.5101 (Anexo 23 do acordo de colaboração de Marcelo Guimarães)
5038173-38.2020.4.02.5101 (Anexo 07 do acordo de colaboração de Marcelo Guimarães)
0106404-13.2017.4.02.5101 (Quebra de sigilo bancário Operação Tergiversação) 
0106358-24.2017.4.02.5101 (Quebra de sigilo telefônico Operação Tergiversação) 
0106425-86.2017.4.02.5101 (Quebra de sigilo telemático Operação Tergiversação) 
0500764-90.2019.4.02.5101 (Busca e apreensão Operação tergiversação)
Notícia de Fato 1.30.001.004331.2020-76

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelos  Procuradores  da

República que ao final subscrevem, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, em

especial a disposta no art. 129, I, da Constituição Federal, comparece perante  esse Juízo para,

com  base  nas  provas  contidas  nos  diferentes  autos  eletrônicos  em  epígrafe,  oferecer

DENÚNCIA em desfavor de:

1) MARCELO FREITAS LOPES, brasileiro e português, empresário, nascido em 25/03/1966,

filho de Zoraide Freitas Lopes e Zacarias de Jesus Lopes, inscrito no CPF sob o nº 949.034.417-

68, residente na Rua Kobe, 50, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP  22631410, com nº de

passaporte  português  CA227651,  com endereço  na  Avenida  do  Vale,  nº  409,  São  João  da

Madeira/Portugal;
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2) WALLACE FERNANDO NOBLE SANTOS SOARES, brasileiro,  Delegado da Polícia

Federal, nascido em 15/10/1981, filho de Fernando Soares e Catarina Elisabete Noble Santos

inscrito no CPF sob o nº 053.131.507-07, atualmente preso preventivamente; 

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

aposentado, nascido  em  12/08/1959, inscrito no CPF sob o nº  775.090.647-91, residente na

Rua  Bom  Pastor,  nº  521,  bloco  1,  apartamento  907  -  Tijuca,   Rio  de  Janeiro-RJ,  CEP

20521-060;

4) MARCELO GUIMARÃES, brasileiro, advogado, nascido em 04/03/1973, inscrito no CPF

sob o nº 016.692.667-10, domiciliado na Rua Benjamim Magalhães, nº 74, casa 1, Condomínio

Rio Mar – Barra da Tijuca;

5) VICTOR DUQUE ESTRADA ZEITUNE, brasileiro, médico, nascido em 24/09/1971, filho

de Isidoro Zeitune e Guaira Duque Estrada Meier Zeitune, inscrito no CPF sob o nº 002.297.837-

24, residente na Hans Place, 50, Flat 2, Knightsbridge, Londres, Reino Unido. 

6)  DURIVAL DE FARIAS, brasileiro, empresário, nascido em 27/10/1985,  filho de Lourdes

Borsatto de Farias e Darci Luiz de Farias, inscrito no CPF sob o nº 107.815.847-95, residente na

Rua Thomas G Masaryk 104, Apto 301, Freguesia , Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ;

7) DULCINARA DE FARIAS, brasileira, empresária, nascida em 10/10/1983, filha de Lourdes

Borsatto de Farias e Darci Luiz de Farias inscrita no CPF sob o no 096.132.467-89, residente na

Rua Magalhaes Couto, 379, Casa 2, Meier, Rio De Janeiro, RJ, CEP 20735-180;  

pela prática dos crimes a seguir descritos:

1) CONTEXTUALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO

A presente denúncia  é um desdobramento das investigações  realizadas  na

Operação Tergiversação, derivadas do acordo de colaboração premiada de Marcello Telles

e medidas cautelares conexas, por meio das quais se identificou uma organização criminosa em

atuação  na  Superintendência  da  Polícia  Federal  do  Rio  de  Janeiro,  dedicada  à  obtenção  de
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vantagens indevidas por parte de Delegado da Polícia Federal, Escrivão da Polícia Federal e

demais agentes criminosos a estes relacionados, em razão da função exercida pelos primeiros na

condução de inquéritos policiais em curso naquela Superintendência.

Os  agentes  públicos  envolvidos  evitavam  que  as  apurações  em  curso

alcançassem os empresários que aceitassem efetuar o pagamento de valores vultuosos de propina

para o grupo criminoso. Esses agentes ainda tinham a incumbência, em alguns casos, de atuar na

Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro em favor dos empresários, intercedendo

junto  a  Delegados  que  presidissem  outras  investigações  que  pudessem  alcançá-los  para

novamente evitar que fossem revelados os crimes praticados pelos empresários parceiros.

As  investigações  realizadas  permitiram  delinear  o  envolvimento  na

organização criminosa do Delegado da Polícia Federal LORENZO MARTINS POMPÍLIO DA

HORA, do Escrivão  de  Polícia  Federal  ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO,  dos  operadores

MARCELO  GUIMARÃES,  ROSALINO  FELIZARDO  DE  SANTANA  NETO  e  LUIS

HENRIQUE DO NASCIMENTO ALMEIDA, e do empresário e operador JOÃO ALBERTO

MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR, além de permitir a identificação de diversos empresários

que participaram do esquema criminoso com o pagamento de vantagens indevidas aos agentes

públicos, realizados na maior parte das vezes através dos operadores MARCELO GUIMARÃES

e ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO e suas empresas.

Os ilícitos identificados envolveram a cobrança de propina dos investigados e

potenciais  investigados nos inquéritos policiais  relacionados às Operações Titanium1 (fraudes

envolvendo o Plano de Saúde dos  Correios)  e  Viupostalis/Recomeço  (fraudes  envolvendo o

Postalis,  fundo  de  pensão  dos  funcionários  dos  Correios),  que  eram  conduzidas  pelo  DPF

LORENZO POMPÍLIO DA HORA junto com o Escrivão ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO, e

apoio do DPF JULIO RODRIGUES BILHARINHO lotados à época no Núcleo de Repressão a

Crimes Postais da DELEPAT/RJ, assim como atos de lavagem de dinheiro praticados em favor

dos membros da organização criminosa.

1 A  Operação  Titanium foi  iniciada  nos IPLs nº  74/2013,  90/2013,  90/2014,  295/2014,  todos  do  Núcleo  de
Repressão a Crimes Postais da DELEPAT-SR-DPF-RJ.
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O modus operandi  adotado pela organização criminosa para a abordagem e

solicitação  de  vantagens  indevidas  aos  empresários  se  revelou  nas  seguintes  circunstâncias:

(i) abordagem  por  pessoa  do  mercado  que  possuía  contato  pretérito  com  os  empresários;

(ii) investigação ainda em estágio inicial em face do empresário abordado; (iii) em alguns casos

ameaça de que o assunto seria levado à imprensa e prejudicaria de qualquer forma a empresa,

tenha  ou  não  praticado  irregularidade;  (iv) pressão  durante  a  abordagem  apontando  que  os

empresários ficariam em situação difícil caso não chegassem a um acordo; (v) indicação de um

advogado  ou  um escritório  de  advocacia  como intermediário,  que  influenciaria  a  apuração;

(vi) solicitação de pagamento de vantagens indevidas na ordem de grandeza de R$ 1.000.000,00

(um milhão de reais).

Após a deflagração da referida Operação e o oferecimento de denúncia nos

autos nº 0002916-71.2019.4.02.5101, foi celebrado acordo de colaboração premiada com o

principal  operador  do  esquema  criminoso,  o  advogado  MARCELO  GUIMARÃES,  que

revelou a atuação incessante dos Delegados de Polícia Federal LORENZO POMPÍLIO DA

HORA e WALLACE FERNANDO NOBLE SANTOS SOARES em busca de oportunidades

para  cobranças  de  vantagens  indevidas  de  empresários  investigados  em  apurações

conduzidas por eles ou por seus parceiros. Restou claro, portanto, que o esquema criminoso

não se  limitou  à  cobrança  de  tais  vantagens  dos  empresários  relacionados  às  Operações

Viupostalis/Recomeço  e  Titanium,  mas  a  uma atuação  geral  dos  aludidos  Delegados  de

Polícia  Federal em busca de propina,  seja  em razão de investigações  em curso,  seja sob

outros  fundamentos,  inclusive  recebendo  “mesadas”  de  empresários,  para  atuar  como se

fossem verdadeiros funcionários dos corruptores, recebendo uma espécie de “salário” para

revelar informações sigilosas relacionadas a inquéritos e operações policiais e para atuar na

proteção  dos  empresários  caso  houvesse  investigações  em  seu  desfavor  na

Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro e até em outras Delegacias. 

Nos anexos 07, 23, 30 de sua colaboração premiada (DOC. 01, DOC. 02 e

DOC.  15),  o  colaborador  MARCELO  GUIMARÃES  revelou  concretamente  atos  de

corrupção ativa e passiva praticados pelos Delegados LORENZO POMPÍLIO DA HORA e

WALLACE  NOBLE  e  pelo  empresário  MARCELO FREITAS LOPES,  sócio  da empresa
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ESPECIFARMA, um deles que envolveu ainda os representantes da empresa MERRIAM em um

inquérito que correu na Delegacia Regional de Volta Redonda. 

Com  base  nas  informações  e  provas  de  corroboração  fornecidas  por

MARCELO GUIMARÃES, o MPF requereu a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e

telemático dos então investigados nos autos de nº 5042655-29.2020.4.02.5101, que foi deferida

por este Juízo em 21/07/2020.

Os dados obtidos, somados aqueles que já haviam sido reunidos anteriormente

em razão das quebras de sigilo ajuizadas em razão da Operação Tergiversação, demonstraram a

veracidade dos fatos relatados pelo colaborador, sendo possível identificar os pagamentos e os

encontros por ele relatados.

Feitas  estas  considerações  introdutórias  para  contextualizar  o  esquema

criminoso  e  a  forma  como  foi  descoberto,  passamos  nos  próximos  tópicos  às  imputações

propriamente ditas.

Antes contudo, vale registrar que na presente denúncia são imputados apenas

os  fatos  criminosos  relatados  por  MARCELO  GUIMARÃES  envolvendo:  (i)  o  episódio

específico de pagamento de vantagens indevidas ao DPF WALLACE NOBLE para que atuasse

no sentido de finalizar as investigações em um IPL em curso na Delegacia de Polícia Federal de

Volta Redonda; (ii) as operações de lavagem de dinheiro vinculadas a este episódio; (iii) crimes

de corrupção relacionados a pagamentos mensais de propina aos delegados WALLACE NOBLE

e  LORENZO  POMPÍLIO  DA  HORA  por  parte  de  MARCELO  FREITAS  LOPES;

(iv) igualmente pagamentos  mensais  de propina feitos pelo colaborador  ao DPF LORENZO;

(v) crimes de pertinência a organização criminosa envolvendo o Delegado WALLACE NOBLE

e o empresário MARCELO FREITAS LOPES.

Os fatos serão tratados em tópicos para melhor compreensão, começando pelos

episódios que envolveram o DPF WALLACE NOBLE, que contextualizam os fatos posteriores

relacionados ao DPF LORENZO POMPÍLIO DA HORA. 
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Salienta-se, assim, que outros atos de corrupção envolvendo os denunciados e

outros  crimes  relacinados  a  outras  empresas  e  outros  empresários  são  apurados  de  forma

autônoma, podendo ser objeto de outras denúncias.  No mesmo sentido,  são imputados nesta

denúncia apenas alguns dos atos de lavagem de capitais identificados, sendo que naturalmente a

peça  acusatória  não  esgota  os  atos  de  lavagem  praticados  pelos  membros  da  organização

criminosa, que serão objeto de novas denúncias. 

Necessário  esclarecer,  nesse  sentido,  que,  considerando  o  tamanho  e  a

complexidade  da  atuação  da  organização  criminosa,  a  presente  denúncia  não  importa  em

arquivamento  implícito  quanto  a  pessoas  não  denunciadas  ou  fatos  ora  não  imputados,

especialmente em razão de ainda estar em curso investigação sobre os demais ilícitos penais

praticados.

Por fim, registra-se que, apesar da apresentação, neste momento, de uma série

de  documentos  citados  na  presente  denúncia,  conforme lista  ao final,  este  órgão ministerial

requer o compartilhamento de todas as provas produzidas nos autos citados como referência no

início desta peça para utilização no presente feito, ficando todos aqueles autos à disposição das

defesas para acesso a todos as provas neles colhidas, em especial aquelas acauteladas em mídia

vinculadas àqueles autos. 

Destaca-se que a numeração da documentação citada seguirá a ordem adotada

no  pedido  de  busca  e  apreensão  formulado  nos  autos  5064960-07.2020.4.02.5101,  sendo

colocados ao final os documentos acrescidos. 

2) IMPUTAÇÕES TÍPICAS

No  período  compreendido  entre  novembro  de  2016  e  abril  de  2017,

WALLACE FERNANDO NOBLE SANTOS SOARES, de modo consciente e voluntário, em

razão da sua condição de Delegado da Polícia Federal, por intermédio de VICTOR DUQUE

ESTRADA ZEITUNE e MARCELO GUIMARÃES, solicitou, aceitou, e efetivamente recebeu

vantagem indevida correspondente a R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil de reais), para si
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e  para  os  intermediários  citados,  de  MARCELO  FREITAS  LOPES,  sócio  da  empresa

ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, e de

DURIVAL DE FARIAS e DULCINARA DE FARIAS, responsáveis pela empresa MERRIAM-

FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, para que atuasse de

acordo com o interesse dos empresários na condução do  IPL nº 0101/2015-4-DPF/VR/RJ, no

qual  as  referidas  empresas  figuravam  como  investigadas.  Em  decorrência  das  vantagens

recebidas, WALLACE NOBLE efetivamente praticou e omitiu atos de ofício com infração de

deveres  funcionais,  ao  colher  depoimentos  e  realizar  diligências  de  forma  direcionada

exclusivamente  a  atender  aos  interesses  dos  empresários  e  a  viabilizar  o  arquivamento  do

inquérito policial citado, e ao deixar de avançar nas investigações acerca de suposto crime de

fraude  à  licitação  envolvendo  as  referidas  empresas,  conduzindo  o  IPL  ao  seu  efetivo

arquivamento e evitando a real apuração dos ilícitos envolvendo as empresas ESPECIFARMA e

MERRIAM. (Corrupção Passiva/Art. 317, § 1º, do CP – Fato 01).

Por sua vez,  no período compreendido entre  novembro de 2016 e abril  de

2017, MARCELO FREITAS LOPES, DURIVAL DE FARIAS e DULCINARA DE FARIAS,

em unidade de desígnios,  ofereceram, prometeram e efetivamente pagaram vantagem indevida

correspondente a  R$ 480.000,00 (quatrocentos  e  oitenta  mil  reais)  ao Delegado  WALLACE

FERNANDO  NOBLE  SANTOS  SOARES,  por  intermédio  do  advogado  MARCELO

GUIMARÃES e de VICTOR DUQUE ESTRADA ZEITUNE , sendo R$ 160.000,00 pagos por

MARCELO FREITAS e R$ 320.000,00 por DURIVAL e DULCINARA, para determiná-lo a

praticar e omitir  atos de ofício,  com infração de deveres funcionais,  na condução do  IPL nº

0101/2015-4-DPF/VR/RJ, o que efetivamente ocorreu, tendo WALLACE NOBLE  efetivamente

praticado e omitidos atos de ofício com infração de deveres funcionais, ao colher depoimentos e

realizar  diligências  de  forma  direcionada  exclusivamente  a  atender  aos  interesses  dos

empresários e viabilizar o arquivamento do inquérito policial citado, e ao deixar de avançar nas

investigações acerca de suposto crime de fraude à licitação envolvendo as referidas empresas,

conduzindo  o  IPL  ao  seu  efetivo  arquivamento  e  evitando  a  real  apuração  dos  ilícitos

envolvendo as empresas ESPECIFARMA e MERRIAM (Corrupção Ativa/Art. 333, § único,

do CP – Fato 02).
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Consumado o delito antecedente de corrupção passiva com a solicitação e a

oferta da vantagem indevida, MARCELO GUIMARÃES,  WALLACE FERNANDO NOBLE

SANTOS SOARES, VICTOR DUQUE ESTRADA ZEITUNE e os empresários DURIVAL DE

FARIAS  e  DULCINARA  DE  FARIAS,  responsáveis  pela  empresa  MERRIAM-FARMA

COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, em fevereiro de 2017, de modo

consciente  e  voluntário  e  em  unidade  de  desígnios,  ocultaram  e  dissimularam  a  natureza,

movimentação e a propriedade de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) provenientes da

infração penal  de corrupção passiva,  mediante  simulação de uma transação entre  a  empresa

MERRIAM-FARMA, e  o  escritório  de  advocacia  ALVES  GUIMARÃES  ADVOGADOS

ASSOCIADOS,  administrado  por  MARCELO  GUIMARÃES,  com  pagamento  de

R$ 320.000,00 por meio de transferências em favor do aludido escritório entre fevereiro e abril

de 2017 e expedição de nota fiscal respectiva em 04.02.2017 sem que tenha ocorrido qualquer

prestação  de  serviços  a  lastrear  a  emissão  da  nota,  feita  exclusivamente  com  o  intuito  de

viabilizar a transferência de recursos entre os denunciados com aparência de licitude e ocultar

seus reais destinatários (Lavagem de Ativos/Artigo 1º § 4o da Lei 9.613/1998 - Fato 03).

Consumado o delito antecedente de corrupção passiva com a solicitação e a

oferta da vantagem indevida, MARCELO GUIMARÃES,  WALLACE FERNANDO NOBLE

SANTOS  SOARES,  VICTOR  DUQUE ESTRADA  ZEITUNE  e  o  empresário  MARCELO

FREITAS  LOPES,  sócio  da ESPECIFARMA  COMERCIO  DE  MEDICAMENTOS  E

PRODUTOS HOSPITALARES, em fevereiro de 2017, de modo consciente e voluntário e em

unidade de desígnios, ocultaram e dissimularam a natureza, movimentação e a propriedade de

R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) provenientes da infração penal de corrupção passiva,

mediante  simulação  de  uma  transação  entre  a  empresa  ESPECIFARMA  e  o  escritório  de

advocacia  ALVES  GUIMARÃES  ADVOGADOS  ASSOCIADOS,  administrado  por

MARCELO GUIMARÃES, com pagamento de R$ 160.000,00  por meio de transferências em

favor do aludido escritório entre fevereiro e abril de 2017 e expedição de nota fiscal respectiva

em 04.02.2017 sem que tenha ocorrido qualquer prestação de serviços a lastrear a emissão da

nota, com o intuito de viabilizar a transferência de recursos entre os denunciados com aparência

de  licitude  e  ocultar  seus  reais  destinatários  (Lavagem  de  Ativos/Artigo  1º  §  4o da  Lei

9.613/1998 – Fato 04)
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No  período  entre  maio  de  2017  até  pelo  menos  novembro  de  2018,

WALLACE FERNANDO NOBLE SANTOS SOARES, de modo consciente  e voluntário,

em razão  da  condição  de  Delegado da  Polícia  Federal,  solicitou,  aceitou  e  efetivamente

recebeu  vantagens  indevidas  de  MARCELO  FREITAS  LOPES,  sócio  da  empresa

ESPECIFARMA, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais até o mês de agosto de

2018, quando os valores de propina mensais ajustados foram substituídos pela cessão por

MARCELO FREITAS LOPES de um imóvel de propriedade da família do empresário, no

qual o Delegado residiu a partir de 23/08/2018 sem pagar aluguel.  O ajuste de pagamentos

de vantagens indevidas mensais foi realizado para que o Delegado de Polícia Federal atuasse

dentro da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro conforme os interesses de

MARCELO FREITAS LOPES, o que englobava realizar  pesquisas nos sistemas internos

buscando  identificar  precocemente  informações  sobre  investigações  em  desfavor  do

empresário,  repassar  antecipadamente  informações  acerca  de  operações  que  seriam

realizadas,  atuação  para  barrar  investigações  em  curso  e  evitar  a  responsabilização  do

empresário,  realizando  inclusive  contatos  junto  a  outros  Delegados,  quando  viável

(Corrupção Passiva/Art. 317 do CP– Fato 05)

Por  sua  vez,  entre  maio  de  2017  e  até  pelo  menos  novembro  de  2018,

MARCELO FREITAS LOPES  ofereceu, prometeu e efetivamente pagou vantagens indevidas

correspondentes  a  R$ 5.000,00  (cinco  mil  reais)  mensais  ao  Delegado  da  Polícia  Federal

WALLACE NOBLE, que foram pagas  até  o  mês de agosto de 2018,  quando os  valores  de

propina mensais ajustados foram substituídos pela cessão por MARCELO FREITAS LOPES de

um imóvel de propriedade da família do empresário,  no qual o Delegado residiu a partir  de

23/08/2018 sem pagar aluguel.   O ajuste de pagamentos de vantagens indevidas mensais foi

realizado para que o Delegado de Polícia  Federal  praticasse  e  omitisse  atos  de  ofício  em

infração a  deveres  funcionais,  atuando dentro da Superintendência  da Polícia  Federal no

Rio de Janeiro conforme os interesses de MARCELO FREITAS LOPES, o que englobava

realizar  pesquisas  nos  sistemas  internos  buscando  identificar  precocemente  informações

sobre  investigações  em  desfavor  do  empresário,  repassar  antecipadamente  informações
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acerca de operações que seriam realizadas,  atuação para barrar investigações  em curso e

evitar  a  responsabilização  do  empresário,  realizando  inclusive  contatos  junto  a  outros

Delegados, quando viável (Corrupção Ativa/Art. 333 do CP – Fato 06).

No  período  entre  maio  de  2018  e  maio  de  2019,  LORENZO  MARTINS

POMPILIO DA HORA, de modo consciente e voluntário, em razão da condição de Delegado da

Polícia Federal, solicitou, aceitou e efetivamente recebeu  vantagens indevidas de MARCELO

FREITAS LOPES, sócio da empresa ESPECIFARMA, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

mensais, para que atuasse dentro da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro

conforme os interesses  de MARCELO FREITAS LOPES, com violação de seus  deveres

funcionais, o que englobava realizar pesquisas nos sistemas internos buscando identificar

precocemente  informações  sobre  investigações  em  desfavor  do  empresário,  repassar

antecipadamente  informações  acerca  de  operações  que  seriam  realizadas,  atuação  para

barrar  investigações  em  curso  e  evitar  a  responsabilização  do  empresário,  realizando

inclusive contatos junto a outros Delegados, quando viável (Corrupção Passiva/Art. 317 do

CP– Fato 07).

Por  sua  vez,  entre  maio  de  2018  e  maio  de  2019,  MARCELO  FREITAS

LOPES  ofereceu,  prometeu  e  efetivamente  pagou  vantagens  indevidas  correspondentes  a

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais  ao Delegado da Polícia Federal  LORENZO MARTINS

POMPILIO DA HORA para que o Delegado de Polícia Federal praticasse e omitisse atos de

ofício  em infração  a  deveres  funcionais,  atuando  dentro  da  Superintendência  da  Polícia

Federal no Rio de Janeiro conforme os interesses de MARCELO FREITAS LOPES, o que

englobava  realizar  pesquisas  nos  sistemas  internos  buscando  identificar  precocemente

informações  sobre  investigações  em  desfavor  do  empresário,  repassar  antecipadamente

informações acerca de operações que seriam realizadas, atuação para barrar investigações

em curso e evitar a responsabilização do empresário, realizando inclusive contatos junto a

outros Delegados, quando viável (Corrupção Ativa/Art. 333 do CP – Fato 08).
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No  período  entre  maio  de  2018  e  maio  de  2019,  LORENZO  MARTINS

POMPILIO DA HORA, de modo consciente e voluntário, em razão da condição de Delegado da

Polícia Federal, solicitou, aceitou e efetivamente recebeu  vantagens indevidas de MARCELO

GUIMARÃES, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, para que atuasse dentro da

Superintendência  da  Polícia  Federal  no  Rio  de  Janeiro  conforme  os  interesses  de

MARCELO  GUIMARÃES,  inclusive  para  promover  a  instauração  de  inquérito  policial

visando atender interesses particulares de MARCELO GUIMARÃES relacionados à pessoa

jurídica  CLÍNICA  CRISTO  REI.,  o  que  efetivamente  ocorreu,  tendo  LORENZO

POMPÍLIO DA HORA praticado atos de ofício com infração de deveres funcionais, ao realizar

a  instauração  fraudulenta  do  inquérito  policial  IPL  207/2018-5  da  DELEPREV,  mediante

ajuste com MARCELO GUIMARÃES e se valendo de depoimento simulado e documentos

fornecidos  pelo  empresário,  exclusivamente  para  atender  aos  interesses  particulares  de

MARCELO, e conduzi-lo conforme suas pretensões  (Corrupção Passiva/Art. 317, § 1º, do

CP– Fato 09).

Por sua vez,  entre maio de 2018 e maio de 2019, MARCELO GUIMARÃES

ofereceu, prometeu e efetivamente pagou vantagens indevidas correspondentes  a R$ 5.000,00

(cinco mil reais) mensais ao Delegado da Polícia Federal LORENZO MARTINS POMPILIO da

HORA para  que  o  Delegado  de  Polícia  Federal  praticasse  e  omitisse  atos  de  ofício  em

infração a  deveres  funcionais,  atuando dentro da Superintendência  da Polícia  Federal no

Rio  de  Janeiro  conforme  os  interesses  de  MARCELO  GUIMARÃES,  inclusive  para

promover  a  instauração  de  inquérito  policial  visando  atender  interesses  particulares  do

empresário  relacionados  à  pessoa  jurídica  CLÍNICA  CRISTO  REI,  o  que  efetivamente

ocorreu, tendo LORENZO POMPÍLIO DA HORA praticado atos de ofício com infração de

deveres funcionais, ao realizar a instauração fraudulenta do inquérito policial  IPL 207/2018-5

da  DELEPREV,  mediante  ajuste  com  MARCELO  GUIMARÃES  e  se  valendo  de

depoimento  simulado  e  documentos  fornecidos  pelo  empresário,  exclusivamente  para

atender aos interesses particulares de MARCELO, e conduzi-lo conforme suas pretensões

(Corrupção Ativa/Art. 333, § Único, do CP – Fato 10).
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Entre os anos de 2016 a 2020, MARCELO FREITAS LOPES e WALLACE

FERNANDO  NOBLE  SANTOS  SOARES,  além  de  indivíduos a  serem  denunciados

oportunamente  ou  ainda  não  identificados,  de  modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em

comunhão  de  vontades,  promoveram e  integraram,  pessoalmente,  organização  criminosa

formada  por  MARCELO  GUIMARÃES,  LORENZO  MARTINS  POMPILIO  DA  HORA,

ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO,  ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO, JOÃO

ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR e LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO

ALMEIDA, denunciada nos autos de nº 0002916-71.2019.4.02.5101, e que funcionava desde o

ano de 2013, que tinha por finalidade a obtenção de vantagens indevidas por servidores lotados

no Núcleo de Repressão a Crimes Postais, vinculado à DELEPAT/SR/DPF/RJ, bem como em

outras Delegacias da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, para que atuassem

na defesa dos interesses de empresários  corruptores investigados nas apurações em curso na

Polícia Federal do Rio de Janeiro, bem como à lavagem dos recursos financeiros auferidos dos

crimes  de  corrupção.  (Pertinência  a  Organização  Criminosa/Art.  2º,  §  4º,  II,  da  Lei

12.850/2013 - Fato 11).

3) NARRATIVA DOS FATOS DELITUOSOS

3.1) CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE

DINHEIRO  ENVOLVENDO  O  DPF  WALLACE  E  OS  EMPRESÁRIOS  DA

ESPECIFARMA E MERRIAM – FATOS 01 A 04.

No  período  compreendido  entre  novembro  de  2016  e  abril  de  2017,

WALLACE FERNANDO NOBLE SANTOS SOARES, de modo consciente e voluntário, em

razão da sua condição de Delegado da Polícia Federal, por intermédio de  VICTOR DUQUE

ESTRADA ZEITUNE e MARCELO GUIMARÃES, solicitou, aceitou, e efetivamente recebeu

vantagem indevida correspondente a R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil de reais), para si

e  para  os  intermediários  citados,  de  MARCELO  FREITAS  LOPES,  sócio  da  empresa

ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, e de

DURIVAL DE FARIAS e DULCINARA DE FARIAS, responsáveis pela empresa MERRIAM-

FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, para que atuasse de
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acordo com o interesse dos empresários na condução do  IPL nº 0101/2015-4-DPF/VR/RJ, no

qual  as  referidas  empresas  figuravam  como  investigadas.  Em  decorrência  das  vantagens

recebidas, WALLACE NOBLE efetivamente praticou e omitiu atos de ofício com infração de

deveres  funcionais,  ao  colher  depoimentos  e  realizar  diligências  de  forma  direcionada

exclusivamente  a  atender  aos  interesses  dos  empresários  e  a  viabilizar  o  arquivamento  do

inquérito policial citado, e ao deixar de avançar nas investigações acerca de suposto crime de

fraude  à  licitação  envolvendo  as  referidas  empresas,  conduzindo  o  IPL  ao  seu  efetivo

arquivamento e evitando a real apuração dos ilícitos envolvendo as empresas ESPECIFARMA e

MERRIAM. (Corrupção Passiva/Art. 317, § 1º, do CP – Fato 01).

Por sua vez,  no período compreendido entre  novembro de 2016 e abril  de

2017, MARCELO FREITAS LOPES, DURIVAL DE FARIAS e DULCINARA DE FARIAS,

em unidade de desígnios,  ofereceram, prometeram e efetivamente pagaram vantagem indevida

correspondente a  R$ 480.000,00 (quatrocentos  e  oitenta  mil  reais)  ao Delegado  WALLACE

FERNANDO  NOBLE  SANTOS  SOARES,  por  intermédio  do  advogado  MARCELO

GUIMARÃES e de VICTOR DUQUE ESTRADA ZEITUNE , sendo R$ 160.000,00 pagos por

MARCELO FREITAS e R$ 320.000,00 por DURIVAL e DULCINARA, para determiná-lo a

praticar e omitir  atos de ofício,  com infração de deveres funcionais,  na condução do  IPL nº

0101/2015-4-DPF/VR/RJ, o que efetivamente ocorreu, tendo WALLACE NOBLE  efetivamente

praticado e omitidos atos de ofício com infração de deveres funcionais, ao colher depoimentos e

realizar  diligências  de  forma  direcionada  exclusivamente  a  atender  aos  interesses  dos

empresários e viabilizar o arquivamento do inquérito policial citado, e ao deixar de avançar nas

investigações acerca de suposto crime de fraude à licitação envolvendo as referidas empresas,

conduzindo  o  IPL  ao  seu  efetivo  arquivamento  e  evitando  a  real  apuração  dos  ilícitos

envolvendo as empresas ESPECIFARMA e MERRIAM (Corrupção Ativa/Art. 333, § único,

do CP – Fato 02).

Consumado o delito antecedente de corrupção passiva com a solicitação e a

oferta da vantagem indevida, MARCELO GUIMARÃES,  WALLACE FERNANDO NOBLE

SANTOS SOARES, VICTOR DUQUE ESTRADA ZEITUNE e os empresários DURIVAL DE

FARIAS  e  DULCINARA  DE  FARIAS,  responsáveis  pela  empresa  MERRIAM-FARMA
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COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, em fevereiro de 2017, de modo

consciente  e  voluntário  e  em  unidade  de  desígnios,  ocultaram  e  dissimularam  a  natureza,

movimentação e a propriedade de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) provenientes da

infração penal  de corrupção passiva,  mediante  simulação de uma transação entre  a  empresa

MERRIAM-FARMA, e  o  escritório  de  advocacia  ALVES  GUIMARÃES  ADVOGADOS

ASSOCIADOS,  administrado  por  MARCELO  GUIMARÃES,  com  pagamento  de

R$ 320.000,00 por meio de transferências em favor do aludido escritório entre fevereiro e abril

de 2017 e expedição de nota fiscal respectiva em 04.02.2017 sem que tenha ocorrido qualquer

prestação  de  serviços  a  lastrear  a  emissão  da  nota,  feita  exclusivamente  com  o  intuito  de

viabilizar a transferência de recursos entre os denunciados com aparência de licitude e ocultar

seus reais destinatários (Lavagem de Ativos/Artigo 1º § 4o da Lei 9.613/1998 - Fato 03).

Consumado o delito antecedente de corrupção passiva com a solicitação e a

oferta da vantagem indevida, MARCELO GUIMARÃES,  WALLACE FERNANDO NOBLE

SANTOS  SOARES,  VICTOR  DUQUE ESTRADA  ZEITUNE  e  o  empresário  MARCELO

FREITAS  LOPES,  sócio  da ESPECIFARMA  COMERCIO  DE  MEDICAMENTOS  E

PRODUTOS HOSPITALARES, em fevereiro de 2017, de modo consciente e voluntário e em

unidade de desígnios, ocultaram e dissimularam a natureza, movimentação e a propriedade de

R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) provenientes da infração penal de corrupção passiva,

mediante  simulação  de  uma  transação  entre  a  empresa  ESPECIFARMA  e  o  escritório  de

advocacia  ALVES  GUIMARÃES  ADVOGADOS  ASSOCIADOS,  administrado  por

MARCELO GUIMARÃES, com pagamento de R$ 160.000,00  por meio de transferências em

favor do aludido escritório entre fevereiro e abril de 2017 e expedição de nota fiscal respectiva

em 04.02.2017 sem que tenha ocorrido qualquer prestação de serviços a lastrear a emissão da

nota, com o intuito de viabilizar a transferência de recursos entre os denunciados com aparência

de  licitude  e  ocultar  seus  reais  destinatários  (Lavagem  de  Ativos/Artigo  1º  §  4o da  Lei

9.613/1998 – Fato 04)

Os fatos imputados aos ora denunciados se relacionam a atuação criminosa

com o objetivo  de  finalizar  as  apurações  no  IPL nº  0101/2015-4  –  DPF/VRA/RJ,  que  fora

instaurado  em 27/05/2015  para  investigar  possível  fraude à  licitação  na  Prefeitura  de  Barra
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Mansa/RJ, diante de supostos indícios de que Renato de Arruda Coradelo teria atuado como

representante  tanto  da  empresa  ESPECIFARMA  como  da  empresa  MERRIAM no  mesmo

procedimento  licitatório,  o  que fora verificado em razão de publicações  no Diário Oficial  o

apontando como representante de ambas as empresas (INFORMAÇÃO POLICIAL 006/2020 –

GAB/SIP/SR/PF/RJ  DOC. 08).

O  médico  e  empresário  VICTOR  DUQUE  ESTRADA  ZEITUNE,  real

proprietário  do  antigo  Hospital  NORTECOR  HOSPITAL  DE  CLÍNICAL  LTDA,  atual

HOSPITAL AMERICAN COR LTDA, foi investigado na Operação Titanium, e nessa época

estabeleceu contato entre os anos de 2014 e 2015 com o advogado MARCELO GUIMARÃES,

principal  operador  da  organização  criminosa  revelada  na  Operação  Tergiversação,  tendo

praticado crimes em conjunto que foram narrados por MARCELO GUIMARÃES em seu acordo

de colaboração (DOC. 02) e são objeto de investigação em autos apartados,  conforme exposto

na medida cautelar de busca e apreensão 5070368-76.2020.4.02.5101.  

No ano de 2016, o empresário VICTOR ZEITUNE foi apresentado ao DPF

WALLACE  NOBLE  pelo  colaborador  MARCELO  GUIMARÃES,  exatamente  para  que

iniciassem  relacionamento  espúrio,  de  modo  que  fosse  possível  ao  empresário  acionar  o

Delegado  quando  houvesse  uma  oportunidade  de  pagamento  de  vantagens  indevidas  para

intervenção do Delegado em alguma questão do interesse de VICTOR. 

VICTOR DUQUE ESTRADA ZEITUNE possui diversas empresas em nome

de  terceiros  e  também  atuava  no  setor  de  medicamentos,  sendo  parceiro  comercial  de

MARCELO FREITAS LOPES, sócio da empresa ESPECIFARMA, de apelido BIN  LADEN,

que era investigada no IPL nº 0101/2015-4 da Delegacia de Volta Redonda. 

No  final  de  2016,  em  data  não  conhecida,  por  volta  do  mês  de  outubro,

VICTOR DUQUE ESTRADA ZEITUNE acionou o DPF WALLACE NOBLE para que este

buscasse viabilizar uma forma de interferir nas investigações do aludido IPL na Delegacia de

Volta  Redonda,  pelo  que  ajustariam  valores  de  vantagens  indevidas  a  serem  pagos  por

MARCELO FREITAS LOPES e que seriam divididos entre WALLACE e ZEITUNE.
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O  DPF  WALLACE  NOBLE  aceitou  a  proposta  formulada  por  VICTOR

ZEITUNE, ciente que teria facilidade para conseguir uma missão para atuar na Delegacia de

Volta Redonda, diante do afastamento de um dos Delegados lá lotados, de modo que, uma em

missão na Delegacia,  bastaria lograr ser designado para presidir  o inquérito  de interesse dos

empresários. 

Em seguida, VICTOR DUQUE ESTRADA ZEITUNE solicitou, em nome de

WALLACE FERNANDO NOBLE SANTOS SOARES e em razão do cargo por ele exercido

como  Delegado de Polícia  Federal,  ao empresário MARCELO FREITAS LOPES, vantagens

indevidas no valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), para si e para os demais

envolvidos,  valores  estes  que  seriam  pagos  por  MARCELO  FREITAS  LOPES  e  pelos

denunciados DURIVAL DE FARIAS e DULCINARA DE FARIAS como responsáveis pela

empresa MERRIAM-FARMA, também envolvida no inquérito policial. 

Concordando com a solicitação, MARCELO FREITAS LOPES, atuando em

seu nome e dos responsáveis da empresa MERRIAM-FARMA, prometeu realizar o pagamento

de  vantagens  indevidas  ao  Delegado  de  Polícia  Federal  WALLACE NOBLE para  que  este

atuasse para interferir nas investigações em curso no IPL  nº 0101/2015-4 da Delegacia de Volta

Redonda, direcionando as apurações de forma a relatá-lo com sugestão de arquivamento,  de

modo a finalizar as investigações.

Para viabilizar  o que fora planejado pelo Delegado de Polícia  Federal  para

finalizar o inquérito policial, exarando relatório pelo seu arquivamento, e sem levantar suspeitas,

seria necessário realizar as oitivas dos envolvidos de forma a consignar no inquérito policial uma

versão para os fatos sob apuração que pudesse justificar as suspeitas inicialmente verificadas e

que justificaram a própria instauração do apuratório. Nesse sentido, VICTOR ZEITUNE acionou

o  colaborador  MARCELO  GUIMARÃES para  que  este  pudesse  figurar  formalmente  como

advogado dos empresários nas oitivas que seriam realizadas por WALLACE NOBLE, uma vez

que  era  necessário  um  advogado  de  confiança,  que  tivesse  conhecimento  acerca  do  ajuste

realizado, sendo que  o colaborador já tinha experiência em tais situações por ter atuado como

operador do esquema criminoso denunciado nos Autos nº 0002916-71.2019.4.02.5101.
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Naquele  momento,  MARCELO GUIMARÃES ainda  não  sabia  exatamente

quais  seriam  os  detalhes  da  empreitada  e  tampouco  quem  seriam  os  empresários  a  serem

representados em Volta Redonda.  VICTOR ZEITUNE disse a MARCELO GUIMARÃES que

tratasse do assunto de Volta Redonda com WALLACE NOBLE e depois se encontrasse com o

empresário, de apelido BIN LADEN.

WALLACE  NOBLE explicou  todo  o  esquema  criminoso  a  MARCELO

GUIMARÃES,  e  disse  que  MARCELO  GUIMARÃES  deveria  levar  os  donos  das  duas

empresas  envolvidas  no  inquérito  para  prestar  depoimento  em Volta  Redonda  para  que  ele

conseguisse “arquivar”  o  inquérito,  ou  seja,  conduzir  as  investigações  de  forma a  sugerir  o

arquivamento  no relatório final  do IPL na expectativa  de que a sugestão fosse seguida pelo

Ministério Público Federal e acolhida pelo Juízo. 

Ficou ajustado então entre VICTOR ZEITUNE, MARCELO GUIMARÃES e

WALLACE NOBLE, que, pela participação de cada um na empreitada criminosa, a divisão dos

valores  de  propina  que  viessem  a  ser  recebidos  seria  feita  em  partes  iguais,  ou  seja,

R$ 160.000,00  para  cada  um.  MARCELO  GUIMARÃES  ficou  de  se  encontrar  com  o

empresário BIN LADEN quando fosse o momento da ida a Volta Redonda. 

Enquanto isso, ainda na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro,

a pedido de  VICTOR ZEITUNE, WALLACE NOBLE já começou a trabalhar na defesa dos

interesses de MARCELO FREITAS LOPES, utilizando o seu cargo de Delegado da Polícia

Federal.

Nesse sentido, no dia 29/11/2016, WALLACE NOBLE realizou pesquisa com

o  seu  login  de  Delegado  da  Polícia  Federal  em  três  peças  de  outro  inquérito  policial,  o

IPL 513/2012-1 DELEFAZ/SR/PF/RJ, que apurava uma suposta interposição fraudulenta, com

importação  irregular  de mercadorias  por  parte  da empresa  DISMÉDICA, ocultando  os  reais

adquirentes,  que  seriam  as  empresas  ESPECIFARMA e  CRISTÁLIA  PRODUTOS

QUIMICOS,  conforme  auditorias  realizadas  pela  Polícia  Federal  nos  acessos  ao  sistema

SISCART e registradas na Informação Policial 006/2020 - GAB/SIP/SR/PF/RJ (DOC. 08):
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 A consulta realizada por WALLACE NOBLE envolveu acesso à portaria de

instauração do inquérito e a dois termos de declarações, um prestado pelo próprio empresário

MARCELO FREITAS LOPES, e outro por seu pai Zacarias de Jesus Lopes, já falecido.

Ainda no dia 29/11/2016, em horário próximo à consulta supracitada, o IPL nº

0101/2015-4 – DPF/VRA/RJ, no qual a ESPECIFARMA e MERRIAM eram investigadas por

suposta fraude à licitação, foi consultado a pedido de  WALLACE NOBLE a partir do login e

senha do EPF Wescley Silva de Oliveira, então lotado e em exercício na Delegacia de Volta

Redonda, com quem WALLACE NOBLE já havia trabalhado em missão anterior na referida

Delegacia entre março e abril do mesmo ano, e que, no entanto, não havia atuado em nenhum ato

do inquérito em questão, como relatado na Informação Policial2 (DOC. 08):

 A consulta  realizada  permitia,  aliás,  verificar  que  o  IPL  Nº  0101/2015-4  –

DPF/VRA/RJ estava a cargo de um Delegado que se encontrava afastado, o que gerava grande

probabilidade de que WALLACE, uma vez em missão na Delegacia, assumisse a presidência do

inquérito  que  investigava  as  empresas  de  MARCELO  FREITAS  LOPES,  DURIVAL  DE

FARIAS e DULCINARA DE FARIAS. 

Com  o  esquema  ajustado,  WALLACE  conseguiu  participar  da  missão  na

Delegacia  de Volta  Redonda,  objetivando presidir  o IPL em questão,  de modo que pudesse

conduzir  as  investigações  de  forma  favorável  aos  empresários  investigados  em  troca  do

pagamento de vantagens indevidas. 

2 Vale  registrar  que  a  Informação  Policial  esclarece  que  o  EPF  Wescley  trabalhou  anteriormente  com  o
WALLACE NOBLE em outra missão do DPF em Volta Redonda, entre março e abril  de 2016, como foi
possível constatar pela respectiva ordem de missão e consulta a peças no SISCART, o que representa mais um
indicativo de que a consulta foi, de fato, realizada a pedido de WALLACE NOBLE. 
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A  ordem  de  missão  foi  expedida  9  dias  depois  das  consultas  citadas  nos

parágrafos  precedentes,  em  08.12.2016,  com  início  em  16/01/2017  e  encerramento  em

16/03/2017 (DOC. 08), o que fez WALLACE NOBLE atuar no IPL com enorme celeridade

para que houvesse tempo hábil de conduzir o encerramento das investigações e relatar o IPL com

sugestão de arquivamento em apenas dois meses: 
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Assim, apenas 3 dias após iniciada a missão, em 19/01/2017, WALLACE

NOBLE já despachou no IPL determinando a expedição de ofícios e marcando a oitiva dos

sócios e funcionários das empresas ESPECIFARMA e MERRIAM para o dia 06/02/2017.

Embora os empresários residissem no Rio de Janeiro e região metropolitana,  a oitiva foi

marcada  em  Volta  Redonda,  pois  caso  houvesse  a  expedição  de  carta  precatória,

provavelmente o DPF WALLACE não teria tempo hábil  para relatar  o referido inquérito

até o final de sua missão (DOC. 08):

MARCELO GUIMARÃES então pegou com VICTOR ZEITUNE o contato de

“BIN LADEN” no aplicativo Wickr, e marcou um encontro com este, percebendo, ao chegar no

local,  que  se  tratava  de  MARCELO  FREITAS  LOPES,  pessoa  conhecida  no  mercado  de

medicamentos  como dono da  empresa  ESPECIFARMA. Na ocasião,  MARCELO FREITAS

explicou que seria se livrar do inquérito para não ter mais problemas e que naquele momento

seria fácil arquivar a investigação, pois esta ainda não tinha avançado. Combinaram então se se

encontrar  em Volta  Redonda  em um Shopping  no  dia  da  oitiva  e  pouco  antes  do  horário

designado, tendo MARCELO FREITAS LOPES ficado encarregado de fazer contato com os

empresários da MERRIAM-FARMA. 
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MARCELO FREITAS LOPES fez  novo  contato  com os  responsáveis  pela

empresa MERRIAM-FARMA e repassou aos denunciados DURIVAL DE FARIAS (DUDO) e

DULCINARA  DE  FARIAS  a  solicitação  de  propina  realizada  pelo  WALLACE  NOBLE,

mencionando a eles que teriam que pagar R$ 320.000,00 para resolver o inquérito. MARCELO

FREITAS LOPES não citou, contudo, o nome do Delegado  WALLACE NOBLE, de modo a

preservá-lo, mencionando apenas que havia o acerto com integrantes da Polícia Federal para

resolver aquele inquérito, dando a entender inclusive que o acerto fora realizado em nível acima

do Delegado. DUDO e DULCINARA aceitaram o proposto, prometendo realizar o pagamento

das vantagens indevidas  em favor dos agentes públicos corruptos para que o inquérito  fosse

finalizado. 

Ficou  ajustado  entre  todos  os  envolvidos  no  episódio  criminoso  que  os

pagamentos deveriam ser realizados mediante simulação de prestação de serviços advocatícios

entre  as  empresas  e  o  escritório  de  advocacia  de  MARCELO  GUIMARÃES  (ALVES

GUIMARÃES  ADVOGADOS  ASSOCIADOS),  para  que  os  valores  de  propina  fossem

repassados com aparência de licitude,  como se decorressem simplesmente da contraprestação

por serviços advocatícios que na realidade não existiram, em operação de lavagem de ativos na

qual os denunciados ocultaram e dissimularam a natureza, disposição e propriedade dos valores

provenientes da infração penal de corrupção passiva.    

Assim,  antes  da  data  designada  para  a  oitiva  dos  investigados,  no  dia

04.02.2017, o colaborador MARCELO GUIMARÃES, em unidade de desígnios com os demais

denunciados, providenciou a emissão, pelo escritório de advocacia  Alves Guimarães Advogados

Associados,  de  duas  notas  fiscais  frias,  de  números  00000756  e  00000757  em  face  de

ESPECIFARMA  COMERCIO  DE  MEDICAMENTOS  E  PRODUTOS  HOSPITALARES  e

MERRIAM-FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, a primeira

no valor de 159.829,52 e a segunda no valor de 319.659,03 (DOC. 03). As notas fiscais foram

emitidas  com  4  minutos  de  diferença  entre  elas,  ambas  contendo  como  discriminação  dos

serviços apenas a referência a prestação de serviços advocatícios, e sendo a segunda exatamente

o dobro do valor da primeira, e não refletiam uma efetiva prestação de serviços, visando apenas,

como já narrado, viabilizar o repasse dos valores de propina com aparência de licitude. 
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Nota-se que os descontos indicados nas próprias notas fiscais sobre os valores

brutos citados faziam com que os valores líquidos a serem pagos pelas empresas ao escritório de

advocacia  do  operador  MARCELO  GUIMARÃES  fossem  de  exatamente  R$  150.000,00  e

R$ 300.000,00, conforme cálculos abaixo, sendo a prática muito usual em casos como o presente

em que os valores se destinam ao pagamento de propina e a empresa utilizada para lavagem do

dinheiro embute os impostos a serem deduzidos no valor da nota emitida:

Então,  no  dia  06/02/2017,  os  empresários  investigados  foram  a  Volta

Redonda, encontraram-se com MARCELO GUIMARÃES no Shopping Sider e em seguida

foram para a Delegacia. MARCELO GUIMARÃES entrou sozinho e conversou por alguns

minutos com o DPF WALLACE NOBLE. 

MARCELO GUIMARÃES levou consigo o advogado Rodrigo Bicaco, que

atuava  em  seu  escritório,  de  modo  que  os  representantes  das  empresas  tivessem

formalmente no procedimento advogados diferentes, sendo MARCELO GUIMARÃES para

o denunciado MARCELO FREITAS da ESPECIFARMA e seu funcionário Rodrigo Bicaco

para os representantes da empresa MERRIAM.

Em seguida, foi simulada a colheita do depoimento de MARCELO FREITAS

LOPES,  que  não  se  tratou  efetivamente  de  um  depoimento,  pois,  em  razão  do  acordo  de

pagamento  de  vantagens  indevidas  ajustado,  o  que  já  era  do  conhecimento  de  MARCELO

LOPES,  o  DPF WALLACE NOBLE não  fez  perguntas  ao  empresário  e  foi  escrevendo  no

depoimento  o  que  entendia  necessário  para  que  fosse  possível  estabelecer  a  versão  que

desejavam para afastar as irregularidades e sugerir o relatório final o arquivamento do inquérito.
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Em seguida, DULCINARA e Renato Coradelo, acompanhados do advogado

Rodrigo Bicaco,  foram ouvidos  no formato  normal  de um depoimento,  tendo em vista  que,

embora soubessem do ajuste de propina para resolver o inquérito, não tinham conhecimento da

participação do DPF WALLACE,  e  o Delegado não queria  que estes  desconfiassem de seu

envolvimento,  sendo que os representantes da MERRIAM acreditavam que o direcionamento

das investigações e a destinação das vantagens indevidas se dariam em nível superior.

No próprio dia 06/02/2017, após a oitiva dos então investigados, correndo

contra o tempo para relatar o inquérito,  o DPF WALLACE NOBLE exarou despacho no

IPL determinando a expedição de ofício a ser entregue por agentes da Polícia Federal na

Prefeitura Municipal de Barra Mansa, para que encaminhasse documentação pertinente ao

IPL  “no  prazo  máximo  de  5  dias”,  sendo,  aliás,  expedidos  dois  ofícios  com  esse  teor,

inclusive “sob pena de responsabilização criminal”, um para o Prefeito de Barra Mansa e

outro para o Secretário Municipal de Saúde de Barra Mansa (DOC. 08):

Com a ausência de resposta ao Ofício, este foi reiterado por WALLACE

NOBLE em 07/03/2017, requisitando o envio da documentação “no prazo de 72 horas sob

pena de responsabilização criminal”, sendo que, pelo teor do relatório do IPL, a Prefeitura

de Barra Mansa informou que o processo licitatório não foi localizado. 
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Vale destacar que a apuração envolvia suposta fraude à licitação, com indícios

de que as empresas ESPECIFARMA e MERRIAM teriam se valido do mesmo representante

para determinado ato do procedimento licitatório, o que fora verificado em razão de publicações

no Diário Oficial o apontando como representante de ambas as empresas.

Imediatamente  após  a  resposta  da  Prefeitura  de  Barra  Mansa,  em

14/03/2017, o Delegado da Polícia Federal WALLACE NOBLE atendeu ao que fora solicitado

pelos  empresários,  confeccionando  relatório  sugerindo  o  arquivamento  do  inquérito,

reputando ter ocorrido um erro quanto à publicação no Diário Oficial, sendo certo que o curioso

desaparecimento  do  procedimento  original  da  licitação  facilitou  a  argumentação  usada  pelo

Delegado  para  o  arquivamento.  Vale  registrar  que  consta  do  sistema  SISCART  a  data  do

relatório como sendo 14/03/2017, tendo constado na peça a data de 16/03/2017, último dia de

missão de WALLACE NOBLE em Volta Redonda:

Com  o  intuito  de  acompanhar  o  desfecho  do  plano  e  dar  satisfação  aos

corruptores, mesmo após o fim da missão policial de WALLACE NOBLE na Delegacia de Volta

Redonda e após a apresentação do relatório final no IPL n.º 101/2015-4, o DPF WALLACE

voltar a efetuar consultas ao referido inquérito no SISCART em 06/04/2017, constando ainda no

sistema consultas realizadas pelo  escrivão Wescley em 21/03/2017 e 05/04/2017 (DOC. 08):
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Em razão da atuação do Delegado, o pagamento das vantagens indevidas já

ajustadas e objeto das notas fiscais frias emitidas foi feito pelos empresários da MERRIAM e da

ESPECIFARMA, de forma parcelada, nos meses de fevereiro, março e abril de 2017, na conta

do  escritório  de  advocacia  de  MARCELO  GUIMARÃES,  ALVES  E  GUIMARÃES

ADVOGADOS ASSOCIADOS,  conforme dados  obtidos  com as  quebras  de  sigilo  bancário

autorizadas por este Juízo nos autos 0106404-13.2017.4.02.5101:

Posteriormente  o  colaborador  MARCELO  GUIMARÃES  apresentou  os

extratos da aludida conta bancária  nos meses citados.  Embora nem todas as origens estejam

indicadas nos valores indicados no extrato, no crédito de 10.04.2017 há a indicação do CNPJ da

ESPECIFARMA (DOC. 05): 
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Com o recebimento dos valores de propina na conta bancária de seu escritório

de advocacia, com aparência de licitude, MARCELO GUIMARÃES passou a se valor de valores

em  espécie  que  recebia  em  suas  atividades  em  seus  hospitais  para  realizar  os  repasses  a

WALLACE NOBLE até que fosse totalizado o montante que lhe cabia na divisão, sendo que, a

pedido  de  VICTOR ZEITUNE,  repassou a  parte  que  cabia  ao  empresário  também ao  DPF

WALLACE em razão de acertos de outros assuntos que os dois tinham em comum. 

Finalmente, em razão da atuação criminosa dos empresários, do DPF WALLACE

NOBLE e de MARCELO GUIMARÃES, o inquérito em exame foi arquivado em maio de 2017,

conforme consulta realizada no sistema Apolo:
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Os fatos em questão foram revelados a partir do acordo de colaboração de

MARCELO GUIMARÃES, celebrado com este órgão ministerial e homologado por este Juízo

após a deflagração da Operação Tergiversação.

No  depoimento  referente  ao  anexo  30  de  seu  acordo  (DOC.  01),

MARCELO  GUIMARÃES  relata  ter  sido  procurado  em  determinada  oportunidade  por

VICTOR DUQUE ESTRADA ZEITUNE, vulgo “CABELUDO”, encontrando-se com ele no

Hotel Link Stay, na Barra da Tijuca, quando o empresário solicitou ao colaborador que este

conversasse com o DPF WALLACE para que ele fosse a Volta Redonda para resolver um

inquérito policial de um conhecido seu, um empresário a quem ZEITUNE se referiu como

BIN LADEN. 
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Em  seguida,  ao  conversar  com  o  DPF  WALLACE  NOBLE,  este

esclareceu ao colaborador que havia conseguido atuar em uma missão em na Delegacia da

Polícia Federal de Volta Redonda e “interceptou” um inquérito de um parceiro comercial

de VICTOR ZEITUNE para encerrar a apuração e precisava que o colaborador levasse os

donos das empresas envolvidas para prestar depoimento e os representasse como advogado.

Assim,  o colaborador  fez contato  com a  pessoa citada  como sendo BIN

LADEN, trocou mensagens através do aplicativo Wickr, e se encontraram em um posto de

gasolina  na  Barra  da  Tijuca,  quando  o  colaborador  descobriu  se  tratar  do  empresário

MARCELO  FREITAS  LOPES,  dono  da  ESPECIFARMAs.  Nesse  encontro  MARCELO

FREITAS  LOPES  esclareceu  que  precisava   arquivar  o  inquérito  para  não  ter  mais

problemas,  demonstrando  medo  de  que  a  investigação  avançasse  sobre  outros  ilícitos

praticados em sua empresa:

“QUE em determinado momento VITOR ZEITUNE passou uma mensagem para o
colaborador  via  Wickr,  para  ficar  alerta,  pois  estava  fechando  um  negócio  com
WALLACE NOBLE em Volta Redonda e o colaborador teria que ir a Volta Redonda
auxiliá-lo  ou  algo  desse  tipo;  QUE umas  duas  semanas  depois  VITOR ZEITUNE
pediu para falar sobre Volta Redonda com WALLACE NOBLE e depois procurar um
amigo   conhecido como BIN LADEN; QUE então marcou com WALLACE NOBLE e o
DPF contou que combinou com VITOR ZEITUNE de arrumar uma missão em Volta
Redonda para “interceptar” um inquérito de um parceiro comercial do ZEITUNE;
QUE WALLACE NOBLE disse ao colaborador que tinha conseguido a missão para
Volta  Redonda  e  conseguiu  interceptar  o  inquérito,  ou  seja,  conseguiu  atuar  no
inquérito policial;
(...)
“QUE WALLACE NOBLE disse que precisava que o colaborador levasse os donos
das duas empresas envolvidas para prestar esclarecimentos e  com isso WALLACE
NOBLE conseguiria arquivar o inquérito;
(...)
QUE WALLACE NOBLE deu um detalhe procedimental do IPL, dizendo que já
tinha nos autos um parecer do TCU favorável às empresas, de modo que seria
fácil  arquivar  o  inquérito;  QUE  evidentemente  o  medo  dos  empresários  era
começarem  a  puxar  e  perceberem  outras  irregularidades;  QUE  eles  tinham
praticado  ilícitos,  tanto  é  que  pagaram  valores  altíssimos  para  se  livrar  do
problema, tinham medo do inquérito;
(…)
QUE então VITOR ZEITUNE passou o  Wickr  de Bin Laden,  e  o  colaborador  fez
contato  para  encontrarem  para  falar  sobre  Volta  Redonda;  QUE  esse  primeiro
encontro, salvo engano, foi no posto Ipiranga em frente ao Condomínio Novo Leblon,
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na Barra da Tijuca; QUE quando chegou lá percebeu se tratar do famoso MARCELO
da ESPECIFARMA
(...)
QUE  MARCELO  FREITAS  LOPES  explicou  que  precisava  arquivar  esse
inquérito  para  não  ter  mais  problemas,  e  que  da  forma  que  estava  naquele
momento  seria  fácil  arquivar,  pois  a  investigação  ainda  não  havia  avançado,
mas que a investigação não poderia avançar;”  (Depoimento Anexo 30 – DOC.
01)

MARCELO  GUIMARÃES  contou  que  então  marcou  com  os

representantes  da  empresa  MERRIAM  para  irem  a  Volta  Redonda  prestar  depoimento,

combinando de se encontrar em um Shopping em Volta Redonda antes do depoimento. O

colaborador viajou para Volta Redonda acompanhado de seu motorista LUIS HENRIQUE

DO  NASCIMENTO  ALMEIDA,  do  advogado  de  seu  escritório  Rodrigo  Bicaco,  que

designou  para  representar  o  pessoal  da  MERRIAM  no  depoimento,  e  de  um  outro

funcionário que estava visitando o Brasil. 

MARCELO  GUIMARÃES  narrou  que,  uma  vez  em  Volta  Redonda,

encontraram no Shopping  MARCELO FREITAS LOPES, sentando-se em uma mesa apenas

com este, ficando apartados LUIS HENRIQUE, Rodrigo e o segurança pessoal de MARCELO

FREITAS. Na oportunidade, MARCELO FREITAS pediu que o colaborador não abordasse

o assunto sobre o pagamento de propina com os representantes da MERRIAM, e disse que,

caso estes o fizessem, VICTOR ZEITUNE havia pedido ao colaborador para falar  que o

acerto era acima do delegado, “a nível de Superintendência”, com o objetivo de preservar o

Delegado WALLACE e reforçar que o assunto estava resolvido para a cobrança de propina.

Após a conversa no Shopping, todos saíram, encontraram-se com o pessoal da

MERRIAM no caminho e se dirigiram à Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda, tendo

MARCELO GUIMARÃES notado que estavam no local a pessoa conhecida como DUDO, sua

irmã  e  o  vendedor  da  MERRIAM,  que  reconheceu  em  seu  depoimento  como  sendo,

respectivamente,  DURIVAL  DE  FARIAS,  DULCINARA  DE  FARIAS  e  RENATO

CORADELO.  (Depoimento Anexo 30 – complementar - DOC. 01)
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O  colaborador  narrou  como  foi  “colhido  o  depoimento”  de  MARCELO

FREITAS LOPES, que não se tratou efetivamente de um depoimento, pois o DPF WALLACE

NOBLE não fazia perguntas e ia escrevendo o depoimento no sentido que queria para que fosse

possível  afastar  as  irregularidades  e  arquivar  o  inquérito,  sendo  que  no  depoimento  dos

representantes da MERRIAM o DPF WALLACE até fingiu ser duro nas perguntas para que eles

não desconfiassem de seu envolvimento. 

MARCELO  GUIMARÃES  apontou  que  o  DPF  WALLACE  relatou  o

inquérito pelo arquivamento, e mandou por Whatsapp ao colaborador o relatório feito por ele e

posteriormente a decisão do Juízo,  e o colaborador mandou esses arquivos para MARCELO

FREITAS e DUDO.

O colaborador deu detalhes acerca dos valores ajustados e narrou a emissão das

notas  fiscais  frias  para  que  o  repasse  dos  valores  fosse  feito  através  de  seu  escritório  de

advocacia, esclarecendo ainda a forma de divisão igualitária dos valores entre o colaborador,

VICTOR ZEITUNE e WALLACE NOBLE.

MARCELO  GUIMARÃES  registrou,  ainda,  que  seu  escritório  nunca

prestou serviços em nenhuma oportunidade à MERRIAM ou ESPECIFARMA, apontando

que  houve somente  essa  emissão de  notas  fiscais  para viabilizar  o  repasse  dos  valores

ajustados com WALLACE, VICTOR ZEITUNE e MARCELO FREITAS, e que sequer

conhecia as pessoas da ESPECIFARMA ou MERRIAM antes desse episódio, acreditando

que sequer tenha sido feito contrato de honorários ou algum outro documento para justificar a

prestação de serviços além da nota fiscal. Acrescentou que não atuava como advogado na área

criminal, apenas acompanhava esses depoimentos em que havia algum negócio de pagamento de

propina já feito,  de modo que os representantes da MERRIAM sabiam que não estavam

contratando  o  colaborador,  mas  apenas  pagando  valores  de  propina  para  resolver  o

inquérito.
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A reunião do colaborador e do representante da empresa ESPECIFARMA no

Shopping  Sider,  em  Volta  Redonda,  e  o  encontro  com  os  representantes  da  MERRIAM

momentos antes da oitiva reforça a ciência  de ambos os lados em relação ao pagamento de

propina  para  resolver  o  inquérito  e  também representa  indício  de  que  estavam atuando  em

parceria desde o procedimento licitatório.  Vale lembrar que os representantes da MERRIAM

apenas conheceram o advogado que os representaria minutos antes de sua oitiva.  

Como  consignado  na  Informação  Policial,  a  utilização  de  dois  advogados

distintos no IPL foi fundamental para dar aparência formal de que as empresas estavam com

defesas técnicas separadas, uma vez que a suspeita apurada no IPL era exatamente a de que as

empresas teriam atuado de forma conjunta no procedimento licitatório, sendo, portanto, de suma

importância desvincular as duas empresas.

O valor pago pela MERRIAM ao escritório de advocacia de MARCELO

GUIMARÃES, de R$ 320.000,00 é absolutamente alto para um simples acompanhamento

de oitivas em uma única data,  sobretudo pra um advogado que não atua efetivamente na

área criminal. 

Como  mencionado  anteriormente,  examinando  os  dados  obtidos  com  as

quebras de sigilo bancário já autorizadas por este Juízo foi possível verificar que os créditos dos

valores na conta bancária do escritório de advocacia do colaborador foram realizados de forma

parcelada nos meses de fevereiro, março e abril de 2017.

Verifica-se que os valores das notas fiscais emitidas e o recebimento de tais

quantias destoam completamente do padrão de movimentação financeira do escritório no

ano de 2017, sendo que os dados extraídos da e-Financeira (DOC. 04), obtidos com a quebra de

sigilo  fiscal  autorizada  nos  0106404-13.2017.4.02.5101,  demonstram  que  os  montantes

recebidos nos meses de fevereiro, março e abril nas contas do escritório de advocacia foram

entre 400% e 500% superiores à média dos demais meses de 2017, o que reforça a conclusão de

que  os  pagamentos  feitos  pelas  empresas  não  se  referiam,  de  fato,  a  serviços  advocatícios

prestados pelo escritório do colaborador: 



      32 

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

Núcleo de Combate à Corrupção

Como já esclarecido, o  advogado Rodrigo Bicaco Arantes Lopes, designado

pelo colaborador para acompanhar os representantes da MERRIAM nos depoimentos prestados

perante o DPF WALLACE, era, de fato, funcionário de MARCELO GUIMARÃES, inclusive

com  registro  no  escritório  de  contabilidade  de  MARCELO  GUIMARÃES,  inicialmente

denominado SAMA CONTABILIDADE, como consignado na Informação Policial 006/2020

(DOC. 08). 

Rodrigo  Bicaco  foi  ouvido  em  sede  policial  (DOC.  24),  e  esclareceu  que

trabalhou no escritório de MARCELO GUIMARÃES desde 2014, e que “o escritório não atua

na área criminal”.  Relatou  como acompanhou as  oitivas  no  inquérito  de  Volta  Redonda  a

pedido de MARCELO GUIMARÃES e que não tinha nenhum conhecimento na área criminal,
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tendo  MARCELO  dito  que  isso  não  seria  um  problema,  sendo  que  Rodrigo  Bicaco

acompanhou a oitiva sem sequer saber do que se tratava o inquérito (DOC. 24 - grifou-se):

QUE trabalhou no escritório de MARCELO GUIMARÃES como estagiário em
2011,  tendo  passado  apenas  um  ano;  QUE,  em  2014,  o  declarante  foi
contratado como auxiliar jurídico, sendo contratado como advogado no final
de 2016, quando passou no exame da Ordem; QUE as áreas de atuação do
escritório são: trabalhista; tributário; cível/ e, eventualmente, previdenciário;
QUE  o  escritório  não  atua  na  área  criminal; QUE,  numa  ocasião,  o
declarante  acompanhou  um  cliente  num  depoimento  numa  Delegacia  de
Polícia Civil;  QUE PERGUNTADO se sabia que MARCELO GUIMARÃES
atuava na área criminal, RESPONDEU que não era comum e que só o viu
atuando na área  criminal,  nos  casos  sob investigação;  QUE começou nos
casos dos Correios;  QUE PERGUNTADO como se iniciou sua atuação no
caso do inquérito de Volta Redonda, que envolvia as empresas MERRIAM e
ESPECIFARMA, RESPONDEU que, no dia anterior à oitiva, MARCELO
GUIMARÃES,  seu  chefe,  lhe  ligou  para  dizer  que  precisaria  que  o
declarante o acompanhasse numa viagem para Volta Redonda, pois havia
pego  dois  clientes  novos  e  precisava  causar  uma  boa  impressão  com os
mesmos,  apresentando  dois  advogados; QUE não  se  recorda  o  dia  dessa
ligação,  mas  sabe  dizer  que  ocorreu  no  dia  anterior  a  viagem;  QUE  o
declarante ficou preocupado, pois não tem conhecimento na área criminal,
mas MARCELO GUIMARÃES lhe tranquilizou, dizendo que se tratava de
uma oitiva simples e que bastava o declarante acompanhar o depoimento;
QUE MARCELO GUIMARÃES, na ligação, não lhe disse sobre o que se
tratava o inquérito; QUE durante a viagem, o declarante, novamente, disse
estar  inseguro,  pois  não  atuava  na  área  e  MARCELO  GUIMARÃES  o
tranquilizou, dizendo que não precisaria fazer nada e que o Delegado é que
faria  as  perguntas  para  o  cliente;  QUE MARCELO lhe  disse  o  nome das
empresas e fez uma separação, dizendo que cada um representaria uma das
empresas; QUE não se recorda qual empresa o declarante representou e nem
mesmo o nome da pessoa que acompanhou, mas, pelo que se recorda, era um
funcionário da empresa; QUE, para o declarante, era uma coisa só, já que era
o  escritório,  para  o  qual  trabalhava,  que  estava  patrocinando  as  duas
empresas, então não se apegou a divisão feita pelo MARCELO;

 Rodrigo ainda confirmou que o encontro com as pessoas que foram ouvidas

ocorreu em um Shopping na cidade de Volta Redonda (DOC. 24 - grifou-se): 
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“QUE, quando chegaram na cidade, se dirigiram para um Shopping, onde
encontraram  umas  cinco  pessoas,  ligadas  as  duas  empresas; QUE  o
HENRIQUE estava  presente,  durante  essa  viagem;  QUE as  cinco  pessoas
estavam  divididas  em  dois  grupos;  QUE  o  declarante  se  recorda  de  ter
representando uma pessoa que havia participado do procedimento licitatório,
que era objeto do inquérito policial, representando uma das empresas; QUE o
declarante pode perceber que esse cara era um funcionário, pois, durante o
almoço no Shopping, ele sentou em mesa separada, com outra pessoa; QUE se
recorda que MARCELO GUIMARÃES se sentou numa mesa separada com os
dois donos das empresas; QUE MARCELO sentou com mais duas pessoas na
mesa, que pareciam ser os donos das empresas; QUE um deles era bem gordo
e barbudo; QUE PERGUNTADO se havia uma senhora almoçando com eles,
RESPONDEU QUE não se recorda, mas pode dizer que uma senhora, que era
irmã  de  um  deles,  apareceu,  posteriormente  na  Delegacia;  QUE
PERGUNTADO  se,  durante  o  almoço,  conversaram  sobre  a  estratégia  de
defesa,  RESPONDEU  QUE  não  e  que  almoçou  numa  mesa  com  o
HENRIQUE;  QUE,  depois  do  almoço,  o  declarante  foi  chamado  pelo
MARCELO GUIMARÃES e apresentado aos  sócios; QUE sentaram noutra
loja, para tomar um café; QUE nada sobre o inquérito foi falado nesse café;

Rodrigo  Bicaco  também  narrou  os  detalhes  sobre  a  oitiva  realizada,

apontando  que  já  conhecia  o  Delegado  WALLACE  do  escritório  de  MARCELO

GUIMARÃES,  sendo  que  o  DPF  e  MARCELO  GUIMARÃES  tinha  um  negócio

juntos,  e  que  MARCELO  GUIMARÃES  estava  bem  à  vontade  e  entrava  e  saía

livremente  da  sala  do  Delegado.  Rodrigo  ainda  contou  que  estranhou  muito  o  fato  do

colaborador estar atuando na área criminal e da contratação não ter seguido os trâmites normais

do escritório, sendo que agora percebe que tudo foi um teatro do qual fez parte (DOC. 24 -

grifou-se):

“QUE,  quando  chegou  na  Delegacia,  aguardaram  alguns  minutos  pela
chegada do Delegado e, posteriormente, MARCELO entrou sozinho na sala,
para conversar com ele, o Delegado; QUE PERGUNTADO se já conhecia o
Delegado,  RESPONDEU  QUE  sim,  que  já  o  conhecia  do  escritório  do
MARCELO  GUIMARÃES  e  acreditava  que  eles  tinham  algum  negócio
juntos, uma  farmácia  em  Niterói;  QUE,  inclusive,  já  sabia  o  nome  dele,
WALLACE; QUE, na Delegacia, o declarante ficou o tempo todo do lado do
funcionário  magro  de  uma  das  empresas,  o  que  havia  estado  no  pregão
eletrônico;  QUE,  pelo  que  se  recorda,  esse  cara  havia  assinado  algum
documento,  no  pregão  eletrônico,  pelas  duas  empresas,  MERRIAM  e
ESPECIFARMA;  QUE  não  sabe  dizer  se  ele  trabalhava  para  as  duas
empresas,  mas  pode perceber  que ele  era conhecidos  dos  sócios  das  duas
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empresas; QUE MARCELO acompanhou os sócios das empresas durante os
depoimentos; QUE o declarante acompanhou o depoimento desse funcionário
de uma das empresas, o que teria participado do pregão eletrônico, e do da
senhora,  que  era irmã de um dos sócios;  QUE percebeu que MARCELO
GUIMARÃES  estava  bem  a  vontade  na  Delegacia  e  entreva  e  saía,
livremente,  da  sala  do  Delegado; QUE  MARCELO  não  acompanhou  o
depoimento do funcionário, que foi acompanhado pelo declarante, nem o da
senhora; QUE a oitiva do funcionário da emrpesa foi até meio agressiva, que
o Delegado foi  muito incisivo e  chegou a fazer algumas acusações;  QUE,
durante o depoimento da senhora que o declarante acompanhou, havia ficado
claro que ela não era sócia da empresa,  pois  não tinha nenhum poder de
administração e sabia  muito  pouco sobre o assunto;  QUE os  depoimentos
foram  tomados  pelo  Delegado  e  não  havia  escrivão  na  sala;  QUE
PERGUNTADO se não achou estranha toda essa atuação, RESPONDEU
QUE o que achou mais estranho foi o fato do MARCELO GUIMARÃES
estar atuando na área criminal, que nada tinha a ver com a área de atuação
de  seu  escritório;  QUE  essa  atuação  também  não  seguiu  os  tramites
administrativos do escritório; QUE PERGUNTADO o que quer dizer com
isso,  RESPONDEU QUE sempre que um cliente  contrata  os  serviços  do
escritório, há uma reunião prévia com ele, é feito um cadastro do processo e
é feita uma pasta do cliente; QUE, nesse caso, nada disso foi feito, mas na
época, o declarante achava que esse caso foi diferente por estar fora da área
de atuação do escritório e que o MARCELO não queria que a ROBERTA,
esposa dele soubesse de algumas coisas, sendo a sua atuação na área criminal
uma  delas;  QUE  entendeu  dessa  forma,  na  época;  QUE,  hoje,  tendo
conhecimento das investigações das quais o MARCELO GUIMARÃES foi
alvo, pode perceber plenamente que o caso de Volta redonda foi um teatro e
que  fez  parte  dele;  QUE  PERGUNTADO  o  que  quer  dizer  com  isso,
RESPONDEU QUE a oitiva que acompanhou foi teatral, pois o Delegado
fazia acusações sem fazer muitas perguntas sobre os fatos, que ficava apenas
intimidando o funcionário da empresa, que chegou a ficar bem assustado;”

Além  das  notas  fiscais  expedidas  e  os  extratos  bancários  apresentados,  o

colaborador realizou a gravação de uma conversa entre ele e MARCELO FREITAS LOPES em

28/09/2019  (DOC. 06 e DOC. 07), colhida em ação controlada autorizada por este Juízo nos

autos  0004063-35.2019.4.02.5101,  em  que  estes  abordam  diversos  assuntos  envolvendo  os

crimes  narrados  pelo  colaborador  e,  nesse  sentido,  confirmam os  delitos  ora  imputados  aos

denunciados. 

No início da conversa, MARCELO FREITAS LOPES demonstra preocupação

em evitar mexerem no celular, relatando estar com o próprio celular desligado, para evitar que o
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encontro  entre  eles  pudesse  ser  evidenciado  pelas  ERBs,  e  ainda  relata  a  MARCELO

GUIMARÃES sua cautela de não usar serviços de armazenamento em nuvem, claramente para

evitar a ação das autoridades em eventual apuração em seu desfavor:

Embora  inicialmente  MARCELO  GUIMARÃES  e  MARCELO  FREITAS

LOPES falem  mais  sobre  os  pagamentos  de  propina  e  o  envolvimento  com  LORENZO

POMPÍLIO  DA  HORA,  que  será  abordado  em  tópico  próprio  nesta  peça,  mencionam  em

algumas oportunidades os crimes envolvendo o inquérito que tramitava na Delegacia de Polícia

Federal  de Volta Redonda, referente ao caso do Município de Barra Mansa com envolvimento

da ESPECIFARMA e da MERRIAM. Quando a este  ponto,  MARCELO FREITAS LOPES

demonstra na conversa ter mais medo de ter algum problema em razão do relacionamento com

WALLACE NOBLE e o episódio em Volta Redonda, citando inclusive o fato de WALLACE ter

morado em apartamento em nome do pai do empresário:  
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Posteriormente,  os  denunciados  voltam  a  falar  sobre  a  situação  de  Volta

Redonda,  e  MARCELO GUIMARÃES diz que vai  negar  até  o  fim,  sendo que  MARCELO

FREITAS  pergunta se o colaborador acha que vão chegar nesse caso,  ao que o colaborador

retruca que não, mas que será importante combinarem as versões, tendo MARCELO FREITAS

LOPES reforçado que tinham que ajustar a versão de como se conheceram, combinando de citar

que  se  conheceram  em  razão  da  relação  comercial  como  fornecedor  para  os  Hospitais  do

colaborador:

Ainda  como  prova  de  corroboração  de  suas  declarações,  MARCELO

GUIMARÃES  também  apresentou  conversas  gravadas  espontaneamente  com  o  DPF

WALLACE NOBLE. Em uma das conversas, ocorrida no dia 02/10/2019, o colaborador e o

DPF  WALLACE  falam  sobre  fatos  criminosos  pretéritos  e  discutem  o  que  poderia  ser
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descoberto em eventuais investigações, e o que poderia chegar neles, mencionando o episódio de

Volta Redonda e o que deveria ser falado pelo MARCELO da ESPECIFARMA se fosse ouvido

sobre o caso. WALLACE fala ainda sobre como conseguiu a missão pra Volta Redonda (trecho

a partir de 6m30s) – DOC. 09: 

“Marcelo - É se der uma prensa, eu acho que ...Mas do lance do Ciro eu já
desencanei  cara.  Eu tava  encanado mesmo era  o lance  ali  do Marcelo  da
Especifarma, mas ele, porra, ele tá totalmente consciente. Ó, se me chamarem,
Volta Redonda esquece. Foi minha defesa, você me defendeu... Se falarem do
Wallace lá meu irmão e aí?
Wallace - Foi coincidência
Marcelo - É. Foi coincidência.
Wallace – É… Porque o trabalho foi feito. E realmente eu fiz o trabalho.
Marcelo - Fez é. Fez. Sem dúvida.
Wallace - É que é um trabalho intelectual né (risos)
Marcelo - (risos) Não cara eu só não entendi até hoje como tu foi McGyver de
conseguir ir pra Volta Redonda, isso que eu não entendi… Porque na época eu
tinha pedido pro Lorenzo ir para Macaé e ele não conseguiu...
Wallace  – Entendi, ah mas era porque eu tinha um trânsito muito bom, é...
tanto em Volta Redonda quanto em Macaé. É… Essas delegacias assim aqui
viviam  pedindo  gente.  E  assim,  as  pessoas  sabiam… Eu sempre  trabalhei,
porra,  eu  sempre  trabalhei  muito  bem. Então eles  gostavam quando eu ia,
porque eles não tinham que… tinha gente que ia pra ficar ganhando dinheiro e
não trabalhava. Eu trabalhava, então eu ia para trabalhar. Eu não ficava lá,
isso eu voava. Mas eu catava as coisas, trazia para casa e fazia. Aí ia lá duas
vezes  por  semana,  três  vezes  por  semana  e  tal.  Então,  eles…  a  grande
vantagem para eles é que eles não se preocupavam comigo.
Marcelo – Entendi”

Como já ficou claro pelo relato dos fatos criminosos, a partir das declarações e

provas entregues pelo colaborador foi possível identificar o inquérito citado e analisar as peças

disponíveis  do  IPL  Nº  0101/2015-4  –  DPF/VRA/RJ,  que  tramitou  na  Delegacia  da  Polícia

Federal  de  Volta  Redonda.  O exame das  peças  do  inquérito  policial  citado  e  os  elementos

colhidos  nas quebras  de sigilo  telemático  de fato corroboram as  informações  prestadas  pelo

colaborador, como já exposto no presente tópico. 

Nesse sentido, pelas diligências realizadas pela Polícia Federal e análise das

peças  do  IPL  extraídas  do  sistema  SISCART,  conforme  Informação  Policial  006/2020  -

GAB/SIP/SR/PF/RJ  (DOC. 08),   verificou-se,  que,  de  fato,  WALLACE NOBLE foi  a  uma
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missão a Volta Redonda, e no período em que lá atuou presidiu o aludido IPL com enorme

celeridade, recebendo o IPL em 19/01/2017 e despachando na mesma data, realizando oitivas,

expedição de ofícios e  confeccionando o relatório nos últimos dias de sua missão em Volta

Redonda, em uma verdadeira corrida contra o tempo.

Verificou-se, ademais, que no dia 06/02/2017 foram, de fato, como relatou

o  colaborador,  ouvidos  MARCELO  FREITAS  LOPES,  sócio  da  ESPECIFARMA,

DULCINARA  DE  FARIAS,  sócia  da  MERRIAM,  e  Renato  Coradelo,  representante

comercial da MERRIAM. Por sua vez, Paulo Fernando Pereira Seixas, que em tese seria o

representante da ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, foi ouvido

no dia 09/02/2017,  desacompanhado de advogado. As demais  pessoas cuja intimação foi

determinada por WALLACE não prestaram depoimento, não tendo sido possível obter mais

informações apenas a partir das dados do SISCART.

A análise realizada pela Polícia Federal no aludido IPL destaca o fato de

os  empresários  investigados  no  IPL  em  questão  terem  ido  até  Volta  Redonda  prestar

depoimento, sendo que conforme registrado na Informação Policial 006/2020(DOC. 08), o

exame  dos  termos  de  declarações  evidenciam  que  “todas  as  pessoas  ouvidas  por

WALLACE NOBLE são residentes  do Rio  de Janeiro e  região metropolitana,  ou sejam,

normalmente, seriam ouvidas por meio de carta precatória, não tendo o compromisso de

se deslocarem, por meio de uma longa viagem, só para serem ouvidas no local do fato.

Seria, inclusive, natural, que os seus advogados solicitassem a realização das oitivas por

meio de carta precatória, a não ser que fosse de interesse da defesa, que fossem ouvidas

pelo  presidente  do  inquérito,  o  que,  normalmente,  ocorre  nos  casos  em  que  há

colaboração por parte do investigado.”  A própria Informação Policial  registra que, caso

houvesse a expedição de carta precatória para as oitivas provavelmente o DPF WALLACE

não teria tempo hábil para relatar o referido inquérito até o final de sua missão. 

No  mesmo  sentido,  a  Informação Policial  006/2020 – GAB/SIP/SR/PF/RJ

registra que nos dados extraídos do SISCART não consta nenhuma solicitação de extração de

cópias do feito pelos advogados dos investigados antes das oitivas, o que, evidentemente, seria

muito difícil ocorrer em uma situação real de atuação defensiva.
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Tal circunstância se mostra bastante incomum, como relatado pelo Delegado

de Polícia Federal que chefia a Delegacia de Volta Redonda e está lotado na unidade há cerca de

13 anos, sendo que na maioria dos casos as oitivas ocorrem por carta precatória, salvo em casos

urgentes e em que o intimando aceita se deslocar para Volta Redonda (DOC. 36). No IPL em

exame não havia  nenhuma urgência,  com exceção  da  necessidade  premente  de  WALLACE

NOBLE  finalizar  o  inquérito  ainda  durante  sua  missão  de  WALLACE  para  que  pudesse

“entregar” o que prometera aos empresários. 

Há ainda  outros  dados que se somam aos já  expostos  para  comprovar  a

materialidade  e  autoria  dos  crimes  de  corrupção  ativa,  corrupção  passiva  e  lavagem  de

ativos por parte dos denunciados, confirmando os fatos narrados pelo colaborador em seus

depoimentos e evidenciando a justa causa para a presente ação penal.

Embora as quebras de sigilo telefônicos/telemáticos autorizadas por este Juízo

nos  autos  0106358-24.2017.4.02.5101  e  0106425-86.2017.4.02.5101  e  que  lastrearam  a

Operação Tergiversação não tenham contemplado dados da maioria dos denunciados neste feito,

e sequer de todos os telefones do colaborador MARCELO GUIMARÃES, que usava mais um

outro número que ainda não foi objeto de quebras, foi possível verificar, do exame dos dados,

que o motorista de MARCELO GUIMARÃES e também alvo da Operação Tergiversação, LUIS

HENRIQUE  DO  NASCIMENTO  ALMEIDA,  esteve  ao  menos  ente  14h02  e  14h26  no

“Shopping Sider” em Volta Redonda, e depois se dirigiu e ficou ao menos até 15h38 na Rua

Fulgêncio Neto, nas imediações da Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda, sendo,

por sua vez, identificadas localizações para o antigo telefone de MARCELO GUIMARÃES

apenas na estrada quando retornava de Volta Redonda ao Rio de Janeiro, às 16h16 e 16h46:
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Nos  dados  obtidos  com  a  quebra  de  sigilo  telefônico  autorizada

recentemente  por  este  Juízo  nos  autos  nº  5042655-29.2020.4.02.5101,  foi  possível

identificar  a  localização  de  MARCELO  FREITAS  LOPES  no  Shopping  Sider  no  dia

06.02.2017,  pouco antes  do  depoimento  prestado  na Polícia  Federal  em Volta  Redonda,

exatamente como tinha relatado o colaborador:
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Por sua vez, nos dados obtidos com a quebra de sigilo telemático autorizada

recentemente por este Juízo nos autos nº  5042655-29.2020.4.02.5101, foram identificados

no  backup  do  telefone  celular  de  WALLACE  NOBLE  os  contatos  do  colaborador

MARCELO GUIMARÃES, de  MARCELO FREITAS LOPES  e do motorista e homem de

confiança do colaborador, LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO ALMEIDA (DOC. 17):
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Ainda a partir dos dados das novas quebras telemáticas, no bacukp do calendário

de MARCELO FREITAS LOPES, foram localizadas algumas reuniões e “acertos” de valores de

MARCELO FREITAS LOPES com DURIVAL FARIAS, vulgo DUDO, que, mesmo tendo datas

anteriores aos fatos relacionados ao episódio de corrupção do DPF WALLACE quanto ao IPL de

Volta  Redonda,  demonstram  o  relacionamento  entre  os  empresários  e  entre  as  empresas

ESPECIFARMA  e  MERRIAM,  corroborando  o  relato  do  colaborador  MARCELO

GUIMARÃES. Em um dos compromissos há inclusive a referência a Dudo e ao Município de

Barra Mansa:
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O DPF Pedro Rocha, Chefe da Delegacia de Volta Redonda, prestou depoimento

em sede policial e trouxe algumas informações sobre as missões na unidade, e falou sobre a

circunstância das oitivas terem sido realizadas em Volta Redonda mesmo com os investigados

sendo domiciliados na região metropolitana do Rio de Janeiro, como já citado (DOC. 36). Por

sua vez, o EPF Wescley Oliveira, que trabalhou com WALLACE NOBLE na primeira missão

em Volta Redonda e realizou consulta ao IPL em questão na mesma data e cerca de 30 minutos

antes de WALLACE NOBLE consultar outro IPL envolvendo a empresa ESPECIFARMA, disse

não se recordar de um pedido de WALLACE para consulta a qualquer IPL, ressaltando que

apenas  teve  contato  com WALLACE quando este  esteve  em missão  na Delegacia  de Volta

Redonda e que era Chefe de cartório à época, podendo ter consultado o IPL por diversos motivos

(DOC. 37). 

Os  representantes  da  MERRIAM  também  foram  ouvidos  em  sede  policial.

DURIVAL DE FARIAS, o DUDO, manteve a versão de que MARCELO GUIMARÃES fora

contratado para lhe representar e também representar sua irmã no inquérito policial em Volta

Redonda,  por  indicação  de  MARCELO FREITAS LOPES, com contratação  feita  apenas  de

forma  verbal,  sem  a  formalização  de  qualquer  documento  escrito  (DOC.  38). Disse  que

participou de uma reunião com MARCELO FREITAS LOPES e MARCELO GUIMARÃES em

uma cafeteria em um posto de gasolina, no qual o advogado apresentou proposta de honorários,

relatando  que  ele  e  sua  irmã  acharam  altos  os  honorários,  mas  confiaram  em  MARCELO

FREITAS LOPES que o preço era justo. 

DURIVAL ainda relatou ter achado estranho o mesmo escritório representar as

duas empresas no inquérito, mas disse que MARCELO GUIMARÃES alegou que não haveria

qualquer problema quanto a isso, apenas que precisariam ser advogados diferentes.  

Chama atenção  no depoimento  de  DURIVAL DE FARIAS o  fato  de  que  as

reuniões  supostamente  realizadas  para  contratação  de  um  escritório  de  advocacia  para  lhe

representar em uma oitiva em um IPL mediante pagamento de vultuosos R$ 300.000,00 teria

ocorrido não no escritório de MARCELO GUIMARÃES, mas em uma cafeteria em um posto de

gasolina, local absolutamente impróprio para tal finalidade,  caso se tratasse, de fato, de uma
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contratação  lícita.  E para  um advogado sem experiência  na  esfera  criminal,  sendo inclusive

acionado para acompanhar o depoimento um outro advogado sem nenhuma atuação pretérita na

esfera criminal e sem ciência do que tratava a investigação. 

 

No mesmo sentido, DULCINARA DE FARIAS afirma ter contratado o escritório

de advocacia de MARCELO GUIMARÃES para lhe representar na investigação em questão, a

partir de indicação de MARCELO FREITAS LOPES a seu irmão DUDO, que cuidou de toda a

parte da contratação. Acrescentou que foi orientada pelo advogado MARCELO GUIMARÃES

sobre o que deveria falar no depoimento horas antes em um Shopping no Município de Volta

Redonda, que não tem ciência de qualquer pagamento destinado ao Delegado responsável pelas

investigações e que este foi muito agressivo na oitiva. 

Novamente chama atenção no depoimento de DULCINARA DE FARIAS o fato

de que a  suposta contratação envolvia  montante bastante  elevado,  e mesmo assim a reunião

realizada  para  orientação  da  cliente  que  prestaria  depoimento  em  seguida  ocorreu  não  no

escritório de advocacia do responsável, mas em um Shopping em Volta Redonda pouco antes do

depoimento, evidenciando uma preparação para o ato absolutamente deficiente e incompatível

com os supostos honorários pagos, reforçando que não se tratava, de fato, de uma contratação

verdadeira, e sim uma simulação no contexto do pagamento de vantagens indevidas imputado

aos denunciados. 

Cumpre  esclarecer,  por  fim,  que  independente  da  existência  ou  não  de

irregularidade  no procedimento  licitatório  apurado no inquérito  policial  em tela,  o  relato  do

colaborador  e  os  elementos  colhidos  como  provas  de  corroboração  e  oriundos  de  medidas

cautelares anteriores demonstram, de forma clara, a prática de crime de corrupção passiva pelo

DPF WALLACE NOBLE,  que,  após  o ajuste  das  vantagens  indevidas  com os  empresários,

buscou a missão em Volta  Redonda exatamente para poder viabilizar  seu intento criminoso,

“interceptou” o inquérito de interesse dos empresários corruptores, acelerou sua tramitação para

que fosse possível realizar  todas as oitivas em um único dia durante sua missão de modo a

permitir a conclusão da apuração ainda durante sua missão, com a produção de um relatório

sugerindo o arquivamento do feito. 
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Não obstante, mesmo que tivesse sido regular a atuação dos empresários nos

fatos  apurados  no  IPL,  ainda  assim  não  se  afastaria  o  crime  de  corrupção  passiva  e  o  de

corrupção ativa por parte dos representantes da ESPECIFARMA e MERRIAM ao prometerem e

pagar a propina ao Delegado para finalizar o inquérito em seu favor, sendo certo que, como bem

destacou  MARCELO  FREITAS  LOPES  na  conversa  com  MARCELO  GUIMARÃES,  fez

aquilo porque “quanto menos um processo melhor…” (DOC. 06 e DOC. 07): 

3.2) CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA ENVOLVENDO A

“MESADA  DE  PROPINA”  PAGA  POR  MARCELO  FREITAS  LOPES  AO

DPF WALLACE NOBLE – FATOS 05 E 06.

No  período  entre  maio  de  2017  até  pelo  menos  novembro  de  2018,

WALLACE FERNANDO NOBLE SANTOS SOARES, de modo consciente e voluntário, em

razão da condição de Delegado da Polícia  Federal,  solicitou,  aceitou e efetivamente recebeu

vantagens indevidas de MARCELO FREITAS LOPES, sócio da empresa ESPECIFARMA, no

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais até o mês de agosto de 2018, quando os valores

de propina mensais ajustados foram substituídos pela cessão por MARCELO FREITAS LOPES

de um imóvel de propriedade da família do empresário, no qual o Delegado residiu a partir de

23/08/2018 sem pagar  aluguel.  O ajuste  de pagamentos  de vantagens  indevidas  mensais  foi

realizado  para  que  o  Delegado  de  Polícia  Federal  atuasse  dentro  da  Superintendência  da

Polícia Federal no Rio de Janeiro conforme os interesses de MARCELO FREITAS LOPES,

o  que  englobava  realizar  pesquisas  nos  sistemas  internos  buscando  identificar

precocemente  informações  sobre  investigações  em  desfavor  do  empresário,  repassar

antecipadamente  informações  acerca  de  operações  que  seriam  realizadas,  atuação  para

barrar  investigações  em  curso  e  evitar  a  responsabilização  do  empresário,  realizando

inclusive contatos junto a outros Delegados, quando viável (Corrupção Passiva/Art. 317 do

CP– Fato 05)
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Por  sua  vez,  entre  maio  de  2017  e  até  pelo  menos  novembro  de  2018,

MARCELO FREITAS LOPES  ofereceu, prometeu e efetivamente pagou vantagens indevidas

correspondentes  a  R$ 5.000,00  (cinco  mil  reais)  mensais  ao  Delegado  da  Polícia  Federal

WALLACE NOBLE, que foram pagas  até  o  mês de agosto de 2018,  quando os  valores  de

propina mensais ajustados foram substituídos pela cessão por MARCELO FREITAS LOPES de

um imóvel de propriedade da família do empresário,  no qual o Delegado residiu a partir  de

23/08/2018 sem pagar  aluguel.  O ajuste  de pagamentos  de vantagens  indevidas  mensais  foi

realizado para que o Delegado de Polícia Federal praticasse e omitisse atos de ofício em infração

a  deveres  funcionais, atuando  dentro  da  Superintendência  da  Polícia  Federal  no  Rio  de

Janeiro conforme os interesses de MARCELO FREITAS LOPES, o que englobava realizar

pesquisas  nos  sistemas  internos  buscando  identificar  precocemente  informações  sobre

investigações em desfavor do empresário, repassar antecipadamente informações acerca de

operações  que  seriam realizadas,  atuação  para  barrar  investigações  em curso  e  evitar  a

responsabilização do empresário,  realizando inclusive contatos junto a outros Delegados,

quando viável (Corrupção Ativa/Art. 333 do CP – Fato 06).

Após o episódio de Volta Redonda narrado no tópico 3.1 supra, MARCELO

FREITAS  LOPES  ficou  impressionado  com a  atuação  do  DPF  WALLACE  e,  durante  um

encontro realizado aproximadamente em abril ou maio de 2017, MARCELO FREITAS ofereceu

vantagens  indevidas  consubstanciadas  em  um  pagamento  mensal  de  R$  5.000,00  ao

DPF WALLACE  NOBLE  para  que  este,  se  valendo  do  cargo  ocupado,  atuasse  dentro  da

Superintendência  da  Polícia  Federal  no  Rio  de  Janeiro  conforme  os  interesses  de

MARCELO FREITAS LOPES, para que, dentre outras atividades, realizasse pesquisas nos

sistemas  internos  da  PF  para  buscar  informações  sobre  investigações  em  desfavor  do

empresário,  e  lhe informasse antecipadamente sobre a  realização de operações  policiais  das

quais  o  delegado tomasse  conhecimento,  principalmente  aqueles  que envolvessem a área  de

atuação de MARCELO FREITAS LOPES no fornecimento de medicamentos a Prefeituras. 
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WALLACE NOBLE aceitou a promessa de vantagens indevidas nos termos

da  proposta  feita  por  MARCELO  FREITAS  LOPES e  disse  que  lhe  informaria  acerca  de

operações da Delegacia Fazendária e de todas as demais para as quais fosse convocado, sendo

ajustado  que  MARCELO  FREITAS  LOPES deveria  ligar  todo  início  de  mês  ao  DPF

WALLACE,  e  que  este  buscaria  o  valor  da  mesada  em dinheiro  com o empresário,  o  que

aconteceu por mais de 1 ano. O ajuste realizado permitia que  MARCELO FREITAS LOPES

pudesse acionar o Delegado caso tivesse ciência de investigações em seu desfavor nas quais o

DPF pudesse intervir. 

A mesada ao delegado era entregue sempre em espécie em encontros entre

MARCELO FREITAS LOPES e WALLACE, tendo os pagamentos  se iniciado em maio de

2017 e perdurado pelo menos até agosto de 2018. Nesse mês, WALLACE NOBLE, em meio a

uma investigação  realizada  em seu  desfavor  que  inclusive  ensejou  a  realização  de  busca  e

apreensão  em  seus  endereços,  precisava  de  um  lugar  para  morar  e  acionou  o  empresário

MARCELO  FREITAS  LOPES,  que,  no  contexto  do  ajuste  criminoso  que  possuía  com  o

Delegado, ofereceu a WALLACE NOBLE um apartamento de sua família, situado na Avenida

das Américas, número 411, apartamento 714, Bloco 2, Barra da Tijuca, que estava registrado no

nome de uma empresa de seu pai, para que WALLACE nele residisse sem pagar aluguel. 

WALLACE NOBLE entrou no apartamento citado em 23.08.2018, sendo que

a  partir  desse  momento  a  moradia  no  apartamento  de  MARCELO  FREITAS  LOPES  com

isenção de aluguel passou a ser a vantagem indevida oferecida mensalmente pelo empresário ao

Delegado, ao menos enquanto WALLACE NOBLE morou no local, que foram poucos meses. 

 A entrada de WALLACE no apartamento ficou marcada por uma confusão no

condomínio, uma vez que os funcionários não haviam sido avisados que o Delegado passaria a

morar no apartamento da família de MARCELO FREITAS, sendo registrada ocorrência no livro

do condomínio  em 23.08.2018, conforme relata  a autoridade policial  na Informação Policial

anexa (DOC. 25):
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Além do registro acima no livro de ocorrências retratado na Informação

Policial,  que  revela  que  depois  da  confusão  foi  liberada  a  utilização  do  apartamento,  a

documentação obtida contém uma ficha de morador preenchida por WALLACE NOBLE em

outubro  de  2018  e  a  assinatura  aposta  por  WALLACE em 06.11.2018  ao  receber  o  cartão

magnético de morador do condomínio, revelando que o DPF ficou morando no endereço até pelo

menos  novembro  de  2018,  sendo  que  a  partir  daí  não  há  maiores  informações  acerca  do

relacionamento de MARCELO FREITAS LOPES e WALLACE NOBLE:
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Os  fatos  foram revelados  pelo  colaborador  MARCELO  GUIMARÃES  no

depoimento relativo ao anexo 30 (DOC. 01) de seu acordo de colaboração, em que afirmou ter

marcado e participado do encontro no qual houve a oferta do pagamento mensal de vantagens

indevidas por parte de MARCELO FREITAS LOPES a WALLACE, e explicou que MARCELO

FREITAS pediu para o colaborador que marcasse o encontro com o DPF para “trazê-lo para o

time dele”, que significava fazer um pagamento mensal ao Delegado para que esse atuasse em

defesa dos seus interesses, tendo o empresário relatado fazer pagamentos mensais também a

outro Delegado Federal.

Segundo o colaborador, o encontro citado ocorreu aproximadamente em abril

ou maio de 2017 no posto Ipiranga situado em frente ao Condomínio Novo Leblon, na Barra da

Tijuca, estando presentes MARCELO FREITAS LOPES, WALLACE NOBLE e o colaborador. 

MARCELO GUIMARÃES ainda explicou que, após o pagamento de algumas

parcelas, ocorreu uma diligência de busca e apreensão na residência de WALLACE NOBLE, o

que acabou precipitando a separação conjugal do Delegado, tendo sido essas as circunstâncias

que  levaram  WALLACE  a  morar  no  apartamento  que  pertencia  a  MARCELO  FREITAS
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LOPES, que, por sua vez, disse ao colaborador que, dessa forma, passaria a fazer um pagamento

mensal indireto ao Delegado, que não pagaria aluguel.

O colaborador  indicou o endereço do imóvel  em que WALLACE NOBLE

morou por alguns meses, situado em frente ao Shopping Downtown, no Condomínio Portal da

Barra, Avenida das Américas, número 411, Barra da Tijuca, mencionando que em uma conversa

com WALLACE NOBLE o delegado havia lhe dito que não tinha como vincular diretamente ao

imóvel a MARCELO FREITAS LOPES, uma vez que o apartamento era de uma empresa em

nome do pai do empresário. 

A partir das informações obtidas nas conversas e pesquisas das empresas das

quais  foi  sócio  ZACARIAS  DE JESUS  LOPES,  o  falecido  pai  de  MARCELO  FREITAS,

verificou-se que, de fato, havia um apartamento situado no endereço indicado pelo colaborador,

na  Avenida  das  Américas,  número  411,  Barra  da  Tijuca,  que  pertencia  à  empresa  de

ZACARIAS, o apartamento  714, do Bloco 2, registrado em nome da empresa COMERCIAL

MAPA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (DOC. 10 e DOC. 11):



      55 

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

Núcleo de Combate à Corrupção

A documentação obtida recentemente junto ao condomínio evidencia que foi

exatamente nesta unidade em que residiu WALLACE NOBLE no final de 2018 (DOC. 25). 

Vale lembrar que o colaborador realizou a gravação de uma conversa entre ele e

MARCELO  FREITAS  LOPES  em  28/09/2019  (DOC.  06  e  DOC.  07),  colhida  em  ação

controlada autorizada por este Juízo nos autos 0004063-35.2019.4.02.5101, em que MARCELO
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FREITAS mostra preocupação com o fato de que WALLACE NOBLE residiu no apartamento

de seu pai, e ainda da própria relação com WALLACE, dizendo a MARCELO GUIMARÃES

que encontrou com o Delegado várias vezes para entregar “documentos”, demonstrando que, de

fato, o seu relacionamento com WALLACE NOBLE foi muito além do que apenas a sua atuação

no episódio em Volta Redonda/Barra Mansa:  

Os elementos colhidos demonstram, portanto, que o relacionamento espúrio entre

MARCELO FREITAS LOPES e WALLACE NOBLE prosseguiu após o episódio de corrupção

envolvendo o inquérito de Volta Redonda, passando WALLACE NOBLE a receber uma mesada

de  propina  do  empresário  para  atuar,  quando  fosse  necessário,  na  defesa  dos  interesses  de

MARCELO FREITAS, tendo recebido parte das vantagens em dinheiro entre maio de 2017 e

agosto de 2018 e parte  in natura, com a disponibilização por parte de MARCELO FREITAS

LOPES de um imóvel para que o Delegado residisse com isenção de aluguel.

O  ajuste  mensal  de  propinas  por  parte  do  empresário  MARCELO  FREITAS

LOPES não foi caso isolado, tendo o empresário realizado proposta semelhante ao Delegado de

Polícia Federal LORENZO POMPÍLIO DA HORA, resultando em pagamento de nova mesada

em favor do aludido DPF por pelo menos 1 ano, como será narrado no próximo tópico. 

Antes,  contudo,  embora  não  sejam  objeto  desta  denúncia  quaisquer  atos  de

lavagem de dinheiro praticados por  WALLACE NOBLE, que serão objeto de investigação e

denúncias autônomas, vale citar algumas transações suspeitas identificadas a partir das quebras
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de  sigilo  telemático  envolvendo  o  DPF  WALLACE  NOBLE,  assim  como  elementos  que

evidenciam  que  ele  seria  dono  de  duas  academias  de  ginástica  que  constam  em  nome  de

terceiros, e, por fim, trazer informações acerca de duas transações de compra e venda de veículos

realizadas por  WALLACE NOBLE com ROSALINO NETO, que mostram claramente que o

Delegado ocultava parte de seu patrimônio em nome de terceiros e possuía fontes de renda não

declaradas, fatos compatíveis com o recebimento de vantagens indevidas indiscriminadamente

como narrado nos tópicos 3.1 e 3.2.

- TRANSAÇÕES SUSPEITAS E DADOS PATRIMONIAIS DE WALLACE NOBLE - 

     

Em primeiro lugar, foram identificadas nos dados telemáticos de WALLACE

NOBLE  algumas  imagens  de  depósitos  bancários  realizados  em  espécie,  inclusive

fracionados para evitar a identificação do depositante, como se verifica a seguir:

a) 2 depósitos em dinheiro, um na conta da empresa Omniseg E Serv Informática, no valor

de R$ 1.000,00, e  outro de R$ 7.190,00 na conta  da empresa  Gigio Fitness,  academia  de

ginástica que pertencia de fato a WALLACE NOBLE, o que foi evidenciado pelos elementos

colhidos das quebras:
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b) 10 Depósitos em dinheiro feitos em 05.04.2019 para Unidade Administração de Imóveis

feitos  no  caixa  automático  em  sequência,  fracionados  em  valores  de  até  R$  1.500,00,

totalizando R$ 10.400, e que se referem aparentemente ao pagamento de aluguel de imóvel

de interesse de WALLACE:

c) Depósito de R$ 9.000,00 em 31/10/2016 feito para Claudio de Carvalho Dias:
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Apesar de envolverem valores não tão expressivos, chamam atenção, além

da movimentação de valores em espécie,  o fracionamento nos dois primeiros  episódios,  o

primeiro  em dois  depósitos  de  R$ 4.950,00 e  R$ 50,00,  apenas  para  que  o  depósito  não

atingisse R$ 5.000,00 e o segundo em 10 depósitos  feitos  em sequência,  certamente  para

evitar a identificação do depositante e não deixar rastros da movimentação dos recursos de

origem ilícita. 

Como já destacado, há, do mesmo modo, diversos elementos que indicam

que WALLACE NOBLE era sócio de fato de ao menos duas academias de ginástica, assunto

abordado rapidamente em uma das conversas gravadas pelo colaborador, sendo confirmado

pelas inúmeras imagens localizadas sobre o tema nas quebras telemáticas do Delegado, além

de  e-mails  e  mensagens  recebidas  acerca  de  assuntos  gerenciais  da  academia.  Foram

identificadas inclusive mensagens iniciais de WALLACE e Giovani Soares, conhecido como

Gigio, acerca do projeto de sociedade em uma das academias:
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Os dados até então colhidos nos e-mails de WALLACE demonstram que o

Delegado era sócio de fato pelo menos   das academias Gigio Fitness Academia de Ginástica

Ltda (que ficou em nome de seu sócio Giovani, sendo exatamente a que recebeu o depósito

em espécie já colacionado acima) e Gigio Fitness de Itaipuaçu Academia de Ginástica Ltda. 

Pelas  datas  dos  e-mails  aparentemente  as  academias  foram montadas  em

2016 e 2017, sendo que não consta qualquer referência às aludidas participações societárias

no imposto de renda de WALLACE NOBLE nos anos de 2016 e 2017. 

Aparentemente,  a  sociedade  dessas  academias  não  passou  pelo  nome  de

WALLACE NOBLE,  sendo  que,  além daquela  que  ficou  em nome  de  Giovani,  a  Gigio

Fitness de Itaipuaçu Academia De Ginástica Ltda se encontra em nome de Julia Bianchi Reis

Insuela,  ex-companheira  de  WALLACE  NOBLE.  Em  determinada  oportunidade,

WALLACE manda por e-mail para uma empresa um comprovante de residência em nome de

Julia em um e-mail de assunto “Gigio”, reforçando que era WALLACE quem efetivamente

tratava dos assuntos da academia e JULIA figurava apenas como interposta pessoa:
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Vale destacar que o investimento para instalação de uma academia de ginástica

é bastante elevado, e aparentemente por este motivo  WALLACE NOBLE optou por deixar a

academia em nome de terceiros, para que não ficasse evidenciado que este investiu na academia

valores  superiores  aos  seus  rendimentos  declarados.  Em  um  dos  e-mails  de  WALLACE

NOBLE3,  foi  possível  verificar  que  os  valores  apenas  para  compra  de  aparelhos  para

funcionamento  da  academia  de  ginástica  custariam,  há  cerca  de  4  anos,  aproximadamente

R$ 290 mil, conforme orçamento encaminhado por Giovani a WALLACE NOBLE, sendo este

apenas  um  dos  inúmeros  custos  necessários  ao  funcionamento  de  uma  academia,  sendo

certamente  necessário  o  dispêndio  de  recursos  para  realização  de  obras  civis,  instalação  de

aparelhos de ar condicionado, além do capital de giro, recursos para pagamentos de empregados,

dentre outros: 

3 E-mail de assunto “Fwd: Academia Giovane e Wallace”
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Em outro  e-mail  Giovani  envia  a  WALLACE NOBLE relação  com outros

equipamentos adicionais necessários que ultrapassam R$ 100 mil de investimento na instalação

da academia 4:

4 Email de assunto “Gigio Academia”
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Não  apenas  a  participação  societária  em  academias  foi  ocultada  por

WALLACE  NOBLE.  Um  arquivo  localizado  no  serviço  de  armazenamento  em  nuvem

Google  Drive  de  WALLACE  evidencia  a  aquisição  de  um  veículo  de  luxo  Land Rover

Freelander,  que nunca passou pelo nome de WALLACE e tampouco foi por ele declarado em

seu imposto de renda nos anos de 2016 e 2017 (note-se que se o carro foi colocado no conserto

por  WALLACE  em  janeiro  de  2018  deveria  constar  da  declaração  de  ajuste  como  sua

propriedade em 31.12.2017), corroborando inclusive as declarações prestadas no anexo 10 do

acordo de colaboração de ROSALINO NETO. 

De fato, verificou-se que o arquivo de nome “01. Contestação.pdf” era uma

minuta  de  contestação  de  ação  movida  em  face  de  WALLACE  NOBLE  por  uma  oficina

mecânica em que esta cobra de WALLACE o pagamento dos valores supostamente devidos

pelos consertos realizados no veículo Land Rover Freelander 2, placa OAS0202 (DOC. 18). No

relato da peça, verifica-se que WALLACE contratou a empresa FAST BREAK para o conserto

de seu veículo em 19/01/18, e que após a retirada o veículo apresentou problemas no motor. 

Independente da lide envolvendo o conserto, o fato é que WALLACE NOBLE

se coloca como proprietário do veículo em questão, que, de fato, lhe pertencia. Na minuta de

contestação, menciona a venda do vendido o veículo para o mecânico Cristiano Jucá, e arrola

ROSALINO como testemunha, exatamente por ter adquirido dele o veículo.

De  fato,  no  anexo  10  de  seu  acordo  de  colaboração  premiada  (DOC.  19),

ROSALINO NETO discorre sobre fatos dos quais tinha conhecimento envolvendo WALLACE

NOBLE, apontando que este chegou a trabalhar para MARCELO GUIMARÃES na Casa de

Saúde São Bento e que MARCELO revelou já ter realizado cobranças de propina junto com

WALLACE, inclusive um episódio envolvendo a cobrança de vantagens indevidas de JOÃO

ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR quando WALLACE estava lotado na DRE.

O colaborador  ROSALINO ainda  revelou  que  WALLACE NOBLE chegou  a  abordá-lo  em

outras  ocasiões  em  busca  de  oportunidades  para  cobrança  de  propina,  buscando  saber  se

ROSALINO tinha contato  com pessoas que poderiam ser  investigadas  em inquéritos  de sua

titularidade, sem que se tenha concretizado qualquer ato de corrupção nesses casos.  
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Em outro  trecho  de  seu  depoimento,  ROSALINO revelou que  MARCELO

GUIMARÃES realizava pagamentos mensais de propina a WALLACE, para que este blindasse

seus  esquemas  criminosos  e  o  protegesse  de  problemas  junto  à  Polícia  Federal,  fatos

confirmados por MARCELO GUIMARÃES em sua colaboração. 

Por  fim,  ROSALINO  NETO  relata  que  WALLACE  NOBLE  adquiriu  um

veículo Land Rover Freelander em sua loja, exatamente o veículo objeto da contenda judicial

citada, mediante pagamento de parcelas de R$ 5.000,00 por mês, até alcançar o valor do veículo,

que ROSALINO acredita ter sido de R$ 75.000,00/R$ 80.000,00, sendo que os pagamentos eram

feitos  por  WALLACE sempre  em dinheiro  e  em mãos  para  o  colaborador.  Esclareceu  que

WALLACE NOBLE pediu para que o carro permanecesse em nome da empresa de ROSALINO

e que,  ao  final  do  pagamento,  o  transferisse  para  uma pessoa,  cujo  nome apresentaria,  que

posteriormente veio a ser o mecânico Cristiano Jucá. ROSALINO ainda relatou que WALLACE

NOBLE comprou o veículo no início de 2017 e ficou com ele por cerca de 1 ano, quando o

veículo “bateu o motor”, e então WALLACE adquiriu outro veículo com ROSALINO. 

Nota-se  que  o  relato  de  ROSALINO  é  corroborado  pelo  documento

encontrado no Google Drive de WALLACE NOBLE inclusive quanto às datas dos problemas

envolvendo a Freelander.  ROSALINO esclarece  que então  WALLACE adquiriu  um Corolla

preto blindado, e propôs o pagamento de parcelas mensais de R$ 10.000,00 para cobrir o novo

carro e as parcelas do veículo anterior, combinando de fazer os pagamentos sempre em dinheiro

e nas mãos de ROSALINO. Novamente WALLACE pediu que o veículo ficasse em nome da

empresa, mas naquele momento não era possível, por uma questão técnica envolvendo veículos

blindados, ao que WALLACE pediu que o veículo fosse colocado em nome de sua mãe, o que

foi feito. 

Durante a negociação,  como WALLACE relatou a ROSALINO NETO que

não tinha rendimentos suficientes para suportar “publicamente” uma parcela de R$ 10.000,00

mensais, então o DPF propôs que fabricassem notas promissórias no valor de R$ 3.000.00 cada,

que seriam apresentadas como prestações de pagamento do veículo, caso o Delegado precisasse

prestar esclarecimentos sobre a compra do veículo, já que WALLACE já estava, à época, sob

investigação por outros fatos. E assim foi feito. 



      67 

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

Núcleo de Combate à Corrupção

ROSALINO narrou que, no final de 2018 e início de 2019, WALLACE passou

a ter dificuldades para pagar as parcelas de R$ 10.000,00, e acionou MARCELO GUIMARÃES

para  que  este  quitasse  uma  parcela  do  carro  de  WALLACE.  MARCELO  GUIMARÃES

prometeu  quitar  a  parcela,  exatamente  no  contexto  de  pagamento  de  valores  mensais  de

vantagens indevidas a WALLACE, mas disse para ROSALINO que não contasse com ele para

os próximos pagamentos, dando a entender que cessaria tais pagamentos mensais a WALLACE. 

ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO apresentou os documentos

de compra dos veículos como provas de corroboração (DOC. 20), dentre eles as notas fiscais e

comunicação de venda do veículo Corolla blindado, pelo valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta

mil  reais),  em  nome  de  Catarina  Elisabete  Noble  Santos,  mãe  de  WALLACE.  A  ficha

apresentada indica que o veículo foi adquirido em março de 2018, embora somente tenha sido

formalizada a venda em 02.10.2018. ROSALINO apresentou inclusive as anotações feitas acerca

dos pagamentos de R$ 10.000,00 realizados por WALLACE em espécie no ano de 2018, assim

como cópia das promissórias simuladas de R$ 3.000,00 e das anotações do que combinaram

sobre as promissórias. 

Em relação à Freelander, ROSALINO apresentou como prova de corroboração

o recibo de venda do veículo fechado em nome de Christiano Jucá a pedido de WALLACE,

formalizado apenas em junho de 2019, e os comprovantes de pagamentos do IPVA e DPVAT

que  relata  ter  feito  a  pedido  de  WALLACE NOBLE,  e  que  se  referem a  período  em que

WALLACE já estava com o veículo. 

O  assunto  em  questão  foi  objeto  de  conversa  gravada  entre  ROSALINO

FELIZARDO DE SANTANA NETO e WALLACE NOBLE em ação controlada autorizada por

este Juízo nos autos 0004043-44.2019.4.02.5101 e que posteriormente foram desmembrados a

pedido do MPF e colacionados em novos autos.

Na  conversa,  logo  no  início,  ao  falarem  da  deflagração  da  Operação

Tergiversação, WALLACE diz que quando soube da prisão de ROSALINO e dos demais, “ficou

esperando” ser preso também em razão do envolvimento que tinha com os demais integrantes da

organização criminosa (DOC. 21 e DOC. 22):
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Em  momento  posterior,  WALLACE  NOBLE,  nitidamente  preocupado  que

descobrissem a transação realizada entre eles envolvendo os veículos, questiona a ROSALINO

NETO se “acharam meu negocinho”, e, após indagado por ROSALINO a qual negocinho se

referia, WALLACE respondeu que falava da conta feita entre eles na transação dos automóveis.

O  Delegado  se  referia  exatamente  às  anotações  feitas  por  ROSALINO  NETO  das

conversas entre eles envolvendo o ajuste das parcelas de R$ 10.000,00 porém simulando

parcelas  de  R$  3.000,00  mediante  notas  promissórias.  O  colaborador  apresentou  as

anotações  do  valor  real  e  do  valor  simulado  por  eles,  além  das  promissórias,  todas

assinadas em 07.03.2018 (DOC. 20):
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ROSALINO alerta na conversa que na loja dele na qual foi realizada

busca  e  apreensão  estava  o  envelope  do  carro  e  nele  as  notas  promissórias,  ao  que

WALLACE  NOBLE  demonstra  preocupação  que  ROSALINO  seja  apontado  nas

investigações como operador de lavagem de dinheiro em carros, inclusive em relação a

ele próprio (DOC. 21):

Na sequência da conversa, ROSALINO menciona a possibilidade de terem

apreendido o envelope do carro adquirido por  WALLACE NOBLE, sendo que o Delegado

diz  ficar  preocupado  com  “aqueles  pagamentos  dez,  dez,  dez…”  e  com  “o  troço  das

promissórias”, confirmando, em seguida, que fazia os pagamentos de dez em dez (mil reais),

como ROSALINO NETO relatara, e, ao final, tratam da parcela de R$ 10.000,00 que ficara

sob a responsabilidade de MARCELO GUIMARÃES:
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Mais  à  frente  na  conversa,  WALLACE  NOBLE fala  sobre  a

necessidade de combinarem e irem fechando as versões, e chega a mencionar o Corolla

blindado adquirido com ROSALINO, e as versões que dariam, alegariam que a parcela

era apenas de R$ 3.000,00 por mês, e se fosse encontrado o papel com a anotação dos

R$ 10.000,00 diriam que  WALLACE às vezes pagava mais pra adiantar a quitação, e

assim justificariam facilmente:



      71 

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

Núcleo de Combate à Corrupção



      72 

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

Núcleo de Combate à Corrupção

Na  conversa  ROSALINO  NETO  e  WALLACE  NOBLE os  dois  ainda

abordam ainda a situação da Freelander:

Os elementos colhidos acerca das diversas movimentações de recursos em

espécie  por  parte  de  WALLACE NOBLE e  os  indícios  de  sua  ocultação  patrimonial  em

nome  de  terceiros  reforçam  a  atuação  criminosa do  Delegado  na  cobrança  de  vantagens

indevida  e  ainda  trazem  fortíssimos  indícios  da  prática  de  lavagem  de  ativos,  que  serão

objeto de investigação autônoma. 
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3.3) CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA ENVOLVENDO A

“MESADA  DE  PROPINA”  PAGA  POR  MARCELO  FREITAS  LOPES  AO

DPF LORENZO POMPILIO DA HORA – FATOS 07 E 08.

No  período  entre  maio  de  2018  e  maio  de  2019,  LORENZO  MARTINS

POMPILIO DA HORA, de modo consciente e voluntário, em razão da condição de Delegado da

Polícia Federal, solicitou, aceitou e efetivamente recebeu  vantagens indevidas de MARCELO

FREITAS LOPES, sócio da empresa ESPECIFARMA, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

mensais, para que atuasse dentro da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro

conforme os interesses  de MARCELO FREITAS LOPES, com violação de seus  deveres

funcionais, o que englobava realizar pesquisas nos sistemas internos buscando identificar

precocemente  informações  sobre  investigações  em  desfavor  do  empresário,  repassar

antecipadamente  informações  acerca  de  operações  que  seriam  realizadas,  atuação  para

barrar  investigações  em  curso  e  evitar  a  responsabilização  do  empresário,  realizando

inclusive contatos junto a outros Delegados, quando viável (Corrupção Passiva/Art. 317 do

CP– Fato 07)

Por  sua  vez,  entre  maio  de  2018  e  maio  de  2019,  MARCELO FREITAS

LOPES  ofereceu,  prometeu  e  efetivamente  pagou  vantagens  indevidas  correspondentes  a

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais  ao Delegado da Polícia Federal  LORENZO MARTINS

POMPILIO DA HORA para que o Delegado de Polícia Federal praticasse e omitisse atos de

ofício  em infração  a  deveres  funcionais,  atuando  dentro  da  Superintendência  da  Polícia

Federal no Rio de Janeiro conforme os interesses de MARCELO FREITAS LOPES, o que

englobava  realizar  pesquisas  nos  sistemas  internos  buscando  identificar  precocemente

informações  sobre  investigações  em  desfavor  do  empresário,  repassar  antecipadamente

informações acerca de operações que seriam realizadas, atuação para barrar investigações

em curso e evitar a responsabilização do empresário, realizando inclusive contatos junto a

outros Delegados, quando viável (Corrupção Ativa/Art. 333 do CP – Fato 08).
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Em data não conhecida no primeiro semestre de 2018, MARCELO FREITAS

LOPES  relatou  a  MARCELO  GUIMARÃES  que  vinha  tendo  problemas  relacionados  a

procedimentos da Delegacia da Polícia Federal em Macaé,  indagando se o colaborador tinha

contato com alguém que pudesse auxiliá-lo. O colaborador então sugeriu fazer contato com o

DPF  LORENZO  POMPÍLIO  DA  HORA,  que  tinha  acesso  a  Delegados  lotados  naquela

Delegacia. 

Ciente  de  que  o  DPF  LORENZO  POMPÍLIO  DA  HORA  tinha  acesso  a

Delegados  lotados  na  Delegacia  de  Polícia  Federal  de  Macaé,  o  colaborador  intermediou  o

contato  entre  LORENZO  POMPÍLIO  DA  HORA  a  MARCELO  FREITAS  LOPES,  os

apresentando em um fim de semana em um posto na Barra da Tijuca. 

Durante  o  referido  encontro,  após  LORENZO  confirmar  que  possuía

contatos  na Delegacia  de Macaé e  em outras delegacias  do interior  do estado do Rio de

Janeiro, MARCELO FREITAS se mostrou interessado em estabelecer uma relação ilícita

com o aludido Delegado,  mediante pagamento de vantagens indevidas  mensalmente para

que LORENZO pudesse, se valendo do cargo ocupado, atuar na defesa dos interesses do

empresário. 

LORENZO  POMPÍLIO  DA  HORA  então  solicitou  a  MARCELO

FREITAS  LOPES,  em  razão  do  cargo  ocupado  de  Delegado  da  Polícia  Federal  o

pagamento de R$ 10.000,00 mensais para que pudesse trabalhar em favor do empresário,

valor  considerado  alto  pelo  empresário,  que  inclusive  alegou  que  já  tinha  relação

semelhante com colegas de LORENZO em bases inferiores, o que envolvia pelo menos o

delegado WALLACE NOBLE. 

MARCELO  FREITAS  LOPES  então  ofereceu  ao  DPF  LORENZO

POMPÍLIO DA HORA  vantagens indevidas consubstanciadas em um pagamento mensal de

R$ 5.000,00 para que este, se valendo do cargo ocupado, atuasse  dentro da Superintendência

da  Polícia  Federal  no  Rio  de  Janeiro  e  nas  Delegacias  descentralizadas  conforme  os

interesses  de  MARCELO  FREITAS  LOPES,  de  modo  que,  dentre  outras  atividades,
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realizasse pesquisas nos sistemas internos da PF para buscar informações sobre possíveis

investigações  em  desfavor  do  empresário,  monitorasse  investigações  de  seu  interesse  e

intermediasse, quando possível, contatos com outros Delegados que conduzissem apurações

em  face  de  MARCELO  FREITAS  e  suas  empresas,  principalmente  das  delegacias

descentralizadas.

LORENZO  POMPÍLIO  DA  HORA  aceitou  a  promessa  de  vantagens

indevidas nos termos da proposta feita por MARCELO FREITAS LOPES, ficando ajustado que

o pagamento seria realizado sempre em espécie em encontros mensais entre o empresário e o

Delegado. Naturalmente o ajuste realizado permitia que MARCELO FREITAS pudesse acionar

o Delegado caso tivesse ciência  de investigações  em seu desfavor nas quais o DPF pudesse

intervir. 

Os  denunciados  então  trocaram  contatos  e  passaram  a  se  falar  com

frequência  marcando  encontros  mensalmente  para  pagamento  da  mesada  de  propina

ajustada,  e  ainda  para  que  MARCELO FREITAS pudesse  passar  a  LORENZO tarefas  a

serem realizadas. 

Para  o  empresário  MARCELO  FREITAS  LOPES  a  “contratação”  de

LORENZO POMPÍLIO DA HORA assim como de outros Delegados, como ocorreu com

WALLACE  NOBLE,  servia  de  um  salvo-conduto,  para  que  o  empresário  pudesse  ter

informações  privilegiadas  de  dentro  da  Polícia  Federal,  ter  Delegados  que  pudessem

consultar  frequentemente  os  sistemas  internos  da  Polícia  para  verificar  eventuais

investigações em curso em face do empresário e principalmente para que pudesse ter quem

acionar em caso de qualquer dificuldade perante a Polícia Federal. 

Embora o ajuste tenha sido realizado nos primeiros meses de 2018, não se

tem ciência  da  data  exata  do  ajuste,  mas  foi  possível  identificar  que  os  pagamentos  da

mesada  de  propina  por  MARCELO FREITAS LOPES se  deram pelo  menos  a  partir  de

maio de 2018 e perduraram até maio de 2019, cerca de duas semanas antes da deflagração

da  Operação  Tergiversação,  tendo  cessado  apenas  em  razão  da  intervenção  da  Polícia

Federal e Ministério Público Federal com autorização deste Juízo. 
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Nesse  período,  os  valores  eram  entregues  em  espécie  nas  mãos  do

DPF LORENZO pessoalmente  pelo  empresário,  tendo ocorrido  ao  menos  duas  vezes  no

escritório  de  advocacia  que  pertence  formalmente  aos  filhos  de LORENZO.  MARCELO

FREITAS LOPES se encontrou com LORENZO POMPÍLIO DA HORA pelo menos nos dias

27.05.2018,  25.06.2018,  03.09.2018,  02.10.2018,  25.02.2019,  20.05.2019  e  27.05.2019  para

entrega da mesada de propina ajustada, tendo ainda enviada um portador com tal objetivo no dia

01.08.2018. 

Os fatos foram revelados no depoimento prestado no anexo 23 do acordo

de  colaboração  premiada  de  MARCELO GUIMARÃES,  que  relatou  que,  nos  primeiros

meses  de  2018,  o  pedido de  MARCELO FREITAS LOPES ao colaborador  e  a  indicação

feita pelo colaborador do DPF LORENZO POMPÍLIO DA HORA como um delegado que

poderia auxiliar  o empresário nos problemas na Delegacia de Polícia  Federal em Macaé,

tendo  relatado  que  LORENZO  sempre  dizia  ter  acesso  ao  então  Delegado  Chefe  da

unidade. MARCELO GUIMARÃES fez então a apresentação deles em um fim de semana

no  posto  Ipiranga  em  frente  ao  Condomínio  Novo  Leblon,  na  Barra  da  Tijuca  e  deu

detalhes do encontro, tendo citado inclusive um encontro casual com um amigo em comum

com MARCELO FREITAS no posto de gasolina. 

O  colaborador  narrou  que  MARCELO  FREITAS  LOPES foi  direto  ao

assunto  sobre  os  problemas  na  Delegacia  de  Polícia  Federal  em  Macaé,  e  LORENZO

POMPÍLIO DA HORA disse que tinha “entrada” total  na Delegacia de Macaé e também

em  Niterói  e  ofereceu  seus  serviços  para  atuar  em  favor  de  MARCELO  FREITAS  na

Superintendência e em tais delegacias descentralizadas, seja nos IPLs para protegê-lo nas

investigações, seja dando informações privilegiadas de investigações e operações, inclusive

intermediando  contatos  com  outros  Delegados.  MARCELO  GUIMARÃES  relatou  a

negociação  do valor  pelos  “serviços”  e  o  ajuste  no  valor  de  R$ 5.000,00,  uma vez  que

MARCELO FREITAS LOPES disse já ter “relação” semelhante com outros Delegados nesse

patamar e não poderia aumentar o valor.

MARCELO  GUIMARÃES  esclareceu  que,  em  conversa  com  MARCELO

FREITAS LOPES,  soube  posteriormente  que  os  pagamentos  das  vantagens  indevidas  eram
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feitos ao próprio LORENZO no escritório dos filhos dele, acreditando que tal ajuste ocorreu

aproximadamente entre fevereiro e março de 2018, tendo os pagamentos da “mesada” perdurado

até a deflagração da Operação Tergiversação, ocorrida em junho de 2019.

O colaborador conta que,  nesse período, LORENZO chegou a lhe pedir para

entrar  em  contato  com  MARCELO  FREITAS,  uma  vez  que  este  não  vinha  atendendo  às

ligações, provavelmente em razão do atraso do pagamento das vantagens indevidas. Por sua vez,

em conversa com MARCELO FREITAS LOPES, o colaborador ouviu deste que LORENZO

POMPÍLIO DA HORA o atendia  bem,  e  que  resolvia  os  seus  problemas  na  Delegacia  de

Polícia Federal em Macaé através de delegados da unidade que supostamente auxiliariam com

os problemas de MARCELO.

MARCELO  GUIMARÃES  ainda  relatou  a  preocupação  de  LORENZO

POMPÍLIO DA HORA de “mostrar produtividade” para MARCELO FREITAS, uma vez que se

passasse alguns meses sem passar quaisquer informações para o empresário este poderia desistir

de pagar a “mesada”, tendo LORENZO passado algumas informações a MARCELO FREITAS

sobre operações em curso mas que não atingiriam a ESPECIFARMA, justamente para mostrar

alguma atuação.

Os trechos da conversa gravada pelo colaborador com MARCELO FREITAS

LOPES já citada nesta peça (DOC. 06 e DOC. 07) confirmam o ajuste espúrio e os pagamentos

de propina, que ainda são corroborados por elementos derivados das quebras de sigilo e busca e

apreensão  autorizadas  por  este  Juízo  no  âmbito  da  Operação  Tergiversação,  bem como das

quebras realizadas recentemente nos autos nº 5042655-29.2020.4.02.5101. 

Em primeiro lugar, analisando o diálogo entre MARCELO FREITAS LOPES

e MARCELO GUIMARÃES (DOC. 06 e DOC. 07), verifica-se que logo no início do encontro

MARCELO GUIMARÃES menciona cobranças de valores LORENZO POMPÍLIO DA

HORA a MARCELO FREITAS LOPES realizadas através do colaborador em conversas

em aplicativos de troca de mensagens, e diz que apenas 3 pessoas deram dinheiro na mão

de  LORENZO,  sendo  o  próprio  colaborador,  seu  motorista  LUIS  HENRIQUE  e  o
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interlocutor  MARCELO  FREITAS,  sem  que  o  empresário  este  tenha  feito  qualquer

observação negando tais pagamentos: 

Logo  depois,  MARCELO  GUIMARÃES  e  MARCELO  FREITAS  LOPES

falam sobre a cautela que tinham em desligar o celular durante os encontros com LORENZO,

para  evitar  identificação  do encontro  através  de  “antenas”,  então  mostram preocupação  que

LORENZO não tenha tido tal cuidado, cautela que evidentemente não seria necessária se os

assuntos tratados entre eles fossem lícitos:
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Apesar  de  mencionar  no  trecho  acima  colacionado  que  LORENZO não

teve nada com ele,  MARCELO FREITAS nitidamente se refere ao fato de LORENZO não ter

atuado “no papel” em nenhuma apuração de interesse do empresário, ou seja, não ter atuado

formalmente em nenhum inquérito de suas empresas, se contrapondo à situação de WALLACE

NOBLE, que chegou a atuar formalmente como Delegado na investigação do inquérito de Volta

Redonda, no episódio objeto da imputação prevista no tópico 3.1 desta peça. 

Nesse sentido, um pouco depois, MARCELO FREITAS esclarece que usava

LORENZO  como  um  salvo-conduto,  para  realizar  pesquisas  nos  sistemas  da  Polícia

Federal  e  verificar  se  havia  alguma  investigação  em  curso  que  pudesse  alcançar  o

empresário:

Depois, quando perguntado pelo colaborador acerca de como fazia o

pagamento  da  “mesada”  a  LORENZO  POMPÍLIO  DA  HORA,  o  empresário

MARCELO FREITAS LOPES esclareceu  que  fazia  os  pagamentos  pessoalmente  no

escritório  de  advocacia  dele  e  dos  filhos  de  LORENZO  e  disse  que  ia  muito

esporadicamente, de dois em dois meses para fazer a entrega dos valores:
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Pela conversa acima, verifica-se que MARCELO FREITAS não está muito

preocupado  em ser  investigado  pelos  pagamentos  a  LORENZO POMPÍLIO DA HORA,

considerando  que  o  Delegado  não  atuou  formalmente  em  nenhuma  investigação

relacionada  ao empresário,  e  chega  a  dizer  que se descobrissem os  pagamentos  mensais

dados a LORENZO poderia dar uma versão falsa, brincando que poderia dizer que havia

um relacionamento íntimo entre eles para justificar o repasse dos valores.

Por  fim,  no  final  da  conversa,  voltam  ao  assunto  da  mesada  de

propina paga a LORENZO, e MARCELO FREITAS LOPES diz que está com medo de

falar com ele pra não ficar registro dos contatos com o Delegado, preocupação que,

novamente, não faria sentido se os assuntos tratados entre eles fossem lícitos. 



      81 

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

Núcleo de Combate à Corrupção

 

Além do teor dos diálogos citados, gravados pelo colaborador,  nos quais

MARCELO  FREITAS  LOPES   reconhece  de  forma  clara  o  pagamento  de  mesada  ao  

Delegado LORENZO POMPÍLIO DA HORA, também corroboram a atuação criminosa dos

requeridos  os  dados  extraídos  dos  celulares  de  LORENZO  apreendidos  por  ocasião  do

cumprimento  da  busca  e  apreensão  determinada  por  este  Juízo  nos  autos  0500764-

90.2019.4.02.5101

Em  um  dos  telefones  celulares,  objeto  do  LAUDO  N°  1581/2019  –

NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ, que tinha poucos dados, verificou-se que o DPF LORENZO

tinha em sua agenda diversos contatos do colaborador (Marcelo Professor) e o contato de

MARCELO FREITAS, constando o nome da empresa ESPECIFARMA com grafia errada:
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Por sua vez, em outro telefone celular apreendido, objeto do LAUDO N°

1580/2019  –  NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ,  vinculado  ao  número  +5521987521567,

conforme Relatório de Análise de Material Apreendido – RAMA 01/2020 – SIP/SR/PF/RJ

(DOC. 12), foram encontrados fartos elementos que demonstram o relacionamento espúrio

entre  LORENZO POMPÍLIO DA HORA, o  colaborador  MARCELO GUIMARÃES e  o

empresário MARCELO FREITAS.

 Em  uma  conversa,  LORENZO  POMPÍLIO  DA  HORA  alerta  o

colaborador  que  “telefone  é  para  marcar  encontro”  e  “Não  para  lembrar  passado”,

nitidamente orientando o colaborador para que não fale de assuntos ilícitos por telefone:

LORENZO  ainda  afirma  a  MARCELO  GUIMARÃES  que  é  um

“profissional  sério”,  alertando  ao  colaborador  que  quem  o  expôs  foram  WALLACE

NOBLE e Helio Khristian, fazendo referência a duas investigações em curso e já conhecida

por  eles  em  face  dos  dois  Delegados  citados,  em  que  houve  a  atuação  de  MARCELO

GUIMARÃES como operador para cobranças de propina de forma idêntica à atuação que

tinha junto ao DPF LORENZO. 
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Voltando a  MARCELO FREITAS, no celular de LORENZO também foi

identificada conversa em que LORENZO POMPÍLIO DA HORA fala com João Alberto

Magalhães Cordeiro Junior5, em 22.06.2018, e confirma que fechou uma “assessoria” com

MARCELO DA “SPACEFARMA” intermediada por MARCELO GUIMARÃES:

Constata-se,  portanto,  que  no  mês  de  junho  de  2018,  a  “assessoria”  com

MARCELO FREITAS LOPES, ou seja, o ajuste mensal de propina com o empresário já havia

sido feito  e  as  trocas  de  mensagens  para  marcar  encontros  entre  eles  para  o  pagamento  da

propina vinham ocorrendo. 

A conversa com JOÃO ALBERTO continua na segunda feira 25.06.2018,

tendo LORENZO confirmado um encontro naquela data com MARCELO FREITAS:

5 Empresário  denunciado  na  Ação  Penal  nº  0002916-71.2019.4.02.5101  por  inicialmente  ter  efetuado  o
pagamento de vantagens indevidas ao DPF LORENZO e ao EPF ÉVERTON, e posteriormente ter passado a
integrar a organização criminosa como intermediário, auxiliando nas abordagens feitas a outros empresários,
além de ter desenvolvido uma espécie de  “amizade” com LORENZO
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No dia 24.06.2018, em uma conversa com MARCELO GUIMARÃES, que

intermediara a “assessoria” criminosa fechada, o DPF LORENZO informa ao colaborador

que o MARCELO da “SPACEFARMA” havia feito contato na sexta feira:

Nas  conversas  com  João  Alberto  foi  detectada  mais  uma  conversa

envolvendo  MARCELO FREITAS LOPES.  Em 21.02.2019,  LORENZO POMPÍLIO DA

HORA envia mensagem para João Alberto dizendo que  MARCELO FREITAS marcou um

café, e pergunta se tem dedo do colaborador, tendo João Alberto respondido com mensagem de

áudio tranquilizando LORENZO, dizendo que o cara da ESPECIFARMA estava acima dessas

coisas de relacionamento entre eles, e que com certeza o empresário quer tratar de “trabalho”:
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No  celular  de  LORENZO  POMPÍLIO  DA  HORA  foram  encontradas

também conversas com MARCELO FREITAS LOPES, mas apenas para marcar encontros:
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Os  encontros  marcados  tinham  o  objetivo  de  entregar  os  valores  da

mesada  ajustada  com  o  Delegado.  Em  uma  das  conversas  supramencionadas,  em

01.08.2018, LORENZO POMPÍLIO DA HORA diz a MARCELO FREITAS que “O menino

já  esteve  aqui”,  agradece  a  MARCELO FREITAS  e  diz  que  pode ligar  quando precisar,

conversa esta que indica a entrega do valor mensal da propina ao Delegado.

Como apontado no relatório de análise (DOC. 12), durante o período

analisado de troca de mensagens pelos denunciados, foi possível identificar ao menos 7

encontros entre LORENZO POMPÍLIO DA HORA e       MARCELO FREITAS LOPES ou  

pessoa por ele enviada  , conforme tabela colacionada no documento:  

Há pelo menos outro encontro entre eles ocorrido anteriormente aos que

constam da tabela supra, identificado por meio da quebra de sigilo telefônico do terminal

de  LORENZO  POMPÍLIO  DA  HORA,  com  o  qual  se  comunicou  com  MARCELO

FREITAS em 27.05.2018 às 17h16, conforme registro de ligação abaixo, sendo que nesta

oportunidade  ambos  estavam  no  mesmo  endereço,  conforme  ERBs  sensibilizadas  nas

ligações, de modo que o contato provavelmente tinha o objetivo de se localizarem para o

encontro:
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                    Conforme consignado na Informação Policial (DOC. 12), os últimos encontros

entre  MARCELO  FREITAS  LOPES e  LORENZO  POMPÍLIO  DA  HORA  antes  da

deflagração  da  Operação  Tergiversação  ocorreram  no  escritório  de  LORENZO  e  seus

filhos, situados na Av. Marechal Câmara,  160, sala 1724. Em dois deles,  verificados em

25.02.2019  e  27.05.2019,  há  registro  da  entrada  de  MARCELO  FREITAS  LOPES no

condomínio em que está localizado o escritório, como se verifica de relatório obtido junto

ao Condomínio  por  ocasião  da  busca  e  apreensão realizada  na deflagração  da  Operação

Tergiversação (Auto de Apreensão No 371/2019, item 24 - DOC. 13):

Assim, a partir dos dados acima apresentados, notadamente as mensagens

de  WhatsApp  no  celular  do  Delegado,  as  ERBs  sensibilizadas  nas  ligações  entre

LORENZO e MARCELO FREITAS e os registros de entrada no escritório de advocacia

de LORENZO e  seus  filhos,  resta  comprovada a  ocorrência  de  ao  menos  7  encontros

presenciais  entre  os  denunciados LORENZO e MARCELO FREITAS após a primeira

reunião entre eles em que o ajuste da “mesada de propina” foi realizado, e  uma data em

que o empresário enviou um portador com a “encomenda” destinada a LORENZO, o que

permite  a  conclusão  de  que  ocorreram  ao  menos  8  entregas  de  valores  da  mesada

prometida.
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Conforme se depreende da tabela colacionada no relatório de análise com os

dados dos encontros entre LORENZO e MARCELO FREITAS, o empresário vinha realizando

os pagamentos ao DPF mensalmente, conforme ajustado entre os dois, tendo sido verificados

encontros presenciais em maio, junho, agosto, setembro e outubro de 2018. Por sua vez, não

foram identificados  registros  de  encontros  entre  os  denunciados  nos  meses  de  novembro  e

dezembro de 2018 e janeiro de 2019, que só voltaram a ocorrer em 25/02/2019. Nesse período,

MARCELO FREITAS provavelmente não efetuou a entrega dos valores que prometeu ao DPF

LORENZO, gerando uma “dívida” com o Delegado.

A existência de tal “dívida” de MARCELO FREITAS era de conhecimento até

mesmo da esposa de LORENZO, que chegou a mencioná-la em uma conversa de WhatsApp

com o marido justamente no mês de janeiro de 2019, o que provavelmente ensejou a cobrança

dos valores logo em seguida,  tendo em vista  que em 25/02/2019 os pagamentos  voltaram a

ocorrer.

Na referida conversa,  travada em 14.01.2019, identificada no celular

de LORENZO POMPÍLIO DA HORA que fora apreendido, a esposa de LORENZO,

Adriana, aponta que LORENZO tem créditos com diversas pessoas totalizando mais

de R$ 300 mil,  dentre as quais são citados “Marcelo Cretino” e “o outro Marcelo”,

que se referem ao colaborador MARCELO GUIMARÃES e o empresário MARCELO

FREITAS LOPES:
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Registre-se ainda que, dentre os itens apreendidos na residência de LORENZO

POMPÍLIO DA HORA no dia 11.06.2019 por ocasião do cumprimento dos mandados de busca

expedidos por este Juízo se encontra uma caderneta com anotações manuscritas de LORENZO

(Auto  de  Apreensão  –  itens  18-20  –  DOC.  14),  na  qual  consta  uma  referência  à  empresa

ESPECIFARMA e a um número de um Procedimento Investigatório Criminal  do Ministério

Público Federal, em fatos relacionados ao Município de Quatis, o que reforça o vínculo espúrio

entre o empresário e o Delegado e comprova as pesquisas que o colaborador mencionou que

LORENZO fazia para manter o empresário informado e assim “mostrar serviço”:

Na nova busca e apreensão realizada na residência de LORENZO POMPÍLIO

DA HORA foram apreendidas novamente anotações do Delegado em uma agenda (item 1 do

Auto de Apreensão 786/2020 – DOC. 26) que faziam referência a um caso recente envolvendo a

ESPECIFARMA, aparentemente se tratando de anotações feitas por LORENZO em relação à

investigação criminal  que resultou na Operação Exam, deflagrada  há poucos meses,  citando

diversas vezes a ESPECIFARMA e MARCELO FREITAS LOPES:
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Nas  anotações  constam  inclusive  providências  indicadas  por  LORENZO  a

serem  adotadas  por  MARCELO  FREITAS  em  relação  às  investigações,  reforçando  o

relacionamento entre os denunciados:
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Há, portanto, inúmeras provas de autoria e materialidade da prática dos crimes

de corrupção ativa e corrupção passiva por parte de MARCELO FREITAS LOPES e LORENZO

MARTINS POMPÍLIO DA HORA, respectivamente, que podem ser resumidos nos seguintes

elementos expostos na presente peça: (i) informações e provas de corroboração prestadas por

MARCELO GUIMARÃES, com destaque para a conversa gravada com MARCELO FREITAS,

na  qual  este  confessa  a  entrega  de  valores  ao  DPF LORENZO,  para  que  este  fosse  o  seu

“salvo-conduto”;  (ii)  os  dados  extraídos  dos  celulares  de  LORENZO  apreendidos  por

ocasião  do  cumprimento  da  busca  e  apreensão  determinada  por  este  Juízo  nos  autos

0500764-90.2019.4.02.5101, com destaque para a existência  dos contatos  de MARCELO

FREITAS  na  agenda  de  LORENZO,  para  as  conversas  do  Delegado  com  MARCELO

GUIMARÃES e com MARCELO FREITAS, nas quais os encontros com este último são

revelados,  para as conversas  do Delegado com JOÃO ALBERTO CORDEIRO JÚNIOR,

que  confirmam  que  LORENZO  fechou  uma  “assessoria”  com  MARCELO  FREITAS,

intermediada por MARCELO GUIMARÃES e para a mensagem enviada a LORENZO por sua

esposa Adriana,  na qual  esta  revela  a existência  de uma dívida  de MARCELO FREITAS e

MARCELO GUIMARÃES, dentre outras pessoas, com o Delegado; (iii) os dados obtidos da

quebra  de  sigilo  telefônico  do  terminal  de  LORENZO  POMPÍLIO  DA  HORA,  que
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comprova mais um encontro entre LORENZO e MARCELO FREITAS em 27/05/2018, a

partir  da  identificação  de  uma  ligação  entre  ambos,  que  estavam  no  mesmo  endereço,

conforme ERBs sensibilizadas nas ligações; (iv) o relatório obtido junto ao Condomínio no

qual fica localizado o escritório de advocacia de LORENZO e seus filhos, em que constam

registros  de  entrada  de  MARCELO  LOPES  nos  dias  25.02.2019  e  27.05.2019;  e

(v) a caderneta  com anotações  manuscritas  de LORENZO apreendida  em sua  residência  por

ocasião do cumprimento dos mandados de busca expedidos por este Juízo, na qual consta uma

referência  à  empresa  ESPECIFARMA  e  a  um  número  de  um  Procedimento  Investigatório

Criminal do Ministério Público Federal; (vi) as novas anotações apreendidas em outubro de 2020

que  indicam  anotações  de  LORENZO  POMPÍLIO  DA  HORA  acerca  da  investigação  da

Operação Exam e de providências a serem adotadas por MARCELO FREITAS LOPES quanto à

aludida investigação, corroborando o relacionamento entre os denunciados.  

3.4) CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA ENVOLVENDO A

“MESADA DE PROPINA” PAGA POR MARCELO GUIMARÃES AO DPF LORENZO

POMPILIO DA HORA – FATOS 09 E 10.

No  período  entre  maio  de  2018  e  maio  de  2019,  LORENZO  MARTINS

POMPILIO DA HORA, de modo consciente e voluntário, em razão da condição de Delegado da

Polícia Federal, solicitou, aceitou e efetivamente recebeu  vantagens indevidas de MARCELO

GUIMARÃES, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, para que atuasse dentro da

Superintendência  da  Polícia  Federal  no  Rio  de  Janeiro  conforme  os  interesses  de

MARCELO  GUIMARÃES,  inclusive  para  promover  a  instauração  de  inquérito  policial

visando atender interesses particulares de MARCELO GUIMARÃES relacionados à pessoa

jurídica  CLÍNICA  CRISTO  REI,  o  que  efetivamente  ocorreu,  tendo  LORENZO

POMPÍLIO DA HORA praticado atos de ofício com infração de deveres funcionais, ao realizar

a  instauração  fraudulenta  do  inquérito  policial  IPL  207/2018-5  da  DELEPREV,  mediante

ajuste com MARCELO GUIMARÃES e se valendo de depoimento simulado e documentos

fornecidos  pelo  empresário,  exclusivamente  para  atender  aos  interesses  particulares  de

MARCELO, e conduzi-lo conforme suas pretensões  (Corrupção Passiva/Art. 317, § 1º, do

CP– Fato 09)
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Por sua vez,  entre maio de 2018 e maio de 2019, MARCELO GUIMARÃES

ofereceu, prometeu e efetivamente pagou vantagens indevidas correspondentes  a R$ 5.000,00

(cinco mil reais) mensais ao Delegado da Polícia Federal LORENZO MARTINS POMPILIO da

HORA para  que  o  Delegado  de  Polícia  Federal  praticasse  e  omitisse  atos  de  ofício  em

infração a  deveres  funcionais,  atuando dentro da Superintendência  da Polícia  Federal no

Rio  de  Janeiro  conforme  os  interesses  de  MARCELO  GUIMARÃES,  inclusive  para

promover  a  instauração  de  inquérito  policial  visando  atender  interesses  particulares  do

empresário  relacionados  à  pessoa  jurídica  CLÍNICA  CRISTO  REI,  o  que  efetivamente

ocorreu, tendo LORENZO POMPÍLIO DA HORA praticado atos de ofício com infração de

deveres funcionais, ao realizar a instauração fraudulenta do inquérito policial  IPL 207/2018-5

da  DELEPREV,  mediante  ajuste  com  MARCELO  GUIMARÃES  e  se  valendo  de

depoimento  simulado  e  documentos  fornecidos  pelo  empresário,  exclusivamente  para

atender aos interesses particulares de MARCELO, e conduzi-lo conforme suas pretensões

(Corrupção Ativa/Art. 333, § Único, do CP – Fato 10).

No  início  de  2018,  MARCELO  GUIMARÃES  e  mais  3  pessoas

compraram a CLÍNICA CRISTO REI, mas não foi possível realizar a alteração do contrato

social da pessoa jurídica, porque o antigo proprietário, Ricardo Otranco, não respondia às

tentativas de contato dos novos sócios.

Diante da relação espúria que possuía com MARCELO GUIMARÃES, o

DPF LORENZO MARTINS POMPÍLIO DA HORA pediu ao colaborador que contratasse a

sua esposa Adriana Pompílio da Hora como arquiteta para coordenar as obras da CLÍNICA

CRISTO REI, no que foi atendido por MARCELO GUIMARÃES. 

Com  a  contratação  de  Adriana,  LORENZO  passou  a  frequentar  a

CLÍNICA CRISTO REI diariamente,  tendo em vista  que era ele  quem levava e  buscava

Adriana  no  local,  e  acabou  constatando  que  muitos  funcionários  da  clínica  eram

contratados  sem  carteira  assinada.  Assim,  ao  tomar  conhecimento  do  problema  de

MARCELO  GUIMARÃES  com  a  alteração  do  contrato  social  da  clínica  em  razão  do
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“sumiço” do proprietário anterior, LORENZO vislumbrou a possibilidade de instaurar um

inquérito  policial  em  face  da  antiga  administração  da  clínica  para  investigar  crimes

previdenciários, para resolver os dois problemas, pois isso obrigaria o antigo proprietário a

providenciar  a  alteração  do contrato  social  desejada  por  MARCELO,  e  ainda  deixaria  a

“nova  administração”  respaldada  em  relação  às  irregularidades  praticadas  pela  gestão

anterior. 

Embora  a  ideia  de LORENZO se direcionasse  à  proteção  dos  interesses

dos  colaborador,  MARCELO  não  desejava  a  instauração  de  um  inquérito  em  face  da

CLÍNICA CRISTO, inclusive por imaginar que LORENZO provavelmente se aproveitaria

da situação para solicitar  valores de vantagens indevidas para este "serviço" prestado ao

colaborador. Não obstante a relutância inicial de MARCELO GUIMARÃES com a solução

dada  por  LORENZO,  este  insistiu  na  abertura  do  inquérito  e  o  colaborador  acabou

concordando  com sua  instauração  do  IPL,  fornecendo  todos  os  subsídios  para  que  este

objetivo fosse alcançado. 

LORENZO  POMPÍLIO  DA HORA  e  MARCELO  GUIMARÃES  deram

sequência à  empreitada,  mesmo que após alguns dias a  questão da alteração do contrato

social  da  Cristo  Rei  já  estivesse  para  ser  solucionada,  como  o  foi  em  data  próxima  à

instauração do IPL, uma vez que Ricardo Otranto voluntariamente assinou o documento. 

A  conversa  com  MARCELO  GUIMARÃES  acerca  da  possibilidade  de

instauração do inquérito ocorreu nos primeiros dias do mês de maio de 2018. Na mesma

data,  LORENZO  se  reuniu  com  MARCELO  GUIMARÃES,  com  a  supervisora

administrativa da clínica, Michelle Torres e com funcionário Mauro  Luiz Barros Machado

na  farmácia  da  CLÍNICA  CRISTO  REI,  perguntou  sobre  a  situação  dos  funcionários

contratados  sem registro  na  CTPS e  disse  a  eles  que  teriam que  prestar  depoimento  na

Polícia  Federal  acerca  da  situação  dos  funcionários,  além  de  solicitar  que  eles  e  o

colaborador providenciassem alguns documentos relacionados à clínica. 
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LORENZO e MARCELO GUIMARÃES vislumbraram a possibilidade de

confeccionar  uma  notícia-crime  para  que  fosse  investigada  a  conduta  dos  antigos

administradores em relação aos delitos previstos nos arts. 168-A e 337-A do Código Penal,

tendo os  denunciados  discutido  os  detalhes  do  que  deveria  constar  na  notícia.  Contudo,

optaram por instaurar o inquérito a partir do depoimento de uma funcionária da CLÍNICA

CRISTO REI. 

Como  preparação  para  este  depoimento,  e  como  forma  de  resguardar  o

colaborador  como  novo  gestor  da  Clínica  Cristo  Rei  em  relação  aos  fatos  que  seriam

expostos,  a  supervisora  administrativa  da  clínica  Michele  Junqueira,  a  pedido  de  seus

superiores, encaminhou e-mail em 11.05.2018, ao escritório de contabilidade/advocacia do

colaborador,  que  atendia  a  Clínica  Cristo  Rei,  fazendo  uma consulta  sobre  um contrato

celebrado com um dos colaboradores da Cristo Rei e indagando se o contrato seria válido

ao  invés  da  contratação  pela  CLT,  e  recebe  no  mesmo  dia  uma  resposta  ensaiada  de

Rosangela  Gouveia,  do  escritório  ALVES  GUIMARÃES,  aparentemente  confeccionada

por  MARCELO  GUIMARÃES  e  enviada  por  sua  funcionária,  falando  sobre  a

irregularidade da contratação,  inclusive mencionando os crimes previstos no art.  168-A e

337-A  do  Código  Penal.  Este  documento  foi  produzido  para  ser  utilizado  pelo  DPF

LORENZO na instauração do IPL. 

Nos dias que se seguiram LORENZO POMPÍLIO DA HORA recebeu de

funcionários do colaborador alguns documentos envolvendo a Clínica Cristo Rei para que

fossem utilizados no futuro IPL a ser instaurado fraudulentamente. 

O Delegado então solicitou a MARCELO GUIMARÃES que determinasse

à funcionária Michelle Torres Ricardo Junqueira da Silva que se dirigisse à Polícia Federal

para prestar um depoimento, de modo que a funcionária constasse como "noticiante" para

que fosse realizada a abertura do inquérito por eles pretendido inquérito. 

Assim,  no  dia  17.05.2018,  por  iniciativa  do  DPF  LORENZO,  Michelle

Torres  Ricardo Junqueira  da Silva se dirigiu  à Polícia  Federal  acompanhada do também

funcionário Mauro Luiz Barros Machado, e nesta  data  prestou depoimento  ao Delegado.
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No  entanto,  LORENZO  POMPÍLIO  DA  HORA  inseriu  no  depoimento  algumas

informações falsas,  que não foram ditas Michele,  dentre as quais a de que Michele teria

comparecido na especializada  "no intuito de se resguardar de determinadas práticas que

vinha observando nos últimos anos na Clínica Cristo Rei Ltda.",  tendo LORENZO ainda

inserido  informações  prestadas  por  Mauro  Luiz  Barros  Machado  e  outras,  tudo  com  o

objetivo de justificar a instauração fraudulenta de IPL como pretendido pelo Delegado.  

LORENZO então juntou a esse depoimento toda a documentação que fora

recebida  do  colaborador  e  de  seus  funcionários,  e  no  dia  18.05.2018  confeccionou  a

Portaria de Instauração do IPL 0207/2018-5 – SR/PR/RJ (DELEPREV), determinando já na

Portaria a intimação dos ex-sócios Ricardo Otranto e Shalimar Otranto.

Alguns  dias  depois,  LORENZO  POMPÍLIO  DA  HORA  relatou  ao

colaborador  que  teve  dificuldade  para  instaurar  e  presidir  o  inquérito,  e  solicitou  a

MARCELO GUIMARÃES, em razão da função por ele exercida e da atuação específica

envolvendo a instauração do inquérito 0207/2018-5 – SR/PR/RJ (DELEPREV) e sua futura

condução  de  acordo com os  interesses  do  colaborador,  vantagens  indevidas  no  valor  de

R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 

MARCELO GUIMARÃES inicialmente não concordou com o pagamento,

uma vez que não possuía tamanha quantia em dinheiro e LORENZO não havia dito que iria

cobrar para instaurar o IPL em questão, mas após a insistência do Delegado, MARCELO

GUIMARÃES concordou com o pagamento das vantagens indevidas, oferecendo, contudo,

o pagamento de propinas mensais ao Delegado,  o que foi aceito  por LORENZO. Assim,

após a negociação, MARCELO GUIMARÃES prometeu realizar o pagamento de vantagens

indevidas correspondentes a R$ 5.000,00 por mês ao Delegado de Polícia Federal. 

Após a instauração do IPL em maio de 2018, MARCELO GUIMARÃES

realizou, através do motorista Luis Henrinque do Nascimento Almeida, a primeira entrega

da "mesada de propina" a LORENZO no mês de junho de 2018, que seguiu ocorrendo mês

a mês, com uma pequena interrupção nos meses de novembro de 2018 a janeiro de 2019,
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que inclusive  gerou um desentendimento  entre  LORENZO e MARCELO GUIMARÃES.

Vale  lembrar  que  esse  desentendimento  foi  objeto  de  conversas  entre  os  denunciados,

conforme consignado no  Relatório de Análise de Material Apreendido – RAMA 01/2020 –

SIP/SR/PF/RJ   (DOC.  12),  identificado  no  celular  de  LORENZO  apreendido  por

determinação deste Juízo.

Após  esse  período,  MARCELO  GUIMARÃES  voltou  a  realizar  os

pagamentos da mesada a LORENZO no mês de fevereiro de 2019, tendo os pagamentos

cessado apenas  quando  da  deflagração  da  Operação  Tergiversação,  no  mês  de  junho de

2019, com a última parcela entregue em maio de 2019.

As  "mesadas  de  propina"  de  LORENZO  MARTINS  POMPÍLIO  DA

HORA eram entregues, em regra, por Luis Henrique do Nascimento Almeida, motorista de

MARCELO  GUIMARÃES  que,  conforme  consta  na  Ação  Penal  0002916-

71.2019.4.02.5101,  exercia  o  papel  de  "homem  da  mala"  e  também  de  "laranja"  na

organização criminosa denunciada. 

Os  fatos  foram  narrados  no  Anexo  07  do  acordo  de  colaboração  de

MARCELO GUIMARÃES da seguinte forma (DOC. 15) (grifou-se):

“QUE  acredita  que  no  início  de  2018  o  colaborador  e  mais  3  pessoas
compraram  a  Clínica  Cristo  rei;  QUE  o  colaborador  estava  nos  Estados
Unidos;  QUE acertaram a compra em pagamentos  mensais;  que no entanto,
depois  de  um tempo,  o  dono  anterior,  Ricardo  Otranco,  sumiu,  e  não  mais
atendia os sócios do colaborador, que eram o pai do colaborador e Pedro e
ainda havia a necessidade de se fazer a alteração do contrato social; QUE na
época o LORENZO pediu que a mulher dele fosse contratada como arquiteta
para fazer  as obras na Cristo-Rei,  que ela tinha um preço muito bom; QUE
contrataram  a  esposa  do  LORENZO,  mas  ela  nem  terminou  a  obra;  QUE
LORENZO ia buscar e levar a mulher dele todos os dias e ficava lá; QUE o
colaborador pouco ia para a Cristo Rei, pois quando estava aqui ficava mais na
AMIU de Jacarepaguá; QUE uma vez marcou com LORENZO lá na Cristo Rei
de conversarem, sem propósito específico, para tomar um café; QUE no meio
da conversa o colaborador contou da dificuldade que estava tendo para falar
com o ex-dono da clínica; QUE LORENZO disse que estava indo na clínica
todos os dias e percebeu que tinha muito funcionário sem carteira assinada, e
que isso é crime, e disse que poderia abrir um inquérito, disse que somente a
administração passada responderia, e chamaria o ex-dono para ser ouvido, e
aí  ele  até  resolveria  a  questão  da  alteração  do  contrato  social;  QUE  o
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colaborador disse que não precisava mas LORENZO insistiu, quase impondo,
dizendo que tinham que abrir o inquérito; QUE os sócios fizeram uma reunião
para tirar  a esposa de LORENZO de lá,  pois se ele  ficasse  indo lá ia ficar
criando esses inquéritos para tomar dinheiro; que no mesmo dia lorenzo fez uma
reunião com MICHELE e MAURO, até à revelia do colaborador, e começou a
perguntar sobre os funcionários; QUE chegaram a fazer uma reunião dentro da
farmácia  do  hospital,  para  os  funcionários  não  verem,  entre  o  colaborador,
MICHELLE  e  LORENZO,  e  ali  mesmo  ele  já  marcou  com  MICHELLE  e
MAURO de irem à PF no dia seguinte, recomendando que eles fingissem que
não o conheciam; QUE essa ida à PF era para fazer noticia crime ou prestar
depoimento;  QUE  não  se  lembra  exatamente;  QUE  nesse  dia  ela  prestou
depoimento; QUE não sabe se ele fez uma notícia-crime antes e protocolou,
pode ser até que tenha consultado o colaborador; QUE passado uma semana
ele marcou nova reunião na Cristo rei e demonstrou toda uma dificuldade em
abrir esse inquérito, dizendo que o Maia, chefe da previdenciária, autorizou que
ele tocasse a abertura do inquérito; QUE não tem certeza se o sobre nome é
Maia, mas ele disse um sobrenome, pode não ser esse; QUE ele queria mostrar
uma dificuldade; QUE LORENZO levou a portaria do inquérito e cobrou 250
mil para fazer isso; que o colaborador refutou e disse a LORENZO que ele
não tinha dito  que  ia  cobrar;  QUE então  LORENZO disse  que  tinha que
pagar; 
(…)
QUE  o  colaborador  disse  que  sequer  tinha  esse  dinheiro,  e  sugeriu  um
pagamento mensal para ele; QUE ele pediu R$ 10 mil por mês e ajustaram em
R$ 5 mil mensais; QUE então a partir daí passou a pagar uma mensalidade
para LORENZO; QUE HENRIQUE passou a levar mensalmente esse valor
para LORENZO; que o colaborador levava às vezes, mas HENRIQUE fazia
com mais frequência; QUE pagava logo no inicio do mês, tipo dia 5, e quando
atrasava um dia LORENZO reclamava muito; QUE depois passou pro dia 10;
QUE  até  por  essa  postura  dele,  percebeu  que  LORENZO  ele  estava  muito
nervoso  com  dinheiro,  acreditando  que  ele  tenha  gasto  todo  o  dinheiro  de
propina recebido no esquema da Titanium; QUE além disso LORENZO pedia
direto para que o colaborador tentasse arrumar outras pessoas para pagar uma
mensalidade para ele; 
(…) 
QUE já bem no finalzinho, em maio de 2019, após as intimações no caso do
Marcelo Siciliano, LORENZO estava muito cauteloso e pediu que eu fosse ao
encontro  dele  com  o  meu  celular  e  do  HENRIQUE  desligados;  QUE  esse
encontro foi marcado por LORENZO no restaurante Mitsuba rua São Francisco
Xavier 170-A esquina com rua Benevenito Berna, e seguiram a orientação dele e
já  desligaram  o  telefone  quando  chegaram  no  Rebouças;  QUE  LORENZO
estava com medo desse encontro de antenas; QUE então conversaram e no final
pagou o mensal a ele; QUE HENRIQUE pegou uma necessaire, entrou no carro
dele,  manobrou  o  carro  e  deixou  a  necessaire  dentro  do  carro  dele  com
dinheiro;  QUE  esses  pagamentos  aconteceram  até  a  deflagração  da
Tergiversação;”
(Depoimento Anexo 07 – DOC. 15)
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 A partir  do depoimento  do colaborador,   foi  confeccionada  informação

policial  específica acerca dos fatos envolvendo a instauração do  inquérito 0207/2018-5 –

SR/PR/RJ (DELEPREV), relacionado à Clínica Cristo Rei (DOC. 40), na qual a autoridade

policial  analisa  o  inquérito  policial  à  luz  das  informações  prestadas  pelo  colaborador

MARCELO GUIMARÃES, restando evidente  que a  instauração do apuratório se deu no

contexto  do  relacionamento  criminoso  entre  LORENZO  POMPÍLIO  DA  HORA  e

MARCELO GUIMARÃES. 

Vale destacar que o inquérito policial físico  0207/2018-5 – SR/PR/RJ foi

posteriormente  convertido  em eletrônico  (2020.0038690-SR/PF/RJ,  que tramita  no eproc

sob  o  número  5041320-72.2020.4.02.5101).  Após  a  descoberta  dos  fatos  relacionados  à

instauração do IPL, as investigações naquele feito passaram a ser conduzidas também para

esclarecer  as  circunstâncias  relacionadas  à  instauração,  inclusive  com  depoimentos

prestados por  Michelle Torres Ricardo Junqueira da Silva e Mauro Luiz Barros Machado que

confirmaram que foram à Superintendência da Polícia Federal por orientação de MARCELO

GUIMARÃES, que já tinham tido contato anterior com o DPF LORENZO e inclusive relataram

informações que constaram no depoimento de Michele e que não haviam sido informados por

ela, sendo ditos por Mauro Luiz ou incluídos pelo próprio Delegado (DOC. 41). 

Com o relatório  final  do  IPL encaminhado  ao  MPF,  a  Exma.  Procuradora

oficiante  extraiu  cópia  integral  do  inquérito  policial  para  apuração  dos  fatos  relacionados  à

instauração fraudulenta do IPL, sendo autuada a Notícia de Fato 1.30.001.004331/2020-76, que

acompanha a presente denúncia (DOC. 41). A análise da cópia do inquérito policial contida na

aludida  Notícia  de  Fato  confirma  a  atuação  criminosa  do  DPF  LORENZO  narrada  nesta

denúncia. 

O relato do colaborador é novamente corroborado pela análise dos dados

contidos no telefone celular pertencente a LORENZO POMPÍLIO DA HORA apreendido

por determinação deste Juízo nos autos 0500764-90.2019.4.02.5101, objeto do Relatório de

Análise  de  Material  Apreendido  –  RAMA  01/2020  –  SIP/SR/PF/RJ  e  LAUDO  N°

1580/2019  –  NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ.  Verifica-se  que  no  referido  telefone  há  uma
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série  de  conversas  envolvendo  as  “tratativas”  para  instauração  do  IPL  2017-18-5,

envolvendo práticas ilícitas na gestão da Clínica Cristo Rei (DOC. 12). 

Como  apontado  no  relatório  de  análise,  as  conversas  começam  em

09/05/2018, quando LORENZO pede pra falar com MARCELO, entram em contato

através  do  Whatsapp  e,  em seguida,  LORENZO envia  a  seguinte  mensagem:  “ME

MANDA OS DADOS PARA EU MONTAR O KIT POL:

                        Verifica-se do print acima que, no dia seguinte, 10/05/2018, MARCELO

GUIMARÃES envia matéria do portal de notícia G1 sobre a prisão de um empresário, em

10/05/2018, por fraudar o INSS, informando que “ESSE DEVE SER O FUNDAMENTO”.

Em seguida LORENZO responde para ele não deixar de incluir os artigos 168-A e 337-A,

referentes  a  crimes previdenciários,  justamente os Artigos utilizados para instauração do

IPL  0207/2018-5.  Tais  dados  indicam  que  MARCELO  GUIMARÃES  estava

confeccionando uma notícia-crime ou outro documento para justificar a instauração do IPL,

conforme ajustado com o DPF LORENZO, que estava lotado exatamente na DELEPREV.
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                         Na verdade, considerando a data das mensagens, 10.05.2018, constata-se

MARCELO  GUIMARÃES  estava  preparando  a  resposta  que  seria  enviada  pelo  seu

escritório  de  advocacia/contabilidade  a  um  questionamento  por  e-mail  da  supervisora

administrativa Michelle Torres, tudo de forma ensaiada, para produzir um documento que

pudesse ser utilizado para instrução do inquérito policial que seria instaurado. 

Como  já  consignado,  no  dia  11.05.2018,  Michelle  encaminha  o

questionamento  ao  escritório  e  recebe  resposta  no  mesmo  dia,  sendo  que  a  resposta

menciona  expressamente  os  artigos  citados  na  conversa  entre  LORENZO e  MARCELO

GUIMARÃES. O referido documento foi acostado ao depoimento de Michelle e consta dos

autos do IPL 0207/2018-5 – SR/PR/RJ da DELEPREV – (DOC. 41):

(…)
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No dia 13.05.2018, MARCELO GUIMARÃES e LORENZO combinam de

se  encontrar  no  dia  seguinte  pela  manhã  na  Clínica  Cristo  Rei,  conforme  mensagens

constatadas no celular de LORENZO (Report anexo – DOC. 27):

O  encontro  acaba  não  acontecendo,  uma  vez  que  MARCELO

GUIMARÃES tinha entendido que o encontro seria no dia seguinte. No dia 15, logo pela

manhã, MARCELO GUIMARÃES envia mensagem de áudio (DOC. 28) para LORENZO

informando  que  finalizou  “o  negócio”  e  pergunta  como deve  fazer  para  LORENZO dar

uma  olhada,  e  pergunta  se  pode  mandar  por  e-mail  (DOC.  27).  LORENZO  responde

achar "meio arriscado", e pede pra mandar fingindo ser um aluno do Delegado, como

se ele estivesse revisando um trabalho, evidenciando se tratar de assunto ilícito:
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Poucas horas depois LORENZO diz a MARCELO que o Chefe autorizou

fazer  a  oitiva  da  Michele,  e  diz  que  a  conversa  com  o  Chefe  foi  boa,  que  ele  deixou

LORENZO à  vontade  e  que  eles  então  precisam  “estruturar  as  providências  e  ganhar

aceleração”:
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No  mesmo  dia  MARCELO  GUIMARÃES  repassa  ainda  os  dados  dos

ex-sócios da Cristo Rei Anderson Gomes, Ricardo Otranto e Shalimar Otranto:

 

Na análise dos e-mails de LORENZO POMPÍLIO DA HORA obtidos com

autorização deste Juízo, foram localizadas quatro mensagens recebidas nos dias 14 e 17 de

maio de 2018 em que LORENZO recebe documentos  relacionados à CLÍNICA CRISTO

REI  da  supervisora  Michelle  Torres,  assim  como  do  escritório  de  contabilidade  do

colaborador,  tais  como contratos  sociais  e  alterações,  Contratos  de  Trabalho e  MEI dos

funcionários  da  CLÍNICA CRISTO REI,  ata  de  audiência  em processo  trabalhista,  bem

como informações fiscais e de débitos previdenciários do Hospital, documentos que seriam

usados para instruir o IPL que viria a ser instaurado (DOC. 16):
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No  momento  do  primeiro  e-mail  enviado,  no  dia  14.05.2018,  Michelle

ainda não tinha prestado qualquer depoimento e já estava encaminhando os documentos a

LORENZO. A data  do segundo e-mail  é  efetivamente  a  data  da oitiva  e  os  documentos

encaminhados foram usados efetivamente por LORENZO pasra instruir o IPL. 
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No dia 16.05.2018, LORENZO diz a MARCELO GUIMARÃES que está

confirmado no dia seguinte e pergunta quem vai acompanhar a moça, ao que o colaborador

diz que Mauro a acompanhará,  sendo que no próprio dia LORENZO pede a MARCELO

que encaminhe foto das declarações de Michele, de modo que aparentemente MARCELO

já tinha adiantado parte ou tudo o que seria dito por ela:
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No dia  18.05.2018 é instaurado o IPL  (DOC. 41),  sendo que logo cedo

LORENZO manda mensagem a MARCELO informando o número do IPL e combinam de

se encontrar no domingo dia 20.05.2018, o que acontece efetivamente no Shopping Tijuca,

pela leitura das mensagens seguintes:

No dia segunte ao encontro, MARCELO e LORENZO se falam novamente

por  telefone,  e  logo  depois  MARCELO  envia  mensagem  de  áudio  para  LORENZO

(DOC. 27 e DOC. 29) dizendo que Henrique está saindo agora "levando tudo", e pergunta

se  pode  ir,  evidenciando  que  nesta  data  ocorreu  o  primeiro  pagamento  da  mesada  de

propina ajustada com o delegado:
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Além  disso,  outras  conversas  constantes  do  telefone  celular  analisado

(DOC.  12),  em especial  entre  MARCELO  GUIMARÃES e  LORENZO  POMPÍLIO  DA

HORA e entre  o Delegado e o motorista  do colaborador,  Luis  Henrique  do Nascimento

Almeida, corroboram os fatos narrados pelo colaborador acerca desta “mesada” paga por

MARCELO GUIMARÃES a LORENZO POMPÍLIO DA HORA, de forma semelhante ao

que ocorria com MARCELO FREITAS. 

Conforme  já  citado  no  tópico  anterior  desta  peça,  uma  conversa  entre

LORENZO  e  sua  esposa  em  14.01.2019  revelou  que  LORENZO  tinha  créditos  com

diversas  pessoas  totalizando  mais  de  R$ 300  mil,  dentre  as  quais  são  citados  “Marcelo

Cretino” e “o outro Marcelo”, que se referem ao colaborador MARCELO GUIMARÃES e

o empresário MARCELO FREITAS LOPES:

Cerca  de  três  semanas  depois  da  esposa  de  LORENZO POMPÍLIO DA

HORA citar  uma dívida entre  ele  e  o  colaborador  (“Marcelo  Cretino”),  constata-se uma

conversa  em 07.02.2019 entre  MARCELO GUIMARÃES e  LORENZO POMPÍLIO DA

HORA  que  revela  que  o  relacionamento  entre  eles  andava  estremecido,  MARCELO

GUIMARÃES pede desculpas para LORENZO dizendo que estava com dificuldades,  e o

Delegado  pede  que  o  colaborador  resolva  suas  pendências,  reclamando  pelos  meses  de

ausência  de  MARCELO  GUIMARÃES,  nitidamente  se  referindo  à  dívida  que  o

colaborador tinha relacionada ao não pagamento da “mesada” ajustada. 
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Logo em seguida,  o colaborador pede a LORENZO para parar de brigar

com ele,  pedindo  que  pegasse  “esse  material  com o  Henrique”  que  quando  voltasse  ao

Brasil ele resolveria, ao que LORENZO pede para que mande Henrique “complementar ou

reforçar o material” que ele avaliaria:

           

          Como bem destacado no relatório de análise (DOC. 12), durante o período

analisado  de  troca  de  mensagens  pelos  denunciados,  que  começa  no  dia  21/11/2017  e

terminam  em  27/04/2019,  foi  possível  identificar  ao  menos  treze  encontros  entre

LORENZO  POMPÍLIO  DA  HORA  e  MARCELO  GUIMARÃES,  conforme  tabela

colacionada  naquele  documento,  todos  no  período  em  que  vinha  sendo  realizado  o

pagamento da mesada ao Delegado:

No mesmo sentido, pelas conversas entre o DPF LORENZO e o motorista

HENRIQUE foi possível identificar ao menos oito encontros, conforme tabela colacionada,
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sendo que  apenas  o  primeiro  não se  insere  no  período em que vinha  sendo realizado  o

pagamento da mesada ao Delegado:

Nota-se,  nesse  sentido,  desde  maio  de  2018,  apenas  pelos  encontros  

identificados  a  partir  das  conversas  de  Whatsapp,  a  ocorrência  de  encontros

praticamente  mensais  de LORENZO POMPÍLIO DA HORA com o colaborador ou

seu motorista  , com exceção de 2 meses em 2018 (junho e dezembro) e 2 meses em 2019

(janeiro  e  abril  de  2019),  que  se  coadunam  com  o  já  narrado  pagamento  mensal  de

vantagens  indevidas  ao  Delegado.  Os  dois  meses  em  sequência  em  que  não  houve

encontros (dezembro de 2018 e janeiro de 2019) já geraram um desentendimento entre o

colaborador e o Delegado, com as reclamações de LORENZO a MARCELO GUIMARÃES

pelas pendências  em 07.02.2019, após a  dívida entre  eles ser citada  em 14.01.2019 pela

esposa de LORENZO, conforme print colacionado.

Há, portanto, inúmeras provas de autoria e materialidade da prática dos crimes

de corrupção ativa e corrupção passiva por parte de MARCELO GUIMARÃES e LORENZO

MARTINS POMPÍLIO DA HORA, este cometido com violação de deveres funcionais, pela

prática de ato de ofício, qual seja, a instauração de um IPL fraudulento visando atender os

interesse de MARCELO GUIMARÃES: (i) informações e provas de corroboração prestadas

por  MARCELO  GUIMARÃES;  (ii) os  e-mails  encontrados  em  que  LORENZO  recebe  de

funcionários do colaborador documentos da Cristo Rei logo antes do depoimento de Michelle e

da instauração do IPL; (iii) os dados extraídos dos celulares de LORENZO apreendidos por

ocasião  do  cumprimento  da  busca  e  apreensão  determinada  por  este  Juízo  nos  autos

0500764-90.2019.4.02.5101; (iv) a análise dos autos do IPL 207/2018-5 da DELEPREV.
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No  que  concerne  às  conversas  verificadas  no  celular  apreendido  de

LORENZO POMPÍLIO DA HORA (DOC. 12,  DOC. 27,  DOC. 28,  DOC. 29),  merecem

destaque as trocas de mensagens em que: (a) LORENZO e MARCELO discutem documentos a

serem produzidos, sendo minutados por MARCELO e revisados pelo Delegado; (b) marcam a

oitiva de Michele para instauração do inquérito e falam sobre quem a acompanharia; (c) trocam

dados  dos  empresários  que  seriam  alvo  da  investigação;  (d)  falam  sobre  estruturar  as

providências da investigação e sobre o que disse o Chefe da DELEPREV em relação ao IPL; (e)

combinam  encontros  para  entrega  dos  valores  de  propina,  inclusive  com  remessa  das

“encomendas” por meio de Luis Henrique ao DPF; (f) falam sobre as pendências de MARCELO

com LORENZO e  o  Delegado  pede  o  complemento  do  material  enviado;  (g)  a  esposa  de

LORENZO menciona os créditos que ele possuía, inclusive com MARCELO GUIMARÃES. 

Em  seguida,  a análise  dos  autos  do  IPL  207/18-5  da  DELEPREV

(DOC. 40 e DOC. 41), em confronto com os demais elementos produzidos, deixa claro que

todo  o  caminho  para  instauração  do  IPL  foi  resultado  de  ajuste  entre  MARCELO  e  o

LORENZO,  inclusive  no  que  concerne  à  confecção  de  um  e-mail  produzido  para  ser

inserido no inquérito e dar respaldo à proteção de MARCELO GUIMARÃES.

3.5) CRIME DE PERTINÊNCIA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PRATICADO POR

MARCELO FREITAS LOPES e WALLACE NOBLE – FATO 11.

Entre os anos de 2016 a 2020, MARCELO FREITAS LOPES e WALLACE

FERNANDO  NOBLE  SANTOS  SOARES,  além  de  indivíduos a  serem  denunciados

oportunamente  ou  ainda  não  identificados,  de  modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em

comunhão  de  vontades,  promoveram e  integraram,  pessoalmente,  organização  criminosa

formada  por  MARCELO  GUIMARÃES,  LORENZO  MARTINS  POMPILIO  DA  HORA,

ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO, ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO, JOÃO

ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR e LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO

ALMEIDA, denunciada nos autos de nº 0002916-71.2019.4.02.5101, e que funcionava desde o

ano de 2013, que tinha por finalidade a obtenção de vantagens indevidas por servidores lotados

no Núcleo de Repressão a Crimes Postais, vinculado à DELEPAT/SR/DPF/RJ, bem como em
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outras Delegacias da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, para que atuassem

na defesa dos interesses de empresários  corruptores investigados nas apurações em curso na

Polícia Federal do Rio de Janeiro, bem como à lavagem dos recursos financeiros auferidos dos

crimes  de  corrupção.  (Pertinência  a  Organização  Criminosa/Art.  2º,  §  4º,  II,  da  Lei

12.850/2013 - Fato 11).

A organização criminosa foi revelada por ocasião da deflagração da Operação

Tergiversação,  em  junho  de  2019,  sendo  imputado  o  crime  de  pertinência  a  organização

criminosa nos autos da Ação Penal  nº  0002916-71.2019.4.02.5101 a  LORENZO MARTINS

POMPILIO  DA  HORA,  ÉVERTON  DA  COSTA  RIBEIRO,  MARCELO  GUIMARÃES,

ROSALINO  FELIZARDO  DE  SANTANA  NETO,  JOÃO  ALBERTO  MAGALHÃES

CORDEIRO JÚNIOR e LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO ALMEIDA tendo sido narrado

que tais denunciados  ajustaram uma sistemática para abordagem, solicitação e recebimento de

vantagens  indevidas  para  divisão  entre  os  agentes  públicos  responsáveis  pela  condução  de

investigações em curso em inquéritos policiais no  Núcleo de Repressão a Crimes Postais da

Polícia  Federal  no Rio  de  Janeiro,  e  os  intermediários  e  operadores.  Naquela  oportunidade,

somente se tinha ciência da atuação dos integrantes da organização criminosa entre os anos de

2013 a 2017.

Contudo,  com  o  avanço  das  investigações,  foi  possível  identificar  que  a

organização criminosa atuou estruturadamente até 2019, sendo que os integrantes do grupo ainda

mantiveram contato mesmo após a deflagração da Operação Tergiversação até o ano de 2020,

principalmente como forma de se articular em face das investigações em curso em seu desfavor.

Ademais, foi possível obter maiores informações acerca da atuação da organização criminosa,

restando  claro  que  o  esquema  criminoso  não  se  limitou  à  cobrança  de  propina  de

empresários no âmbito nas investigações do Núcleo de Repressão a Crimes Postais da Polícia

Federal  no Rio de Janeiro  e  tampouco aos  Delegados e  Escrivão inicialmente  identificados,

evidenciando uma atuação coordenada  que  envolveu  outros  Delegados  de  Polícia  Federal  e

diversos operadores, dentre advogados e empresários, que se associaram para obter, de forma

sistemática, vantagens indevidas de investigados e potenciais investigados a serem partilhadas

entre os integrantes do grupo.
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Apresenta-se, em anexo, a denúncia oferecida nos autos da referida ação da

Ação Penal nº 0002916-71.2019.4.02.5101 (DOC. 30), para contextualizar a atuação da parcela

do grupo criminoso já identificada naquela oportunidade, sendo narrada nesta peça de forma

mais sintética a organização e estrutura e o funcionamento do esquema, sem detalhamento da

atuação criminosa dos integrantes já denunciados. 

Nos anos de 2013 e 2014,  logo no início  das  investigações  das  Operações

Titanium e Viupostalis/Recomeço, o DPF LORENZO MARTINS POMPILIO DA HORA, que

presidia  as  referidas  investigações  no  Núcleo  de  Repressão  a  Crimes  Postais,  vinculado  à

DELEPAT/SR/DPF/RJ,  com o  apoio  do  Escrivão  ÉVERTON  DA  COSTA  RIBEIRO  e  do

Delegado JULIO RODRIGUES BILHARINHO, vislumbrou, junto com operador MARCELO

GUIMARÃES, diante do grande potencial das referidas Operações como fonte de captação de

recursos ilícitos e da rede de relacionamentos que detinham o operador e o empresário JOÃO

ALBERTO  MAGALHÃES  CORDEIRO  JUNIOR,  a  possibilidade  de  se  estruturar  para  a

obtenção de vantagens indevidas de forma sistemática de investigados com alto poder aquisitivo.

Nesse sentido,  LORENZO MARTINS POMPILIO DA HORA, ÉVERTON

DA COSTA RIBEIRO e outros agentes públicos vinculados ao Núcleo de Repressão a Crimes

Postais  a  serem  denunciados  oportunamente  ou  ainda  não  identificados,  associaram-se

inicialmente  ao  advogado  MARCELO  GUIMARÃES  e  ao  empresário  JOÃO  ALBERTO

MAGALHÃES CORDEIRO JUNIOR,  para  idealizar  e  estruturar  o  esquema criminoso,  que

tinha  como  princípio  avançar  nas  investigações  das  referidas  Operações  de  modo  a  buscar

potenciais  investigados  que  pudessem ser  abordados  para  efetuar  pagamentos  de  vantagens

indevidas  em  favor  do  grupo  criminoso,  que  oferecia  como  contrapartida  a  atuação  dos

investigadores para direcionar as apurações em favor do empresário que aceitasse participar do

esquema.

O  grupo  criminoso  se  valia  da  rede  de  relacionamentos  de  MARCELO

GUIMARÃES,  de  JOÃO  ALBERTO  MAGALHÃES  CORDEIRO  JÚNIOR,  do  também

operador  ROSALINO  FELIZARDO  DE  SANTANA  NETO,  principalmente  nos  setores

hospitalar, de produtos médico-hospitalares e de medicamentos, para viabilizar a abordagem a

empresários para a cobrança de vantagens indevidas. 
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Os  integrantes  do  grupo  criminoso  se  associaram  posteriormente  a  LUIS

HENRIQUE DO NASCIMENTO ALMEIDA, motorista e homem de confiança de MARCELO

GUIMARÃES diante  da  necessidade  de  movimentar  vultuosos  valores  em espécie,  fazendo

saques bancários de valores elevados, buscando malas de dinheiro e entregas de tais valores aos

agentes públicos, função que coube, dentre outros, a LUIS HENRIQUE. Este também chegou a

figurar  como “laranja”  e  intermediar  operações  de lavagem de dinheiro,  que também foram

intermediadas por ROSALINO NETO em razão de sua atividade exercida na compra e venda de

veículos, tendo recebido valores de propina recebido por alguns integrantes do grupo criminoso

para compras de veículos colocados em nome de terceiros. 

Como  já  mencionado  na  denúncia  oferecida  nos  autos  0002916-

71.2019.4.02.5101, os membros da organização criminosa ainda se associaram a outras pessoas,

a serem denunciadas oportunamente, que passaram a integrar o grupo criminoso e atuaram, da

mesma forma como MARCELO GUIMARÃES, ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA

NETO e JOÃO CORDEIRO JÚNIOR, na prospecção de clientes para o grupo criminoso, isto é,

se valeram de seus contatos para intermediar ou realizar a abordagem a investigados em favor da

organização criminosa. Nesse sentido, já foi identificada nesta segunda fase das investigações a

participação  de  outros  advogados  e  empresários  no  grupo criminoso,  sendo que  o crime de

pertinência a organização criminosa a tais integrantes será imputado a estes outros integrantes

em denúncias autônomas. 

De  fato,  com  a  organização  criminosa  estruturada,  realizando  de  forma

sistemática a abordagem a empresários através da rede de empresários e advogados envolvidos,

os integrantes do grupo passaram a ampliar o esquema criminoso, buscando outras investigações

que pudessem ser utilizadas para as abordagens, inclusive a cargo de outros Delegados de Polícia

Federal que pudessem participar do esquema. Evidentemente o relacionamento criminoso com

outros  Delegados  representaria  a  ampliação  do  alcance  da  organização  criminosa  e  das

oportunidades de obtenção de vantagens indevidas. 

Por sua vez, o interesse dos empresários integrantes da organização criminosa

era, além de angariar uma parcela na divisão dos valores de propina, garantir a blindagem em
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investigações em curso na Polícia Federal, para si e para outros empresários a estes relacionados,

sempre recompensando os agentes públicos por sua atuação,  seja  de forma regular mediante

pagamentos  mensais  de  propina  ou  de  forma  específica  em  caso  de  intervenções  em

investigações pontuais. 

Exatamente nesse contexto se associaram à organização criminosa a partir do

ano  de  2016  o  Delegado  de  Polícia  Federal  WALLACE  FERNANDO  NOBLE  SANTOS

SOARES e o empresário MARCELO FREITAS LOPES, quando o grupo criminoso já estava

estruturado e procurava sistematicamente oportunidades de cobrança de vantagens indevidas, e,

no caso dos empresários, se blindar de investigações em curso na Superintendência da Polícia

Federal do Rio de Janeiro e em Delegacias descentralizadas.

WALLACE  NOBLE  conheceu  MARCELO  GUIMARÃES  através  do

advogado  RAFAEL  DA  SILVA  FARIA,  quando,  segundo  soube  o  colaborador,

WALLACE  estava  com  uma  série  de  dívidas  e  começou  a  trabalhar  informalmente  no

escritório de advocacia do advogado RAFAEL FARIA ganhando comissão pela atuação em

processos. A pedido do Delegado, MARCELO GUIMARÃES indicou WALLACE NOBLE

pra ministrar aulas nas faculdades de Direito da Cândido Mendes e da Faculdade São José. 

Ciente  de  que  WALLACE  NOBLE estava  envolvido  em  esquemas  de

cobrança  de  propina  com o  advogado  RAFAEL FARIA6,  MARCELO GUIMARÃES se

aproximou do Delegado como forma de ampliação do esquema criminoso, o que traria ao

grupo  “novas  frentes  de  trabalho”,  ou  seja,  outras  oportunidades  para  cobrança  de

vantagens  indevidas.  Nesse  contexto  de  ampliação  do  esquema  criminoso,  MARCELO

GUIMARÃES apresentou WALLACE NOBLE para o empresário VICTOR ZEITUNE, de

modo  que  fosse  possível  ao  empresário  acionar  o  Delegado  quando  houvesse  uma

oportunidade  de  pagamento  de  vantagens  indevidas  para  intervenção  do  Delegado  em

alguma questão do interesse de VICTOR.

6 RAFAEL DA SILVA FARIA é alvo de investigação autônoma, tendo sofrido recentemente busca e apreensão
em  sua  residência  e  no  escritório  de  advocacia  por  ele  titularizado,  conforme  medida  cautelar  5068051-
08.2020.4.02.5101, a ser denunciado oportunamente. 
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Assim, uma vez integrado ao grupo criminoso, com relacionamento direto

com o advogado RAFAEL FARIA, com o operador  MARCELO GUIMARÃES e com o

empresário VICTOR ZEITUNE, o Delegado WALLACE NOBLE começou a ser acionado

pelos demais membros da organização criminosa quando fosse necessária  a sua atuação,

como  ocorreu  no  episódio  descrito  no  tópico  3.1  desta  denúncia,  tendo  WALLACE

NOBLE tratado com VICTOR ZEITUNE a intervenção no inquérito policial  de interesse

de MARCELO FREITAS LOPES que tramitava da Delegacia de Polícia Federal de Volta

Redonda. 

Por  sua  vez,  MARCELO  FREITAS  LOPES  se  aproximou  dos  demais

denunciados a partir do episódio de cobrança de vantagens indevidas narrado no tópico 3.1

desta  peça,  por  meio  do  empresário  VICTOR  DUQUE  ESTRADA  ZEITUNE,  que  já

integrava o grupo criminoso e viu na necessidade de MARCELO FREITAS LOPES uma

oportunidade de obter vantagens indevidas para encerrar a investigação em curso em face

das empresas ESPECIFARMA e MERRIAM FARMA.  

Vale  registrar  que  VICTOR  ZEITUNE  já  foi  identificado  nas

investigações  como integrante  da  organização  criminosa,  mas  a  denúncia  pelo  crime  de

pertinência à organização criminosa em relação a tal denunciado será feita separadamente,

em conjunto com outros fatos criminosos por ele praticados, que foram objeto da medida

cautelar de busca e apreensão 5070368-76.2020.4.02.5101. Assim, apesar de narrar neste

tópico brevemente a participação de VICTOR ZEITUNE no esquema, para contextualizar a

aproximação de MARCELO FREITAS LOPES e WALLACE NOBLE ao grupo, a presente

denúncia não imputa a VICTOR ZEITUNE o crime de pertinência a organização criminosa

que, repita-se, será objeto de denúncia autônoma  . 

De  fato,  as  investigações  apontam  que  VICTOR  ZEITUNE  é  dono  do

Hospital Nortecor (atual American Cor) há muitos anos, e era alvo da Operação Titanium, que

investigava fraudes levadas a efeito na Gerência de Saúde dos Correios e que, a partir do ano de

2014, VICTOR ZEITUNE passou a se relacionar com os demais denunciados na ação penal

0002916-71.2019.4.02.5101 para que fosse blindado naquelas investigações, com o pagamento
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de vantagens indevidas ao DPF LORENZO e a pessoas que figuraram como colaboradores e

protegeram o empresário em seus relatos acerca dos fatos criminosos ocorridos na Gerência de

Saúde dos Correios (DOC. 02), também a serem denunciados oportunamente. 

A  partir  da  intermediação  feita  por  VICTOR  ZEITUNE  que  resultou  no

pagamento de propina e no encerramento de inquérito em curso na Delegacia de Volta Redonda,

MARCELO FREITAS LOPES se aproximou de MARCELO GUIMARÃES e, através da deste,

dos Delegados de Polícia Federal  WALLACE NOBLE e LORENZO MARTINS POMPÍLIO

DA HORA, passando a realizar pagamentos mensais de propina a ambos os Delegados para que

este passassem a atuar dentro da Polícia Federal no Rio de Janeiro na proteção de seus interesses,

fatos narrados nos tópicos 3.2 e 3.3 da presente denúncia. 

A organização criminosa integrada pelos ora denunciados agiu no período de

2013 e 2020 de forma estruturalmente ordenada, com o objetivo de obter vantagens indevidas de

empresários investigados e potenciais investigados em inquéritos policiais em curso na Polícia

Federal do Rio de Janeiro, assim como visando garantir a blindagem dos empresários integrantes

da  organização  e  outros  empresários  parceiros  nas  investigações,  sendo  o  grupo  criminoso

caracterizado  pela  divisão  de  tarefas,  formado  pelos  seguintes  núcleos:  (i)  núcleo  policial,

formado  pelos  Delegados  LORENZO  MARTINS  POMPÍLIO  DA  HORA,  WALLACE

FERNANDO NOBLE SANTOS SOARES,  o Escrivão ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO, e

outros indivíduos a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, que atuavam

dentro da Superintendência da Polícia  Federal  do Rio de Janeiro e,  por certo período,  mais

especificamente  no  Núcleo  de  Repressão  a  Crimes  Postais  da  DELEPAT,  e  conduziam  as

investigações conforme os interesse do grupo criminoso, favorecendo os “clientes” do grupo

criminoso,  além  de  atuar  buscando  informações  de  investigações  em  cursos  em  face  dos

empresários  parceiros,  tentando  intervir  junto  ao  Delegado  responsável,  quando  viável;

(ii) o núcleo operacional, formado por MARCELO GUIMARÃES, ROSALINO FELIZARDO

DE  SANTANA NETO,  JOÃO  ALBERTO  MAGALHÃES  CORDEIRO  JÚNIOR,  VICTOR

DUQUE ESTRADA ZEITUNE (este último a ser denunciado oportunamente) e outras pessoas

ainda  a  serem  denunciadas,  dentre  as  quais  advogados  relacionados  a  MARCELO

GUIMARÃES, todos que atuavam diretamente na intermediação das solicitações de vantagens
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indevidas, abordando “clientes em potencial”, que tivessem alguma relação com as investigações

em curso e pudessem se interessar em realizar os pagamentos solicitados pelo grupo criminoso

para serem favorecidos nas apurações em curso ou evitar que estas efetivamente os alcançassem;

(iii) núcleo econômico empresarial, formado por empresários que, enxergando a oportunidade de

obter informações privilegiadas, blindagem em investigações e ter permanentemente um “braço”

dentro da Polícia Federal do Rio de Janeiro, uma espécie de “serviço de proteção” permanente,

passaram a integrar  a  organização criminosa,  realizando pagamentos  de  forma reiterada  aos

agentes públicos, para que estes atuassem conforme seus interesses, dentre os quais MARCELO

FREITAS LOPES, assim como os empresários JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO

JÚNIOR e VICTOR DUQUE ESTRADA ZEITUNE, sendo que a atuação dos últimos se inseria

tanto  no  núcleo  operacional,  pela  intermediação  de  negociação  com  outros  empresários  se

valendo  de  seus  relacionamentos,  como  no  núcleo  empresarial,  ajustando  frequentemente

vantagens indevidas com os agentes públicos para sua proteção em investigações e para atuar

dentro da Polícia Federal do Rio de Janeiro na defesa de seus interesses; (iii) núcleo financeiro

operacional, no qual se inseria LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO ALMEIDA, que atuava

diretamente na movimentação dos recursos de origem ilícita, buscando e entregando recursos em

espécie,  além de  auxiliar  nos  esquemas  de  lavagem de  dinheiro  que  começaram a  se  fazer

necessários diante do grande volume de dinheiro movimentado, figurando como laranja em favor

de alguns investigados e atuando em operações específicas de lavagem de ativos. A atuação de

ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO também se inseria em parte neste núcleo,

considerando que a atividade de compra e venda de veículos exercida por ROSALINO NETO

trazia grandes oportunidades para lavagem do dinheiro ilicitamente auferido, como ocorreu em

relação ao DPF WALLACE NOBRE e outros integrantes da organização criminosa. 

Como já  apontado  acima,  e  como é  natural  dentro  da  estrutura  criminosa,

muitos dos integrantes  da organização criminosa  não tinham atuação estanque em um único

núcleo,  sendo  que  havia  operadores  e  empresários  atuando  nas  transações  de  lavagem  de

dinheiro típicas do núcleo financeiro operacional, assim como empresários que, além de ajustar

pagamentos  frequentes  de  propina  para  sua  proteção,  também  se  posicionavam  como

intermediadores do esquema criminoso, seja para beneficiar pessoas a ele relacionadas, seja para

amealhar parte dos valores de propina cobrados. 
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Na denúncia oferecida nos autos 0002916-71.2019.4.02.5101, foi apontado que

os  episódios  de  abordagem  para  cobrança  de  vantagens  indevida  praticados  pelo  grupo

criminoso possuíam uma série de pontos em comum, revelando o modus operandi adotado pela

organização  criminosa,  que  se  destacavam  nas  seguintes  circunstâncias:  (i)  abordagem  por

pessoa do mercado que possuía contato pretérito com os empresários; (ii) investigação ainda em

estágio inicial em face do empresário abordado; (iii)  pressão durante a abordagem apontando

que os empresários ficariam em situação difícil  caso não chegassem a um acordo,  inclusive

citando uma possível a exposição do assunto na imprensa, o que prejudicaria de qualquer forma

a  empresa,  tenha  ou  não  praticado  irregularidade;  (iv)  indicação  de  um  advogado  ou  um

escritório de advocacia  como intermediário,  que influenciaria  a  apuração;  (vi)  solicitação  de

pagamento de vantagens indevidas em valores vultuosos. 

A  abordagem  por  pessoa  do  mercado  com  contato  pretérito,  a  atuação

frequente de um advogado intermediando os contatos para influência da apuração e a cobrança

de vultuosos valores de propina eram uma constante na atuação dos integrantes da organização

criminosa, revelada pelos episódios já denunciados e dos que foram revelados na segunda etapa

da  investigação  da  Operação  Tergiversação.  As  demais  circunstâncias  eram,  contudo,  bem

diferentes quando a iniciativa de contato partia do empresário interessado no pagamento das

vantagens indevidas  para solucionar  seus  problemas perante  a Polícia  Federal,  ou ao menos

quando já havia predisposição deste ao pagamento da propina e havia um contato próximo da

pessoa que faria a abordagem, uma vez que nesses casos não havia sequer a necessidade de

intimações ou outra forma de pressão durante as investigações. Foi exatamente o caso narrado no

tópico 3.1 desta peça, no qual já havia a proximidade entre o empresário e o intermediário e a

predisposição dos representantes das empresas ESPECIFARMA e MERRIAM FARMA para o

pagamento de propinas para finalizar a investigação em curso na Delegacia de Volta Redonda. 

Acrescenta-se  um  elemento  comum  ao  funcionamento  da  organização

criminosa que se verificou em diversos momentos da atuação do grupo, e que caracterizou a

atuação dos ora denunciados  WALLACE NOBLE e MARCELO FREITAS LOPES. Após a

primeira  abordagem  e  o  pagamento  de  vantagens  indevidas,  muitas  vezes  havia  uma

aproximação do empresário corruptor dos intermediários e agentes públicos, de forma a realizar
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pagamentos regulares de vantagens indevidas em troca de uma atuação dentro da Polícia Federal

na defesa dos interesses do corruptor, ou até para que o empresário passasse a intermediar novas

cobranças  de  propina  a  terceiros  a  ele  relacionados,  como forma de  beneficiar  empresários

parceiros e amealhar uma parte na divisão dos valores de propina obtidos. Isso ocorreu com os

empresários  JOÃO  ALBERTO  MAGALHÃES  CORDEIRO  JÚNIOR,  VICTOR  DUQUE

ESTRADA ZEITUNE e  com o ora denunciado MARCELO FREITAS LOPES, e até com o

colaborador  MARCELO GUIMARÃES,  que,  mesmo figurando  como principal  operador  do

esquema, acabou realizando pagamentos de mesadas de propina para LORENZO POMPÍLIO

DA HORA e WALLACE NOBLE em troca de atuações dos Delegados em seu favor. 

Vale  destacar  outro  elemento  característico  da  atuação  da  organização

criminosa desvelada, que já havia sido citado por ROSALINO NETO em seu depoimento em

sede  policial  antes  mesmo  de  celebrar  acordo  de  colaboração,  e  que  foi  confirmada  por

MARCELO  GUIMARÃES:  a  divisão  dos  valores  em partes  iguais  entre  os  integrantes  da

ORCRIM  que  participavam  da  abordagem,  ou  seja,  delegados,  escrivão,  operadores  e  até

intermediários eventuais costumavam dividir igualmente os valores de propina recebidos, o que

ocorria tanto no momento inicial  da atuação do grupo criminoso, nos episódios ocorridos no

âmbito do Núcleo de Repressão a Crimes Postais  envolvendo o DPF LORENZO, como em

períodos mais recentes, como se verificou no caso de Volta Redonda e no caso relacionado à

empresa  Technicare  (citado  no  depoimento  do  anexo  35  do  acordo  de  MARCELO

GUIMARÃES – DOC. 317), ambos envolvendo o DPF WALLACE NOBLE. 

No que concerne à conduta do empresário MARCELO FREITAS LOPES, vale

registrar que foram vários os empresários que pagaram propina aos agentes públicos para serem

beneficiados por estes em investigações, tais como os já denunciados na Ação Penal 0002916-

71.2019..4.02.5101, ADENOR GONÇALVES DOS SANTOS, PATRÍCIA VAZ CALDAS e

MARCELLO TELLES DE SOUZA JÚNIOR, RICARDO RANGEL SOHN, assim como outros

que ainda figuram como investigados nesta segunda fase da Operação Tergiversação e que foram

alvo  de  medidas  cautelares  autônomas,  mas  que,  ao  que  tudo  indica,  diferentemente  de

MARCELO FREITAS LOPES, realizaram tais pagamentos de propina de forma pontual. 

7 Investigações apartadas, tendo sido objeto de medidas cautelares autônomas, dentre as quais o pedido de busca 
e apreensão formulado nos autos 5069356-27.2020.4.02.5101
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Evidentemente, o simples pagamento de propina não se traduz em participação

na organização criminosa, faltando para tanto os requisitos de estabilidade e permanência do

vínculo  com  os  demais  integrantes,  que  não  se  verificaram  quanto  aos  empresários  acima

mencionados, e que, por essa razão, não foram denunciados pela prática do crime do artigo 2º, §

4º, II, da Lei 12.850/2013.

Ao  contrário,  o  denunciado  MARCELO FREITAS LOPES  se  associou  de

forma estável, permanente e estruturada com os demais integrantes da organização criminosa,

passando a fazer parte do esquema criminoso dentro da estrutura já estabelecida pelos demais

participantes, com a realização de pagamentos de vantagens indevidas de forma reiterada desde

o início de 2017 até a deflagração da Operação Tergiversação, em junho de 2019, não somente

para ser  beneficiado pontualmente em determinada investigação, mas para manter um vínculo

permanente e estável com os agentes públicos, ter um “braço” dentro da Polícia Federal do Rio

de  Janeiro,  isto  é,  Delegados  de  Polícia  Federal  que  tentariam  identificar  antecipadamente

investigações em curso em desfavor do empresário e que poderiam ser acionados sempre que

necessário para atuar na defesa de seus interesses, obtendo uma espécie de proteção permanente

dos Delegados.

De fato as “mesadas de propina” pagas por MARCELO FREITAS LOPES a

WALLACE e  LORENZO, ajustadas  após  a  intermediação  inicial  de  VICTOR ZEITUNE e

posteriormente do advogado MARCELO GUIMARÃES, não se relacionaram a uma atuação

específica  dos  Delegados em determinada investigação,  mas foram ofertadas  para que fosse

estabelecido um vínculo estável, permanente e criminoso com os Delegados, como se passassem

a ser funcionários do empresário, ficando de prontidão para atender ao que viesse a ser solicitado

pelo  “empregador”,  seja  para  obter  informações  privilegiadas  acerca  de  investigações  e

operações policiais, seja para tentar intervir em apurações em face do empresário. 

Vale lembrar que desde a primeira atuação de WALLACE NOBLE em favor

de MARCELO FREITAS LOPES, envolvendo o episódio de Volta Redonda, o Delegado fez

pesquisas  de  outros  inquéritos  envolvendo  a  ESPECIFARMA,  tendo,  no  dia  29/11/2016,

consultado no sistema SISCART, com o seu próprio login,  três peças do IPL no 513/2012-1
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DELEFAZ/SR/PF/RJ, que investigava irregularidades envolvendo a ESPECIFARMA, conforme

auditorias  realizadas  pela  Polícia  Federal  nos acessos ao sistema SISCART e registradas  na

Informação Policial 006/2020-GAB/SIP/SR/PF/RJ (DOC.08), como narrado no tópico 3.1 supra.

Assim, os elementos citados no tópico 3.1 desta peça delineiam como ocorreu

a  aproximação  entre  os  denunciados,  notadamente  através  do  relacionamento  pretérito  entre

VICTOR  ZEITUNE  e  o  empresário  MARCELO  FREITAS  LOPES,  e,  após,  com  a

intermediação  do  operador  MARCELO  GUIMARÃES,  consolidando-se  em  seguida  um

relacionamento  estável  e  duradouro  com  os  integrantes  do  grupo  criminoso,  mediante

pagamentos mensais de propina que passaram a ser realizados aos Delegados de Polícia Federal,

todos narrados nos tópicos 3.2 e 3.3, comprovando que os denunciados efetivamente integravam

a organização criminosa em análise.
 

O  DPF  WALLACE  NOBLE  estava  ainda  mais  integrado  na  organização

criminosa,  possuindo  relacionamento  com  MARCELO  GUIMARÃES,  VICTOR ZEITUNE,

JOÃO  ALBERTO  MAGALHÃES  CORDEIRO  JÚNIOR, ROSALINO  FELIZARDO  DE

SANTANA NETO, LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO, MARCELO FREITAS LOPES e

com o advogado RAFAEL DA SILVA FARIA8. 

Quando foi deflagrada a Operação Tergiversação, o próprio DPF WALLACE

NOBLE, ao verificar a prisão decretada de LORENZO POMPÍLIO, MARCELO GUIMARÃES,

ROSALINO NETO,  JOÃO CORDEIRO JÚNIOR e  LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO,

ficou na expectativa de também ser alvo de mandado de prisão, tamanho era o relacionamento

criminoso que tinha com os demais investigados, tendo relatado tal expectativa em mais de uma

oportunidade a ROSALINO NETO quando se encontrou com este após sua soltura, em conversa

gravada com autorização deste Juízo em ação controlada  (DOC. 21 e DOC. 22):

8 Como já  consignado,  os demais  fatos  envolvendo  VICTOR  ZEITUNE  e  RAFAEL FARIA são  objeto  de
investigação autônoma, tendo ambos sofrido recentemente busca e apreensão em seus endereços,  conforme
medidas  cautelares  5070368-76.2020.4.02.5101  e  5068051-08.2020.4.02.5101,  e  serão  denunciados
oportunamente. 
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(…)

Na  conversa  com  ROSALINO  NETO,  o  DPF  WALLACE  NOBRE

demonstrou a preocupação que tinha de que todos os investigados primeira fase da Operação

Tergiversação conversassem e ajustassem as versões, pois sabia que poderia ser delatado por

boa parte dos envolvidos, tendo sugerido tal encontro mais de uma vez a ROSALINO NETO

(DOC. 21 e DOC. 22):
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(…)
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Em outro trecho, WALLACE fala claramente em ver a parte de cada um e

ver quais são os furos, combinar estórias, além de mostrar preocupação novamente com a

sequência das investigações:
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Vale  destacar  que  WALLACE  NOBLE disse  a  ROSALINO  NETO

inclusive que tentou visitá-lo no presídio, que tinha se movimentado para tanto com pessoas

da SEAP que conhecia, e que conseguiria entrar no presídio sem ser registrada a sua entrada,

mas  desistiu  porque  foi  alertado  que  havia  câmeras  no  local  ligadas  24h,  que  poderiam

registrar sua presença: 

WALLACE  NOBLE também  foi  gravado  em  conversas  com  MARCELO

GUIMARÃES  ocorridas  após  a  Operação  Tergiversação,  valendo  destacar  uma  conversa

gravada em 28.08.2019 (DOC. 32) em que  WALLACE diz que pensou em tentar entrar no

presídio para encontrar o JOÃO (ALBERTO), e que conseguiria entrar sem ser registrado,

mas  desistiu  porque  tinha  câmeras  de  monitoramento  que  poderiam  flagrar  a  visita.

WALLACE NOBLE mostra que sabe qual é a situação de ROSALINO no presídio, restando

claro que estava monitorando a situação dos demais  integrantes  da organização criminosa

(trecho do áudio a partir de 6m44s):
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“Wallace – Mas eu acho que lá ainda é melhor que aqui cara 
Marcelo – Cara, eu não sei não meu  irmão, para nível superior, não sei não cara,
porque aqui tu leva tudo
Wallace – É aqui tu leva as coisas... Eu queria atá falar com João, eu perguntei...
Marcelo – O João não tem nível superior cara 
Wallace – É, eu sei, por isso que eu queria ver para falar com ele e tal. Eu pedi pro
pessoal dar uma olhada... Até o diretor falou: cara eu deixo até entrar sem... é aqui
não? Te deixo até entrar sem fazer registro, mas tem filmagem em tudo…
Marcelo – Não, é, não vale a pena não. E aí meu irmão, porra, meu irmão… Qual é o
lance, tu só pode fazer barba com barbeador de lá, uma lâmina só, meu irmão… pô, 40
minutos pra tu fazer… aqui tu entra ... a galera que eu vi, que eu conversei, que ficou
aqui e lá disse que aqui é bem melhor, porque aqui te soltam, abrem lá, você fica o dia
todo rodando e tal, entre um e outro...
Wallace –  Rosalino  tá, tá  servindo de médico, ele  tá  funcionando como médico da
prisão, ele não foi para nível superior, mas ele ficou funcionando como médico da
prisão…”

A partir dos 09m25 do áudio, MARCELO GUIMARÃES e WALLACE falam

sobre a situação de ROSALINO NETO no presídio,  e MARCELO GUIMARÃES diz que

quer que ele saia, ao que WALLACE diz que seria “bom pra gente articular isso tudo, ver

se  todo  mundo  consegue  conversar”,  nitidamente  sugerindo  um  encontro  entre  os

investigados para combinar versões e articular a melhor forma de agir diante da investigação.

WALLACE chega a sugerir que peguem um carro filmado e vejam qual é a melhor casa para

o encontro:

“Wallace  – Cara, ele falou que ia sair daqui a pouco, ele tinha falado 20 dias, 20
dias vai bater agora essa semana ou semana que vem.
Marcelo – É, não vai ser não. Porque que ele fala isso? Por que o João saiu... Aí ia
entrar com o Habeas Corpus, essa coisa toda né… Então, o que acontece… O Habeas
Corpus  do  João  foi  um  Habeas  Corpus  escroto,  foi  no  plantão,  nego  tá  falando
merda ... O meu não, o meu foi legal. Eu acho que o Rosalino... Ele vai agora é no
meu… Entendeu? Vai no meu e vai tentar… Tomara que saia cara, eu quero o bem para
ele …
Wallace – Não, é bom. E é bom pra gente articular isso tudo, ver se todo mundo
consegue conversar... 
Marcelo –  Não, e aí você serve até de cara pra… Porque assim, eu fiquei meio puto né
cara? Você fala: Pô, Rosalino, o Marcelo ficou meio puto aí com o que tu falou... aí ele
vai falar… aí a gente… A verdade é o seguinte, eu não vou poder encontrar com ele ...
Você tem que ser o cara de …
Wallace – Faço, aí, faço, cara, a gente se encontra, a gente arruma um... À noite a
gente se encontra, é que esse carro não dá, mas a gente pega um carro filmado… põ... 
Marcelo – Mas, cara, meu irmão, fico com o maior cagaço de...
Wallace – Não, mas aí a gente tem que fazer o negócio direito, a gente pega um carro
tranquilo,  e  bota o  carro  assim… vê  qual  a  casa  melhor,  a  tua,  a  do Rosalino,  a
minha... A minha na verdade é um prédio...” 
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Vale ressaltar, embora não seja objeto de imputação na presente denúncia, que

o  operador  MARCELO  GUIMARÃES  realizava,  assim  como  fez  MARCELO  FREITAS

LOPES, pagamentos mensais de propina a  WALLACE NOBLE, para que este blindasse seus

esquemas criminosos e o protegesse de problemas junto à Polícia Federal, o que foi revelado por

ROSALINO  NETO  (DOC.  19)  e  confirmado  por  MARCELO  GUIMARÃES  quando  da

celebração de seu acordo de colaboração. 

                     Em uma outra conversa por telefone ocorrida em 05.12.2019 entre MARCELO

GUIMARÃES  e  WALLACE  NOBLE,  gravada  e  apresentada  pelo  colaborador  (DOC. 33),

MARCELO GUIMARÃES fala mais de uma vez sobre uma dívida que ficara com WALLACE

NOBLE de cerca de 3 meses dos valores mensais de propina ajustados entre eles. O colaborador

ressalta que naquele momento não estava mais à frente de nenhum hospital9, então não fazia

sentido continuar realizando pagamentos mensais a WALLACE, mas que honraria o pagamento

dos três meses atrasados:

Trecho a partir de 00m21s do áudio

“Marcelo – Primeiro, cara, eu tô… Hoje eu tive até uma conversa lá com o meu pai, que
há muito tempo eu não tinha, né? Sentei lá com ele e tal… E falei assim, pô, pai, preciso
da sua ajuda aí. O PEDRO não sei se ele não ... não ... não ... Ele tá fazendo o financeiro
lá da CRISTO REI, né! Aí meu pai vai assumir esta semana, vai sair do PEDRO né, e vai
passar para meu pai. Meu pai não fazia mesmo porque é médico, né, aquela porra de
(...) de (...) médico. De falar que tem. Só que meu pai, lá, tem mais da metade né. Ele tem
cinquenta e dois por cento. E o PEDRO tem parece que tem trinta e tal. E está entrando
agora o MAX com dez. Um papo deste, né? E meu pai, como sendo majoritário, vai fazer
o financeiro lá. Até porque eu quero garantir pelo menos que eu receba parte do que eu
vendi, né? Essa coisa toda. Aí, eu falei, pai, outra coisa que vou pedir de tua ajuda, aí
também… É que parece que quando eu saí, quando eu fui pros Estados Unidos, e tal… E
meu pai… Eu não falava isso com ele, que eu não queria me expor e de certa forma te
expor, se ele falasse, e tal. Mas como ele tá assumindo, eu falei: Pai, você sabe que eu
tinha mais ou menos ali  um mensal  com o WALLACE, né? Eu quando eu fui,  eu
deixei de pagar um tempo. Eu sei que não estou mais, mas eu tenho que acertar pelo
menos três meses, né? Aí, ele falou: MARCELO, deixa eu assumir que sendo esse… eu
vejo a forma destes três meses e coloco até outra coisa, né, e a gente zera isto com ele.
De forma alguma a gente vai ficar neste débito aí. E aí, a gente zera. Depois a gente
começa a… Vou te pagar também direitinho.  Ficou também de me pagar. Por que eu
vendi  por  R$20.000,00  por  mês,  que  vai  dar  R$  15.000,00,  porque  vou  pagar  os
impostos, né! 

9 O colaborador vendeu a sua participação na clínica Cristo Rei, mas seu pai Márcio Guimarães, que também era sócio,
continuou à frente do negócio junto com um sócio de nome Pedro. Então MARCELO GUIMARÃES estava relatando
a WALLACE uma conversa com o próprio pai  sobre como receberia  os  valores  da venda de sua participação na
clínica e que utilizaria os valores para pagar os 3 meses que devia para WALLACE.
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Wallace – Uhum. 

Marcelo –  Então eu fiquei mais tranquilo, né, cara!”

(…)

Trecho a partir de 06m25s do áudio

“Marcelo  – Então,  o que eu achei  melhor foi… Como meu pai  sabia daquele  nosso
compromisso mensal, eu falei: Pai, ó, agora encerrou. Obviamente eu não tenho mais
hospital, não tenho como acertar mais. Mas eu fiquei devendo três meses e tenho que
honrar estes três meses, e tal. E agora, eu vou recomeçar, né cara? Estou sem o hospital,
só com o escritório, né! 

Wallace – Uhum. 

Marcelo – Melhorar. Daqui a um ano, se Deus quiser já dei a volta por cima disso aí. 

Wallace – Não, com certeza”

(…)

Trecho a partir de 8m25s do áudio

“Marcelo – Não, claro! É verdade! É… Assim, então isso, graças a Deus, resolvido! A
nossa parada lá, eu me lembro que, realmente, não estou nem mentindo pro meu pai. Eu
me lembro que quando eu viajei realmente eu fiquei te devendo mesmo uns dois meses,
sei lá, né? E eu saí e não tenho mais nada. Então, isso, realmente, a gente zera, aí. Acho
que dá para dar um fôlego, né! 

Wallace – Não, com certeza! Dá para pagar umazinha do que eu devo (risos) Marcelo –
É,  não… realmente!  Agora  não tenho mais  hospital,  né?  Senão até  continuava com
aquele nosso compromisso, mas não tem mais nada para pôr (...) Mas eu falei pai(...) 

Wallace – Isso, aí. Isso, aí. Pô! Com certeza, não! Claro que não dá. 

Constata-se,  portanto,  que  o  colaborador  ficara  devendo  valores  da

mensalidade ajustada com WALLACE e que vinham sendo cobrados pelo Delegado, sendo

que então  MARCELO GUIMARÃES dá  uma satisfação de  como poderia  quitar  a  dívida

entre eles. O colaborador relata que WALLACE NOBLE sempre solicitava o pagamento ao

menos de parte dos valores devidos para que pudesse pagar o seu advogado, e MARCELO

GUIMARÃES muitas vezes se esquivava para não ficar realizando tais pagamentos. 

                   Mais recentemente,  também no contexto das vantagens indevidas previamente

ajustadas  entre  MARCELO  GUIMARÃES  e  o  DPF  WALLACE  NOBLE,  narradas  pelo

colaborador,  o  Delegado pediu valores  a  MARCELO GUIMARÃES como “ajuda”,  tendo

ocorrido  a  entrega  de  valores  do colaborador  a  WALLACE em duas  oportunidades,  uma
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deles em encontro ocorrido em 15.07.2020, que foi objeto de ação controlada autorizada por

este Juízo e acompanhada pela Polícia Federal, conforme relatório anexo (DOC. 34). 

Tais  conversas  gravadas  pelos  colaboradores  ROSALINO  NETO  e

MARCELO GUIMARÃES não deixam dúvida acerca da condição de WALLACE NOBLE

como integrante da organização criminosa em análise, diante de sua clara expectativa em ser

alcançado diante da prisão dos demais envolvidos, bem como seu empenho em tentar visitar

alguns dos investigados na prisão de forma sorrateira, sem deixar registros, e de provocar a

reunião  de  todos  os  envolvidos  para  que  combinassem  versões  a  ser  apresentadas  às

autoridades.

Vale  lembrar  ainda  as  transações  envolvendo  veículos  adquiridos  de

ROSALINO NETO por parte do DPF WALLACE NOBLE, com ajuste de que o automóvel

poderia  permanecer  em nome da  empresa de  ROSALINO e  depois  ser  transferido  para o

nome  de  terceiros,  pagamentos  de  parcelas  dos  veículos  realizados  por  MARCELO

GUIMARÃES  em  favor  de  WALLACE  NOBLE,  sem  contar  o  ajuste  de  emissão  de

promissórias  simuladas  apenas  para  que  fossem  apresentadas  às  autoridades  em  face  de

investigação em face do Delegado, indicando valores mensais inferiores aos que eram pagos

por  WALLACE,  uma  vez  que  os  valores  efetivamente  pagos  eram incompatíveis  com a

renda lícita   auferida por WALLACE NOBLE, e, portanto, não poderia ser revelados. 

Por todo o exposto, restou demonstrado que ao menos entre os anos de 2016 a

2020, em comunhão de desígnios,  WALLACE FERNANDO NOBLE SANTOS SOARES E

MARCELO FREITAS LOPES,  além de  indivíduos  a  serem denunciados  oportunamente  ou

ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades,

promoveram  e  integraram,  pessoalmente,  a  organização  criminosa  formada  por LORENZO

MARTINS  POMPILIO  DA  HORA,  ÉVERTON  DA  COSTA  RIBEIRO,  MARCELO

GUIMARÃES,  ROSALINO  FELIZARDO  DE  SANTANA  NETO,  JOÃO  ALBERTO

MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR e LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO ALMEIDA,

denunciada nos autos de º 0002916-71.2019.4.02.5101, que tinha por finalidade  a obtenção de

vantagens indevidas por servidores lotados no Núcleo de Repressão a Crimes Postais, vinculado

à  DELEPAT/SR/DPF/RJ,  bem  como  em  outras  Delegacias  da  Superintendência  da  Polícia
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Federal  do  Rio  de  Janeiro,  para  que  atuassem  na  defesa  dos  interesses  de  empresários

corruptores  investigados  nas  apurações  em curso naquele  núcleo,  bem como à  lavagem dos

recursos financeiros auferidos dos crimes de corrupção. 

4) CAPITULAÇÃO DOS FATOS

Considerando  os  fatos  criminosos  narrados  nesta  peça,  os  acusados  abaixo

apontados são denunciados como incursos nos crimes de corrupção ativa,  corrupção passiva,

lavagem de ativos e organização criminosa a seguir discriminados:

4.1) MARCELO FREITAS LOPES:
Fato 02 - Corrupção Ativa/Art. 333, § único, do CP 

Fato 04 - Lavagem de Ativos/Artigo 1º § 4o da Lei 9.613/1998 
Fato 06 - Corrupção Ativa/Art. 333 do CP

Fato 08 - Corrupção Ativa/Art. 333 do CP 
Fato 11 - Pertinência  a  Organização  Criminosa/Art.  2º,  §  4º,  II,  da  Lei
12.850/2013

4.2) WALLACE FERNANDO NOBLE SANTOS SOARES

Fato 01 -  Corrupção Passiva/Art. 317, § 1º, do CP
Fato 03 - Lavagem de Ativos/Artigo 1º § 4o da Lei 9.613/1998

Fato 04 - Lavagem de Ativos/Artigo 1º § 4o da Lei 9.613/1998 
Fato 05 - Corrupção Passiva/Art. 317 do CP

Fato 11 - Pertinência a Organização Criminosa/Art. 2º, § 4º, II, da Lei  
12.850/2013

4.3) LORENZO MARTINS POMPILIO DA HORA:

Fato 07 - Corrupção Passiva/Art. 317 do CP 
Fato 09 - Corrupção Passiva/Art. 317, § 1º, do CP

4.4) MARCELO GUIMARÃES
Fato 01 - Corrupção Passiva/Art. 317, § 1º, do CP

Fato 03 - Lavagem de Ativos/Artigo 1º § 4o da Lei 9.613/1998 
Fato 04 - Lavagem de Ativos/Artigo 1º § 4o da Lei 9.613/1998 

Fato 10 -  Corrupção Ativa/Art. 333, § Único, do CP 
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4.5)  VICTOR DUQUE ESTRADA ZEITUNE
Fato 01 -  Corrupção Passiva/Art. 317, § 1º, do CP

Fato 03 - Lavagem de Ativos/Artigo 1º § 4o da Lei 9.613/1998
Fato 04 - Lavagem de Ativos/Artigo 1º § 4o da Lei 9.613/1998 

4.6) DURIVAL DE FARIAS
Fato 02 - Corrupção Ativa/Art. 333, § único, do CP 

Fato 03 - Lavagem de Ativos/Artigo 1º § 4o da Lei 9.613/1998

4.7) DULCINARA DE FARIAS

Fato 02 - Corrupção Ativa/Art. 333, § único, do CP 
Fato 03 - Lavagem de Ativos/Artigo 1º § 4o da Lei 9.613/1998

Vale  frisar  que  os  conjuntos  de  atos  de  corrupção  narrados  separadamente

constituem imputações autônomas por representarem ajustes e recebimentos de propina distintos,

com desígnios claramente autônomos. Assim, os diferentes conjuntos de fatos criminosos foram

praticados  em concurso  material,  devendo  as  penas  do  artigo  317  do  Código  Penal,  serem

aplicadas  na  forma  do  artigo  69,  do  Código  Penal,  o  mesmo  se  aplicando  aos  crimes  de

corrupção ativa (fatos 2, 6 e 8), e aos crimes de lavagem de ativos praticados  (Fatos 3 e 4), todos

praticados em concurso material.  

5) REQUERIMENTOS FINAIS

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

a) o recebimento e processamento da denúncia, com a citação dos denunciados

para  o  devido  processo  penal  e  oitiva  das  testemunhas  e  colaboradores  abaixo  arrolados,

observando-se o teor do acordo de colaboração premiada homologado em juízo no que se refere

às penas fixadas pelos ilícitos reconhecidos. 

b) que seja conferida prioridade a esta ação penal, por contar com acusados

presos ou sujeitos a medidas cautelares pessoais;

c) uma vez confirmadas as imputações, a condenação  dos denunciados pelos

crimes narrados na presente denúncia,  determinando-se a perda dos cargos públicos ocupados

pelos denunciados (art. 92, I do CP), assim como o perdimento em favor da União dos bens e

valores equivalentes ao produto ou proveito dos crimes imputados  (art. 91, II, 'b' e § 1o do CP).
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d)  uma vez confirmadas  as  imputações,  além do ressarcimento  dos  valores

auferidos de forma ilícita, previsto no item ‘c’ supra, seja fixado valor mínimo para reparação

dos danos morais difusos causados por suas condutas,  nos termos do art.  387, inciso IV, do

Código de Processo Penal, equivalente ao montante cobrado e recebido a título de vantagem

indevida nos casos imputados nesta peça, sendo os valores individualizados para cada acusado,

exatamente conforme detalhado na medida cautelar assecuratória ajuizada nos autos  5071102-

27.2020.4.02.5101, cuja inicial é juntada como DOC. 35 aos presentes autos. 

Reitera-se  que,  apesar  da  apresentação,  neste  momento,  de  uma  série  de

documentos citados na presente denúncia, conforme lista ao final, este órgão ministerial requer o

compartilhamento de todas as provas produzidas nos autos citados como referência no início

desta peça para utilização no presente feito, ficando todos aqueles autos à disposição das defesas

para acesso a todos as provas neles colhidas, inclusive aquelas acauteladas em mídia vinculadas

àqueles autos. 

Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2020.

 CINTIA MELO DAMASCENO MARTINS
Procuradora da República

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS
Procurador da República

ROL DE TESTEMUNHAS e COLABORADORES

1) Rosalino Felizardo de Santana Neto, colaborador (DOC. 19, DOC. 20, DOC. 21)

2) Luis Henrique do Nascimento Almeida, CPF sob o nº 089.472.967-59, residente na Estrada do 
Lameirao Pequeno, 170, Casa 13, Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 23017-325 (DOC. 12)

3) João Alberto Magalhães Cordeiro Junior, CPF nº 028.598.867-02, residente na Av. Lúcio Costa, 
4.000, Apto 505 Bloco 01, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.630-011;  (DOC. 12)

4) Rodrigo Bicaco Arantes Lopes, CPF 118519667-65, residente na Rua Araujo Lima, 125, Vila Isabel, 
20541050, Rio De Janeiro - Rj, CEP: 20541-050. (DOC. 24)

5) Michelle Torres Ricardo Junqueira da Silva, CPF 057.922.067-24, com endereço comercial na AV. 
Lobo Junior, 695, Bairro Penha Circular, Rio de Janeiro/RJ. (DOC. 41)

6) Mauro Luiz Barros Machado, CPF sob o nº 770.702.247-53, residente na Rua Coronel Moreira 
Cesar, 117, Apto 1302, Icarai, 24230050, Niteroi - Rj, CEP: 24230-050 (DOC. 41)

7) Rosangela Pinto de Gouvea, CPF nº 012.266.567-81, residente na Rua Baronesa de Uruguaiana, 44,
Apt 601, Lins de Vasconcelos, 20710310, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20710-310 (DOC. 41)
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LISTA DE DOCUMENTOS ANEXADOS

DOC. 01 – Depoimento prestado pelo colaborador MARCELO GUIMARÃES – Anexo 30 e complementar
DOC. 02 – Depoimento prestado pelo colaborador MARCELO GUIMARÃES – Anexo 06
DOC. 03 – Notas fiscais emitidas por ALVES GUIMARÃES em face de MERRIAM e ESPECIFARMA
DOC. 04 – Dados da e-Financeira de  ALVES GUIMARÃES ADVOGADOS
DOC. 05 – Extratos bancários de ALVES GUIMARÃES ADVOGADOS apresentados pelo colaborador 
DOC. 06 – Ação controlada - relatório circunstanciado 007/2020
DOC. 07 –  Áudio  de  conversa  em  ação  controlada  do  colaborador  com  MARCELO  FREITAS  em
28.09.2019
DOC. 08 – Ofício + Informação Policial 006/2020 – GAB/SIP/SR/PF/RJ e Anexos
DOC. 09 – Áudio de conversa gravada pelo colaborador com WALLACE NOBLE em 02.10.2019
DOC. 10 – Matrícula do imóvel  Avenida das Américas, no 411, apto 714, Bloco 2, Barra da Tijuca
DOC. 11 – Pesquisas em nome de  ZACARIAS DE JESUS LOPES
DOC. 12 – Relatório de Análise de Material Apreendido – RAMA 01/2020 – SIP/SR/PF/RJ
DOC. 13 – Auto de apreensão e relatório com registros de entrada no Condomínio do Escritório 
DOC. 14 – Auto de apreensão e folha digitalizada com anotações 
DOC. 15 – Depoimento prestado pelo colaborador MARCELO GUIMARÃES – Anexo 07 e complementar
DOC. 16 – Quatro e-mails envolvendo documentos relacionados à CLÍNICA CRISTO REI 
DOC. 17 – Reports com notas e contatos selecionados do backup de WALLACE NOBLE
DOC. 18 – Arquivo “01. Contestação.pdf” extraído do Google Drive de WALLACE NOBLE
DOC. 19 – Depoimento prestado pelo colaborador ROSALINO NETO – Anexo 10
DOC. 20 – Provas de corroboração do Anexo 10 do acordo de ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO 
DOC. 21 – Relatório circunstanciado com degravação da conversa de ROSALINO e WALLACE NOBLE 
DOC. 22 – Áudio da conversa entre ROSALINO NETO e WALLACE NOBLE 
DOC. 23 – Pesquisas envolvendo os investigados e empresas citadas
DOC. 24 – Depoimento de Rodrigo Bicaco em sede policial
DOC. 25 – Informação Policial acerca do imóvel no qual residiu o DPF WALLACE NOBLE
DOC. 26 – Auto de apreensão 15.10.2020 e folhas digitalizadas da agenda com anotações
DOC. 27 – Report conversas Marcelo Guimarães x Lorenzo (do celular Lorenzo apreendido em 11.06.2019)
DOC. 28 – Áudio enviado na conversa Marcelo Guimarães x Lorenzo (“Finalizou o negócio”)
DOC. 29 – Áudio enviado na conversa Marcelo Guimarães x Lorenzo (“Henrique levará tudo”)
DOC. 30 – Denúncia Ação Penal Tergiversação
DOC. 31 –  Depoimento prestado pelo colaborador MARCELO GUIMARÃES – Anexo 35
DOC. 32 –  Áudio da conversa entre MARCELO GUIMARÃES e WALLACE NOBLE em 28.08.2019
DOC. 33 –  Áudio da conversa entre MARCELO GUIMARÃES e WALLACE NOBLE em 05.12.2019
DOC. 34 – Relatório de Vigilância Nº 001/2020 – SIP/SR/PF/RJ
DOC. 35 – Inicial da medida cautelar de sequestro ajuizada (Autos 5071102-27.2020.4.02.5101)
DOC. 36 – Depoimento de DURIVAL DE FARIAS em sede policial
DOC. 37 – Depoimento de DULCINARA DE FARIAS em sede policial
DOC. 38 – Depoimento do DPF Pedro Rocha em sede policial
DOC. 39 – Depoimento do EPF Wescley Oliveira em sede policial
DOC. 40 – Informação Policial -IPL Cristo Rei
DOC. 41 –  Notícia de Fato 1.30.001.004331.2020-76 (contendo cópia do IPL 2017-2018-5 da DELEPREV)


