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PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA Nº 5072804-08.2020.4.02.5101/RJ

REQUERENTE: POLÍCIA FEDERAL/RJ
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACUSADO: A APURAR

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de Representação da Polícia Federal (Evento 1 e complemento no
Evento 6), com manifestação favorável do Ministério Público Federal (Evento 10),
objetivando:

i) PRISÃO PREVENTIVA dos investigados FRANCISCO FLORIANO DE
SOUSA SILVA e JOSÉ CARLOS TEIXEIRA BARROSO,

ii) BUSCA E APREENSÃO em desfavor de FRANCISCO FLORIANO DE
SOUSA SILVA, JOSÉ CARLOS TEIXEIRA BARROSO, VIRGÍNIA SOUZA DE
OLIVEIRA, CHRISTIANO CINELLI DE FIGUEIREDO ESMERALDINO CABRAL
COUTINHO e MARIA DO CORAÇÃO DE JESUS LIMA FONSECA, bem como da pessoa
jurídica DISLIV – DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELLI (vinculada aos dois últimos).

Segundo a Autoridade Policial e o Ministério Público o presente requerimento
está relacionado aos fatos apurados nas Operações Fatura Exposta e Ressonância, tendo como
finalidade aprofundar as investigações relacionadas à organização criminosa chefiada por
SERGIO CABRAL, especialmente no que tange ao setor de saúde do Estado do Rio de
Janeiro.

No final de 2017, o Ministério Público Federal trouxe ao conhecimento desse
Juízo o acordo de colaboração de LEANDRO ROSA CAMARGO, homologado pelo
Supremo Tribunal Federal (Pet. 7244), no qual ele reafirmou a estrutura da organização
criminosa, bem como indicou que os atos de corrupção no âmbito do INTO vêm ocorrendo
desde a década de 90, com a participação efetiva do empresário Miguel Iskin e Gustavo
Estelitta, ambos vinculados à empresa Oscar Iskin S.A.

Nesse momento, as autoridades investigativas trazem outro depoimento do
colaborador LEANDRO, no qual ele relata a atuação do ex-Deputado Federal FRANCISCO
FLORIANO, na nomeação de CHRISTIANO CINELLI DE FIGUEIREDO, em novembro de
2016, como Diretor do INTO, em troca de vantagens indevidas, bem com a influência de
FLORIANO nas nomeações no instituto.

Assim, com o aprofundamento das investigações, a Polícia Federal e o MPF
elencaram elementos colhidos que apontam o possível cometimento do delito de lavagem
dinheiro, além do de corrupção, pelo ex-deputado FRANCISCO FLORIANO, bem como a
participação de outros envolvidos, especialmente alguns ex-assessores.
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Portanto, de acordo com as autoridades, a presente cautelar versa sobre atos
ilícitos ligados a corrupção; lavagem de dinheiro e de pertinência à organização criminosa,
em tese, praticados pelos investigados.

Dessa forma, a Autoridade Policial, ratificada pelo Ministério Público, entende
necessárias as medidas especificadas em desfavor desses agentes, a fim de dar continuidade
às investigações e paralisar possíveis delitos perpetrados pela ORCRIM.

 

É o relatório. Decido.

 

Inicialmente, cumpre esclarecer que a presente investigação relacionada ao ex-
Deputado Federal FRANCISCO FLORIANO teve início no Supremo Tribunal Federal,
contudo, com o fim do seu mandato parlamentar, os autos foram encaminhados para a seção
judiciária do Rio de Janeiro, à livre distribuição.

Posteriormente, identificada a conexão com as ações penais em andamento
nesse Juízo, principalmente as das Operações Fatura Exposta e Ressonância, a medida
cautelar foi direcionada para esse juízo da 7ª Vara Federal Criminal (Evento 13 dos autos n°
5030418-94.2019.4.02.5101).

Nessa toada, o presente requerimento cuida da continuidade de investigações e
processos criminais em curso neste Juízo Federal especializado quanto à prática de diversos
crimes por uma mesma ORCRIM.

De acordo com as autoridades, a partir do aprofundamento das investigações no
âmbito da Operação Fatura Exposta e Ressonância, bem como dos acordos de colaboração
firmados com CESAR ROMERO e LEANDRO ROSA CAMARGO, foram revelados outros
agentes e novos esquemas criminosos, principalmente nas contratações de fornecedores de
equipamentos médicos para o INTO e para a própria Secretaria de Saúde do Estado do Rio de
Janeiro.

Segundo o órgão ministerial, o esquema criminoso vem sendo comandado pela
sociedade empresária Oscar Iskin (Miguel Iskin e Gustavo Estellita) e conta com a
participação de dezenas de empresas que, por meio de cartel, e com o auxílio de funcionários
públicos do INTO e da SES/RJ fraudaram/fraudam os procedimentos licitatórios, lesando a
concorrência e superfaturando preços de insumos médicos, a fim de reverter parte do
montante dos contratos em propina aos servidores públicos.

Em suma, aparentemente, o esquema criminoso se iniciou no governo de
SERGIO CABRAL, com a figura do ex-Secretário de Saúde SERGIO CORTES e vem se
mantendo com os novos dirigentes dos órgãos públicos.
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Nessa linha, no final de 2017, LEANDRO CAMARGO celebrou acordo de
colaboração premiada, homologado pelo STF (Pet. 7244), tendo sido parte dos depoimentos
remetida para esse Juízo.

Pois bem, os anexos desse acordo contribuíram para a deflagração da Operação
Ressonância, na medida em que o colaborador, responsável pela empresa Per Prima Comércio
e Representação LTDA, esclareceu o esquema estruturado na área da saúde e indicou os
nomes dos supostos sujeitos envolvidos.

Ocorre que, posteriormente, vieram ao conhecimento desse Juízo, por
determinação da Suprema Corte, outros anexos do referido acordo de colaboração que
relataram a suposta participação de outros dois agentes, FRANCISCO FLORIANO DE
SOUZA E SILVA e CHRISTIANO CINELLI DE FIGUEIREDO.

Repise-se que tais investigações relacionadas a FRANCISCO estavam em curso
no STF, tendo em vista que ele detinha o foro por prerrogativa de função (Pet. 7561), estando,
pois, o investigado inserido no contexto dos fatos enumerados nas operações pretéritas dessa
Vara, relativas ao setor de saúde.

Desse modo, a presente investigação trata, principalmente, de duas
situações relacionadas a FRANCISCO FLORIANO, quais sejam: o recebimento em tese
de propina pelo ex-deputado e a ocultação e dissimulação de capital por meio de depósitos
nas contas de seus assessores e de pagamento de boletos bancários em espécie por terceiros.

Cabe destacar que a suposta conduta ilícita da “rachadinha” imputada a
FLORIANO, a princípio, não encontra pertinência temática com os fatos relacionados à
organização criminosa chefiada por SERGIO CABRAL, ora em testilha, razão pela qual não
será analisada nesta decisão.

Nessa toada, iniciando pelo suposto ato de corrupção, Leandro Rosa relatou
que FRANCISCO se utilizou de sua influência política para conseguir a nomeação de
CHRISTIANO como Diretor do INTO, bem como solicitou vantagens indevidas ao
colaborador a fim de garantir os contratos desse último com o INTO.

O colaborador narra pelo menos oito encontros com FLORIANO com o fito de
acertar e entregar montante a título de propina. Prossegue Leandro, apontado que,
inicialmente, o investigado sugeriu o valor de 6% de toda a verba anual do INTO, o que
corresponderia a quase R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) por ano e R$
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) mensais.

Diante de tal proposta, o colaborador assinala que MIGUEL ISKIN tentou
negociar, argumentando que teria que pagar outros políticos e ofertou R$ 150.000,00 (cento e
cinta mil reais) ao mês, quantia que teria sido aceita por FLORIANO, após algumas ameaças.
Veja-se trecho colacionado do depoimento:
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“Que marcaram um primeiro encontro na segunda semana de dezembro de
2016,...,onde o Deputado explicou as condições dele e o que gostaria de receber; .. Que o
Deputado queria percentual em cima de toda a verba anual do INTO, ou seja, sobre o
material e também sobre os serviços, isto é, sobre os aproximadamente R$ 300.000.000,00
(trezentos milhões de reais) que o INTO tem de verba por ano; Que nessa conversa inicial, o
Deputado chegou a solicitar; escrevendo no ‘caderninho” referido acima, a quantia de R$
18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) por ano, que era o equivalente a 6% (seis por cento)
de toda a verba anual: Que isso daria cerca de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil
reais) por mês;..Que MIGUEL ISKIN pediu para GUSTAVO ESTELLITA fazer um cálculo de
quanto seria possível pagar para o Deputado Francisco Floriano; Que depois desse cálculo,
MIGUEL ISKIN falou que o valor possível seria de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais) mensais; Que CHRISTIANO CINNELI passou a informação para o Deputado
Francisco Floriano de que o pagamento possível seria de R$ 150.000,00 mensais;...Que o
declarante disse qual seria o valor oferecido por MIGUEL ISKIN que a informação não foi
bem recebida pelo Deputado, que pediu que isso fosse revisto; Que o Deputado disse que se
não fosse possível o valor solicitado que o declarante dissesse a MIGUEL que não o
atrapalhasse, pois ele colocaria uma empresa de São Paulo para fornecer no lugar da Oscar
Iskin, e o tiraria do esquema;...Que o deputado também disse que iria tirar CHRISTIANO
do cargo de Diretor que, segundo seu entendimento, havia lhe traído não honrando o
compromisso com a “Bancada da Saúde” do Rio de Janeiro...”

 

Por sua vez, analisando os registros telefônicos dos investigados, através da
análise das estações rádio base (ERB’s), a Polícia Federal logrou corroborar as informações
trazidas aos autos pelo colaborador LEANDRO.

De acordo com o LEANDRO CAMARGO, o primeiro encontro teria ocorrido
em dezembro de 2016, em uma cafeteria localizada no 3º andar do Shopping 45, situado na
Praça Saens Peña ao lado da Clínica Medcor, no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro/R, com a
finalidade de fixar as tratativas iniciais do acordo.

Segundo a Polícia Federal, a partir da análise da dinâmica dos contatos
telefônicos e da localização dos terminais telefônicos utilizados pelo colaborador e pelo
investigado FLORIANO, é possível inferir que FRANCISCO FLORIANO de fato esteve no
mesmo local e horário que LEANDRO CAMARGO no dia 12/12/2016 na localidade
informada pelo colaborador.

Ademais, a Polícia Federal identificou que, nesse mesmo dia 12/12/2016,
LEANDRO CAMARGO teria entrado em contato com CRISTIANO CINELLI por ligação
via aplicativo Whatsapp, no intervalo das conversas telefônicas entre o colaborador e o ex-
deputado FRANCISCO FLORIANO.

Continuando, o colaborador afirma que, no dia 22/12/2016, teria realizado a
entrega do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a FRANCISCO FLORIANO em uma
lanchonete chamada QUALI SUCOS, localizada na Rua Carlos Vasconcelos, nas
proximidades da Praça Saens Pena, na Tijuca, Rio de Janeiro/RJ.
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Analisando as ERB’s, a Polícia Federal identificou que, embora não tenham
sido registradas ligações telefônicas entre FRANCISCO FLORIANO e LEANDRO ROSA
CAMARGO no dia 22/12/2016, o terminal 21-99248-1010, usado por FLORIANO, acessou
as antenas de transmissão localizadas nas imediações da Praça Saens Pena, localização do
encontro informada pelo colaborador.

O colaborador informou ainda que, no dia 06/01/2017, encontrou-se com
FRANCISCO FLORIANO no estacionamento do Shopping Tijuca, onde lhe entregou o valor
de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), referente a última parcela do pagamento acordado.

Também pela análise das localizações dos terminais telefônicos utilizados pelos
investigados, foi possível verificar que FLORIANO e LEANDRO de fato estiveram no
Shopping Tijuca no dia informado pelo colaborador, em horário coincidente.

A seu turno, MARCO ANTONIO GUIMARÃES DUARTE DE ALMEIDA,
ex-Diretor Comercial da empresa OSCAR ISKIN e pessoa de confiança de MIGUEL ISKIN,
celebrou acordo de colaboração premiada, homologada por esse Juízo em janeiro de 2020 e,
em seu depoimento confirma a influência de FRANCISCO FLORIANO na indicação de
CRISTIANO CINELLI e o pagamento de propina ao investigado. Veja-se trecho do
depoimento:

 

“...Que a informação que chegou a todos foi de que Cristiano Cinelli foi
nomeado pelo deputado Francisco Floriano, do DEM...;Que assim que Cinelli assumiu,
Leandro da Per Prima procurou Miguel Iskin dizendo que tinha ingerência sobre Cinelli;
Que efetivamente Leandro levou Cinelli para uma reunião na casa de Miguel Iskin, em que
estiveram presentes Miguel Iskin, Gustavo Estellita, Jair Veiga, Leandro Camargo e
Cristiano Cinelli; Que Cinelli deixou claro que queria continuar com a ajuda de Miguel Iskin
no Into; Que Cinelli e Miguel desenvolveram uma boa relação; Que o colaborador nunca
ouviu falar de pagamentos de vantagens indevidas para Cinelli; Que nesta época Francisco
Floriano procurou Miguel Iskin e marcou uma reunião no restaurante do hotel Meridien,
atual Hilton, no Leme; Que nessa reunião Miguel explicou como trabalhava no Into e
Francisco Floriano concordou em manter a sistemática; Que o colaborador entendeu que o
mesmo valor que era pago ao deputado Júlio Lopes passou a ser pago a Francisco Floriano,
ou seja, R$ 250 mil; Que quem levava o dinheiro era Leandro Camargo, mas quem pagava
era a Oscar Iskin; Que isso durou até a prisão de Miguel Iskin, em abril de 2017;...”

 

Assim, ao que parece, os pagamentos a FLORIANO acordados por MIGUEL
ISKIN teriam ocorrido entre dezembro de 2016, tendo se iniciado com as entregas efetuadas
por LEANDRO, até abril de 2017.

Noutro giro, além dos supostos repasses ilícitos, as autoridade investigativas
assinalam a influência que FRANCISCO FLORIANO parecia deter na gestão de assuntos
relativos ao INTO.
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Pois bem, a análise de mensagens eletrônicas dos assessores de FRANCISCO
FLORIANO, compiladas no relatório da polícia (RAPJ nº 633/2020), demonstram a forte
influência do investigado tanto no direcionamento de pleitos de atendimentos quanto nas
indicações para contratações de servidores.

A título de exemplo, a autoridade policial acostou mensagem eletrônica (de 8 de
novembro de 2017) encaminhada por Matheus, filho de FRANCISCO, a assessora do
parlamentar contendo lista de pessoas que deveriam ser atendidas com prioridade no INTO,
ao passo que a assessora responde que deve ser aguardada a troca de Diretor do INTO para
efetivar tal pedido. 

Curioso que logo após o mencionado e-mail, em 24/11/2017, ALEXANDRE
FARAH, então Coordenador de Administração Geral do INTO, foi substituído por LUIS
CARLOS MORENO DE ANDRADE.

E não é só, a autoridade policial também acostou mensagens eletrônicas
enviadas por MORENO a FLORIANO, encaminhando minutas de projetos a serem
realizados no INTO para a aprovação do ex-deputado.

Além disso, a autoridade policial colacionou conversa telefônica (autorizada
judicialmente) entre MORENO e sua cônjuge, na data de 13/06/2018, na qual ele relaciona “o
Deputado” a seu cargo no INTO.

Cabe rememorar que LUIS CARLOS MORENO DE ANDRADE foi preso no
bojo da Operação Ressonância, deflagrada em 04/07/2018, ocasião em que também foram
alvos de mandado de prisão, dentre outros, RAFAEL SANTOS MAGALHÃES e JOÃO
BATISTA DA LUZ JÚNIOR.

A deflagração da operação asseverou que, mesmo após a prisão de SÉRGIO
CORTES, MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELELLITA, o esquema ilícito no INTO teria
continuado sob a coordenação de LUÍS CARLOS MORENO DE ANDRADE, nomeado
Coordenador Administrativo do instituto. Segundo as investigações, MORENO teria
cooptado empresários, por intermédio de seus operadores JOÃO BATISTA DA LUZ
JÚNIOR e RAFAEL DOS SANTOS MAGALHÃES, com a finalidade de direcionar as
licitações no instituto em troca do recebimento de vantagens ilícitas.

Ou seja, tudo indica que FRANCISCO FLORIANO possuía forte ingerência
nas nomeações de cargos de direção do INTO o que, por conseguinte, conferia-lhe influência
nas contratações de empresas fornecedoras, tendo se utilizado disso para organizar esquema
de recebimento de propina, que parece ter se perpetuado mesmo após a deflagração das
operações Fatura Exposta e Ressonância.

Prosseguindo, em complemento às investigações relacionadas ao delito de
corrupção, as autoridades investigativas identificaram possível prática de lavagem de
capital por FLORIANO com o auxílio de seus familiares e assessores.

Desse modo, passo a examinar os fatos, em tese, relacionados à ocultação e
dissimulação de capital.
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Nesse diapasão, a partir da análise das movimentações financeiras de
FRANCISCO FLORIANO (autos n. 5030418-94.2019.4.02.5101), a Polícia Federal
identificou transações típicas de atividades ilícitas, como o fracionamento de depósitos em
espécie e a utilização de pessoas interpostas, em especial, por JOSÉ CARLOS TEIXEIRA
BARROSO e por VIRGÍNIA SOUZA DE OLIVEIRA (irmã do deputado), para a
movimentação de valores expressivos.

Nessa toada, segundo os elementos acostados é possível verificar que a
investigada MARIA DO CORAÇÃO DE JESUS LIMA FONSECA, companheira de
ESMERALDINO CABRAL COUTINHO, ex-secretário de FLORIANO, efetuou
transferências em duas oportunidades para o último, sempre em quantias inferiores a R$
10.000,00 (dez mil reais), o que indica o objetivo de evitar a fiscalização dos órgãos
competentes.

E não é só, análise da movimentação financeira das contas de MARIA DO
CORAÇÃO identificou 4 transferências realizadas por MIGUEL ISKIN em favor dela, em
valores de até R$ 10.000,00, entre julho e outubro de 2016. Frise-se que a autoridade policial
não localizou qualquer vinculação aparente entre MARIA e MIGUEL ISKIN que pudesse
justificar tais depósitos.

Destaca-se o relatório de inteligência financeira n. 46462.2.1934.2905
elaborado pelo COAF (atual UIF) que identificou, além de outras operações suspeitas,
atividades incomuns entre FRANCISCO FLORIANO, o investigado e a sua empresa DISLIV
DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI-ME.

Por sua vez, o investigado JOSÉ CARLOS TEIXEIRA BARROZO, no período
de 27/05/2014 a 20/12/2018, transferiu o valor total de R$ 839.800,00 (oitocentos e trinta e
nove mil e oitocentos reais), sempre em valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
evitando assim a fiscalização pelos órgãos de controle.

E, segundo a autoridade policial, JOSÉ era o principal assessor de FLORIANO,
sendo o responsável pelo gerenciamento das contas pessoais do ex-deputado.

A Polícia Federal identificou ainda que VIRGINIA SOUZA DE OLIVEIRA,
irmã de FRANCISCO FLORIANO e atual assessora parlamentar na ALERJ, efetuou 43
transferências para as contas vinculadas a FLORIANO, no total de R$ 321.720,00 (trezentos
e vinte e um mil, setecentos e vinte reais), entre os anos de 2015 e 2018, sempre em valores
fracionados e menores que dez mil reais.

Outrossim, a análise das informações fiscais e bancárias de FLORIANO
também apontou a incompatibilidade entre as movimentações bancárias e os valores
declarados a título de rendimentos. O relatório da Receita Federal sinaliza a discrepância
entre os gastos com cartões de crédito e a renda do investigado, sendo que, em 2017, tais
gastos chegam a superar o total da renda declarada.

Além do que, através das informações obtidas com o afastamento do sigilo
telemático de FLORIANO, foi possível identificar que diversas despesas pessoais do ex-
deputado foram pagas pelo seu assessor mais próximo JOSÉ CARLOS TEIXEIRA e por sua
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irmã, VIRGINIA DE OLIVEIRA.

Segundo destacou a autoridade policial, os boletos relativos às contas pessoais
de FLORIANO eram encaminhados de uma assessora do parlamentar, (RYANNY ou
JANAINA) para JOSÉ CARLOS. Ou ainda de umas das assessoras para VIRGÍNIA, irmã de
FRANCISCO FLORIANO, e desta para JOSÉ CARLOS.

Assim, segundo os dados telemáticos apurados, JOSÉ CARLOS não só
organizava as contas pessoais de FLORIANO, como também realizava os pagamentos destas
por meio de sua própria conta bancária, a exemplo de planos de saúde UNIMED,
condomínio, cartão de crédito AMEX e VISA e etc, da família FRANCISCO FLORIANO.

Frise-se ainda que FLAVIA CRISTINA DA SILVA BARROSO, filha de JOSÉ
CARLOS, também figurou como assessora de FLORIANO, indicando a provável
proximidade e até troca de favores entre JOSÉ CARLOS e FLORIANO.

Com o fito de corroborar sua tese, a Autoridade Policial acostou inúmeros e-
mails contendo os boletos em nome de FLORIANO e seus familiares próximos e os
comprovantes de pagamento figurando como mandante JORGE e por vezes VERONICA.

Em síntese, os elementos acostados pelo MPF indicam que, possivelmente,
FRANCISCO FLORIANO detinha influência na administração do INTO, sendo inclusive
capaz de emplacar nomes para cargo de direção, como o de CHRISTIANO CINELLI; diante
disso, em tese, cobrava valores indevidos dos empresários do setor de saúde para que esses
mantivessem suas vantagens no referido instituto. Ademais, com o intuito de ocultar e
dissimular o numerário ilícito recebido, FLORIANO, em tese, se utilizou de seus assessores
mais próximos, ESMERALDINO CABRAL COUTINHO (e sua cônjuge MARIA DO
CORAÇÃO DE JESUS LIMA FONSECA) e JOSÉ CARLOS TEIXEIRA BARROSO, bem
como de sua irmã VIRGÍNIA SOUZA DE OLIVEIRA para mascarar tais valores.

Pois bem, diante dos elementos coligidos e dos fortes indícios do
cometimento dos delitos de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, a
Autoridade Policial e o Ministério Público Federal requereram a prisão preventiva e busca e
apreensão em desfavor de FRANCISCO FLORIANO DE SOUSA SILVA e JOSÉ CARLOS
TEIXEIRA BARROSO, bem como a busca e apreensão em desfavor de VIRGÍNIA SOUZA
DE OLIVEIRA, CHRISTIANO CINELLI DE FIGUEIREDO, ESMERALDINO CABRAL
COUTINHO e MARIA DO CORAÇÃO DE JESUS LIMA FONSECA.

Passo, pois, a análise da necessidade e adequação das medidas requeridas.

 

- PRISÃO

Esmiuçando detidamente os autos, verifico que é inegável a relevância do
arcabouço probatório acostado, tratando de fatos relevantes e graves.
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Contudo, verifico que os atos de corrupção narrados pelo Ministério Público
Federal, a princípio, não são contemporâneos, remontando aos anos de 2016, 2017 e 2018, o
que inviabiliza a prisão preventiva do investigado FLORIANO.

E, em que pese a Autoridade Policial e o Ministério Público Federal elencarem
uma série de atos praticados pelos investigados FLORIANO e JORGE que indicariam a
tentativa de ocultação dos seus patrimônios, alguns dos quais até recentes (datados de 2019 e
2020), demonstrando a intenção dos investigados de se furtar à regular aplicação da lei,
entendo que tais atos são insuficientes para decretar a medida severa de prisão preventiva, ou
mesmo prisão temporária.

Isso porque os pagamentos de contas particulares de FLORIANO efetivados por
JORGE e as transferências entre o ex-assessor e o ex-deputado concentram-se nos anos de
2017 e 2018, sendo tais atos contemporâneos às situações narradas de corrupção.

É até provável que FRANCISCO FLORIANO ainda nos dias atuais tenha
influência sobre assessores nomeados em outros gabinetes que, por alguma razão, realizam
pagamentos de suas despesas, como parece ser o caso de sua irmã (atualmente assessora
parlamentar no gabinete do Deputado Chiquinho da Mangueira na ALERJ) e do próprio
JORGE (nomeado no gabinete do Deputado Federal DAVID SOARES – DEM/SP), mas não
é possível vincular tal cenário aos fatos ora apurados

Cabe repisar, que muito embora a suposta prática da “rachadinha” citada pela
Polícia Federal seja fato extremamente grave, este, a priori, não é pertinente aos atos
praticados pela organização criminosa ora em comento, devendo ser investigado em
procedimento autônomo.

Considero, portanto, que há outras medidas menos gravosas que são suficientes
para alcançar os fins pretendidos pelas autoridades competentes, seguindo os ditames dos
artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal.

Assim, considerando que os investigados, em tese, se utilizaram das facilidades
de função pública para a prática de infrações penais e que a manutenção em cargo público,
mesmo que diverso do exercido à época dos fatos pode atrapalhar o regular andamento das
investigações, reputo suficientes as medidas de suspensão do exercício da função pública (art.
319, VI, do CPP), bem como a proibição de manter contato com os demais investigados no
presente processo (art. 319, III).

Pelas informações carreadas aos autos, atualmente, somente JORGE exerce
função pública, dessa forma, DECRETO em desfavor de JOSÉ CARLOS TEIXEIRA
BARROSO a (i) suspensão do exercício da função pública (art. 319, VI, do CPP); e a (ii)
proibição de manter contato com os demais investigados no presente processo (art. 319, III do
CPP).

Em relação de FRANCISCO FLORIANO DE SOUSA SILVA, DECRETO a
medida cautelar diversa da prisão de proibição de manter contato com os demais investigados
no presente processo (art. 319, III, do CPP).
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- BUSCA E APREENSÃO

Com efeito, a fundamentação explicitada alhures demonstra a extrema
importância da autorização da busca e apreensão em todos os endereços dos investigados.

Isso porque, há índicos do cometimento dos delitos de lavagem de capital,
organização criminosa e crimes contra a administração pública, sendo, pois, a medida de
busca é meio hábil para reforçar a investigação e, por conseguinte, indicar a autoria e
materialidade dos delitos imputados.

Cumpre destacar que FLORIANO parece ainda exercer influência na vida
política do Rio de Janeiro, e JORGE e VIRGINIA ainda permanecem como assessores de
deputado federal e estadual, respectivamente, o que pode indicar uma permanência nos
esquemas delituosos citados.

Dessa forma, visando à arrecadação de todas as provas possíveis, entendo ser
pertinente a busca e apreensão na residência dos requeridos pela Autoridade Policial e
Ministério Público Federal.

Assim, pelas razões expostas ao longo da fundamentação, entendo que a medida
pleiteada afigura-se necessária (artigo 282, I, do CPP) e adequada (artigo 282, II do CPP)
porque é apta a permitir à investigação identificar a autoria delitiva e apreender documentos
que comprovem os delitos investigados.

 

– CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos e as circunstâncias
autorizadoras:

I) DECRETO em desfavor de JOSÉ CARLOS TEIXEIRA BARROSO a
medida de (i) suspensão do exercício da função pública (art. 319, VI, do CPP); e a (ii)
proibição de manter contato com os demais investigados no presente processo (art. 319, III do
CPP).

DECRETO em desfavor de FRANCISCO FLORIANO DE SOUSA SILVA a
medida cautelar diversa da prisão de proibição de manter contato com os demais investigados
no presente processo (art. 319, III, do CPP).

 

II) DETERMINO a BUSCA E APREENSÃO, com fulcro no artigo 240, §1º,
“b”, “c”, “e”, “f” e “h” do Código de Processo Penal, nos endereços relacionados aos
investigados FRANCISCO FLORIANO DE SOUSA SILVA, JOSÉ CARLOS TEIXEIRA
BARROSO, VIRGÍNIA SOUZA DE OLIVEIRA, CHRISTIANO CINELLI DE
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FIGUEIREDO, ESMERALDINO CABRAL COUTINHO e MARIA DO CORAÇÃO DE
JESUS LIMA FONSECA, bem como da pessoa jurídica DISLIV – DISTRIBUIDORA DE
LIVROS EIRELLI (vinculada aos dois últimos), conforme indicado pela Autoridade Policial
e MPF.

DETERMINO a expedição de mandado individual para cada pessoa e local
relacionado, a ser cumprido no momento mais oportuno. Caberá a autoridade policial e ao
MPF as providências devidas à execução das medidas. 

A medida de busca e apreensão deverá ser cumprida durante o dia,
arrecadando-se quaisquer documentos, mídias e outras provas encontradas relacionadas aos
crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e/ou documental e
organização criminosa, notadamente, mas não limitado a: a) registros e livros contábeis,
formais ou informais, comprovantes de recebimento/pagamento, prestação de contas, ordens
de pagamento, agendas, cartas, atas de reuniões, contratos, inclusive de consultoria, cópias de
pareceres e quaisquer outros documentos relacionados aos ilícitos ora narrados; b) HD´s,
laptops, smartphones, pen drives, mídias eletrônicas de qualquer espécie, arquivos eletrônicos
de qualquer espécie, agendas manuscritas ou eletrônicas, dos investigados ou de suas
empresas, quando houver suspeita que contenham material probatório relevante, como o
acima especificado; c) joias, obras de arte, barras de ouro e valores em espécie em moeda
estrangeira ou em reais de valor igual ou superior a R$ 5.000,00 e desde que não seja
apresentada prova documental cabal de sua origem lícita,

AUTORIZO o acesso aos conteúdos das mídias apreendidas, especialmente em
relação aos smartphones, bem como o acesso aos dados armazenados na nuvem relacionados
a serviços vinculados aos celulares apreendidos.

AUTORIZO a realização simultânea das diligências a serem efetuadas com o
auxílio de autoridades policiais de outros Estados, peritos e de outros agentes públicos,
incluindo agentes da Receita Federal e membros do MPF.

Por oportuno, tendo em vista a gravidade das informações trazidas pela
Autoridade Policial sobre possível esquema delituoso de “rachadinha” (item 3.4 da
representação da Polícia Federal – Evento 1) e que, aparentemente, não guarda relação direta
com os fatos objeto desta medida cautelar, INTIMEM-SE a POLÍCIA FEDERAL e o
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para que, caso entendam necessário, adotem as
providências cabíveis para a regular apuração desses ilícitos.

Mantenho o SEGREDO ABSOLUTO DE JUSTIÇA enquanto perdurar a
operação.

 

Documento eletrônico assinado por MARCELO DA COSTA BRETAS, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfrj.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 510004100658v2 e do código CRC 4c9ccab4. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): MARCELO DA COSTA BRETAS 
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