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PETIÇÃO Nº 5075840-58.2020.4.02.5101/RJ

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO: JOAO MAURICIO OTTONI WANDERLEY DE ARAUJO PINHO

REQUERIDO: PRODUTO PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

REQUERIDO: JULIO LUIZ BAPTISTA LOPES
REQUERIDO: ARAUJO PINHO PARTICIPACOES LTDA

REQUERIDO: KEYLA FERREIRA

REQUERIDO: ATENDE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS S/C LTDA

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de requerimento do Ministério Público Federal (Evento 1) objetivando:

1) a BUSCA e APREENSÃO nos endereços dos investigados JULIO LUIZ
BAPTISTA LOPES, KEYLA FERREIRA e JOÃO MAURÍCIO OTTONI WANDERLEY
DE ARAÚJO PINHO, bem como nas empresas a eles vinculadas: PRODUTO
PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, ATENDE
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS S/C LTDA e ARAUJO PINHO PARTICIPACOES
LTDA.

2) o BLOQUEIO DE ATIVOS E BENS de propriedade de JULIO LUIZ
BAPTISTA LOPES, KEYLA FERREIRA e JOÃO MAURÍCIO OTTONI WANDERLEY
DE ARAÚJO PINHO; bem como das pessoas jurídicas vinculadas a eles.

Segundo o Ministério Público o presente requerimento é desdobramento das
Operações Tollypeutes, Fatura Exposta e Ponto Final, tendo como finalidade aprofundar as
investigações relacionadas à organização criminosa chefiada por SERGIO CABRAL,
especialmente no que tange a participação do ex-Deputado Federal JULIO LOPES.

De acordo com o MPF, o investigado JULIO LOPES era Secretário de Estado
de Transportes do Governo SÉRGIO CABRAL e presidente da estatal RIO TRILHOS, tendo
vínculos estreitos com agentes públicos e particulares integrantes da organização criminosa
em seus diversos núcleos: na área de construção civil, no setor de transportes e ainda na área
da saúde pública.

Nesse momento, o MPF pretende investigar a participação de JULIO LUIZ
BAPTISTA LOPES, que teria recebido, de acordo com as planilhas acostadas valores da
ODEBRECHT, relacionados a obra do metrô linha 4; dos empresários do ramo rodoviário do
Rio de Janeiro e do setor da saúde, especificamente vinculado ao Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia do Rio de Janeiro (INTO).
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Dessa forma, o Ministério Público Federal entende necessárias as medidas
especificadas em desfavor dos investigados, a fim de dar continuidade às investigações e
verificar sua possível participação nos delitos perpetrados pela ORCRIM.

 

É o relatório. Decido.

 

Primeiramente, cumpre repisar a competência desse Juízo para o caso em tela.

A presente medida cautelar foi distribuída por dependência à medida de
afastamento de sigilos de dados bancários, fiscais, telefônicos e telemáticos n° 5036326-
35.2019.4.02.5101. Esta última ajuizada inicialmente perante o Supremo Tribunal Federal,
incidentalmente ao INQ 4451, tendo em vista que JULIO LOPES exercia o cargo de
Deputado Federal à época dos crimes.

No entanto, com o declínio de competência para a primeira instância do
Inquérito principal, foi determinada, por consequência, houve a remessa da aludida medida
cautelar a este Juízo, nos termos da decisão proferida pela Ministra Carmem Lúcia e
ratificada pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro

Ao que tudo indica, se está diante de sujeito ocupante de cargo público que
recebeu vantagens indevidas de vários setores da administração pública do Rio de Janeiro,
valendo-se das funções de Secretário de Transporte do Rio de Janeiro e, posteriormente, de
Deputado Federal.

Assim, pela inteligência da Súmula n° 122 do STJ e diante da conexão com
as demais operações em andamento nesse Juízo, os processos devem ser reunidos nesta
7ª Vara Federal Criminal. Há flagrante necessidade de julgamento das ações penais pelo
mesmo juiz natural, a fim de evitar discrepâncias no julgamento de situações interligadas.

Desta forma, fixo a competência deste Juízo para decidir a presente medida
cautelar.

Com efeito, de início, em decorrência do aprofundamento de investigações
sobre crimes revelados em diversos acordos celebrados pela Procuradoria-Geral da República
com as empreiteiras ANDRADE GUTIERREZ e CARIOCA ENGENHARIA e seus
executivos, envolvidos em esquemas de corrupção na execução de obras públicas, foi
possível a instauração das investigações denominadas Operação Calicute e Eficiência.

De acordo com o MPF, a celebração de tais acordos evidenciou a existência de
esquema de cartelização de empreiteiras com relação a importantes obras executadas pelo
Governo do Estado do Rio de Janeiro, envolvendo o pagamento de propina a funcionários
públicos, invariavelmente custeadas com recursos federais.
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Salienta o órgão ministerial que o esquema de corrupção engendrado no âmbito
do Governo do Estado, cuja liderança é imputada ao Governador de Estado à época, Sérgio
Cabral, encontra-se organizado a partir de núcleos básicos de agentes, a saber: o núcleo
econômico, formado pelos executivos das empreiteiras e empresas organizadas em cartel, o
núcleo administrativo, composto por gestores públicos do Governo do Estado do Rio de
Janeiro, os quais solicitaram/receberam propinas das empreiteiras e de outras empresas, o
núcleo financeiro operacional, cuja principal função era promover a lavagem do dinheiro
desviado dos cofres públicos, e o núcleo político, integrado pelo ora investigado JULIO
LOPES e pelo líder da organização, Sérgio Cabral.

Nessa toada, o presente requerimento trata-se, pois, da continuidade de
investigações e processos criminais em curso neste Juízo Federal especializado quanto à
prática de diversos crimes por uma mesma ORCRIM que teria atuado por vários anos no
Governo do Estado do Rio de Janeiro, no seio da Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde,
Secretaria de Transportes, dentre outras.

De acordo com o parquet, no presente momento, há fartas provas de que JULIO
LOPES, ex-Deputado Federal e ex-Secretário de Estado de Transportes do Rio de Janeiro,
teria cometido os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e pertencimento à
organização criminosa, consubstanciados nos seguintes fato: i) recebimento de propina de
empreiteiras, para praticar e se omitir de atos de ofício relacionados à obra da Linha 4 do
Metrô do Rio de Janeiro; ii) recebimento de propina de empresas de transporte urbano de
passageiros para praticar e se omitir de atos de ofício relacionados à sua atuação na Secretaria
de Estado de Transportes; e iii) recebimento de propina de empresas da área de saúde, para
favorecer as mencionadas pessoas jurídicas em contratações com hospitais federais no Rio de
Janeiro.

Diante deste cenário, entendo ser necessário avaliar as situações de forma
individual, o que passo a fazer nesse momento.

O primeiro fato decorre da Operação Tolypeutes, deflagrada em maio de 2017,
na qual foi determinada a prisão preventiva do ex-Subsecretário de Transportes do Estado do
Rio de Janeiro, Luiz Carlos Velloso e do Diretor de Engenharia da RIOTRILHOS, à época,
Heitor Lopes de Sousa Júnior, em razão de esquema de pagamento de propina durante a obra
de construção civil da Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro (autos n° 0502127-
83.2017.4.02.5101).

Conforme depoimento da leniente Luciana Salles Parente (funcionária da
Carioca Engenharia), o consórcio RIO BARRA S.A., integrado pela CARIOCA
ENGENHARIA, através da ZI-GORDO PARTICIPAÇÕES S.A (posteriormente denominada
ZI PARTICIPAÇÕES S.A.) em conjunto com a QUEIROZ GALVÃO PARTICIPAÇÕES -
CONCESSÕES S.A. e ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A., foi o
responsável pela obra de construção da Linha 4 do Metro Rio.

Ressalta o MPF que o custo da obra originalmente orçado em R$
880.079.295,18 (oitocentos e oitenta milhões setenta e nove mil duzentos e noventa e cinco
reais e dezoito centavos) em 1998 e foi reajustado para R$ 9.643.697.011,65 (nove bilhões
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seiscentos e quarenta e três milhões seiscentos e noventa e sete mil onze reais e sessenta e
cinco centavos), tendo sido, em tese, desviado volume considerável de numerário pelos
agentes públicos investigados a partir da referida obra.

Segundo o Ministério Público Federal, além dos sujeitos já denunciados, tal
obra gerou pagamento de propina a JULIO LOPES em razão de sua função de Secretário de
Estado de Transportes, ou seja, especialmente pelo impacto de sua posição nas obras da Linha
4 do Metrô do Rio de Janeiro.

Nessa linha, o MPF colaciona o depoimento de BENEDICTO JUNIOR e
MARCOS VIDIGAL, ambos executivos da ODEBRECHT e firmaram acordo de colaboração
premiada. Segundo BENEDICTO, o investigado recebeu, entre os aos de 2010 a 2014, o
montante de R$ 6.499.700,00 (seis milhões quatrocentos e noventa e nove mil setecentos
reais), pago pela empreiteira ODEBRECHT, veja-se trecho do depoimento prestado:

“QUE o colaborador foi apresentado a JULIO LOPES, no ano de 2007, por
SÉRGIO CABRAL; QUE JÚLIO LOPES, atualmente deputado federal, é um político
influente no Estado do Rio de Janeiro e com grande proximidade com o ex-Governador
SERGIO CABRAL e seu grupo político; QUE, além disso, o político teve importante
participação no Governo do Estado do Rio de Janeiro, como Secretário de Transportes,...
QUE o propósito destas contribuições era construir relacionamento da CNO com o político
que detinha importância na base de apoio ao Governo do PMDB, no Rio de Janeiro, sendo
líder de outro partido, o PP; QUE, na época, JULIO LOPES era Secretário de Transportes
do Rio de Janeiro e respondia pela Presidência do Metrô; QUE nesse sentido, o colaborador
afirma que a principal contrapartida pelo apoio financeiro dado a JULIO LOPES foi a
continuidade dos contratos junto ao Metrô, sem quaisquer transtornos;...”

 

Por sua vez, MARCOS VIDIGAL confirmou que os pagamentos foram
direcionados a JULIO para que a obra do metrô prosseguisse sem intercorrências. Ademais, o
colaborador ainda informou que o pagamentos foram operacionalizados com periodicidade
mensal.

O MPF acostou cópia dos registros de programação no Sistema Drousys
(programa utilizado pela ODEBRECHET para controle de pagamentos provenientes do
“caixa 2”), no qual consta anotação das entregas de valores nas datas indicadas pelos
colaboradores com os sinalizadores “metro linha 4”, “linha 4 sul” e “expansão general
osório”, para a pessoa de codinome PAVÃO, que segundo BENEDICTO seria JULIO
LOPES.

Cabe destacar que o colaborador ALVARO NOVIS (responsável pela corretora
Hoya e que realizava o recolhimento e a distribuição de valores entre os sujeitos da
ORCRIM) entregou planilha Carioquinha ao MPF, na qual há apontamentos relativos a
entrega de valores a JULIO LOPES, também sob o codinome PAVÃO, em datas que
coincidem com os registros da ODEBRECHET.
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A seu turno, após a deflagração da referida operação, LUIZ CARLOS
VELLOSO celebrou acordo de colaboração premiada homologado pelo Supremo Tribunal
Federal, tendo a aludida Corte determinado o encaminhamento de termos de colaboração
específicos a essa 7ª Vara Federal, em razão da conexão com a Operação Calicute (autos n°
0506241-31.2018.4.02.5101).

Assim, em seu depoimento, VELLOSO esclarece que era assessor direto de
JULIO LOPES, sendo o investigado destinatário principal dos valores repassados pelas
empresas dos consórcios responsáveis pela construção da Linha 4 do Metrô do Rio de
Janeiro. Colaciono trecho:

“... Que, em 2006, JULIO perdeu a eleição por falta de coeficiente eleitoral;
Que, então, SERGIO CABRAL convidou JULIO para a SETRANS; Que assumiu o cargo de
chefe do gabinete no primeiro mandato de CABRAL; Que JULIO e CABRAL faziam parte do
mesmo grupo político;... Que a captação de recursos da campanha em 2014 era feita pelo
próprio JULIO; Que depois o colaborador apenas procurava as pessoas para receber
valores que já tinham sido acertados pelo próprio JULIO; Que, entre os anos de 2012/2013,
JULIO apresentou MARCOS VIDIGAL ao colaborador para combinar como seria a
colaboração na campanha; Que recebeu recursos para campanha da ODEBRECHT,
QUEIROZ GALVÃO, CARIOCA e SUPERVIA; Que os recursos eram entregues na
ADVALOR ou entregues a JULIO ou a secretária dele; Que o colaborador recebia uma parte
dos recursos arrecadados; Que os recursos também eram usados para despesas pessoais de
JULIO LOPES; Que o dinheiro era movimentado de três formas: a) as empresas pagavam
diretamente à ADVALOR; b) o dinheiro era entregue ao colaborador e entregue à
ADVALOR; c) o dinheiro era entregue ao colaborador e repassado a KEILA e SARAIVA,
pessoas de confiança de JULIO LOPES;... Que o pretexto para JULIO pedir dinheiro era a
campanha política; Que JULIO evitava falar sobre o assunto; Que já pegou para JULIO
LOPES por meio de depósitos para a ADVALOR 3,5 milhões; Que pegou ainda mais 2,4
milhões em dinheiro; Que ficou com uns 600 mil desses 6 milhões; Que JULIO LOPES pegou
1,2 milhão desse dinheiro; Que o resto foi empregado na campanha; Que sempre os
pagamentos eram feitos sob as ordens de JULIO;...”

Cabe salientar que o colaborador LUIZ CARLOS VELLOSO confirmou o teor
desse depoimento em sede de interrogatório no bojo da ação penal n° 0504113-
72.2017.4.02.5101, asseverando que os valores ilícitos recebidos por JULIO LOPES sob a
justificativa de doação de campanha serviam para pagamento das despesas pessoais do
investigado.

Ou seja, muito embora BENEDICTO tenha afirmado em suas declarações que o
numerário repassado para JULIO LOPES foi uma forma de colaboração com a campanha
política do investigado, a regularidade das supostas transferências (que ocorreram inclusive
me períodos fora de campanha) e as afirmações de LUIZ VELLOSO apontam tão somente
para o pagamento de propina.

Pois bem, prosseguindo para a segunda situação citada pelo Ministério
Público Federal; em julho de 2017, foi deflagrada a Operação Ponto Final, ocasião em que
foram detidos alguns empresários do ramo dos transportes públicos que, aparentemente,
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participavam da organização criminosa liderada por Sergio Cabral, quais sejam, empresários
JOSÉ CARLOS LAVOURAS, JACOB BARATA FILHO, MARCELO TRAÇA
GONÇALVES e JOÃO AUGUSTO MORAES MONTEIRO.

Um dos elementos principais das investigações e que serviu de substrato para a
identificação de tais agentes foi o acordo de colaboração premiada de ALVARO NOVIS,
acima mencionado. 

Em seguida, LELIS TEIXEIRA, ex-presidente executivo da FETRANSPOR,
também celebrou acordo de colaboração premiada (homologado no STJ), e em suas
declarações confirmou o pagamento de altas quantias para JULIO LOPES:

“Que LOPES fez o pedido de ajuda financeira ao colaborador; Que, ao receber
o pedido, o colaborador o direcionou a JOSÉ CARLOS LAVOURAS; Que o pedido feito por
LOPES, em maio de 2010, foi no total de R$ 100.000,00 por mês, até o final do referido ano;
Que houve uma discussão entre Conselheiros da FETRANSPOR a respeito da necessidade de
pagamento a LOPES; Que, por fim, acabou sendo pago R$ 100.000,00 por mês, nos termos
pedidos; Que LAVOURAS, posteriormente, confidenciou ao colaborador que os valores
foram liquidados por meio dos serviços do operador financeiro ALVARO NOVIS; Que as
entregas dos valores em espécie para LOPES foram feitas em escritório de advocacia
localizado na Rua do Carmo nº 11, 13º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, e continuaram após
o mês de dezembro de 2010 de maneira sucessiva; Que o escritório de advocacia se chama
JOÃO MAURÍCIO DE ARAUJO PINHO; Que tomou conhecimento, quando da deflagração
da Operação Quinto do Ouro, que a FETRANSPOR pagou notas fiscais em razão de serviços
fictícios com o referido escritório de advocacia, em benefício de JÚLIO LOPES; Que
deveriam ser repassados a LOPES o valor de R$ 900.000,00 em prestações; Que foi
apreendida planilha na sala de CARLOS ALVES (Item 1, da Equipe RJ-25, IPL 1033-STJ),
gerente financeiro da FETRANSPOR com o citado pagamento; Que tal pagamento é relativo
ao pagamento referente às eleições de 2014; Que o colaborador, posteriormente, quando teve
acesso a planilha do operador ALVARO NOVIS, identificou sob o codinome “pinho” ou
“pinho/miguel” pagamentos de valores em benefício de JÚLIO LOPES da seguinte forma:
entre julho de 2010 a junho de 2012, mensalmente, R$ 100.000,00; Que, de julho 2012 a
setembro de 2014, foram pagos R$ 150.000,00 mensalmente; Que, por fim, em janeiro de
2015 foram pagos R$ 100.000,00; Que do total da planilha de NOVIS foram pagos R$
7.000.000,00; Que acrescidos ao valor de R$ 7.000.000,00 há o valor de R$ 900.000,00,
oriundo do contrato fictício, totalizando R$ 7.900.000,00; Que os empresários do setor
faziam pagamentos ao Secretário como uma forma de evitar que o mesmo crie embaraços e
dificuldades para vender facilidades; Que já chegou a se reunir com o advogado JOÃO
MAURÍCIO PINHO, mas não para tratar de vantagens indevidas; Que não sabe qual
vinculação PINHO possui com LOPES”.

 

De acordo com o colaborador LELIS, as entregas dos valores em espécies
direcionadas a JULIO LOPES eram feitas no escritório de advocacia pertencente a JOÃO
MAURÍCIO PINHO e somaram, entre julho de 2010 e outubro de 2014, o montante de R$
7.900.000,00 (sete milhões e novecentos mil reais).

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio de Janeiro
7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro



07/12/2020 :: 510004063239 - eproc - ::

https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34086ad39b44241fad4bf561ba9… 7/12

5075840-58.2020.4.02.5101 510004063239 .V2

As informações prestadas pelo colaborador encontram-se, a princípio,
corroboradas pelos elementos juntados aos autos pelo MPF, quais sejam: planilha entregue
por ALVARO NOVIS em que constam 54 (cinquenta e quatro) registros de pagamentos,
praticamente mensais, a “PINHO”, no período citado, e planilha de controle de pagamentos
com o indicativo de repasse de R$ 900.000,00 a JOÃO MAURICIO PINHO, encontrada na
sala de CARLOS ALVES, gerente financeiro da Fetranspor, por ocasião da medida de busca e
apreensão.

O terceiro fato narrado pelo MPF na presente representação diz respeito às
investigações deflagradas no âmbito da Operação Fatura Exposta (abril/2017), que expôs as
ramificações da organização criminosa na área da saúde pública no Rio de Janeiro, tendo
implicado na prisão preventiva, dentre outros, dos empresários MIGUEL ISKIN e GUSTAVO
ESTELLITA, bem como o ex-Secretário Estadual de Saúde e ex-Diretor do INTO, SERGIO
CORTES.

Segundo o MPF, com o aprofundamento das investigações, especialmente após
a celebração de acordo de colaboração premiada firmada com o empresário LEANDRO
CAMARGO (autos n° 0502997-94.2018.4.02.5101), restou identificado que o esquema de
corrupção e fraudes à licitação instaurado no ramo da saúde pública contou também com a
participação dos Deputados Federais, à época, JÚLIO LOPES (PP) e FRANCISCO
FLORIANO (DEM), este último alvo de investigação em outra medida cautelar, também em
andamento nesse Juízo.

De acordo com o órgão ministerial, no segundo semestre de 2016, os citados
parlamentares envolveram-se com as nomeações dos cargos de Diretor Geral e Diretor
Administrativo do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Rio de Janeiro
(INTO), o que seria capaz de lhes garantir controle sobre o orçamento do aludido hospital.

Sobre esse tema, o colaborador LEANDRO CAMARGO esclareceu:

“...QUE na reunião do MIGUEL ISKIN com a direção do INTO ficou definido
que a Direção deveria ser assumida por NAASSON que já tinha cargo no INTO; QUE
MIGUEL ISKIN e a direção apontavam para um nome e encaminhavam politicamente; QUE,
com relação à nomeação de NAASSON, o colaborador soube que foi indicação do Deputado
Julio Lopes; QUE o Ministro da Saúde à época, Ricardo Barros, era do mesmo Partido (PP);
QUE essa tentativa de nomear NAASSON para Diretor do INTO não deu certo, porque o
colaborador soube que Julio Lopes perdeu a briga para o Deputado Francisco Floriano, que
conseguiu nomear o Dr. CHRISTIANO CINELLI, no final de novembro de 2016; QUE essa

nomeação foi uma surpresa para todos, pois ele não era um médico do INTO; QUE

posteriormente, Júlio Lopes conseguiu emplacar um nome para a cadeira de Diretor

Administrativo, em substituição ao cargo ocupado pelo Capitão VEIGA; QUE Júlio Lopes
conseguiu emplacar uma diretora administrativa, Renata Quintanilha; QUE essa nomeação
de certa forma minimizou o impacto da nomeação de CHRISTIANO CINELLI no lugar de
NAASSON.... QUE nesse dia, o Capitão VEIGA comentou que o Deputado Julio Lopes
conseguiria nomear RENATA QUINTANILHA como Diretora Administrativa; QUE, de fato,
RENATA QUINTANILHA foi nomeada como Diretora Administrativa;...”
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O colaborador LEANDRO CAMARGO ainda relatou que JULIO LOPES
recebeu numerário em espécie de MIGUEL ISKIN. Tal informação vai ao encontro do
depoimento de outro colaborador também envolvido nos esquemas engendrados no setor da
saúde, MARCO ANTÔNIO DE ALMEIDA.

A seu turno, MARCO ANTONIO, 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 afirma que o ex-
Deputado Federal JÚLIO LOPES recebia mesada de R$ 250.000,00 pagas por MIGUEL
ISKIN, a pretexto de atuar para beneficiar as suas empresas no INTO. Veja-se trecho do
depoimento:

“...Que em novembro de 2016, quando o colaborador já estava de saída da
Oscar Iskin, houve a troca do Ministro da Saúde, entrando Ricardo Barros; Que esta
mudança gerou também mudança no Into, já que João Matheus decidiu deixar a direção
geral; Que o então deputado federal Julio Lopes procurou Jair Veiga e, consequentemente
Miguel Iskin, se apresentando como o “novo dono” do Into, mencionando que teria
condições de nomear o novo diretor, por indicação de Miguel Iskin, desde que ele entrasse no
esquema; Que Veiga levou essa informação a Miguel Iskin, que indica o nome do Dr.
Naason; Que o tempo foi passando e a nomeação de Naason não saía... Que durante essa
queda de braço Miguel Iskin já começou a pagar uma mesada para o deputado Júlio Lopes;
Que Júlio Lopes chegou a receber três ou quatro parcelas mensais de R$ 250 mil, pagas em
espécie, por Jair Veiga;...”

 

Destaca-se que o colaborador LUIZ CARLOS VELLOSO, pessoa que
aparentemente movimentava numerário em favor de JULIO LOPES, conforme
supramencionado, descreveu a relação deles com o CORONEL VEIGA, confirmando, pois, o
teor das declarações de MARCO ANTONIO. Trago à baila recorte do depoimento:

“Que, com relação ao PQD Sistema de Saúde e o envolvimento de JULIO
LOPES e CORONEL VEIGA, esclarece que o Ministério da Saúde no Rio de Janeiro ficou a
cargo do Partido Progressista – PP; Que o apelido de CORONEL VEIGA é PQD, porque ele
é paraquedista; Que foi apresentado a ele como representante da SETRANS; Que os
deputados federais ajudam os prefeitos e vereadores nas eleições municipais; Que
CORONEL VEIGA colaborou com 600 mil reais para a campanha municipal, pagos em três
parcelas; Que a terceira parcela foi recebida por JUSCELINO a pedido do colaborador; Que
antes encontrou com o CORONEL VEIGA e disse que não faria mais isso em virtude do fim
das eleições municipais; Que comunicou que não faria mais isso a JULIO LOPES que achou
que o colaborador estava correto; Que JUSCELINO esteve com CORONEL em 2017 para o
recebimento da última parcela; Que o dinheiro entregue na rua numa padaria na Constante
Ramos; Que CORONEL VEIGA era representante do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
(DGH);...”

Com o fito de corroborar suas alegações, o MPF apontou o contato de JULIO
LOPES no aparelho celular de VEIGA, apreendido na efetivação da medida de busca e
apreensão da citada operação. Além disso, o órgão ministerial trouxe os dados obtidos com as
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quebras telefônicas autorizadas por esse Juízo, em que se nota a provável proximidade de
JÚLIO LOPES com JAIR VEIGA e SÉRGIO CÔRTES, na medida em que há registro de 25
ligações entre eles no período de outubro de 2015 e agosto de 2016.

Pois bem, finalizada a explanação sobre cada fato descrito pelo MPF, verifico
existirem fortes indícios do cometimento dos delitos de corrupção e organização
criminosa por JULIO LOPES auxiliado por JOÃO PINHO, razão pela qual passo a
fundamentar as medidas requeridas pelo Parquet.

 

- BUSCA E APREENSÃO

A fundamentação explicitada alhures demonstra a extrema importância da
autorização da busca e apreensão nos endereços dos investigados JULIO LOPES e JOÃO
MAURÍCIO OTTONI WANDERLEY DE ARAÚJO PINHO.

Ao que tudo indica JULIO integrou alguns esquemas de corrupção engendrados
pela organização criminosa mencionada, enquanto figurava como  Secretário de Transportes
do Rio de Janeiro e permaneceu mesmo após eleito Deputado Federal.

A seu turno, JOÃO MAURICIO parece ter auxiliado JULIO no suposto
recebimento de propina em pelo menos um dos fatos descritos pelo MPF, qual seja, aos
valores provenientes dos empresários de ônibus do Rio de Janeiro.

Frise-se que o suposto repasse de valores a JOÃO pare ter sido uma forma de
dissimular o numerário ilícito.

Logo, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, há índicos do
cometimento dos delitos de corrupção, lavagem de capital e organização criminosa pelos dois
citados, sendo, pois, a medida de busca é meio hábil para reforçar a investigação e, por
conseguinte, indicar a autoria e materialidade dos delitos imputados.

Cabe destacar que no delito de dissimulação/ocultação de capital,
aparentemente praticado pelos dois investigados, é essencial que a medida de busca também
seja realizada nos locais das pessoas jurídicas vinculadas a eles a fim de evitar a perda de
material probatório importante à investigação.

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 dos requeridos e
apreender documentos que comprovem os delitos investigados.

Nesse ponto, cabe destacar a figura de KEYLA. Segundo o colaborador LUIZ
CARLOS VELLOSO, KEYLA trabalhava no Centro Educacional da Lagoa (CEL), na
unidade situada no bairro do Jardim Botânica, e por vezes recebeu na sede da escola
numerário proveniente de propina direcionado a JULIO LOPES.
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Pois bem, KEYLA foi mencionada como funcionária de tal estabelecimento
vinculado a JULIO LOPES, porém não há qualquer indício, pelo menos por ora, de que ela
estivesse envolvida nos supostos esquemas.

E, muito embora tenha autorizado (após uma primeira negativa) o afastamento
do sigilo dos dados telemáticos, telefônicos, bancários e fiscal de KEYLA no bojo dos autos
n° 5036326-35.2019.4.02.5101, o órgão ministerial não apresentou dados resultantes dessa
medida que pudessem apontar a participação real de KEYLA na empreitada.  

Ao que parece, KEYLA era apenas uma funcionária do referido colégio que
recebia encomendas, correspondência, dentre outros, direcionadas ao responsável pelo centro
de ensino (CEL), JULIO LOPES.

Ou seja, o depoimento de um só colaborador sem qualquer outro elemento de
corroboração não se mostra suficiente, em análise perfunctória, para autorizar medida mais
invasiva como a busca e apreensão, razão pela qual indefiro a medida em relação a KEYLA.  

Dessa forma, visando à arrecadação de todas as provas possíveis relativas aos
delitos ora em tela, entendo ser pertinente a busca e apreensão na residência e empresas
vinculadas aos requeridos JULIO LOPES e JOÃO MAURICIO.

 

- SEQUESTRO DE BENS

Pois bem, finalizada a exposição sobre os fatos, entendo plausível a medida
constritiva em relação a JULIO LOPES e JOÃO MAURICIO, diante dos fortes indícios do
cometimento dos delitos de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Contudo, cotejando os autos verifico que o valor apresentado pelo Ministério
Público Federal não corresponde exatamente a nenhum dos três fatos apresentados, tampouco
a soma deles.

E mais, o valor numérico difere do valor apresentado por extenso o que gera
dúvidas quanto ao real montante de reparação requerido pelo órgão ministerial.

Assim, entendo que a medida é cabível, mormente para garantir reparação
mínima de danos, porém suscito dúvida quanto ao valor arbitrado pelo órgão ministerial.

No mais, como mencionado alhures, o conjunto probatório relativo a KEYLA é
insuficiente, ao menos por ora, para que seja deferida medida constritiva de valores, uma vez
que não há indícios claros de sua participação na suposta empreitada criminosa

 

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

I) DEFIRO a medida de 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 JULIO LUIZ BAPTISTA LOPES e JOÃO MAURÍCIO OTTONI
WANDERLEY DE ARAÚJO PINHO, bem como nas empresas a eles vinculadas:
PRODUTO PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, ATENDE
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS S/C LTDA e ARAUJO PINHO PARTICIPACOES
LTDA, conforme indicado pelo MPF.

II) INDEFIRO a medida de BUSCA E APREENSÃO em relação a KEYLA
FERREIRA, na forma da fundamentação supra.

III) INDEFIRO o SEQUESTRO/ARRESTO  de bens móveis e imóveis
relativos a  KEYLA FERREIRA, na forma da fundamentação supra.

IV) INTIME-SE O MPF para que esclareça, em relação a medida de
SEQUESTRO/ARRESTO em desfavor de JULIO LUIZ BAPTISTA LOPES e JOÃO
MAURÍCIO OTTONI WANDERLEY DE ARAÚJO PINHO, o montante requerido para
reparação de danos.

Após, voltem-me conclusos

 

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. 

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.

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 e ativa, peculato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e/ou
documental, crimes contra o sistema financeiro nacional 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) arquivos eletrônicos pertencentes aos sistemas e endereços eletrônicos
utilizados pelos representados, além dos registros das câmeras de segurança dos locais em

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio de Janeiro
7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro



07/12/2020 :: 510004063239 - eproc - ::

https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34086ad39b44241fad4bf561ba… 12/12

5075840-58.2020.4.02.5101 510004063239 .V2

que se cumpram as medidas; d) valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de
valor igual ou superior a R$ 20.000,00 ou US$ 5.000,00 e desde que não seja apresentada
prova documental cabal de sua origem lícita.

DETERMINO que os celulares e tablets apreendidos sejam encaminhados ao
Núcleo de Perícia Criminal da Polícia Federal imediatamente após a diligência, a fim de que
sejam extraídos por meio da “extração física”, se possível, para permitir a coleta de um
número maior de informações e juntados aos autos no prazo de 5 (cinco) dias.

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.

Mantenho o SEGREDO ABSOLUTO DE JUSTIÇA enquanto perdurar a
operação.

Por fim, após resposta do MPF sobre o montante requerido e antes da
implementação de indisponibilidade, desmembrem-se os autos para autuação em apartado
como SEQUESTRO-MEDIDAS ASSECURATÓRIAS, por dependência a este.   

 

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 510004063239v2 e do código CRC 89c07bc1. 
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