MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

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

Processo a ser distribuído por dependência aos autos nº 0500875-74.2019.4.02.5101
(IPL nº 38/2019-11 SR/PF/RJ – Operação Favorito)
Outras referências:
Ação Penal nº 5036297-48.2020.4.02.5101 (Denúncia ORCRIM Operação Favorito)
Autos nº 5010476-42.2020.4.02.5101 (medida cautelar de prisão e busca e apreensão)
Autos nº 5011155-42.2020.4.02.5101 (Cautelar de sequestro e indisponibilidade de
bens – Operação Favorito)
Autos n.º 0500358-69.2019.4.02.5101 (Cautelar de afastamento dos sigilos bancário,
fiscal, telemático e telefônico – Operação Favorito)

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República que
ao final subscrevem no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, em especial a
disposta no art. 129, I, da Constituição Federal, vem oferecer DENÚNCIA em desfavor de:

1) MÁRIO PEIXOTO, brasileiro, empresário, nascido em
,
inscrito no CPF sob o nº
, RG nº
,
filho de
, residente
na Avenida
, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro,
RJ, atualmente custodiado no Presídio Pedrolino Werling de Oliveira
(SEAPPO), galeria A, localizado em Bangu, Complexo de Gericinó;

2)

VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO,
, Inscrito no CPF nº
, filho de
, residente na Rua
da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ;
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brasileiro,

nascido em
, RG nº
, Barra
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3) PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, brasileiro, nascido em
,
inscrito no CPF sob o nº
, RG nº
,
filho de
, residente na Rua
, Porto Novo, Saquarema, RJ, atualmente
custodiado no Presídio Pedrolino Werling de Oliveira (SEAPPO),
galeria A, localizado em Bangu, Complexo de Gericinó;

4) ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, brasileiro, nascido em
, inscrito no CPF sob o nº
, RG nº
, filho de
, residente na Rua
,
, Centro, Nova Iguaçu, RJ, atualmente custodiado no Presídio
Pedrolino Werling de Oliveira (SEAPPO), galeria A, localizado em
Bangu, Complexo de Gericinó;

5) MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES, brasileiro,
nascido em
, inscrito no CPF sob o nº
,
RG nº MG
, filho de
e
, residente na Rua
, Paragominas, PA;

6) ARTHUR CESAR DE MENEZES SOARES FILHO, brasileiro,
nascido em
, inscrito no CPF sob o nº
RG nº
filho de
s, residente na
, MIAMI, FL, Estados Unidos;

7) IURY MOTTA MELO DE SÁ, brasileiro, nascido em
inscrito no CPF sob o nº
, RG nº
filho de
residente na Rua
, Porto Novo, Saquarema, RJ;

,
,
,

8) EDUARDO PINTO VEIGA, brasileiro, nascido em
inscrito no CPF sob o nº
, RG nº
filho de
, residente na Rua
, Sao Francisco Xavier, Rio de Janeiro, RJ;

,
,

9) FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO, brasileiro, nascido em
, inscrito no CPF sob o nº
, RG nº
, filho de
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, residente na Rua
, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ; e

10) AGUIDO HENRIQUE ALMEIDA DA COSTA, brasileiro, nascido
em
, inscrito no CPF sob o nº
, RG nº
, filho de
, residente na Rua
Bacaxa, Saquarema, RJ.

em razão dos fatos que passa a expor.
1

CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS

A presente denúncia é desdobramento das Operações “Favorito”, “Quinto do
Ouro” e “Cadeia Velha”, e das investigações realizadas pelo Ministério Público Federal e
Polícia Federal conduzidas no bojo do IPL nº 38/2019-11 SR/PF/RJ. Nesse contexto,
apurou-se a prática de crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e
organização criminosa, envolvendo o empresário MÁRIO PEIXOTO e pagamentos de
vantagens indevidas feitos a Conselheiros do TCE/RJ, Deputados Estaduais e outros
agentes públicos, com o intuito de obter contratos e facilidades no âmbito do Governo do
Estado do Rio de Janeiro, utilizando-se, para tanto, de complexa rede de empresas
constituídas com familiares e pessoas de confiança
As medidas cautelares que embasam esta investigação tiveram início de
janeiro de 2019, nos autos do processo nº 0500358-69.2019.4.02.5101, conforme
requerimento do Ministério Público Federal de afastamento dos sigilos bancário, fiscal,
telemático e telefônico de MÁRIO PEIXOTO, familiares e empresas vinculadas. As
investigações avançaram com a ampliação das medidas de afastamento de sigilo para
operadores financeiros e pessoas jurídicas interpostas identificadas e medidas de
interceptação telefônica e telemática que angariaram importantes elementos de prova
acerca da contemporaneidade das condutas da organização criminosa, estando em curso
diligências de cooperação jurídica internacional para mapear o caminho dos recursos
remetidos ao exterior pelos investigados.
Segundo apurado ao longo das investigações, o empresário MÁRIO

3/117

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

PEIXOTO realizou, ao longo dos anos, pagamentos sistemáticos de propina a diversos
agentes públicos – como Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro,
deputados estaduais, particularmente PAULO MELO e JORGE PICCIANI – para garantir a
manutenção dos contratos de gestão de UPA’s por meio da Organização Social IDR, a qual
controla por intermédio de interposta pessoa, seu operador financeiro LUIZ ROBERTO
MARTINS.
Conforme demonstrado nos autos das medidas cautelares, para manter seu
poder econômico e político, MÁRIO PEIXOTO instituiu, junto de seus familiares e pessoas
próximas, uma complexa rede composta por mais de cem interpostas pessoas físicas e
jurídicas, identificadas até o momento, como forma de distanciar o seu patrimônio da origem
nos contratos públicos.
Com efeito, as investigações conduzidas pelo Polícia Federal, Ministério
Público Federal e Receita Federal demonstraram uma complexa e sofisticada rede de
lavagem de capitais, onde dezenas de interpostas pessoas se revezavam à frente de
pessoas jurídicas com o intuito de ocultar a figura do capo da organização criminosa:
MÁRIO PEIXOTO.
O gráfico abaixo representa de forma ilustrada parcela da complexa rede
desenvolvida pela organização criminosa1:

1 Em razão de sua grande extensão, a visualização se torna melhor baixando os arquivos em pdf (para abertura
no software Adobre Acrobat) ou .anb (para abertura e visualização no programa IBM i2):
a) PDF: https://mpfdrive.mpf.mp.br:443/ssf/s/readFile/share/205123/5957819152347804427/publicLink/
Mario%20Peixoto%20-%20Favorito%20-%20Den%C3%BAncia.pdf
b) ANB: https://mpfdrive.mpf.mp.br:443/ssf/s/readFile/share/205143/-975911430589039644/publicLink/
Mario%20Peixoto%20-%20Favorito%20-%20Den%C3%BAncia.anb

4/117

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

O escopo da organização criminosa foi descortinado por meio de detalhada
investigação que mostrou as técnicas utilizadas por MÁRIO PEIXOTO para comandar, por
meio de terceiros, a contratação de organizações sociais e pessoas jurídicas por ele
controladas pelo Estado do Rio de Janeiro.
O esquema criminoso que perdurou durante anos é de difícil detecção, haja
vista a quantidade de interpostas empresas utilizadas, a movimentação de altos valores em
espécie, a utilização de “laranjas” e a atuação sistemática da organização criminosa na
destruição de provas e na realização de alterações societárias para o distanciamento dos
reais proprietários das empresas do grupo, e somente foi desbaratado mediante a utilização
de técnicas especiais de investigação, como interceptação telefônica, telemática,
afastamentos de sigilos fiscal e bancário.
Nesta denúncia são apresentados crimes de corrupção ativa e passiva
envolvendo MÁRIO PEIXOTO e o ex-Deputado Estadual PAULO MELO, relacionados ao: i)
pagamento de vantagens indevidas de USD 1.000.000,00 no exterior por meio de offshores,
bem como a conversão dos valores em ativo lícito, consistente em imóvel em Miami (EUA) e
a ocultação do seu real proprietário; ii) pagamento de vantagens indevidas no total de R$
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11.200.000,00, por meio da aquisição e ocultação dissimulada da Fazenda Alvorada, no
Pará; iii) pagamento de vantagens indevidas de R$ 1.500.000,15 e a ocultação dos recursos
decorrentes de crimes por meio de operações fictícias de compra e venda de gado.
Contudo, a presente denúncia não encerra todos os crimes praticados pela
organização criminosa, sendo certo que as investigações prosseguem para rastrear todo o
caminho do dinheiro e os demais atos de lavagem, bem como crimes de corrupção e
peculato envolvendo organizações sociais e empresas controladas pelo grupo. Assim,
registra-se que a ausência de menção a fatos e pessoas nessa denúncia não implica
arquivamento implícito.

2

RESUMO DAS IMPUTAÇÕES TÍPICAS

2.1

Dos Crimes de corrupção ativa/passiva e lavagem de dinheiro envolvendo a

aquisição de cobertura em Miami (arts. 317 c/c 327, §2º, e 333, todos do CP e art. 1º,
§1º, I, e §4º da Lei nº 9.613/98) – MÁRIO PEIXOTO, VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO,
PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, ARTHUR SOARES, EDUARDO PINTO VEIGA, IURY
MELO, ALESSANDRO DUARTE (FATOS 01 E 02 E CONJUNTO DE FATOS 03)

Em data que não se pode precisar, no ano de 2015, os empresários MÁRIO
PEIXOTO e ARTHUR SOARES, de modo consciente e voluntário, na qualidade de sócios
de fato e de direito de empresas que contratavam com o Estado do Rio de Janeiro no setor
de serviços, ofereceram, prometeram e efetivamente pagaram vantagem indevida, no valor
de USD 1.000.000,00 (um milhão de dólares) a PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, em razão de
seu cargo de Deputado Estadual, com o intuito de obter facilidades e proteção em relação
aos contratos de suas empresas com o Estado do Rio de Janeiro (Crime de corrupção
ativa: Art. 333, do Código Penal – Fato 01).
Em data que não se pode precisar, no ano de 2015, PAULO CÉSAR MELO
DE SÁ, de modo consciente e voluntário, em razão de seu cargo de Deputado Estadual,
solicitou, aceitou promessa e efetivamente recebeu vantagem indevida no valor de USD
1.000.000,00 (um milhão de dólares), ofertada e paga pelos empresários MÁRIO PEIXOTO
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e ARTHUR SOARES (crime de corrupção passiva: Art. 317 c/c Art. 327, §2º, ambos do
Código Penal – Fato 02).
Consumados os delitos antecedentes de corrupção ativa e passiva (arts. 333
e 317 do CP) e organização criminosa (art. 2º, da Lei nº 12.850/13), entre junho de 2015 até
a presente data, PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, em conluio com os empresários MÁRIO
PEIXOTO e ARTHUR SOARES, com o auxílio de VINÍCIUS PEIXOTO, ALESSANDRO
DUARTE, EDUARDO VEIGA e IURY MELO MOTA DE SÁ, de forma livre e consciente, por
intermédio de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a natureza, a origem, a
localização, a disposição, a movimentação e a propriedade USD 1.000.000,00 (um milhão
de dólares), convertendo em ativo lícito o produto de crimes de corrupção praticados pela
organização criminosa, com a compra de imóvel em Miami, especificamente a unidade 1901
(PH01), localizada na 601 NE 27TH STREET, FL 33137, por interposta pessoa, utilizando
da offshore MCK USA 1 LLC, com o pagamento do valor de USD 1.000.000,00 proveniente
de corrupção, com a manutenção do referido bem em nome da mencionada empresa, com a
finalidade de converter os recursos de origem ilícita pertencente à organização criminosa em
ativo lícito e também para ocultar o real proprietário do bem que é o denunciado PAULO
CÉSAR MELO DE SÁ. (Crime de lavagem de dinheiro art. 1º, §1º, I, e §4º, da Lei nº
9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30, do Código Penal – Conjunto de fatos 03).

2.2

Dos Crimes de corrupção ativa/passiva e lavagem de dinheiro envolvendo a

aquisição de Fazenda no Pará (arts. 317 c/c 327, §2º, e 333, todos do CP e art. 1º, §1º, I,
e §4º, da Lei nº 9.613/98) – MÁRIO PEIXOTO, VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO, MARCOS
GUILHERME RODRIGUES BORGES, PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, FÁBIO CARDOSO
DO NASCIMENTO (FATOS 04 E 05 E CONJUNTO DE FATOS 06)

Em agosto de 2014, o empresário MÁRIO PEIXOTO, de modo consciente e
voluntário, na qualidade de sócio de fato e de direito de empresas que contratavam com o
Estado do Rio de Janeiro no setor de serviços, ofereceu, prometeu e efetivamente pagou
vantagem indevida, no valor de R$ 11.200.000,00 (onze milhões e duzentos mil reais),
correspondente ao valor histórico de compra e venda da Fazenda Alvorada, no Estado do
Pará, em benefício de PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, em razão de seu cargo de Deputado
Estadual, com o intuito de obter facilidades e proteção em relação aos contratos de suas

7/117

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

empresas com o Estado do Rio de Janeiro

(Crime de corrupção ativa: Art. 333, do

Código Penal – Fato 04).
Em agosto de 2014, PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, de modo consciente e
voluntário, em razão de seu cargo de Deputado Estadual, solicitou, aceitou promessa e
efetivamente recebeu vantagem indevida no valor de R$ 11.200.000,00 (onze milhões e
duzentos mil reais), correspondente ao valor histórico de compra e venda da Fazenda
Alvorada, no Estado do Pará, ofertada e paga pelo empresário MÁRIO PEIXOTO (crime de
corrupção passiva: Art. 317 c/c Art. 327, §2º, ambos do Código Penal – Fato 05).
Consumados os delitos antecedentes de corrupção ativa e passiva (arts. 333
e 317 do CP) e organização criminosa (art. 2º, da Lei nº 12.850/13), entre abril de 2014 até a
presente data, o empresário MÁRIO PEIXOTO e PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, com o
auxílio de VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO, MARCOS GUILHERME BORGES e FÁBIO
CARDOSO DO NASCIMENTO, ocultaram e dissimularam a natureza, a origem, a
localização, a disposição, a movimentação e a propriedade de R$ 11.200.000,00 (onze
milhões e duzentos mil reais), com a compra da Fazenda Alvorada, situada no Município de
Ipixuna/PA, por interposta pessoa, utilizando a empresa MV GESTÃO E CONSULTORIA DE
ATIVOS EMPRESARIAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 19.394.911/0001-79), tendo
sido pago o valor proveniente de corrupção de R$ 11.200.000,00, com a manutenção do
referido bem em nome da mencionada empresa, com a finalidade de converter os recursos
de origem ilícita pertencente à organização criminosa em ativo lícito e também para ocultar o
real proprietário do bem que é o denunciado PAULO CÉSAR MELO DE SÁ (Crime de
lavagem de dinheiro art. 1º, §1º, I, e §4º, da Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30,
do Código Penal – Conjunto de fatos 06).

2.3

Dos Crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro

envolvendo a compra e venda fictícia de gado (arts. 317 c/c 327, §2º, e 333, todos do
CP e art. 1º, §1º, I, e §4º da Lei nº 9.613/98) – MÁRIO PEIXOTO, PAULO CÉSAR MELO
DE SÁ, VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO, ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, MARCOS
GUILHERME RODRIGUES BORGES, FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO e AGUIDO
HENRIQUE ALMEIDA DA COSTA (FATOS 07 E 08 E CONJUNTO DE FATOS 09)
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Entre os anos de 2013 e 2014, o empresário MÁRIO PEIXOTO, de modo
consciente e voluntário, na qualidade de sócio de fato de empresas que contratavam com o
Estado do Rio de Janeiro no setor de serviços, em mais de uma centena de oportunidades,
reveladas por transações bancárias fracionadas, ofereceu, prometeu e efetivamente pagou
vantagem indevida no valor de R$ 1.500.000,15 (um milhão e quinhentos mil reais e quinze
centavos) a PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, em razão de seu cargo de Deputado Estadual,
com o intuito de obter facilidades e proteção em relação aos contratos de suas empresas
com o Estado do Rio de Janeiro. (Crime de corrupção ativa: Art. 333, do Código Penal –
Fato 07)
Em 17/09/2013, PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, de modo consciente e
voluntário, em razão de seu cargo de Deputado Estadual, em mais de uma centena de
oportunidades, reveladas por transações bancárias fracionadas, solicitou, aceitou promessa
e efetivamente recebeu vantagem indevida no valor de R$ 1.500.000,15 (um milhão e
quinhentos mil reais e quinze centavos), ofertada e paga pelo empresário MÁRIO PEIXOTO
(crime de corrupção passiva: Art. 317 c/c Art. 327, §2º, ambos do Código Penal – Fato
08).
Consumados os delitos antecedentes de corrupção ativa e passiva (arts. 333
e 317 do CP) e organização criminosa (art. 2º, da Lei nº 12.850/13), ao menos entre
01/01/2013 e 14/05/20202, por intermédio de organização criminosa, o empresário MÁRIO
PEIXOTO e PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, com o auxílio de VINÍCIUS FERREIRA
PEIXOTO, ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, MARCOS GUILHERME RODRIGUES
BORGES, FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO, ANDRÉA CARDOSO DO NASCIMENTO
e ÁGUIDO HENRIQUE DE ALMEIDA COSTA, de forma livre e consciente, ocultaram e
dissimularam a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a
propriedade do montante de R$ 1.500.000,15 (um milhão e quinhentos mil reais e quinze
centavos), convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção praticados pela
organização criminosa, por meio de operações fictícias de compra e venda de gado da
empresa MAUÁ AGROPECUÁRIA REUNIDAS LTDA para MÁRIO PEIXOTO e para a
empresa ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, distanciando os
recursos de sua origem ilícita. (Crime de lavagem de dinheiro art. 1º, §1º, I, e §4º, da Lei
nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30, do Código Penal – Conjunto de fatos 09)
2

Data de deflagração da Operação Favorito.
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3

NARRATIVA DOS FATOS

3.1

Dos Crimes antecedentes:

Além dos crimes de corrupção passiva e ativa narrados nesta denúncia,
importante observar que existem provas robustas a respeito da prática de atos de corrupção
e lavagem de ativos envolvendo os principais agentes das condutas delituosas ora
imputadas: o ex-Deputado Estadual PAULO MELO3 e os empresários MÁRIO PEIXOTO e
ARTHUR SOARES.
Como é de conhecimento deste Juízo, o complexo de investigações que se
desencadeou a partir da deflagração da Operação Calicute, demonstrou que esses três
personagens integraram ao longo dos anos a mesma organização criminosa que se
instalou no Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ainda que atuando em diferentes
ramificações, as quais foram sendo desvendadas no decorrer das investigações, os
empresários MÁRIO PEIXOTO, ARTHUR SOARES e o ex-Deputado Estadual PAULO
MELO praticavam condutas no âmbito da organização criminosa que apresentam pontos de
contato ora desvendados.
Vale rememorar que ARTHUR SOARES, conhecido como REI ARTHUR, era
o empresário que dominava o setor de serviços terceirizados no Estado do Rio de Janeiro,
tendo obtido uma enormidade de contratos públicos à época do Governo de SÉRGIO
CABRAL, às custas de pagamentos de propina milionários, inclusive por meio de offshores.
No âmbito da Operação Unfairplay foram identificados atos de corrupção
envolvendo o pagamento de vantagens indevidas na ordem de USD 10 MILHÕES por meio
da offshore MATLOCK, nas Bahamas, em benefício do ex-Governador SÉRGIO CABRAL,
auxiliado pelos doleiros MARCELO e RENATO CHEBAR (ação penal nº 050752426.2017.4.02.5101 – DOC. 01). Além disso, também desvendou-se que ARTHUR SOARES
atuou no esquema de corrupção envolvendo a compra de votos para a escolha da sede dos
3

Deputado Estadual no Rio de Janeiro desde o ano de 1990, tendo se reeleito nas eleições
posteriores totalizando sete mandatos. Reeleito pela última vez em 2014, para o mandato até
2019, no curso do qual foi preso nas Operações Cadeia Velha e Furna da Onça.
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Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, em conluio com o ex-Governador SÉRGIO
CABRAL (ação penal nº 0196181-09.2017.4.02.5101 – DOC. 02).
Após extensa investigação, que contou com a produção de documentos protegidos por sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático, o Caso “Calicute” e o Caso “Eficiência” conseguiram demonstrar como a organização criminosa comandada pelo ex-governador SÉRGIO CABRAL atuou para praticar atos de corrupção que desviaram mais de
USD 100.000.000,00 (cem milhões de dólares) pertencentes ao Estado do Rio de Janeiro,
mediante sofisticado processo de lavagem de recursos no exterior.
A investigação revelou que, desde que tomou posse como chefe do Poder
Executivo do Estado do Rio de Janeiro, em 01/01/2007, SÉRGIO CABRAL instituiu como regra o pagamento, pelas empresas contratadas pelo Rio de Janeiro, de propina (“kick-backs”)
equivalente a uma média de 5% dos valores dos contratos celebrados com tais empresas.
A partir de depoimentos prestados em acordos de colaboração firmados com
investigados, foi possível descobrir posteriormente que SÉRGIO CABRAL recebeu vantagens indevidas associadas não apenas a contratos para realização de obras públicas, como
também a contratos firmados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro em outras áreas,
como, por exemplo, a de prestação de serviços terceirizados (vigilância, limpeza, portaria
etc).
Com efeito, apurou-se que ARTHUR SOARES, em troca de vantagens na celebração de contratos com suas empresas de prestação de serviços terceirizados, fez pagamentos de vantagens indevidas a diversos integrantes da organização criminosa chefiada
pelo ex-governador SÉRGIO CABRAL, tanto no Brasil como no exterior.
No exterior, tais vantagens indevidas foram pagas por meio de:
(1) transferências financeiras feitas pela empresa MATLOCK
CAPITAL GROUP LTD (MATLOCK), pertencente a ARTHUR
SOARES, para empresas usadas por provedores de serviços financeiros prestados no interesse de SÉRGIO CABRAL;
(2) transferências financeiras feitas pela MATLOCK, em nome
de SÉRGIO CABRAL, para um membro da Comissão que esco-
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lheria a cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016.
No Brasil, as vantagens indevidas foram pagas por meio de:
(3) entregas de recursos em espécie;
(4) celebração de contratos fictícios com membros da organização criminosa; e
(5) pagamento de despesas pessoais de membros da organização criminosa.

3.1.1. DO RECEBIMENTO DE RECURSOS POR SÉRGIO CABRAL POR MEIO DA CONTA MATLOCK

Em depoimento prestado na Procuradoria da República do Estado do Rio de
Janeiro, o provedor de serviços financeiros (“operador financeiro”) RENATO CHEBAR informou que CARLOS MIRANDA, braço direito do ex-governador SÉRGIO CABRAL, procurou o
depoente, informando que SÉRGIO CABRAL tinha recursos a receber de ARTHUR SOARES, dono de várias empresas que prestavam serviços para o Estado do Rio de Janeiro.
Em razão disso, RENATO CHEBAR pediu que ARTHUR SOARES abrisse
uma conta no Banco EVG, em Antígua e Barbuda, onde CHEBAR já possuía recursos, a fim
de que o acerto de contas fosse facilitado. Segue transcrito o trecho do depoimento em que
RENATO CHEBAR, designado como “Colaborador”, presta informações sobre a abertura da
conta (DOC. 03):
Que quanto à conta MATLOCK gostaria de esclarecer que a sua abertura se
deu da seguinte forma: que foi procurado por CARLOS MIRANDA em aproximadamente 2009/2010; Que MIRANDA afirmou que SÉRGIO CABRAL tinha
valores a receber no exterior de um empresário de nome ARTHUR; Que o
Colaborador solicitou, então, a MIRANDA que fosse providenciada abertura
de conta, em nome do empresário no Banco EVG; Que solicitou que a conta
fosse aberta no EVG, onde o Colaborador já possuía conta, a fim de não levantar suspeitas quando as transferências fossem realizadas, uma vez que
transferências internas dentro de uma mesma instituição bancária são menos
sujeitas à fiscalização das autoridades; Que os documentos de abertura da
referida conta foram providenciados diretamente, por pessoa que não sabe
identificar, junto ao referido banco, sem a interferência do Colaborador; Que,
posteriormente, veio a saber que ARTHUR se tratava do empresário ARTHUR CESAR DE MENEZES SOARES FILHO, dono da empresa FACILITY;
Que foi cadastrada procuração em favor do Colaborador junto ao Banco EVG
para que o Colaborador pudesse fazer as movimentações necessárias; Que
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os valores foram creditados na conta MATLOCK e foram posteriormente
transferidos para a conta BLUESTREAM em nome do Colaborador; Que, ao
final de cada ano, CARLOS MIRANDA procurava o Colaborador em busca de
informações fiscais a fim de repassá-las ao titular da conta, com o escopo de
fazer declaração de renda; Que se recorda que, em certa oportunidade, não
sabendo precisar o ano, funcionários do Banco EVG entraram em contato
com o Colaborador para relatar que o titular da conta MATLOCK reclamou do
saldo existente em conta; Que, então, o Colaborador se encontrou com CARLOS MIRANDA, solicitando que esclarecesse junto aos titulares da conta MATLOCK que os valores depositados naquela conta seriam transferidos, à sua
totalidade, para uma das contas do Colaborador; Que após feito isso não
houve mais reclamações; Que recorda-se que o aporte inicial foi em torno de
USD 5.500.000,00; Que sabe dizer que houve outros aportes, em menor valor, ao longo do tempo, até meados de 2013; Que todos os valores depositados na conta MATLOCK tinham por beneficiário final SÉRGIO CABRAL.

3.1.2. DOS DEPOIMENTOS DE ENRICO MACHADO E LEONARDO ARANHA

Em depoimento prestado na Procuradoria da República do Estado do Rio de
Janeiro, ENRICO MACHADO, gestor do banco EVG, deu maiores detalhes a respeito dos
pagamentos feitos por ARTHUR SOARES a SÉRGIO CABRAL por meio da conta da MATLOCK, esclarecendo que RENATO CHEBAR encaminhou documentação ao Banco EGV
para a abertura de conta em nome de ARTHUR SOARES e que RENATO CHEBAR tinha
procuração para movimentá-la.
LEONARDO ARANHA, que também trabalhava no Banco EVG, prestou na
Procuradoria da República do Estado do Rio de Janeiro as seguintes declarações sobre o
assunto:
Que solicitação de abertura da conta Matlock foi feita por RENATO CHEBAR
por volta de 2010; Que, após a solicitação, o back-office do Banco EVG enviou formulários para preenchimento, bem como listagem de documentação necessária; Que a documentação foi devolvida em nome de empresa chamada
MATLOCK, cujo beneficiário final era ARTHUR CEZAR DE MENEZES SOARES FILHO; Que havia procuração em nome de RENATO CHEBAR com poderes ilimitados para movimentação e transferências de ativos, tanto no EVG
como para outros bancos; Que, normalmente, os procuradores de contas
possuem poderes apenas para gerir os ativos dentro da instituição financeira
e não para transferir para outras contas, ainda que dentro do mesmo banco;
Que não só por ter poderes ilimitados para movimentação da conta, mas
como também pelo fato de que passou a transferir os recursos para outras
contas de seu controle e gestão, ficou claro que RENATO CHEBAR era a
pessoa que detinha a gestão plena dos recursos MATLOCK.
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3.1.3. DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA POR RENATO CHEBAR

RENATO CHEBAR apresentou à Procuradoria da República do Estado do
Rio de Janeiro documentos bancários que comprovam que ARTHUR SOARES utilizou a
conta mantida pela MATLOCK para, por intermédio do declarante, efetuar pagamentos no
interesse de SÉRGIO CABRAL, de duas formas:
(a) transferências para conta bancária da BLUE STREAM INVESTMENTS
LLC (BLUE STREAM), controlada por RENATO CHEBAR, no valor total de
USD 6.357.459,54; e
(b) transferências para contas no exterior em nome de “remittance/hawala
operators” que trabalhavam para RENATO CHEBAR, no montante de USD
3.368.566,00.
Todas as transferências foram feitas por RENATO CHEBAR, que detinha procuração para movimentar a conta que a MATLOCK possuía no EVG Bank em Antígua e
Barbuda (Conta nº 01145), como revelam as declarações abaixo, prestadas por ele na Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro:
QUE, para operacionalizar o recebimento dos valores sugeriu a CARLOS MIRANDA, que o empresário devedor, entrasse em contato com o pessoal do
EVG Bank, Instituição bancária onde o DECLARANTE já era cliente e abrisse
uma conta no mesmo banco; QUE, tal solicitação objetivava facilitar a transferência, uma vez que sendo o pagador e recebedor clientes da mesma instituição bancária, a compensação seria interna, diminuindo os riscos de solicitações de esclarecimentos; QUE, mesmo tendo procuração para movimentar a
conta, somente após algumas operações de créditos e débitos terem sido realizados veio a saber que o empresário devedor era o Sr. ARTHUR CESAR
MENEZES SOARES FILHO; QUE, toda parte de abertura da conta e documentos foi realizada diretamente entre o Sr. ARTHUR CESAR MENEZES SOARES FILHO ou pessoa por ele indicada e o EVG Bank; QUE, a conta aberta
foi denominada MATLOCK, recebendo o n.º 01145 e era de titularidade de
ARTHUR CESAR MENEZES SOARES FILHO; QUE, quer ratificar o DECLARANTE que possuía uma procuração arquivada no Banco para movimentar e
controlar referida conta; QUE, a conta MATLOCK, enquanto estava em operação, recebeu um total de créditos no valor de USD 10.474.460,00 (dez milhões quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta dólares
americanos); QUE referidos valores eram devidos pelo Sr. ARTHUR CESAR
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MENEZES SOARES FILHO ao Sr. SERGIO CABRAL, conforme já declarado
anteriormente;
Quanto às transferências feitas diretamente pela MATLOCK para a BLUESTREAM, RENATO CHEBAR apresentou o seguinte documento do Banco EVG, com informações precisas quanto a valores e datas:

RENATO CHEBAR também apresentou tabela contendo datas e valores referentes às demais transferências citadas, feitas de conta da MATLOCK para contas de
“hawala/remittance brokers” com o objetivo de que os recursos fossem internalizados no
Brasil em proveito de SÉRGIO CABRAL. Segue a tabela:
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Em formato gráfico, assim podem ser descritas as transações efetuadas para
viabilizar o pagamento de propina:

Como elemento de corroboração de suas alegações, RENATO CHEBAR juntou, ainda, documentos relacionados à transferência de USD 210.000,00, em 23 de março
de 2012, da conta MATLOCK para a conta HUSTAR COMERCIAL, o que demonstra que
possuía poderes para movimentar a conta MATLOCK (conta nº 01145):
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3.1.4. DA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL COM A FRANÇA

Em fevereiro de 2017, o Ministério Público Financeiro francês enviou ao Brasil
o Pedido de Auxílio Internacional Direto em Matéria Criminal n. 16.133.000.600, encaminhado aos procuradores da república requerentes para cumprimento, no intuito de obter informações e provas que pudessem auxiliar em investigação em curso naquele país envolvendo a Associação Internacional das Federações de Atletismo.
O documento narra que as investigações começaram na França a partir da
apuração da prática de corrupção junto à Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) e à Agência Mundial de Antidopagem (AMA) envolvendo atletas russos que faziam uso de produtos proibidos para aumentarem o rendimento físico, bem como da verificação da “atitude particularmente complacente de alguns membros da IAAF” em face de tal situação, o que foi tido como “contrapartida de acordos”.
Segundo o aludido documento, dentre as pessoas que participavam desse
sistema de corrupção e fraudes nas apurações de dopagem, estava PAPA MASSATA DIACK, filho do presidente da IAAF, LAMINE DIACK.
Em 21/12/15, LAMINE DIACK foi interrogado pelas autoridades francesas e
admitiu a existência de um esquema de corrupção no sistema de apuração de dopagem.
Na ocasião, as autoridades francesas também constataram que
Inúmeros elementos permitiram atualizar a existência de um sistema de corrupção muito mais vasto, instituído há muito mais tempo, centrado à volta de
Papa Massata DIACK. Aproveitando as funções e a influência de seu pai no
seio da IAAF e do Comitê Internacional Olímpico (CIO), Papa Massata DIACK
parece ter negociado várias vezes o seu voto e a sua influência para obter a
designação das cidades encarregadas de acolher as maiores competições
mundiais.
As condições de designação das cidades organizadoras de uma Copa do
Mundo das Nações de atletismo (2006) e das Finais Mundiais de atletismo
(2006-2008), de 4 Campeonatos do Mundo de atletismo (2015, 2017, 2019 e
2021) e de 2 Jogos Olímpicos (Rio de Janeiro 2016 e Tóquio 2020) estão afetadas.
Em 04/03/16, ERIC WALTHER MALESON apresentou-se voluntariamente ao
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Ministério Público Francês como ex-atleta olímpico brasileiro e membro do Comitê Olímpico
Brasileiro entre 2002 e 2012 e informou que “desejava testemunhar perante a justiça francesa de fatos relativos a compras de votações africanas pela estrutura que apoiava a candidatura da cidade do Rio para atribuição de organização dos jogos olímpicos do verão de
2016.”
MALESON foi ouvido pelos magistrados do Ministério Público Financeiro francês em Boston (EUA) no dia 28/06/16, no âmbito de assistência em carta rogatória enviada
aos Estados Unidos. Nessa oportunidade, MALESON afirmou que:
[…] durante o mês de julho de 2009, uma delegação brasileira, nomeadamente composta por Carlos NUZMAN e Ruy Cesar Miranda Reis (Miranda REIS),
ajudante dos esportes na Prefeitura do Rio de Janeiro, se tinha deslocado a
ABUJA (Nigéria) para apresentar a candidatura do Rio de Janeiro aos países
africanos. Alguns meses mais tarde, quando se encontrava no Rio de Janeiro
na companhia de Miguel PEREZ, secretário-geral da federação brasileira dos
esportes de gelo, se tinha encontrado com Ruy Cesar Miranda REIS que lhe
tinha indicado que o encontro se tinha passado bem e lhe tinha feito compreender que o dinheiro tinha sido pago.
Em análise da movimentação financeira de PAPA DIACK, as autoridades francesas chegaram a uma constatação contundente sobre a participação da MATLOCK, empresa de ARTHUR SOARES, no esquema de corrupção investigado:
Assim, a 23 de setembro de 2009, a sociedade MATLOCK CAPITAL GROUP
LIMITED (Omar Hodge BLDG, 2FL, Road Town, TORTOLA NA VG) baseada nas Ilhas Virgens Britânicas, iniciou a partir de uma conta UBS
(UBSWUS33) uma transferência de 2.000.000 dólares a favor de Papa Massata DIACK na sua conta bancária da SOCIETE GENERALE
(FR7630003030020005262876644 – AG CLIENTELA PRIVADA ITL-REFMOTIT DESPESAS DE CONSULTORIA VTB) em Fontenay Sous Bois (França).
A 28 de setembro de 2009, uma transferência contrária de 1 999 970 dólares foi realizada da conta da SOCIETE GENERALE (Head Office – Paris) de
Papa Massata DIACK para o da sociedade MATLOCK CAPITAL GROUP LIMITED com as observações “Not economic reason for a particular account
with us”. Esse movimento permite pensar que a transferência não foi validada
pela SOCIETE GENERALE.
Imediatamente após, a mesma sociedade MATLOCK CAPITAL GROUP LIMITED, desta vez em Miami (Limited, suite 720 – Miami FL 33131-3354 –
Estados Unidos) procedeu a partir de outra conta bancária UBS (FL 24787)
a duas transferências para as filiais da SOCIETE GENERALE ao estrangeiro,
de um montante equivalente e que serão finalizadas:
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> a 29 de setembro de 2009: transferência de 500.000 dólares para Papa
Massata DIACK (Russia Diack Papa Massata BSGV – Ilyinka Street) na sua
conta (00173152) na SOCIETE GENERALE VOSTOK em Moscou (2 Yakimanskaya Naberezhnaya, 6th Floor, Moscovo 109180)
> a 29 de setembro de 2009: transferência de 1.500.000 dólares para a
sociedade
PAMODZI
CONSULTING
na
sua
conta
(IBAN
SN00110700061007949901) na SOCIETE GENERALE DE BRANQUES AU
SENEGAL (19 avenue du président L. Senghor BP 323 Dakar).
Em conclusão: segundo o Ministério Público Francês,
A 29 de setembro de 2009, Papa Massata DIACK beneficiou, portanto de
uma transferência de 2 000 000 dólares pagos, sem qualquer razão econômica aparente, pela sociedade MATLOCK CAPITAL GROUP LIMITED.
A análise desses fluxos permite pensar que a primeira transferência, por causa do seu valor e da origem geográfica, pode ter sido bloqueada em França
ao abrigo dos regulamentos antibranqueamento. Isso explicaria que tenha
sido imediatamente seguido de transferências fracionadas em nome da mesma sociedade desta vez baseada em Miami, a partir de outra conta bancária,
e destinadas a duas filiais da SOCIETE GENERALE baseadas em países
mais complacentes em matéria de luta antibranqueamento. (...)
O conjunto desses elementos leva a confirmar que a intervenção de Lamine
DIACK a favor da candidatura da cidade do Rio de Janeiro para a organização dos JO 2016 pôde ser obtida, via o seu filho Papa Massata DIACK, contra pagamentos realizados por indivíduos que tinham interesse em que essa
cidade fosse escolhida de modo a beneficiar de contratos governamentais e
comissões ocultas. A primeira transferência, que deu finalmente lugar a uma
transferência contrária, foi realizada na conta bancária aberta na França. Por
outro lado, uma parte dos fundos obtidos depois das transferências seguintes
foi quer depositada em contas bancárias francesas quer utilizada para aquisições em França. Esses fatos foram descobertos por ocasião da investigação
inicial aberta em França pelo PNF relativa a fatos de corrupção relativos à
dissimulação dos casos de dopagem de atletas internacionais russos e nos
quais intervêm os mesmos indivíduos.
Diante do contexto narrado, o Ministério Público Francês dirigiu pedido de cooperação internacional ao Brasil, tendo participado de uma primeira reunião presencial com
o Ministério Público Federal brasileiro para discutir o caso, no Brasil, em 09/05/2017.

3.1.5. COMPRA DE VOTO PARA A ESCOLHA DA SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS DE
2016

Conforme explanado no item anterior, o Ministério Público francês colheu

21/117

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

substancioso material para demonstrar que houve a compra do voto de LAMINE DIACK, por
meio de seu filho, PAPA MASSATA DIACK, para a escolha da sede dos Jogos Olímpicos de
2016, em que venceu a cidade do Rio de Janeiro.
As investigações promovidas pelo Ministério Público Federal, pela Receita
Federal do Brasil e pela Polícia Federal revelaram que a MATLOCK, de propriedade de ARTHUR SOARES, nada mais fez do que repassar a propina que pagaria diretamente a SÉRGIO CABRAL para, em nome desse último, beneficiar o senegalês PAPA MASSATA DIACK,
filho de LAMINE DIACK, em troca dos votos pela escolha da cidade-sede das Olimpíadas
de 2016.

Segundo apurado pelas investigações francesas,
As diferentes informações obtidas pelo PFN provenientes das células de informações financeiras francesas e americanas (TRAFIN e FINCen), integradas oficialmente em processo, tendem a mostrar que Papa Massara DIACK
obteve fundos para favorecer a designação da cidade do Rio de Janeiro.
A transferência, alguns dias da votação, de uma soma total de 2 milhões de
dólares a favor de Papa Massa DIACK, pessoalmente ou via a sua sociedade PAMODZI CONSULTING, para uma sociedade que pertence a um empresário brasileiro que manteve relações de negócios suspeitas ao âmbito de
contratos públicos passados com o estado e a cidade do Rio de Janeiro, reforça a hipótese de uma compra de votação. (...)
A 29 de setembro de 2009, papa Massata DIACK beneficiou, portanto de uma
transferência de 2000000 dólares pagos, sem qualquer razão econômica aparente, pela sociedade MATLOCK CAPITAL GROUP LIMITED.
Somadas as investigações feitas pelos Ministérios Públicos brasileiro e francês, temos o ciclo completo de como ocorreu a venda de voto para escolha da sede dos Jo gos Olímpicos de 2016, que teve como vencedora a cidade do Rio de Janeiro.
Conforme demonstrado na figura abaixo, o depósito foi feito por ARTHUR
SOARES, utilizando a conta da MATLOCK, para transferir vantagem indevida de USD
2.000.000,00 (dois milhões de dólares americanos) para PAPA DIACK em 29/09/2009:
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ARTHUR SOARES, dono de um grupo formado por dezenas de empresas
prestadoras de serviço para o Estado do Rio de Janeiro, tinha interesse evidente e direto na
realização desse grande evento esportivo: o aporte de vultosos investimentos pelo governo
federal no Estado do Rio de Janeiro e a abertura de uma imensa janela de oportunidades
para obter novos contratos, não apenas com o Estado do Rio de Janeiro, mas também com
o Município do Rio de Janeiro e com o Comitê Olímpico Rio 2016.
Neste grande esquema “ganha-ganha”, ARTHUR SOARES é mais um dos integrantes da organização criminosa e, nessa qualidade, direcionou propina de SÉRGIO CABRAL diretamente a PAPA MASSATA DIACK, de modo a garantir mais um voto na escolha
do Rio de Janeiro como sede para os Jogos Olímpicos de 2016.

23/117

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

3.1.6 DOS ILÍCITOS ENVOLVENDO PAULO MELO E MÁRIO PEIXOTO
Por sua vez, na Operação Cadeia Velha, que também se originou no
complexo de investigações desenvolvido pela Força Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro,
foram desvendados atos de corrupção ativa e passiva envolvendo o pagamento de quantias
milionárias para o ex-Deputado Estadual PAULO MELO, dentre outros, por executivos da
ODEBRECHT e da FETRANSPOR, além da imputação de crime de pertinência a
organização criminosa. A ação Penal tramitou no âmbito do TRF – 2ª Região e já se
encontra sentenciada nos autos nº 0100523.32.2017.4.02.0000/RJ (DOC. 04).
Após o avançar das investigações, foi deflagrada a Operação Furna da Onça,
que também identificou fatos ilícitos praticados por Deputados Estaduais da ALERJ, dentre
os quais, PAULO MELO, como denunciado no bojo da ação penal nº 050038637.2019.4.02.5101, em tramitação neste Juízo (DOC.05).
Em ambas as ações penais, FÁBIO CARDOSO foi também denunciado, pois
atuava como operador financeiro de PAULO MELO, tendo auxiliado o parlamentar nos
crimes de corrupção denunciados. Do mesmo modo, ANDREIA CARDOSO, irmã de FÁBIO
e também operadora financeira de PAULO MELO, foi denunciada nas referidas ações
penais.
Paralelamente, em desdobramento da Operação Quinto do Ouro, que se
originou no Superior Tribunal de Justiça e desbaratou esquema de pagamento de vantagens
indevidas para seis Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e um
ex-Conselheiro, foi revelado pelo então Presidente da Corte de Contas e colaborador,
JONAS LOPES DE CARVALHO JÚNIOR, que o empresário MÁRIO PEIXOTO realizou
pagamentos de vantagens indevidas de cerca de R$ 2 milhões para que o Tribunal tivesse
“boa vontade” em relação aos processos de contas das Organizações Sociais (conforme
Termos de Depoimento – DOC. 06).
Como revelado pelo colaborador, MÁRIO PEIXOTO agia como um
representante das Organizações Sociais e possuía estreitos vínculos com o então Deputado
Estadual PAULO MELO.
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De fato, na Operação Cadeia Velha, começaram a ser evidenciados os
vínculos espúrios de MÁRIO PEIXOTO com o então Deputado PAULO MELO4, conforme
citado na cautelar de afastamento de sigilo fiscal e bancário:
Conforme destacado em alguns trechos da medida cautelar de
afastamento de sigilos bancário e fiscal (DOC. 07)5, os vínculos de MÁRIO PEIXOTO com o
Deputado Estadual PAULO MELO, a referida medida cautelar ajuizada pelo MPF indica que:
PAULO MELO é sócio da MAUÁ AGROPECUÁRIA, registrada na JUCERJA,
em 21/02/2008, com WEVERSON DO CARMO LISBOA, cujo ingresso se deu
em 13/07/2009, após a saída da sócia SAQUAREMA VIP SERVIÇOS
ESPECIAIS S/C, em 13/07/2009, que, por sua vez, ingressou na MAUÁ, após
a saída, em 5/09/2009, de ALESSANDRO CARVALHO DE MIRANDA (RPA
nº3430/2017), empresário com grande número de empresas, dentre elas a
6.
ONIX SERVIÇOS LTDA., envolvida em escândalos de corrupçã
(…)
Não obstante o valor modesto do capital social da MAUÁ AGROPECUÁRIA,
não é difícil encontrar notícias de venda de gado em valores bem elevados
para fornecedor do estado do Rio de Janeiro, como a venda de um lote de
200 mil para a Fazenda Nova Trindade 7; ou leilões promovidos junto com
esses fornecedores, como o realizado com MÁRIO PEIXOTO (ML
Agropecuária)8; e aquisições expressivas9.
(…)
A empresa VENTO SUL tem como sócios o deputado estadual PAULO
MELO e seu filho IURY MOTTA DE MELO DE SÁ.
(…)
A VENTO SUL, conforme Relatório de Pesquisa nº 3436/2017 (diagrama de
fls. 3), é sócia das empresas NOVO RECREIO VARGEM GRANDE
EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES; SPE 1 EMPREENDIMENTOS
E INCORPORAÇÕES NOVO RECREIO VARGEM GRANDE LTDA.; e MM
4

Também em relação ao Deputado JORGE PICCIANI, contudo, essa denúncia se restringe aos
fatos que envolvem o Deputado PAULO MELO.

5

Processo compartilhado com essa 7ª Vara Federal para a investigação de agentes sem foro por
prerrogativa de função, como é o caso de MÁRIO PEIXOTO e seus familiares, conforme autos nº 050980722.2017.4.02.5101 (Caso SIMBA 001-MPF-002831-52).
6 http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/sanguessugas-operariam-em-obras-de-esgotos/
http://istoe.com.br/43980_NAS+ASAS+DA+FUNASA/
7 http://blogs.canalrural.com.br/leiloblog/tag/mangaratiba/
8 http://www.avanticonsultoria.com.br/novo/leilao.php?id leilao=375#
http://dstak.com/?eventosDetalhe,87
9 http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Leilao-do-Copa-faz-pista-de-elite-com-prenhezesNelore/2408
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AGROPECUÁRIA LTDA..
Circunstância em comum entre todas essas empresas é a existência de
algum membro da família PEIXOTO (RPAs nºs. 3413, 3415, 3416 e 3417),
como sócio, diretamente ou por meio de outra empresa. Família que
possui várias empresas com contratos milionários com o governo do estado
do Rio de Janeiro
A NOVO RECREIO e SPE 1 têm como sócios, além da VENTO SUL, a
MULTISERV LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP (RPA nº
3414/2017), da qual são sócios MÁRCIO e MARCO ANTÔNIO PEIXOTO,
irmãos de MÁRIO PEIXOTO.
A MM AGROPECUÁRIA LTDA. tem como sócios VINÍCIUS PEIXOTO, filho
de MÁRIO PEIXOTO, e a empresa MV GESTÃO E CONSULTORIA DE
ATIVOS EMPRESARIAIS e PARTICIPAÇÕES LTDA. ME, que tem como
sócios VINÍCIUS e MÁRIO PEIXOTO (RPA nº 3426/2017).
Nas declarações de bens apresentadas ao TSE por PAULO MATOS, nas
eleições de 2014, consta um crédito de R$ 50.000,00 decorrente de
empréstimo à MVC GESTÃO DE ATIVOS EMPRESARIAIS, CONSULTORIA
E PARTICIPAÇÕES (RPA nº 3418/2017), que tem como sócio MÁRIO
PEIXOTO,
administrador
da
MULTIPROF
–
COOPERATIVA
MULTIPROFISSIONAL DE SERVIÇOS (RPA nº 3474/2017), a favor de quem
o estado do Rio de Janeiro empenhou mais de R$ 131 milhões entre 2002 e
2013, como consta no inquérito civil acima mencionado e pode ser consultado
no portal transparência do Estado do Rio de Janeiro10.
Relembre-se que a empresa MVC GESTÃO DE ATIVOS é sócia da VILLA
TOSCANA (RPA nº 3424/2017), junto com a AGROBILARA de JORGE
PICCIANI e JORGE LUIZ RIBEIRO.
O íntimo relacionamento entre o fornecedor do estado do Rio de
Janeiro, MÁRIO PEIXOTO, e os deputados PAULO MELO e JORGE
PICCIANI, inclusive, ganhou os jornais, quando os dois políticos foram
padrinhos, no casamento de luxo de MÁRIO PEIXOTO, na Itália, que
contou com a participação de um grupo de apenas 50 convidados. Em
matéria intitulada: Empresário ligado a caciques do PMDB acumula R$ 480
milhões em contratos com o governo estadual11, são destacadas as relações
societárias entre a família PEIXOTO e PAULO MELO, além dos contratos
milionários do empresário com o Estado do Rio de Janeiro.
A VENTO SUL aparece tanto como doadora nas despesas de campanha de
PAULO MELO e de sua esposa FRANCIANE.
Há ainda relações societárias da família PEIXOTO com assessor parlamentar
de PAULO MELO e seu funcionário na empresa VENTO SUL, TÚLIO CÉSAR

10

http://www.transparencia.rj.gov.br/transparencia/faces/OrcamentoTematico/fornecedor?
_afrLoop=5420234422737779&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1byim8owkb&_adf.ctrlstate=wzst782ma 119
11 http://veja.abril.com.br/brasil/empresario-ligado-a-caciques-do-pmdb-acumula-r-480-milhoes-em-contratoscom-o-governo-estadual/
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DE ALMEIDA PEREIRA (Relatório de Pesquisa nº 3406/2017/ASSPA/PRR2).
Trata-se da empresa WALSAM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA.-ME, da
qual TÚLIO é sócio junto com VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO (RPAs nºs
3406/2017 e 3412/2017).
A respeito de TÚLIO CÉSAR, o RIF nº 29581 (fls. 4 e 5) informa que foi
reportado em 4 operações financeiras atípicas, no segmento espécie. Duas
delas relacionadas à VENTO SUL, ambas no dia 11/11/2008, envolvendo a
quantia de 100 mil reais. As outras duas relacionadas à empresa
SAQUAREMA VIP SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA., da qual é sócia, e que já
foi sócia da MAUÁ AGROPECUÁRIA REUNIDAS-EPP de PAULO MELO, no
período de 05/09/2008 a 13/07/2009. TÚLIO CÉSAR aparece como
responsável por saques de 100 mil reais, em 5/08/2008 e R$104.220,00, em
17/10/2008 (RP nºs 3406/2017 e RPA nº 3413/2017).
TÚLIO CÉSAR aparece ainda como doador na campanha de 2006 e
fornecedor na campanha de 2010 de PAULO MELO. É filiado ao PMDB,
desde 30/09/99 (RP nºs 3405/2017).
Com o aprofundamento das investigações, foram obtidas robustas provas que
levaram à deflagração da Operação Favorito, na qual identificou-se gigantesco esquema de
corrupção e lavagem de dinheiro capitaneado pelo empresário MÁRIO PEIXOTO. De fato,
foi confirmado que, além de atuar no ramo de prestação de serviços terceirizados para o
Estado do Rio de Janeiro e outros órgãos públicos (especialmente pela empresa ATRIORIO SERVICE), MÁRIO PEIXOTO também dominava, de forma oculta, o mercado de
Organizações Sociais, dentre as quais a Organização IDR, por meio da qual foram lavados
valores na ordem de pelo menos R$ 170 milhões (DOC. 08).
Por outro lado, as provas colhidas ao longo daquela investigação,
especialmente as interceptações telefônicas demonstraram a existência de esquema de
pagamento de propina no âmbito do DETRAN, para a manutenção de contratos milionários
da empresa ATRIO-RIO SERVICE com aquela Autarquia estadual12.
A menção aos contratos no DETRAN mostra-se relevante nessa denúncia
uma vez que na Operação Furna da Onça foi apontado que a referida Autarquia sofria forte
influência dos parlamentares estaduais, que loteavam cargos para correligionários políticos.
Como demonstrado naquelas investigações, PAULO MELO tinha forte atuação sobre o
DETRAN, especialmente por conta dos fortes vínculos com a então Diretora de Contratos do
DETRAN CARLA ADRIANA.
12 Nesse sentido, veja-se o AUTO CIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTAÇÃO nº 05 (DOC.09)
Além disso, a Receita Federal apontou que a ATRIO-RIO SERVICE possui importante fonte de
receitas oriundas do DETRAN (IPEI nº RJ20190010)
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Desta feita, no decorrer das investigações da Operação Favorito, foram
identificados pontos de interseção entre as condutas criminosas envolvendo PAULO MELO,
MÁRIO PEIXOTO e ARTHUR SOARES, quais sejam os atos de corrupção e lavagem de
dinheiro denunciados nos fatos 01 e 02 e conjunto de fatos 03, a seguir narrados.
Essa breve digressão a respeito do histórico das investigações e dos crimes
antecedentes já identificados envolvendo os três denunciados mostra-se relevante para
compreender o contexto dos atos de corrupção e lavagem narrados a seguir, uma vez
demonstrado que ambos os empresários MÁRIO PEIXOTO e ARTHUR SOARES possuíam
contratos milionários com o Estado do Rio de Janeiro e envolvimento com a organização
criminosa caracterizada pela prática de atos de corrupção entre os mais diversos agentes
públicos e particulares.
Nesse sentido, a estrutura financeira de empresas e offshores mantidas pelos
empresários ARTHUR SOARES e MÁRIO PEIXOTO se mostrava atraente para que o então
Deputado Estadual PAULO MELO promovesse a lavagem dos ativos angariados ao longo
dos anos por meio de crimes de corrupção passiva.
Além disso, as empresas de MÁRIO PEIXOTO relacionadas à exploração de
atividade agropecuária também foram utilizadas para o pagamento de vantagens indevidas
e lavagem de ativos por PAULO MELO, pelo menos, no que se refere à compra e venda e
manutenção de forma oculta da Fazenda Alvorada no Estado do Pará e à compra e venda
fictícia de gado, conforma parcela de fatos a seguir denunciados.

3.2

Dos Crimes de corrupção ativa/passiva e lavagem de dinheiro envolvendo a

aquisição de cobertura em Miami (arts. 317 c/c 327, §2º, e 333, todos do CP e art. 1º,
§1º, I, e §4º da Lei nº 9.613/98) – MÁRIO PEIXOTO, VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO,
PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, ARTHUR SOARES, EDUARDO PINTO VEIGA, IURY
MELO, ALESSANDRO DUARTE (FATOS 01 E 02 E CONJUNTO DE FATOS 03)
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Em data que não se pode precisar, no ano de 2015, os empresários MÁRIO
PEIXOTO e ARTHUR SOARES, de modo consciente e voluntário, na qualidade de sócios
de fato e de direito de empresas que contratavam com o Estado do Rio de Janeiro no setor
de serviços, ofereceram, prometeram e efetivamente pagaram vantagem indevida, no valor
de USD 1.000.000,00 (um milhão de dólares) a PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, em razão de
seu cargo de Deputado Estadual, com o intuito de obter facilidades e proteção em relação
aos contratos de suas empresas com o Estado do Rio de Janeiro (Crime de corrupção
ativa: Art. 333, do Código Penal – Fato 01).
Em data que não se pode precisar, no ano de 2015, PAULO CÉSAR MELO
DE SÁ, de modo consciente e voluntário, em razão de seu cargo de Deputado Estadual,
solicitou, aceitou promessa e efetivamente recebeu vantagem indevida no valor de USD
1.000.000,00 (um milhão de dólares), ofertada e paga pelos empresários MÁRIO PEIXOTO
e ARTHUR SOARES (crime de corrupção passiva: Art. 317 c/c Art. 327, §2º, ambos do
Código Penal – Fato 02).
Consumados os delitos antecedentes de corrupção ativa e passiva (arts. 333
e 317 do CP) e organização criminosa (art. 2º, da Lei nº 12.850/13), entre junho de 2015 até
a presente data, PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, em conluio com os empresários MÁRIO
PEIXOTO e ARTHUR SOARES, com o auxílio de VINÍCIUS PEIXOTO, ALESSANDRO
DUARTE, EDUARDO VEIGA e IURY MELO MOTA DE SÁ, de forma livre e consciente, por
intermédio de organização criminosa, ocultou e dissimulou a natureza, a origem, a
localização, a disposição, a movimentação e a propriedade USD 1.000.000,00 (um milhão
de dólares), convertendo em ativo lícito o produto de crimes de corrupção praticados pela
organização criminosa, com a compra de imóvel em Miami, especificamente a unidade 1901
(PH01), localizada na 601 NE 27TH STREET, FL 33137, por interposta pessoa, utilizando
da offshore MCK USA 1 LLC, com o pagamento do valor de USD 1.000.000,00 proveniente
de corrupção, com a manutenção do referido bem em nome da mencionada empresa, com a
finalidade de converter os recursos de origem ilícita pertencente à organização criminosa em
ativo lícito e também para ocultar o real proprietário do bem que é o denunciado PAULO
CÉSAR MELO DE SÁ. (Crime de lavagem de dinheiro art. 1º, §1º, I, e §4º, da Lei nº
9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30, do Código Penal – Conjunto de fatos 03).
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No curso das investigações, foi identificada a prática de atos ilícitos ocorridos
no exterior envolvendo MÁRIO PEIXOTO, ARTHUR SOARES e PAULO MELO, com o
auxílio de VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO, ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE,
EDUARDO PINTO VEIGA e IURY MELO MOTA DE SÁ, na compra de imóvel em Miami,
nos Estados Unidos, por meio de offshores.
De início, cabe contextualizar que a MCK GESTÃO DE ATIVOS
EMPRESARIAIS, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI (CNPJ nº 19.122.018/000194), identificada como sócia da offshore envolvida nos fatos abordados neste item e cujo
único sócio é MÁRIO PEIXOTO, foi constituída em 23/10/2013 e possui como atividade
principal o desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis.
Ademais, a partir da análise do material obtido pelo afastamento do sigilo
telemático de VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO (vnspeixoto@gmail.com) foram identificados
diversos documentos que revelam a existência da offshore MCK HOLDINGS LTDA,
constituída por MÁRIO PEIXOTO nas Ilhas Virgens Britânicas, em 21/01/2015 (conforme
Informação nº 004 / 2020 – DOC. 10).
No curso das investigações, restou evidenciado que a offshore MCK
HOLDINGS LTD é proprietária de duas outras empresas offshore sediadas na Flórida,
Estados Unidos: MCK USA 1 LLC e MCK USA 2 LLC, ambas foram fundadas ainda no ano
de 2015.
Veja-se que os documentos de constituição da offshore fazem menção a
MÁRIO PEIXOTO como Diretor e ao seu endereço residencial “Av. Pepe, apt. 302, Barra da
tijuca, Rio de Janeiro, Brazil CEP 22620-171” como sede, sendo a totalidade das ações
atribuídas inicialmente exatamente à empresa MCK GESTÃO DE ATIVOS EMPRESARIAIS
CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI:
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De outro giro, a partir de documentos localizados no e-mail de VINÍCIUS
FERREIRA PEIXOTO, foi possível identificar que a empresa MCK USA 1 LLC adquiriu dois
apartamentos em Miami/EUA, no ano de 2016: as unidades 1901 e 1903 do Edifício
localizado em 601 NE 27th Street, FL 33137.
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Os apartamentos são coberturas de um mesmo edifício, referidas em alguns
documentos/e-mails como PH1 (PentHouse 1, referente a unidade 1901) e PH3 (PentHouse
3, referente a unidade 1903).
Com o aprofundamento das investigações constatou-se que a unidade 1901
(PH01), localizada na 601 NE 27TH STREET, FL 33137, avaliada em USD 1.000.000,00, foi
paga por ARTHUR SOARES e MARIO PEIXOTO, por intermédio da MCK USA 1 LLC, a
título de propina para PAULO MELO, tendo o mencionado imóvel permanecido em nome da
empresa controlada por MARIO PEIXOTO até os dias de hoje, para ocultar o seu real
proprietário.
Dentre os mais de 200 e-mails encontrados sobre o tema, a Polícia Federal
destacou documentos que indicam que MÁRIO PEIXOTO e ARTHUR SOARES adquiriram
a unidade 1901 pelo valor de USD 1 milhão, financiados junto à offshore MATLOCK
CAPITAL GROUP LIMITED, também sediada nas Ilhas Virgens Britânicas e utilizada por
ARTHUR SOARES para o pagamento de propina para o ex-Governador SÉRGIO CABRAL
e para a compra de votos para as Olimpíadas de 201613:

13 Conforme denunciado nos processos nº 0507524-26.2017.4.02.5101 e 019618109.2017.4.02.5101.
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A seguinte correspondência, assinada pelo próprio ARTHUR SOARES em
31/01/2018, informa à MCK USA 1 LLC que o pagamento do suposto empréstimo contraído
perante a MATLOCK deverá ser depositado em conta bancária de titularidade da empresa
KB HOLDINGS USA, outra conhecida offshore utilizada pelo “Rei Arthur”:
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De fato, a fim de dissimular o pagamento de vantagens indevidas para
agentes públicos, ARTHUR SOARES fez uso, ao longo dos anos, das mais diversas
tipologias de lavagem de dinheiro.
Uma delas é, justamente, realizar empréstimos (“contratos de mútuos”) com
agentes públicos ou interpostas pessoas por estes indicadas, que nunca serão saldados,
para verter dinheiro de propina.
A corroborar a imputação ora feita, estão os fatos narrados na denúncia da
Operação Titereiro (ação penal nº 5013518-02.2020.4.02.5101 - DOC. 11), recentemente
deflagrada, que relata que ARTHUR SOARES teria feito um “empréstimo”, ao delegado da
polícia civil responsável pela delegacia fazendária, ANGELO RIBEIRO DE ALMEIDA,
conforme declarado pelo colaborador RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES (DOC. 12):
Que conhece ARTHUR SOARES desde 2012, por terem assessor de
imprensa em comum, La Peña, que os aproximou; Que ambos possuíam
interesses comerciais convergentes, tendo, com o passar do tempo se
tornado amigos; Que, em 2013/2014, SOARES afirmou ao colaborador que
possuía inquéritos policiais em andamento na Delegacia Fazendária do
Rio de Janeiro; Que os inquéritos preocupavam SOARES, pois eram
relacionados a tributos com valor bastante elevado; Que SOARES
comentou com o colaborador que possuía advogado, de nome DANILO, filho
de um procurador do Rio de Janeiro, de nome ASTÉRIO; Que o colaborador
não sabe dizer se DANILO advogava oficialmente ou extraoficialmente para
SOARES; Que SOARES comentou que DANILO fez uma aproximação
com o delegado ÂNGELO RIBEIRO DE ALMEIDA, para discutir os
inquéritos em andamento; Que, posteriormente, SOARES afirmou ao
colaborador que “emprestou” R$ 2.000.000,00 para abertura de um
restaurante; Que, posteriormente, o colaborador veio a saber que o
restaurante seria o L'entrecôte de Paris, em Ipanema; Que não acredita
que esse “empréstimo” seria pago, sendo, na verdade, a forma de
viabilizar pagamento de vantagens indevidas para que os inquéritos não
chegassem a conclusão contrária aos interesses de SOARES; Que os
valores foram repassados por meio de uma empresa de SOARES; Que o
colaborador não sabe se o empréstimo foi feito a alguma empresa de
ÂNGELO ou de seus familiares; Que SOARES chegou até mesmo a
comentar que DANILO também seria sócio do citado restaurante; Que, com a
deflagração da Operação Unfair Play, havia uma preocupação muito grande
de ARTHUR de que o mútuo fosse pago ou tivesse, ao menos, um início de
pagamento, para comprovar a suposta veracidade da operação; Que o
colaborador não sabe dizer se houve, de fato, o pagamento de parte do
mútuo, mas sabe informar que, se houve, foi depois da deflagração da
Operação Unfair Play;
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Isto é, a fim de escamotear a natureza espúria dos pagamentos, ARTHUR
SOARES realiza ato de lavagem de dinheiro por meio da formalização de contratos de
mútuo ideologicamente falsos.
Na tentativa de dar aparência lícita ao negócio, as mensagens subsequentes
enviadas por secretária de ARTHUR SOARES indicam alterações de contas para o
pagamento do suposto empréstimo.
Observe-se que às vésperas da aquisição do imóvel, que ocorreu em julho de
2016, PAULO MELO encontrou-se com ARTHUR SOARES em duas circunstâncias
próximas, uma no dia 24 de junho de 2016, em apartamento no bairro de Botafogo, e outra
no dia 27 de junho, no Hotel Copacabana Palace, para tratar sobre a transação, conforme
extraído de sua agenda eletrônica obtida com afastamento de seu sigilo telemático:
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Não bastasse, foram identificados documentos que revelam que parte do
financiamento da unidade 1901 (aproximadamente USD 90 mil) foi assumida por IURY
MOTTA DE MELO SÁ, filho de PAULO MELO, a partir de outubro de 2017, não tendo sido
encontrados até então quaisquer documentos que explicassem a relação de IURY MELO
com a MCK USA 1 LLC ou com o imóvel em questão:

Ademais, outros documentos colhidos na caixa de e-mail de VINÍCIUS
PEIXOTO indicam que EDUARDO PINTO VEIGA, eleito vereador de Saquarema/RJ com o
nome de urna EDUARDO MELO em alusão ao seu ex-sogro PAULO MELO, é o
gerente/administrador (“manager”) das empresas offshores MCK USA I LLC e MCK USA 2
LLC, por meio da qual o imóvel foi adquirido (Informação nº 006 / 2020 – DOC. 13):
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EDUARDO VEIGA, em seu depoimento para a Polícia Federal, confirmou
essas informações (DOC. 14):
“(...)
QUE tem conhecimento que a empresa MCK HOLDINGS LTDA era
de propriedade de MÁRIO PEIXOTO e VINÍCIUS FERREIRA
PEIXOTO, nas Ilhas Virgens; QUE as empresas MCK USA I e 2
adquiriram dois imóveis em Miami, da construtora na planta,
eram duas coberturas; QUE foi "manager" das empresas MCK
USA I LLC e MCK USA 2 LLC por 02 (dois) anos, de 2015 a 2017,
sendo que o declarante não atuava na empresa, tendo atuado como
manager das empresas para o MÁRIO PEIXOTO e VINÍCIUS
FERREIRA PEIXOTO porque fala 3 idiomas e tem maior facilidade
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para se comunicar com a construtora dos imóveis, sendo que como
manager iria participar apenas da finalização da parte estrutural dos
imóveis, não participando da administração das empresas MCK USA I
LLC e MCK USA 2 LLC; QUE "manager" não é administrador,
"manager" é gerente da empresa; QUE a sede das empresas MCK
USA I LLC e MCK USA 2 LLC era em Miami, sendo que as
mesmas pertenciam ao MÁRIO PEIXOTO e VINÍCIUS FERREIRA
PEIXOTO, acredita que tenham sido criadas em 2015;
(...)
QUE os imóveis unidades 1901 e 1903 localizados na 601 NE
27TH STREET, UNIT 1901, FL 33137 são de propriedade MÁRIO
PEIXOTO e VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO;”
Ainda a corroborar a tese de que a cobertura 1901 foi comprada como forma
de pagamento de vantagem indevida para o então Deputado Estadual PAULO MELO,
verifica-se que a autoridade policial realizou levantamentos dos voos dos investigados para
Miami/EUA, tendo sido identificado que EDUARDO VEIGA, PAULO MELO, MÁRIO
PEIXOTO e IURY MELO viajaram juntos ou em voos próximos, entre os meses de fevereiro
e julho de 2016, em sintonia para ajustar a documentação relativa aos imóveis adquiridos
em julho de 2016 (DOC. 15):
• FEVEREIRO/MARÇO DE 2016:
EDUARDO VEIGA embarcou no dia 27/02/16, enquanto PAULO
MELO embarcou no dia 02/03/16, ambos no voo AA0904/USA
(destino MIAMI), tendo EDUARDO retornado no dia 05/03/16 e
PAULO no dia 07/03/16, ambos no voo AA0905/USA;
• JULHO DE 2016:
MÁRIO PEIXOTO, PAULO e IURY MELO, e EDUARDO VEIGA
embarcaram no dia 05/07/16, todos no voo PORTAL/BRA, tendo
retornado em datas distintas, porém próximas: MÁRIO (10/07/2016,
voo JJ8057/USA), IURY (18/07/2016, voo AA0905/USA), PAULO E
EDUARDO (12/07/2016, voo AA0905/USA);

Novamente, EDUARDO VEIGA confirma em seu depoimento à Polícia
Federal:
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“(...)
QUE encontrou uma vez com MÁRIO PEIXOTO, VINÍCIUS
FERREIRA PEIXOTO e PAULO CESAR MELO DE SÁ em Miami,
sendo que foram em voos diferentes;”

Tem-se, portanto, provas contundentes a respeito da compra de um
apartamento no exterior de forma dissimulada, com a utilização de rede de pessoas jurídicas
em diferentes países, tendo EDUARDO VEIGA, pessoa de confiança de PAULO MELO,
como gerente da empresa beneficiária final (detentora dos imóveis) e o filho do exDeputado, IURY MELO assumindo parcela das prestações, sem qualquer amparo
documental para tanto.
Vale frisar que todas essas operações financeiras e empresariais continuaram
a ser realizadas entre MÁRIO PEIXOTO e ARTHUR SOARES mesmo após a expedição de
ordens de prisão preventiva por esse Juízo contra este último empresário, tornada pública
com a deflagração da “Operação Unfair Play”, em 05 de outubro de 2017. Como notório,
ARTHUR SOARES permanece foragido até a atualidade, residindo nos Estados Unidos, e
nem mesmo o avanço das investigações contra ele e seus comparsas impediu que MÁRIO
PEIXOTO e seu filho VINÍCIUS PEIXOTO continuassem a realizar os negócios espúrios
acima detalhados em conluio com “Rei Arthur”.
A demonstrar que o “financiamento” e os vínculos entre os empresários
MÁRIO PEIXOTO e ARTHUR SOARES estão em vigor até a atualidade, foram identificados
e-mails trocados durante o ano de 2019, nos quais foi informado que o empréstimo
contraído pela MCK perante a empresa KB HOLDINGS, deveria a partir de então ser pago
em conta bancária da empresa ATTA INVESTMENTS INC, também vinculada ao “Rei
Arthur”:
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serviços, aluguéis etc., bem como não foram encontradas NF-e nem NFs-e, emitidas ou
recebidas, relacionadas à empresa.
Também foi constatado que no mesmo endereço da MCK, funcionam as
empresas ELABORAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., MV GESTÃO E CONSULTORIA,
TERRA DAS ARTES CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. e MVC GESTÃO
DE ATIVOS EMPRESARIAIS E CONSULTORIA.15
Não obstante, no cumprimento de busca e apreensão realizada no endereço
em que funcionaria a MCK GESTÃO DE ATIVOS EMPRESARIAIS, verificou-se que no local
apenas funciona a empresa MV GESTÃO E CONSULTORIA DE ATIVOS EMPRESARIAS E
PARTICIPAÇÃO:

Fortalecendo tais suspeitas, foi encontrado na residência de ALESSANDRO
DE DUARTE (busca e apreensão relativa à Operação Favorito), documento assinado por
MÁRIO PEIXOTO e JUAN ELIAS NEVES DE PAULA, declarando que a MCK GESTÃO DE
ATIVOS não teve faturamento entre abril de 2017 e março de 201816 (DOC.17):

15 Av. Americas 3301, bl 01, sala 205, Barra da Tijuca
16 Item 6, do Auto de Apreensão 274/2020 do mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº Nº
5010476-42.2020.4.02.5101.

50/117

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Aparentemente, tal documento foi elaborado para viabilizar que a empresa
COTAÇÃO D.T.V.M. S.A., prestadora de assistência a serviços financeiros internacionais,
remetesse valores ao exterior para pagamento de cobrança relativa aos supracitados
apartamentos em Miami. Veja-se, nesse sentido, os e-mails trocados entre ALESSANDRO
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A relação da offshore MCK HOLDINGS LTDA com MARIO PEIXOTO é
evidente. Veja-se que nos documentos de constituição da offshore já colacionados acima
existe menção a MÁRIO PEIXOTO como Diretor e ao seu endereço residencial “Av.
Barra da tijuca, Rio de Janeiro, Brazil CEP 22620-171” como sede, sendo a
totalidade das ações atribuídas inicialmente exatamente à empresa MCK GESTÃO DE
ATIVOS EMPRESARIAIS.
Em setembro de 2017, a maioria das cotas (90%) da offshore foi transferida
para VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO, tendo sido mantidas as cotas restantes (10%) pela
MCK Gestão de Ativos:
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E ainda, pesquisas em fontes abertas revelam que a unidade 1901 está
anunciada para locação por USD 6.000,00 mensais18, e para venda pelo valor de pelo
menos um milhão de dólares19 – em potencial esforço de liquidar e dissipar os valores:

A partir de informações obtidas em consulta ao site de registros de empresas
americanas20, foi possível identificar que a empresa MCK USA 1 LLC permanece ativa e
teve seu cadastro atualizado recentemente, em nome de VINÍCIUS PEIXOTO. Observou-se,
ainda, que VINÍCIUS PEIXOTO realizou alteração no endereço da empresa, tirando o
endereço do escritório despachante (1331 BrickellBay Drive) e colocando o endereço do
próprio imóvel em questão (601 NE 27th Street), persistindo nos atos de ocultação do real
proprietário do imóvel (DOC. 18):

18 Disponível em <https://www.apartments.com/601-ne-27th-st-miami-fl-unit-ph-1901/h4f4xh0/>, acesso em
16/06/2020.

19Disponível

em
<https://www.realtor.com/realestateandhomes-detail/601-NE-27th-St1901_Miami_FL_33137_M57301-52838?ex=FL651639446#photo0>, acesso em 16/06/2020.

20 https://dos.myflorida.com/sunbiz/search/
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Veja-se que mensagem encontrada na caixa de e-mails de VINÍCIUS
PEIXOTO, com cópia para e-mail de MÁRIO PEIXOTO, referente ao pagamento da taxa de
renovação anual da referida offshore corrobora a atuação contemporânea de ambos nos
atos de lavagem de dinheiro aqui narrados:
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Assim agindo, MÁRIO PEIXOTO e ARTHUR SOARES incorreram no crime
de corrupção ativa (art. 333 do CP) e PAULO MELO incorreu no crime de corrupção
passiva (317 do CP). Ainda, PAULO MELO, MÁRIO PEIXOTO e ARTHUR SOARES, com o
auxílio de VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO, ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE,
EDUARDO PINTO VEIGA e IURY MELO MOTA DE SÁ, incorreram no crime de lavagem
de dinheiro art. 1º, §1º, I, e §4º, da Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30, do Código
Penal.
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3.3

Dos Crimes de corrupção ativa/passiva e lavagem de dinheiro envolvendo a

aquisição de Fazenda no Pará (arts. 317 c/c 327, §2º, e 333, todos do CP e art. 1º, §1º, I,
e §4º, da Lei nº 9.613/98) – MÁRIO PEIXOTO, VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO, MARCOS
GUILHERME RODRIGUES BORGES, PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, FÁBIO CARDOSO
DO NASCIMENTO (FATOS 04 E 05 E CONJUNTO DE FATOS 06)

Em agosto de 2014, o empresário MÁRIO PEIXOTO, de modo consciente e
voluntário, na qualidade de sócio de fato e de direito de empresas que contratavam com o
Estado do Rio de Janeiro no setor de serviços, ofereceu, prometeu e efetivamente pagou
vantagem indevida, no valor de R$ 11.200.000,00 (onze milhões e duzentos mil reais),
correspondente ao valor histórico de compra e venda da Fazenda Alvorada, no Estado do
Pará, em benefício de PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, em razão de seu cargo de Deputado
Estadual, com o intuito de obter facilidades e proteção em relação aos contratos de suas
empresas com o Estado do Rio de Janeiro

(Crime de corrupção ativa: Art. 333, do

Código Penal – Fato 04).
Em agosto de 2014, PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, de modo consciente e
voluntário, em razão de seu cargo de Deputado Estadual, solicitou, aceitou promessa e
efetivamente recebeu vantagem indevida no valor de R$ 11.200.000,00 (onze milhões e
duzentos mil reais), correspondente ao valor histórico de compra e venda da Fazenda
Alvorada, no Estado do Pará, ofertada e paga pelo empresário MÁRIO PEIXOTO (crime de
corrupção passiva: Art. 317 c/c Art. 327, §2º, ambos do Código Penal – Fato 05).
Consumados os delitos antecedentes de corrupção ativa e passiva (arts. 333
e 317 do CP) e organização criminosa (art. 2º, da Lei nº 12.850/13), entre abril de 2014 até a
presente data, o empresário MÁRIO PEIXOTO e PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, com o
auxílio de VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO, MARCOS GUILHERME BORGES e FÁBIO
CARDOSO DO NASCIMENTO, ocultaram e dissimularam a natureza, a origem, a
localização, a disposição, a movimentação e a propriedade de R$ 11.200.000,00 (onze
milhões e duzentos mil reais), com a compra da Fazenda Alvorada, situada no Município de
Ipixuna/PA, por interposta pessoa, utilizando a empresa MV GESTÃO E CONSULTORIA DE
ATIVOS EMPRESARIAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 19.394.911/0001-79), tendo
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sido pago o valor proveniente de corrupção de R$ 11.200.000,00, com a manutenção do
referido bem em nome da mencionada empresa, com a finalidade de converter os recursos
de origem ilícita pertencente à organização criminosa em ativo lícito e também para ocultar o
real proprietário do bem que é PAULO CÉSAR MELO DE SÁ (Crime de lavagem de
dinheiro art. 1º, §1º, I, e §4º, da Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30, do Código
Penal – Conjunto de fatos 06).
Com o avanço das investigações, a Polícia Federal logrou em obter mais
provas a respeito de outras condutas de lavagem de ativos promovidas pela organização
criminosa em relação a bens de PAULO MELO que permanecem em nome de empresas
vinculadas a MÁRIO PEIXOTO.
Nesse cenário, foi identificado um vínculo oculto entre o ex-Deputado e o
empresário na propriedade da Fazenda Alvorada, situada no Pará, em manifesta confusão
patrimonial. O imóvel rural, situada no Município de Ipixuna, foi adquirido de CARLOS LEITE
SILVA

pela

MV

GESTÃO

E

CONSULTORIA

DE

ATIVOS

EMPRESARIAIS

E

PARTICIPAÇÕES LTDA, de MÁRIO e VINÍCIUS PEIXOTO, em 2014, e é administrado por
MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES, conforme bem detalhado nas Informações
Policiais nº 007 e 008/2020.
Vale acrescentar que, justamente no ano de 2014, PAULO MELO, por
intermédio da empresa VENTO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI (CNPJ
03.238.539/0001-71), da qual é sócio desde 1999, ingressa em sociedade com MÁRIO
PEIXOTO na empresa MM AGROPECUÁRIA, administrada por VINÍCIUS PEIXOTO e da
qual a empresa MV GESTÃO E CONSULTORIA DE ATIVOS EMPRESARIAIS E
PARTICIPAÇÕES LTDA é também sócia.
Veja-se os quadros societários das citadas empresas:
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Nota-se que as datas de pagamento para satisfação do Saldo Devedor – nos
anos de 2021, 2022 e 2023 – coincidem com as datas dispostas em documento de
assunção de dívida firmado por VINÍCIUS PEIXOTO junto ao Banco Amazônia para
pagamento da totalidade do valor da Fazenda Alvorada.
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Além disso, outra anotação encontrada na casa de FÁBIO CARDOSO23
esclarece que fez viagem à Paragominas-PA, cidade que consta no documento de assunção
de dívida assinado por VINÍCIUS PEIXOTO, para lidar com “Laranjas” – sem dúvida pessoa
interposta naquela localidade:

23 Item 04. Auto de Apreensão nº 934/2018, do MBA 012/2018 - SUTPOESE / TRF2, Processo nº: 010082357.2018.4.02.0000, RE: 0047/2018-11 DELECOR/SR/PF/RJ, tendo como alvo Imóvel Residencial de FÁBIO,
Rua Afonso Pena, 66, Apt. 704, Tijuca, Rio de Janeiro-RJ.
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Ainda, mais anotações encontradas na casa de FÁBIO CARDOSO24 fazem
referência direta à Fazenda Alvorada, em claro controle de valores a ela relacionados:

24 Item 7. Auto de Apreensão nº 934/2018, do MBA 012/2018 - SUTPOESE / TRF2, Processo nº: 010082357.2018.4.02.0000, RE: 0047/2018-11 DELECOR/SR/PF/RJ, tendo como alvo Imóvel Residencial de FÁBIO,
Rua Afonso Pena, 66, Apt. 704, Tijuca, Rio de Janeiro-RJ.
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A anotação “Ñ tem divisão aqui!” relacionada à FAZENDA ALVORADA, datada
de fevereiro de 2015, deixa claro que os negócios de PAULO MELO, FÁBIO CARDOSO e
MÁRIO PEIXOTO se misturam, porém estão encobertos por este último.
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não negou a vinculação dos negócios de PAULO MELO e FÁBIO CARDOSO envolvendo a
Fazenda Alvorada, porém tentou minimizar a sua dimensão, quando afirmou que (DOC. 23:
“(...)
QUE atualmente há 800 cabeças de boi na Fazenda Alvorada, sendo
que aproximadamente 500 lhe pertencem; QUE destas 800, 7
pertencem à MÁRIO PEIXOTO e 6 à PAULO CÉSAR MELO DE SÁ,
sendo que tais animais devem custar aproximadamente 4 mil reais
cada um;
(...)
QUE conhece FÁBIO CARDOSO, tendo o conhecido quando foram
enviadas as cabeças de boi de PAULO MELO para a Fazenda
Alvorada; QUE nega que tenha criado mais gado para PAULO
MELO/MAUÁ AGROPECUÁRIA, além de 13 cabeças de boi, sendo
que hoje somente há 6;”

Conforme já mencionado, cabe a MARCOS GUILHERME BORGES – exsócio da MM AGROPECUARIA LTDA, junto a VINÍCIUS PEIXOTO e MV GESTÃO, de
MÁRIO PEIXOTO, e da qual MARCOS GUILHERME já figurou como procurador – a
administração da Fazenda Alvorada, dessa forma auxiliando os demais na lavagem de
dinheiro.
A troca de mensagens a seguir, encontrada no aparelho celular de VINÍCIUS
PEIXOTO apreendido quando da deflagração da Operação Favorito (Relatório de Análise de
Material Apreendido 002/2020 – DOC. 24) mostra que MARCOS GUILHERME BORGES
detém certa autonomia na administração da Fazenda, apesar da participação ativa de
MÁRIO e VINÍCIUS PEIXOTO:
- Troca de mensagens entre VINÍCIUS e MARCOS GUILHERME
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Assim

agindo,

MÁRIO

PEIXOTO

e

PAULO

MELO

incorreram,

respectivamente, nos crimes de corrupção ativa e passiva, previstos nos artigos 333 e 317
do Código Penal. Ainda, MÁRIO PEIXOTO e PAULO MELO, com o auxílio de VINÍCIUS
PEIXOTO, FÁBIO CARDOSO e MARCOS GUILHERME BORGES, incorreram no crime de
lavagem de dinheiro art. 1º, §1º, I, e §4º, da Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30, do
Código Penal.

3.4

Dos Crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro

envolvendo a compra e venda fictícia de gado (arts. 317 c/c 327, §2º, e 333, todos do
CP e art. 1º, §1º, I, e §4º da Lei nº 9.613/98) – MÁRIO PEIXOTO, PAULO CÉSAR MELO
DE SÁ, VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO, ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, MARCOS
GUILHERME RODRIGUES BORGES, FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO e AGUIDO
HENRIQUE ALMEIDA DA COSTA (FATOS 07 E 08 E CONJUNTO DE FATOS 09)

Entre os anos de 2013 e 2014, o empresário MÁRIO PEIXOTO, de modo
consciente e voluntário, na qualidade de sócio de fato de empresas que contratavam com o
Estado do Rio de Janeiro no setor de serviços, em mais de uma centena de oportunidades,
reveladas por transações bancárias fracionadas, ofereceu, prometeu e efetivamente pagou
vantagem indevida no valor de R$ 1.500.000,15 (um milhão e quinhentos mil reais e quinze
centavos) a PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, em razão de seu cargo de Deputado Estadual,
com o intuito de obter facilidades e proteção em relação aos contratos de suas empresas
com o Estado do Rio de Janeiro. (Crime de corrupção ativa: Art. 333, do Código Penal –
Fato 07)
Em 17/09/2013, PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, de modo consciente e
voluntário, em razão de seu cargo de Deputado Estadual, em mais de uma centena de
oportunidades, reveladas por transações bancárias fracionadas, solicitou, aceitou promessa
e efetivamente recebeu vantagem indevida no valor de R$ 1.500.000,15 (um milhão e
quinhentos mil reais e quinze centavos), ofertada e paga pelo empresário MÁRIO PEIXOTO
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(crime de corrupção passiva: Art. 317 c/c Art. 327, §2º, ambos do Código Penal – Fato
08).
Consumados os delitos antecedentes de corrupção ativa e passiva (arts. 333
e 317 do CP) e organização criminosa (art. 2º, da Lei nº 12.850/13), ao menos entre
01/01/2013 e 14/05/202025, por intermédio de organização criminosa, o empresário MÁRIO
PEIXOTO e PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, com o auxílio de VINÍCIUS FERREIRA
PEIXOTO, ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, MARCOS GUILHERME RODRIGUES
BORGES, FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO, ANDRÉA CARDOSO DO NASCIMENTO
e ÁGUIDO HENRIQUE DE ALMEIDA COSTA, de forma livre e consciente, ocultaram e
dissimularam a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a
propriedade do montante de R$ 1.500.000,15 (um milhão e quinhentos mil reais e quinze
centavos), convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção praticados pela
organização criminosa, por meio de operações fictícias de compra e venda de gado da
empresa MAUÁ AGROPECUÁRIA REUNIDAS LTDA para MÁRIO PEIXOTO e para a
empresa ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, distanciando os
recursos de sua origem ilícita. (Crime de lavagem de dinheiro art. 1º, §1º, I, e §4º, da Lei
nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30, do Código Penal – Conjunto de fatos 09)

Ao longo da investigação, verificou-se que MÁRIO PEIXOTO e empresas a
ele relacionadas, tais como a ATRIO-RIO SERVICE e a ML AGROPECUÁRIA E
PARTICIPAÇÕES LTDA.26, declaram exercer atividade de criação de gado, tendo sido parte
considerável

de

seus

respectivos

rebanhos

adquirida

das

empresas

MAUÁ

AGROPECUÁRIA REUNIDAS LTDA27, de PAULO MELO, e AGROBILARA COMÉRCIO E
PARTICIPAÇÕES LTDA., de JORGE PICCIANI.
De fato, o relatório IPEI nº RJ 20170069, da Receita Federal (DOC. 24),
aponta que dentre os principais adquirentes de mercadorias da MAUÁ AGROPECUÁRIA
REUNIDAS LTDA, do Deputado Estadual PAULO MELO, figuram tanto MÁRIO PEIXOTO
como as empresas ATRIO-RIO SERVICE e ML AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA, com pagamentos no total de R$ 1.627.026,82:
25 Data de deflagração da Operação Favorito.
26CNPJ 11.059.687/0001-57. Sócios: JOSÉ LUIS PERESTRELO, MÁRIO PEIXOTO e VINCÍUS FERREIRA
PEIXOTO.

27CNPJ 09.391.659/0001-90. Sócios: PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, WEVERSON DO CARMO LISBOA,
ALESSANDRO CARVALHO DE MIRANDA e SAQUAREMA VIP SERVIÇOS ESPECIAIS S/C LTDA.
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Do total indicado acima, a Receita Federal identificou o pagamento de R$
123.666,67 pela ML AGROPECUARIA em 2011, e de R$ 33.360,00 por MÁRIO PEIXOTO
em 2013, sobre os quais não foram encontrados, até o momento, provas que confirmem ter
se tratado de simulações.
Por essa razão, a imputação se limita aos R$ 1.500.000,15 restantes,
declarados como pagos no ano de 2016 por MÁRIO PEIXOTO e pela empresa ATRIO-RIO à
MAUÁ AGROPECUÁRIA, sobre as quais foram identificadas graves irregularidades:

Vejamos.
O afastamento do sigilo telemático dos investigados permitiu identificar a
seguinte mensagem do XARÁ (xara23@

– codinome de ÁGUIDO HENRIQUE

ALMEIDA DA COSTA, operador financeiro de PAULO MELO –, com o assunto “Nota Fiscal
– MÁRIO”, tratando exatamente de nota fiscal da venda de animais para MÁRIO PEIXOTO
contendo a NF 152 em anexo. A mensagem foi encaminhada por FÁBIO CARDOSO, outro
operador financeiro do ex-deputado, para ALESSANDRO DUARTE, operador de MÁRIO
PEIXOTO, em 10/10/2016:
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Note-se que, na descrição dos documentos, consta a declaração de que os
animais foram adquiridos em 17/09/2013, por meio de venda direta, mas as notas fiscais
somente foram emitidas em 10/10/2016, quando as investigações da Operação Lava Jato
no Rio de Janeiro já se encontravam bastante avançadas28.
Não obstante, na análise dessas vendas a MÁRIO PEIXOTO e sua empresa
ATRIO RIO SERVICE pela MAUÁ AGROPECUARIA, de PAULO MELO, foram identificadas
incongruências que permitem constatar que os negócios se trataram de ficção, num esforço
de dissimular pagamento indevido no valor correspondente pelo empresário ao ex-deputado.

28

Relembre-se que a Operação Calicute, que resultou na prisão do ex-governador SÉRGIO CABRAL,
ocorreu em 17/11/2016.
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Nesse contexto, vale lembrar que a atividade de criação de gado é um dos
ramos propícios para lavagem de recursos financeiros de origem ilegal, não só pela
tributação favorável dada ao setor agropecuário, mas também pelo insuficiente controle e
fiscalização do Estado sobre este setor da economia.
Pois

bem,

quanto

à

venda

para

MÁRIO

PEIXOTO

pela

MAUÁ

AGROPECUÁRIA em 2016 no valor total de R$ 700.000,15, objeto da NFe 152, a Receita
Federal, na IPEI nº 20190017 (DOC. 25), apurou que esta não foi contabilizada como
despesa/investimento no quadro da atividade rural do empresário, nem foram acrescidos ao
controle de movimentação do rebanho os 13 animais correspondentes.
A valer, consultado o Instituto Mineiro de Agropecuária, não foram
encontradas as guias de trânsito animal emitidas pela MAUÁ AGROPECUÁRIA referentes
às vendas feitas a MÁRIO PEIXOTO e à ATRIO RIO SERVICE, documentos estes
obrigatórios para o transporte intra e interestadual de animais no Brasil29.
Além disso, a Receita Federal sinalizou que o pagamento pela aquisição de
bovinos em 2016 não gerou uma movimentação de recursos semelhante ou superior em
débitos nas contas bancárias de MÁRIO PEIXOTO.
Já em relação à venda para a ATRIO RIO, cabe ressaltar que, embora conste
no seu cadastro a atividade “01.51-2-03 – Criação de bovinos, exceto para corte e leite “, a
aquisição de gado para a empresa no valor de R$800.000,10, objeto da NF-e 153 emitida
pela MAUÁ AGROPECUÁRIA, foi a única ocasião registrada através de NF-e, não tendo
sido encontrada, de fato, NF-e correspondente a venda posterior desses animais ou de suas
crias.
Não obstante, segundo os balanços patrimoniais da ATRIO RIO SERVICE
arquivados na JUCERJA, houve um aumento significante no ativo “gado”: de R$ 128.000,00,
em registro de 24/04/2012, para R$ 1.628.000,15 (exatamente, a soma de R$ 128.000,00
mais R$ 1.500.000,00), conforme ata de 22/05/2014, na qual consta ainda um passivo com
a MAUÁ AGROPECUÁRIA no valor de R$ 1.253.971,16 para o exercício de 2013.

29 Vide Decreto nº 5.741 de 30 de março de 2006.
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Causa espécie o fato de que valores tão altos foram dedicados à pecuária,
considerando esta não ser relacionada à sua principal atividade-fim – prestação de serviços
terceirizados –, particularmente em negócios envolvendo uma sociedade vinculada à agente
político.
Chamou a atenção também que até a definição, em 28/11/2013, de uma nova
filial dedicada para o desenvolvimento produtivo (filial nº 04, em parte da Fazenda ML 2), a
empresa tenha conseguido desenvolver a atividade pecuária sem local próprio para esta
finalidade. Na realidade, mesmo após a extinção desta filial, em 07/07/2016, a empresa
continuou a desenvolver a atividade, com a suposta aquisição de R$800.000,15 em gado
referida acima.
Ainda, a RFB na IPEI nº 20190010 (DOC. 26) assinala que as Demonstrações
do Resultado do Exercício da ATRIO-RIO SERVICE nas ECFs de 2015, 2016 e 2017,
registram despesas e receitas de atividades rurais com valores “zerados”, além de o ativo
biológico do Balanço Patrimonial apresentar decréscimos sucessivos, apesar da aquisição
de bovinos em 10/10/2016 no valor de R$ 800.000,00.
Inclusive, no Balancete Contábil de outubro de 2016 da empresa, que
contabiliza a entrada e saída de valores movimentados relativos ao ativo gado no período,
não consta o ingresso do montante de R$800.000,00 relativo à suposta compra de gado,
apresentando débitos indicativos de entrada “zerados”.
Da mesma forma, inconsistências também foram observadas na análise da
empresa ML AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, indicada como compradora do
total de R$ 123.666,67 em gado da MAUA.
Apesar de a empresa consistir de uma agropecuária e possuir o CNAE ligado
à criação de bovinos, e da existência de documentos fiscais de aquisição de produtos
empregados no exercício da atividade agropecuária – conforme exposto na IPEI 20190010
–, ela sequer possui propriedade em seu CNPJ (conforme negativa em consulta à
Declaração do Imposto Territorial Rural).
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A análise feita pela RFB da ML AGROPECUÁRIA, demonstrou a existência de
divergências entre os valores informados como receita pela empresa e os valores presentes
nas NF-e emitidas amparando a venda de bovinos. Da mesma forma, apuraram os analistas
que a movimentação financeira da empresa captada pela DIMOF até o ano de 2015 não
condiz com as informações constantes das respectivas DIPJs e das NF-e.
Corroborando as informações apresentadas pela Receita Federal, a análise
da movimentação bancária das empresas MAUÁ AGROPECUÁRIA, de PAULO MELO, e
ATRIO-RIO SERVICE, de MÁRIO PEIXOTO, permitiu identificar mais de uma centena de
operações de transferências da ATRIO para a MAUÁ, entre os anos de 2013 e 2014, com
fortes características de fracionamento, haja vista a coincidência de valores transferidos nas
mesmas datas.
Destaca-se ainda que todas as operações foram identificadas pela ATRIORIO como “Pagamento de Fornecedores”, o que de fato não se coaduna com a compra de
gado por uma empresa de prestação de serviços terceirizados. As operações ainda foram
realizadas com a observação de “boleto de outros bancos”, conhecido mecanismo para a
prática de lavagem de dinheiro.
Veja-se que o total transferido por MÁRIO PEIXOTO e pela ATRIO-RIO
SERVICE no período analisado ultrapassou a quantia de R$ 700 mil, conforme sintetizado
na tabela abaixo:

Assim, não restam dúvidas de que o montante de R$ 714.313,39 transferido
por meio do sistema bancário, de forma fracionada e em operações desvinculadas da
atividade principal da empresa pagadora, tratou-se de vantagem indevida paga por MÁRIO
PEIXOTO para PAULO MELO.
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Conforme tabela em anexo, extraída do caso SIMBA nº 3844, com o
detalhamento das transferências bancárias, observou-se que, na tentativa de ocultar as
operações da fiscalização dos órgãos de controle, MÁRIO PEIXOTO realizava pagamentos
diários para a MAUÁ AGROPECUÁRIA divididos em 12 transações sequenciais de valores
abaixo de R$ 10.000.000,00, em sua maioria transferências de R$ 3.333,33 (DOC. 27).
Considerando o rastro deixado pelo pagamento das vantagens indevidas da
forma acima indicada, MÁRIO PEIXOTO e PAULO MELO, em comunhão de desígnios,
agiram para dar aparência de licitude às referidas transferências de valores, emitindo,
assim, de forma extemporânea, ao menos as Notas Fiscais indicadas acima, no valor total
de R$ 1.500.000,15.
Para tanto, MÁRIO PEIXOTO e PAULO MELO contaram com o auxílio de
seus homens de confiança, respectivamente, ALESSANDRO DUARTE e AGUIDO
HENRIQUE/FÁBIO CARDOSO, para operacionalizarem a emissão das notas fiscais e a
confecção de contratos fictícios, de modo a dar aparência de licitude aos recursos oriundos
dos crimes de corrupção.
Como já destacado na outra denúncia oferecida no âmbito da Operação
Favorito (ação penal nº 50362974820204025101), muito embora MÁRIO PEIXOTO nunca
tenha figurado formalmente nos quadros societários da empresa ATRIO-RIO SERVICE, a
análise da sua composição societária ao longo dos anos demonstra que este sempre teve
pessoas de sua confiança no papel de gestores formais da empresa, a permitir que pudesse
exercer o seu domínio de forma velada ao longo de anos.
Ademais, foram reunidas provas contundentes de que MÁRIO PEIXOTO
utiliza a empresa ATRIO-RIO SERVICE para promover a lavagem de ativos obtidos pela
organização criminosa.
A empresa ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA foi
formalmente constituída em 09/09/2004, quando tinha como sócios MARCOS COSTA
RIBEIRO (

e GENIVAM ARAUJO LOURENCO (

). No ano de

2006, ingressou na sociedade AMILTON FERREIRA MENDES (

). A partir de
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2008, a família PEIXOTO ingressou formalmente no quadro societário que passou a ter a
seguinte composição:

Qualificação

Data Ingresso
Data de Retirada

Percentual
Participação
Societária

MÁRCIO
PEIXOTO

Sócio
Administrador

30/06/2008
28/11/2013

50%

MARCO ANTÔNIO
PEIXOTO

Sócio
Administrador

30/06/2008
23/12/2010

25%

AMILTON
FERREIRA
MENDES

Sócio
Administrador

19/01/2006
30/12/2011

25%

Nome

CPF

Em 23/12/2010, MARCO ANTÔNIO PEIXOTO se retirou dos quadros da
ATRIO-RIO SERVICE e ingressou a empresa MVC GESTÃO DE ATIVOS EMPRESARIAIS
E CONSULTORIA (11.046.136/0001-59), assumindo 45% das cotas sociais até 16/05/2014.
Veja-se que na época, a empresa MVC GESTÃO DE ATIVOS 30 era integrada justamente
por MÁRIO PEIXOTO e seu filho VINÍCIUS PEIXOTO:

Qualificação

Data Ingresso
Data de Retirada

Percentual
Participação
Societária

MÁRIO PEIXOTO

Sócio
Administrador

De 13/08/2009 a
15/04/2015

90%

VINÍCIUS
FERREIRA
PEIXOTO

Sócio
Administrador

30/06/2008
23/12/2010

10%

Nome

CPF

Assim, a composição societária da ATRIO-RIO SERVICE, entre 23/12/2010 e
16/05/2014, estava cadastrada formalmente conforme quadro a seguir:

Nome
MÁRCIO PEIXOTO

CPF
CNPJ

Qualificação

Data Ingresso
Data de Retirada

Sócio-Administrador

30/06/2008
28/11/2013

30 Atualmente a MVC GESTÃO DE ATIVOS EMPRESARIAIS E CONSULTORIA (11.046.136/0001-59) possui
como sócios formalmente CARLA VERONICA DE MEDEIROS, esposa de MÁRAIO PEIXOTO, e a empresa
MCK PARTICIPACOES E CERTIFICADORA EIRELI (19.122.018/0001-94), empresa integralmente
titularizada por MÁRIO PEIXOTO, desde a sua constituição em 23/10/2013.
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MVC GESTÃO DE
ATIVOS
EMPRESARIAIS E
CONSULTORIA

MÁRIO
PEIXOTO
11.046.136/0001-59

Sócio
VINÍCIUS
PEIXOTO

AMILTON FERREIRA
MENDES

Sócio-Administrador

23/12/2010
16/05/2014

19/01/2006
30/12/2011

Em 28/11/2013, MÁRCIO PEIXOTO deixou formalmente o quadro societário
da ATRIO-RIO SERVICE e ingressou como sócia a empresa GML GESTÃO DE ATIVOS
EMPRESARIAIS, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA (11.016.606/0001-31), a qual
tinha como sócios, à época o próprio MÁRIO PEIXOTO e seu homem de confiança AILTON
FERREIRA MENDES (falecido em 2017 e pai de MATHEUS FERREIRA MENDES, atual
sócio da GAIA SERVICE). Em 30/12/2013, MÁRIO PEIXOTO saiu formalmente dos quadros
da empresa GML GESTÃO e ingressaram como sócios seus irmãos MÁRCIO PEIXOTO e
MARCO ANTÔNIO PEIXOTO, que permaneceram na sociedade até 21/09/2018.
Em seguida, em 16/05/2014, a empresa MVC GESTÃO DE ATIVOS foi
substituída no quadro societário da ATRIO-RIO SERVICE pela empresa MV GESTÃO E
CONSULTORIA DE ATIVOS EMPRESARIAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA (19.394.911/000179), que possuía MÁRIO PEIXOTO como sócio-administrador entre 02/09/2013 a
07/08/2014 e possui atualmente como sócios, seu filho VINÍCIUS PEIXOTO, com 99% das
cotas, e sua esposa CAMILA PEIXOTO, com apenas 1%. A ATRIO-RIO SERVICE
apresentava então, o seguinte quadro societário:

Nome

CPF
CNPJ

Data Ingresso
Data de Retirada

Qualificação
MÁRIO PEIXOTO

GML GESTÃO DE
ATIVOS
EMPRESARIAIS,
CONSULTORIA E
PARTICIPAÇÕES
LTDA

11.016.606/
0001-31

MV GESTAO E
CONSULTORIA DE
ATIVOS
EMPRESARIAIS E

19.394.911/
0001-79

AILTON FERREIRA
MENDES
MÁRCIO PEIXOTO

Sócio

28/11/2013
Até a atualidade

Sócio

16/05/2014
15/04/2020

MARCO ANTÔNIO
PEIXOTO
MÁRIO PEIXOTO
VINÍCIUS PEIXOTO
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PARTICIPACOES

CAMILA PEIXOTO

Ainda como demonstrado na ação penal nº 50362974820204025101,
ALESSANDRO DUARTE era responsável por executar ordens passadas por MÁRIO
PEIXOTO não só para a administração da ATRIO-RIO, mas também para a execução de
atos de lavagem praticados por intermédio da empresa, inclusive por meio de saques em
espécie fracionados diretamente das contas da empresa.
No período em praticados os crimes de lavagem de dinheiro ora narrados, não
obstante as sucessivas alterações de contrato social, MÁRIO PEIXOTO, permaneceu no
comando da ATRIO-RIO, utilizando-se de ALESSANDRO DUARTE para operacionalizar
atos de gestão da empresa, como exemplifica a mensagem de e-mail a seguir (Informação
Policial nº 002/2019 – DOC. 28):
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Em outra passagem das mesmas anotações, consta ainda indicação
“contrato animais Mauá x MÁRIO x ATRIO”, nitidamente relacionada às operações de
aquisição de gado por MÁRIO PEIXOTO da empresa MAUÁ AGROPECUÁRIA, de PAULO
MELO, já citadas acima:
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Não bastasse, o manuscrito indica que o contrato “estava quase pronto,
entramos em uma divergência por causa dos valores, você fez uma conta que não estava
fechando” (…) “Pede MÁRIO para assinar com data anterior, depois PM assina, pode
ser aqui mesmo”.
A referida prova documental, obtida a partir de medida de busca e apreensão,
reforça os indícios de que a suposta venda de gado se tratou de operação para a lavagem
de dinheiro, que posteriormente os envolvidos tentaram dissimular com a elaboração de
contrato fictício.
Ademais, nas anotações a seguir, além das diversas menções à destruição
de provas, deixam clara também a atuação da organização criminosa para camuflar os
pagamentos espúrios realizados por MÁRIO PEIXOTO em favor de PAULO MELO, diante
da indicação “Mauá x ATRIO x MP” e “o encontro de contas estava praticamente pronto”:

99/117

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Finalmente,

MARCOS

GUILHERME

BORGES,

identificado

como

administrador de propriedades rurais relacionadas a MÁRIO PEIXOTO e PAULO MELO –
inclusive aquela referida no item acima – também recebeu instruções de destruir provas
relacionadas a MÁRIO, ATRIO referentes às transações com animais, conforme manuscritos
colhidos em apreensão na casa de ANDREIA CARDOSO, elaborados por FÁBIO enquanto
estava na prisão (nesse sentido, veja-se a Informação Policial nº 16/2018 – DOC. 31):

Veja-se que o manuscrito faz também menção a VINÍCIUS PEIXOTO, o
qual, como visto acima, auxiliava seu pai na gestão dos negócios agropecuários espúrios
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com PAULO MELO, seja pela participação nos quadros societários das empresas, seja
acompanhando de perto as atividades das fazendas com GUILHERME BORGES.
Inclusive, o bilhete a seguir indica que existem depósitos para
“GUILHERME” sem justificativa, cabendo ao “XARÁ” (ÁGUIDO HENRIQUE ALMEIDA DA
COSTA) “tentar se virar para colocar algo que comprove os depósitos para ele, tentar
alguma transação”:

Assim

agindo,

MÁRIO

PEIXOTO

e

PAULO

MELO

incorreram,

respectivamente, nos crimes de corrupção ativa e passiva, previstos nos artigos 333 e 317
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do Código Penal. Ainda, MÁRIO PEIXOTO e PAULO MELO, com o auxílio de VINÍCIUS
FERREIRA PEIXOTO, ALESSANDRO DUARTE, MARCOS GUILHERME BORGES,
FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO e ÁGUIDO HENRIQUE DE ALMEIDA COSTA,
incorreram no crime de lavagem de dinheiro art. 1º, §1º, I, e §4º, da Lei nº 9.613/98, na
forma dos arts. 29 e 30, do Código Penal.

CAPITULAÇÃO DOS FATOS

Pelo exposto, é apresentada a presente denúncia para imputar os crimes
descritos a seguir:

MÁRIO PEIXOTO
Tendo MÁRIO PEIXOTO
a)

de modo consciente e voluntário, em data que não se pode precisar, no ano

de 2015, junto a ARTHUR SOARES, na qualidade de sócios de fato e de direito de
empresas que contratavam com o Estado do Rio de Janeiro no setor de serviços,
oferecido, prometido e efetivamente pago vantagem indevida, no valor de USD
1.000.000,00 (um milhão de dólares) a PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, em razão de
seu cargo de Deputado Estadual, com o intuito de obter facilidades e proteção em
relação aos contratos de suas empresas com o Estado do Rio de Janeiro, está incur so nas penas do Art. 333, do Código Penal (Fato 01).

b)

de forma livre e consciente, entre junho de 2015 até a presente data, em con-

luio com ARTHUR SOARES e PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, por intermédio de organização criminosa, com o auxílio de VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO, ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, EDUARDO PINTO VEIGA e IURY MELO MOTA DE
SÁ, de forma livre e consciente, ocultado e dissimulado a natureza, a origem, a loca lização, a disposição, a movimentação e a propriedade USD 1.000.000,00 (um mi102/117
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lhão de dólares), convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção
praticados pela organização criminosa, com a compra de imóvel em Miami, distanciando os recursos de sua origem ilícita, está incurso nas penas do art. 1º, §1º, I, e
§4º, da Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30, do Código Penal (Conjunto
de fatos 03).
c)

de modo consciente e voluntário, em agosto de 2014, na qualidade de sócio

de fato e de direito de empresas que contratavam com o Estado do Rio de Janeiro
no setor de serviços, oferecido, prometido e efetivamente pago vantagem indevida,
no valor de R$ 11.200.000,00 (onze milhões e duzentos mil reais), correspondente
ao valor histórico de compra e venda da Fazenda Alvorada, no Estado do Pará, em
benefício de PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, em razão de seu cargo de Deputado Estadual, com o intuito de obter facilidades e proteção em relação aos contratos de
suas empresas com o Estado do Rio de Janeiro, está incurso nas penas do Art. 333,
do Código Penal (Fato 04).

d)

de forma livre e consciente, entre abril de 2014 até a presente data, junto a

PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, por intermédio de organização criminosa, com o au xílio assim de VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO, MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES e FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO, ocultado e dissimulado a
natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade de
R$ 11.200.000,00 (onze milhões e duzentos mil reais), convertendo em ativos lícitos
o produto de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa, com a
compra e venda da Fazenda Alvorada, situada no Município de Ipixuna/PA, por interposta pessoa, utilizando a empresa MV GESTÃO E CONSULTORIA DE ATIVOS
EMPRESARIAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 19.394.911/0001-79), tendo sido
pago o valor proveniente de corrupção de R$ 11.200.000,00, com a manutenção do
referido bem em nome da mencionada empresa, com a finalidade de converter os
recursos de origem ilícita pertencente à organização criminosa em ativo lícito e também para ocultar o real proprietário do bem art. 1º, §1º, I, e §4º, da Lei nº 9.613/98,
na forma dos arts. 29 e 30, do Código Penal (Conjunto de fatos 06).
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e)

de modo consciente e voluntário, entre os anos de 2013 e 2014, em mais de

uma centena de oportunidades, reveladas por transações bancárias fracionadas, na
qualidade de sócio de fato de empresas que contratavam com o Estado do Rio de
Janeiro no setor de serviços, oferecido, prometido e efetivamente pago vantagem indevida no valor de R$ 1.500.000,15 (um milhão e quinhentos mil reais e quinze cen tavos) a PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, em razão de seu cargo de Deputado Estadual, com o intuito de obter facilidades e proteção em relação aos contratos de suas
empresas com o Estado do Rio de Janeiro, está incurso nas penas do art. 333, do
Código Penal (Fato 07)

f)

de forma livre e consciente, ao menos entre 17/09/2013 e 14/05/2020, junto a

PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, por intermédio de organização criminosa, com o au xílio de VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO, ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE,
MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES, FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO e ÁGUIDO HENRIQUE DE ALMEIDA COSTA, ocultado e dissimulado a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade do
montante de R$ 1.500.000,15 (um milhão e quinhentos mil reais e quinze centavos),
convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa, por meio de operações fictícias de compra e venda de gado da
empresa MAUÁ AGROPECUÁRIA REUNIDAS LTDA para MÁRIO PEIXOTO e para
a empresa ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, distanciando
os recursos de sua origem ilícita, está incurso nas penas do art. 1º, §1º, I, e §4º, da
Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30, do Código Penal (Conjunto de fatos
03)

VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO
Tendo VINÍCIUS PEIXOTO
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a)

de forma livre e consciente, auxiliado MÁRIO PEIXOTO, ARTHUR SOARES e

PAULO MELO, em concurso com ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, EDUARDO PINTO VEIGA e IURY MELO MOTA DE SÁ, de forma livre e consciente, a ocultar e dissimular a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e
a propriedade USD 1.000.000,00 (um milhão de dólares), convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa, com a
compra de imóvel em Miami, distanciando os recursos de sua origem ilícita, está incurso nas penas do art. 1º, §1º, I, e §4º, da Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29
e 30, do Código Penal (Conjunto de fatos 03)

b)

de forma livre e consciente, auxiliado MÁRIO PEIXOTO e PAULO MELO, em

concurso com MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES e FÁBIO CARDOSO
DO NASCIMENTO, a ocultar e dissimular a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade de R$ 11.200.000,00 (onze milhões e duzentos mil reais), convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção
praticados pela organização criminosa, com a compra e venda da Fazenda Alvorada, situada no Município de Ipixuna/PA, por interposta pessoa, utilizando a empresa
MV GESTÃO E CONSULTORIA DE ATIVOS EMPRESARIAIS E PARTICIPAÇÕES
LTDA (CNPJ 19.394.911/0001-79), tendo sido pago o valor proveniente de corrupção
de R$ 11.200.000,00, com a manutenção do referido bem em nome da mencionada
empresa, com a finalidade de converter os recursos de origem ilícita pertencente à
organização criminosa em ativo lícito e também para ocultar o real proprietário do
bem art. 1º, §1º, I, e §4º, da Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30, do Códi go Penal (Conjunto de fatos 06).
c)

de forma livre e consciente, auxiliado MÁRIO PEIXOTO e PAULO MELO, em

concurso com ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES, FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO e ÁGUIDO HENRIQUE
DE ALMEIDA COSTA, a ocultar e dissimular a natureza, a origem, a localização, a
disposição, a movimentação e a propriedade do montante de R$ 1.500.000,15 (um
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milhão e quinhentos mil reais e quinze centavos), convertendo em ativos lícitos o
produto de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa, por meio de
operações fictícias de compra e venda de gado da empresa MAUÁ AGROPECUÁRIA REUNIDAS LTDA para MÁRIO PEIXOTO e para a empresa ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, distanciando os recursos de sua origem ilícita, está incurso nas penas do art. 1º, §1º, I, e §4º, da Lei nº 9.613/98, na forma dos
arts. 29 e 30, do Código Penal (Conjunto de fatos 09)

PAULO CÉSAR MELO DE SÁ
Tendo PAULO MELO
a)

de modo consciente e voluntário, em data que não se pode precisar, no ano

de 2015, em razão de seu cargo de Deputado Estadual, solicitado, aceitado promessa e efetivamente recebido vantagem indevida no valor de USD 1.000.000,00 (um
milhão de dólares), ofertada e paga pelos empresários MÁRIO PEIXOTO e ARTHUR
SOARES está incurso nas penas do art. 317 c/c Art. 327, §2º, ambos do Código Penal (Fato 02).

b)

de forma livre e consciente, entre junho de 2015 até a presente data, em con-

luio com MÁRIO PEIXOTO e ARTHUR SOARES, por intermédio de organização criminosa, com o auxílio de VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO, ALESSANDRO DE
ARAÚJO DUARTE, EDUARDO PINTO VEIGA e IURY MELO MOTA DE SÁ, de forma livre e consciente, ocultado e dissimulado a natureza, a origem, a localização, a
disposição, a movimentação e a propriedade USD 1.000.000,00 (um milhão de dólares), convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção praticados pela
organização criminosa, com a compra de imóvel em Miami, distanciando os recursos
de sua origem ilícita, está incurso nas penas do art. 1º, §1º, I, e §4º, da Lei nº
9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30, do Código Penal (Conjunto de fatos 03).
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c)

de modo consciente e voluntário, em data que não se pode precisar, em agos-

to de 2014, em razão de seu cargo de Deputado Estadual, solicitado, aceitado promessa e efetivamente recebido vantagem indevida no valor de R$ 11.200.000,00
(onze milhões e duzentos mil reais), correspondente ao valor histórico de compra e
venda da Fazenda Alvorada, no Estado do Pará, ofertada e paga pelo empresário
MÁRIO PEIXOTO está incurso nas penas do art. 317 c/c Art. 327, §2º, ambos do
Código Penal (Fato 05).
d)

de forma livre e consciente, entre abril de 2014 até a presente data, junto a

MÁRIO PEIXOTO, por intermédio de organização criminosa, com o auxílio de VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO, MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES e
FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO, ocultado e dissimulado a natureza, a origem,
a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade de R$ 11.200.000,00
(onze milhões e duzentos mil reais), convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa, com a compra e venda da
Fazenda Alvorada, situada no Município de Ipixuna/PA, por interposta pessoa, utilizando a empresa MV GESTÃO E CONSULTORIA DE ATIVOS EMPRESARIAIS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 19.394.911/0001-79), tendo sido pago o valor proveniente de corrupção de R$ 11.200.000,00, com a manutenção do referido bem em
nome da mencionada empresa, com a finalidade de converter os recursos de origem
ilícita pertencente à organização criminosa em ativo lícito e também para ocultar o
real proprietário do bem, está incurso nas penas do art. 1º, §1º, I, e §4º, da Lei nº
9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30, do Código Penal (Conjunto de fatos 06).
e)

de modo consciente e voluntário, entre os anos de 2013 e 2014, por mais de

uma centena de oportunidades, reveladas por transações bancárias fracionadas, em
razão de seu cargo de Deputado Estadual, solicitado, aceitado promessa e efetivamente recebido vantagem indevida no valor de R$ 1.500.000,15 (um milhão e quinhentos mil reais e quinze centavos), ofertada e paga pelo empresário MÁRIO PEIXOTO, está incurso nas penas do art. 317 c/c Art. 327, §2º, ambos do Código Penal (Fato 07).
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f)

de forma livre e consciente, ao menos entre 17/09/2013 e 14/05/2020, junto a

MÁRIO PEIXOTO, por intermédio de organização criminosa, com o auxílio assim de
VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO, ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, MARCOS
GUILHERME RODRIGUES BORGES, FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO e
ÁGUIDO HENRIQUE DE ALMEIDA COSTA, ocultado e dissimulado a natureza, a
origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade do montante
de R$ 1.500.000,15 (um milhão e quinhentos mil reais e quinze centavos), convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa, por meio de operações fictícias de compra e venda de gado da empresa MAUÁ AGROPECUÁRIA REUNIDAS LTDA para MÁRIO PEIXOTO e para a
empresa ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, distanciando os
recursos de sua origem ilícita, está incurso nas penas do art. 1º, §1º, I, e §4º, da Lei
nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30, do Código Penal (Conjunto de fatos 09)

ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE
Tendo ALESSANDRO DUARTE

a)

de forma livre e consciente, por intermédio de organização criminosa, auxilia-

do MÁRIO PEIXOTO, ARTHUR SOARES e PAULO MELO, em concurso com VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO, EDUARDO PINTO VEIGA e IURY MELO MOTA DE
SÁ, de forma livre e consciente, a ocultar e dissimular a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade USD 1.000.000,00 (um milhão
de dólares), convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção pratica dos pela organização criminosa, com a compra de imóvel em Miami, por interposta
pessoa, utilizando da offshore MCK USA 1 LLC, com o pagamento do valor de USD
1.000.000,00 proveniente de corrupção, com a manutenção do referido bem em
nome da mencionada empresa, com a finalidade de converter os recursos de origem
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ilícita pertencente à organização criminosa em ativo lícito e também para ocultar o
real proprietário do bem, está incurso nas penas do art. 1º, §1º, I, e §4º, da Lei nº
9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30, do Código Penal (Conjunto de fatos 03)

b)

de forma livre e consciente, por intermédio de organização criminosa, auxilia-

do MÁRIO PEIXOTO e PAULO MELO, em concurso com VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO, MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES, FÁBIO CARDOSO DO
NASCIMENTO e ÁGUIDO HENRIQUE DE ALMEIDA COSTA, a ocultar e dissimular
a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade
do montante de R$ 1.500.000,15 (um milhão e quinhentos mil reais e quinze centavos), convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção praticados pela
organização criminosa, por meio de operações fictícias de compra e venda de gado
da empresa MAUÁ AGROPECUÁRIA REUNIDAS LTDA para MÁRIO PEIXOTO e
para a empresa ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, distanciando os recursos de sua origem ilícita, está incurso nas penas do art. 1º, §1º, I, e
§4º, da Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30, do Código Penal (Conjunto
de fatos 09)

MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES
Tendo MARCOS GUILHERME BORGES
a)

de forma livre e consciente, por intermédio de organização criminosa, auxilia-

do MÁRIO PEIXOTO e PAULO MELO, em concurso com VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO e FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO, a ocultar e dissimular a natureza, a
origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade de R$
11.200.000,00 (onze milhões e duzentos mil reais), convertendo em ativos lícitos o
produto de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa, com a compra e venda da Fazenda Alvorada, situada no Município de Ipixuna/PA, por interposta pessoa, utilizando a empresa MV GESTÃO E CONSULTORIA DE ATIVOS EM109/117
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PRESARIAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 19.394.911/0001-79), tendo sido
pago o valor proveniente de corrupção de R$ 11.200.000,00, com a manutenção do
referido bem em nome da mencionada empresa, com a finalidade de converter os
recursos de origem ilícita pertencente à organização criminosa em ativo lícito e também para ocultar o real proprietário do bem, está incurso nas penas do art. 1º, §1º, I,
e §4º, da Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30, do Código Penal (Conjunto
de fatos 06).

b)

de forma livre e consciente, por intermédio de organização criminosa, auxilia-

do MÁRIO PEIXOTO e PAULO MELO, em concurso com ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO, FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO e ÁGUIDO HENRIQUE DE ALMEIDA COSTA, a ocultar e dissimular a natureza,
a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade do montante
de R$ 1.500.000,15 (um milhão e quinhentos mil reais e quinze centavos), convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa, por meio de operações fictícias de compra e venda de gado da empresa MAUÁ AGROPECUÁRIA REUNIDAS LTDA para MÁRIO PEIXOTO e para a
empresa ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, distanciando os
recursos de sua origem ilícita, está incurso nas penas do art. 1º, §1º, I, e §4º, da Lei
nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30, do Código Penal (Conjunto de fatos 09)

ARTHUR CESAR DE MENEZES SOARES FILHO
Tendo ARTHUR SOARES
a)

de modo consciente e voluntário, em data que não se pode precisar, no ano

de 2015, junto a MÁRIO PEIXOTO, na qualidade de sócios de fato e de direito de
empresas que contratavam com o Estado do Rio de Janeiro no setor de serviços,
oferecido, prometido e efetivamente pago vantagem indevida, no valor de USD
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1.000.000,00 (um milhão de dólares) a PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, em razão de
seu cargo de Deputado Estadual, com o intuito de obter facilidades e proteção em
relação aos contratos de suas empresas com o Estado do Rio de Janeiro, está incur so nas penas do Art. 333, do Código Penal (Fato 01).

b)

de forma livre e consciente, entre junho de 2015 até a presente data, junto a

MÁRIO PEIXOTO e PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, por intermédio de organização
criminosa, com o auxílio de VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO, ALESSANDRO DE
ARAÚJO DUARTE, EDUARDO PINTO VEIGA e IURY MELO MOTA DE SÁ, ocultado e dissimulado a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação
e a propriedade USD 1.000.000,00 (um milhão de dólares), convertendo em ativos
lícitos o produto de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa, com
a compra de imóvel em Miami, por interposta pessoa, utilizando da offshore MCK
USA 1 LLC, com o pagamento do valor de USD 1.000.000,00 proveniente de corrupção, com a manutenção do referido bem em nome da mencionada empresa, com a
finalidade de converter os recursos de origem ilícita pertencente à organização criminosa em ativo lícito e também para ocultar o real proprietário do bem, distanciando
os recursos de sua origem ilícita, está incurso nas penas do art. 1º, §1º, I, e §4º, da
Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30, do Código Penal (Conjunto de fatos
03).

IURY MOTTA MELO DE SÁ
Tendo IURY MELO
a)

de forma livre e consciente, entre junho de 2015 até a presente data, por in-

termédio de organização criminosa, auxiliado MÁRIO PEIXOTO, ARTHUR SOARES
e PAULO MELO, em concurso com VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO, EDUARDO
PINTO VEIGA e ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, a ocultar e dissimular a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade USD
1.000.000,00 (um milhão de dólares), convertendo em ativos lícitos o produto de cri111/117
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mes de corrupção praticados pela organização criminosa, com a compra de imóvel
em Miami, por interposta pessoa, utilizando da offshore MCK USA 1 LLC, com o pa gamento do valor de USD 1.000.000,00 proveniente de corrupção, com a manutenção do referido bem em nome da mencionada empresa, com a finalidade de converter os recursos de origem ilícita pertencente à organização criminosa em ativo lícito
e também para ocultar o real proprietário do bem, distanciando os recursos de sua
origem ilícita, está incurso nas penas do art. 1º, §1º, I, e §4º, da Lei nº 9.613/98, na
forma dos arts. 29 e 30, do Código Penal (Conjunto de fatos 03)

EDUARDO PINTO VEIGA
Tendo EDUARDO VEIGA
a)

de forma livre e consciente, entre junho de 2015 até a presente data, por in-

termédio de organização criminosa, auxiliado MÁRIO PEIXOTO, ARTHUR SOARES
e PAULO MELO, em concurso com VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO, IURY MELO
MOTA DE SÁ e ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, a ocultar e dissimular a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade USD
1.000.000,00 (um milhão de dólares), convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa, com a compra de imóvel
em Miami, por interposta pessoa, utilizando da offshore MCK USA 1 LLC, com o pa gamento do valor de USD 1.000.000,00 proveniente de corrupção, com a manutenção do referido bem em nome da mencionada empresa, com a finalidade de converter os recursos de origem ilícita pertencente à organização criminosa em ativo lícito
e também para ocultar o real proprietário do bem, distanciando os recursos de sua
origem ilícita, está incurso nas penas do art. 1º, §1º, I, e §4º, da Lei nº 9.613/98, na
forma dos arts. 29 e 30, do Código Penal (Conjunto de fatos 03)

FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO
Tendo FÁBIO CARDOSO
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a)

de forma livre e consciente, por intermédio de organização criminosa, auxilia-

do MÁRIO PEIXOTO e PAULO MELO, em concurso com MARCOS GUILHERME
RODRIGUES BORGES e VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO, a ocultar e dissimular a
natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade de
R$ 11.200.000,00 (onze milhões e duzentos mil reais), convertendo em ativos lícitos
o produto de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa, com a
compra e venda da Fazenda Alvorada, situada no Município de Ipixuna/PA, por interposta pessoa, utilizando a empresa MV GESTÃO E CONSULTORIA DE ATIVOS
EMPRESARIAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 19.394.911/0001-79), tendo sido
pago o valor proveniente de corrupção de R$ 11.200.000,00, com a manutenção do
referido bem em nome da mencionada empresa, com a finalidade de converter os
recursos de origem ilícita pertencente à organização criminosa em ativo lícito e também para ocultar o real proprietário do bem, distanciando os recursos de sua origem
ilícita, está incurso nas penas do art. 1º, §1º, I, e §4º, da Lei nº 9.613/98, na forma
dos arts. 29 e 30, do Código Penal (Conjunto de fatos 06).

b)

de forma livre e consciente, por intermédio de organização criminosa, auxilia-

do MÁRIO PEIXOTO e PAULO MELO, em concurso com ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES, VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO e ÁGUIDO HENRIQUE DE ALMEIDA COSTA, a ocultar e dissimular a
natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade do
montante de R$ 1.500.000,15 (um milhão e quinhentos mil reais e quinze centavos),
convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa, por meio de operações fictícias de compra e venda de gado da
empresa MAUÁ AGROPECUÁRIA REUNIDAS LTDA para MÁRIO PEIXOTO e para
a empresa ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, distanciando
os recursos de sua origem ilícita, está incurso nas penas do art. 1º, §1º, I, e §4º, da
Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30, do Código Penal (Conjunto de fatos
09)
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AGUIDO HENRIQUE ALMEIDA DA COSTA
Tendo AGUIDO DA COSTA
a)

de forma livre e consciente, por intermédio de organização criminosa, auxilia-

do MÁRIO PEIXOTO e PAULO MELO, em concurso com ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES, VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO e FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO, a ocultar e dissimular a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade do
montante de R$ 1.500.000,15 (um milhão e quinhentos mil reais e quinze centavos),
convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa, por meio de operações fictícias de compra e venda de gado da
empresa MAUÁ AGROPECUÁRIA REUNIDAS LTDA para MÁRIO PEIXOTO e para
a empresa ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, distanciando
os recursos de sua origem ilícita, está incurso nas penas do art. 1º, §1º, I, e §4º, da
Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 30, do Código Penal (Conjunto de fatos
09)

4

REQUERIMENTOS FINAIS

Ante todo o exposto, o Ministério Público Federal requer o recebimento e
processamento da denúncia, que deve ser distribuída por dependência aos autos das
medidas cautelares referidas na epígrafe, com o compartilhamento de suas integralidades à
presente prefacial.
Após, requer a citação dos denunciados para o devido processo penal e a
oitiva dos colaboradores e testemunhas a seguir arroladas.
Uma vez confirmadas as imputações, requer a condenação dos denunciados,
determinando-se o valor de confisco de pelo menos R$ 18.040.000,1532 e cumulativamente,
32 Considerado o câmbio do dólar nesta data.
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um valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, fixado
em montante ao menos equivalente ao valor dos danos materiais.

5

TESTEMUNHAS E COLABORADORES

1) JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR (colaborador)
2) JONAS LOPES DE CARVALHO NETO (colaborador)
3) RENATO CHEBAR (colaborador)
5) RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES (colaborador)
6) CLEBER HOMEM DA SILVA – auditor da Receita Federal, lotado no ESPEI - RFB/RJ
7) WAGNER RIBEIRO COSTA – agente de Polícia Federal, matrícula

, lotado na

DELECOR – DPF/RJ
Rio de Janeiro, 18 de junho de 2020.
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Procurador da República
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

DOC. 01 – Denúncia Unfairplay ação penal nº 0507524-26.2017.4.02.5101;
DOC. 02 – Denúncia Unfairplay ação penal nº 0196181-09.2017.4.02.5101;
DOC. 03 – Termo de depoimento do colaborador RENATO CHEBAR;
DOC. 04 – Denúncia Cadeia Velha ação penal nº 0500386-37.2019.4.02.5101;
DOC. 05 – Denúncia Furna da Onça ação penal nº 0500386-37.2019.4.02.5101;
DOC. 06 – Termos de depoimentos dos colaboradores JONAS JÚNIOR e JONAS NETO;
DOC. 07 – Cautelar de afastamento de sigilo bancário e fiscal Cadeia Velha;
DOC. 08 – Denúncia Favorito – ação penal nº 50362974820204025101;
DOC. 09 – AUTO CIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTAÇÃO nº 05;
DOC. 10 – Informação nº 004 / 2020;
DOC. 11 – Denúncia Astério (ação penal nº 5013518-02.2020.4.02.5101);
DOC. 12 – Termo de Depoimento RICARDO RODRIGUES;
DOC. 13 – Informação nº 006 / 2020;
DOC. 14 – Termo de Depoimento de EDUARDO VEIGA;
DOC. 15 – Relatório policial no IPL nº 38/2019;
DOC. 16 – IPEI 20190013;
DOC. 17 – Item 6, do Auto de Apreensão 274/2020 do mandado de busca e apreensão
expedido nos autos nº 5010476-42.2020.4.02.5101;
DOC. 18 – Documentação registros MCK USA;
DOC. 19 – Informações Policiais nº 007 e 008/2020;
DOC. 20 – Item 05, Auto de Apreensão nº 572/2017, do MBA 13/2017-GABAG, Processo nº:
2017.7402.000018-7, Ref: 11/2017-DELECOR/SR/PF/RJ, operação CADEIA VELHA, tendo
como alvo o imóvel residencial de FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO, Rua Afonso Pena,
66, Apt. 704, Tijuca, Rio de Janeiro-RJ.
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DOC. 21 – Item 04. Auto de Apreensão nº 934/2018, do MBA 012/2018 - SUTPOESE /
TRF2, Processo nº: 0100823-57.2018.4.02.0000, RE: 0047/2018-11 DELECOR/SR/PF/RJ,
tendo como alvo Imóvel Residencial de FÁBIO, Rua Afonso Pena, 66, Apt. 704, Tijuca, Rio
de Janeiro-RJ.
DOC. 22 – Item 7. Auto de Apreensão nº 934/2018, do MBA 012/2018 - SUTPOESE / TRF2,
Processo nº: 0100823-57.2018.4.02.0000, RE: 0047/2018-11 DELECOR/SR/PF/RJ, tendo
como alvo Imóvel Residencial de FÁBIO, Rua Afonso Pena, 66, Apt. 704, Tijuca, Rio de
Janeiro-RJ.
DOC. 23 – Termo de Depoimento MARCOS GUILHERME BORGES;
DOC. 24 – IPEI nº RJ 20170069;
DOC. 25 – IPEI nº 20190017;
DOC. 26 – IPEI nº 20190010;
DOC. 27 – Planilha SIMBA
DOC. 28 – Informação Policial nº 002/2019;
DOC. 29 – Relatório Pesquisa AGUIDO HENRIQUE;
DOC. 30 – anotações RJ 32 - ITEM 02 - furna da onça Andreia;
DOC. 31 – INFORMAÇÃO POLICIAL Nº 16/2018.
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