
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 DA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

SIGILOSO

Autos nº 5010476-42.2020.4.02.5101

Ref. Autos nº 0500358-69.2019.4.02.5101 (medida cautelar)
IPL nº 38/2019-11 SR/PF/RJ

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos procuradores da República

signatários, vem, por meio deste, em atenção ao despacho de Evento 47, manifestar-se

a respeito da representação da autoridade policial (Evento 44) e ratificar a necessidade

das medidas cautelares requeridas nos autos, na forma que segue.

1) CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO:

Trata-se  de  representação  formulada  pela  autoridade  policial  em

razão das investigações conduzidas no bojo do IPL nº 38/2019-11 SR/PF/RJ, instaurado

para investigar a prática de crimes de corrupção passiva/ativa, lavagem de dinheiro e

organização criminosa, envolvendo o empresário MÁRIO PEIXOTO e os 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  para  afastamento  de  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  identificados  e
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medidas de interceptação telefônica e telemática que angariaram importantes elementos

de prova acerca da contemporaneidade das condutas da organização criminosa, estando

em curso diligências de cooperação jurídica internacional para mapear o caminho dos

recursos remetidos ao exterior pelos investigados.

Segundo apurado ao longo das investigações, existem fortes indícios

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

pagamento sistemático de propina a Conselheiros do TCE/RJ, bem como aos Deputados

Estaduais 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 SOARES.

Ademais,  as  investigações  reuniram  fortes  indícios  de  desvio  de

recursos públicos vertidos para a Organização Social  IDR em favor das empresas de

serviços controladas pelo grupo familiar  de MÁRIO PEIXOTO,  as quais  receberam a

maior parte do orçamento destinado à administração das UPA’s estaduais e de diversas

prefeituras da baixada fluminense. Além disso, as provas demonstram que os contratos

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

Municípios  permanecem  ativos  e  em  franco  crescimento,  com  vultosos  pagamentos

recebidos mês a mês, havendo, ainda, provas de que tais contratos são mantidos em

decorrência do pagamento de vantagens indevidas a funcionários públicos.

Por outro lado, as medidas de interceptação telefônica e telemática

em curso apresentaram provas de que MÁRIO PEIXOTO vem ampliando seu espectro

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

INSTITUTO  UNIR  SAÚDE,  o  INPCOS  e  a  ASSOCIAÇÃO  DE  SAÚDE  SOCIAL

HUMANIZADA (CNPJ 03.821.474/0001-92), havendo, ainda, indícios de participação ou

influência sobre a OS IABAS, recentemente contratada pelo Estado do Rio de Janeiro

para  a  implantação  de  hospitais  de  campanha  para  tratamento  de  pacientes

contaminados pelo COVID-19. 

Conforme  demonstrado  nos  autos,  para  manter  seu  poder

econômico e político, MÁRIO PEIXOTO instituiu uma complexa rede composta por mais
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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: MARIO PEIXOTO. 

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  é  de  difícil  detecção  à  primeira  vista  e

somente  com  a  visão  de  todos  os  elementos  que  participam  das  contratações  e

seguindo o dinheiro de cada um deles é possível observá-lo.

O  gráfico  abaixo  representa  de  forma  ilustrada  parcela  da

organização  criminosa.  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) nos links abaixo1

1 https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/188008/-6763513080369899490/publicLink/Mario
%20Peixoto%20-%20Favorito.pdf
https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/188009/6487766175239033143/publicLink/Mario%20Peixoto
%20-%20Favorito.anb 
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2) DA NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO IMEDIATO DAS MEDIDAS OSTENSIVAS.

PONDERAÇÃO ENTRE OS CRIMES EM CURSO E AS RESTRIÇÕES DECORRENTES

DA PANDEMIA

Protocoladas a representação policial  e a manifestação ministerial

em fevereiro de 2020, foi proferida decisão que deferiu os pedidos de prisão preventiva,

prisão  temporária  e  busca  e  apreensão  requeridos,  expedindo  os  competentes

mandados em 10/03/2020  (Evento  19).  Ocorre  que,  durante  a  organização dos atos

necessários  para  o  cumprimento  dos  mandados  pela  Polícia  Federal,  sobreveio  o

agravamento  da  pandemia  do  coronavírus,  tendo  sido  impostas  uma  série  de

recomendações  de  segurança  para  preservação  da  saúde  e  redução  do  avanço  da

contaminação.
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Assim, o MPF requereu, no evento 20, o recolhimento dos mandados

em face das excepcionais razões de saúde pública, a fim de que fossem cumpridos em

momento apropriado, o que foi deferido apenas parcialmente por esse Juízo (evento 22).

Por  força,  então,  de mandado de segurança impetrado perante o

TRF-2ª  Região,  foi  obtida  a  suspensão  da  deflagração  da  operação  policial,  com  o

recolhimento dos mandados de prisão e busca e apreensão já expedidos nestes autos,

com vistas ao seu cumprimento em momento posterior e mais conveniente, após oitiva

do Ministério Público e das autoridades policiais envolvidas conforme decisão proferida

em 18/03/2020, acostada no Evento 36.

Nesse  ínterim,  foram  prorrogadas  as  medidas  de  interceptação

telefônica em curso e também implementada medida de interceptação telemática dos

investigados, nos autos do processo nº 0500358-69.2019.4.02.5101, tendo em vista os

indícios de atualidade das práticas delitivas do grupo criminoso.

Conforme  apontado  pela  autoridade  policial,  no  curso  das

interceptações telefônicas e telemáticas foi possível colher provas de que a organização

criminosa está praticando crimes na atualidade, persistindo com as práticas criminosas

mesmo durante a quarentena e inclusive se valendo da situação de calamidade que

autoriza a contratação emergencial e sem licitação para obter contratos de forma ilícita

com o poder público.

Por outro lado, também foi verificado que as empresas vinculadas a

MÁRIO  PEIXOTO continuam  recebendo  quantias  milionárias  dos  cofres  públicos

estaduais e municipais, em decorrência de contratos sobre os quais recai a suspeita de

terem sido obtidos de forma ilícita, por meio de fraudes ao procedimento licitatório e por

meio do pagamento de vantagens indevidas.

As  medidas  cautelares  de  interceptação  telefônica  e  telemática

também revelaram que  a organização criminosa está  novamente atuando para a

destruição de provas, como demonstram os diálogos interceptados entre os meses
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de março e abril de 2020, corroborados pelo material obtido com o afastamento do sigilo

telemático.

É  importante  ressaltar,  portanto,  que,  muito  embora  persista  o

cenário de crise em decorrência da pandemia do coronavírus, com números até mesmo

mais alarmantes do que no momento anteriormente planejado para o cumprimento dos

mandados, a continuidade das investigações demonstrou que a organização criminosa

continuou praticando delitos e recebendo milhões dos cofres públicos de forma ilícita,

como se demonstra nos tópicos a seguir.

Esse  cenário,  além  de  confirmar  que  as  prisões  preventivas  ora

requeridas constituem a única medida capaz de fazer cessar as atividades ilícitas da

organização  comandada  por  MÁRIO  PEIXOTO,  leva  a  crer  que,  em  um  juízo  de

ponderação, mostra-se imperativo o cumprimento imediato das diligências pela Polícia

Federal,  uma  vez  que  a  continuidade  dos  ilícitos  pode,  em  última  análise,  gerar

consequências ainda mais gravosas e irreversíveis para a saúde pública no Estado do

Rio de Janeiro.

Isso  porque,  o  desvio  de  recursos  públicos  em  prol  do  grupo

criminoso acaba por reduzir as verbas que deveriam ser destinadas para a manutenção

dos  serviços  de  saúde  e  compras  de  equipamentos  e  insumos  para  o  combate  à

pandemia,  agravando  a  situação  de  colapso  do  sistema  público  de  saúde  que  se

anuncia.

Assim, em um juízo de ponderação de riscos e valores envolvidos no

caso  concreto,  é  possível  crer  que  a  postergação  do  cumprimento  dos  mandados

representa mais riscos à saúde pública da população do Estado do Rio de Janeiro do

que  os  prejuízos  à  saúde  dos  investigados  e  familiares  que  possam  advir  do

cumprimento imediato das medidas.

Vale  ressaltar  que  o  Presídio  Pedrolino  Werling  de  Oliveira,  em

Bangu,  onde  se  encontra  preso  o  ex-Governador  SÉRGIO  CABRAL  e  para  onde
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ordinariamente são encaminhados os presos da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro,

apresenta  número  de  detentos  bem  abaixo  de  sua  capacidade,  sendo  certo  que

nenhuma  cela  ou  galeria  encontra-se  com  lotação  acima  das  vagas,  conforme

informações recentemente prestadas pelo Diretor da Unidade Prisional (DOC. 01). 

Assim, não há razões para supor,  a priori, que o cumprimento das

medidas de prisão preventiva neste momento venha a acarretar prejuízos à saúde dos

requeridos ou dos demais internos do sistema penitenciário.

Por  outro  lado,  ainda  em  um  juízo  de  ponderação,  mostra-se

razoável, pela excepcionalidade do momento e tendo em vista as peculiaridades do caso

concreto, que as medidas de prisão temporária sejam substituídas pela intimação dos

investigados para depor  no momento da deflagração da operação,  sem prejuízo das

concomitantes  medidas  de  busca  e  apreensão  para  colheita  de  provas  em  suas

residências e locais de trabalho, com o intuito de evitar a combinação de versões e a

manipulação de provas pelo grupo criminoso.

Ademais,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  entende  que  a

administração penitenciária poderá/deverá adotar medidas de mitigação, em relação ao

ingresso  dos  investigados  no  sistema penitenciário,  mantendo-os  em  isolamento  em

relação  aos  demais  detentos,  pelo  período  de  14  (quatorze)  dias,  conforme

recomendações dos profissionais de saúde, a fim de evitar qualquer risco de que sejam

eles vetores da pandemia no ambiente prisional.

Passa-se, então, ao detalhamento dos fatos atuais que justificam o

imediato cumprimento das medidas cautelares já requeridas e deferidas nestes autos,

bem como o acréscimo em relação a fatos e investigados identificados nas diligências

realizadas posteriormente ao pedido inicial.

3) DOS FATOS QUE JUSTIFICAM O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES –

CRIMES ATUAIS E HISTÓRICO DE CRIMES
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3.1)  CONTRATAÇÕES PARA FORNECIMENTO  DE INSUMOS E  SERVIÇOS PARA

COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19 E CONTRATOS ATUAIS COM A SECRETARIA

ESTADUAL DE SAÚDE

Conforme apontado pela autoridade policial,  quando do início das

medidas de enfrentamento da emergência de saúde decorrente do coronavírus no país,

estava em curso o 3º período de monitoramento telefônico dos investigados, tendo sido

observados  desde  então  diálogos  por  eles  travados  indicando  a  prática  de  atos

fraudulentos,  para garantir  que suas empresas fossem beneficiadas nas contratações

públicas realizadas na área da saúde.

Inicialmente,  chamaram  a  atenção  diálogos  captados  a  partir  do

terminal de  ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE,  empresário identificado como um

dos principais operadores financeiros de MÁRIO PEIXOTO, que demonstram a prática de

manobras ilícitas para a contratação, com dispensa de licitação, de empresa do grupo do

investigado para fornecimento de álcool em gel para a Marinha do Brasil.

Cumpre  rememorar  que  ALESSANDRO  DUARTE,  ao  lado  de

CASSIANO LUIZ, figura como braço direito de MÁRIO PEIXOTO, sendo ambos, além de

sócios  de  diversas  empresas  interligadas  ao  grupo  empresarial,  responsáveis  pela

gestão financeira de grande parte dos negócios do empresário, estando à frente dos

negócios do grupo empresarial ao menos desde 2012, época da contratação do IDR pela

SES/RJ:
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Como já relatado nos autos, são diversas as provas que demonstram

que ALESSANDRO DUARTE e CASSIANO LUIZ figuram como operadores financeiros

de  MÁRIO PEIXOTO,  cabendo citar,  exemplificativamente,  o fato  de figurarem como

procuradores de conta bancária da ATRIO RIO SERVICE com movimentações suspeitas,

como  apontado  pela  Unidade  de  Inteligência  Financeira  no  RIF  37098;  possuírem

movimentação  financeira  milionária  entre  as  empresas  das  quais  são  sócios  e  as

empresas  de  MÁRIO  PEIXOTO,  como  comprovado  pela  quebra  bancária  e  fiscal;

estarem à frente da administração de diversas empresas do grupo, como demonstraram

as interceptações telemáticas  e  financeiras,  sendo pessoas de extrema confiança de

MÁRIO PEIXOTO e que ocupam posição imediatamente inferior ao líder desse braço da

organização criminosa.

Pois  bem,  voltando  às  contratações  emergenciais  na  Marinha,

observou-se que as ligações foram captadas entre ALESSANDRO DUARTE e o usuário

do terminal (21) 97020-8486, até então identificado somente como sendo um funcionário

da Marinha, de nome “JOÃO”.
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Com o aprofundamento das investigações, especialmente por meio

do material  obtido com o afastamento do sigilo  telemático e pesquisas em bases de

dados do MPF e fontes abertas, foi identificado que o terminal em questão encontra-se

cadastrado na agenda telefônica de ALESSANDRO DUARTE como “João Soho2”:

Em consulta às bases de dados do MPF, foi possível identificar que o

terminal  está  cadastrado  em nome de  JOÃO PAULO MENDONÇA DA SILVA (CPF

086.701.437-71), militar da Marinha do Brasil (DOC. 02):

2 Possível referência ao condomínio residencial SOHO RESIDENCES, onde reside ALESSANDRO 
DUARTE.
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Também a corroborar a identidade de JOÃO PAULO e o seu vínculo

com  ALESSANDRO DUARTE,  um outro celular  vinculado ao cadastro do funcionário

público  consta  na agenda  telefônica  de  ALESSANDRO DUARTE como “João  Paulo

Soho”:

Vejamos então os diálogos destacados pela autoridade policial, os

quais indicam simulação de competição entre três empresas, cujos CNPJs e propostas

seriam  fraudulentamente  fornecidos  a  JOÃO  PAULO  MENDONÇA  DA  SILVA

(identificado na degravação feita pela PF como HNI, pois não se sabia sua identidade à

época) pelo próprio ALESSANDRO DUARTE, o qual obteve, ao final, a contratação de

suas empresas, já que a sequência de conversas indica as tratativas para entrega do

material:

Diálogo 1 -  NEGOCIAÇÃO DA CONTRATAÇÃO  (28/02/2020) ALESSANDRO DE

ARAÚJO  DUARTE  (21-99891-3991)  x  usuário  do  terminal  21-97020-8486

(funcionário da Marinha do Brasil):

Degravação: 
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HNI: Deixa em te falar contigo rapidinho. Você consegue três preços diferentes com

três CNPJ?  

Alessandro: Consigo! Tem aí o volume que precisa? 

HNI: vou ver o volume ... vai ser um volume grande. Todo quartel. Mas vai ser pior,

não precisa fazer licitação. Vai ser com urgência entendeu?

Alessandro: então DL

HNI:  ou  vai  pagar  em  dinheiro  ou  em  (inaudivel).  Mais  fácil  fazer  compra.

Alessandro: mais fácil. Tem que ver se esta cadastrado no siga ou sicaf 

HNI: deixa comigo

Alessandro: pega todas as informações que precisa.  

HNI:  Eu  sempre  faço.  Eu  só  preciso  que  você  mande  para  mim  três  preços

diferentes. Eu sou playmobil eu trabalho com (inaudivel) e preço licitatório. Eu sou

várias coisas amigão, eu sou multiuso 

Alessandro: risos

HNI: eu pensei em você. Poxa eu vou falar com o Alessandro que é uma boa para

ele 

Alessandro: qualquer coisa que pensar em serviço lembra de mim primeiro 

HNI: eu vou lembrar de você primeiro. De repente eu consigo te arrastar aqui para

dentro.  

Alessandro: se tiver outro amigo que faça isso a gente divide. 

HNI: eu vou fazer contigo. 

Alessandro: pensa nos dois. Bota na mesa  

HNI: dá para todo mundo morder uma farpela. Eu vou mandar para você o que eu

quero por email ou mando pelo zap e voce vai me mandar uma email para mim

formalizando com três empresas. Eu vou pegar a empresa mais barata e vou 

fazer a compra. Tem nada de mais não 

Alessandro:  mas  a  documentação  que precisa  também precisa  de  certidão  de

balanço, essa coisas.  

HNI: certidão que eu preciso ... tem que ter uma empresa que tem que ter o que? A

certidão trabalhista, da receita federal, e CEF. Tendo essas tres certidões para mim

acabou. 

Alessandro: do fundo de garantia 

HNI: acabou 

Alessandro: tem  

HNI:  o maior problema são as certidões. Tendo as certidões acabou. Só precisa

dessas tres certidões mas eu emito pelo portal.  

Alessandro: a gente mando isso tudo no email.  

HNI: melhor ainda para mim. Facilita minha vida aqui. Eu vou fechar a quantidade

de space/alcool gel. Vai ser um volume grande para todo o quartel.
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Alessandro: prazo de entrega de instalação tem que fazer ... 

HNI: instalação geralmente a gente instala coisa simples. 

Alessandro: só furar uma parede.  

HNI:  mas  se  voce  quiser  a  instalação  acho  interessante  que  voce  adentra  a

instituição, entendeu?  

Alessandro: a gente bota uma equipe para instalar. Eu (inaudivel) ou é espalhado?

HNI: espalhado pelo quartel 

Alessandro: mas é um quartel só 

HNI: ai que entra o metiê. É um quartel mas daqui eu desenrolo com outro lugar.

Alessandro: essa logistica e com voces. Entrega só num lugar e voces distribuem?

HNI: isso

Alessandro: ou a gente vai entregar em todas a unidades.  

HNI: em principio é só um quartel, O quartel aqui é centro de instrução Almirante

Silva  de  Camargo  é  muito  grande,  trabalha  com  aluno.  Tem  vários  pontos  de

instalação. A partir daqui a gente que fazer um projeto piloto. Instalação em outros

quarteis. 

Alessandro: manda para mim 

HNI: eu vou mandar da forma que eu quero. Eu vou mandar o email para voce.

Manda seu email para mim. 

Alessandro: O particular ou da empresa? 

HNI: eu trabalho com outra empresa sim. Se voce quiser eu falo com a empresa, ai

eu mando o email para voce e voce manda para mim as cotações.  

Alessandro: tá

HNI: as três cotações. Por extenso barra alcool e gel. Valor unitário. Eu vou fechar o

quantitativo, Alessandro, o quantitativo é X. 

Alessandro: Tá 

HNI: aí vamos ver se a gente consegue entrar na marinha. Valeu? 

Alessandro: estamos junto. Obrigado pela lembrança 

 

Diálogo  2:  TRATATIVAS  ACERCA  DA  ENTREGA  DO  MATERIAL  (19/03/2020)

ALESSANDRO X usuário do terminal (21)97020-8486 (“JOÃO”)  

Degravação:

ALESSANDRO: Fala amigão

JOÃO: fala. Sua empresa consegue entregar hoje? 

ALESSANDRO: eu acho que sim. Vou ligar. Estou perguntando a eles.  

JOÃO: tem o (inaudivel) lá para receber a não ser que se vocês forem para lá muito

tarde eu vou para lá só para receber esse material.  

ALESSANDRO: que horas que pode entregar? 

JOÃO: até quatro horas 

ALESSANDRO: deixa eu ver aqui que são duas e meia. Fica onde? 
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JOÃO: fica na Ilha do governador. Lá no Bananal.  

ALESSANDRO: deixa eu ver aqui. Qual o nome do cara? (cai a ligação) 

  

Diálogo  3:  TRATATIVAS  ACERCA  DA  ENTREGA  DO  MATERIAL  (19/03/2020)

ALESSANDRO X usuário do terminal (21)97020-8486 (“JOÃO”)  

Degravação: 

ALESSANDRO: Chegou aí já né? 

JOÃO: amigão não é isso não pô. Não é esse avental não, eu mandei a foto para

tú.  

ALESSANDRO: não é esse não? 

JOÃO: não tem nada a ver, cara

ALESSANDRO: deixa eu falar com eles aqui 

JOÃO: olha na foto que eu te mandei 

ALESSANDRO: não libera não, calma aí 

JOÃO: não é aquele não

ALESSANDRO: está bom 

  

Diálogo  4:  TRATATIVAS  ACERCA  DA  ENTREGA  DO  MATERIAL  (21/03/2020)

ALESSANDRO X usuário do terminal (21)97020-8486 (“JOÃO”) 

Degravação: 

JOÃO:  preço  que  eu  te  mandei  de  39  reais?  Que  vem triplo.  Você  consegue

entregar tudão Sobra ainda para você

ALESSANDRO: não é o preço está tudo parado

JOÃO: eu sei, eu sei 

ALESSANDRO:  tem  um  contrato  com  uma  empresa  que  tem  mil  e  poucos

funcionários

JOÃO:  eu tenho empresa que consegue entregar.  Mas eu não consigo entregar

para você para voce me entregar. 

ALESSANDRO: então está bom 

JOÃO: se você não conseguir. Avisa eu não consigo

ALESSANDRO: me passa esses contatos ai 

JOÃO:  empresa  que  eu  consigo  comprar  você  é  empresa.  Eu  conheço  várias

empresas caraca 

ALESSANDRO: eu tenho várias empresas aqui. Tem que vende (inaudivel) prótese

JOÃO: eu estou falando para você para você entrar também, parada boa para você.

Por isso que eu falei Alessandro quando você trouxer (inaudível) álcool faz questão

de  instalar.  Deixa  os  cartões.  Voce  sabe  como  funciona.  É  bom  para  você.

ALESSANDRO: tem um cliente nosso que é da Triunfo logística Pararam. Os caras

trabalhavam no porto recebendo carga os funcionários não conseguem ir porque
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está  restrito.  Vocês  colocam  um  carro  à  disposição  para  pode  pegar  eles  ...

PORRA ...  está de sacanagem 

JOÃO: fogo. Mas de repente o preço final do produto tu vai ganhar mais para cima.

Eu vou te dar um tempo para ver se voce vai conseguir entregar para a gente. Se

voce não conseguir, voce fala assim JOÃO EU NÃO CONSIGO.  

ALESSANDRO: Olha só, até sexta eu tenho que te entregar tudo.  

JOÃO: o dispense alcool está safo né? 

ALESSANDRO: está safo, já chegou 

JOÃO: esse está safo

ALESSANDRO: pode ficar tranquilo que eu não estou enrolando não.  

JOÃO: depois tu me liga então 

ALESSANDRO: depois eu te dou um abraço 

No  último  período  de  interceptação,  foi  também  captado  diálogo

entre  ALESSANDRO DUARTE e  JOÃO PAULO DA SILVA, no dia 16/04/2020, o qual

demonstra que ambos continuam fraudando as cotações de preços para direcionar os

contratos às empresas do grupo criminoso:

Alvo: ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE Nº Interceptado: 

(21)96769-8235

Assunto: ANDERSON X JOÃO - COTAÇÃO DE OUTRA

EMPRESA

Nº Contato: 

(21)97020-8486

ID:  29098893

Data: 16/04/2020 17:37:57 Duração: 00:00:38

Arquivo: 01_10_29098893_20200416173757_20363330 Tipo: Áudio

Degravação:

JOÃO: Esta muito ocupado?

ALESSANDRO: pode falar

JOÃO: dois minutinhos. O Diego mandou a cotação para a Marinha. Sabe o que

eu precisava. Eu não sei se voce consegue mandar uma segunda cotação de

outra empresa? Voce consegue?

ALESSANDRO: consegue

JOÃO: manda para mim. Pede para ele mandar para o meu email. Tem que ser

outra empresa num valor ... né (interrompe). Você entendeu!!

ALESSANDRO: lógico

JOÃO: procura mandar logo hoje

ALESSANDRO: tá
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JOÃO: valeu

Os  diálogos  acima  transcritos  demonstram  não  apenas  fraudes

pontuais para a aquisição de insumos por órgão da Marinha do Brasil, mas retratam um

vínculo  de  confiança  e  parceria  estabelecido  entre  o  empresário  ALESSANDRO

DUARTE e funcionário público militar no exercício do cargo, para o direcionamento de

contratos em curso, com o auxílio de terceiros e com risco em potencial de se ampliar,

como deixa claro o seguinte trecho da conversa transcrita acima:

João Paulo: eu pensei em você. Poxa eu vou falar com o Alessandro que é uma boa

para ele 

Alessandro: qualquer coisa que pensar em serviço lembra de mim primeiro 

João Paulo: eu vou lembrar de você primeiro. De repente eu consigo te arrastar

aqui para dentro.  

Alessandro: se tiver outro amigo que faça isso a gente divide.  

João Paulo: eu vou fazer contigo.  

Alessandro: pensa nos dois. Bota na mesa  

João Paulo: dá para todo mundo morder uma farpela.

Ainda  sobre  contratos  públicos  relacionados  ao  atual  cenário  de

pandemia,  foram  encontrados  indícios  que  apontam  para  a  movimentação  da

organização  criminosa  em  relação  a  contratos  para  a  instalação  de  hospitais  de

campanha.

Com  efeito,  mensagens  localizadas  na  caixa  de  e-mails  de

ALESSANDRO  DUARTE enviadas  nos  últimos  dias  indicam,  inclusive,  que  a

organização  criminosa  pode  estar  expandindo  sua  influência  para  contratos  da

Organização Social IABAS, recentemente contratada pelo Governo do Estado do Rio de

Janeiro para a administração de hospitais de campanha para tratamento de infectados

pelo COVID-19, por valor de cerca de R$ 850 milhões, como amplamente noticiado na

mídia3.

3 https://blogdoberta.com/2020/04/09/sem-selecao-rj-pagara-835-milhoes-a-os-hospitais-de-campanha/  
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Nesse  sentido,  veja-se  a  mensagem  que  ALESSANDRO  DUARTE

enviou  para  si  mesmo,  em  21/04/2020,  às  18:18h,  com  o  assunto  “Análise  para  o

Alessandro  final.xlsx”,  apenas  encaminhando  uma planilha  em anexo  com o  mesmo

nome:

Ao se abrir a planilha anexa, observa-se que se trata de documento que

apresenta números detalhados dos custos dos hospitais de campanha implantados pelo

IABAS,  como  destacado  na  parte  em  verde  da  imagem  a  seguir  (cores  do  arquivo

original):
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Em outro e-mail que  ALESSANDRO DUARTE enviou para si, consta

arquivo detalhando o cronograma físico de implantação dos hospitais de campanha:
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Em datas próximas,  JUAN ELIAS, contador da organização criminosa

também movimentou em seu e-mail rj_juan@hotmail.com mensagens contendo planilhas

e arquivos a respeito dos custos detalhados dos hospitais de campanha instalados pela

OS IABAS.

No dia  21/04/2020,  às  21h29min,  JUAN ELIAS NEVES DE PAULA

mandou para si mesmo um arquivo em pdf denominado “Controle de implementaçao -

com valores - Planilha detalhada.pdf”:
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Ao abrir  o  arquivo  anexado,  verifica-se que  o  documento  possui  no

cabeçalho da planilha a expressa indicação de que se trata de despesas relacionadas à

implementação dos hospitais de campanha para contenção da COVID-19 pelo IABAS-

RJ, como demonstra a figura a seguir (DOC. 03):

Em  seguida,  JUAN  ELIAS encaminhou  para  si  arquivo  xlsx  com  o

mesmo nome “Controle de implementaçao - com valores - Planilha detalhada”, com o
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assunto “CONVERSAO”,  possivelmente a conversão de arquivo  em formato pdf  para

xlsx:

Na última mensagem, verifica-se que a planilha  em anexo trata dos

custos  detalhados  de  aquisição  de  equipamentos  médicos  e  de  serviços  de

infraestrutura, conforme imagens parcialmente reproduzidas a seguir (íntegra em anexo):
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De acordo com as investigações realizadas até o momento, o grupo

econômico  de  MÁRIO  PEIXOTO não  está  formalmente  ligado  à  Organização  Social

IABAS, que foi recentemente contratada pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de

Janeiro para a administração de hospitais de campanha e possui ANTONIO CARLOS

ROMANOSKI (005.084.389-34) registrado como único responsável pela entidade:
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Assim,  chama  a  atenção  que  os  documentos  reproduzidos  acima,

relativos a custos e cronograma detalhados de contrato da OS IABAS com o Governo

Estadual, constem na caixa de e-mail de ALESSANDRO DUARTE, conhecido operador

financeiro de  MÁRIO PEIXOTO, especialmente porque enviados por ele mesmo e não

formalmente por algum funcionário do IABAS.

Reforçam as suspeitas de que a organização criminosa ora investigada

esteja  de  alguma  forma  relacionada  aos  contratos  do  IABAS  com  o  Poder  Público

Estadual os e-mails também identificados na caixa de JUAN ELIAS NEVES DE PAULA,

contador do grupo criminoso.

Em  acréscimo,  no  material  obtido  com  o  afastamento  do  sigilo

telemático de ALESSANDRO DUARTE, foi possível identificar diversas mensagens que

o próprio investigado se enviou no dia 15/04/2020, referentes a modelos de orçamentos e

propostas de implantação de hospitais de campanha para o combate ao Coronavírus, a

indicar que a organização criminosa de fato está agindo para expandir seu mercado e

aproveitando as contratações emergenciais por conta da pandemia para angariar mais

contratos  públicos,  ao  mesmo  tempo  em  que  permanece  com  forte  atuação  nos

bastidores políticos, negociando atos com o Poder Público em troca de pagamento de

vantagens indevidas:
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O documento enviado em anexo consiste em modelo de proposta

para implantação de hospital de campanha, com sete laudas (íntegra em anexo  DOC.

04)

Outro e-mail  enviado por ALESSANDRO DUARTE no mesmo dia

15/04/2020,  conta  com  uma  planilha  em  anexo,  denominada  “HOSPITAIS  DE
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CAMPANHA_MODELO_200_LEITOS_FINAL.XLSX”, com estimativa de custos conforme

trecho a seguir:
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Não  bastasse,  as  investigações  também  confirmaram  que  a

organização  criminosa  mantém  atualmente  contratos  milionários  com  a  Fundação

Estadual de Saúde/RJ, recebendo recursos dos cofres públicos inclusive nesse momento

de calamidade por conta da pandemia do Coronavírus.

Como destacado  pela  autoridade  policial,  por  meio  de  um termo

aditivo  contratual  recentemente  celebrado  entre  a  empresa  RIO  DE  JANEIRO

SERVIÇOS E  COMÉRCIO LTDA.,  das  quais  são  sócios  ALESSANDRO  DUARTE e

CASSIANO LUIZ, e a Fundação de Saúde/RJ, no valor de mais de R$ 27 milhões, foi

renovada a prestação de serviços de limpeza em todas as dependências das Unidades
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de  saúde  sob  a  gestão  da  Fundação  de  Saúde/RJ,  com  vigência,  ao  menos  até

18/12/2020, conforme extrato publico no Diário Oficial (DOC. 05):

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: 3º  Termo  Aditivo  ao  Contrato  nº
116/2017. PARTES: Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro
e  a  RIO  DE  JANEIRO  SERVIÇOS  E  COMÉRCIO
LTDA. OBJETO: Prestação  de  serviços  contínuos  de  limpeza  e
desinfecção de superfícies,  visando manter  condições  adequadas
de salubridade e higiene com a disponibilidade de mão de obra,
fornecimento de materiais, equipamentos, incluindo a manutenção
de jardins e a dedetização, desratização e descupinização em todas
as dependências das Unidades de saúde sob a gestão da Fundação
Saúde/RJ. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar de 19/12/2019 a
18/12/2020. VALOR  TOTAL: R$  27.840.899,04 (vinte  e  sete
milhões,  oitocentos  e  quarenta mil  oitocentos  e  noventa e  nove
reais  e  quatro  centavos). FUNDAMENTO: Processo  nº  E-
08/007/1675/2016. DATA DA ASSINATURA: 18/12/2019. 

A não deixar dúvidas de que a referida empresa faz parte do grupo

criminoso,  além  dos  diversos  vínculos  societários  já  descritos  entre  os  investigados,

verifica-se  que  mensagem  enviada  em  08/04/2020,  identificada  na  caixa  de

ALESSANDRO  DUARTE,  com  referência  à  previsão  de  recebimentos  na  conta  da

empresa RIO DE JANEIRO SERVIÇOS de mais de R$ 300 mil oriundos em sua maioria

dos cofres do Fundo Estadual  de Saúde,  consta copiado dentre os destinatários um

funcionário da ATRIO RIO SERVICE, como destacado na imagem a seguir (DOC. 06):
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Além disso,  foi  identificado que a empresa ATRIO RIO SERVICE

recebeu do Fundo Estadual de Saúde, somente entre janeiro e março do corrente ano,

mais  de  R$  4  MILHÕES,  conforme  ordens  bancárias  constantes  no  portal  da

transparência estadual:

Data da OB Nome Credor Nome Órgão Valor OB 

28/01/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 7.333,45

28/01/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 14.566,96

28/01/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 14.261,06

28/01/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 15.838,96
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28/01/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 8.506,50

28/01/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 3.563,61

28/01/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 14.261,06

28/01/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 3.563,61

28/01/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 14.261,06

28/01/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 7.333,45

28/01/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 14.261,06

28/01/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 3.563,61

28/01/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 14.566,96

28/01/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 3.563,61

28/01/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 8.506,50

28/01/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 3.563,61

28/01/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 3.563,61

28/01/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 15.838,96

28/01/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 3.563,61

29/01/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 3.563,61

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 21.367,56

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 35.744,32

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 45.257,28

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 26.264,44

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 71.305,30

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 186.876,65

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 244.937,10

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 85.634,67

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 52.671,46

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 23.990,55

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 244.937,10

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 188.355,26

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 82.001,08

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 55.035,23

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 186.876,65

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 167.645,42

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 246.259,59

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 20.892,73

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 63.298,48

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 62.268,24

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 62.268,24

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 23.990,55

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 35.744,32

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 35.744,32
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27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 219.269,50

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 26.264,44

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 21.367,56

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 82.001,08

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 226.456,91

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 71.305,30

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 167.645,42

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 85.634,67

27/02/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 35.744,32

19/03/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 21.694,18

19/03/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 115.418,60

19/03/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 64.174,77

19/03/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 14.261,06

19/03/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 85.634,67

19/03/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 84.615,61

19/03/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 7.333,45

19/03/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 11.000,20

19/03/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 35.744,32

19/03/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 243.330,99

19/03/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 14.261,06

20/03/20 Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos Ltda. FUNDO ESTADUAL DA SAUDE R$ 7.333,45

TOTAL R$ 4.087.902,96

Em síntese, constata-se que a organização criminosa está em franca

atuação  e  continua  arrecadando  quantias  milionárias  dos  cofres  públicos  estaduais,

inclusive na área da saúde, havendo fundado receio de que tais contratos tenham sido

angariados  e  permaneçam  em  execução  por  força  de  ajustes  espúrios  entre  os

integrantes da organização criminosa, especialmente  MÁRIO PEIXOTO, e funcionários

públicos estaduais.

3.2) REVOGAÇÃO DA DESQUALIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL UNIR – DO

PAGAMENTO  DE  VANTAGEM  INDEVIDA  A  SERVIDOR  PÚBLICO  AINDA  NÃO

IDENTIFICADO

O  monitoramento  telefônico  de  LUIZ  ROBERTO  MARTINS

confirmou os indícios de que a organização criminosa se utiliza de forma velada de outra
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Organização Social, qual seja, o INSTITUTO UNIR SAÚDE (CNPJ 00.083.837/0001-41),

entidade esta que celebrou diversos contratos com a SES/RJ4  e um contrato com o

Município de Nova Friburgo/RJ para a gestão de UPAs, entre os anos de 2018 e 2019,

até ser desqualificada como Organização Social de Saúde no âmbito do Estado do Rio

de Janeiro.

Em  pesquisas  em  fontes  abertas,  identificou-se  que  o  ato

administrativo de desqualificação da referida Organização Social consiste na Resolução

Conjunta SES/SECCG Nº 664, de 16 de outubro de 2019, publicada no Diário Oficial do

Estado do Rio de Janeiro de 22/10/2019, com base na constatação de irregularidades na

prestação dos serviços e descumprimento das obrigações decorrentes do contrato de

gestão,  como  apurado  no  procedimento  administrativo  sancionatório  nº  E-

08/001/1170/2019, que tramitou na Secretaria Estadual de Saúde:

4 Administração de 9 UPA’s da Secretaria Estadual de Saúde: MESQUITA, QUEIMADOS, NOVA IGUAÇU I – 
CABUÇU, NOVA IGUAÇU II – BOTAFOGO, CAXIAS II – SARAPUÍ, TIJUCA, CAMPO GRANDE I, CAMPO 
GRANDE II, SANTA CRUZ, entre os anos de 2018 e 2019, conforme informações disponíveis no site 
http://www.osunir.org.br/gestao-de-unidades/ , acesso em 04/05/2020.
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Segundo  informações  constantes  nas  bases  de  dados  da  Receita

Federal,  o  nome  de  LUIZ  ROBERTO  MARTINS não  consta  formalmente  dentre  os

Diretores, Presidentes e responsáveis do INSTITUTO UNIR SAÚDE:
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 Ainda,  de  acordo  com  informações  disponíveis  no  próprio  site  da

entidade, conforme a última ata de reunião extraordinária do Conselho de Administração,

realizada em 27/08/2018, o INSTITUTO UNIR SAÚDE possui os seguintes Conselheiros

e Diretores Executivo e Financeiro:
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Veja-se  que,  segundo  pesquisas  nas  bases  de  dados  do  MPF,

SEVERINO ANTÔNIO DA SILVA teve como ocupações de mecânico e eletricista, com

evolução salarial de R$ 452,46 a R$ 1.195,13, em 2013, conforme informações da RAIS;

WILSON  RODRIGUES  JUNIOR  (CPF  87418398700)  possui  vínculos  empregatícios

como porteiro, vigia e supervisor administrativo, com variação salarial de R$ 846,40 em

2005 a R$ 898,55 em 2014, de acordo com a RAIS; já MARCOS JUNIO AUGUSTO DA

SILVA, exerceu ocupações de contínuo, repositor de mercadorias, técnico em caldeiraria

e  servente  de  obras,  dentre  outras,  com  salários  entre  R$  647,93  em  2010  e  R$

1.159,22, em 2015, segundo a RAIS.
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Nos  cargos  de  Direção  da  entidade,  a  informação  mais  atual  traz

referência  a  MARCUS  VELHOTE  DE  OLIVEIRA  como  Diretor  Executivo  e  LUIS

CLAUDIO DA COSTA como Diretor Administrativo/Financeiro:

Além disso, no Estatuto, Regimento Interno e Contratos de Gestão da

Organização UNIR com o Poder Público, não há menção ao nome de LUIZ ROBERTO

MARTINS, conforme documentos disponíveis no site da instituição e juntados em anexo

(DOC. 07)
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Não  obstante  a  ausência  de  qualquer  vinculação  formal  entre  LUIZ

ROBERTO  MARTINS e  o  INSTITUTO  UNIR  SAÚDE,  no  curso  das  interceptações

telefônicas, foram captados diálogos que deixam claro que o investigado, assim como

MÁRIO  PEIXOTO, são  os  verdadeiros  donos  da  Organização  Social  e  que

efetivamente  promoveram  negociação  espúria  com  funcionários  públicos

estaduais, inclusive com o pagamento de vantagens indevidas a funcionário ainda

não identificado, de modo a obter recentemente o ato administrativo de revogação

da  referida  desqualificação,  para  que  a  Organização  Social  volte  a  contratar

livremente com o Poder Público para a administração de unidades de saúde. 

No diálogo interceptado em 20/03/2020, LUIZ ROBERTO MARTINS foi

consultado  por  mulher  não  identificada,  possivelmente  funcionária  da  OS  UNIR,  a

respeito de questões administrativas da Organização Social (sobre um repasse de mais

de R$ 5 milhões, possivelmente referente ao contrato da OS em Nova Friburgo), pedindo

que LUIZ ROBERTO confirmasse ordem que havia sido dada por MARCUS VELHOTE

DE OLIVEIRA, que, como visto acima, ocupa formalmente o cargo de Diretor Executivo

da entidade:

Alvo: LUIZ ROBERTO MARTINS Nº Interceptado: 

(21)97430-9237

Assunto: LUIZ X MNI - PAGAMENTO DE CINCO MILHÕES DE 

FRIBURGO 

Nº Contato: 

(21)999441929

ID:  27407570

Data: 20/03/2020 14:38:24 Duração: 00:00:44

Arquivo: 04_252_27407570_20200320143824_20391848 Tipo: Áudio

Degravação:

MNI: Oi Sr Luiz 

LUIZ: oi 

MNI: O doutor velhote está em Friburgo falou que o repasse de cinco milhoes

trezentos e setenta e quatro, isso?   

LUIZ: é o valor que eles colocaram lá?  

MNI: é 

LUIZ: é pode ser.

MNI: porque ele falou que é um acordo. Esta sabendo disso?

LUIZ: estou sabendo é uma confissão de divida e um acordo
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MNI: depois a gente não vai poder reclamar

LUIZ: é isso ai mesmo

MNI: então tá

LUIZ: tá bom

Em  outro  diálogo  interceptado  em  24/03/2020,  LUIZ  ROBERTO

MARTINS ligou para o ex-deputado e ex-prefeito de Nova Iguaçu NELSON BORNIER

para dar a notícia a respeito do ato de revogação da desqualificação da OS UNIR:

Alvo: LUIZ ROBERTO MARTINS Nº Interceptado: 

(21)97430-9237

Assunto: LUIZ X HNI – UNIR SAÚDE Nº Contato: 

(21)99988-2288

ID:  27691626

Data: 24/03/2020 13:57:40 Duração: 00:02:35

Arquivo: 03_038_27691626_20200324135740_20391848 Tipo: Áudio

Degravação: 

HNI (BORNIER): Fala Luiz 

LUIZ: boa tarde, tudo bem? 

HNI (BORNIER): tudo joia? 

LUIZ: esta recolhido? 

HNI (BORNIER): eu estou recolhido aqui, e voce? 

LUIZ: eu estou recolhido aqui em Valença cara. 

HNI (BORNIER): não veio não? 

LUIZ: não desci porque na realidade a gente não pode ficar andando por aí 

HNI (BORNIER): não pode dar mole não 

LUIZ: estou te ligando para te dar uma notícia boa 

HNI (BORNIER): hum 

LUIZ: O zero 1 do palácio assinou aquela revogação da desclassificação da UNIR.

HNI (BORNIER): aquela relatório 

LUIZ: aquela desclassificação que impediu a gente de assumir as UPAs. Eu sei

que tem muito pai aqui e eu teria que fazer um DNA para saber quem é o pai.  

HNI (BORNIER): vamos falar ai. Voce está vindo quando? Voce pretende vir quando? 

LUIZ: não tenho noção ainda quando 

HNI (BORNIER): é bom se resguardar aí 

LUIZ:  eu  te  passei  isso aí  porque eu  sei  que voce  tem uma parte  de paternidade

também.   
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HNI (BORNIER): esperar você para a gente falar pessoalmente.  

LUIZ: tá bom 

HNI (BORNIER): está certo 

LUIZ: a gente vai ter que trabalhar em cima disso.  

HNI (BORNIER): tá bom 

LUIZ: procedimento agora de corona está dificil né? 

HNI (BORNIER): isso está complicado. Se reserva ai.  

LUIZ: Voce também se cuida que nós somos do grupo de risco 

HNI (BORNIER): não podemos brincar não 

LUIZ: com certeza 

HNI (BORNIER): esposa está bem? 

LUIZ: está bem. Fez o procedimento, esta bem já. Agora é esperar o resultado para ver 

HNI (BORNIER): tá joia. Tudo bem. Quando você descer você me avisa.  

LUIZ: quando eu descer eu te aviso para a gente se encontrar 

HNI (BORNIER): está bom. Falou 

LUIZ: um abraço

De fato, um dia antes da referida ligação, em 23/03/2020, foi publicado

no  Diário  Oficial  do  Estado  um  despacho  no  processo  nº  E-08/001/1170/2019  que

revogou  a  Resolução  Conjunta  SES/SECCG  nº  664,  de  16/10/2019,  por  motivos  de

conveniência e oportunidade, permitindo, portanto, que o INSTITUTO UNIR SAÚDE volte

a  contratar  livremente  com  o  Poder  Público,  sem  qualquer  justificativa  técnica  para

superar as sanções anteriormente aplicadas com base em procedimento administrativo:

 Curiosamente, a íntegra do processo administrativo processo nº E-

08/001/1170/2019  não  está  disponível  no  portal  de  pesquisas  do  Estado  do  Rio  de

Janeiro5.

5 https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?
acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=
6 consulta em 04/05/2020.

38/193

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=6
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=6
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=6


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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

No  entanto,  as  interceptações  em  curso  permitiram  arrecadar

importantes provas que demonstram a atuação ilícita do grupo criminoso para obter o

referido ato administrativo.

Nesse sentido, é cristalino o diálogo interceptado no dia 1º/04/2020, em

que  LUIS ROBERTO MARTINS SOARES afirmou ter pago vantagens indevidas para

funcionário público estadual, a fim de obter a decisão de revogação da desqualificação

da OS, tendo diminuído o tom de voz ao fazer a afirmação  “o cara que conseguiu a

revogação para mim, que eu paguei lá de dentro”, como exposto no auto circunstanciado

policial nº 05/2020 (DOC. 08):

Alvo: LUIZ ROBERTO MARTINS Nº Interceptado: 

(21)97430-9237

Assunto: LUIZ X ELCY - LUIZ DISSE QUE PAGOU PARA LIBERAR Nº Contato: 

(24)98813-6074

ID:  28232719

Data: 01/04/2020 11:20:26 Duração: 00:14:36

Arquivo: 03_131_28232719_20200401112026_20391848 Tipo: Áudio

Degravação:

LUIZ: Você vê a volúpia que estes caras estão para arrumar dinheiro cara

ELCY: outra coisa ... postei aí para você (interrompe)

LUIZ:  o cara que conseguiu a revogação para mim, que eu paguei lá de dentro,

queria me botar nesses dois aí, mas chegou muito em cima quando eu falei com

ele já  tinha rolado.  Mas foi  descoberto que quem chamou esses dois  ai  para

colocar foi o zero 1 da saúde. Mas isso são os Deputados que estão querendo

grana. Então foi até bom não cair no meu colo porque se cai no meu colo eu ía ter que

ajoelhar  com eles  e  eu  não  quero  ajoelhar  com eles.  Depois  que terminar  com a

pandemia vai ser o bicho.

ELCY: Safado, outra coisa, o TCE vai cair de pau em cima disso aí. Com essa notícia

que saiu aí.

LUIZ: calamidade Elcy, eles estão protegidos Elcy.

ELCY: no caso eles cometeram um erro aí de fazer ... mesmo calamidade eles não

podem botar data errada mais não sei o que ...

LUIZ: eles tem que dar prazo de publicação

ELCY: publicação
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LUIZ:  a  calamidade  é  para  proteger  eles,  mas  quem  esta  de  cá,  tem  que  ver  a

publicidade da coisa, data, prazo e tudo

ELCY: já tem nego que não foi chamado e já esta entrando na justiça voce vai ver. Não

é assim não.

LUIZ: para mim foi bom que eu estou saindo de uma rebordosa agora e eu não

posso entrar noutra cara.

[00:02:55:903]

 

No  diálogo  acima  transcrito,  LUIZ  ROBERTO  MARTINS  SOARES

ainda deixa claro que o funcionário que teria recebido as vantagens indevidas para a

revogação da desqualificação da OS UNIR iria também colocar a referida OS ou alguma

outra empresa do grupo em dois contratos emergenciais, mas que a manobra ilícita não

foi  possível  pois  não  havia  mais  prazo  para  a  contratação  quando  saiu  o  ato  de

revogação da desqualificação.

Em  outro  diálogo,  interceptado  no  dia  07/04/2020,  LUIS  ROBERTO

MARTINS SOARES conversou novamente com o ex-deputado e ex-prefeito de Nova

Iguaçu  NELSON  BORNIER,  oportunidade  em  que  discutiram  sobre  o  cabimento  de

danos morais em razão da desqualificação da OS, agora revogada, deixando claro o

valor econômico desses contratos da OS UNIR para o grupo criminoso “corresponde a

10 milhões de contrato”:

Alvo: LUIZ ROBERTO MARTINS Nº Interceptado: 

(21)97430-9237

Assunto: LUIZ X NELSON Nº Contato: 

(21)99988-2288

ID:  28613301 

Data: 07/04/2020 15:38:08 Duração: 00:14:36

Arquivo: 04_172_28613301_20200407153808_20391848 Tipo: Áudio

Degravação:

LUIZ: Oi Nelson

NELSON: Luiz, eu estava vendo lá atrás a resolução conjunta lá atrás

LUIZ: sim

NELSON: Isso ai cabe danos para eles

LUIZ: cabe danos?

NELSON: para eles lá
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LUIZ: É né?

NELSON: Isso tem que ser analisado profundamente pegar na integra esse processo

todo porque ai. Isso não é brincadeira não a resolução conjunta aquilo tirou a OS

do  páreo  em  todos  os  sentidos  não  podia  fazer  mais  nada,  foi  jogada  para

escanteio.  E  agora vem de repente decisão desse resolução do despacho do

homem. Isso tem que ser bem analisado isso.

LUIZ: esta bom. Cabe então uma ...?

NELSON: você tem noção de ficar de outubro de 2019 agora até agora final de

março. Sua firma julgada inidônea sem poder participar de porra nenhuma

LUIZ: E você contemplado no edital em dois lotes com sete unidades

NELSON: Isso

LUIZ: corresponde a 10 milhões de contrato.

NELSON: Isso é uma perda irreparável tem que ser revisto, analisado friamente

LUIZ: é uma briga boa né?

NELSON: pegar essas peças desde o inicio. E tem mais uma irresponsabilidade de

ambos dos dois secretários. Não é só ele lá não os dois. Tudo bem.

LUIZ: boa, boa

NELSON:  Tem que  pegar  todas  as  peças  para  ver  onde  chegou  agora  ate  a

assinatura final do homem aqui. Isso não é brincadeira. Você sabe o que é pegar

uma empresa e PUM!!  Dar um tiro no peito e tchau e benção.  E os prejuízos

causados  nisso  ai,  e  o  acervo  e  os  problemas  causados,  problemas  interno,

pessoal, administrativo. chegou deu um tiro e vai embora tchau e bença. Se ela

tinha uma finalidade só que era isso. Finalidade dela é isso, atuar nessa área e

agora ate logo tchau não existe mais.

LUIZ: Inclusive a situação na serra lá em cima (Nova Friburgo) foi proveniente

dessa porrada ai.

NELSON: tudo isso vai  ser mostrado, tudo isso vai ser mostrado, tudo isso vai ser

mostrado, porra. Ou seja cortou na ponta, não participa de mais nada acabou vocês

estão morto depois vem alguém e fala não morreu não tira ai do caixão. Tá vivo, foi feito

tudo errado. Como é isso. Independente de qualquer coisa tem que ter uma ação em

cima dos dois. Independentemente da briga com o governo e com a secretaria que

consta com uma porra de entrar com uma ação contra os dois, de interpelar os dois

LUIZ: cabe mesmo uma situação ai ...

NELSON: mas do que isso tudo, isolou e tirou do páreo depois de ter ganho e foi lá

botou emergencialmente

LUIZ: eu fiquei sabendo de uma situação hoje, lá em Caxias, eu estive em Caxias. Eu

fiquei sabendo que as OSs que estão nessa quatro ai emergencialmente tinham pedido

a carteira profissional do pessoal para assinar. Mas alguma coisa no meio do caminho

eles voltaram atrás e demoveu as carteiras para os empregados sem assinatura

NELSON: estão prevendo alguma coisa.
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LUIZ: a noticia rolou. O que que eu fiz eu peguei o rapaz do escritório lá e falei para ele

não vamos esperar o fim do emergencial. Vamos entrar agora de uma vez

NELSON: também acho. Acho que diante disso ai  Luiz .  Você tem que tomar uma

providencia já, você tomou uma porra e vieram aqui botaram o remedio em você , você

ficou bom e você ficar quieto.  Você tem que reivindicar o ganho que você teve lá

atrás. Você tem que pegar o processo em embaraçar mais do que nunca, você

tem que reivindicar o que ela ganhou de direito, entendeu?

LUIZ: não só as quatro, mas as outras também.

NELSON: lógico, tudo. Tem que ver isso correndo LUIZ, não passar isso não. Vão

se empepinar todo entendeu?

LUIZ: vou entrar dentro disso ai com unhas e dentes

NELSON: correndo. Tem que entrar correndo e o babaca que fica ao lado do chefão ai

assinou essa porra ai sem ter conhecimento nenhuma. Se tiver que ir lá vocês tem

noção da cagada que voces fizeram ai, tem noção porra!! Voce esta com a faca e o

queijo na mão. Não pode esperar essa porra não. Quem cala consente! 

LUIZ: amanha eu já entro em cima disso ai.

NELSON: com certeza, fuder esses filhos da puta tomaram na mão grande. Não é você

que esta dizendo isso não. O recurso teu foi bem feito

LUIZ: esta escrito

NELSON: te deram ganho de causa. Tchau e bença

LUIZ: O recurso foi muito bem elaborado

NELSON: Luiz tem que ver isso hoje. Começar a mexer já

LUIZ: esta bom, vou cair dentro

NELSON: tá

LUIZ: obrigado pela força

NELSON: tchau

A ilustrar o poder econômico da organização criminosa e as vultosas

quantias  envolvidas  apenas  nos  contratos  de  gestão  administrados  pela  OS  UNIR

SAÚDE entre os anos de 2018 e 2019, veja-se a tabela a seguir, elaborada a partir das

informações  sobre  os  contratos  de gestão constantes  no  próprio  site  da entidade,  a

demonstrar  que  a  Organização  Social  administrou  mais  de  R$  180  milhões  em

contratos de gestão de UPA’s: 

Levantamento UPAs - Instituto Unir Saúde

Unidade Contrato de Gestão Valor Valor TA Prazo de vigência
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UPA 24 H - Mesquita
Nº 001/2018 (+Termo

Aditivo)
R$ 14.596.680,00 R$ 14.596.680,00

1 ano (+ 1 ano, a contar
de 02/01/2019,
conforme TA) 

UPA 24 H - Queimados Nº 002/2018 (+TA) R$ 14.580.480,00 R$ 14.580.480,00
1 ano (+ 1 ano, a contar

de 19/01/2019,
conforme TA) 

UPA 24 H - Nova Iguaçu I -
Cabuçu

Nº 003/2018 (+TA) R$ 14.584.980,00 R$ 14.584.980,00
1 ano (+ 1 ano, a contar

de 19/01/2019,
conforme TA) 

UPA 24 H - Nova Iguaçu II -
Botafogo

Nº 004/2018 (+TA) R$ 14.597.180,00 R$ 14.597.180,00
1 ano (+ 1 ano, a contar

de 19/01/2019,
conforme TA) 

UPA 24 H - Caxias II -
Sarapuí

Nº 020/2018 R$ 12.545.582,56 xxx
1 ano (a contar de

01/11/2018)

UPA 24 H - Tijuca
Nº 009/2018 R$ 3.121.125,41 xxx

03 meses ( a contar de
02/04/2018)

Nº 017/2018 R$ 12.679.862,00 xxx
1 ano (a contar de

02/07/2018)

UPA 24 H - Campo Grande I Nº 019/2018 R$ 12.545.582,56 xxx
1 ano (a contar de

01/11/2018)

UPA 24 H - Campo Grande II Nº 021/2018 R$ 12.545.582,56 xxx
1 ano (a contar de

01/11/2018)

UPA 24 H - Santa Cruz Nº 022/2018 R$ 12.545.582,56 xxx
1 ano (a contar de

01/11/2018)

UPA 24 H - Friburgo* Não consta no site xxx xxx xxx

Hospital e Maternidade de
São José do Ribamar*

Não consta no site xxx xxx xxx

Valor Total: R$ 182.701.957,65

Em  acréscimo,  observou-se  ligação  interceptada  no  período  de

monitoramento anterior, LUIZ ROBERTO MARTINS deixa claro o potencial de ampliação

dos contratos do grupo criminoso com a revogação do ato de desqualificação da OS

UNIR, havendo, ainda, o planejamento de obter a regularização de outra OS, o INPCOS

(Instituto  Nacional  para  o  Progresso  do  Conhecimento  e  Saúde),  entidade  sem  fins
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lucrativos inscrita no CNPJ sob o nº 06.320.605/0001-46, que teve a sua qualificação

definitiva indeferida como Organização Social de Saúde, no âmbito do Estado do Rio de

Janeiro, por meio da Resolução Conjunta SEFAZ/SES nº 58 de 09 de novembro de 2018.

Vale  ressaltar  que,  assim  como  vislumbrado  no  caso  da  OS  UNIR

SAÚDE, não há nos quadros do INPCOS qualquer menção formal à participação de LUIZ

ROBERTO  MARTINS ou  MÁRIO  PEIXOTO na  sua  administração,  tratando-se,

certamente,  de  mais  uma  entidade  comandada  de  forma  oculta  pela  organização

criminosa:

Veja-se o seguinte diálogo, do dia 20/03/2020:

LUIZ  ROBERTO  x  usuário  do  terminal  (24)  98813-6074  (possivelmente  ELCY
ANTONIO  DOS  SANTOS  SILVA,  CPF:  394.365.277-72.  Pesquisas  indicam  que
ELCY  teve  vínculo  empregatício  com  o  IDR,  assim  como  com  a  CÂMARA
MUNICIPAL DE VALENÇA e ALERJ) 
Índice 27447309 
Data 20/03/2020, 21:38:51, 00:19:15 

Degravação: 
LUIZ: O pessoal está todo doido atrás de mim para me dar contrato 
ELCY: heim? 
LUIZ: O pessoal está todo doido atrás de mim para me dar contrato 
ELCY: já 
LUIZ: vai revogar aquela desclassificação da UNIR. Recebi até ligação dele.  Voltar
com aquelas quatro da baixada.  
ELCY: beleza 
LUIZ: estão querendo me dar o hospital Adão Pereira Nunes. Saracuruna. Quinze
milhões o contrato.  
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ELCY:  eu  vou  ter  que  arrumar  uma  mesa  com  você  para  eu  arrumar  uma
ocupação cara. Para mim ir para lá 
LUIZ: sumir daqui (Valença) 
ELCY: dois, três dias 
LUIZ: Eu falei com o Gustavo para não devolver o andar da UNIR. O cara já está
atrás dele querendo baixar o aluguel.  
ELCY: vou de manhã e volto de tarde não tem problema não. 
LUIZ:  Eu estou regularizando a outra a INPCOS. E se der dois passos para a
direita eu entro com um mandado de segurança para a IDR também.  
ELCY: vai pintar mais coisas aí, tem muita coisa ... 
LUIZ: Bolsonaro já falou que não vai dar mole nas emendar parlamentares não. Não vai
dar é o cacete 
ELCY: vai pintar muita coisa, abrindo. Esse (inaudivel) te falaram que vai revogar
aquela decisão? 
LUIZ: Diz o Mario que foi ele que acertou junto com o Governador. Mas não publicou
ainda. Eu estava comprando isso de um outro cara.  
ELCY: aí volta? 
LUIZ: As quatro de Nova Iguaçu não tem segundo colocado. Então está com contrato
emergencial ainda. Se revogar e publicar a revogação tem que republicar o resultado
do edital.  
ELCY: isso 
LUIZ: ai é nossa porra. Mesquita, Queimados, Botafogo e Campos. 
ELCY: ótimo 
LUIZ: vai ter outras coisas também.  
ELCY: Aí é o que eu te falei. Voltando eu tenho que arrumar com você para ir lá uns
dois ou três dias. Vou e volto, vou de manhã num dia volto, porque puta que pariu eu
tenho que arrumar um negócio para fazer. Não posso ficar parado não. 
LUIZ: O foda é que esse ano já foi para o saco e mais uns dois anos juntos. 

Com o cumprimento das medidas cautelares ora requeridas e com a

obtenção da íntegra  do processo administrativo  nº  E-08/001/1170/2019 será  possível

obter mais provas a respeito dos envolvidos nos fatos criminosos ora narrados. 

Contudo,  o  arcabouço  probatório  reunido  até  o  momento  não  deixa

dúvidas de que i) o grupo criminoso de MÁRIO PEIXOTO comanda de forma velada

a Organização Social UNIR SAÚDE e ii) a organização criminosa pagou vantagem

indevida para funcionário público estadual ainda não identificado para obter o ato

administrativo de revogação da desqualificação da OS, publicado em 23/03/2020,

razão  pela  qual  mostra-se  imprescindível  o  cumprimento  das  cautelares  requeridas,

como única medida capaz de fazer cessar as atividades do grupo criminoso.

3.3)  CONTRATOS  ATUAIS  COM  A  FAETEC  –  DO  PAGAMENTO  ATUAL  DE

VANTAGENS INDEVIDAS PARA FUNCIONÁRIO PÚBLICO
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Como já citado na representação inicial, o grupo criminoso de MÁRIO

PEIXOTO possui  diversos  contratos  com  a  FAETEC,  sobre  os  quais  recaem  fortes

indícios  de  ilicitude,  tanto  pela  burla  ao  procedimento  licitatório,  com  sucessivas

renovações de contratos emergenciais de forma injustificada, quanto pelos indícios de

que o empresário mantém a hegemonia dos contratos na entidade por força de sua

influência  política,  inclusive  por  meio  do  pagamento  de  vantagens  indevidas  a

funcionários públicos ainda não identificados.

Ocorre que a continuidade das investigações revelou importante prova

de que MÁRIO PEIXOTO está pagando propina atualmente para servidores públicos em

troca da manutenção dos contratos de suas empresas com FAETEC e com o DETRAN.

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

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

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

brincadeira não. Só de janeiro e fevereiro são dois emergenciais”:

Alvo: LUIZ ROBERTO MARTINS Nº Interceptado: 

(21)97430-9237

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

98813-6074

ID:  28767933

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

Arquivo: 03_037_28767933_20200409185013_20391848 Tipo: Áudio

Degravação:

[00:02:47:911]

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

botou uma tropa de choque

ELCY: está com a barba de molho

LUIZ: Não, botou uma tropa de choque

ELCY: para trabalhar

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

mil  para um, 1  milhão para outro.  Ele não é brincadeira não.  Só de janeiro e

fevereiro  são  dois  emergenciais.  Um  na  CST  tecnologia,  na  FAETEC  de  35

milhões de reais na Atrio e outro de 26 milhões no DETRAN. Ele não tem jeito, é

do caralho, aquele … mas porque?

ELCY: deixa eles se picarem
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LUIZ: O Bretas não consegue pegar o WW, mas está querendo pegar um dois dois, ou

o amigo, o MP (Mario Peixoto) ou Pastor.

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

LUIZ: vai prender muita gente

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

nada eles já aprontam, imagina (interrompe).

Pesquisas em fontes abertas demonstraram que de fato a FAETEC vem

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

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

continuados de gestão administrativa e operacional em unidades escolares de todo o

Estado.

O  quadro  a  seguir  apresentado,  extraído  da  página

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

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

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

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

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

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

Presidente da FAETEC, ao final  de 2019.  Em suas declarações,  a testemunha deixa

claro que havia uma pressão política dentro da FAETEC para que fossem assinadas

injustificadamente  as  sucessivas  renovações  de  contratos  emergenciais  com  as

empresas de MÁRIO PEIXOTO e que o Vice-Presidente da entidade, GILSON CARLOS

RODRIGUES PAULINO, teria agido deliberadamente para postergar o andamento dos

processos licitatórios  que o  declarante tentava realizar,  dizendo-se “apadrinhado”  por

MÁRIO PEIXOTO:

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

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

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

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

para com a FAETEC; (...)

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

observar fatos que indicam a possível ocorrência de irregularidades

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

QUE conforme se observa da matéria jornalística contida na documentação

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

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

ajuste acima mencionado pertence ao empresário MÁRIO PEIXOTO;

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

empresa com a FAETEC vem sendo renovado de forma irregular há

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

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

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

contratos  de  terceirização  de  pessoal,  sendo 2  com a  empresa  de

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

QUE inclusive GILSON costumava dizer que ninguém conseguiria lhe

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

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

realidade  a  conhecida  influência  de  MÁRIO  PEIXOTO  também  se

estende ao Governo anterior; QUE após os fatos relatados, observou

que continuaram ocorrendo atrasos  injustificados na  renovação de
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outros contratos, razão pela qual o Declarante enviou o Comunicado

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

FAETEC),  solicitando esclarecimentos sobre a localização de vários

processos que já deveriam estar em licitação;

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

na  FAETEC  para  garantir  sua  candidatura  a  Prefeito  de  Mesquita  nas

próximas eleições;

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

nos  corredores  da  instituição  que  mataria  qualquer  pessoa  que

atrapalhasse a candidatura do seu irmão, LEONARDO RODRIGUES (irmão

de consideração), à Prefeitura de Mesquita.

(grifo nosso).”

No  curso  das  investigações,  foram  identificados  diálogos  em  que

ALESSANDRO  DUARTE,  um  dos  principais  operadores  financeiros  de  MÁRIO

PEIXOTO, conversa com usuário do terminal (21) 99393-7659 (cadastrado em nome da

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

CNPJ 35854884/0001-26) a respeito de cargos na FAETEC, conjunturas políticas, apoio

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

do grupo criminoso.

A partir das provas obtidas pelo afastamento do sigilo telemático dos

investigados, foi possível identificar que o terminal (21) 99393-7659 está cadastrado na

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

integrante  da  organização  criminosa  ora  investigada  se  trata  do  funcionário  público

GILSON CARLOS RODRIGUES PAULINO (CPF 053.612.397-71), que atuou por cerca

de dez anos nos quadros  da FAETEC, tendo exercido os  cargos de Diretor  e  Vice-

Presidente, até ser exonerado, em julho de 2019, para assumir o cargo de Presidente da

Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de

Janeiro – CECIERJ, entidade que, assim como a FAETEC, é vinculada à Secretaria de

Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Vale  destacar  que  as  pesquisas  nas  bases  de  dados  do  MPF

identificaram que  GILSON RODRIGUES já teve inclusive vínculos empregatícios, entre

os anos de 2013 e 2015, com a empresa ATRIO RIO SERVICE – a mesma contratada

emergencialmente por sucessivas vezes pela FAETEC (DOC. 09):
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Além disso, verifica-se que após o ingresso de GILSON RODRIGUES

na  Fundação  CECIERJ,  duas  das  principais  empresas  relacionadas  à  organização

criminosa,  ATRIO RIO SERVICE e RIO DE JANEIRO SERVIÇOS, foram contratadas

pela entidade pública estadual, com contratos atualmente em vigor, que ultrapassam o

montante de R$ 17 MILHÕES, como identificado pela autoridade policial:

Não  bastassem  as  provas  acima,  as  interceptações  telefônicas

captadas ao longo das investigações fortalecem as suspeitas da existência de vínculos

espúrios entre  GILSON RODRIGUES com a organização criminosa, o que justifica as

medidas cautelares de busca e apreensão e de intimação para prestar depoimento ao

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

ALESSANDRO DUARTE indica que poderia providenciar  um voo de helicóptero para

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

candidato a Prefeito de Campos dos Goytacazes):

ALESSANDRO (21-99891-3991) x (21)99393-7659 (“GILSON”)

Degravação:

ALESSANDRO: Boa

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

ALESSANDRO: Ham?

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

ALESSANDRO: dia 14 rapa!

HNI: Sete caralho! Acabou de me mandar aqui.

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

HNI: rsrsrs

ALESSANDRO: puta que pariu!

HNI: ai ai! Cara, você é foda.

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

HNI: oi

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

HNI: é

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

HNI: O quê?

ALESSANDRO: Terceiro número?

HNI: Como assim terceiro número?

ALESSANDRO: Esse número que você tá me ligando aqui eu

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

pessoal

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

HNI: Não cagueja não!

ALESSANDRO: eu vou ver. Vou dar um jeito.

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

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

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

helicoptéro?

HNI: Pô! (inaudível).

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

lá!? Caralho!
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HNI: Porra! Tirar onda do caralho! Hein?

ALESSANDRO: rsrsrs. Eu vou ver.

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

mesmo. Falando com nosso primo, o outro lá.

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

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

que que eu resolvo. Eu te falo

HNI: tá bem.

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

uma olhada.

HNI: Sei. Vou dar uma olhada.

ALESSANDRO: valeu.

HNI: valeu.

Veja-se  que  em  outro  diálogo,  interceptado  no  dia  21/02/2020,

ALESSANDRO DUARTE e  GILSON RODRIGUES conversam sobre a distribuição de

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

candidatos  à  Prefeitura  de  Campos  dos  Goytacazes  CAIO  VIANA  e  VLADIMIR

GAROTINHO):

Alvo: ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE Nº Interceptado: 

(21)99891-3991

Assunto: ALESSANDRO X GILSON Nº Contato: 

(21)99393-7659

ID:  25938488

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

Arquivo: 01_113_25938488_20200221122846_20364393 Tipo: Áudio

Degravação:

FALAM SOBRE CAMAROTE DE CARNAVAL INICIALMENTE

[00:05:06:492]

Gilson: depois a gente tem que conversar questões do Caio

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

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

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

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

Alessandro: Mas o Gil a gente entende que é deputado
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Gilson: agora o Vladimir porra

Alessandro: que ficar abanando lado do pastor

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

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

santos

Alessandro: isso, quase todos eles fazem. 

Gilson: Ele não podia

Alessandro: ele não, ele não

Gilson: ele tem que ser (inaudivel)

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

Gilson: valeu

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

ALESSANDRO DUARTE e  GILSON RODRIGUES prosseguem na conversa a respeito

de compromissos espúrios da organização criminosa com os possíveis candidatos na

eleição municipal de Campos dos Goytacazes, sendo relevante atentar para o fato de

que  GILSON RODRIGUES,  mesmo na condição de funcionário  público  estadual,  faz

referências a MÁRIO PEIXOTO como sendo “Chefe”. Confira-se:

ALESSANDRO (21-99891-3991) x (21)99393-7659 (“GILSON”)

03/03/2020 às 19:08 H

Degravação:

ALESSANDRO: oi

HNI: pode falar?

ALESSANDRO: posso

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

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

o Chefe disse que não tem compromisso nenhum com o Caio.  Que era melhor

levar o Vladimir.  Isso mesmo?

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

HNI: tem para caralho

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

HNI: duas

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

HNI: não eu acho que não. Quem? O LEO

ALESSANDRO: O Leo

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

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

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

amigo ia apoiar o Caio?

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

Não mas esta ajudando. Ele  disse que só uma ajudinha. 

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

HNI: apresentou o Caio para todo mundo, para deputado

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

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

porra.  O cara não acompanha noticia não. O Max é oposição ao governo desde o

primeiro dia do mandato dele. Bate no Lucas todo dia. Como que o partido vai apoiar

alguem que é oposição ao Governo.

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

combinado de assinar o documento para o Rodrigo Amorim virar lider do governo.

Chegou na hora o Gil Amorim não queria assinar só se tivesse cargo. Confusão do

caralho (inaudivel) mandou ele tomar no cú. Ai o (inaudivel) mandou ele tomar no cú e

ele falou assim, voce esta me mandando tomar no cú, voce não entendeu não. VAI

TOCAR NO CÚ PORRA. Rasgou o papel jogou na cara dele. No final das contas o

Rodrigo Amorim foi lá e conversou e o Gil acabou aceitando. Tudo combinado e deu

essa merda

ALESSANDRO: foda para eles se entender. 

HNI: dificil de entender. 

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

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

rompeu, não falou não vamos mais com o cara vamos com o outro. Eu acho que ele

jogou contigo. 

HNI: Vladimir não ganha não

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

municipio que nem envolvia candidato eles  estão colocando. 

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

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

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

ALESSANDRO: para caralho, leitura é essa

HNI: segundo turno Caio ganha do Vladimir tranquilamente. 

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

HNI: só pode ser

ALESSANDRO: vou perguntar ele amanhã, vou perguntar ele amanhã

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

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

para o chefe porra
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HNI: e o chefe falou o que?

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

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

Vladimir. 

HNI: da na mesma dependendo qual foi o adversario. 

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

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

verdade nisso não. Lucas esta com a gente a muito tempo. Caio virou amigo nosso.

Se for para a gente não trabalhar com ele vou falar com ele só de amizade.  Para ficar

dando opinião com quem a gente não vai trabalhar

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

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

que o LEO pensa. 

HNI: LEO pensa que sabe tudo e não sabe nada

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

pai de Deus. Sabia tudo. 

HNI: qual a influencia que o LEO tem no chefe

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

HNI: Isso é importante. Já esta em casa?

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

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

cara que ele escuta. Vou ver se eu consigo estar com ele amanhã de manhã cedo

e pergunto. 

HNI: beleza

ALESSANDRO: valeu

Conforme  relatado  pela  Polícia  Federal,  o  contexto  das  ligações

telefônicas  acima  transcritas  permite  inferir  que  ao  mencionarem  “LEO”,  “CAIO”,

“VLADIMIR”  e  “GIL  VIANA”,  os  interlocutores  estavam  se  referindo  a  LEONARDO

RODRIGUES (Secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro-

SECTI), CAIO VIANA e WLADIMIR GAROTINHO (candidatos a Prefeito de Campos dos

Goytacazes) e GIL VIANNA (Deputado Estadual pelo Rio de Janeiro desde 2014).

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

investigações demonstram a existência de fortes vínculos entre a organização criminosa

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

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

56/193



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

FAETEC, ambas entidades públicas que possuem atualmente contratos milionários com

as empresas de MÁRIO PEIXOTO.

Esse cenário denota a gravidade e a dimensão das atividades da

organização  criminosa  em  curso  atualmente,  as  quais  somente  podem  ser

interrompidas  ou  ao  menos  minimizadas  por  meio  do  cumprimento  das  medidas

cautelares ao final requeridas.

3.4)  CONTRATOS  ATUAIS  COM  DETRAN  –  PAGAMENTOS  DE  VANTAGENS

INDEVIDAS

Como já mencionado acima, a continuidade das investigações revelou

importante  prova  de  que  MÁRIO  PEIXOTO está  pagando  propina  atualmente  para

servidores  públicos  em  troca  da  manutenção  dos  contratos  de  suas  empresas  com

FAETEC e com o DETRAN. O diálogo transcrito no tópico acima, interceptado no dia

09/04/2020, a partir do terminal de LUIZ ROBERTO MARTINS é explícito a respeito do

pagamento de propina  “tá pagando um cachezinho, aquele cachezinho básico 500mil

para um, 1 milhão para outro. Ele não é brincadeira não. Só de janeiro e fevereiro são

dois emergenciais.  Um na CST tecnologia, na FAETEC de 35 milhões de reais na Atrio e

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

porque?”.

Pesquisas em fontes abertas confirmaram que a ATRIO RIO SERVICE

TECNOLOGIA E  SERVIÇOS LTDA.,  principal  empresa  de  MÁRIO  PEIXOTO,  presta

serviços atualmente para o DETRAN/RJ, sendo de destacar os seguintes contratos:

• contratação para fornecimento de serviços de atendimento, controle de entrada e

saída  de  visitantes  e  recepção.  Valor  estimado  para  contratação:  R$

7.188.845,88. Prazo de vigência do contrato 18/09/2015 até 17/09/2020;

• 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 089/2015. Prorrogação

por 12 (doze) meses. Valor total estimado do termo aditivo R$ 7.093.910,62 (sete
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milhões, noventa e três mil novecentos e dez reais e sessenta e dois centavos).

Publicado em 04/10/2018;

• 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 089/2015. Prorrogação

por  12  (doze)  meses.  Valor  total  estimado  R$  7.295.086,55  (sete  milhões,

duzentos e noventa e cinco mil oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). 

De fato, as informações disponíveis no site da transparência estadual

indicam que a empresa ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, de

MÁRIO PEIXOTO recebeu do DETRAN somente entre janeiro e março de 2020 quase

R$ 4 milhões:

Data
empenho

Nome Credor Nome UG Valor Empenho 

24/1/2020
Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos 
Ltda.

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO RIO 
DE JANEIRO

R$ 2.396.281,96

27/1/2020
Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos 
Ltda.

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO RIO 
DE JANEIRO

R$ 486.510,13 

17/2/2020
Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos 
Ltda.

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO RIO 
DE JANEIRO

R$ 497.228,52 

27/3/2020
Atrio-rio Service Tecnologia E Servicos 
Ltda.

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO RIO 
DE JANEIRO

R$ 491.843,54 

TOTAL R$ 3.871.864,15

Essas informações acerca do atual recebimento de valores milionários

pela  empresa  de  MÁRIO  PEIXOTO,  aliadas  às  provas  obtidas  pela  interceptação

telefônica a respeito do pagamento de vantagem indevida para funcionários públicos em

razão de tais contratos, em acréscimo aos demais elementos de provas carreados aos

autos, corroboram a necessidade das medidas cautelares ao final requeridas.
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3.5) DO RISCO ATUAL DE DESTRUIÇÃO DE PROVAS:

Em  acréscimo  ao  contexto  acima  de  crimes  atuais  e  em  curso

praticados  pela  organização  criminosa,  foram  identificados  diálogos  recentes  que

revelam a prática de atos para a destruição de provas pelos integrantes da organização

criminosa, por orientação de MÁRIO PEIXOTO.

Nesse  sentido,  chamou  especial  atenção  o  trecho  do  relatório  da

autoridade policial a indicar que, no dia 23/03/2020,  MÁRIO PEIXOTO se deslocou de

sua casa em Angra dos Reis (onde está refugiado para a quarentena) e se encontrou

com o operador financeiro CASSIANO LUIZ, na Barra da Tijuca. Este, por conseguinte,

almoçou no mesmo dia com ALESSANDRO DUARTE, o qual no dia seguinte, telefonou

para LUIZ ROBERTO MARTINS e repassou ordens do “amigo” para realizar a troca de

aparelhos  telefônicos,  de  número  e  e-mails,  orientação  aparentemente  emanada  de

MÁRIO PEIXOTO no dia anterior. 

Veja-se o diálogo:

ALESSANDRO DUARTE X LUIZ ROBERTO MARTINS 
Índice 27686183 
Data 24/03/2020, 12:50:04, 00:01:14 

Degravação:   
Alessandro: fala meu amigo, tudo bem? Está por onde? 
Luiz Roberto: estou em Valença 
Alessandro: recluso né? Fica dando mole não. Você está no grupo de risco igual meu
pai pô  
Luiz Roberto: com certeza, 69.  
Alessandro: meu pai tem 70. Minha mãe tem 72. Grupo de risco, puta que pariu. Deixa
eu te falar um negócio. O amigo pediu para te dar um recado. Para fazer aquela
outra barata voa ai. Trocar telefone, aparelho, dar um geral, depois eu te explico.
Pediu para eu te avisar de novo.  
Luiz Roberto: está ok 
Alessandro: mas é urgente tá? Email, é para ver tudo. Está ok 
Luiz Roberto:  está ok 
Alessandro: quando você tiver aqui em baixo você me fala que eu te encontro 
Luiz Roberto:  está ok 
Alessandro: valeu meu amigo 
Luiz Roberto: abraço Alessandro: se cuida 
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A análise do material obtido pela interceptação telemática corroborou as

informações contidas no diálogo acima, havendo fortes indícios de que CASSIANO LUIZ

tenha excluído arquivos de sua nuvem do Icloud. Isso porque, embora análise da caixa

de  e-mails  de  ALESSANDRO  DUARTE tenha  revelado  uma  série  de  mensagens

trocadas  entre  os  investigados,  a  conta  de  Icloud  de  CASSIANO  LUIZ apresentou

apenas cerca de 5 documentos e contatos, como indicado na imagem a seguir:

Considerando  o  contexto  da  investigação,  especialmente  os  áudios

captados no período anterior de monitoramento, que indicaram que CASSIANO LUIZ DA

SILVA se reuniu com MÁRIO PEIXOTO e em seguida repassou aos demais integrantes

da organização criminosa a orientação para destruir provas ou “fazer um barata voa”, o

afastamento do sigilo telemático corroborou as informações obtidas pela interceptação

telefônica, havendo fortes sinais de que o investigado efetivamente deletou os arquivos

em sua nuvem Icloud.

Por  outro  lado,  em  mensagens  constantes  na  caixa  de  e-mail

mariopeixoto.ml@gmail.com,  foi  possível  identificar  que  MÁRIO  PEIXOTO vem

recentemente habilitando novos aparelhos de Iphones, como demonstram os e-mails de

23/03/2020 e de 08/02/2020:
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Assim,  não  bastassem as  provas  indicadas  na  representação  inicial

acerca da atuação da organização  criminosa para  a destruição de provas (conforme
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bilhetes  manuscritos  apreendidos  nas  casas  de  ANDREIA  CARDOSO  e  FÁBIO

CARDOSO, operadores financeiros de PAULO MELO), verificou-se que recentemente o

líder  da  organização,  MÁRIO  PEIXOTO,  orientou  novamente  seus  integrantes  a

destruírem provas.

Essas provas revelam não só a tentativa de obstrução às investigações

criminais como também corroboram os indícios de que a organização criminosa continua

praticando  crimes  e  possui  como  modus  operandi a  destruição  de  provas

periodicamente,  de  modo  a  eliminar  os  vestígios  das  novas  condutas  delitivas  em

andamento.

Tais  práticas  confirmam  o  cenário  de  que  se  está  diante  de

criminalidade organizada e sofisticada, a merecer dura reprimenda estatal, por meio das

medidas cautelares ao final requeridas, como forma de restabelecer a ordem pública e

evitar interferências espúrias na instrução criminal.

4) DO HISTÓRICO DAS INVESTIGAÇÕES:

Para a adequada compreensão da amplitude da organização criminosa

e  da  gravidade  dos  fatos  investigados,  potencializada  pelos  eventos  mais  recentes,

importante  registrar  aqui  o  histórico  das  investigações,  com  os  fatos  e  provas  que

embasaram a primeira representação policial  formulada nestes autos,  em 18/02/2020

(Eventos 1 e 2), razão pela qual transcreve-se a seguir parte da manifestação ministerial

anterior, protocolada em 20/02/2020.

4.1)  DOS  PAGAMENTOS  DE  VANTAGENS  INDEVIDAS  FEITOS  POR  MÁRIO

PEIXOTO A CONSELHEIROS DO TCE/RJ

Segundo relatado pelo colaborador JONAS LOPES JÚNIOR em seu

anexo 6 do acordo de colaboração premiada homologado perante o Superior Tribunal de

Justiça, no ano de 2013, um intermediário ofereceu ao então Presidente do TCE/RJ o
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pagamento de vantagens indevidas para que o Tribunal tivesse “boa vontade” com os

contratos das Organizações Sociais da área da saúde.

O ajuste redundou no pagamento de vantagens indevidas no valor

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

empresário MARIO PEIXOTO ao filho do colaborador, JONAS LOPES NETO.

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

declarações  de  JONAS  LOPES  JÚNIOR  referentes  ao  anexo  06  da  colaboração

premiada:

Que, no ano de 2013, algum intermediário, do qual não se recorda o
nome, trouxe ao Colaborador a intenção das Organizações Sociais
(OS) em contribuírem com uma quantia para o TCE/RJ para que o
órgão “tivesse boa vontade” com as contratações públicas firmadas
com essas entidades;  Que o intermediário indicou a pessoa de
MARIO  PEIXOTO,  Presidente  de  uma  OS,  como  sendo  o
interlocutor  dessas  entidades;  Que,  nessa  oportunidade,  o
Colaborador indicou seu filho, JONAS NETO, a fim de entabular
o ajuste e viabilizar os pagamentos; Que o acordo redundou no
pagamento  de  R$ 25.000,00/R$ 30.000,00  mensais  líquidos  para
cada Conselheiro; Que a composição do Tribunal à época era: JOSE
GOMES  GRACIOSA,  JOSE  MAURÍCIO  DE  LIMA  NOLASCO,
MARCO  ANTÔNIO  BARBOSA  ALENCAR,  ALUISIO  GAMA,
ALOYSIO NEVES GUEDES,  JULIO LAMBERTSON RABELLO (já
falecido) e o Colaborador;  Que todos os Conselheiros do TCE/RJ
participaram da divisão dos recursos ilícitos; Que MARIO PEIXOTO
é pessoa muito ligada a dois deputados estaduais: deputado JORGE
PICCIANI  e  deputado  PAULO  MELO,  tendo  ambos  estado  em
casamento do empresário, realizado na Itália, conforme amplamente
noticiado  na  imprensa  e  em  redes  sociais;  Que  dos  valores
encaminhados  ao  TCE/RJ,  JONAS  NETO  ficou  com  a  parte
correspondente a 5%, como remuneração;
(…)
Que o modus operandi dos citados pagamentos se dava da mesma
forma, conforme narrado em outros anexos: mediante a entrega dos
valores  por  JONAS  NETO  na  sede  do  TCE/RJ  para  posterior
distribuição  aos demais  Conselheiros;  Que quando  o  Conselheiro
ALUISIO GAMA estava  para  se  aposentar  no  TCE/RJ,  iniciou-se
uma disputa  política no âmbito  da ALERJ entre PAULO MELO e
DOMINGOS BRAZÃO; Que, em razão dessa disputa, PAULO MELO
chegou a perguntar ao Colaborador quanto que este “tiraria no TCE”;
Que  o  Colaborador  respondeu  perguntando  quanto  que  PAULO
MELO  tiraria  na  ALERJ,  adicionando  que,  para  que  o  mesmo
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soubesse da resposta, teria que vir a integrar o TCE; Que, então,
PAULO MELO afirmou que seria “padrinho” de várias OSs, dando a
entender que sabia dos repasses provenientes dessas entidades ao
TCE/RJ;

Em  depoimento  complementar  prestado  na  Procuradoria  da

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

fatos e apresentou mais detalhes sobre os pagamentos indevidos que perduraram até o

final de 2014:

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

No  mesmo  sentido  são  as  declarações  do  colaborador  JONAS

LOPES  NETO,  operador  financeiro  responsável  por  receber  as  vantagens  indevidas

destinadas aos Conselheiros do TCE/RJ:

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

A descrição  a  respeito  de  como  eram  feitos  os  pagamentos  por

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

investigados  da  Operação  Quinto  do  Ouro  atuavam:  pagamentos  sempre  feitos  em

dinheiro e no escritório de JONAS LOPES NETO, localizado no Centro do Rio de Janeiro.

Corroborando os relatos dos colaboradores, verificou-se, a partir da

análise  de  material  relativo  à  Operação  Cadeia  Velha,  a  existência  de  registros  de

ligações  telefônicas  entre  dois  terminais  da  empresa  ATRIO  RIO  SERVICE

TECNOLOGIA (CNPJ  07046566000101)6 (vinculada  a  MÁRIO  PEIXOTO)  e  ANDRÉ

6Terminais +55(21)972088003 e +55(21)997160584
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VINICIUS  GOMES  DA SILVA7,  operador  financeiro  de  ALOYSIO  NEVES  GUEDES,

Conselheiro do TCE:

Curioso ressaltar que o afastamento do sigilo fiscal da ATRIO RIO

SERVICE revelou ainda a existência de pagamento no valor de R$100.000,00 feito no

ano  de  2011  pela  empresa  ao  escritório  de  advocacia  CARVALHO  &  ALVARENGA

SOCIEDADE  DE  ADVOGADOS  (CNPJ  09.330.783/0001-46),  cujo  sócio  é  JONAS

LOPES DE CARVALHO NETO. Aparentemente, a contratação do referido escritório pela

empresa de MÁRIO PEIXOTO foi  pontual e merece ser esclarecido se a contratação

constituiu  em  forma  de  pagamento  de  vantagem  indevida  destinada  ao  conselheiro

JONAS LOPES.

4.2) DOS VÍNCULOS DE MÁRIO PEIXOTO COM JORGE PICCIANI E PAULO MELO -

OPERAÇÃO CADEIA VELHA:

Nas  medidas  cautelares  ajuizadas  pelo  MPF  perante  o  TRF-2ª

Região, no bojo das investigações que desencadearam a Operação Cadeia Velha,  já

haviam sido apontados os diversos indícios de relações espúrias de MÁRIO PEIXOTO,

suas empresas e familiares, com os Deputados Estaduais JORGE PICCIANI e PAULO

MELO.

Conforme  destacado  em  alguns  trechos  da  medida  cautelar  de

afastamento de sigilos bancário e fiscal (DOC. 10)8, os vínculos de  MÁRIO PEIXOTO

com o deputado JORGE PICCIANI, foram identificados a partir dos seguintes fatos:

7Terminal +5521971295065
8 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 0509807-
22.2017.4.02.5101 (Caso SIMBA 001-MPF-002831-52).
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-  MARIO PEIXOTO,  que  figura como adquirente no
leilão  de  2008  (R$  210  mil),  é  administrador  da
MULTIPROF – COOPERATIVA  MULTIPROFISSIONAL
DE SERVIÇOS,  em cujo  favor  o  Estado  do Rio  de
Janeiro  empenhou  mais  de  R$  131  milhões  entre
2002 e 2013, havendo relatos, em reportagem da Revista
VEJA, de que as empresas de Mario e seus prepostos
receberam mais de R$480 milhões em contratos com o
Poder  Público.  É  válido  mencionar  que  Picciani  foi
padrinho de casamento de Mario Peixoto,  realizado na
Itália,  para  um  seleto  grupo  de  50  pessoas,  o  que
demonstra a relação íntima existente entre os dois.

(…)

É  também  sócio  junto  com  MARIO  PEIXOTO
(MULTIPROF),  da  VILLA  TOSCANA,  mediante  suas
respectivas  empresas  AGROBILARA e  MVC  GESTÃO
DE  ATIVOS  EMPRESARIAIS  CONSULTORIA  E
PARTICIPAÇÕES LTDA.

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

Com relação aos vínculos de  MÁRIO PEIXOTO com o Deputado

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

PAULO  MELO  é  sócio  da  MAUÁ  AGROPECUÁRIA,
registrada  na  JUCERJA,  em  21/02/2008,  com
WEVERSON DO CARMO LISBOA, cujo ingresso se deu
em 13/07/2009, após a saída da sócia SAQUAREMA VIP
SERVIÇOS ESPECIAIS  S/C,  em 13/07/2009,  que,  por
sua  vez,  ingressou  na  MAUÁ,  após  a  saída,  em
5/09/2009, de ALESSANDRO CARVALHO DE MIRANDA
(RPA nº3430/2017), empresário com grande número de
empresas,  dentre  elas  a  ONIX  SERVIÇOS  LTDA.,
envolvida em escândalos de corrupção9.

(…) 

Não obstante o valor modesto do capital social da MAUÁ
AGROPECUÁRIA,  não  é  difícil  encontrar  notícias  de

9http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/sanguessugas-operariam-em-obras-de-esgotos/ 
http://istoe.com.br/43980_NAS+ASAS+DA+FUNASA/ 

67/193

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


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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

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 Trindade10;
ou  leilões  promovidos  junto  com  esses
fornecedores,  como  o  realizado  com  MARIO
PEIXOTO  (ML  Agropecuária)11;  e  aquisições
expressivas12.

(…)

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

(…) 

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

Circunstância  em  comum  entre  todas  essas
empresas é a existência de algum membro da família
PEIXOTO (RPAs nºs. 3413, 3415, 3416 e 3417), como
sócio,  diretamente ou por meio de outra empresa.
Família  que  possui  várias  empresas  com  contratos
milionários com o governo do estado do Rio de Janeiro

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

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

10http://blogs.canalrural.com.br/leiloblog/tag/mangaratiba/ 
11http://www.avanticonsultoria.com.br/novo/leilao.php?id_leilao=375# 
http://dstak.com/?eventosDetalhe,87 
12http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Leilao-do-Copa-faz-pista-de-elite-com-
prenhezes-Nelore/2408 
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Nas  declarações  de  bens  apresentadas  ao  TSE  por
PAULO  MATOS,  nas  eleições  de  2014,  consta  um
crédito  de  R$  50.000,00  decorrente  de  empréstimo  à
MVC  GESTÃO  DE  ATIVOS  EMPRESARIAIS,
CONSULTORIA  E  PARTICIPAÇÕES  (RPA  nº
3418/2017),  que  tem  como  sócio  MARIO  PEIXOTO,
administrador  da  MULTIPROF  –  COOPERATIVA
MULTIPROFISSIONAL  DE  SERVIÇOS  (RPA  nº
3474/2017), a favor de quem o estado do Rio de Janeiro
empenhou mais de R$ 131 milhões entre 2002 e 2013,
como consta no inquérito civil acima mencionado e pode
ser consultado no portal transparência do Estado do Rio
de Janeiro13.

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

O  íntimo  relacionamento  entre  o  fornecedor  do
estado  do  Rio  de  Janeiro,  MARIO  PEIXOTO,  e  os
deputados  PAULO  MELO  e  JORGE  PICCIANI,
inclusive,  ganhou  os  jornais,  quando  os  dois
políticos foram padrinhos, no casamento de luxo de
MARIO  PEIXOTO,  na  Itália,  que  contou  com  a
participação de um grupo de apenas 50 convidados.
Em matéria intitulada: Empresário ligado a caciques do
PMDB acumula  R$  480  milhões  em contratos  com o
governo  estadual14,  são  destacadas  as  relações
societárias entre a família  PEIXOTO e PAULO MELO,
além  dos  contratos  milionários  do  empresário  com  o
Estado do Rio de Janeiro.

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

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

13http://www.transparencia.rj.gov.br/transparencia/faces/OrcamentoTematico/fornecedor?
_afrLoop=5420234422737779&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1byim8owkb&_adf
.ctrl-state=wzst782ma_119
14http://veja.abril.com.br/brasil/empresario-ligado-a-caciques-do-pmdb-acumula-r-480-milhoes-em-contratos-
com-o-governo-estadual/ 
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qual  TÚLIO  é  sócio  junto  com  VINÍCIUS  FERREIRA
PEIXOTO (RPAs nºs 3406/2017 e 3412/2017).

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

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

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

e fiscal  dos  referidos  Deputados15,  foi  possível  constatar  que os  vínculos  de  MÁRIO

PEIXOTO e seus familiares com JORGE PICCIANI e PAULO MELO alcançam diversas

pessoas  jurídicas,  em  intrincada  teia,  que  indica  transferências  patrimoniais  do

empresário para os agentes políticos de modo a dificultar sua detecção.

As  intrincadas  relações  societárias  entre  o  empresário  MÁRIO

PEIXOTO e  os  deputados  estaduais  JORGE  PICCIANI  e  PAULO  MELO,  com  o

envolvimento de familiares (os irmãos MÁRCIO e MARCO ANTONIO PEIXOTO e o filho

VINICIUS  PEIXOTO),  assessor  (TÚLIO  PEREIRA,  assessor  de  PAULO  MELO)  e

interposta pessoa de confiança (JORGE LUIZ RIBEIRO, conhecido operador financeiro

de JORGE PICCIANI), podem ser ilustradas conforme gráfico abaixo:

15Material compartilhado com a 7ª Vara Federal conforme decisão proferida pelo Desembargador Abel 
Gomes nos autos nº 0100523-32.2017.4.02.0000 (2017.00.00.100523-9).
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A proximidade e  frequência  de  contatos  entre  o  empresário  e  os

então Deputados Estaduais PAULO MELO e JORGE PICCIANI também fica evidenciada

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

públicos, como ilustra o gráfico abaixo:
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4.3)  DOS INDÍCIOS DE PAGAMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS PARA JORGE

PICCIANI  POR  MEIO  DA  EMPRESA  VILLA  TOSCANA  INCORPORAÇÃO

IMOBILIÁRIA LTDA.

As  informações  nas  bases  de  dados  da  Receita  Federal  e  da

JUCERJA  comprovaram  que  MÁRIO  PEIXOTO e  o  Deputado  Estadual  JORGE

PICCIANI são sócios no empreendimento imobiliário VILLA TOSCANA INCORPORACAO

IMOBILIARIA LTDA (CNPJ 09245048000134).

Consoante apontado na IPEI  nº  20170060 (DOC. 11),  a  empresa

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

TOSCANA com  25%  das  cotas,  sendo  o  seu  administrador  VINICIUS  FERREIRA

PEIXOTO,  enquanto  que  JORGE  LUIZ  RIBEIRO,  operador  financeiro  de  JORGE

PICCIANI,  possui 32,5% das cotas mesmo percentual da empresa AGROBILARA, de

JORGE PICCIANI16:

16Conforme narrado na ação penal nº 0502138-78.2018.4.02.5101, que tramita na 7ª Vara Federal 
relacionada à Operação Cadeia Velha.

72/193



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Os  dados  obtidos  a  partir  do  afastamento  de  sigilo  bancário

autorizado  nos  autos  nº  0509807-22.2017.4.02.5101  (SIMBA  001-MPF-002831-52)

revelaram que MÁRIO PEIXOTO,  VINICIUS PEIXOTO e a empresa MVC GESTÃO DE

ATIVOS creditaram em favor da VILLA TOSCANA um total de R$ 523.009,65, entre os

anos  de  2010  e  2017,  não  tendo  recebido  nesse  período  qualquer  transferência  de

valores da empresa na qual investiram:

BANCO AGENCIA CONTA NOME_TITULAR
DESCRICAO

LANCAMENTO
DATA VALOR

NATUREZA
LANCAMENTO

NOME_PESSOA_OD BANCO AGENCIA CONTA

237 1683 2020
VILLA TOSCANA
INCORPORACAO

IMOBILIARIA L
DEPOSITO C/C BDN 19/04/2010 R$ 2.636,00 C MARIO PEIXOTO 409 475

358214902
3

237 1683 2020
VILLA TOSCANA
INCORPORACAO

IMOBILIARIA L
DEPOSITO C/C BDN 08/02/2011 R$ 16.077,98 C

MVC GESTAO
ATIVOS EMPR CONS

PA
341 8475

113414651
3

237 1683 2020
VILLA TOSCANA
INCORPORACAO

IMOBILIARIA L
DEPOSITO C/C BDN 02/08/2012 R$ 5.000,00 C

MVC GESTAO
ATIVOS EMPR CONS

PA
341 8475

419014651
3

237 1683 2020
VILLA TOSCANA
INCORPORACAO

IMOBILIARIA L

DEPOS ENTRE AGS
CHEQUE

17/09/2012 R$ 5.000,00 C
MVC GESTAO

ATIVOS EMPR CONS
PA

341 8475
519814651

3

237 2761 156558
VILLA TOSCANA
INCORPORACAO

IMOBILIARIA L

DEPOS ENTRE AGS
CHEQUE

12/11/2012 R$ 5.000,00 C
MVC GESTAO

ATIVOS EMPR CONS
PA

341 8475
114414651

3

237 2761 156558 VILLA TOSCANA DEPOS ENTRE AGS 13/11/2012 R$ 32.000,00 C MVC GESTAO 341 8475 811614651
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INCORPORACAO
IMOBILIARIA L

CHEQUE
ATIVOS EMPR CONS

PA
3

237 2761 156558
VILLA TOSCANA
INCORPORACAO

IMOBILIARIA L

DEPOS ENTRE AGS
CHEQUE

12/03/2013 R$ 66.705,22 C
MVC GESTAO

ATIVOS EMPR CONS
PA

341 8475 181146513

237 2761 156558
VILLA TOSCANA
INCORPORACAO

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

MVC GESTAO
ATIVOS EMPR CONS

PA
341 8475

213214651
3

237 2761 156558
VILLA TOSCANA
INCORPORACAO

IMOBILIARIA L

DEPOS ENTRE AGS
CHEQUE

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

ATIVOS EMPR CONS
PA

341 8475
718614651

3

237 2761 156558
VILLA TOSCANA
INCORPORACAO

IMOBILIARIA L

DEPOS ENTRE AGS
CHEQUE

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

ATIVOS EMPR CONS
PA

341 8475
419614651

3

237 2761 156558
VILLA TOSCANA
INCORPORACAO

IMOBILIARIA L

DEPOS ENTRE AGS
CHEQUE

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

ATIVOS EMPR CONS
PA

341 8475
519614651

3

237 2761 156558
VILLA TOSCANA
INCORPORACAO

IMOBILIARIA L

DEPOS ENTRE AGS
CHEQUE

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

ATIVOS EMPR CONS
PA

341 8475
514414651

3

237 2761 156558
VILLA TOSCANA
INCORPORACAO

IMOBILIARIA L

DEPOS ENTRE AGS
CHEQUE

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

ATIVOS EMPR CONS
PA

341 8475
211814651

3

237 2761 156558
VILLA TOSCANA
INCORPORACAO

IMOBILIARIA L

DEPOS ENTRE AGS
CHEQUE

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

ATIVOS EMPR CONS
PA

341 8475
218514651

3

237 2761 156558
VILLA TOSCANA
INCORPORACAO

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

MVC GESTAO
ATIVOS EMPR CONS

PA
341 8475

513814651
3

237 2761 156558
VILLA TOSCANA
INCORPORACAO

IMOBILIARIA L

DEPOS ENTRE AGS
DINHEIRO

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

0 0

237 2761 156558
VILLA TOSCANA
INCORPORACAO

IMOBILIARIA L

TED-TRANSF ELET
DISPON

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

PEIXOTO
341 6138 1629010

237 2761 156558
VILLA TOSCANA
INCORPORACAO

IMOBILIARIA L

DEPOS ENTRE AGS
CHEQUE

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

ATIVOS EMPR CONS
PA

341 8475
915814651

3

R$
523.009,65

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

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

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

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

GFIPs e DIRFs):
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Verificou-se  que  a  soma  total  das  notas  fiscais  emitidas  pela

empresa entre  2007 e  2018 foi  de  R$434.566,20,  sendo que a  quase totalidade diz

respeito à aquisição de materiais de construção.

Além  do  endereço  cadastral  da  empresa,  consta  como endereço

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

201, Armação de Búzios. Imagens do Google demonstraram que em junho de 2015 havia

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

“loteamento” na área, conforme imagens reproduzidas pela autoridade policial.

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

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

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

tendo  a  evolução  do  empreendimento  saltado  de  R$903.666,65,  em  2014,  para

R$1.386.015,88, em 2017.

Considerando  que  a  empresa  declarou  um  valor  “zerado”  para

“construções em andamento” em 2017, causa estranheza que obra de tamanho vulto

tenha sido finalizada entre 2011 e 2017, sendo que a empresa contava nesse período

com apenas 1 empregado ligado à construção civil  e R$ 434.566,20 em materiais de

construção civil.

Além disso,  em análise das notas fiscais  de serviços,  verificou-se

que, no período analisado, a VILLA TOSCANA apenas contratou serviços no montante
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total  de  R$  44.375,33.  Destaque-se  que  nenhuma  empresa  informou  em  DIPJ/ECF

pagamentos  por  serviços  prestados  pela  VILLA  TOSCANA  e  não  foi  identificada

nenhuma NF emitida pela empresa.

Os dados da análise fiscal e bancária relativos ao empreendimento,

indicam, portanto, que os aportes realizados por MÁRIO PEIXOTO, VINICIUS PEIXOTO

e a empresa MVC GESTÃO DE ATIVOS em favor da VILLA TOSCANA, no total de R$

523.009,65,  entre  os  anos  de  2010  e  2017,  consistiram  em  ardil  para  camuflar  o

pagamento de vantagens indevidas em benefício do então Deputado Estadual JORGE

PICCIANI.

4.4)  DOS INDÍCIOS DE PAGAMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS PARA PAULO

MELO POR MEIO DA EMPRESA MAUÁ AGROPECUÁRIA

Ao  longo  da  investigação,  verificou-se  que  MÁRIO  PEIXOTO e

empresas a ele relacionadas, tais como a ATRIO-RIO SERVICE e ML AGROPECUÁRIA

E PARTICIPAÇÕES LTDA.17, declaram exercer atividade de criação de gado, tendo parte

considerável  dos  respectivos  rebanhos  sido  adquirida  das  empresas  MAUÁ

AGROPECUÁRIA REUNIDAS LTDA.18, de PAULO MELO, e AGROBILARA COMÉRCIO

E PARTICIPAÇÕES LTDA., de JORGE PICCIANI.

O relatório da Receita Federal (IPEI nº RJ 20170069 – DOC. 12)

aponta que, dentre os principais adquirentes de mercadorias da MAUÁ AGROPECUÁRIA

REUNIDAS LTDA (CNPJ 09.391.659/0001-90),  do Deputado Estadual  PAULO MELO,

figuram  tanto  MÁRIO  PEIXOTO como  as  empresas  ATRIO-RIO  SERVICE  e  ML

AGROPECUÁRIA E  PARTICIPAÇÕES LTDA,  ambas  vinculadas  ao  empresário,  com

pagamentos no total de R$ 1.657.026,72:

17CNPJ 11.059.687/0001-57. Sócios: JOSÉ LUIS PERESTRELO, MÁRIO PEIXOTO e VINCÍUS FERREIRA 
PEIXOTO.
18CNPJ 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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Veja-se  que  do  total  indicado  acima,  R$  1.300.000,00 foram

declarados  como  pagos  por  MÁRIO  PEIXOTO e  pela  empresa  ATRIO  à  MAUÁ

AGROPECUÁRIA apenas no ano de 2016:

A partir  do  material  obtido  com o  afastamento  do  sigilo  fiscal  de

MÁRIO PEIXOTO e das empresas vinculadas, foi possível identificar que as compras de

gado acima referidas foram objeto das Notas Fiscais nº 152 e 153, as quais totalizam R$

1.300.000,00. 

Ocorre que, muito embora conste nas notas a declaração de que os

animais  foram adquiridos  em 17/09/2013,  por  meio de venda direta,  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 avançadas19:

19Relembre-se que a Operação Calicute, que resultou na prisão do ex-governador SÉRGIO CABRAL, 
ocorreu em 17/11/2016.
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De fato, a análise das provas obtidas por meio de afastamento de

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

FÁBIO  CARDOSO,  conhecido  operador  financeiro  de  PAULO  MELO,  para

ALESSANDRO  DUARTE,  o  qual  atua  como  operador  de  MÁRIO  PEIXOTO,  com  o

assunto “Nota Fiscal – Mario”:
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Como apontado pela Receita Federal na IPEI nº RJ20190017, em

relação ao gado vendido a  MÁRIO PEIXOTO,  havia a descrição de, no mínimo, uma

numeração  de  registro  de  identificação  do  rebanho  e,  na  maioria  dos  casos,  a

identificação do criador “AUAM”. Já as notas fiscais emitidas pela MAUÁ para a ATRIO-

RIO SERVICE TECNOLOGIA E  SERVIÇOS LTDA.  não  possuíam a  sigla  do  criador

(AUAM)  ou  sequer  numeração  de  identificação,  embora  os  animais  comercializados

possuíssem expressivos valores de venda.

A reforçar os indícios de que a venda de gado foi fictícia, a Receita

Federal  apurou  que  a  venda  realizada  em  2016  pela  MAUÁ AGROPECUÁRIA para

MÁRIO  PEIXOTO,  no  valor  total  de  R$  700.000,00,  não  foi  contabilizada  como

despesa/investimento no quadro da atividade rural do empresário, nem foram acrescidos

os 13 animais ao controle de movimentação do rebanho.
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A RFB sinalizou ainda na Informação de Pesquisa e Investigação nº

20190017,  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,  embora possa ter  ocorrido o parcelamento do pagamento, que os

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

sido pagos em espécie.

Consultado  o  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária,  não  foram

encontradas  as  guias  de  trânsito  animal  emitidas  pela  MAUÁ  AGROPECUÁRIA

referentes às vendas feitas a MÁRIO PEIXOTO e à ATRIO RIO SERVICE, documentos

estes obrigatórios para o transporte intra e interestadual de animais no Brasil20.

Em  relação  à  ATRIO  RIO,  embora  conste  do  seu  cadastro  a

atividade  “01.51-2-03  –  Criação  de  bovinos,  exceto  para  corte  e  leite  “,  apenas  foi

encontrada uma aquisição de gado para a empresa, que gerou a emissão da nota fiscal

no valor de R$800.000,00 (nº 153) pela MAUÁ AGROPECUÁRIA, sendo esta a única

ocasião em que houve a aquisição de gado através de NF-e. Posteriormente, também

não foi encontrada NF-e de venda desses animais ou de suas crias.

No entanto, segundo balanços patrimoniais da ATRIO RIO SERVICE

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

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

R$ 128.000,00 mais R$ 1.500.000,00), conforme ata de 22/05/2014, na qual consta ainda

um passivo com a MAUÁ AGROPECUÁRIA no valor de R$ 1.253.971,16 para o exercício

de 2013.

Chamou a atenção que a empresa tenha conseguido desenvolver a

atividade pecuária sem local próprio para esta finalidade durante o período compreendido

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

(filial  nº  04,  “em  parte  da  Fazenda  ML  2)  para  o  desenvolvimento  produtivo  em

28/11/2013.  Observe-se que  a  empresa continuou a  desenvolver  a  atividade mesmo

20Vide Decreto nº 5.741 de 30 de março de 2006.
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depois da extinção da filial de nº 04, em 07/07/2016, logo após a suposta aquisição de

R$800.000,00 em gado, conforme NF-e de 10/10/2016.

Conforme  demonstrado  pela  RFB  na  IPEI  nº  20190010,  as

Demonstrações do Resultado do Exercício da ATRIO-RIO SERVICE nas ECFs de 2015,

2016 e 2017, registram despesas e receitas de atividades rurais com valores “zerados',

além de o ativo biológico do Balanço Patrimonial  apresentar decréscimos sucessivos,

apesar da aquisição de bovinos no valor de R$ 800.000,00 em 10/10/2016.

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

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

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

de gado, apresentando débitos indicativos de entrada “zerados”.

Da mesma forma, inconsistências foram observadas após análise da

situação  da  empresa  ML AGROPECUÁRIA E  PARTICIPAÇÕES  LTDA.  Isto  porque,

embora  a  empresa  seja  uma agropecuária  que  possui  o  CNAE ligado  à  criação  de

bovinos,  sequer possui  propriedade em seu CNPJ (conforme negativa em consulta à

Declaração  do  Imposto  Territorial  Rural).  Não  obstante,  conforme  exposto  na  IPEI

20190010,  verificou-se  a  existência  de  documentos  fiscais  de  aquisição  de  produtos

empregados no exercício da atividade agropecuária.

Em acréscimo a essas provas, na deflagração da Operação Furna

da  Onça,  em  novembro  de  2018,  foram  apreendidos,  na  residência  de  ANDREIA

CARDOSO, operadora financeira do ex-Deputado PAULO MELO, diversos manuscritos

com orientações para a destruição de provas, como destacado no pedido de conversão

da prisão temporária em preventiva, formulado pela Procuradoria Regional da República

– 2ª Região nos autos no processo nº 0100823-57.2018.4.02.0000.

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

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

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

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

aquisição  de  gado  por  MARIO  PEIXOTO da  empresa  MAUÁ  AGROPECUÁRIA,  de

PAULO MELO, já citadas acima:
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Não bastasse,  o  manuscrito  indica  que  o  contrato  “estava  quase

pronto, entramos em uma divergência por causa dos valores, você fez uma conta que

não estava fechando” (…)  “Pede Mario para assinar com data anterior,  depois PM

assina, pode ser aqui mesmo”.

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

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

para a lavagem de dinheiro, que posteriormente os envolvidos tentaram dissimular com a

elaboração de contrato fictício.

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

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

pagamentos  espúrios  realizados  por  MÁRIO  PEIXOTO em  favor  de  PAULO  MELO,
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diante da indicação “Mauá x ATRIO x MP” e “o encontro de contas estava praticamente

pronto”:
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Diversas  outras  provas  obtidas  ao  longo  das  investigações

relacionam PAULO MELO a  MÁRIO PEIXOTO por intermédio da operadora financeira

ANDREIA CARDOSO, tais como:

A)  Anotações  apreendidas  em  caixas  de  documentos  da

transportadora  TRANSEXPERT21 arquivados  em  um  armazém,

referentes  às  entregas  de  valores  ilícitos  que  a  referida

transportadora  realizava  para  o  doleiro  e  colaborador  ALVARO

NOVIS, identificadas em caixas com o nome da corretora de valores

HOYA, continham referências a entregas de valores para “ANDREIA”

no endereço “Rua Dom Gerardo, 35, cobertura”, nos dias 29/11/2012

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

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

SERVICE, de MÁRIO PEIXOTO; 

B)  ANDREIA CARDOSO  possuía  diversas  anotações  envolvendo

eventos familiares de MÁRIO PEIXOTO ao longo dos anos, inclusive

o seu casamento na Itália em 2014; 

C) ANDREIA CARDOSO possuía o contato de CARLA VERÔNICA

MEDEIROS, esposa de MÁRIO PEIXOTO, na sua lista de contatos;

D) o terminal registrado em nome de CARLA MEDEIROS foi utilizado

para realizar diversas ligações para os ex-deputados PAULO MELLO

e JORGE PICCIANI, bem como para empresas a eles relacionadas,

tais como, como a BKR VIAGENS e AGROBILARA;

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

empresa  de  JORGE  LUIZ  RIBEIRO,  operador  financeiro  de

PICCIANI,  foi  identificada mensagem de CARLA MEDEIROS com

solicitação de cotação de passagens aéreas para viagem conjunta

de  MÁRIO  PEIXOTO e  JORGE  PICCIANI,  com  as  respectivas

esposas.

21Por força de decisão proferida nos autos nº 2018.51.01.507148-2.
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4.5)  DOS INDÍCIOS DE PAGAMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS PARA PAULO

MELO  POR  MEIO  DA  EMPRESA  MVC  GESTÃO  DE  ATIVOS  EMPRESARIAIS,

CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES

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

no ano de 2011, o Deputado Estadual PAULO MELO vendeu um apartamento para a

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

PEIXOTO:

A IPEI  nº  RJ  20170069  também  apontou  que  houve  expressiva

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

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

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

crédito  de  50  mil  reais,  decorrente  de  empréstimo  à  MVC  GESTÃO  DE  ATIVOS

EMPRESARIAIS, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES.

Além  disso,  foram  encontrados  indícios  de  que  a  empresa  MVC

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

Unidade de Inteligência Financeira informou que, apesar de possuir faturamento médio

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

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

4.6) USO DE AERONAVE MANTIDA POR MÁRIO PEIXOTO PELOS EX-DEPUTADOS

E FAMILIARES

Em  análise  do  conteúdo  dos  e-mails  contidos  na  caixa  de

CASSIANO LUIZ, operador financeiro de MÁRIO PEIXOTO, foi possível identificar uma

série de provas que indicam que os ex-Deputados PAULO MELO, JORGE PICCIANI e

seus familiares usufruíam de serviços de táxi aéreo custeados pela ATRIO RIO.
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Observou-se  que  o  Comandante  AVELYNO  LUZ,  da  aeronave

prefixo PR-MFA,  adquirida pela ATRIO RIO em 2012 pelo valor  de R$ 1.030.380,00,

encaminhava  mensalmente  a  CASSIANO  LUIZ e  a  MÁRIO  PEIXOTO planilhas

descrevendo gastos com a aeronave.

A análise dessas planilhas revelou que eram frequentes os voos com

a  presença  dos  ex-Deputados  PAULO  MELO,  JORGE  PICCIANI  e  seus  familiares

RAFAEL PICCIANI acompanhado da noiva e FELIPE PICCIANI, como exemplificam as

planilhas a seguir, referentes aos meses de setembro e novembro de 2013:
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Já nos anos  de 2014  a  2016,  os  e-mails  revelaram ao menos a

realização dos seguintes voos custeados pela ATRIO RIO, organizados na tabela abaixo:

90/193



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Aeronave – PR-MFA Paulo Melo Felipe Picciani Jorge Picciani

01/2014
17/01/14 – Jacarepaguá –
Uberaba – Jacarepaguá 

XXXXX XXXXX

02/2014
08/02/2014 – 09/02/2014 –
Maricá – Uberaba – Maricá

XXXXX XXXXX

04/2014 XXXXX XXXXX
22/04/2014 – Jacarepaguá –

Campo de Marte

06/2014 XXXXX
09/06/2014 – Jacarepaguá –

Uberaba – Jacarepaguá
XXXXX

07/2014 XXXXX

07/07/2014 – Jacarepaguá –
Uberaba – Jacarepaguá
10/07/2014 – Uberaba –
Jacarepaguá – Uberaba

XXXXX

08/2014 XXXXX
19/08/2014 – Jacarepaguá –

Uberaba – Jacarepaguá
XXXXX

11/2014 XXXXX
24/11/2014 – Jacarepaguá –

Uberaba – Jacarepaguá
XXXXX

12/2014 XXXXX
18/12/2014 – Jacarepaguá -

Uberlândia
XXXXX

02/2015 XXXXX
09/02/2015 – Jacarepaguá –

Uberaba
XXXXX

04/2015 XXXXX
17/04/2015 – Jacarepaguá –
Caldas Novas – Jacarepaguá

(Juliana Picciani)
XXXXX

05/2015 XXXXX
27/05/2015-28/05/2015 –
Jacarepaguá – Uberaba –

Jacarepaguá
XXXXX

06/2015 XXXXX XXXXX XXXXX

08/2015 XXXXX
21/08/2015-22/08/2015 –

Jacarepaguá – Uberaba – Fazenda
Sabiá – Uberaba

XXXXX

10/2015
16/10/2015 – Jacarepaguá –

Uberaba – Angra
XXXXX XXXXX

12/2015 XXXXX XXXXX XXXXX

06/2016 XXXXX XXXXX XXXXX
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07/2016
20/07/2016 – Jacarepaguá –
Campos dos Goytacazes –

Jacarepaguá

04/07/2015 – Jacarepaguá –
Uberaba – Jacarepaguá /

07/07/2015 – Jacarepaguá
Uberaba – Jacarepaguá /

08/07/2015 – Jacarepaguá – Vila
Velha – Guarapari – Vila Velha –
Fazenda Jacui – Jacarepaguá
18/07/2015 – Jacarepaguá –

Uberaba – Jacarepaguá /
29/07/2016 – Jacarepaguá –

Campo de Marte – Araçatuba –
Faz. Guadalupe – Campo de Marte

– Jacarepaguá

08/2016
02/08/2016 – Jacarepaguá –
Campos dos Goytacazes –

Galeão – Jacarepaguá

23/08/2016 – Jacarepaguá –
Uberaba – Jacarepaguá /

27/08/2016 Jacarepaguá –
Uberaba – Jacarepaguá /

31/08/2016 Jacarepaguá –
Uberaba

09/2016

01/09/2016 – Uberaba – Campo de
Marte – Jacarepaguá / 02/09/2016

Jacarepaguá – Lins – Franca –
Uberaba – Jacarepaguá /

24/09/2016 – Jacarepaguá –
Uberaba – Galeão – Jacarepaguá

4.7)  DOS ATOS  DE OCULTAÇÃO  PATRIMONIAL  POR MEIO DE  OFFSHORES E

IMÓVEIS NO EXTERIOR

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.

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 à empresa MCK GESTÃO DE ATIVOS EMPRESARIAIS

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

transferida para VINÍCIUS FERREIRA PEIXOTO:
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As  provas  demonstram  que  a  offshore MCK  HOLDINGS  LTD  é

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

MCK USA 2 LLC, sendo que ambas foram fundadas ainda no ano de 2015 e possuem

como  administrador  pessoa  identificada  como  EDUARDO  PINTO  VEIGA  (CPF

012.338.517-21), vereador de Saquarema/RJ, da base política de PAULO MELO, como

apontado pela autoridade policial:
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Ainda  segundo  documentos  localizados  no  e-mail  de  VINICIUS

FERREIRA PEIXOTO, foi possível identificar que  MÁRIO PEIXOTO, por intermédio da

empresa MCK USA 1 LLC adquiriu dois apartamentos em Miami/EUA, no ano de 2016:

as unidades 1901 e 1903 do Edifício localizado em 601 NE 27th Street, Unit 1901, FL

33137.  Os apartamentos  são coberturas de um mesmo edifício,  referidas  em alguns

documentos/e-mails como PH1 (unidade 1901 ou PentHouse 1) e PH3 (unidade 1903 ou

PentHouse 3).
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Dentre  os  mais  de  200  e-mails  encontrados  sobre  o  tema,  a

autoridade policial destacou documentos que indicam que MÁRIO PEIXOTO adquiriu a

unidade  1901  pelo  valor  de  USD  1  milhão,  financiados  junto  à  offshore MATLOCK

CAPITAL GROUP LIMITED, também sediada nas Ilhas Virgens Britânicas e utilizada por

ARTHUR SOARES (“Rei Arthur”) para o pagamento de propina para o ex-Governador

SÉRGIO CABRAL e para a compra de votos para as Olimpíadas de 201622:

22Conforme denunciado nos processos nº 0507524-26.2017.4.02.5101 e 0196181-09.2017.4.02.5101.
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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 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”:

A  demonstrar  que  o  financiamento  e  os  vínculos  entre  os

empresários  MÁRIO PEIXOTO e ARTHUR SOARES estão em vigor até a atualidade,
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foram identificados e-mails trocados durante o ano de 2019, nos quais foi informado que

o empréstimo contraído pela MCK perante a empresa KB HOLDINGS, deveria a partir de

então  ser  pago  em conta  bancária  da  empresa  ATTA INVESTMENTS INC,  também

vinculada ao “Rei Arthur”: 
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Não  bastasse,  foram  identificados  documentos  que  revelam  que

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

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

tendo sido encontrados até então quaisquer documentos que explicassem a relação de

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

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

EDUARDO VEIGA, pessoa de confiança de PAULO MELO, como gerente da empresa

beneficiária  final  (detentora  dos  imóveis)  e  o  filho  do  ex-Deputado,  IURY  MELO

assumindo parcela das prestações, sem qualquer amparo documental para tanto. 

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

mecanismo para possibilitar o pagamento de vantagens indevidas por MÁRIO PEIXOTO

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

de gestão da Organização Social IDR. 

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

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

verifica-se que a autoridade policial realizou levantamentos dos voos dos investigados

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

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

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

imóveis adquiridos em julho de 2016, como indicado acima:

• FEVEREIRO/MARÇO DE 2016:

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

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

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

AA0905/USA;

• JULHO DE 2016:

MÁRIO  PEIXOTO,  PAULO  e  IURY  MELO,  e  EDUARDO  VEIGA

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

distintas,  porém próximas:  MÁRIO (10/07/2016,  voo JJ8057/USA),  IURY (18/07/2016,

voo AA0905/USA), PAULO E EDUARDO (12/07/2016, voo AA0905/USA);
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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”. 

Ademais, com relação ao ex-Deputado PAULO MELO, tem-se que,

em  14  de  novembro  de  2017,  foi  deflagrada  a  Operação  Cadeia  Velha,  com  o

cumprimento  de  ordens  de  prisão  contra  PAULO  MELO  e  contra  seus  principais

operadores  financeiros,  ANDREIA  e  FÁBIO CARDOSO.  Não  obstante  o  avanço  das

investigações,  e  as  medidas  de  prisão  decretadas  contra  parte  do núcleo  criminoso,

MÁRIO PEIXOTO e seu filho  VINÍCIUS PEIXOTO permanecem ocultando imóveis em

offshore administrada por pessoa de confiança de PAULO MELO.

Essas  circunstâncias  revelam  o  absoluto  desprezo  pela  ordem

pública  e  pela  aplicação  da  lei  penal  por  parte  dos  representados,  evidenciando  o

fundado receio de que MÁRIO PEIXOTO e VINÍCIUS PEIXOTO, caso permaneçam em

liberdade,  continuem  a  delinquir,  ocultando  bens  no  exterior  e  abastecendo

financeiramente a organização criminosa investigada.

Ademais, pesquisas em fontes abertas revelam que a unidade 1901

está anunciada para a venda por valores entre USD 1.050.000,00 e USD 999.000,00 e

para locação por USD 6.000,00 mensais23:

23Informações disponíveis em https://www.realtor.com/realestateandhomes-detail/601-NE-27th-St-
1901_Miami_FL_33137_M57301-52838?ex=FL651639446#photo0

https://www.apartments.com/601-ne-27th-st-miami-fl-unit-ph-1901/h4f4xh0/ , consulta em 
18/02/2020.
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