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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força Tarefa Lava Jato

Distribuição à 7ª Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro

COTA À DENÚNCIA

Processo a ser distribuído por dependência aos autos nº 0500875-74.2019.4.02.5101
(IPL nº 38/2019-11 SR/PF/RJ – Operação Favorito)

Outras referências:

Autos nº 5010476-42.2020.4.02.5101 (medida cautelar de prisão e busca e apreensão)

Autos  nº  5011155-42.2020.4.02.5101  (Cautelar  de  sequestro  e  indisponibilidade  de
bens – Operação Favorito)

Autos n.º 0500358-69.2019.4.02.5101 (Cautelar de afastamento dos sigilos bancário, 

fiscal, telemático e telefônico – Operação Favorito)

Senhor Juiz,

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República que

ao final  subscrevem, oferece em separado denúncia em desfavor de 10 (dez) pessoas,

pelos crimes de Corrupção Ativa, Corrupção Passiva e Lavagem de Dinheiro, requerendo

autuação  em feito  eletrônico  com  distribuição  por  dependência  aos  autos  nº  0500875-

74.2019.4.02.5101, registrando os demais autos em epígrafe como feitos vinculados.

I – Desde já informa que os fatos criminosos não denunciados na presente

peça serão apresentados em denúncia apartada.

II – Cumpre consignar que a presente denúncia não esgota todos os crimes

de lavagem de dinheiro cometidos no Brasil, nem tampouco todos os fatos praticados pelo

grupo,  não  representando  arquivamento  implícito  quanto  a  pessoas  ou  fatos  não

denunciados,  especialmente  em  razão  de  ainda  estarem  em  curso  diligências  para

identificação do destino dos recursos ilícitos angariados pela organização criminosa.
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III  –  Considerando  que  o  denunciado  ARTHUR  CESAR  DE  MENEZES

SOARES FILHO (CPF 597.590.207-00) permanece foragido nos Estados Unidos, requer o

desmembramento da ação penal em relação a ele, de modo a não prejudicar o andamento

do feito quanto aos demais réus, inclusive alguns ainda presos.

IV – À vista dos novos fatos criminosos descritos na denúncia, a respeito da

prática  atual  de  crime de  lavagem de  dinheiro  envolvendo  a  aquisição  e  ocultação  de

cobertura em Miami em benefício do então Deputado Estadual PAULO CÉSAR MELO DE

SÁ,  o MPF requer a decretação de nova prisão preventiva de ARTHUR CESAR DE

MENEZES SOARES FILHO (CPF 597.590.207-00).

A medida cautelar requerida mostra-se necessária para a garantia da ordem

pública, garantia da aplicação da lei penal,  bem como para a conveniência da instrução

criminal da denúncia ora oferecida, na forma do art. 312 do Código Penal.

Os indícios de materialidade e de autoria são fartos, como narrados na peça

acusatória, e o periculum libertatis mantém-se premente, uma vez demonstrado que, mesmo

após a decretação por este Juízo de ordens de prisão no âmbito das Operações Unfairplay,

autos nº 0505679-56.2017.4.02.5101, ARTHUR SOARES persistiu na prática de condutas

criminosas,  como  nos  atos  de  lavagem  descritos  nessa  denúncia,  além  de  manter-se

foragido das autoridades brasileiras, permanecendo revel nas ações penais a que responde

perante esse Juízo.

De fato,  ARTHUR SOARES teve participação fundamental nos ilícitos aqui

denunciados, tendo financiado e intermediado a aquisição de dois apartamentos na cidade

de Miami, nos Estados Unidos, no negócio espúrio conduzido por  MARIO PEIXOTO para

dissimular o pagamento de vantagem indevida em favor PAULO MELO. 

E-mails  identificados  nas  medidas  de  quebra  telemática  demonstram  o

indubitável  envolvimento  de  ARTHUR  SOARES nas  tratativas,  tendo  se  utilizado  de

offshores já conhecidas para conceder os empréstimos necessários à transação imobiliária,

havendo mensagem ainda do ano passado indicando que os pagamentos vigoram.

Dessa forma, a sucessão de condutas do denunciado evidenciam a total falta

de apreço pela Justiça Brasileira, impondo uma resposta firme por parte do Estado, sendo a
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prisão preventiva e a inclusão de nova ordem na difusão vermelha a única medida capaz de

zelar pela garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da instrução processual.

Ante o exposto, com base nos fatos e provas apresentados na denúncia em

anexo, e com fulcro no art. 312 do CPP, o MPF requer a decretação da prisão preventiva

de ARTHUR CESAR DE MENEZES SOARES FILHO (CPF ).

V –  Ademais, com relação ao acusado VINÍCIUS PEIXOTO, cabe registrar

que nos autos nº 5010476-42.2020.4.02.5101 foi requerida e deferida por este Juízo a sua

prisão preventiva,  tendo em vista  os  fortes  elementos  de prova de sua participação na

organização criminosa e atuação nos atos de lavagem contemporâneos ali narrados, dentre

os quais aqueles que envolvem a ocultação de imóvel de propriedade de PAULO MELO sob

o manto da offshore MCK USA 1 LLC.

Contudo, a medida acabou sendo convertida em prisão domiciliar, a pedido

do MPF, em razão de provas de que VINÍCIUS PEIXOTO estava contaminado pelo COVID-

19 na data da Operação (dia 14/05/2020).

Ocorre que, passados mais de 30 dias da data em que deflagrada a referida

Operação, observa-se que, de acordo com os estudos científicos até o momento divulgados,

o período de incubação e disseminação do COVID-19 é de cerca de 15 dias, razão pela

qual, neste momento, os fundamentos que levaram à substituição de sua prisão preventiva

pela domiciliar, sob a condição de serem reapreciados futuramente, não mais subsistem.

Por outro lado, a presente denúncia, em conjunto com a oferecida na Ação

Penal nº 5036297-48.2020.4.02.5101, apresenta robustos elementos de prova acerca da

atuação de VINÍCIUS PEIXOTO, em conluio com o seu pai  MÁRIO PEIXOTO, nos crimes

de organização criminosa e de lavagem de dinheiro  envolvendo as empresas do grupo

familiar e o ex-Deputado PAULO MELO.

No capítulo  3.2  desta  denúncia,  são narrados  atos  atuais  de  lavagem de

dinheiro por meio da ocultação de imóvel de propriedade de PAULO MELO em nome da

offshore MCK USA 1 LLC, da qual VINÍCIUS PEIXOTO é sócio e responsável.

Acrescente-se que foi identificado elemento de prova de que até o momento
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VINÍCIUS PEIXOTO permanece praticando atos em nome da referida companhia, conforme

registro em site de empresas americanas, a indicar que na data de 18/05/2020, a offshore

MCK USA 1 LLC teve seus registros atualizados, inclusive com a alteração de seu endereço

para o do imóvel em questão (601 NE 27TH STREET, APT 1901):
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Procurador da República

Felipe A. Bogado Leite

Procurador da República

Renata Ribeiro Baptista
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Procurador da República
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