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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO   

ÓRGÃO ESPECIAL 

 

 

Em separado, o Ministério Público oferece denúncia em 25 (vinte 

e cinco) laudas em face de FLÁVIO BONAZZA DE ASSIS, JOSÉ CARLOS REIS 

LAVOURAS, JACOB BARATA FILHO, LÉLIS MARCOS TEIXEIRA e MARIA HELENA 

FERREIRA MAIA. 

 

A omissão de fatos ou de pessoas não implica arquivamento 

implícito, reservando-se o Parquet ao eventual aditamento objetivo e/ou subjetivo da 

denúncia ou ao oferecimento de nova ação penal. 

 

Quanto a ÁLVARO NOVIS e EDIMAR DANTAS, cumpre 

esclarecer que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro aderiu aos termos do 

acordo celebrado com o Ministério Público Federal e obteve o compartilhamento do 

material probatório documentado nos autos da APn 897, conforme se infere da decisão 

da lavra do Ministro Félix Fischer, datada de 29/05/20191.  

 

Não obstante a adesão ao acordo de ÁLVARO NOVIS e EDIMAR 

DANTAS, bem como a consequente autorização para o compartilhamento da prova 

produzida na AP nº 897, importante consignar que ambos voluntariamente 

compareceram ao Ministério Público e apresentaram elementos que corroboram o teor 

de seus esclarecedores depoimentos.  

 

                                                           

1 Fls. 699/704. 
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De igual forma, o acordo de colaboração premiada celebrado 

entre o denunciado LÉLIS TEIXEIRA e o Ministério Público Federal também foi 

homologado perante o Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende da decisão 

de fls. 33/36, exarada pelo Ministro Félix Fischer em 07/05/2019, no bojo Petição nº 

12672.  Não obstante a celebração do acordo, os benefícios concedidos ao colaborador, 

ao menos por ora, não impedem a propositura da presente ação penal em seu desfavor.   

 

1. DA PRISÃO PREVENTIVA 

 

Com fulcro no art. 312, da lei instrumental penal, pugna o 

Ministério Público pela decretação da prisão preventiva dos denunciados FLÁVIO 

BONAZZA e JOSÉ CARLOS LAVOURAS. 

 

A questão da restrição jurisdicional da liberdade ambulatorial 

encontra assento no próprio texto constitucional. Trata-se do doutrinariamente 

denominado direito da necessidade constitucional.2 Com efeito, ao ganhar previsão no 

art. 5º, inciso LXI, CRFB, o tema medida cautelar pessoal penal foge do âmbito do 

direito emergencial, pois, ao contrário do estado de exceção (constitucional ou legal), o 

tema é regulado no próprio âmbito dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo. 

Lídima, portanto, a restrição a direito fundamental feita de maneira conforme à 

Constituição. A ideia de um processo penal sem prisão processual,3 é enfrentada 

como utópica pelos próprios seguidores da teoria do garantismo penal.4 

                                                           

2 Por todos: CHOUKR, Fauzi Hassan. Processo Penal de Emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 13  
ss.  
3 Por todos: FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: RT, 2002, p. 441 e ss. 
(tradução Ana Paula Zomer et al.). 
4 Por todos: LOPES JR., Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal (Fundamentos da Instrumentalidade 
Garantista). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 187/218. BINDER, Alberto Martin. Introdução ao Direito 
Processual Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 150 e ss. (tradução Fernando Zani). 
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Levantando a lição de CALAMANDREI, verifica-se que, nos 

procedimentos cautelares, mais do que o objetivo de aplicar o direito material, a 

finalidade imediata é assegurar a eficácia do procedimento definitivo.5  

 

Fica evidenciado, portanto, que as medidas cautelares se 

destinam a garantir o normal funcionamento da Justiça através do respectivo 

processo (penal) de conhecimento.  

 

Autorizada pela Constituição e regulada, na essência, pelo Código 

de Processo Penal, a prisão preventiva demanda a identificação do fumus commissi 

delicti e do periculum in libertatis, a teor do art. 312, do diploma instrumental. 

 

Na hipótese, a plausibilidade jurídica do cometimento dos 

delitos é tema incontroverso, bastando a simples leitura dos autos, em especial os 

depoimentos prestados pelos denunciados LÉLIS TEIXEIRA, JACOB BARATA, 

ÁLVARO NOVIS e EDIMAR DANTAS, além das testemunhas AUGUSTO CESAR 

NORONHA NASTARI e ALESSANDRA MARCELA TEIXEIRA PINTO, dentre outros, 

corroborados por inúmeros elementos probatórios, que revelaram as ações 

criminosas promovidas pelo denunciado FLÁVIO BONAZZA na defesa da 

organização criminosa que controlava a FETRANSPOR.  

 

O colaborador LÉLIS TEIXEIRA foi a primeira pessoa a 

mencionar o envolvimento do Promotor de Justiça FLÁVIO BONAZZA com a 

organização criminosa que foi desmantelada a partir da “Operação Ponto Final”, 

                                                           

5 CALAMANDREI, Piero. Introduzione allo Studio Sistematico dei Provvedimenti Cautelari. Padova: Cedam, 
1936, p. 21/22. 
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deflagrada pelo Ministério Público Federal em meados de 2017. Nesse sentido, 

merecem destaque os seguintes trechos de seu depoimento6: 

 

“(...) LÉLIS MARCOS TEIXEIRA Passado esse aspecto, essa fase, 
esse tempo, em junho nós fomos procurados por uma diretora da 
VIAÇÃO REDENTOR de nome HELENA MAYA, uma empresa 
tradicional de um grupo de empresas situado na FREGUESIA em 
JACAREPAGUÁ e que afirma que tinha um PROMOTOR, que era 
amigo do CHEFE DE SEGURANÇA da sua empresa e que gostaria de 
ter um...  
MPRJ: CHEFE DE SEGURANÇA da REDENTOR?  
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA Da REDENTOR.  
MPRJ: Certo.  
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: E que gostaria de ter um contato com ela 
e com outras pessoas do setor. Ela fez uma primeira reunião, com o Dr. 
FLÁVIO BONAZZA na sede da empresa VIAÇÃO REDENTOR na 
ESTRADA DO GABINAL e...  
(...) 
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: E lhe disse então que gostaria de ter uma 
proximidade com pessoas do setor contando especificamente aqueles 
que ele tinha notificado e pedindo uma reunião. Então HELENA MAYA 
nos consulta, JACOB BARATA FILHO e eu, se poderíamos marcar 
uma reunião com ele sem sabermos exatamente o assunto, sem 
sabermos o motivo que nos levaria a reunião, e ela então marcou a 
reunião alguns... mês de junho de 2014 na própria sede da VIAÇÃO 
REDENTOR na ESTRADA DO GABINAL. Chegamos lá, fomos 
apresentados ao promotor FLÁVIO BONAZZA DE ASSIS, que eu não 
conhecia apesar de ter um relacionamento institucional de longa data 
com vários membros do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em vários 
projetos feitos sempre num elevado nível de tratamento institucional e 
ficamos conhecendo quando ele então mostrou alguns processos 
inclusive o relacionado nessa notificação, ligado a VIAÇÃO VILA REAL 
e que disse que poderia então ter é... favorecimento... facilitar... levar 
facilidades a essas ações que tivessem é... sobre a responsabilidade 
da 3ª PROMOTORIA. Nós estranhamos, eu particularmente, pelo ótimo 

                                                           
6
 Fls. 15/23 do procedimento MPRJ nº 2018.00317770 
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relacionamento e das melhores impressões que tinha de todos os 
membros com quem eu tinha me relacionado no MINISTÉRIO 
PÚBLICO ESTADUAL, fiquei até constrangido e... e... e muito admirado 
de ter uma pessoa procurado, mas enfim, não concordamos, não 
(assimilamos), dissemos que iríamos ver o quê que era e perguntamos 
o quê que ele queria; respondeu que queria uma contribuição mensal 
no valor de R$ 60 MIL e que estaria disposto a facilitar as ações e 
processos e inquéritos que estivesse sob a sua responsabilidade 
dentro do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Estranhamos aquilo, 
não respondemos, não assumimos nenhum... que situação... até 
porque era constrangedora e na discussão posterior com JACOB 
BARATA FILHO entendemos que a empresa não deveria fazer e eu 
como presidente do RIO ÔNIBUS entendo que não deveriam também 
fazer por conta da ótima relação que tinham apesar das diferenças e 
processos judiciais... que faziam parte obviamente não era assim... 
 (...) 
MPRJ: Dr. FLÁVIO em algum momento disse que se, que se poderia 
interceder junto a colegas, ou ele só prometia mesmo é tranquilidade, 
vamos dizer assim?  
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: O que ele prometia é que todos os 
processos que estavam sobre sua responsabilidade ele procuraria 
dar soluções favoráveis a essas empresas de ônibus, e se algum 
ou outro fato que ele soubesse, fosse de interesse, ele também 
colocaria aos representantes das empresas. 
(...) 
MPRJ: Ele levou procedimentos pra é... pra essa reunião?  
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: Sim.  
MPRJ: Como é que foi?  
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: Logo na primeira reunião e ele levou o... 
justamente esse procedimento oriundo dessa notificação.  
MPRJ: Levou onde (XXX)?  
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: Levou numa mochila...  
MPRJ: No carro?  
MPRJ: Numa mochila?  
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: De cor escura, vários processos, abriu 
assim à mesa e mostrou aquele processo, dizendo que esse é um 
processo típico que a gente pode dar uma solução, que não tem 
maiores implicações. Até porque também não haveria mesmo por que 
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eram é repasses pra recursos de EMPRESAS MUNICIPAIS que não 
existiam. Mas, enfim, ele...  
MPRJ: Se lembra a data dessa reunião, o ano?  
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: Isso teria sido em junho de 2014. Eu ao 
não lembro o dia...  
MPRJ: Parte da manhã ou parte da tarde?  
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: Sempre as reuniões eram 7 ou 8 horas da 
manhã, na VIAÇÃO REDENTOR. Nunca foi em local diferente, nunca 
teve nenhuma... outro contato que não na empresa eh... VIAÇÃO 
REDENTOR.  
MPRJ: Esse procedimento se ele levou como, ele tava no carro, na... 
levou a...?  
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: É, quando nós chegamos, ele já estava 
na sala com a senhora HELENA MAYA. Então eu não sei a origem, se 
ele levou no carro, num taxi, enfim. Eu sei que ele estava com a 
mochila, abriu e mostrou os processos, enfim. E, enfim, nós eh... 
estranhamos muito, porque não esperávamos um, uma, uma, uma 
proposta, um procedimento ou um pedido espúrio dessa maneira. E 
ficamos (desconcertados) e dissemos que iriam ver, pensar, e até pra 
ver que decisão nós tomaríamos, porque eh... não havia interesse nem 
da EMPRESA, nem do SINDICATO RIO ÔNIBUS de que tivesse 
qualquer relacionamento espúrio com MEMBRO do MINISTÉRIO 
PÚBLICO. 
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: Então o JOSÉ CARLOS LAVOURA 
entendeu que era oportuno manter uma boa relação, e que pudesse, 
se algum caísse com ele ou tivesse informações desse processo 
através dele, então que valeria a pena ter uma boa relação com ele, 
que não deveria negar. E se dispôs...  
MPRJ: Então, só um detalhe: ele prometeu dar informações que 
soubesse de outros colegas...  
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: Sim. Sobre outros procedimentos.  
MPRJ: ... Sobre outros procedimentos, ainda que não fosse atribuição 
dele, mas ele também...  
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: O que ele tivesse de conhecimento que 
fosse interesse, ele poderia cont... Poderia.  
MPRJ: Da FETRANSPOR e da RIO ONIBUS, né?  
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: Isso. Da FETRANSPOR é... E da, e das 
EMPRESAS DE ÔNIBUS em geral. E o JOSÉ CARLOS, então, se 
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propôs a arcar a FEDERAÇÃO, através do seu CAIXA 2, com as 
despesas que teriam da proposta que seria dada ao, ao 
PROMOTOR FLÁVIO BONAZZA, e que ele faria isso através do 
eh... ÁLVARO NOVIS, que é uma empresa da HOYA, que já fazia 
esses procedimentos pra outras atividades de CAIXA 2 da 
FETRANSPOR. E determinou, então, que esses valores fossem 
transferidos para a VIAÇÃO REDENTOR, pra que ela então, 
pudesse, alguém da FETRANSPOR, provavelmente a HELENA 
MAYA, ser a cada dia 30, no final de cada mês, que fosse 
repassado então ao PROMOTOR FLÁVIO BONAZZA.  
MPRJ: Então, o caminho era JOSÉ CARLOS LAVOURA, ÁLVARO 
NOVIS, REDENTOR?  
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: Exatamente. 
(...) 
MPRJ: Nessa... nessa fase ele chegou arquivar procedimentos? Houve 
arquivamento de procedimentos? 
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: Eu creio... eu creio que sim...  alguns que 
possam ter ocorrido dentro da 3ª, eh... PROMOTORIA de 
responsabilidade dele ou ele arquivou ou ele tornou sem efeito... eu sei 
que...  
MPRJ: Ele dava satisfação disso?  
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: É. Com o tempo ele de 3 em 3, 4 meses 
ou ele mandava passar as informações através de uma... HELENA 
MAYA de que aquele processo estava resolvido ou nas poucas 
reuniões que tiveram, JACOB BARATA, ele e HELENA, ele relatava e 
dizia: “olha esses meses aqui, eh... esses processos não tiveram 
consequência ou não tiveram... eh... foram tornados sem efeito”.  
MPRJ: Especificamente em relação a essas notificações, o senhor 
sabe dizer qual foi o resultado desse procedimento?  
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: Eu acho que foi tornado sem efeito. Todas 
essas... eh... esses processos. 
(...) 
MPRJ: Chegou amostrar algum parecer de arquivamento? 
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: Sim. Cada vez que nas poucas vezes que 
ele iria ele levava através de uma mochila, um... processos e (XXX) 
“olha isso aqui já resolvemos, é um caso simples eu... esse aqui é o 
processo que nós tínhamos aquela situação foi fechado to... to... ta... 
encerramos, indeferimos”. Coisas desse tipo. Mas eram coisas muito... 
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eh... insignificantes daquelas importantes pro setor, até porque não 
corriam as mais importantes na PROMOTORIA que ele representava.  
MPRJ: Então ele prestava contas? 
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: Sim. De tempo em tempo ou através da... 
da... da senhora HELENA ou através de... ao longo de meses depois, 
de vez em quando, ele pedia a ela que nos convidasse pra ir tomar um 
café, e... JACOB e eu fomos lá acho que umas 3, 4 vezes que essas 
datas podem ser recuperadas... e... e... e relatava alguma situação que 
ocorreu durante aquele período. 
MPRJ: Pelo o que o senhor recorda qual foi o valor efetivamente, eh... 
ajustado de em termos de pagamento, o que ficou combinado? 
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: A proposta...  
MPRJ: Ele fez uma proposta de quanto... como é que foi? 
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: De 60 e a contraproposta que seria feita, 
que teria sido feita foi de R$ 50 MIL. 
MPRJ: Todo mês? 
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: Todo mês. Mas eu depois de já, 
conhecido o processo vi que na planilha de ÁLVARO NOVIS constava 
R$ 60 MIL mês.  
MPRJ: O... e esse pagamento seria feito em que local? 
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: Tudo acontecia, tudo de reuniões a 
pagamentos, na própria VIAÇÃO REDENTOR na ESTRADA DO 
GABINAL.   
MPRJ: Em algum momento de... nessas reuniões de... aspas, 
prestação de contas, fecha aspas... houve coincidência com o... a... 
me... nessa mesma reunião ele receber a propina também?  
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: Provavelmente que sim. Porque a 
HELENA é que fazia lá, chegava a dizer: “olha tem a sua encomenda 
aqui, depois você pega... na... não esquece de pegar comigo” ... 
MPRJ: Hã. 
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: ...sua encomenda que eu entendo que 
seja, o valor que ele recebia. 
MPRJ: Sim, mas o senhor nunca viu a encomenda sendo entregue? O 
dinheiro sendo entregue? 
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: Não, não, não. Ele fazia independente de 
qualquer presença nossa... e... de qualquer prestação de conta. Uma 
coisa tava... 
MPRJ: Certo. Mas chegou a ter essa coincidência?  
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LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: Chegou a ter. 
MPRJ: Uma ou duas vezes  
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: Sim acho que no máximo umas 2 vezes. 
Até porque nós não fomos muito mais do que umas 3 vezes lá (4). 
MPRJ: E o valor foi o mesmo durante todo o período, como é que foi 
isso? 
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: Não. Passado 1 ano, eu creio que em 
outubro do ano seguinte de 2015, embora não tivesse verificado 
nada de importância que pudesse a ter... ele pleiteou 1 ano após... 
que fosse reajustado o valor em para repor a... o que teria... a 
perda e... né? Durante o período, então foi colocado R$ 65 MIL por 
mês a partir de outubro de 2015. 
MPRJ: Foi uma solicitação que partiu dele? 
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: Dele. Dele. Ele pediu um reajuste durante 
uma dessas reuniões que levava uma prestação de contas que 
mostrava algumas coisas que poderiam ter sido feitas e, e... na 
realidade... aí pediu e foi concordado.  
MPRJ: Foi aceito? 
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: Foi aceito. 
MPRJ: Foi aceito de imediato ou isso foi submetido depois ao... 
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: Sempre submetido ao ZÉ CARLOS 
LAVOURAS que era o PRESIDENTE DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO quem tava bancando os custos era sempre a última 
palavra era dele. 
MPRJ: Então ele fazia ali a solicitação, essa solicitação era levada... 
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA: Isso e se houvesse a concordância iria 
através de ÁLVARO NOVIS, nunca houve a participação de RIO 
ÔNIBUS, JACOB, minha diretamente nesse processo financeiro. 
MPRJ: E houve a concordância... 
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA Houve a concordância.(...)” 

 

As declarações de LÉLIS TEIXEIRA transcritas acima foram 

corroboradas, em primeiro lugar, pelo depoimento prestado pelo também colaborador 

ÁLVARO NOVIS, dono da HOYA CORRETORA, que confirmou ser o operador 

financeiro da organização criminosa e que no ano de 2014 recebeu determinação do 
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denunciado JOSÉ CARLOS LAVOURAS para fazer pagamentos de valores mensais à 

Viação Redentor.  

 

“(...) 
MPRJ: O senhor é colaborador, não é? 
ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS: Sim. 
MPRJ: Em várias ações penais, eh, eh, ih, em que consistiu, qual era o 
seu papel dentro da FETRANSPOR, e que levou o senhor a ser um 
colaborador? 
ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS: Tá. O meu papel na 
FETRANSPOR, eu conheço o JOSÉ CARLOS LAVOURAS, já há 
muito tempo, eh, mais de 25 anos eu conheço JOSÉ CARLOS 
LAVOURAS. E quando JOSÉ CARLOS LAVOURAS assumiu um 
cargo na FETRANSPOR, de diretoria, ele ainda não era o presidente, e 
ele me chamou, ele já era cliente lá da corretora, família, eles eram 
clientes da corretora em câmbio, na bolsa, nos fundos. E aí ele me 
chamou sabendo se eu poderia ajuda-lo num trabalho de logística, hã... 
para a FEDERAÇÃO. Que trabalho que seria esse? Fazer uma 
arrecadação semanal, de valores em várias empresas, eh... geralmente 
eram 20 empresas, hã, que colaboravam com esse caixa 
mensalmente. E esses valores eram... o meu papel era buscar esses 
valores nas empresas, né? Trazer eles pra dentro da transportadora, 
transformar esses recursos em, em dinheiro graúdo, que essa expertise 
demorava mais ou menos uma semana, porque eu... 
MPRJ: O que seria dinheiro graúdo? O senhor recebia... 
ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS: Era porque geralmente o 
recolhimento era feito nas garagens e o que vinha era NOTAS de 1, 2... 
MPRJ: Sim. 
ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS: ...ou moeda e esses recursos 
tinham que ser transformados em NOTA de 50 ou de 100 para que 
possa, pra depois poder fazer os, os pagamentos. Então a minha 
função, eh, principal, era essa, era recolher, arrumar os recursos e 
depois fazer todos os pagamentos que eram mandados pelo JOSÉ 
CARLOS LAVOURAS. 
MPRJ: Sim. Eh, eh, o, a, esses pagamentos eram feitos de forma 
organizada, o senhor mantinha controle deles, planilhas? 
ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS: Sim. 
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(...) 
MPRJ: Quando o senhor fala pagamento, (era) pagamento de 
PROPINA, né? 
ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS: Com certeza. Eh... não não não 
existe outro motivo, pra eu ter sido utilizado, que não fosse 
pagamento ilícito. 
MPRJ: Então todos esses pagamentos eram ilícitos, inclusive dito pelo 
próprio LAVOURAS e também ao senhor? 
ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS: Eh... eu... quer dizer, eu... assim, 
textualmente ele nunca me disse, mas... é óbvio que é, e ele se... se 
ele me usava, quer dizer, com es... tinha esse objetivo. Era um dinheiro 
que era caixa 2, era um dinheiro que era entregue em espécie, era um 
movimento enorme, gigante, quer dizer, obviamente, se fosse uma 
coisa lícita, a FETRANSPOR teria uma relação direta com essas 
pessoas e não precisava de mim... do meu trabalho. Com certeza, era 
ilícito. 
MPRJ: Eh, então, essa... a planilha... toda a rela... todos os nomes que 
estão na planilha de saída, que é a planilha SABIÁ, eram destinatários 
de pagamentos ilícitos de PROPINA. 
ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS: Ilícitos. Com certeza. 
MPRJ: E o senhor era o coordenador, vamos dizer assim, dessa 
contabilidade. 
ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS: Dessa contabilidade.  
(...) 
MPRJ: Eh, o senhor algumas en...  algumas saídas de dinheiro pra eh, 
com... com codinome REDENDOR. O senhor conhece esse 
destinatário, sabe... 
ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS: Conheço... o REDENTOR é uma 
empresa que não fazia parte do sistema ah, desses anos todos que eu 
trabalhei e um determinado ano, se eu não me engano foi 2014, eu não 
tenho assim a... a... data certa, mas o senhor EDIMAR vai poder no 
depoimento dele esclarecer e eles entraram no sistema ah... de repente 
e aí... eu reconheço. Era uma empresa que a gente começou a fazer, 
recolher o eh... valores lá.  
MPRJ: Ela passou a colaborar também. 
ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS: Ela passou a colaborar... 
MPRJ: Com o caixa.    
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ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS: Com o caixinha da... da 
FETRANSPOR. 
MPRJ: Tá ótimo. 
ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS: Tá? 
MPRJ: E, e a partir dessE... dessa... dessa interação o comum era ter 
entrada de dinheiro da REDENTOR, mas havia uma saída de dinheiro 
pra REDENTOR. Isso era comum, era...  
ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS: Não. Não era... não era comum e... 
isso acontecia acho que em um caso, que acho que era o caso da 
FLORES, que era uma empresa... que é uma empresa até do próprio... 
do... da família LAVOURAS e que tinha uma... uma... uma certo de 
débito e crédito lá direto na FLORES e vinha a diferença. Nenhuma 
outra empresa aconteceu isso. Quando começou ah... com a 
REDENTOR começou exatamente assim, a gente só ia arrecadar, 
mas numa determinada época começou a ter uma ordem de fazer 
um pagamento para eles. Que... pra mim não era uma coisa 
comum. Pra mim... eu até estranhava porque era um risco até 
maior pra operação porque eu recolhia e depois mandava fazer um 
pagamento. Então... nesse caso, num caso específico da 
REDENTOR aconteceu isso.  
(...) 
MPRJ: O senhor lembra que valores que eram entregues na 
REDENTOR? Que (XXX) causado estranheza?  
ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS: Não, tinha... tinha... tinha um valor 
que era pago toda... que eu não... eu não me recordo, não posso 
precisar agora, mas era... não era um valor muito expressivo, até pelo, 
por eu achar que já... que possa ter ido gente nossa pelo valor de não 
ser ter tão... tão expressivo, mas é algo em torno de 60, 70 MIL REAIS. 
Eu não sei precisar aqui, mas o EDIMAR vai... vai confirmar porque 
isso tá lançado nas planilhas, esse acerto tá lançado... não só na... na 
planilha nossa de controle, como na planilha da TRANS EXPERT e tem 
também a ordem dada pelo ZÉ CARLOS LAVOURAS confirmando 
esse pagamento, entendeu? 
MPRJ: Sim, mas o senhor não tem nenhuma informação se...  
ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS: É, eu não sei qual era o destino e o 
motivo... 
MPRJ: ...qual era o destino e o motivo... 
ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS: ...o motivo, eu não sei. 
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MPRJ: Tá ok. 
MPRJ: O senhor lembra o período, em que esses pagamentos de 
aproximadamente 60, 70 MIL REAIS foram realizados? De quando a 
quando e por quanto tempo? O senhor consegue estimar? 
ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS: Não, não lembro, eu tenho que 
olhar... eu tenho que olhar a planilha, mas é... não menos que 1 ano e 
não mais que 3, porque isso foi de 2000 e... é... REDENTOR entrou... 
isso deve ter sido de 2014 até o fi... até quando terminou... a gente 
prestar serviço pra FETRANSPOR, que foi quando veio a primeira 
operação da LAVA JATO. 
MPRJ: E quando é que foi esse término aí? 
(...) 
ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS: Foi... então, tô tentando lembrar... 
abril de é... março de 2016, março de 2016, não é isso? 
FERNANDA PEREIRA: Huhum. 
ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS: Março de 2016... (...)” 
 

Em seguida, prestou depoimento o também colaborador EDIMAR 

DANTAS, funcionário da HOYA CORRETORA, responsável por alimentar as planilhas 

de pagamento de propina administradas por ÁLVARO NOVIS. Em seu depoimento, o 

citado colaborador relatou suas funções dentro da organização criminosa, bem como 

confirmou o pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mensais à Viação 

Redentor, justamente no período entre 2014 e março de 2016. Nesse sentido:  

 

“(...) 
 MPRJ: Não, né? E, e o senhor pode esclarecer se havia algum 
pagamento que era feito à VIAÇÃO REDENTOR ou recebimento, ou 
pagamento? 
EDIMAR MOREIRA DANTAS: Sim, havia recebimentos na, na 
REDENTOR e havia também pagamentos e dentro desses 
pagamentos a gente fazia às vezes compensações lá dentro. Em vez 
dela me mandar um valor total, descontavam-se os valores que ficava 
lá. 
MPRJ: O senhor lembra, desse, em termos de ordem de grandeza 
desses valores ou sabe com exatidão? 
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EDIMAR MOREIRA DANTAS: Foram uns de 60 MIL, teve um de 180 e 
teve o mais recente 65 MIL REAIS. 
MPRJ: Essa, esse, essa o senhor tem como afirmar a periodicidade, 
que ano começou, quanto tempo? 
EDIMAR MOREIRA DANTAS: Eu acredito que tenha sido no ano de 
2014... 
MPRJ: Que começa, né? E vai até quando, o senhor lembra? Essa, 
esses, esses pagamentos feitos à empresa, não o...  
EDIMAR MOREIRA DANTAS: O recebimento. 
MPRJ: O dinheiro que o você recebia da empresa. 
EDIMAR MOREIRA DANTAS: O recebimento foi terminou antes, mas 
o pagamento foi até, se eu não me engano, janeiro, fevereiro de 16, 
15... 16. 
(...) 
MPRJ: O Senhor tinha algum contato dentro da VIAÇÃO REDENTOR? 
EDIMAR MOREIRA DANTAS: Eu falei lá algumas vezes com a DRA. 
HELENA, com a SRA. HELENA MAIA. 
MPRJ: HELENA MAIA era o seu contato. 
EDIMAR MOREIRA DANTAS: Contato lá! 
MPRJ: Conhecia mais algum funcionário da REDENTOR? 
EDIMAR MOREIRA DANTAS: Não. 
MPRJ: Ou o seu contato era só com ela mesmo? 
EDIMAR MOREIRA DANTAS: Só com ela! 
MPRJ: E o senhor eh... se comunicava com ela pessoalmente, 
telefone? Como é que era isso? 
EDIMAR MOREIRA DANTAS: Eu fui lá uma vez só, quando começou 
a... os (XXX) do recolhimento desses recursos, eu fui lá uma vez. 
MPRJ: O senhor lembra qual era a ordem, valor desses recursos? 
EDIMAR MOREIRA DANTAS: Foram, se eu não estou enganado, 
foram 300 MIL semanal.  
MPRJ: 300 MIL por semana. 
EDIMAR MOREIRA DANTAS: É, que é a arrecadação da empresa 
dela. 
MPRJ: Certo! Só pra deixar claro, esse era o valor que vocês 
arrecadavam. 
EDIMAR MOREIRA DANTAS: Semanalmente. 
MPRJ: Isso! Valores que a REDENTOR dava para alimentar o caixa. 
EDIMAR MOREIRA DANTAS: Isso! 
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MPRJ: E aqueles, aqueles outros valores que o senhor se referiu na 
parte anterior do seu depoimento, o senhor falou de 60 MIL, de 65 
MIL... 
EDIMAR MOREIRA DANTAS: Isso aí é o que retor... é o que eu teria 
que retornar pra ela. 
MPRJ: Isso é aquilo que saía da, do, do caixa da FETRANSPOR para? 
EDIMAR MOREIRA DANTAS: Para isso! O retorno pra eles! Pra 
empresa lá! 
MPRJ: Pra empresa REDENTOR. E o senhor se referiu a... a... a 
situações em que havia uma compensação. Não é? 
EDIMAR MOREIRA DANTAS: Isso! 
MPRJ: Então se ela tinha que entregar 300, e... ela dava 240 e os 60 já 
ficavam lá. 
EDIMAR MOREIRA DANTAS: 300, aí teria que reter 60, já ficava lá. 
MPRJ: Mas houve também situações em que os 60 foram, os R$ 60 
MIL ou os 70, ou esses valores tinham que ser enviados. 
EDIMAR MOREIRA DANTAS: Situações em que teve que... foram. 
Enviados. Esses foram (enviados).  
MPRJ: Por que isso acontecia? 
EDIMAR MOREIRA DANTAS: Porque teve um período que a empresa 
ela não tava... eh... não tava colaborando, não, saiu da colaboração, 
né? No aporte, né? 
MPRJ: Não estava dando dinheiro pra caixinha. 
EDIMAR MOREIRA DANTAS: Não, na coisa e... do acordo e teve um 
retorno e teve que mandar entregar lá. 
MPRJ: Que tinha que fazer um pagamento lá. 
EDIMAR MOREIRA DANTAS: Exatamente. 
MPRJ: O senhor sabe a quem que era esse pagamento, porque que 
era... 
EDIMAR MOREIRA DANTAS: Sempre o contato lá foi a DONA 
HELENA MAIA. 
MPRJ: O senhor não sabia pra que se destinava esse dinheiro? 
EDIMAR MOREIRA DANTAS: Não, não! 
MPRJ: E esse, essa compensação? Ela era contabilizada nas 
planilhas? 
EDIMAR MOREIRA DANTAS: Sim! 
(...) 
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MPRJ: Agentes que seriam beneficiados com pagamentos. Esses 
pagamentos eram pagamentos lícitos?  
EDIMAR MOREIRA DANTAS: Não! Lícitos não! 
MPRJ: Sempre em dinheiro vivo...  
EDIMAR MOREIRA DANTAS: Sempre dinheiro!  
MPRJ: Nunca contra recibo, nada disso né? 
EDIMAR MOREIRA DANTAS: Não! 
MPRJ: O único controle de entrada e saída eram as planilhas, as 
partes, os beneficiários nunca fizeram nada, nunca, nunca (...)” 

 

Portanto, não há dúvidas de que as declarações do colaborador 

LÉLIS TEIXEIRA quanto ao valor da propina, período de pagamento e local de 

recebimento, foram integralmente corroboradas pelos depoimentos prestados pelos 

operadores do núcleo financeiro ÁLVARO NOVIS e EDIMAR DANTAS.  

 

Some-se a isso a existência nos autos (Anexo II) de relatório de 

transcrição de diversas ligações telefônicas7 travadas por HELENA MAIA e EDIMAR 

DANTAS, oportunidade em que dialogam rotineiramente para ajustar detalhes da 

logística de remessa de recursos financeiros espúrios, por meio de empresa de 

transporte de valores, destinados ao abastecimento da “caixinha de propina da 

FETRANSPOR” e também da propina destinada aos pagamentos mensais do Promotor 

de Justiça FLÁVIO BONAZZA. 

 

Com a finalidade de confirmar as reuniões realizadas na sede da 

VIAÇÃO REDENTOR, local em que parte da cúpula da FETRANSPOR ajustou com o 

Promotor de Justiça FLÁVIO BONAZZA seu ingresso na organização criminosa, o 

Ministério Público colheu os depoimentos de AUGUSTO CESAR NORONHA NASTARI, 

                                                           
7
 Tais gravações telefônicas foram espontaneamente entregues pelo colaborador ALVARO NOVIS, sendo certo 

que tais diálogos partiram ou foram endereçadas a telefones fixos da Corretora de Valores HOYA, de 
propriedade de ÁLVARO NOVIS. Como de trivial sabença, todas as conversas telefônicas travadas no âmbito de 
Corretoras de Valores, por expressa determinação legal, dever ser gravadas e seus registros mantidos. 
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Policial Militar aposentado e chefe da seção de fiscalização e controle da empresa, e 

ALESSANDRA MARCELA TEIXEIRA PINTO, secretária da denunciada HELENA 

MAIA.  

 

A testemunha AUGUSTO CESAR NORONHA NASTARI afirmou, 

em seu depoimento8, que conheceu o denunciado FLÁVIO BONAZZA antes de sua 

nomeação para o cargo de Promotor de Justiça, na época em que ambos integravam o 

18º Batalhão da Polícia Militar. Em seguida, confirmou que o denunciado FLÁVIO 

BONAZZA, por telefone, solicitou seu auxílio para entrar em contato com o também 

denunciado JACOB BARATA. 

 

Embora não tivesse o contato do denunciado JACOB BARATA, 

a testemunha AUGUSTO NASTARI solicitou auxílio à HELENA MAIA, assessora da 

diretoria da Viação Redentor, que logrou êxito em viabilizar tal encontro. Após a 

realização de uma reunião na sede da VIAÇÃO REDENTOR, com a presença do 

denunciado FLÁVIO BONAZZA, a citada testemunha o viu mais duas vezes no interior 

da empresa.  

 

Por sua vez, a testemunha ALESSANDRA MARCELA TEIXEIRA 

PINTO9, secretária da diretoria da VIAÇÃO REDENTOR, confirmou que o denunciado 

FLÁVIO BONAZZA esteve diversas vezes na sede da empresa em Jacarepaguá, sendo 

certo que, quando lá estava, sempre procurava a denunciada HELENA MAIA. A 

testemunha, apesar de não reconhecê-lo em fotografia a ela apresentada por ocasião de 

seu depoimento, quando indicou na foto pessoa fisicamente semelhante, esclareceu que 

o denunciado FLÁVIO BONAZZA, a quem já identificava pelo nome, era moreno, 

                                                           

8 Fls. 336 dos autos principais. 
9 Fls. 331 dos autos principais.  
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usava óculos e sempre estava vestido de terno e carregando uma mochila, descrição 

esta plenamente compatível com a do referido denunciado. 

 

Conforme se infere dos depoimentos até aqui mencionados, as 

declarações do colaborador LÉLIS TEIXEIRA foram integralmente confirmadas, no que 

diz respeito ao ajuste, valor e local do pagamento da propina, pelos depoimentos 

prestados pelos também colaboradores ÁLVARO NOVIS e EDIMAR DANTAS. Por outro 

lado, quanto à frequência do denunciado FLÁVIO BONAZZA na VIAÇÃO REDENTOR 

para recebimento da propina, suas declarações foram perfeitamente corroboradas pelas 

declarações das testemunhas AUGUSTO CESAR NORONHA NASTARI e 

ALESSANDRA MARCELA TEIXEIRA PINTO, ambos funcionários da empresa.  

 

Como se não bastasse, o já robusto acervo probatório acima 

delineado, não se pode olvidar que o ora denunciado JACOB BARATA, quando 

prestou depoimento10 na sede o Parquet, colaborou espontaneamente com a 

investigação admitindo a prática dos crimes ora imputados, bem como esclarecendo em 

detalhes a participação dos demais investigados. 

 

Ab initio, o denunciado JACOB BARATA afirmou ter recebido 

uma notificação na sede de uma de suas empresas - VIAÇÃO REAL - para que 

prestasse depoimento no bojo de um inquérito civil público em andamento perante a 3ª 

Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital (documento 

de fls. 682), sendo certo que, apesar de notificado não compareceu na data marcada. 

Não obstante, alguns meses depois, foi contatado pelo denunciado LÉLIS TEIXEIRA 

que o informou que havia sido marcada uma reunião na Sede da VIAÇÃO REDENTOR, 

a pedido do Promotor de Justiça FLÁVIO BONAZZA. 

                                                           

10 Mídia acostada à fl. 680 dos autos principais. 
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A referida reunião foi efetivamente realizada em meados de 2014 

e estavam presentes, além do próprio depoente JACOB BARATA, os também 

denunciados LÉLIS TEIXEIRA, HELENA MAIA e FLÁVIO BONAZZA. Na oportunidade, 

o denunciado FLÁVIO BONAZZA relatou ter sob sua responsabilidade vários 

procedimentos investigatórios de interesse do setor de transporte de passageiros, tendo 

transparecido que estava aberto para a realização de algum tipo de “acerto”, o que de 

fato veio a se consumar com o ajuste de vontade das partes mediante o pagamento do 

valor mensal de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 

 

Esclareceu ainda que os termos do ajuste foi submetido ao crivo 

do denunciado JOSÉ CARLOS LAVOURAS, que não apenas concordou, como se 

encarregou de dar as ordens a ALVARO NOVIS para que este programasse os 

pagamentos mensais em favor de FLÁVIO BONAZZA. 

 

Por fim, o denunciado JACOB BARATA disse ter se reunido 

mais duas ou três vezes com os denunciados LÉLIS TEIXEIRA, HELENA MAIA e 

FLÁVIO BONAZZA, sempre na sede da VIAÇÃO REDENTOR, para tratar de assuntos 

de interesse da organização criminosa, ocasiões em que o Promotor de Justiça “prestou 

contas” de sua atuação desviante. 

 

Ouvido no curso da investigação, o ora denunciado FLÁVIO 

BONAZZA admitiu ter participado de reuniões na sede da Viação Redentor, 

oportunidade em que estavam presentes os também denunciados LÉLIS TEIXEIRA, 

JACOB BARATA e HELENA MAIA. Entretanto, alegou que as inusitadas reuniões se 

destinavam a tratar de assuntos institucionais, eis que pretendia “melhor entender” o 

funcionamento do sistema de transporte de passageiros. 
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Em que pese a inverossímil alegação apresentada pelo 

denunciado FLÁVIO BONAZZA, quando questionado acerca da existência de registro 

de tais reuniões na agenda oficial de seu órgão de execução, ou mesmo da elaboração 

de atas que materializassem o seu teor, fora da sede da Promotoria, afirmou que nada 

foi formalizado. De igual forma, esclareceu que ao longo de todo o período em que 

esteve à frente da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Cidadania da Capital, 

aquelas teriam sido as únicas reuniões externas por ele realizadas, o que evidencia que 

tais encontros, consumados às sorrelfas, fugiram do padrão de atuação funcional de um 

membro do Parquet. 

 

Conclui-se, portanto, que tais aberrantes reuniões jamais tiveram 

o objetivo de tratar de assuntos de interesse institucional, eis que realizadas entre um 

Promotor de Justiça e os integrantes da cúpula da FETRANSPOR, fora das sedes, tanto 

do Ministério Público, quanto da própria FETRANSPOR, com o claro objetivo de evitar 

qualquer registro formal de suas existências.  

 

Ademais, conforme já apontado linhas acima pelo próprio JACOB 

BARATA, havia uma notificação expedida pelo denunciado FLÁVIO BONAZZA para 

comparecer à sede da 3ª PJCID no dia 19/03/2014, a fim de prestar esclarecimentos no 

bojo do IC nº 2013.00368764 (documento de fls. 682), sendo certo que, apesar de 

notificado, não compareceu na data marcada. Não obstante a existência da referida 

notificação pendente de efetivo cumprimento, o denunciado FLÁVIO BONAZZA não se 

preocupou em colher o depoimento formal de JACOB BARATA que se fazia presente 

na clandestina reunião realizada na sede da Viação Redentor. Hoje está evidente que o 

propósito da referida reunião, jamais poderia ser documentado! 
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Ainda durante seu interrogatório, o denunciado FLÁVIO 

BONAZZA alegou nunca ter praticado qualquer ato de ofício que favorecesse os 

interesses das empresas de ônibus ligadas à FETRANSPOR, ressaltando, nesse ponto, 

que sempre respeitou as orientações da Corregedoria-Geral do Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro para que os procedimentos não ficassem por mais de 30 

(trinta) dias sem movimentação.  

 

No curso da investigação ficou comprovado exatamente o 

contrário. 

 

Conforme minuciosamente esclarecido no corpo da denúncia, 

mais precisamente no gráfico de fls. 22, verificou-se que no período que antecedeu a 

solicitação da propina, o denunciado FLÁVIO BONAZZA se manifestava de forma 

regular e constante nos autos do procedimento MPRJ nº 2010.00551446, sendo certo 

que entre os meses de agosto e dezembro de 2013, foram identificadas 06 (seis) 

manifestações de impulsionamento da investigação, o que corresponde a uma média de 

mais de uma manifestação por mês11.  

 

Ocorre que, após seu ingresso na organização criminosa, o ora 

denunciado FLÁVIO BONAZZA passou a retardar dolosamente o andamento da 

investigação, na medida em que permanecia com os autos conclusos para manifestação 

por longos períodos, retendo-o, em média, por 4 (quatro)12 meses após a abertura de 

vista 

 

                                                           

11 Em números exatos, antes de receber a propina, o denunciado se manifestava impulsionando a investigação 
uma vez a cada 22 dias.  

12 Após seu ingresso na organização criminosa, nota-se uma clara mudança de comportamento, no sentido de 
procrastinar a investigação, na medida em que cada manifestação passou a ter um intervalo médio de 128 dias. 
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Assim sendo, essa detalhada análise dos elementos de prova 

colhidos durante a investigação evidencia a existência do fumus comissi delicti exigido 

para decretação da prisão preventiva dos denunciados FLÁVIO BONAZZA e JOSÉ 

CARLOS LAVOURAS.  

 

Quanto aos fundamentos da necessidade cautelar, observa-se 

que se fazem presentes os fundamento do art. 312 da lei ritual penal, com destaque 

para a garantia da ordem pública. 

 

Sob o prisma da garantia da ordem pública merece ser 

destacado que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de 

fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em 

face da gravidade do crime e de sua repercussão.  

 

Embora seja certo que a gravidade do delito em abstrato, por si 

só, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta 

do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa 

repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-

se a segregação para assegurar o próprio prestígio e a segurança da atividade 

jurisdicional. 

 

Seguindo por essa senda, a conduta perpetrada pelo denunciado 

FLÁVIO BONAZZA, de quem a população esperava espírito público e honestidade, 

representa verdadeiro escárnio aos poderes constituídos, na medida em que se utilizou 

indevidamente de seu cargo público para satisfazer interesse pessoal.  
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Não há como ignorar a gravidade em concreto dos crimes de 

corrupção narrados na prefacial acusatória, perpetrado pelos denunciados como forma 

de beneficiar interesses privados dos integrantes da organização criminosa.  

 

A Suprema Corte já afirmou a necessidade de manutenção da 

custódia do denunciado JOSÉ CARLOS LAVOURAS, motivo pelo qual a presente 

postulação guarda absoluta coerência com a decisão proferida no HC nº 158.856/RJ, 

tendo como relator o Eminente Ministro do STF, Gilmar Ferreira Mendes, que denegou 

ordem de habeas corpus, ressaltando a necessidade da prisão do referido denunciado, 

como forma de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Vejamos: 

 

“[...] De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma 

expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos 

do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da 

ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) 

conveniência da instrução criminal. Na linha da jurisprudência deste 

Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos 

previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à 

demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na 

espécie. Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para 

análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade 

exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos 

concretos, devidamente explicitados. Por oportuno, transcrevo 

trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente: 

“Aduz o Ministério Público Federal que, conforme pesquisa da ASSPA, 

a ‘Companhia Viação Flores” trata-se da Empresa de Transportes 

Flores Ltda., cujo sócio administrador, JOSÉ CARLOS REIS 

LAVOURAS, além de sócio de mais treze empresas ligadas ao ramo de 
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transporte, figura como membro do Conselho de Administração da 

RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA (Bilhete Único e RioCard), juntamente 

com JACOB BARATA FILHO, na condição de presidente, e LÉLIS 

MARCOS TEIXEIRA como secretário da mesa apuradora. Foi ainda 

apurado que JOSÉ CARLOS REIS LAVOURAS e LÉLIS MARCOS 

TEIXEIRA integram o quadro de administração da Federação das 

Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro 

– FETRANSPOR, bem como o Conselho de Administração da 

CONCESSIONÁRIA DO VLT CARIOCA S.A, juntamente com JACOB 

BARATA FILHO, este último sócio de diversas empresas vinculadas ao 

ramo de transportes. (…) Nessa toada, foi homologado pelo STJ, na 

Petição n° 11.962-DF, e compartilhado com esse Juízo, acordo de 

colaboração com ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS, suposto operador 

financeiro da ORCRIM. Segundo o próprio afirmou, ele foi contratado 

por JOSÉ CARLOS REIS LAVOURAS (Presidente do Conselho de 

Administração da FETRANSPOR e sócio da Viação Flores) para 

recolher regularmente dinheiro em algumas empresas de ônibus 

integrantes da Federação, e repassar para alguns agentes políticos, 

especialmente, Sérgio Cabral, in verbis: ‘Que a relação com 

LAVOURAS se iniciou por volta de 1990, com uma relação de amizade, 

que com o passar do tempo LAVOURA virou cliente da corretora 

HOYA, que a partir de 1991 a FETRANSPOR, a mando de JOSÉ 

CARLOS LAVOURA, passou a utilizar os serviços do Colaborador para 

efetuar custódia e pagamentos de vantagens indevidas a políticos, que 

o colaborador sabia que os pagamentos feitos pela FETRANSPOR 

eram realizados para garantir benefícios relacionados a linhas de 

ônibus, tarifas, etc, ...’ – depoimento prestado no STJ (grifei). ‘Que os 

pagamentos feitos a CARLOS MIRANDA eram destinados ao ex-

governador SÉRGIO CABRAL; Que as entregas feitas a CARLOS 
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MIRANDA se davam da seguinte forma: CARLOS MIRANDA entrava 

em contato com JOSÉ CARLOS LAVOURAS, indicando o endereço da 

entrega; Que, então, LAVOURAS indicava ao Colaborador o local onde 

deveria ser entregue o recurso; Que os pagamentos para SÉRGIO 

CABRAL via CARLOS MIRANDA se iniciaram no período em que 

SÉRGIO CABRAL encontrava-se na ALERJ; Que já efetuou 

pagamentos para SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA ('SERJÃO'), mas 

de forma mais esporádica’- depoimento prestado na sede do Ministério 

Público (grifei) . (…) No caso específico da Companhia Viação Flores, 

verificasse que se trata da Empresa de Transportes Flores Ltda., cujo 

sócio administrador, JOSÉ CARLOS REIS LAVOURAS, além de sócio 

de mais treze empresas ligadas ao ramo de transporte, conforme 

Relatório de Pesquisa nº 2934/2017 (fls. 148/154), figura como membro 

do Conselho de Administração da RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA 

(empresa que opera a bilhetagem eletrônica de todos os transportes 

públicos no Estado do Rio de Janeiro – Bilhete Único e RioCard) desde 

a sua constituição em agosto de 2012 e, juntamente com JACOB 

BARATA FILHO, na condição de presidente e LÉLIS MARCOS 

TEIXEIRA como secretário da mesa apuradora, a partir de outubro de 

2014. Foi ainda apurado que JOSÉ CARLOS REIS LAVOURAS 

integra, juntamente com LÉLIS MARCOS TEIXEIRA, o quadro de 

administração da Federação das Empresas de Transportes de 

Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – FETRANSPOR, bem como 

o Conselho de Administração da CONCESSIONÁRIA DO VLT 

CARIOCA S/A, juntamente com JACOB BARATA FILHO, este último 

sócio de diversas empresas vinculadas ao ramo de transportes 

(Relatório 2935/2017 - fls. 156/167). (…) Ou seja, JOSÉ CARLOS REIS 

LAVOURAS, LÉLIS MARCOS TEIXEIRA, JACOB BARATA FILHO, 

MARCELO TRAÇA e JOÃO AUGUSTO MORAIS MONTEIRO juntos, 
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ocupam os cargos de alto escalão da FETRANSPOR, RIOPAR, 

RIOÔNIBUS e Concessionária do VLT Carioca S/A, sendo 

responsáveis, portanto, pelo comando do setor de transportes do Rio 

de Janeiro. A corroborar o exposto por Luiz Carlos Bezerra, verificam-

se, no bojo da referida cautelar de quebra de sigilo telefônico, 34 (trinta 

e quatro) ligações telefônicas entre a EMPRESA DE TRANSPORTES 

FLORES LTDA, administrada por JOSÉ CARLOS LAVOURAS e o 

suposto integrante da organização criminosa. Nessa linha, assoma-se 

o acordo de colaboração de ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS 

homologado pelo STJ, na Petição n° 11.962-DF, e mencionado em 

epígrafe. Segundo o próprio afirmou, ele foi contratado por JOSÉ 

CARLOS REIS LAVOURAS (repita-se, Presidente do Conselho de 

Administração da FETRANSPOR e sócio da Viação Flores) para 

recolher regularmente dinheiro em algumas empresas de ônibus 

integrantes da Federação e repassá-lo a pessoas indicadas: (…) O 

colaborador Álvaro Novis acostou pendrive com a planilha indicativa do 

movimento paralelo, entre os anos de 2010 a 2016, pelos empresários, 

notadamente José Carlos Lavouras, Lélis Marcos Teixeira, Jacob 

Barata Filho e João Augusto Monteiro. Na contabilidade, foram 

apurados mais de R$ 260.000.000,00 (duzentos e sessenta milhões de 

reais) entre pagamentos aos empresários e políticos. O colaborador 

ainda informou a existência de acordo referente ao recebimento de 

vantagem indevida proveniente do setor de transporte por Sérgio 

Cabral, através de Carlos Miranda. Vejam-se trechos do segundo 

depoimento prestado pelo colaborador na sede do Ministério Público: 

‘Que os pagamentos feitos a CARLOS MIRANDA eram destinados ao 

ex-governador SÉRGIO CABRAL; Que as entregas feitas a CARLOS 

MIRANDA se davam da seguinte forma: CARLOS MIRANDA entrava 

em contato com JOSÉ CARLOS LAVOURAS, indicando o endereço da 
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entrega; Que, então, LAVOURAS indicava ao Colaborador o local onde 

deveria ser entregue o recurso; Que os pagamentos para SÉRGIO 

CABRAL via CARLOS MIRANDA se iniciaram no período em que 

SÉRGIO CABRAL encontrava-se na ALERJ; Que já efetuou 

pagamentos para SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA ('SERJÃO'), mas 

de forma mais esporádica; Que os valores e datas de pagamentos 

constam das contas sob os codinomes CM, ABACATE, VERDE/SMS e 

SUPER saíram da conta sob o codinome F/SABI; Que a conta F/SABI 

era uma das contas da FETRANSPOR(...),Que a Fetranspor realizava 

pagamentos por meio da conta Fsabi para SERGIO CABRAL/CARLOS 

MIRANDA; Que a conta Super também já foi utilizada; Que ambas as 

contas estavam custodiadas nas transportadoras de valores 

PROSEGUR e TRANSEXPERT; Que ENI e REGINA são secretárias 

de JOSÉ CARLOS LAVOURA; Que não se recorda qual foi a data 

exata que começou a realizar pagamentos a SÉRGIO CABRAL; Que 

no aplicativo WICKR o colaborador usava o apelido 'vinho', tendo 

mudado posteriormente para 'alface'; Que não se recorda do apelido 

utilizado por CARLOS MIRANDA; Que LAVOURA possuía o apelido de 

'kluh' no citado aplicativo;...’- fl. 1755/1757. (grifei) No mais, por meio de 

compartilhamento de provas deferido pelo STJ no bojo da cautelar n° 

2017/0067367-1, foi acostado aos autos o acordo de colaboração 

firmado no âmbito da Operação Quinto de Ouro com Jonas Lopes de 

Carvalho Junior, ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio 

de Janeiro – TCE (fls. 1811/1817). Em tal depoimento, Jonas Lopes 

relata que os empresários JOSÉ CARLOS LAVOURAS, LÉLIS 

MARCOS TEIXEIRA e JACOB BARATA FILHO eram responsáveis por 

oferecer vultosas quantias aos conselheiros e ao governo do Rio de 

Janeiro, em nome da FETRANSPOR e das empresas de ônibus, a fim 

de manter análise favorável em processos do tribunal relacionados aos 
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serviços públicos de transporte. (…) Oportunamente, cabe destacar, 

que segundo os colaboradores Álvaro Nóvis e Edimar Dantas, LELIS 

tinha ingerência nas ordens de pagamentos da FETRASNPOR, na 

ausência de JOSÉ CARLOS REIS LAVOURAS. (…) Ademais, observa-

se que a ligação de MARCELO TRAÇA com os demais investigados é 

intensa, a saber: ele é suplente de LÉLIS MARCOS TEIXEIRA no 

conselho diretor da Associação Nacional das Empresas de Transportes 

Urbanos- NTU, vicepresidente do Conselho de Administração da 

FETRASNPOR, figurando no quadro administrativo com JOSÉ 

CARLOS REIS LAVOURAS e LÉLIS MARCOS TEIXEIRA; e ligado à 

concessionária do VLT Carioca S/A, juntamente com JACOB BARATA 

FILHO, conforme Relatório de Pesquisa nº 3044/2017 (fls. 1829/1846). 

(…) Como já dito alhures, a planilha trazida pelos colaboradores 

demonstra os supostos pagamentos de propina feitos a ROGÉRIO 

ONOFRE, pela FETRANSPOR, sob o comando de JOSÉ CARLOS 

REIS LAVOURAS, de julho de 2010 a novembro de 2014, totalizando 

R$ 43.200.000,00 (quarenta e três milhões e duzentos mil reais)”. 

Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto 

prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, 

não apenas na gravidade abstrata do delito. As circunstâncias da 

prisão em apreço autorizam a conclusão pela necessidade da 

segregação cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a 

aplicação da lei penal. Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, 

no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem 

pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, 

rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 

127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 

127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). Vê-

se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos 
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concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição 

da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. Ademais, o réu 

encontra-se foragido em Portugal desde pouco antes de ser 

decretada a prisão preventiva. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. Publique-se. Brasília, 10 

de agosto de 2018. 

 

Verifica-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal, por 

intermédio do Ministro GILMAR FERREIRA MENDES, já se posicionou pela 

necessidade de manutenção da custódia cautelar do denunciado JOSÉ CARLOS 

LAVOURAS, como forma de resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da 

lei penal, o que torna ainda mais imperativa a decretação da prisão preventiva, ora 

pretendida.  

  

E o que dizer do denunciado FLÁVIO BONAZZA? Se o STF 

confirmou a necessidade da prisão do denunciado JOSÉ CARLOS LAVOURAS, 

ressaltando a gravidade e lesividade de suas condutas, resta muito clara a necessidade 

de custodiar o Promotor de Justiça. Muito, mas muito mais impactante aos olhos da 

sociedade é ver um membro da instituição vocacionada ao combate à corrupção 

cooptado pela súcia e sua nefasta prática criminosa. 

 

As investigações desenvolvidas a partir da instauração do incluso 

Procedimento Investigatório Criminal revelaram a evidente promiscuidade que 

entrelaçava as relações entre o membro do Parquet e a cúpula da FETRANSPOR 

durante os anos em que o denunciado FLAVIO BONAZZA exerceu a titularidade da 3ª 

Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania da Capital.   
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Ao se associar à organização criminosa descrita na inicial 

acusatória, o denunciado FLÁVIO BONAZZA submeteu o Ministério Público do Estado 

do Rio de Janeiro a um grave revés, traindo a confiança dos demais membros que com 

ele dividiam a mesma atribuição de defesa do patrimônio público e na repressão aos 

atos de improbidade administrativa e submetendo o interesse institucional e da 

sociedade à troca de nefastas vantagens econômicas pessoais.  

 

Portanto, as condutas narradas na exordial abalam a credibilidade 

do sistema de justiça de nosso Estado, que deve ser recuperada com vigorosa resposta, 

de forma a indicar que eventuais novos desvios como estes não serão tolerados e serão 

duramente rechaçados pelas instituições constituídas.  

 

O contexto descrito acima evidencia que a ordem pública e o 

prestígio do MPRJ e da Justiça perante a sociedade fluminense somente serão 

reestabelecidos a partir da decretação da prisão preventiva do denunciado FLÁVIO 

BONAZZA, pois o descortinar dos fatos narrados na exordial conduzirão a um Ministério 

Público desacreditado pela sociedade.  

 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal vem fixando limites 

para as prisões cautelares, mas entende pela possibilidade da prisão preventiva 

como forma de se resguardar a ordem pública: 

 

“(...) 7. Quanto à necessidade de garantia da ordem pública, os 

fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação 

cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a 

decisão lastreou-se em circunstâncias do caso relevantes, ante a 

gravidade dos crimes imputados e no fundado receio de reiteração 
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delitiva por parte do paciente, uma vez que as práticas delituosas do 

esquema criminoso estariam em plena atividade e ocorrendo por longo 

período. Fundamentos dessa natureza, uma vez comprovados, têm 

sido admitidos como legitimadores da prisão cautelar pelo Supremo 

Tribunal Federal.  

8. No caso, o decreto prisional destacou a necessidade de 

custódia do agente, evidenciada pelo papel de destaque ocupado 

no suposto esquema criminoso voltado para prática, em tese, de 

crimes de corrupção ativa/passiva e de lavagem de dinheiro. 

Apontou-se, de maneira concreta, que o paciente seria, dentro da 

engrenagem criminosa, o responsável pela operacionalização do 

desvio de verbas dentro da diretoria internacional da Petrobras, 

efetuando transações de envio de valores para o exterior a fim de 

dissimular e ocultar a sua origem, assim como seria responsável pelo 

pagamento de propinas aos agentes públicos e políticos, em tese, 

envolvidos.  

9. Os fatos expostos nas decisões proferidas pelo magistrado de 

primeiro grau e na denúncia oferecida indicam a existência de 

sofisticada organização criminosa, com profunda especialização 

na suposta prática de crimes contra a administração pública e de 

lavagem de capitais, na qual o paciente presumidamente ocupava 

um papel que, mais do que destacado, era chave para seu 

funcionamento, o que não é infirmado pelo só decurso de alguns 

meses, demonstrando-se ainda necessária a custódia para acautelar a 

ordem pública  

14. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem”. (grifos 

nossos) (HC 128278 / PR, Min. TEORI ZAVASCKI – Julgamento em 

18/08/2015 - Segunda Turma).  
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“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL 

PENAL. CRIMES DE FRAUDE A LICITAÇÃO, LAVAGEM DE 

DINHEIRO E CORRUPÇÃO SUPOSTAMENTE PRATICADOS, DE 

FORMA REITERADA, EM PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA 

(CPP, ART. 312). ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. TÍTULO PRISIONAL DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM FACE 

DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA PRÁTICA CRIMINOSA, AS 

QUAIS INDICAM A REAL PERICULOSIDADE DO RECORRENTE, 

APONTADO COMO LÍDER DA SUPOSTA ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO 

DELITUOSA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 

1. Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal 

praticado contra o recorrente advindo do título prisional, que se 

encontra devidamente fundamentado, uma vez que calcado em sua 

real periculosidade para a ordem pública, em face da gravidade 

dos crimes de fraude a licitação, lavagem de dinheiro e corrupção 

supostamente praticados em prejuízo à administração pública 

municipal, de forma reiterada, nos anos de 2013, 2014 e 2015, em 

um contexto fático de associação criminosa da qual o recorrente 

seria o líder. 

 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que é 

legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública 

quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a 

atuação de integrantes de organização criminosa. 

3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento”. 

 (RHC n. 138.937/PI, Segunda Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 

de 3/3/2017). 
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O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região também vêm mantendo o entendimento descrito acima sobre o conceito de 

garantia da ordem pública, conforme se depreende dos acórdãos transcritos abaixo: 

 

“(...) Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, 

a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência. 

Poderá ser decretada para garantia da ordem pública que é a 'hipótese 

de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da 

prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de 

se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela 

prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com 

reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando 

àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte 

sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário 

determinar o recolhimento do agente ' (Guilherme de Souza Nucci). 

Conforme Frederico Marques, 'desde que a permanência do réu, livre 

ou solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão 

danosa e prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar a prisão 

preventiva como garantia da ordem pública '. Nessa linha, o Superior 

Tribunal de Justiça (RHC n. 51.072, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta 

Turma, DJe de 10/11/14) e o Supremo Tribunal Federal têm 

proclamado que 'a necessidade de se interromper ou diminuir a 

atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no 

conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação 

cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 

95.024, Min. Cármen Lúcia; Primeira Turma, DJe de 20.02.09). 03. 

Havendo fortes indícios da participação do investigado em 'organização 

criminosa' (Lei n. 12.850/2013), em crimes de 'lavagem de capitais' (Lei 

n. 9.613/1998) e 'contra o sistema financeiro nacional (Lei n. 
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7.492/1986), todos relacionados a fraudes em processos licitatórios das 

quais resultaram vultosos prejuízos a sociedade de economia mista e, 

na mesma proporção, em seu enriquecimento ilícito e de terceiros, 

justifica-se a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem 

pública. Não há como substituir a prisão preventiva por outras medidas 

cautelares (CPP, art. 319) 'quando a segregação encontra-se 

justificada na periculosidade social do denunciado, dada a 

probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave 

infração denunciada ' (RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 

Quinta Turma, DJe de 23/10/2014). 04. Habeas corpus não conhecido.” 

(HC 302.605/PR Rel. Min. NEWTON TRISOTTO 5.ª Turma do STJ, 

Julgado em 25/11/2014). 

 

“1. Não se há de falar em violação à decisão anterior do Supremo 

Tribunal Federal que julgou prejudicada a promoção ministerial em 

razão da perda do mandato parlamentar do paciente. Hipótese em que 

se verifica que a Corte Suprema não enfrentou o mérito da prisão 

preventiva requerida, o que autoriza a apreciação pelo juízo de primeiro 

grau ao qual foi remetido o processo. 2. A prisão provisória é medida 

rigorosa que, no entanto, se justifica nas hipóteses em que presente a 

necessidade, real e concreta, para tanto. 3. Para a decretação da 

prisão preventiva é imprescindível a presença do fumus commissi 

delicti, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de 

autoria, bem como do periculum libertatis, risco à ordem pública, à 

instrução ou à aplicação da lei penal. 4. Em grupo criminoso complexo 

e de grandes dimensões, a prisão cautelar deve ser reservada aos 

investigados que, pelos indícios colhidos, possuem o domínio do fato, 

como os representantes das empresas envolvidas no esquema de 

cartelização, ou que exercem papel importante na engrenagem 
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criminosa. 5. Havendo prova da participação do paciente em crimes de 

corrupção e lavagem de capitais, todos relacionados com fraudes em 

contratos públicos dos quais resultaram vultosos prejuízos a sociedade 

de economia mista e, na mesma proporção, em seu enriquecimento 

ilícito e de terceiros, justifica-se a decretação da prisão preventiva, para 

a garantia da ordem pública (STJ/HC nº 302.604/RP, Rel. Ministro 

NEWTON TRISOTTO, QUINTA TURMA, julg. 24/11/2014). 6. 

Materialidade e indícios suficientes de autoria caracterizados pela 

transferência de significativo numerário entre contas situadas no 

exterior, em nome de of shores das quais o paciente figura como 

controlador e beneficiário, inclusive no curso da investigação e após a 

sua notoriedade. 7. A tentativa recente de o paciente de obstruir 

investigação em seu desfavor na Câmara Federal, conjugada com 

relatos de intimidação de testemunhas e tentativas de cooptação de 

parlamentares, revela o comportamento do paciente tendente a 

embaçar o processo penal. 8. A existência de depósitos no exterior 

ainda não integralmente identificados reforçam a necessidade da prisão 

preventiva com a finalidade de frustrar a reiteração delitiva e eventual 

intenção de desfazimento patrimonial. 9. A teor do art. 282, § 6º, do 

Código de Processo Penal, é indevida a aplicação de medidas 

cautelares diversas, quando a segregação encontra-se justificada na 

probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave 

infração denunciada (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 

QUINTA TURMA, DJe 23/10/2014). 10. Ordem de habeas corpus 

denegada." (HC 5046797¬38.2016.4.04.0000, Rel. Des. Federal 

JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, un., j. 30/11/2016) 

 

Note-se, nesta toada, que “não há qualquer incongruência ou vício 

de constitucionalidade em relação ao caráter indeterminado e aberto da expressão 
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‘ordem pública’. A obtenção do conteúdo viu-se possível a partir da contextualização do 

meio considerado, o ideal do conceito de Direito e justiça social, além da valoração 

desempenhada pelo julgador, dimensionando a necessidade da prisão sob o 

fundamento da ordem pública por conta da repercussão danosa do crime. A 

“repercussão danosa” significa necessidade da medida emergencial, sob pena do 

provimento final não proporcionar o almejado restabelecimento da ordem”.13 

 

Anote-se, outrossim, que a teor da jurisprudência consolidada nos 

Tribunais Superiores, eventual condição pessoal favorável do imputado não é suficiente 

para afastar a necessidade de custódia cautelar.14 A presunção de inocência e de não 

periculosidade se quebra quando a custódia cautelar mostra-se subjetivamente 

necessária. 

 

Por outro lado, importante ressaltar que, no caso em tela, a 

existência do risco está evidenciada em episódio concreto e recente, decorrente de 

encaminhamento de documentação extraída dos autos nº 0256134-31.2018.8.19.0001, 

que tramita na 14ª Vara Criminal da Capital, devidamente compartilhada pelo Juiz 

Titular, onde se constataram fortes indícios de nova conduta criminosa perpetrada pelo 

Promotor de Justiça FLÁVIO BONAZZA. 

 

                                                           

13 BECHARA, Fábio Ramazzini. Op. cit., p. 183. 
14 Nesse sentido, segue o pensamento externado pelo E. Supremo Tribunal Federal, no Informativo nº 418, de 06 a 10 de 
março de 2006 (seção clipping), assim vazado: “HC N. 86.605-SP - RELATOR: MIN. GILMAR MENDES - EMENTA: 
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 
DO CPP. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 2. Os indícios da autoria e da materialidade do crime, quando 
acompanhados da necessidade de se garantir a ordem pública e de assegurar a aplicação da lei, e sendo conveniente para 
a instrução criminal, constituem motivos suficientes para a prisão preventiva. 3. As condições pessoais favoráveis do 
paciente, como a residência fixa e a ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia provisória. 
4. A fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva não precisa ser exaustiva, bastando que sejam analisados, 
ainda que de forma sucinta, os requisitos justificadores da segregação cautelar. Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus a 
que se nega provimento” (destaques não constantes do original).  
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Medidas de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados 

deferidas na sobredita cautelar resultaram na apreensão e na posterior análise do 

conteúdo do aparelho de telefonia celular do auditor da receita estadual CARLOS 

SERGIO JANIQUES, alvo de investigação pela prática de crimes contra a administração 

pública. 

 

Durante a análise do conteúdo do material apreendido, verificou-

se a existência de conversas travadas através do aplicativo Whatsapp entre o alvo da 

busca e pessoa identificada no aparelho apenas como “Flávio do Zé Renato”. Com o 

avanço das apurações, verificou-se que o Promotor de Justiça FLÁVIO BONAZZA era o 

proprietário e usuário da referida linha telefônica (21 992736785)15 identificada na 

agenda telefônica de CARLOS SÉRGIO JANIQUES como “Flávio do Zé Renato”. 

 

De fato, nas conversas extraídas do referido aparelho de telefonia 

celular, pode-se depreender que a pessoa identificada como “Flávio do Zé Renato” 

conhece a estrutura interna do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e passa 

informações sobre membros e órgãos da Instituição ao auditor CARLOS SERGIO 

JANIQUES, alvo daquela medida cautelar, circunstância que corrobora a identificação 

de FLÁVIO BONAZZA.  

 

A troca de mensagens extraídas do celular do alvo da 

investigação CARLOS SÉRGIO JANIQUES demonstra que FLÁVIO BONAZZA o 

orientou a protocolar falsas “denúncias anônimas”, em diferentes órgãos do Parquet 

Fluminense, incriminando o auditor estadual CARLOS HENRIQUE FERRARI e outros. 

Importante esclarecer que este último está cedido ao GAESF/MPRJ (Grupo de Atuação 

                                                           
15

 Informação obtida junto à Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, conforme 
documento de fls. 92. 
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Especializada em Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos contra a Ordem Tributária) 

tendo atuação destacada em diversas operações de combate ao crime de corrupção no 

âmbito da Secretaria Estadual de Fazenda. 

 

As “notícias anônimas” forma de fato difundidas ardilosamente 

junto ao MPRJ, mediante orientação direta do Promotor de Justiça FLÁVIO BONAZZA, 

e tinham o claro objetivo de atacar a honra e a reputação do auditor estadual CARLOS 

HENRIQUE FERRARI, assim como inviabilizar sua permanência no GAESF/MPRJ e 

descredibilizar as investigações em que atuou.  

 

Em uma das mensagens, FLÁVIO BONAZZA estranhamente cita 

Promotores de Justiça e orienta CARLOS SÉRGIO JANIQUES a “espalhar a notícia”16. 

Como se não bastasse, em 08/07/2018, FLÁVIO BONAZZA mandou as seguintes 

mensagens a CARLOS JANIQUES: “Manda para o Cláudio Calo”, “Vamos espalhar a 

notícia”, “Mandar para a Gláucia também na tutela coletiva estou pegando o endereço 

pq mudou de local”, “Blz. Av. Marcehal Camara, 370, 2 andar GAECC”, “esse endereço 

do promotor André Cardoso também manda pra ele”. 

 

A conduta acima descrita se amolda, em tese, ao tipo penal 

previsto no art. 339 do CP, uma vez que FLÁVIO BONAZZA e CARLOS JANIQUES 

atuaram dolosamente para dar causa a instauração indevida de investigação criminal, 

administrativa, inquérito civil e ação de improbidade, contra CARLOS HENRIQUE 

FERRARI e outros. 

 

                                                           
16

 Os prints das mensagens extraídas do telefone celular de Carlos Sérgio Janiques, encontram-se acostados às 
fls. 899/903-verso. 
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Verifica-se, portanto, que mesmo após o encerramento dos 

pagamentos de propina em março de 2016, o Promotor de Justiça FLÁVIO BONAZZA 

não se afastou das atividades criminosas, sendo identificados novos atos desviantes em 

meados de 2018. 

 

Os graves fatos ora noticiados revelam que o Promotor de Justiça 

FLAVIO BONAZZA ostenta personalidade distorcida e fortemente inclinada para a 

prática de crimes em que se vale de sua condição funcional. Tal reiteração criminosa 

reforça a conclusão acerca da indispensabilidade da segregação cautelar como única 

medida apta à preservação da ordem pública. 

 

Nesse contexto, a exigência de contemporaneidade como 

requisito jurisprudencial indispensável à decretação da prisão preventiva guarda relação 

com a urgência natural das medidas cautelares.  

 

A exigência de uma espécie de simultaneidade entre os fatos 

imputados e a expedição do decreto prisional não passa de uma interpretação distorcida 

da própria finalidade da cautelar prisional, senão vejamos. A urgência intrínseca às 

cautelares, notadamente a prisão processual, exige a contemporaneidade dos 

fatos justificadores dos riscos que se pretendem evitar com a prisão, o que não 

pode ser confundido com a exigência de contemporaneidade entre os fatos 

criminosos e a expedição do decreto prisional. 

 

A distinção é sutil, mas fundamental para a correta compreensão 

da exigência jurisprudencial. O que a jurisprudência está a exigir é que os fatos 

justificadores do risco que ensejaram o decreto prisional sejam contemporâneos, atuais. 

Por exemplo, se o fundamento da prisão cautelar for a necessidade de resguardar a 
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integridade física de uma testemunha ameaçada pelo réu, é indispensável que a referida 

ameaça seja atual. Eventual ameaça que tenha sido proferida anos atrás não se 

mostraria idônea para justificar a decretação da prisão.  

 

Seguindo por essa linha de raciocínio, na hipótese dos autos, 

temos como um dos fundamentos para a decretação da prisão cautelar a necessidade 

de resguardar a ordem pública, seja para interromper a atuação criminosa, seja em 

razão da indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é 

abalada pela prática de um delito grave, de particular repercussão. 

 

Nesse caso, a contemporaneidade é algo implicitamente presente 

aos fatos justificadores dos riscos que se pretendem evitar com a prisão. A vinda à tona 

dos fatos imputados aos denunciados e uma eventual inércia do Poder Judiciário em 

apresentar uma resposta à altura dos mesmos, reforçaria a já insustentável sensação de 

impunidade, trazendo forte abalo a combalida ordem pública. 

 

Assim, diante dos gravíssimos e concretos fatos narrados na 

denúncia, resta inequivocamente demonstrada a imprescindibilidade da decretação das 

prisões preventivas dos denunciados FLÁVIO BONAZZA e JOSÉ CARLOS 

LAVOURAS para se acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, 

garantindo-se, destarte, a ordem pública. 

 

Cumpre assinalar, ainda neste canteiro, que as medidas 

cautelares alternativas, do art. 319 do CPP, por si sós, não se mostram suficiente à 

tutela do processo e das testemunhas, razão da impossibilidade de sua incidência 

isolada. 
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Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no art. 312 do CPP, requer o Ministério Público a decretação da PRISÃO 

PREVENTIVA dos denunciados JOSÉ CARLOS LAVOURAS e FLÁVIO BONAZA. 

 

Esclareça-se, por oportuno, que o presente pedido de segregação 

não alcança o denunciado JACOB BARATA, em razão de sua postura 

espontaneamente colaborativa no curso da investigação, em especial quando da 

colheita de seu depoimento em sede Ministerial, oportunidade em que confessou a 

prática delituosa e demonstrou interesse em reparar o dano causado, o que evidencia 

seu compromisso de cooperar com as investigações e o inequívoco animus de se 

submeter à aplicação da lei penal, circunstâncias que esvaziam os requisitos do art. 312 

do CPP. 

 

Já com relação ao denunciado LÉLIS TEIXEIRA, seu acordo de 

colaboração premiada firmado com o MPF foi regularmente homologado pelo Superior 

Tribunal de Justiça conforme se depreende da decisão de fls. 33/36, exarada pelo 

Ministro Félix Fischer em 07/05/2019, no bojo Petição nº 12672.  Deixa, portanto, o 

Ministério Público de pleitear a decretação de sua prisão preventiva, eis que 

absolutamente incompatível com os termos do referido acordo. 

 

Por fim, com relação à denunciada HELENA MAIA o Ministério 

Público manifestar-se-á acerca da indispensabilidade da imposição de medidas 

cautelares alternativas à prisão em tópico próprio (Art. 319 do CPP).  

 

2. DA INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES 

DIVERSAS DA PRISÃO À DENUNCIADA MARIA HELENA FERREIRA MAIA. 
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Em que pese a gravidade dos fatos perpetrados pela de 

denunciada HELENA MAIA e a habitualidade com que os mesmos eram levados a 

efeito, entende o Parquet Fluminense, à luz do que estabelece a parte final do inciso II 

do Art. 282 do CPP17, que as suas condições pessoais, em especial a idade avanaçada 

(68 – sessenta e oito anos), não recomendam os rigores do cárcere. 

 

Ademais, o próprio Art. 282 do CPP prevê no parágrafo 6º que a 

prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra 

medida cautelar. 

 

Seguindo por essa senda, forçoso reconhecer que as 

circunstâncias e peculiaridades do caso concreto permitem, desde logo, a imposição de 

medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, seja pela evidente necessidade de 

garantir a futura aplicação da lei penal, seja para evitar a prática de novas infrações 

penais. 

 

Nesse contexto, convém rememorar que HELENA MAIA, como 

era conhecida, justamente por gozar da plena confiança do sócio majoritário da Viação 

Redentor, foi escolhida para ser a pessoa responsável por gerenciar a remessa semanal 

do dinheiro em espécie arrecadado na garagem da empresa para alimentar o caixa de 

propina da FETRANSPOR. Para tanto, HELENA MAIA mantinha contatos telefônicos 

regulares com EDIMAR DANTAS, operador da HOYA CORRETORA, que era 

responsável por coordenar a retirada do dinheiro da garagem da empresa, bem como 

alimentar as planilhas de controle dos recebimentos e pagamentos efetuados pelo “caixa 

da propina”. 

                                                           

17 Art. 282.  As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:     
[...]    
II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 
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Como se não bastasse, após acerto entabulado em reunião 

realizada na sede da Viação Redentor, em junho de 2014, que contou com a presença 

de JACOB BARATA, LELIS TEIXEIRA e HELENA MAIA, o denunciado JOSÉ 

CARLOS LAVOURAS, a quem incumbia dar a palavra final sobre os pagamentos 

espúrios efetuados pela FETRANSPOR, determinou que seu operador financeiro 

ÁLVARO NOVIS providenciasse o pagamento mensal de R$ 60.000,00 (sessenta mil 

reais) ao denunciado FLÁVIO BONAZZA para que este atuasse na proteção dos 

interesses do setor de transportes de passageiros no âmbito do Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

A concretização dessa espúria mesada se dava da seguinte 

forma: por ordem do denunciado JOSÉ CARLOS LAVOURAS, ÁLVARO NOVIS 

determinava que o operador financeiro EDIMAR DANTAS reservasse junto à 

transportadora de valores a quantia supramencionada, para que fosse repassada a 

denunciada HELENA MAIA, que por sua vez marcava encontros mensais com o 

denunciado FLÁVIO BONAZZA na sede da Viação Redentor e lhe entregava a propina 

em mãos. 

 

Importante destacar que, como havia um fluxo semanal de 

dinheiro que era enviado pela Viação Redentor, também por meio da mesma 

transportadora de valores, para abastecer a “caixinha da propina” da FETRANSPOR, 

em determinadas ocasiões, houve a “compensação” entre o valor que seria remetido 

pela empresa e o valor que seria recebido em seguida para o pagamento da propina do 

denunciado FLÁVIO BONAZZA, de forma que a denunciada HELENA MAIA ajustava 

com EDIMAR DANTAS o abatimento da remessa e providenciava a retenção e posterior 

repasse do suborno ao destinatário final FLÁVIO BONAZZA18. 

                                                           
18

 Conforme comprova a transcrição do diálogo constante de fls. 13 verso do Anexo II. 
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Assim agindo, e não havendo dúvidas acerca do ajuste de 

vontades de todos os envolvidos, a denunciada HELENA MAIA e os réus 

colaboradores ÁLVARO NOVIS e EDIMAR DANTAS, cada qual exercendo a função 

específica que lhe cabia dentro da organização criminosa, concorreram eficazmente 

entre si e com os demais denunciados para a consumação do crime de corrupção 

ativa. 

 

Evidente, portanto, o fumus comissi delicti indispensável à 

decretação de qualquer medida cautelar restritiva. O periculum in mora reside no fato 

da ora denunciada HELENA MAIA continuar desempenhando regularmente suas 

funções junto à Viação Redentor, sede da consumação dos gravíssimos fatos narrados 

na exordial acusatória. Ademais, não se pode perder de vista que a denunciada 

HELENA MAIA é chefe direta de pelo menos uma das testemunhas arroladas na 

denúncia, a secretária ALESSANDRA MARCELA TEIXEIRA PINTO (ouvida às fls. 331). 

 

Assim, a denunciada HELENA MAIA encontra-se no gozo de 

plena liberdade para prosseguir reincidindo em novas condutas criminosas, bem como 

após o oferecimento da presente denúncia terá plenas condições de exercer indevida 

pressão sobre sua subordinada para que venha alterar o teor das declarações prestadas 

no curso da investigação, sob pena de sofrer graves retaliações em seu ambiente de 

trabalho. 

 

Sob essa perspectiva, portanto, entende o Ministério Público 

do Estado do Rio de Janeiro ser imprescindível a imposição à ora denunciada 

MARIA HELENA FERREIRA MAIA, das seguintes medidas cautelares diversas da 
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prisão previstas no Art. 319 do CPP, além de outras que Vossa Excelência reputar 

pertinentes:  

 

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições 
fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;  
  
II - proibição de manter contato com qualquer das testemunhas 
arroladas pelo Ministério Público, bem como com os réus 
colaboradores; 
 
III - proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização 
judicial, devendo ainda entregar seu passaporte para minimizar 
eventual risco de fuga e frustração da aplicação da lei penal.     

 

3. DA SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA 

 

Pugna o Ministério Público, liminarmente e inaudita altera 

parte, com fulcro no art. 319, inciso VI, da lei instrumental penal, pela suspensão do 

exercício da função pública do denunciado FLÁVIO BONAZZA. 

 

O novo sistema de medidas cautelares pessoais deixa claro que 

as medidas cautelares podem ser cumuladas com a prisão preventiva, quando esta se 

mostra, como neste feito, absolutamente necessária.  

 

E o raciocínio é mais simples do que aparenta: o norte de toda e 

qualquer medida é a necessidade cautelar, que se mostra presente, como fundamento 

de cabimento, nas duas hipóteses. Ambas as providências tutelam situações fático-
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processuais distintas e que, no caso ora vergastado, apresentam-se como 

complementares.19  

 

A prisão preventiva acima requestada restringirá o direito 

ambulatorial dos imputados, no entanto, não alterará o poder funcional ínsito ao 

cargo de Promotor de Justiça, exercido pelo denunciado FLÁVIO BONAZZA.  

 

Todavia, o raciocínio inverso também ganha dimensão: 

insuficiente seria o mero afastamento do exercício da função pública, sem a 

decretação da prisão. Isto porque, em que pese “afastado de direito”, o 

denunciado FLÁVIO BONAZZA construiu uma situação fática de poder, o que, a 

despeito de ordem judicial, permitiria que continuasse a frequentar exatamente os 

mesmos ambientes.20  

 

E, conforme bem afivelou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro, em recente julgado acerca do assunto, “é perfeitamente cabível ao 

Estado-juiz determinar as medidas cautelares adequadas a cada acusado, a fim de 

                                                           

19 Neste sentido, em referência comparada: ROXIN, Claus. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Del Puerto, 2003, p. 
321/322. Tradução de Gabriela Córdoba e Daniel Pastor: “Junto a las medidas de coerción propiamente dichas, expuestas 
precedentemente, la StPO prevé la posibilidad de imponer medidas de seguridad y corrección (§ 61, StGB) ya antes del 
pronunciamento de la sentencia, cuando motivos vehementes permiten suponer que ellas serán ordenadas en la sentencia. 
Los casos de imposición de una medida provisional de este tipo son: 1. la intenación provisional, de conformidad con el § 
126ª (precede a la internación a la que se refieren los §§ 63 y s., StGB); 2. la privación provisional del premiso para 
conducir, con arreglo al § 111ª (precede a una medida según el § 69, StGB); 3. la inhabilitación provisional para ejercer la 
profesión, conforme al § 132ª (precede a una medida según el § 70, StGB). Estas medidas provisionales no sirven, como los 
medios de coerción propios del proceso penal, exclusivamente al aseguramiento de los fines del proceso; antes bien, al 
menos en su mayoría, ellas tienen uma función preventivo-policial. Ante la existencia de las demás condiciones, la ley 
presupone (§§ 111ª y 132ª) o lo erige en requisito adicional (§ 126ª), que la peligrosidad del autor, verificada ya antes de la 
sentencia, torna necesaria la medida, por razones de seguridad común, y, por ello, proporciona un instrumento de seguridad 
inmediatamente eficaz”. 
20 Ao contrário do que ocorre rotineiramente, o simples e isolado o afastamento cautelar do cargo não retira, por si só, a 
potencial capacidade de lesão à ordem pública, especialmente se for considerado o leque de opções criminosas 
desenvolvidas pela organização desviante. 
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assegurar a efetividade do processo penal ou a segurança dos bens juridicamente 

protegidos”.21  

 

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, as medidas 

de prisão preventiva e suspensão do exercício da função pública apresentam-se 

como complementares e indispensáveis à correta e suficiente tutela do processo e 

da ordem pública.  

 

Por outro turno, a Jurisprudência, em tempo não muito distante, 

na ausência de amparo legal, vinha majoritariamente admitindo o afastamento cautelar 

de servidor público do cargo, quando responde por crimes funcionais, já tendo o 

Superior Tribunal de Justiça decidido que “os elementos colhidos no inquérito e narrados 

na denúncia demonstram a existência de fortes indícios das condutas delituosas, 

irrogando aos acusados os crimes descritos nos artigos 317, §1º e 332, p. único, do 

Código Penal. A gravidade dos fatos justifica o afastamento do exercício das funções do 

seu cargo, sem prejuízo da remuneração e vantagens, até o julgamento definitivo 

(Precedentes APN 244/DF, Inq. 323/PE, Inq.300/SP, Inq. 231/SP, APN 306-DF)”22. 

 

Atentando para estes dados, o legislador fixou que, havendo 

pertinência funcional, com facilitação da atividade criminosa pela função desempenhada, 

admite-se que ela seja cautelarmente suspensa. 

 

Além da farta comprovação de que o denunciado FLÁVIO 

BONAZZA praticou o delito perseguido valendo-se de seu cargo, a gravidade dos fatos 

narrados na presente exordial, se apresenta totalmente incompatível com o exercício de 

                                                           

21 TJ/RJ, HC nº 0053103-34.2011.8.19.0000, Rel. Des. Claudio Tavares de O. Junior, 8ª Câmara Criminal, j. em 16/11/2011. 
22 STJ – Ação penal 2001/0006580-5, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 15/08/2005. 
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suas funções de Promotor de Justiça, em atuação justo na esfera criminal, como titular 

da Promotoria de Investigação Penal de Cabo Frio. 

 

Diante das gravíssimas acusações narradas na prefacial 

acusatória é inconcebível a manutenção do denunciado FLÁVIO BONAZZA no 

exercício das funções de Promotor de Justiça, atuando como titular da ação penal em 

investigações criminais e exercendo juízo de valor e reprovação sobre a conduta 

delituosa daqueles que figuram nos inquéritos em que é instado a se pronunciar. Tal fato 

exporia o Ministério Público e a Justiça a uma situação vexatória perante a já 

desesperançada sociedade fluminense.  

 

Destarte, requer o Ministério Público o deferimento, inaudita 

altera parte, do presente pedido de suspensão do exercício da função pública do 

imputado FLÁVIO BONAZZA. 

 
4. DO SEQUESTRO DE BENS IMÓVEIS E BLOQUEIO DE VALORES  

 

Com efeito, diante dos elementos que subsidiam o exercício da 

presente ação penal, constata-se que se encontram satisfeitos os pressupostos 

necessários à decretação da referida medida cautelar processual, quais sejam, o fumus 

boni iuris e o periculum in mora, conforme já exaustivamente narrado na presente 

manifestação.  

 

A imperiosa necessidade de se debelar o enriquecimento ilícito do 

denunciado FLÁVIO BONAZZA com a consequente decretação da perda dos 

proventos ilícitos que obteve com a prática dos crimes descritos na prefacial 

acusatória, bem como a necessidade de reparar os danos causados ao erário, sendo 



 

 

 

 

 

 

 

49 

estas consequências de provável condenação, mostra-se imprescindível a decretação 

da medida de sequestro, e a consequente indisponibilidade, de tantos bens 

quantos bastem de seu patrimônio. Do contrário, futura sentença condenatória 

certamente será desprovida de efetividade com vistas ao sancionamento do 

enriquecimento ilícito do denunciado FLÁVIO BONAZZA. Para tanto, requer-se:  

 

4.1) a autuação do presente requerimento de sequestro em 

apartado, nos termos do art.129 do Código de Processo Penal 

(CPP); 

 

4.2) o BLOQUEIO de valores disponíveis, em contas bancárias ou 

de qualquer forma vinculados ao denunciado FLÁVIO BONAZZA 

DE ASSIS (CPF nº 659.859.747-15), inclusive aplicações 

financeiras, títulos de capitalização e bens e/ou valores 

acautelados em cofres, expedindo-se ofício ao BANCO CENTRAL 

DO BRASIL para que proceda ao cumprimento da ordem judicial, 

ou, caso Vossa Excelência entenda mais conveniente, que 

proceda o bloqueio de forma direta, on-line, via BACEN-JUD. 

Tendo em conta a estimação do somatório dos valores desviados 

pleiteia-se, a princípio, o bloqueio de UFIR-RJ 394.609,92, o que 

totaliza R$ 1.350.000,00 (Um milhão e trezentos e cinquenta 

mil reais), corrigidos com juros e atualização monetária, vigentes 

na data da decisão que determinou o bloqueio; 

 

4.3) caso insuficientes os valores bloqueados nas contas 

bancárias do denunciado FLÁVIO BONAZZA, o SEQUESTRO, 

na forma do art.125 e seguintes do CPP, de seus bens móveis e 
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imóveis, quanto bastem, até o valor de UFIR-RJ 394.609,92, o 

que totaliza R$ 1.350.000,00 (Um milhão e trezentos e 

cinquenta mil reais), corrigidos com juros e atualização 

monetária, vigentes na data da decisão que determinou o 

sequestro. Para tanto, em relação aos bens imóveis, devem ser 

expedidos ofícios aos CARTÓRIOS DE REGISTROS DE 

IMÓVEIS das respectivas circunscrições, por intermédio da 

CORREGEDORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, a fim de que seja efetuada a 

averbação do sequestro decretado à margem do respectivo 

assentamento, requerendo, em relação aos veículos automotores, 

da mesma forma, a comunicação ao DETRAN/RJ. 

 

5 - OUTRAS DILIGÊNCIAS 

 

O Ministério Público requer a decretação do SIGILO do presente 

feito até o efetivo cumprimento dos mandados por ventura expedidos em atendimento 

aos pleitos cautelares supra. Tal medida visa garantir a efetividade da eventual decisão 

jurisdicional que vier a deferir os requerimentos entabulados linhas acima. O Parquet 

não olvida a publicidade dos atos processuais como regra, razão pela qual requer, 

desde já, que uma vez finda a justificativa para a decretação do sigilo dos autos, 

seja o mesmo imediatamente levantado.  

 

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2019. 

 

RICARDO RIBEIRO MARTINS 
Subprocurador-Geral de Justiça 

de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos 


