
 
 

 

 1 

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DO EGRÉGIO 

ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

por seu Procurador-Geral de Justiça, vem, nos termos do Art.161, inciso IV, alínea “d”, 

item 2, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro; dos artigos 1º a 12 da Lei nº 

8.038/90, c/c o Art. 1º da Lei nº 8.658/93, e Art. 41, parágrafo único, da Lei nº 8625/93, e 

com base nas peças de informação colhidas no Procedimento MPRJ nº 2019.00555438, 

oferecer 

 

D E N Ú N C I A 

 

em face de:  

1) FLÁVIO BONAZZA DE ASSIS (FLÁVIO BONAZZA), brasileiro, Promotor de Justiça, 

nascido aos 02 dias de outubro de 1961, CPF nº , Identidade nº 

 filho de , com 

endereço na  , , Rio de 

Janeiro/RJ; 

 

2) JOSÉ CARLOS REIS LAVOURAS (JOSÉ CARLOS LAVOURAS), com dupla 

cidadania (brasileiro e português), casado, empresário, nascido aos 18 de junho de 

1957, CPF nº , Identidade nº  filho de  

, com endereço na , , 

, Rio de Janeiro/RJ; 

 



 
 

 

 2 

3) JACOB BARATA FILHO (JACOB BARATA), brasileiro, casado, nascido em 24 de 

maio de 1954, CPF nº , Identidade nº ), filho de 

, com endereço na  

 Rio de Janeiro/RJ;  

 

4) LÉLIS MARCOS TEIXEIRA (LÉLIS TEIXEIRA), brasileiro, casado, economista, 

nascido aos 20 dias de novembro de 1951, CPF nº , Identidade nº 

 filho de  , com 

endereço na ,  Rio de 

Janeiro/RJ; e 

 

5) MARIA HELENA FERREIRA MAIA (HELENA MAIA), brasileira, divorciada, nascida 

em 06 de março de 1951, Identidade nº  CPF nº , 

filha de , residente e domiciliada na  

, Rio de Janeiro/RJ, 

 

pelos seguintes fatos criminosos adiante narrados: 

 

I - DA NECESSÁRIA INTRODUÇÃO 

 

A presente denúncia encontra lastro em Procedimento 

Investigatório Criminal iniciado a partir de ofício enviado pelo Gabinete da Vice-

Procuradoria-Geral da República ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro, encaminhando o Anexo nº 12 da colaboração de LÉLIS TEIXEIRA, 

homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da notícia de pagamento de 

vantagens indevidas ao Promotor de Justiça FLÁVIO BONAZZA. 
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De acordo com o relato apresentado pelo colaborador, no período 

que perdurou entre junho de 2014 a março de 2016, o Promotor de Justiça FLÁVIO 

BONAZZA teria solicitado e posteriormente recebido vantagens indevidas de 

empresários do ramo de transporte público de pessoas. Em contrapartida, se 

comprometeu a “vazar” informações relevantes sobre possíveis ações ministeriais que 

contrariassem os interesses dos empresários, bem como agir para que as investigações 

em trâmite na 3º Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania da Capital, da 

qual era, à época, o titular, não se transformassem em ações civis públicas em desfavor 

destes. 

 

Importante consignar que o acordo de colaboração premiada 

celebrado entre o Ministério Público Federal e LÉLIS TEIXEIRA engloba diversas 

condutas criminosas por ele praticadas, dentre elas os fatos narrados na ação penal 

decorrente da amplamente divulgada operação “Ponto Final”, em que foi descortinada a 

existência de sofisticada organização criminosa, formada por empresários, dirigentes da 

FETRANSPOR e agentes públicos, responsáveis pela prática dos delitos de corrupção 

ativa e passiva, crimes contra o sistema financeiro, bem com a lavagem dos recursos 

auferidos desses crimes.  

 

Sem pretender adentrar no mérito das imputações contidas na 

prefacial acusatória referente à aludida operação “Ponto Final”, no momento revela-se 

imprescindível tecer breves considerações para delinear as funções de alguns dos 

denunciados na já mencionada organização criminosa desmantelada naquela 

investigação.   

 

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público 

Federal, a organização criminosa que se instalou no setor de transportes públicos era 

comandada pelo Ex-Governador SÉRGIO CABRAL, que estava em posição 
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hierarquicamente superior a três núcleos básicos: a) o núcleo econômico, formado por 

donos de empresas de ônibus que dominavam a Federação das Empresas de 

Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – FETRANSPOR; b) o núcleo 

administrativo, composto por gestores públicos do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro que solicitavam e administravam o recebimento das vantagens indevidas pagas 

pelos empresários; c) o núcleo financeiro operacional, formado por responsáveis pelo 

recebimento e repasse das vantagens indevidas e pela ocultação da origem espúria.  

 

Dentre os integrantes do núcleo econômico estavam os 

empresários de ônibus JOSÉ CARLOS LAVOURAS e JACOB BARATA, além do então 

presidente executivo da FETRANSPOR, LÉLIS TEIXEIRA, todos responsáveis por 

controlar a arrecadação da propina junto às empresas de ônibus e repassar os valores 

ilícitos a agentes públicos, incluindo o Ex-Governador SÉRGIO CABRAL1. 

 

Segundo o Ministério Público Federal, consta nas planilhas 

apresentadas por colaboradores que milionários valores de propina foram 

movimentados e mantidos de forma paralela ao sistema bancário oficial, recolhidos 

regularmente nas garagens de empresas de ônibus vinculadas à FETRANSPOR e 

ilegalmente custodiados em transportadoras de valores. O volume de dinheiro 

arrecadado para fazer frente aos pagamentos de propina levados a efeito pela 

FETRANSPOR era de tal monta que as transportadoras de valores passaram a operar 

como arremedos de instituições bancárias, abrindo “contas” em nome dos seus clientes 

que eram movimentadas em operações de crédito/débito registradas em planilhas 

próprias. 

 

                                                           
1 Em trecho de depoimento prestado pelo colaborador ALVARO NOVIS, transcrito na denúncia da Operação 
Ponto Final, ele esclarece que o dinheiro espúrio “era recolhido nas garagens de algumas empresas de ônibus 
vinculadas à FETRANSPOR pela TRANSEGUR (hoje Prosegur); Que o dinheiro era custodiado na sede da 
TRANSEGUR; Que o dinheiro custodiado era utilizado para fazer pagamentos a políticos (...)”
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Os repasses de propina à organização criminosa tinham como 

contraprestação a prática de atos de ofício por agentes públicos do Governo do Estado 

do Rio de Janeiro, cujas funções estavam relacionadas aos interesses daqueles que 

exploravam o transporte público urbano. Dessa forma, os empresários garantiam a sua 

hegemonia no setor de transportes públicos, além de benefícios na política tarifária e de 

gestão desse serviço público de natureza essencial. 

 

Importante esclarecer que a FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE 

TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 

FETRANSPOR congrega 10 sindicatos de empresas de ônibus responsáveis por 

transporte urbano, interurbano, de turismo e fretamento. Esses sindicatos, por sua vez, 

reúnem mais de 200 empresas de transporte por ônibus, que respondem por 80% do 

transporte público regular no Estado do Rio de Janeiro2, circunstância que evidencia seu 

brutal poderio econômico.  

 

Nesse contexto, incumbia a JOSÉ CARLOS LAVOURAS, 

Presidente do Conselho de Administração da FETRANSPOR desde 1988 e empresário 

de ônibus à frente da viação TRANSPORTES FLORES, coordenar os recolhimentos de 

dinheiro de empresas de ônibus integrantes dessa Federação, administrar a sua guarda 

e distribuir parte dos valores a diversos políticos, controlando os aportes e despesas por 

meio de contabilidade paralela. As ordens de recolhimento e pagamento eram dirigidas 

ao operador financeiro ÁLVARO NOVIS3, gestor da referida contabilidade paralela, que 

por sua vez repassava as determinações recebidas a seu operador EDIMAR DANTAS, 

encarregado da entrega e recolhimento dos valores.  

 

                                                           
2 Fonte: https://www.fetranspor.com.br/sobre-a-fetranspor/ 

3 ÁLVARO NOVIS era dono da HOYA CORRETORA.
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JACOB BARATA, por sua vez, foi membro suplente do Conselho 

de Administração da FETRANSPOR e delegado da entidade na Confederação Nacional 

de Transportes (CNT), além de integrar o quadro societário de mais de 25 (vinte e cinco) 

empresas do ramo de transporte.  

 

Sua proeminência entre os empresários do setor e seu destaque 

como integrante da cúpula da FETRANSPOR, ao lado de JOSÉ CARLOS LAVOURAS 

e LÉLIS TEIXEIRA, permitiam a JACOB BARATA, que contribuía com vultosas 

quantias para a “caixinha da propina” da Federação, exercer pleno domínio sobre todas 

as atividades ilícitas da organização criminosa, além de manter interlocução direta com 

os agentes públicos responsáveis pela tomada de decisões favoráveis aos interesses da 

malta.    

 

LÉLIS TEIXEIRA exerceu os cargos de Presidente Executivo da 

FETRANSPOR entre 2006 e 2017 e de Presidente Executivo do RIO ÔNIBUS - 

Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro, entre 1999 e 2017, o 

que demonstra a sua relevância para o sistema de transporte urbano de pessoas, bem 

como sua íntima relação de confiança com os demais componentes da cúpula da 

organização criminosa.  

 

Mesmo não sendo empresário do setor, o vasto conhecimento 

técnico sobre sistemas de transporte urbano permitiu que LÉLIS TEIXEIRA fizesse parte 

da cúpula da FETRANSPOR e do RIO ONIBUS. Uma de suas funções dentro da horda 

era a de intermediar, junto às autoridades públicas, os interesses espúrios das 

empresas do setor, ainda que isso significasse o oferecimento de vantagens indevidas, 

razão pela qual LÉLIS TEIXEIRA tinha total ciência e domínio sobre os pagamentos de 

propina realizados pelo núcleo econômico da organização criminosa.  

 



 
 

 

 7 

O colaborador ÁLVARO NOVIS, doleiro, dono da HOYA 

CORRETORA e operador financeiro da organização criminosa, firmou juntamente com o 

seu operador EDIMAR DANTAS, acordo de colaboração premiada, perante o Superior 

Tribunal de Justiça, nos autos da Petição 11.962-DF, compartilhado com o Procurador-

Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro por decisão do Ministro Relator Félix 

Fischer4. Na oportunidade, revelou ter sido contratado no início da década de 1990 por 

JOSÉ CARLOS LAVOURAS, presidente do Conselho de Administração da 

FETRANSPOR, para recolher regularmente dinheiro das empresas de ônibus 

integrantes dessa Federação, administrar a sua guarda e distribuir parte dela a diversos 

políticos, controlando os aportes e despesas por meio de contabilidade paralela. 

 

O sobredito colaborador revelou ainda que o controle de ingresso 

e saída de valores era feito em planilhas cujos lançamentos estavam a cargo de seu 

funcionário, e também colaborador EDIMAR DANTAS, sendo certo que a 

FETRANSPOR possuía duas contas “centralizadoras” nesse sistema de contabilidade 

paralela, uma sob o codinome F/NETUNO e a outra F/SABI, a primeira para registro dos 

créditos gerados pela “caixinha” das empresas de ônibus que participavam do esquema 

e a segunda para os débitos referentes à distribuição de dinheiro para as propinas 

destinadas a agentes públicos.  

 

AVELINO ANTUNES, na condição de sócio da Viação Redentor, 

contribuía regularmente para o caixa de propina da FETRANSPOR, por meio de 

remessas de dinheiro em espécie, arrecadado diretamente na garagem de suas 

empresas5. Para tanto, AVELINO ANTUNES contava com o auxílio material de HELENA 

MAIA, funcionária da Viação Redentor com quem mantinha estreitos laços de confiança.  

                                                           
4 Conforme ofício 002617/2019-CESP nos autos da Petição 11.962-DF. 

5 Informação obtida a partir da planilha controle “TRANSMAR” – recebimentos identificados pela sigla REFU 
(Redentro/Futuro) nome de duas das principais viações de propriedade de Avelino Antunes - apresentada pelo 
colaborador ÁLVARO NOVIS – Anexo I – Vol. I do procedimento investigatório MPRJ nº 2019.00555438.
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HELENA MAIA, como era conhecida, justamente por gozar da 

inteira confiança do sócio majoritário da Viação Redentor, tendo plena ciência da 

atividade espúria, 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 DANTAS6, 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”.  

 

Não obstante, para o aperfeiçoamento do esquema ilícito 

engendrado no âmbito do sistema de transporte de passageiros do Rio de Janeiro, a 

organização criminosa se valeu de um tentáculo dentro do Ministério Público do Estado 

do Rio de Janeiro, órgão escolhido pela Constituição Federal de 1988 para “a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis” 7 e que, por sua natureza, exerce relevante papel de fiscalização e 

controle das condutas dos gestores públicos.  

 

Tratando-se o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro de 

uma instituição independente, com autonomia funcional e administrativa, era 

extremamente conveniente à organização criminosa antecipar-se, controlar ou minimizar 

as ações ministeriais, trazendo para dentro do esquema ilícito de pagamento de propina 

um membro desviante do Parquet estadual, considerando a relevância de suas 

atribuições, com destaque para a possibilidade de investigar e processar diversos 

membros da súcia. 

                                                           
6
 As degravações das principais conversas telefônicas travadas entre HELENA MAIA e EDIMAR DANTAS estão 

acostadas no Anexo II. 

7 Art. 127 da CRFB/88
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Por ocasião dos fatos narrados nesta prefacial, o Promotor de 

Justiça FLÁVIO BONAZZA era o titular da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva 

de Defesa da Cidadania da Capital e, ao arrepio dos valores e princípios que jurou 

defender ao ingressar na Instituição, aderiu à malta acima descrita, provendo proteção e 

informações privilegiadas do interesse dos empresários do setor de transporte em troca 

do recebimento de vantagens pecuniárias espúrias. 

 

Após este breve relato, passamos a explicitar as condutas 

delituosas imputadas na presente inicial: 

 

II - DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 

 

No período compreendido entre junho de 2014 e março de 2016, 

na sede da Viação Redentor, situada na Estrada do Gabinal, nº 1.395, Jacarepaguá, Rio 

de Janeiro/RJ, o denunciado FLÁVIO BONAZZA, em comunhão de ações e desígnios 

criminosos com JOSÉ CARLOS LAVOURAS, JACOB BARATA, HELENA MAIA e com 

os colaboradores LÉLIS TEIXEIRA, ÁLVARO NOVIS e EDIMAR DANTAS8 9, entre 

outros10, de forma livre e consciente, integrou, pessoalmente, organização criminosa 

voltada para a prática de uma miríade de crimes, em especial os delitos de corrupção 

                                                           
8 Cumpre salientar que os nacionais JOSÉ CARLOS LAVOURAS, JACOB BARATA FILHO, LÉLIS TEIXEIRA, 
ÁLVARO NOVIS e EDIMAR DANTAS deixam de ser denunciados por organização criminosa nesta 
oportunidade, a fim de evitar bis in idem, uma vez que já responderam por tal fato criminoso em ação penal que 
tramita na Justiça Federal (processo nº 0505914-23.2017.4.02.5101). 

9 Com relação a AVELINO ANTUNES e HELENA MAIA, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro deixa 
de oferecer denúncia por pertinência à organização criminosa, tendo em vista que suas condutas guardam 
estreita conexão com aquelas praticadas por JOSÉ CARLOS LAVOURAS, JACOB BARATA FILHO, LÉLIS 
TEIXEIRA, ÁLVARO NOVIS e EDIMAR DANTAS e descritas na inicial da Operação Ponto Final, de modo que, 
nos termos do art. 76, I do CPP, caberá ao Ministério Público Federal, caso assim entenda, promover a 
competente ação penal. Entretanto, com relação ao Promotor de Justiça FLÁVIO BONAZZA, a norma inserta no 
Art. 161, inciso IV, alínea “d”, item 2 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro fixa a competência originária 
do TJ/RJ para seu processamento e julgamento.    

10 Há outros membros da malta que não foram nominados nesta prefacial, pois não guardam direta relação com 
os crimes apurados neste procedimento investigatório criminal, sendo que tais membros foram denunciados em 
ações penais diversas pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal.  
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ativa, corrupção passiva, lavagem de capitais e crimes contra o sistema financeiro 

nacional. 

 

Em linhas gerais, a organização criminosa, cuja estrutura básica 

foi sinteticamente descrita linhas acima, estabeleceu, em junho de 2014, mais um 

tentáculo à sua complexa estrutura, com a adesão do Promotor de Justiça FLÁVIO 

BONAZZA, passando a contar em seus quadros com um agente público, membro do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, comprometido com o fornecimento de 

informações privilegiadas do interesse de empresários do setor de transportes.    

 

Nessa toada, em 31 de janeiro de 2014, o denunciado FLÁVIO 

BONAZZA, no exercício de suas funções ministeriais, intimou o denunciado JACOB 

BARATA (sócio da Viação Vila Real S.A.) para prestar depoimento no bojo do Inquérito 

Civil nº 2013.00368764, em andamento perante a 3ª Promotoria de Justiça de Tutela 

Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital.   

 

Diante do não comparecimento do notificado, o denunciado 

FLÁVIO BONAZZA, ex-policial militar11, procurou Augusto Cesar Noronha Nastari, 

Tenente-Coronel da PMERJ reformado e atual chefe de segurança do Grupo/Viação 

Redentor, com quem havia servido no 18º Batalhão de Polícia Militar na década de 

1980, e solicitou auxílio para contactar o denunciado JACOB BARATA.  

 

Tal pedido foi levado ao conhecimento da denunciada HELENA 

MAIA, assessora da diretoria da Viação Redentor, a quem coube fazer a intermediação 

do encontro com o auxílio do denunciado LÉLIS TEIXEIRA.  

                                                           
11 Antes de ser aprovado no concurso público para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Rio 
de Janeiro, o ora denunciado FLÁVIO BONAZZA integrou as fileiras da Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro.
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Finalizados os contatos para atender ao pedido do membro do 

Ministério Público, ficou ajustada para junho de 2014, a realização de uma reunião na 

própria sede da Viação Redentor, com a presença dos denunciados JACOB BARATA, 

LELIS TEIXEIRA, HELENA MAIA e FLÁVIO BONAZZA. Na oportunidade os presentes 

trataram abertamente sobre o pagamento de propina mensal ao Promotor de Justiça 

para que sua atuação funcional fosse direcionada a proteção dos interesses da horda.  

 

Informado acerca do teor da reunião, o então Presidente do 

Conselho de Administração da FETRANSPOR, o ora denunciado JOSÉ CARLOS 

LAVOURAS julgou oportuna a entrada da organização criminosa em mais uma 

instituição estatal, razão pela qual anuiu com o ingresso de um membro desviante do 

Ministério Público em sua malta.  

 

Inequívoca, portanto, a formação de um indelével acordo de 

vontades entre os agentes ligados às empresas de ônibus e o Promotor de 

Justiça, que passaram então, dentro de um contexto claro de divisão de tarefas, a 

atuar irmanados na busca de um fim comum, qual seja, a proteção dos interesses 

espúrios da FETRANSPOR e de seus associados.  

 

Na condição de titular da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela 

Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, cuja atribuição consiste na defesa do 

patrimônio público e na repressão aos atos de improbidade administrativa, o 

denunciado FLÁVIO BONAZZA tinha amplo acesso aos procedimentos investigatórios 

capazes de afetar os interesses da FETRANSPOR e de seus associados.  

 

Nesse contexto, com a finalidade de proteger os interesses das 

empresas do setor de transporte de passageiros, o denunciado FLÁVIO BONAZZA 

comprometeu-se a, nos procedimentos investigatórios que estivessem sob sua 



 
 

 

 12 

responsabilidade, dar “soluções favoráveis” aos interesses das empresas de ônibus, 

bem como vazar informações sigilosas que tivesse conhecimento acerca de 

investigações sob a responsabilidade de outros colegas.  

 

Nessa toada, importante destacar que em determinado momento, 

o denunciado FLÁVIO BONAZZA, alegando pretensa prevenção, reivindicou junto a 

alguns dos Promotores de Justiça em atuação perante as demais Promotorias de 

Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, que os inquéritos civis, 

notícias de fato, representações e procedimentos administrativos que versassem sobre 

linhas de ônibus, lhes fossem encaminhados, passando a ter sob seu controle as 

investigações afetas a tal temática12. 

 

Em contrapartida, o ora denunciado JOSÉ CARLOS 

LAVOURAS, contando com a expressa anuência dos demais denunciados, determinou 

a ALVARO NOVIS, membro do núcleo financeiro operacional, que providenciasse o 

repasse de uma “mesada” no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao denunciado 

FLÁVIO BONAZZA, conforme havia sido combinado. Tais pagamentos eram realizados 

regularmente na sede da Viação Redentor e entregues pessoalmente pela denunciada 

HELENA MAIA ao Promotor de Justiça, como será melhor explicitado adiante. 

 

III - DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA 

 

No período compreendido entre o junho de 2014 e março de 

2016, na sede da Viação Redentor, situada na Estrada do Gabinal, nº 1.395, 

Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, por pelo menos 22 vezes, reveladas por aportes 

mensais de valores a título de propina, totalizando a quantia de R$ 1.350.000,00 (um 

                                                           
12

 Nesse sentido, merece destaque o depoimento prestado pelo Promotor de Justiça Vinicius Leal Cavalleiro, 
acostado às fls. 192/194.
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milhão trezentos e cinquenta mil reais), os denunciados JOSÉ CARLOS LAVOURAS, 

JACOB BARATA, LELIS TEIXEIRA e HELENA MAIA, por intermédio dos 

colaboradores ÁLVARO NOVIS e EDIMAR DANTAS, em perfeita comunhão de ações e 

desígnios criminosos entre si, agindo de forma livre e consciente, ofereceram e 

entregaram vantagens indevidas ao denunciado FLÁVIO BONAZZA, para determiná-lo 

a praticar, omitir ou retardar atos de ofício no exercício do cargo de Promotor de Justiça, 

infringindo seu dever funcional.  

 

Como dito em linhas anteriores, após o acerto entabulado na 

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, no âmbito de suas atribuições 

no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, atuasse na proteção dos interesses 

do setor de transportes de passageiros. 

 

Conforme esclarecido pelo denunciado JACOB BARATA, que 

colaborou espontaneamente com a investigação quando da colheita de seu depoimento, 

o pagamento da vantagem indevida ao denunciado FLÁVIO BONAZZA se iniciou logo 

no mês de junho de 2014, por meio do abatimento do valor mensal que a Viação 

Redentor destinava à “caixinha da propina” da FETRANSPOR13. Entre os meses de 

                                                           
13

 De acordo com as planilhas apresentadas pelo colaborador ÁLVARO NOVIS, ratificadas e esclarecidas por 
JACOB BARATA FILHO, apesar dos pagamentos terem se iniciado em junho de 2014, por um equívoco contábil, 
o operador ALVARO NOVIS não foi avisado da realização dos pagamentos realizados diretamente pela Viação 
Redentor, razão pela qual em agosto, fez o lançamento meramente contábil em sua planilha de controle de R$ 
180.000,00 (cento e oitenta mil Reais), para poder regularizar as saídas que já haviam acontecido nos meses de 
junho e julho de 2014. Em síntese, apesar da planilha do colaborador ALVARO NOVIS apresentar a escrituração 
contábil de um primeiro pagamento em favor da REDENTOR, em agosto de 2014, no valor de R$ 180.000.00, tal 
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junho de 2014 e setembro de 2015, foram efetuados pagamentos mensais de R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais) ao denunciado FLÁVIO BONAZZA, sendo certo que a 

partir de outubro de 2015, o valor da propina mensal foi reajustado para R$ 65.000,00 

(sessenta e cinco mil reais)14, valor este mantido até a cessação dos pagamentos em 

março de 2016. 

 

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 à 

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. 

 

Para fins de controle contábil, EDIMAR DANTAS, por ordem de 

ÁLVARO NOVIS, lançava mensalmente nas planilhas os valores acima referidos 

vinculados ao codinome REDENTOR.   

 

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 

                                                                                                                                                                                     

lançamento teve a finalidade de regularizar os 3 pagamentos de R$ 60.000,00 feitos em junho, julho e agosto de 
2014 e que não haviam sido lançados no sistema de contabilidade paralela.  

14 De acordo com o colaborador LÉLIS TEIXEIRA (fls. 120 dos autos principais da investigação), um ano após o 
início do recebimento das vantagens indevidas, o denunciado FLÁVIO BONAZZA pediu expressamente que 
fosse reajustado o valor da “mesada”.   



 
 

 

 15 

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

repasse do suborno ao destinatário final FLÁVIO BONAZZA15. 

 

Assim agindo, e não havendo dúvidas acerca do ajuste de 

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

ÁLVARO NOVIS e EDIMAR DANTAS, cada qual exercendo a função específica que lhe 

cabia dentro da organização criminosa, concorreram moral e materialmente, de forma 

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

corrupção ativa. 

 

No mesmo período, qual seja, entre o junho de 2014 e março de 

2016, na sede da Viação Redentor, situada na Estrada do Gabinal, nº 1.395, 

Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, por pelo menos 22 vezes, reveladas por aportes 

mensais de valores a título de propina, totalizando a quantia de R$ 1.350.000,00 (um 

milhão trezentos e cinquenta mil Reais), o denunciado FLÁVIO BONAZZA, de forma 

livre e consciente, solicitou e recebeu vantagem indevida, em razão do exercício do 

cargo de Promotor de Justiça, para praticar, omitir ou retardar atos de ofício, infringindo 

seu dever funcional. 

 

Nesse contexto, em contrapartida ao recebimento dessas 

vantagens mensais indevidas, cabia ao denunciado FLÁVIO BONAZZA, no âmbito de 

suas atribuições como Promotor de Justiça titular da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela 

Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, a função de proteger as atividades ilícitas 

perpetradas pela bem estruturada organização criminosa, omitindo-se no exercício de 

suas atribuições, informando aos demais comparsas as ações ministeriais que tivesse 

                                                           
15

 Conforme comprova a transcrição do diálogo constante de fls. 13 verso do Anexo II. 
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ciência e, ainda, arquivando ou retardando a evolução de procedimentos ou 

investigações que estivessem sob sua atribuição ou que pudesse influenciar.  

 

Com a finalidade de prestar contas de sua espúria atuação em 

favor dos interesses da organização criminosa, o denunciado FLÁVIO BONAZZA, 

mantinha contatos regulares com a denunciada HELENA MAIA, dando ciência sobre 

os arquivamentos de procedimentos investigatórios sob sua responsabilidade, para que 

a mesma levasse tais informações ao conhecimento dos denunciados LÉLIS 

TEIXEIRA e JACOB BARATA. Como se não bastasse, o denunciado FLÁVIO 

BONAZZA solicitava que a denunciada HELENA MAIA marcasse reuniões com a 

presença dos denunciados LÉLIS TEIXEIRA e JACOB BARATA para que pudesse 

explicar pessoalmente sua atuação em favor da malta.  

 

Assim agindo, o denunciado FLÁVIO BONAZZA, como adiante 

detalhado, praticou atos de ofício infringindo os deveres funcionais, na medida em que, 

valendo-se de sua condição de Promotor de Justiça, logrou vantagem financeira espúria, 

deixando, ainda, de zelar pela dignidade de suas funções, pelo respeito aos membros 

da Instituição e pelo prestígio da Justiça16.   

 

A reprovável e imoral relação estabelecida entre os denunciados, 

através de práticas delituosas que se amoldam aos tipos de corrupção ativa e passiva, 

tinha por finalidade a prática de atos tendentes a minimizar o risco de ações repressivas 

por parte do Ministério Público ou, quando inevitáveis, permitir que tivessem prévia 

ciência de dados sigilosos, de forma que os empresários do setor de transporte de 

passageiros ficassem protegidos contra eventuais medidas judiciais invasivas.  

 

                                                           
16 Arts. 118, inciso II e art. 120, inciso I, ambos da LC 106/03. 
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Conforme já destacado anteriormente, o denunciado FLÁVIO 

BONAZZA demandou a outros Promotores de Justiça em atuação perante as demais 

Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, que todos 

os inquéritos civis, notícias de fato, representações e procedimentos administrativos que 

versassem sobre linhas de ônibus lhes fossem encaminhados, passando a ter sob seu 

controle quase todas as investigações afetas a tal temática. 

 

Ressalte-se que tal postura discrepa de sua forma de atuação ao 

longo de todo período em que esteve à frente da referida Promotoria de Justiça, eis que 

mostrou inusitado e descabido interesse nas referidas investigações, o que seria 

posteriormente explicado pela triste narrativa contida nesta prefacial.  

 

Corroborando tal afirmativa, em depoimento colhido durante as 

investigações, o Promotor de Justiça que à época era titular da 8ª Promotoria de Justiça 

de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania17, consignou que ao longo de todo o período 

que atuou naquele órgão de execução não teve notícia do denunciado FLÁVIO 

BONAZZA ter feito pedido expresso ou mesmo aceitado concentrar em sua promotoria 

outras investigações, que não as que envolvessem matéria afeta ao transporte público 

de passageiros. Destacou, inclusive, episódio em que o denunciado FLÁVIO 

BONAZZA recusou-se terminantemente a receber em sua Promotoria de Justiça uma 

investigação encaminhada pelo declarante, claramente conexa a um inquérito civil que 

já estava sob sua responsabilidade18. 

                                                           
17 As oito Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital possuem atribuição 
concorrente para atuar na defesa do patrimônio público e na repressão aos atos de improbidade administrativa. 
  
18 No caso em tela, o denunciado FLÁVIO BONAZZA tinha sob sua responsabilidade um inquérito civil que 
investigava fraudes no fundo de pensão dos Correios, fraude essa que teria se repetido por vários anos. Que em 
momento posterior o depoente recebeu uma notícia de fato relativa ao mesmo fundo de pensão, com o mesmo 
modus operandi, mas relativa a outro ano. Diante disso o depoente encaminhou tal noticia de fato ao ora 
denunciado FLÁVIO BONAZZA, em razão da evidente conexão entre os fatos. Não obstante, houve a recusa 
peremptória por parte do denunciado FLÁVIO BONAZZA em acolher o declínio, conforme se infere do termo de 
declarações de fls. 192/194.
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Em suma, após induzir seus colegas em erro acerca de suas reais 

intenções para reunir no órgão de execução de sua titularidade (3º PJTCID) as 

investigações de interesse da FETRANSPOR, o denunciado FLÁVIO BONAZZA, 

colocou-se em posição subalterna em relação aos poderosos interesses econômicos da 

malta que passou a integrar e vilipendiou a instituição a que pertence, afastando-se da 

defesa do interesse público e traindo a confiança da sociedade.  

 

Somado a isso, para justificar perante a cúpula da FETRANSPOR 

a propina que recebia mensalmente, o denunciado FLÁVIO BONAZZA estabeleceu em 

seu órgão de execução um verdadeiro esquema de blindagem dos empresários ligados 

ao setor de transportes de passageiros, que contava com três linhas básicas de 

atuação: (i) indeferimento de plano de representações que noticiavam irregularidades no 

setor; (ii) arquivamento precoce de inquéritos civis e procedimentos preparatórios 

instaurados para apurar irregularidades diversas no setor; (iii) adoção de medidas 

protelatórias em inquéritos civis e procedimentos preparatórios com diligências 

pendentes.   

 

Nesse contexto, como contraprestação da “mesada” que recebia, 

o denunciado FLÁVIO BONAZZA infringiu dolosa e reiteradamente seus deveres 

funcionais, pois, enquanto esteve subordinado aos desmandos da organização 

criminosa a que servia, pelo menos 115 (cento e quinze) procedimentos19 , relativos ao 

setor de transportes de passageiros, tiveram sua tramitação prematuramente 

interrompida, na maioria das vezes através de promoções de indeferimento de plano, 

que por sua própria natureza prescindem do controle revisional exercido pelo Conselho 

Superior do Ministério Público, conforme tabela abaixo:  

 

                                                           
19 Segue a listagem com os números dos procedimentos pertinentes à temática do transporte público de 
passageiros, objeto de arquivamento ou indeferimento de plano pelo denunciado FLÁVIO BONAZZA entre junho 
de 2014 e abril de 2016.
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Merece ainda realce o fato de, em dezenas de oportunidades, o 

denunciado FLÁVIO BONAZZA ter recebido denúncias variadas acerca da má 

prestação do serviço de transporte público e reconhecer, imediatamente, a conexão 

que as mesmas guardavam com o procedimento investigatório cujo objeto consistia na 

apuração de irregularidades na execução dos contratos de concessão do serviço de 

transporte de passageiros (MPRJ nº 2013.368764 – mesmo procedimento usado para 

notificar JACOB BARATA).  

 

Surpreendentemente, ato contínuo ao reconhecimento da 

mencionada conexão, o denunciado FLÁVIO BONAZZA não determinava o 

apensamento da nova notícia de fato ao procedimento já instaurado, mas sim 

promovia o imediato arquivamento do expediente mediante singela e superficial 

manifestação de “indeferimento de plano”. 
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Tal contraditório comportamento, a um só tempo, “desidratava” a 

investigação acerca das irregularidades na execução dos contratos de concessão do 

serviço de transporte de passageiros (MPRJ nº 2013.368764), na medida em que 

impedia que novos fatos noticiando irregularidades na prestação do serviço fossem 

adunados aos autos, como também lhe permitia deixar de submeter tais expedientes ao 

controle do Conselho Superior do Ministério Público.  

 

Por fim, mas não menos importante, com o intuito de ilustrar a 

forma procrastinatória de atuação do denunciado FLÁVIO BONAZZA nas 

investigações de maior interesse da organização criminosa, podemos citar o 

procedimento MPRJ nº 2010.00551446, cujo objeto consistia na apuração de 

irregularidades no processo de licitação promovido pelo Município do Rio de Janeiro 

para a exploração das linhas de transporte municipal por ônibus – Concorrência Pública 

nº 10/2010. 

 

Tratava-se de investigação cujo objeto era, sem sombra de 

dúvidas, o mais caro aos interesses da organização criminosa, eis que qualquer tipo de 

revés na referida licitação poderia desencadear consequências incalculáveis em 

desfavor dos empresários de ônibus. Nesse sentido, era importante que a investigação 

não tivesse nenhum avanço significativo, mas ao mesmo tempo não fosse arquivada 

prematuramente. 

 

Por um lado, era do interesse da organização criminosa, mais 

especificamente de todos os empresários de ônibus vinculados à FETRANSPOR, que a 

investigação acerca das irregularidades que macularam todo o desenrolar do processo 

licitatório que culminou com a Concorrência Pública nº 10/2010, jamais apurasse, de 

fato, o que havia ocorrido.  

 



 
 

 

 21 

De outra banda, era imperioso manter a investigação existente 

nas mãos de alguém comprometido com a preservação dos interesses da organização 

criminosa. Seguindo por essa senda, a deliberada procrastinação do andamento do feito 

era providência capaz de atender, a um só tempo, os interesses da organização 

criminosa nas duas vertentes acima expostas. 

 

Em outras palavras, com a engenhosa estratégia adotada pelo 

denunciado FLÁVIO BONAZZA que apenas simulava investigar os fatos, garantia-se, 

de um lado, o pleno controle da investigação, evitando que outro órgão de execução 

assumisse sua condução em razão da mencionada prevenção, e, de outra banda, que 

nada de relevante para a busca da verdade real fosse produzido.  

 

Visando melhor ilustrar as assertivas lançadas linhas acima, 

segue a análise gráfica da atuação do denunciado FLÁVIO BONAZZA nos autos do 

procedimento MPRJ nº 2010.00551446.  
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Conforme se depreende do gráfico acima, 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. 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 mês20.  

 

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)21 meses após cada abertura de vista.   

 

Do lamentável relato supra, depreende-se a atuação de membro 

do Parquet que, infringindo deveres funcionais22, praticou atos voltados não para os 

interesses maiores do Ministério Público, os quais se confundem com os da própria 

população fluminense, já tão vilipendiada pela camarilha que se apossou da 

administração pública estadual, mas sim para a manutenção do status quo da 

organização criminosa que integrava.  

 

IV – DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS. 

 

Logo, sendo objetiva e subjetivamente típicas, ilícitas e culpáveis 

as condutas acima narradas, estão os DENUNCIADOS incursos nos preceitos 

secundários dos tipos penais abaixo expostos: 

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

21 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. 

22 Arts. 118, incisos I, II e VI; e art. 120, inciso I, ambos da LC 106/03.
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1) FLÁVIO BONAZZA DE ASSIS - Art. 2º, caput, c/c § 4º, inciso II 

da Lei nº 12.850/201323 e Art. 317, parágrafo 1º (ao menos vinte e duas 

vezes, na forma do art. 71), ambos do Código Penal e na forma do art. 

69, do mesmo diploma legal; 

 

2) JOSÉ CARLOS REIS LAVOURAS - Art. 333, parágrafo único 

(ao menos vinte e duas vezes, na forma do art. 71), do Código Penal; 

 

3) JACOB BARATA FILHO - Art. 333, parágrafo único (ao menos 

vinte e duas vezes, na forma do art. 71), do Código Penal; 

 

4) LÉLIS MARCOS TEIXEIRA - Art. 333, parágrafo único (ao 

menos vinte e duas vezes, na forma do art. 71), do Código Penal; e 

 

5) MARIA HELENA FERREIRA MAIA - Art. 333, parágrafo único 

(ao menos vinte e duas vezes, na forma do art. 71), do Código Penal; 

 

Pelo exposto, o Ministério Público requer o processamento do 

feito na forma dos artigos 1º a 12 da Lei nº 8.038/90 c.c. o art. 1º da Lei nº 8.658/93, 

pugnando pelo recebimento da denúncia e a consequente citação dos imputados para, 

querendo, responderem aos termos da ação penal ora proposta, pleiteando, desde já, a 

CONDENAÇÃO dos denunciados nas penas dos dispositivos legais por ele violados, 

bem assim a aplicação do efeito da condenação previsto no art. 92, inciso I, do 

Código Penal. 
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 Conforme já esclarecido anteriormente, os nacionais JOSÉ CARLOS LAVOURAS, JACOB BARATA, LÉLIS 
TEIXEIRA, ÁLVARO NOVIS e EDIMAR DANTAS deixam de ser denunciados por organização criminosa nesta 
oportunidade, a fim de evitar bis in idem, uma vez que já responderam por tal fato criminoso em ação penal que 
tramita na Justiça Federal (processo nº 0505914-23.2017.4.02.5101).
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Requer, ainda, o arbitramento de valor mínimo para reparação 

dos danos causados pelas infrações, nos termos do art. 387, IV do Código de Processo 

Penal, recomendando-se seja fixada tal quantia em R$ 1.350.000,00 (um milhão e 

trezentos e cinquenta mil reais), somatório das vantagens indevidas recebidas, com a 

devida correção monetária. 

 

Por fim, o Parquet ainda postula a notificação das pessoas abaixo 

arroladas, a fim de deporem sobre os fatos ora narrados: 

 

 

 

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2019. 

 

 
RICARDO RIBEIRO MARTINS 
Subprocurador-Geral de Justiça 

de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos 

 

                                                           
24 Com relação às testemunhas de número 7 a 10, cabe destacar que o Parquet, apesar de entender 
desnecessário à formação da opinio delicti, na qualidade de custos legis, as arrola em homenagem ao princípio 
da ampla defesa, tendo em vista os requerimentos defensivos de fls. 768/770.




