AJCRIM/STJ/LMA Nº 1556/2020
PET Nº 13703/DF (2020/0239197-2)
REQUERENTE: VICTOR HUGO AMARAL CAVALCANTE BARROSO
RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES – CORTE ESPECIAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR,

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da
Subprocuradora-Geral da República subscritora, vem à presença de
Vossa Excelência, em atenção ao despacho de fl. 104 e-STJ, expor o
que segue.
Cuida-se de pedido formulado por VICTOR HUGO AMARAL
CAVALCANTE BARROSO almejando a substituição de sua prisão
preventiva

por

domiciliar

afirmando

ser

portador

de

Doença

Poliglandular Autoimune (CID-10: E31-0) e no momento apresenta
Diabetes Millitus Tipo 1 (CD-10; E10) e Hipotireoidismo por tireoidite
de Hashimoto (CID-10): E06.03, E 03.8).
Pede, outrossim, a revogação de sua prisão preventiva (fls.
48-76).
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A respeito do pedido de conversão da custódia preventiva
em

domiciliar,

o

Ministério

Público

Federal

já

se

manifestou

contrariamente, reiterando, nessa oportunidade, o posicionamento já
lançado aos autos.

a) que fosse oficiado, com urgência, o presídio onde se
encontra o requerente, para que informe “a atual situação e
condições do estabelecimento prisional, especificamente sobre a ala
em que se encontra o custodiado e sobre eventual superlotação em
sua cela, bem ainda se estão sendo adotadas medidas preventivas
em relação ao COVID-19 e se há equipe de saúde lotada no
estabelecimento e se está sendo prestada plena assistência à saúde
do custodiado, sobretudo diante do fato afirmado pelo custodiado, a
partir de documentos médicos juntados, de que 'é portador de
Doença Poliglandular Auto-imune (CID-10:E31-0) e no momento
apresenta Diabetes Mellitus Tipo1 (CD-10; E10) e Hipotireoidismo por
tireoidite de Hashimoto (CID-10:E06.03, E 03.8)'”;
b) a oitiva do MPF, independentemente da resposta do
estabelecimento prisional, a respeito do pedido de revogação da
prisão preventiva.
Vieram os autos com vista ao MPF.
Inicialmente, cumpre frisar que os autos aportaram no MPF
antes da resposta do estabelecimento prisional ao ofício expedido à fl.
105 e-STJ, razão pela qual, após a resposta, pugna-se por nova
vista do feito.
Quanto a revogação da prisão preventiva de VICTOR
HUGO, deve o pedido ser indeferido.
LMA/OBJ (PET Nº 13703/DF – 2020/0239197-2)
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À fl. 104 e-STJ, o E. Ministro Relator determinou:

3

Com efeito, na CAUINOMCRIM Nº 36/DF1, o Ministério
Público Federal expôs, de maneira longa e detalhada, sobre a atuação
VICTOR

demonstrando

HUGO
ser

funcionamento

da

ele

AMARAL
peça

CAVALCANTE

fundamental

organização

na

criminosa

BARROSO,

estrutura
já

e

no

denunciada,

apresentando fartos elementos que comprovam a necessidade da
prisão preventiva.
VICTOR HUGO BARROSO era a pessoa responsável por
movimentar grande quantia de dinheiro em espécie, gerindo a
“caixinha da propina”, atuando de forma a evitar que rastros fossem
deixados no sistema bancário oficial.
VICTOR HUGO AMARAL CAVALCANTE BARROSO é uma
das figuras centrais do núcleo criminoso do PASTOR EVERALDO, pois
a ele incumbe a função de operador financeiro do grupo. O
Colaborador EDMAR SANTOS forneceu detalhes sobre VICTOR:
[...] Que na terceira reunião que teve no citado endereço
esteve presente pessoa de nome VICTOR, pessoa de pele
clara, com aproximadamente 1,70m, magro, cabelo baixo;
Que apresentado à foto de VICTOR HUGO AMARAL
CAVALCANTE
BARROSO
(CPF
117.225.887-21),
o
colaborador reconheceu como sendo à pessoa que lhe foi
apresentada; Que VICTOR era o operador financeiro do
grupo do PASTOR EVERALDO; Que VICTOR atuava na área
da saúde e também na CEDAE; Que VICTOR fazia o contato
com as empresas a serem cooptadas, a discussão a respeito
do valor da propina a ser cobrada e, posteriormente, o
recolhimento dos valores; Que, segundo o próprio VICTOR,
de forma a dificultar as investigações, apenas um preposto
por empresa era utilizado; Que, desta forma, se algum
preposto fosse pego, ele não saberia delatar o esquema
com outras empresas; Que outra função de VICTOR dentro
da organização criminosa era fazer a contabilidade do
grupo; Que, para isso, ele possuía um sistema bancário
1

Os números dos documentos citados a seguir são aqueles constantes na cautelar.
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de

paralelo; Que VICTOR mostrava em reuniões um extrato
com entradas e saídas dos valores aos demais membros da
organização criminosa; Que VICTOR também fornecia
cartões de crédito para que os membros da organização
criminosa pudessem saldas despesas pessoais; Que VICTOR
era o responsável, quando necessário, para transferência de
valores para o exterior; Que VICTOR mencionou uma série
de providências que eram tomadas por ele para despistar as
autoridades; Que tinha como domicílio fiscal o Uruguai,
onde custodiava recursos e enviava dólares; Que, segundo
VICTOR, ainda, o mesmo entrava e saía do país sem passar
pelos controles oficiais, dando a entender para as
autoridades brasileiras que não estava presente no país
apesar de que aqui residir; Que o colaborador nunca teve
acesso ao seu número de telefone celular; Que o
colaborador só se comunicava com VICTOR por meio do
aplicativo WICKR; Que VICTOR também orientava o grupo a
não se reunir em locais com controle de acesso de visitantes
e também instruía o grupo a não levar celulares para as
reuniões; Que quando os celulares eram levados, VICTOR
disponibilizava uma capa para impedir os sinais de antena
do celular de serem transmitidos; Que, apesar de VICTOR
fazer o contato com as empresas, os percentuais a serem
cobrados eram de decisão de EDSON TORRES e PASTOR
EVERALDO; Que VICTOR era o operador ao passo que
EDSON e EVERALDO as pessoas que tinham poder de
decisão no grupo; (Termo de depoimento n. 03 – DOC. 5.3)
VICTOR BARROSO possui residência no Uruguai, em
Montevidéu:
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Além disso, foi registrada a offshore TREMEZO S/A, em
nome de sua mãe, SORAIA AMARAL CAVALCANTE BARROSO,

Duas outras offshores foram identificadas em nome de
familiares de VICTOR HUGO: FIRBANK CORPORATION, em nome de
sua irmã, LILIANA AMARAL BARROSO; e SOUTH AMERICA
PROPERTIES LLC, em nome de sua mãe, SORAIA CAVALCANTI:
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também sediada no Uruguai:

Dada a relevância da sua atuação, a VICTOR BARROSO
cabe a quota de 15% do caixa formado pelos recursos auferidos
ilicitamente pela organização criminosa:

[…] QUE os recursos auferidos ilicitamente iriam para um
caixa único, administrado por VICTOR BARROSO; Que tal
caixa único seria distribuído da seguinte forma: 30% para o
colaborador; 20% para o Governador WILSON WITZEL (que
recebia de todas as secretarias, de acordo com o relato de
EDSON); 20% para o PASTOR EVERALDO; 15% para
EDSON TORRES e 15% para VICTOR BARROSO; Que
VICTOR se dizia empresário e “dono” da empresa de valores
FÊNIX; Que o colaborador não sabe dizer se VICTOR é sócio
formal da FÊNIX; Que após a empresa de transporte de
valores que trabalhava para SÉRGIO CABRAL ser envolvida
em investigações, a FENIX passou a também fazer o
transporte de valores em espécie e foi também envolvida
em investigações; Que VICTOR é sócio de JUAREZ FIALHO,
Secretário de Estado das Cidades; Que JUAREZ é filiado ao
PSC; Que sempre falou com VICTOR por meio do aplicativo
WICKR; Que, no citado aplicativo, o colaborador tinha o
apelido FOCA1234; Que EDSON TORRES tinha o apelido de
SERROT123; Que VICTOR tinha dois apelidos MAIO2019 e
depois mudou para ABRIL2020; Que VICTOR disse que já
estava arregimentando candidatos a vereador para, no
futuro, dar suporte a campanha de deputado federal de
JUAREZ FIALHO; (Termo de depoimento n. 04 – DOC. 5.4)
A narrativa do Colaborador EDMAR SANTOS é corroborada
pelas apurações investigativas realizadas. Com efeito, VICTOR
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7

BARROSO

é

sócio

TRANSPORTADORA

de
DE

JUAREZ
VALORES,

FIALHO
por

na

meio

empresa
da

FÊNIXX

empresa

USS

Juntamente a EDSON TORRES, VICTOR BARROSO realiza
a indicação das empresas/organizações sociais que devem ser
contratadas pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Um desses
casos foi a contratação do INSTITUTO SOLIDÁRIO para fazer a gestão
do HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS, segundo relatado pelo
Colaborador EDMAR SANTOS:
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HOLDINGS S/A:

QUE EDSON TORRES e VICTOR BARROSO tinham ajustado
que a cobrança de vantagens indevidas se daria
primordialmente de organizações sociais e também da
cobrança por meio de “restos a pagar”; […] Que a
Secretaria de Estado de Saúde possuía, em 2019, alguns
contratos a vencer, como o do Hospital Getúlio Vargas que
era gerenciado pela PRO SAUDE; Que tecnicamente era
uma boa opção retirar a PRO SAUDE; Que EDSON TORRES
e VICTOR BARROSO indicaram a Organização Social SPDM
de São Paulo para vencer a licitação; […] Que para
direcionar o processo seletivo para a mencionada OS, foi
feita uma alteração dos critérios de técnica e preço por
parte de SCARDUA; Que a SPDM de fato, em razão disso,
iria ser a ganhadora pelos critérios estabelecidos; Que, no
entanto, antes do julgamento das propostas, VICTOR e
EDSON mudam de ideia quanto à SPDM, orientando que
outra OS deveria ganhar o processo licitatório; Que EDSON
e VICTOR determinam que quem deveria ganhar o processo
seria a OS INSTITUTO SOLIDÁRIO; Que a comunicação de
tal fato a SCARDUA gerou muito desconforto dentro do
órgão, por expor as fragilidades do processo e sua
manipulação; Que de fato o INSTITUTO SOLIDÁRIO ganhou
o processo seletivo; Que o colaborador ressalta que a
manipulação do processo poderá ser facilmente comprovada
da sua análise documental, uma vez que possui muitas
fragilidades; Que o dono do INSTITUTO SOLIDARIO é
pessoa de nome RICARDO CARNEIRO NEVES JUNIOR (CPF
107.416.987-57) e que a superintendente da empresa
chama-se MARIA DO ROSARIO CHEQUER (726.517.92772); Que o colaborador não sabe quanto ficou ajustado por
EDSON e VICTOR com a citada OS; Que a regra era
cobrança de 4 a 5% de OS e 20% dos “restos a pagar”.
(Termo de depoimento n. 04 – DOC. 5.4).
Com efeito, o INSTITUTO SOLIDÁRIO foi o contratado para
gerir o HOSPITAL GETÚLIO VARGAS (DOC. 5.10):
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No ano de 2019, VICTOR HUGO BARROSO interferiu na
escolha da OS NOVA ESPERANÇA na Secretaria de Administração
Penitenciária (SEAP/RJ), inclusive cooptando servidores públicos para
o cometimento do ilícito:
QUE, em 2019, o contrato da organização social (OS) que
prestava
serviços
à
Secretaria
de
Administração
Penitenciária do Rio de Janeiro (SEAP) estava para vencer;
Que a decisão de qual empresa ganharia o processo
licitatório se deu por EDSON TORRES e VICTOR BARROSO;
Que a empresa a ser favorecida era a OS NOVA ESPERANÇA
de propriedade de MARCOS PEREIRA, irmão do PASTOR
EVERALDO; (...); Que o colaborador sabe dizer, no entanto,
que VICTOR cooptou pessoas da Secretaria de Saúde ao
longo do tempo, podendo citar com o exemplo: CARLOS
FREDERICO (FRED), que foi preso recentemente, GUSTAVO
BORGES, que também foi preso, MARIA OZANA e MARIA
JULIANA, que trabalhava diretamente na qualificação das
OSs, entre outros; (Termo de depoimento n. 06 – DOC.
5.11)
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A Organização Social Nova Esperança realmente se tornou a
vencedora do certame e tem contrato de gestão da Unidade de Saúde

Na tentativa de acobertar os valores recebidos ilicitamente,
VICTOR BARROSO realiza uma série de movimentações financeiras
suspeitas, tipicamente utilizadas para prática de ato de lavagem de
capitais (RIF 51042 – DOC. 5.12):
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VICTOR HUGO BARROSO criou uma complexa organização
de pessoas jurídicas, que indicam a estruturação de

“camadas” de

ocultação de valores, também típica de lavagem de dinheiro, onde as
transações financeiras se misturam, dificultando a rastreabilidade:
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No gráfico abaixo, verifica-se que outros investigados

citados aparecem como sócios de empresas coligadas, corroborando

com as informações prestadas pelo colaborador:
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Ademais, VICTOR HUGO BARROSO, utilizando-se dessa
estrutura empresarial e outros investigados dessa organização,
viabilizou o pagamento da propina através de três formas diferentes.
A primeira forma de pagamento da propina foi a entrega de
um cartão de crédito em nome de terceiro para que o colaborar
usufruísse da vantagem indevida, realizando gastos pagos por
terceiros. EDMAR SANTOS relatou:
QUE, por volta de julho de 2019, em uma das reuniões
semanais que ocorriam na sala na Rua Rodrigo Silva, 18, o
colaborador se queixou acerca da ausência de acesso ao
repasse de sua parte das vantagens indevidas; QUE, nesta
reunião, estavam EDSON TORRES e VICTOR HUGO; QUE
VICTOR falou ao colaborador que tinham dificuldades em ter
dinheiro em espécie e acenou quanto à possibilidade de
fornecer ao colaborador um cartão de crédito, o que de fato
ocorreu após cerca de duas semanas; QUE VICTOR
LMA/OBJ (PET Nº 13703/DF – 2020/0239197-2)
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entregou ao colaborador um cartão Mastercard final 1363,
sem identificação nominal, que segundo VICTOR tinha um
teto de gasto mensal de R$ 20.000,00; QUE o colaborador
passou a pagar algumas despesas com esse cartão, com
gastos mensais na ordem de R$ 5.000,00 ou R$ 6.000,00;
QUE em determinado momento, em uma tentativa de
compra na internet, o colaborador se viu diante da
necessidade de informar os dados do cartão; QUE o
colaborador entrou em contato com VICTOR através do
Wickr; QUE VICTOR informou que o cartão estava em nome
de DANIEL MARZULO REIS e informou CPF, endereço etc,
mas o colaborador não se recorda; QUE o colaborador
apresentará como corroboração o comprovante de uma
compra feita com este cartão; QUE o colaborador sabe que
outras pessoas utilizavam cartões semelhantes, como
EDSON TORRES e o secretário das cidades JUAREZ FIALHO,
que chegou a lhe mostrar o cartão; (Termo de depoimento
n. 23 – DOC. 5.13)
Conforme narrado, essa forma de pagamento da vantagem
indevida beneficiou outros investigados dessa organização, como
EDSON TORRES e JUAREZ FIALHO.
Por sua vez, DANIEL MARZULO REIS é fundamental no
cometimento do crime, pois serviu como “laranja” para a entrega da
vantagem indevida.
Há fartos elementos que levam ao vínculo entre DANIEL
MARZULO REIS e o grupo do VICTOR HUGO BARROSO.
DANIEL REIS é empregado do Hospital American Cor, assim
como a irmã de VICTOR HUGO, LILIANA AMARAL CAVALCANTE
BARROSO POURCHET, e seu cunhado WAGNER CARLOS POURCHET.
Além disso, um dos antigos sócios do Hospital American Cor,
VICTOR DUQUE ESTRADA ZEITUNE, foi sócio de VICTOR HUGO
BARROSO e sua irmã LILIANA BARROSO na empresa TURN ON
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI:
LMA/OBJ (PET Nº 13703/DF – 2020/0239197-2)

Documento assinado via Token digitalmente por LINDORA MARIA ARAUJO, em 02/10/2020 12:40. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave C98A5913.8C778D54.39BA9F12.76FAF51D

15

A segunda forma de pagamento da propina foi por meio de
entrega de dinheiro em espécie aos integrantes da organização
criminosa. Assim descreveu EDMAR SANTOS:
QUE, a partir de outubro de 2019, VICTOR diz ao
colaborador que seria possível a entrega de valores em
espécie; QUE essas entregas seriam feitas por um emissário
de EDSON TORRES chamado NILO a um emissário do
colaborador chamado MARCELO (CLÁUDIO MARCELO
SILVA), já mencionados em outro anexo; QUE NILO e
LMA/OBJ (PET Nº 13703/DF – 2020/0239197-2)
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MARCELO já se conheciam em razão dos fatos narrados no
Anexo referente ao Hospital Universitário Pedro Ernesto;
QUE as conversas se davam diretamente entre NILO e
MARCELO; QUE foram pagos em espécie 175 mil dólares em
moeda, que ficaram armazenados com MARCELO, QUE
foram recebidos também aproximadamente R$ 500 mil,
que, junto com os R$ 600 mil recebidos do empresário JOSÉ
CARLOS, foram convertidos em Euros e guardados em um
cofre em Portugal no Banco Milênio; (Termo de depoimento
n. 25 – DOC. 5.14)
Os investigados citados como intermediários do pagamento
já foram objeto de análise de suas participações em outros tópicos.
A terceira forma de pagamento ocorreu através do custeio
de uma viagem particular do colaborador por meio de uma agência de
turismo:
QUE o colaborador fez uma viagem em julho de 2019 com
sua família e VICTOR HUGO sugeriu, como uma forma de
compensação por vantagens indevidas que o colaborador
não vinha tendo acesso ante as dificuldades de geração de
dinheiro em espécie pelo grupo do PASTOR EVERALDO, que
o colaborador fechasse a viagem pela RJ TOUR, com contato
através de um atendente chamado GABRIEL; QUE VICTOR
afirmou que ele teria facilidade de fazer os pagamentos
através desta agência; QUE o colaborador então fechou o
pacote com a empresa, mas acabou pagando pelas
passagens com seu próprio cartão de crédito, pois ficou com
receio de ter problemas com as reservas durante a viagem;
QUE o colaborador não tem certeza se VICTOR pagou algo
diretamente à RJ TOUR; QUE o colaborador recebeu 10 mil
libras em espécie de VICTOR para usar na viagem; QUE o
colaborador chegou a usar o cartão de crédito que VICTOR
havia lhe fornecido conforme narrado em anexo próprio;
QUE essas quantias faziam parte de sua cota no caixinha
das vantagens indevidas; (Termo de depoimento n. 24 –
DOC. 5.15)”
A RJ TUR (Agência Brasileira de Câmbio e Turismo EIRELE) é
agência de turismo de GABRIEL AMARAL CAVALCANTE SOLE, primo
de VICTOR HUGO BARROSO e LILIANA BARROSO. Tem como
LMA/OBJ (PET Nº 13703/DF – 2020/0239197-2)
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uma das sócias a empresa AC Barroso Investimentos e Participações
Eireli, que, por sua vez, tem como sócios VICTOR HUGO BARROSO

A variedade de formas de pagamentos e a complexidade de
relações interpessoais de pessoas físicas e jurídicas demonstram a
estabilidade e permanência da organização.
Acrescente-se que VICTOR HUGO, sabendo que seu nome
havia sido citado na investigação, saiu do país e foi para o Uruguai.
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e sua irmã LILIANA BARROSO:
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Assim é que, em 16/08/2020, poucos dias depois de tomar
conhecimento de que era investigado, VICTOR HUGO AMARAL
CAVALCANTE BARROSO alugou um avião particular e viajou do
Rio de Janeiro (GIG) para o Uruguai (Aeroporto Internacional
de Carrasco), evadindo-se do país e colocando em sério risco
penal:

Seu

regresso

ao

território

brasileiro

não

afasta

a

necessidade da prisão cautelar, porque está mais do que comprovado
que VICTOR HUGO BARROSO criou um longa teia de empresas e
organizações para as fraudes e a lavagem do dinheiro e tem grande
facilidade de deixar o país e viver tranquilamente no Uruguai e/ou
outro lugar onde possui offshore.
O quadro fático-processual em nada se alterou desde a
decretação da prisão preventiva, que, por isso mesmo, deve ser
mantida, sendo incontestável o risco para a ordem pública, a
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não só a apuração dos fatos, como também a aplicação da lei
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instrução criminal e a aplicação da lei penal se VICTOR HUGO
BARROSO for colocado em liberdade.
Nesse contexto, portanto, reputa-se imprescindível a
manutenção da segregação preventiva decretada em desfavor
verificando, até esse momento, a existência de motivo suficiente para
alteração da decisão, razão pela qual o Ministério Público Federal se
manifesta contrariamente ao pedido de revogação da prisão
preventiva.
Por fim, o Ministério Público Federal reitera o pedido de
nova vista dos autos após a resposta do estabelecimento
prisional a respeito do ofício já expedido pelo STJ.
Brasília, data da assinatura eletrônica.

LINDÔRA MARIA ARAUJO
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA
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de VICTOR HUGO AMARAL CAVALCANTE BARROSO, não se

