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EXMO. SR. CORREGEDOR-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCELO RIBEIRO FREIXO, ELIOMAR DE SOUZA COELHO, FLÁVIO 

SERAFINI, PAULO SÉRGIO RAMOS BARBOZA e WANDERSON NOGUEIRA, 

Deputados Estaduais no exercício dos mandatos, com endereço funcional na Rua 

Dom Manuel s/n°, Palácio 23 de julho, Praça XV, Rio de Janeiro (RJ), CEP 20010-

090, no Estado do Rio de Janeiro, sala T-04, T-05, 213, 508 e 408, respectivamente, 

vêm, respeitosamente, a V. Exª. requerer a instauração de  

 

 

 

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO 

DE AFASTAMENTO CAUTELAR 

 

 

 

para apuração de desvios funcionais do Conselheiro JONAS LOPES DE 

CARVALHO JÚNIOR, com base nos artigos 88-A, I, 94, V e 108, ambos da Lei 

Complementar nº 63, de 1º de agosto de 1990; no art. 150, V do Regimento Interno 

do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro; e artigos 5º e 43, ambos da Lei 

Estadual nº 5.427, de 1º de abril de 2009, pelos fatos e fundamentos que passam a 

expor: 
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 O presidente do TCE-RJ, Jonas Lopes de Carvalho Júnior, foi conduzido 

coercitivamente na manhã desta terça-feira (13/12) para prestar depoimento na 

Polícia Federal, na Zona Portuária do Rio, em ação conjunta com o Ministério 

Público Federal. Ele foi citado em delações premiadas de funcionários das 

construtoras Carioca Engenharia e Andrade Gutierrez. Ele teria recebido propina 

para aprovar contas de obras públicas como a Linha 4 do Metrô e o Arco 

Metropolitano. A operação batizada de “Descontrole” visa a apurar crimes de 

corrupção passiva, lavagem de dinheiro e outros crimes que teriam sido praticados 

por Jonas Lopes. Segundo informações da mídia, a condução coercitiva foi 

determinada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Felix Fisher. A 

operação Descontrole foi deflagrada pelo braço da Lava Jato no Rio, sob orientação 

da Procuradoria-Geral da República. 

 

 O esquema de corrupção nessas obras – Linha 4 do Metrô e Arco 

Metropolitano – foi revelado na Operação Calicute, que resultou na prisão do ex-

governador do Rio Sérgio Cabral, no dia 17 do mês passado. 

 

 Em outro acordo de delação assinado com o Ministério Público Federal, o 

executivo da Odebrecht Leandro de Andrade disse que Jonas Lopes teria pedido 

dinheiro para aprovar o edital de concessão do Maracanã e as contas da Linha 4 do 

Metrô. Em 2013, o então secretário de Governo de Sérgio Cabral, Wilson Carlos, 

avisou à empreiteira que o edital do Maracanã havia sido enviado ao TCE e que a 

empresa deveria procurar Jonas Lopes. Leandro Azevedo acrescentou que Jonas 

Lopes e ele teriam acertado o pagamento de R$ 4 milhões em quatro parcelas de 

R$ 1 milhão a serem pagas de seis em seis meses. 

 

 A “contrapartida era absolutamente clara”, afirmou o delator: em troca do 

pagamento, o TCE aprovaria o edital da concessão do Maracanã. A primeira parcela 

teria sido paga em 10 de fevereiro de 2014 ao filho de Jonas Lopes, Jonas Lopes de 

Carvalho Neto, no seu escritório de advocacia, no Centro do Rio. As demais 
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prestações não teriam sido pagas por causa da Lava Jato. Com relação à aprovação 

da Linha 4 do Metrô, o pedido de propina teria sido feito aos executivos das três 

empreiteiras do consórcio da obra: Queiroz Galvão, Odebrecht e Carioca 

Engenharia. O pedido feito seria de 1% do valor do contrato, aproximadamente R$ 

60 milhões, supostamente repartido entre conselheiros. Segundo o delator, a 

Odebrecht não fez o pagamento. 

 

 Uma das obras citadas pelos delatores, a reforma do Maracanã teve R$ 198 

milhões bloqueados pelo TCE, em julho deste ano, em créditos vigentes para as 

construtoras Odebrecht e Andrade Gutierrez para a reforma do estádio. 

 

 Na ocasião, o ex-dirigente da Andrade Gutierrez Clóvis Renato Numa Peixoto 

Primo afirmou em delação ter autorizado o pagamento de propina para o TCE no 

valor de 1% do contrato do Maracanã, reformado por um consórcio formado pela 

Andrade Gutierrez, pela Odebrecht e pela construtora Delta. Na mesma delação, ele 

também disse que pagou 5% de propina ao ex-governador Sérgio Cabral. 

 

 Outro delator, Ricardo Pernambuco Júnior, acionista da Carioca Engenharia, 

citou nominalmente o presidente do TCE como negociador direto do pagamento da 

propina. Jonas Lopes de Carvalho Júnior teria cobrado cinco parcelas de R$ 200 mil 

da empreiteira, conforme noticiado no jornal O Globo, na edição do dia 18 de 

novembro (em anexo), um dia após a prisão do ex-Governador Sérgio Cabral. 

 

 A conduta supostamente praticada pelo Presidente do TCE é vedada a 

Conselheiro, sob pena de perda de cargo, nos termos do art. 150, V do Regimento 

Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e art. 94, V da Lei 

Complementar nº 63, de 1º de agosto de 1990. 
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 Portanto, as provas obtidas em colaboração premiada, já homologada, 

apontam condutas extremamente gravosas e contrárias aos princípios do direito 

público, principalmente por terem sido supostamente praticadas pelo Presidente do 

Tribunal de Contas. 

 

 Destarte, o art. 43 da Lei do Processo Administrativo Estadual prevê que em 

caso de perigo ou risco iminente de lesão ao interesse público ou à segurança de 

bens, pessoas e serviços, a Administração poderá adotar providência acauteladora. 

 

 O afastamento do cargo da Presidência do TCE, de tamanha importância e 

influência, é medida acauteladora necessária para o caso em concreto. 

 

 Esta medida igualmente encontra amparo jurisprudencial. Vejamos. 

 

Informativo nº 0499 

Período: 4 a 15 de junho de 2012. 

CORTE ESPECIAL 

PENAL. INQUÉRITO. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. 

AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. 

Cuida-se de pedido de instauração de inquérito de competência 

originária do STJ no qual o MPF pretende a apuração de fatos em 

tese delituosos - formação de quadrilha, falsidade ideológica e 

peculato, tipificados nos arts. 288, 299 e 312 do CP - descortinados 

em procedimento administrativo realizado pelo Ministério Público 

estadual. De acordo com a representação, a investigação levada a 

efeito na origem revelou indícios de desvio de recursos públicos na 

celebração de convênios firmados entre associações civis e 

municípios, tendo por objeto principal a construção de módulos 

sanitários para atender famílias carentes. Pelo que se apurou, as 

verbas repassadas às mencionadas associações, ao que parece, 
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jamais reverteram para a implantação do projeto, tendo, na prática, 

favorecido sócios e administradores dessas entidades e terceiros, 

entre eles o conselheiro do Tribunal de Contas do estado (TCE). 

Tendo em vista a prerrogativa de função inerente ao cargo de 

membro de TCE, o parquet encaminhou cópia dos autos ao MPF, 

para que este adotasse as medidas cabíveis tendentes ao 

prosseguimento das investigações, dando azo a este pedido de 

instauração de inquérito, no qual se requer, entre outros pedidos, a 

quebra do sigilo bancário e fiscal dos investigados e o afastamento 

liminar do conselheiro do TCE do exercício de suas funções. Assim, 

a Corte Especial, por unanimidade, entendeu, no caso, que a quebra 

do sigilo bancário e fiscal afigura-se legítima, indispensável à 

apuração de delito funcional com envolvimento de valores públicos. 

E, por maioria, determinou o afastamento cautelar do 

conselheiro do TCE, por entender que, em circunstâncias 

excepcionais, admite-se o afastamento cautelar de agentes 

públicos do exercício do seu cargo ou função, mesmo durante a 

fase de inquérito, desde que presentes elementos indiciários e 

probatórios da conduta delituosa, a incompatibilidade com o 

exercício do cargo ou função e o risco para o regular 

desenvolvimento das investigações. Precedente citado: APn 300-

ES, DJ de 6/8/2007. Inq 780-CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado 

em 6/6/2012. 

 

 

Habeas corpus. Penal. Processo Penal. 2. Ação de habeas corpus. 

Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Suspensão 

do exercício de função pública. Cabimento. Proteção judicial efetiva. 

As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao 

implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É 

cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da 
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aplicação ou da execução de tais medidas. Precedentes. 3. 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Afastamento do 

cargo. Possibilidade. Art. 29 da LOMAN. Art. 319, VI, do CPP. 

Recebimento da denúncia por crimes graves, ligados à função 

pública, aliado à fundamentação em fatos concretos que 

levaram à conclusão de que a medida era necessária. 4. 

Denegada a ordem. 

 

(HC 134029, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, 

julgado em 18/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 

DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016)  

 

 

Face ao exposto, requerem os Representantes: 

 

 

a) Que seja instaurado processo administrativo necessário à apuração da 

conduta de Jonas Lopes de Carvalho Júnior, nos termos do art. 88-A, I da Lei 

Complementar nº 63, de 1º de agosto de 1990; 

 

b) Que seja aplicado o afastamento cautelar do Conselheiro Presidente 

enquanto durar a investigação sobre o caso, com fulcro no art. 43 da Lei 

Estadual nº 5.427, de 1º de abril de 2009; 

 

c) Que ao final, se apurados desvios do Presidente do TCE, sejam aplicadas as 

medidas legais cabíveis; 

 

d) Que o resultado do processo administrativo instaurado seja encaminhado 

para os Deputados Representantes. 
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Nestes termos, 

Pede deferimento 

 

Rio de Janeiro, 13 de Dezembro de 2016. 

 

 

MARCELO RIBEIRO FREIXO 

 

 

ELIOMAR COELHO  

 

 

FLÁVIO SERAFINI 

 

 

PAULO RAMOS 

 

 

WANDERSON NOGUEIRA 

 

 


