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Polícia Federal deflagrou a segunda fase da
operação “Ararath” e cumpriu 7 mandados de busca
e apreensão, expedidos pelo Tribunal Regional
Federal da 1ª Região (TRF-1). Entre os alvos da

investigação, desta vez, estão o juiz federal Julier Sebastião
da Silva e o presidente do Departamento Estadual de Trânsito
de Mato Grosso (Detran), Giancarlo da Silva Lara Castrillon.
Os agentes estiveram na casa e nos gabinetes dos 2 e
recolheram diversos documentos, que serão analisados nos
próximos dias. Segundo a PF, também foram apreendidos R$
230 mil em dinheiro e celulares.

O empresário e pecuarista Osvaldo Alves Cabral foi outro
alvo da PF e acabou detido. Durante o cumprimento do
mandado, os agentes encontraram munições de uso restrito e,
por este motivo, acabou preso. Após ser ouvido, pagou fiança e
acabou liberado.

Todos mandados foram cumpridos no início da manhã.
Castrillon conta que recebeu os agentes em casa por volta das
7 horas. “Chegaram, apresentaram o documento e recolheram
algumas coisas que eles consideraram importantes. Na
verdade, de mim, levaram um notebook quebrado e algumas
agendas antigas”.

Já no gabinete da presidência do Detran nada foi retirado.
Agentes também estiveram no prédio da Justiça Federal, na
avenida Historiador Rubens de Mendonça (CPA), para
apreender materiais do gabinete de Julier. Ao mesmo tempo,
uma outra equipe estava na casa do magistrado, onde também
foram apreendidos documentos.

As investigações, que agora atingem Julier Sebastião, foram
iniciadas em 2011 e envolviam, a princípio, a empresa Globo
Fomento Mercantil, da qual Gércio Marcelino Mendonça Júnior,
conhecido como Júnior Mendonça, tinha participação. O
empreendimento era localizado em Várzea Grande, mas deixou
de funcionar em 2012. No último dia 12 de novembro, a Polícia
Federal deflagrou a operação “Ararath” e deu início às buscas e
apreensões em Cuiabá, Várzea Grande e Nova Mutum. Na data,
11 mandados foram cumpridos. Documentos e dinheiro foram
recolhidos pelos agentes em empresas e residência.

Com a análise do material obtido após diversas
interceptações telefônicas, a Polícia Federal chegou ao
nome de um advogado, que tinha contato com os
defensores de uma terceira empresa. Em março do ano
passado, o juiz da 5ª Vara Federal, José Pires da Cunha,
declinou da competência e, atendendo pedido da PF,
desmembrou o processo em duas partes.

A parte que inclui o juiz e esta terceira empresa foi remetida
para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), onde a
investigação contra Julier, que por ser magistrado possui foro
privilegiado, passou a correr. Os mandados de busca e
apreensão expedidos pelo TRF-1 e cumpridos nesta segunda-
feira (25) não são claros em demonstrar qual a participação do
juiz em toda a investigação, nem se a conduta do magistrado

está relacionada com a primeira fase da operação. Os
documentos citam a existência de indícios do crime de tráfico
de influência. “Diante dos indícios (...) e da necessidade de
resposta sobre a origem de valores que transitaram entre os
investigados, necessária a medida de busca e apreensão”,
afirma o desembargador federal Luciano Tolentino Amaral, em
trecho do documento.

OPERAÇÃO

Segundo investigações realizadas pela Polícia Federal,
factorings em Mato Grosso exerciam atividades de instituições
financeiras, porém não possuíam autorização do Banco Central.
O inquérito federal só teve início em 2011, quando a PF recebeu
denúncias de que um grupo de factorings, com fachada de
empresa de empréstimo de dinheiro a juros para pessoas físicas
e jurídicas, cometia delitos contra o Sistema Nacional
Financeiro, além de praticar o crime de lavagem de dinheiro.
As investigações chegaram à base do grupo: a Globo Fomento
Mercantil. O dinheiro das negociações passava pelas contas das
factorings e de demais empresas. 

O início das apreensões foi em 12 de novembro. Na data,
entre os locais de busca e apreensão estão a empresa
Amazônia Petróleo e a casa de Júnior Mendonça. Advogado
do empresário, Maurício Aude destaca já foram solicitadas
cópias do inquérito e dos primeiros depoimentos prestados à
PF. Os materiais serão analisados pelo profissional a partir
dessa semana.

Entre os depoimentos já prestados está o da ex-esposa de
Mendonça e também ex-namorada de Julier, a colunista
Kharina Nogueira Peres. Na última semana, ela compareceu à
sede da Polícia Federal, onde afirmou estar sendo ameaçada de
morte. Ela também destacou que entre os negócios de
Mendonça estava o “empréstimo de dinheiro a juros”. Já sobre
Julier Sebastião, Kharina destaca que o magistrado sempre se
reuniu muito com políticos e fazia perguntas sobre Júnior
Mendonça.

JULIER SEBASTIÃO DA SILVA

Procurado durante todo o dia, Julier Sebastião evitou falar
com a imprensa. Por meio de nota, se disse surpreso e
indignado com a inclusão do nome dele entre os investigados
pela operação. Ele negou qualquer envolvimento com os
demais acusados. “Não mantenho qualquer ligação com atos
tidos por irregulares na referida apuração”. 

O magistrado ressaltou que ainda não teve conhecimento
sobre quais são os fatos realmente sob investigação. “Sabe-se
apenas da existência de diálogos de terceiros, os quais, por
certo, não trazem qualquer participação deste em suposta
infração”.

Julier concluiu o comunicado ressaltando que confia nas
instituições envolvidas. “Sempre pautei minha conduta pessoal
e profissional com a mais absoluta ética e seriedade, como é do
conhecimento de toda a sociedade mato-grossense”.

GIANCARLO CASTRILLON

Presidente do Detran, Castrillon também negou
qualquer tipo de envolvimento com o esquema de lavagem
de dinheiro. Destacou que jamais movimentou quantias
vultuosas nas duas contas bancárias no nome dele. “Além
disso, nunca paguei passagens aéreas para o magistrado,
que eu nem sei quem é, ou aluguei carro para ele. Tudo o
que tenho é declarado e abro meu sigilo bancário, se
necessário, para provar que não tenho nenhuma
participação”.

Ele ainda negou qualquer vínculo com Julier ou outro
magistrado. “Reitero que não sei qual é o magistrado citado
no mandado que recebi, mas posso afirmar que desde que
assumi o Detran jamais atendi algum juiz ou
desembargador, estadual ou federal, em meu gabinete”.

Investigações revelam que 
pelo menos R$ 500 milhões
foram movimentados ilegalmente nos 
últimos 6 anos em Mato Grosso 
por factorings ilegais
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Julier e presidente do Detran
são alvos da operação da PF

7 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo TRF-1, foram cumpridos pela Polícia Federal e uma pessoa foi detida por porte ilegal de arma
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