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:PROCURADOR-GERALDA REPÚBLICA

DECISÃO: 1. Trata-se de requerimento formulado pelo Procurador-

Geral da República, vinculado a inquérito que tramita nesta Corte, de

decretação da prisão preventiva de Lúcio Bolonha Funaro para garantia

da ordem pública e garantia da ordem econômica.

2. Em sua manifestação (fls. 2-70), o Procurador-Geral da República

sustentou, no mais relevante:

"[ ... ] um dos grandes operadores da organização

criminosa investigada na 'Operação Lava Jato' é Lúcio Bolonha

Funaro.

Conforme será visto a seguir, trata-se de operador com

larga experiência em negócios ilícitos envolvendo fundos de

pensão e entes públicos. Funaro esteve envolvido em vários

escândalos de âmbito nacional e foi beneficiado com o

beneficio da Colaboração Premiada no caso do Mensalão (STF-

AP470).

As investigações demonstram que Funaro tem estreita

relação com o Deputado Eduardo Cunha, já denunciado ao

Supremo Tribunal Federal pelos crimes de corrupção e lavagem

de dinheiro (INQ 3983/DF). Esses pagamentos ilícitos

relacionados à compra de navios-sondas da Samsung pela

Petrobras.

[ ...]

Consoante será explanado em detalhes no item a seguir,

Lúcio Bolonha Funaro tem longa e Íntima relação com Eduardo

Cunha, havendo fortes evidências no sentido de que o

parlamentar utilize os serviços de Funaro para lavar e ocultar

valores ilícitos provenientes do esquema em tela, especialmente

no que que conceme a Eduardo Cunha.

Não bastasse isso, também atua como intermediário e
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destinatário de vários esquemas de propina, inclusive

contemporâneos.

II - Papel de Lúcio Bolonha Funaro na organização

criminosa

Com base nas diligência realizadas até o momento, foi

possível recolher diversos elementos que apontam para o

recebimentode vantagensindevidas milionárias por parte de

EDUARDO CUNHA, em razão de sua atuação perante o

CongressoNacional, bem como de diversos outros agentes

públicos.

Os elementosindicam, ainda, que um dos operadoresdos

valoresrecebidosilicitamente, aomenos,por EduardoCunha,é

justamenteLúcio BolonhaFunaro.

Ademais, o próprio FUNARO solicitou e recebeupara si

diversosvaloresprovenientesdeesquemasde corrupção.

[ ...]
A proximidade entre EDUARDO CUNHA e FUNARO é

antiga e muito mais do que afirmam publicamente. Embora

digam que apenas se conhecem,verificou-se um estreito e

perniciosorelacionamentoentreambos.

[ ...]
Da mesmaforma, o relatório da CVM no PAS006/ 2012

comprova a relação entre EDUARDO CUNHA e LÚCIO

BOLONHA FUNARO, apontando que ambos foram

diretamentebeneficiadosno esquemade fraudes envolvendo o

Fundo de Pensãoda PRECEentre 2003 e 2006. Os lucros

obtidos por EDUARDO CUNHA fraudulentamente foram por

meio de empresas e pessoasligadas diretamente a LÚCIO

BOLONHA FUNARO.

[ ... 1

LÚCIO BOLONHA FUNARO é personagemantigo dos

noticiários policiais nacionais, envolvido em grandes

escândalosde corrupçãodo Brasil nosúltimos tempos.

Apareceu no escândalodo BANCOOI', afirmando que o

tesoureiro do PT, JOÃO VACCARI NETO, cobrava propina

para intermediar negócioscom fundos de pensãoem favor do
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partido.

FUNARO também foi envolvido no casoBANESTADO e

na OperaçãoSATIAGRAHA, na qual chegoua ser preso.

Da mesmaforma, FUNARO foi diretamenteenvolvido no

CasoMENSALÃO, responsávelpor repassarvaloresda SMP&B

(empresade MARCOSVALÉRIO) ao antigo Partido Liberal, em

especiala WALDEMAR DA COSTANETO, por intermédio de

sua corretora GUARANHUS. Na época, apurou-se que a

GUARANHUS repassoua quantia de R$ 6.500.000,00ao então

líder do Partido Liberal,VALDEMAR COSTANETO.

Inclusive, FUNARO fez acordo de colaboraçãopremiada

com a Justiça em 2005. Neste acordo, urna das cláusulas

estabelecidasera a necessidadede não praticar novos crimes,

sobpenade rescisãodo acordo.

Porém, apurou-se que o envolvimento de FUNARO com

negóciosespúrioscontinua plenamenteativo.

FUNARO é, ainda, responsável por diversas empresas,

que não possuem atividade lícita e que continuam a fazer

exatamente aquilo que ele fazia e foi apurado - e inclusive

confessadopor ele - na época do Mensalão: a lavagem de

valorespara políticos.

[ ... J

Há centenasde comunicaçõesde operaçõessuspeitasno

COAF envolvendo FUNARO e suasempresas.

[...] Segundoseapurou, a movimentaçãode FUNARO se

caracterizapelo trânsito rápido de recursos,com o recebimento

de recursosatravésde TEDse depósitosem espéciepara envio,

no mesmo dia, de TEDs e pagamento de chequesemitidos,

tendo realizadohabitualmente transaçõesdestanatureza.

[...]
Na denúncia ora apresentada, também se trazem, entre

outros, diversos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro,

praticados de 2011a dezembro de 2015.O esquemacomeçou

com atos de Eduardo Cunha, Alexandre Margotto e Funaro

para a nomeaçãode FábioCleto já com o intuito de recebimento

de propina e apenascessoucom a demissãodeste último de
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uma dasVice-PresidênciasdaCaixa.

O colaboradorFábioCieto, em depoimento,ressaltouque

o relacionamentopolítico de Funaronãoserestringea Eduardo

Cunha:

[ ...]
Emesquemadiverso, o colaboradorNelsonJoséde Mello

narrou o pagamentode vantagensindevidas a EduardoCunha

e Lúcio Bolonha Funaro por meio de contratos fictícios.

Participou, inclusive, que Lúcio Funaro continuou a procurá-lo

recentemente,mesmoapósseudesligamentoda empresa.Não

bastasseisso, procurou-o em sua casa e por meio de seu

telefone residencial, apesar de o colaborador nunca ter

fornecido taisdados.

Tambémchamaa atençãoa agressividadede Funaro no

trato com o colaborador,manifestadapor termos como 'você

não sabe com quem está se metendo' e 'está querendo me

foder?'. Outrossim, confirmou diversos dos fatos acima

narrados, a exemplo da relaçãode Funaro com as empresas

RoystereAraguaia.

[...]
Posteriormenteao acordo, Nelson Mello peticionou ao

Ministério Público informando ter sido procurado, no mês de

marçode2016,por Funaroe por EduardoCunha.

Taisfatosmostramo longo alcance,inclusive temporal,e a

contemporaneidadedosesquemasdeFunaro.

[...]
Diante dessequadro fático, é inegável que seencontram

configurados, no caso em tela, os pressupostose requisitos

autorizadoresdaprisãopreventiva.

Deveras,oscrimesora investigados,quaissejam,lavagem

de dinheiro, corrupçãoe organizaçãocriminosa,possuempena

máxima superior a quatro anos de reclusão (ar!. 313, I, do

CódigodeProcessoPenal).

E, o histórico profissional de Funaro indica quenenhuma

outra medida cautelar seria eficiente e útil para estancarsuas

atividades ilícitas. Trata-sede pessoaque tem o crime como
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modusvivendi ejá foi beneficiadocomacolaboraçãopremiada,

um dos maioresincentivos que a Justiçapode concedera um

criminoso, a fim de que abandone as práticas ilícitas. No

entanto, prosseguiu delinquindo, mesmo após receber o

beneficio.Cuida-sede verdadeira traiçãoao voto de confiança

dadoaelepelajustiçabrasileira.

Não há ressaibode dúvidas, outrossim, de que os crimes

da espéciesãode lesividade bem mais vultosa se comparados

àquelesgeradospeladelinquênciapatrimonial tradicional.

[ ... J

Pessoasque vivem de práticas reiteradase habituais de

crimesgraves,semqualquer freio inibitório, colocamem risco,

concretamente,aordempública.

Por seu turno, as milionárias movimentaçõesfinanceiras

suspeitase atípicas,detectadaspelosRelatóriosde Inteligência

Financeirado COAF,em que Funaro e suasempresasfiguram

como envolvidos, também demonstram que a sua atividade

ilícita permanece, pondo em também em risco, clara e

concretamente,a ordemeconômica.

Se não bastasse, seu intimo envolvimento com o

PresidentedaCâmarados Deputados,EduardoCunhae outros

políticos investigados, demonstra também que Funaro não

figura comocoadjuvanteno cenáriocriminosoora delineado.

Adernais, a ousadia de Funaro é conhecidano meio em

que circula e ficaramaindamais evidentesno episódionarrado

acimaem que ameaçoude morte um idoso de mais de oitenta

anos(Milton Schahin)em razãode disputa econômica.

Ora, se Funaro é capazde ameaçarde morte um ancião

em razãode disputascomerciais,nãohá dúvidas de quenão se

rogará a prejudicar a investigação sobre os fatos que o

incriminam.

Definitivamente, tal afirmação não se trata de mera

especulação.Os recentesfatos que culminaram com a inédita

prisão de um Senadorno exercíciodo cargo provam que os

integrantes da organização criminosa estão dispostos a

qualquercoisapara frear osavançosda persecuçãopenal.
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Demais disso, as provas recolhidas nas buscas e

apreensõesrealizadasnas residênciase locais de trabalho do

Senador Delcídio do Amaral, do seu Chefe de Gabinete, do

advogadoEdsonRibeiro e do banqueiroAndré Esteves,ainda

estãosobanálise.

Contudo, da verificaçãofeita até°momento, já é possível
identificar uma relação também entre o SenadorDelcídio do

Amaral eo operadorLúcio BolonhaFunaro.

De fato, foram encontradosdocumentos e anotaçõesno

gabinetedo Senadornosquaisselê,emmaisdeuma passagem,

o nomeFunarorelacionadoa valoresmonetários.

Consta,efetivamente,de um dos documentos, intitulado

'Eleição-2012',a seguinte anotação:R$ 500.000,00seguido do

nome 'Lúcio Funaro'. Na mesma lista, há nomes de outros

investigados: João Vaccari, Ricardo Pessoa e 'Júlio'

(provavelmenteJulio Camargo),Atilano (relacionadoà empresa

lESA)e empresaEngevix (cujossóciosencontram-sepresosem

Curitiba). (doc. 25 - parte do item 41 do auto de apreensão

referenteà açãocautelar4037-STF,EquipeDF-02)

Em outro documento, tambémapreendidono gabinetede

Delcídio do Amaral, o nome de Lúcio Funaroestáassociadoao

valor de R$ 100.000,00.(doc. 26 - parte do item 41 do auto de

apreensãoreferenteà açãocautelar4037-STF,EquipeDF-02)

Como se nota, além da intima relação com Eduardo

Cunha, as recentesmedidas revelaram que Funaro também

possui relação(pelomenos)como SenadorDeládio doAmaral,

presorecentementepor tentarembaraçara investigação.

Com asfortes evidênciasde que a relaçãode Funaro não

se limita ao Deputado Eduardo Cunha, mas se espraia para

diversos integrantesde organizaçãocriminosa,entre os quais o

SenadorDelcídio do Amaral. Além de todos os fatos anteriores

que revelamahabitualidade na prática de crimesgraves,assim

mais evidente ainda se toma a necessidadeda decretaçãoda

prisão.

Assim, a riqueza fática e a robustez das evidênciasnão

deixam dúvidas de que se trata de organizaçãocriminosa com
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alto poder econômicoe político, cujadimensãoainda é incerta.

Entre seusintegrantesestãoos maioresempresáriosdo país e

políticoscomgrandeinfluência dentro do Estado.Lúcio Funaro

é peça chave nessaorganização.Segregá-locautelarmenteé

imprescíndívelpara aomenosenfraquecero funcionamentodo

grupo crimínosoorganizadoaindaativo.

Efetivamente,para que uma organizaçãocrimínosadessa

magnitude funcione de forma eficaz, necessitade sofisticados

mecanismosde lavagemde dinheiro. Em tal contexto,Funaro

tem participação central. A enorme quantidade de empresas

utilizadas por Funaroparaa práticade lavagemde dinheiro em

beneficio da organização crimínosa, bem como a sua alta

expertise, com longa atuaçãona área de lavagem de ativos

ilícitos, são suficientespara demonstrar a imprescíndibilidade

damedida.

Portanto, Funaro é um dos grandes operadores da

organizaçãocriminosa, responsávelpor sofisticadaengenharia

fínanceiraque permite aogrupo criminoso ocultar e dissimular

o dinheiro ilícito provenientedoscrimespraticados,o que toma

patentea gravidadeea reiteraçãodeseusatos.

Destarte,pode-sechegarclaramenteà conclusãode que o

histórico de Funaro demonstra que a única medida cautelar

hábil a fazer cessar a prática de tais crimes é a prisão

preventiva, visto que, embora ínvestigadoem diversosoutros

casos, chegando a ser beneficiado com um acordo de

colaboraçãopremiada onde se compromete a não praticar

outros crimes,o operador continua fazendodo crime seumeio

devida.

Portanto,a prisão preventiva,em relaçãoa Lúcio Bolonha

Funaro,émedida queseimpõe.

[ ..• J

De fato, não é de se imagínar que Funaro, cujos

antecedentescriminais começamem 1996,somammais de dez

ocorrências entre ínquéritos e processos, passam por um

descumprimentode acordode colaboraçãopremiadae chegam

aos dias de hoje (como prova o depoimento de NELSON
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MELLO), interromperá espontaneamentea carreira delitiva.

A experiência demonstra que o agente delitivo que cria

tais esquemas não os interrompe sem um motivo forte,

primeiramente por serem bastante lucrativos e, sobretudo, por

ter deveres perante terceiros, igualmente beneficiados pelos

delitos, de modo que pode não o conseguir abandonar ainda

que queira.

Tambémé preciso lembrar que a prisão preventiva, como

medida cautelar, dirige-se para o futuro, embora calcada em

prova de fatos passados.Aqui, a garantia da ordem econômica

e da ordem pública se baseiaem prognóstico bastante seguro,

decorrente de todos os elementos acima expostos, de que

Funaro continuará delinquindo sepermanecersolto.

Assim, não se cuida de juízo precipitado nem decorrente

da mera gravidade abstrata dos delitos cometidos a conclusão

da necessidadede suaprisão preventiva.

Por essasrazôes, o Ministério Público Federal requer a

prisão preventiva de LÚCIO BOLONHA FUNARO".

3. Cabe salientar, como o fiz em outras oportunidades, sobre a

temática da decretação da prisão cautelar (v.g. HC 127186,Relator(a) Min.

TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 3-8-2015 e HC 128278,Relator(a)

Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18-8-2015), que

algumas premissas são fundamentais para um juízo seguro a respeito. A

primeira delas é a de que se trata de medida cautelar mais grave no

processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de

inocência, razão pela qual somente "deve ser decretada quando

absolutamentenecessária.Ela é uma exceçãoà regra da liberdade" (HC 80282,

Relator(a): Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ de 02-02-2001). Ou

seja, a medida somente se legitima em situações em que ela for o único

meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a

proteger, segundo o ar!. 312 do Código de Processo Penal. Fora dessas

hipóteses excepcionais, a prisão preventiva representa simplesmente uma

antecipação da pena, o que tem merecido censura pela jurisprudência

desta Suprema Corte, sobretudo porque antecipa a pena para acusado
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que sequer exerceu o seu direito constitucional de se defender (HC

122072,ReI.Min. DIAS TOFFOLI,Primeira Turma,DJede 26/09/2014;HC

105556ReI.Min. CELSODEMELLO, SegundaTurma,DJede 29/08/2013).

A segundapremissaimportante é a deque, a teor do dispostono art.

312 do Código de ProcessoPenal, a prisão preventiva pressupõe,sim,

prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de

autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais

robusta que sejaa prova de autoria, essespressupostos,por si sós,são

insuficientes para justificar o encarceramentopreventivo. A eles deverá

vir agregado, necessariamente,pelo menos mais um dos seguintes

fundamentos, indicativos da razãodeterminantedamedida cautelar:(a)a

garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a

conveniênciada instrução criminal ou (d) a segurançada aplicaçãoda lei

penal. O devido processopenal, convém realçar,obedecea fórmulas que

propiciam tempos próprios para cada decisão.O da prisão preventiva

não é o momento de formular juízos condenatórios. Decretar ou não

decretar a prisão preventiva não deve antecipar juízo de culpa ou de

inocência,nem, portanto, podeservisto comoantecipaçãoda reprimenda

ou como gesto de impunidade. juízo a tal respeito será formulado em

outro momento, na apreciação de procedência ou não de eventual

denúncia oferecida, após oportunizar aos acusados o direito ao

contraditório e à ampla defesa. É a sentença final, portanto, e não a

decisãoda preventiva, o momento adequadopara,sefor o caso,sopesara

gravidade do delito eaplicar aspenascorrespondentes.

Mas há ainda uma terceirapremissa:em qualquer dessassituações,

além da demonstração concreta e objetiva das circunstâncias de fato

indicativas de estar em risco a preservação dos valores jurídicos

protegidos pelo art. 312 do Código de ProcessoPenal, é indispensável

ficar evidenciado que o encarceramentodo acusado é o único modo

eficaz para afastar esserisco. Dito de outro modo: cumpre demonstrar

que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei

processualpenal temaptidão para,no casoconcreto,atendereficazmente

aosmesmosfins. É o queestabelece,demodo expresso,o art. 282,S6°,do
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Código de ProcessoPenal:"a prisão preventiva serádeterminada quando

não for cabívela suasubstituiçãopor outra medida cautelar (art. 319)".

Essas premissas têm sido reiteradamente afirmadas pela

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se pode constatar,

entre inúmeros outros precedentes(v.g HC 95290, Relator(a):Min. Celso

deMello, SegundaTurma,DJede 01-08-2012).

4.À luz de tais premissasé que seexaminao presenterequerimento.

Segundoalegao Ministério Público, Lúcio Bolonha Funaro seria" um dos

grandes operadoresda organização criminosa investigada na 'Operação Lava

Jato'" (fi. 3). Dentre os elementosque vinculariam o requerido à prática
reiteradade delitos, o Procurador-Geralda Repúblicadestaca:(a) indícios

de que ele teria, em 2005, pagado despesasde imóvel utilizado por

Eduardo Cunha; (b) documentos apresentadospor concessionáriade

automóveis indicam o efetivo pagamento, de veículos pertencente a

empresado aludido parlamentar, por Lúcio Bolonha Funaro (fls. 73-79);

(c) cópia integral do processo administrativo sancionador 006/2012,

instaurado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para apurar

fraudes no Fundo de Previdência PRECE, que teriam beneficiado

Eduardo Cunha e Lúcio Bolonha Funaro, com atuação efetiva do

requerido, consubstanciada em diversos atos ilícitos (fl. 81); (d)

documentose anotaçõesapreendidosno gabinetedo ex-SenadorDelcídio

do Amaral, durante cumprimento de busca e apreensãodeferida nos

autos da AC 4.037, "nos quais se lê, em mais de uma passagem,o nome de

Funaro relacionadoa valoresmonetários", em lista na qual constamtambém

o nome dos investigados "João Vaccari, Ricardo Pessoa e 'Júlio'

(provavelmenteJulio Camargo),Atilano (relacionadoà empresalESA) eempresa

Engevix (cujos sócios encontram-se presos em Curitiba)" (fls. 375-382); (e)

depoimento de Milton Taufic Schahin,que declara ter sofrido ameaçado

requerido, em razão de disputas sobre a responsabilidade acerca do

rompimento da barragem de PequenaCentral Elétrica de Apertadinho,

em Rondônia (fls. 384-393); (f) pesquisa de antecedentescriminais de

Lúcio Bolonha Funaro; e (g) depoimentos prestados no âmbito de

colaboração premiada que apontam, em tese, reiterados crimes de

10

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200.212001 de 24/0812001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico hUp:/fv.Iww.stf.jus.br/portallautenticacaol sob o numero 11248187.



AC 4186 /DF

corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com a participação

determinantedo requerido (fls. 306-310,313-335e337-347).

O Ministério Público relata,ainda, o supostoenvolvimento de Lúcio

Funaro em diversos casosde corrupção ao longo dos anos, citando o

"escândalodo BANCOOP", o "casoBanestado",a "OperaçãoSatiagraha"

(na qual teria sido preso)e o denominado "Mensalão" (Inquérito 2.245e

Ação Penal 470), no qual o requerido seria responsável por repassar

valoresde empresadeMarcosValério aoPartido Liberal e teria celebrado

acordode colaboraçãopremiada (fls. 15-16).

São apontados, ademais, diversos indícios de pessoas jurídicas

supostamente vinculadas a Lúcio Funaro que não teriam qualquer

atividade lícita e cujo único propósito seria a lavagemde ativos. Seriam

elas: Royster S.A Gestão de Patrimônio Pessoal e Serviços; Viscaya

Holding Participações,Intermediações,Cobrançase Serviços;Stockolos

Avendis EB Empreendimentos, Intermediações e ParticipaçõesEIRELI

EPP;Cingular Fomento Mercantil Ltda.; Eficaz SA; Portei do Brasil SA;

Allocation S.A; Guaranhus Empreendimentos, Intermediações e

ParticipaçõesSCLtda.; International Medicai Center Empreendimentose

ParticipaçõesLtda.; Mafe Energia e Participações;Portei Equities SA;

Plusinvest Factoring Ltda.; TLL - Agropecuária e Reflorestamento; e

Tereland do Brasil Empreendimentose ParticipaçõesLtda. O Ministério

Público passa,então, a descreverdiversos atos de lavagem de dinheiro

cometidos por meio das empresas acima arroladas, com base em

relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de

Atividades Financeiras- COAF (fls. 91-132,134-146,148-216e254-264).

5. Nessecontexto, quanto à existênciado ilícito (materialidade) e

dos indícios suficientes de autoria, o Procurador-Geral da República faz

minuciosa análise do material probatório colhido até o momento

(depoimentos, documentação apreendida, informações decorrentes de

afastamentosde sigilos bancáriose fiscais,relatórios de análisefinanceira,

entre outros), indicando, com acentuada margem de segurança, a

existênciade gravescrimes, pontuados por corrupção passivae lavagem
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de dinheiro, para a consecuçãodos quais teria havido importante atuação

de Lúcio Bolonha Funaro. Essesaspectos corroboram, com sobradas

razões,os requisitos geraisdo art. 312do Código de ProcessoPenal.

6. Quanto aos fundamentos específicos,as razões invocadas pelo

Ministério Público são a garantia da ordem pública e da ordem

econômica, tendo em vista as práticas reiteradas e habituais, pelo

requerido, de crimes graves envolvendo "milionárias movimentações

financeiras sllspeitaseatípicas" (fi. 60).

Os elementosapresentadossão suficientespara legitimar a medida

excepcional.Há, no presenterequerimento, a indicaçãode atosconcretos

e específicosquedemonstramcondutasgravesque sãoaptasa formar um

convencimentominimamente segurosobreos riscosalegados.

O Procurador-Geralda Repúblicaaponta, também,circunstânciasdo

caso que são relevantespara resguardar a ordem pública e econômica,

ante a gravidade dos crimes imputados e o fundado receiode reiteração

delitiva por parte do requerente,uma vez que as práticas delituosas do

esquemacriminoso estariam em plena atividade e ocorrendo por longo

período. Fundamentosdessanatureza, uma vez comprovados, têm sido

admitidos como legitimadores da prisão cautelar, como se constatados

seguintesjulgados desta Corte em casosanálogosaos destesautos: HC

109577,Relator(a):Min. TEORI ZAVASCKI, SegundaTurma, DJede 13-

02-2014; HC 123701AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira

Turma, DJede 19-02-2015;RHC 121399,Relator(a):Min. DIAS TOFFOLI,

Primeira Turma, DJe de 01-08-2014;RHC 116995, Relator(a): Min.

CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 27-08-2013;HC 116151,

Relator(a):Min. RICARDO LEWANDOWSKI, SegundaTurma,DJede 10-

06-2013).

7.Nos autos,há elementossuficientesque apontamanecessidadede

custódia do requerido, evidenciada pelo seu papel de destaque no

suposto esquemacriminoso narrado, voltado para prática, em tese,de

crimes de corrupçãoativa/passivae de lavagemde dinheiro. Apontou-se,

de maneira concreta, que Lúcio Bolonha Funaro seria, dentro da
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engrenagem CrImmosa, responsável contínuopela operacionalização do

desvio de verbas, efetuando reiteradas transações financeiras a fim de

dissimular e ocultar a sua origem, assim corno seria responsável por

pagamentos de propinas a agentes públicos e políticos, em tese,

envolvidos. Nesse sentido, destacam-se os seguintes trechos de

depoimento prestado por Fábio Ferreira Cleto no âmbito de colaboração

premiada (fls.313-335):

" [... ] que FUNARO comentouna épocacom o declarante

que tinha um 'bom relacionamentocom toda a clíp"la do PMDB';

[ ... ] QUE FUNARO falava, no entanto, que o relacionamento

dele nãoera restrito aoPMDB,mas tambémaparlamentaresde

outros partidos; [ ... ] QUE acredita que havia urna troca de

beneficios recíprocos entre os políticos e LÚCIO BOLONHA

FUNARO; [... ] QUE FUNARO disse que tentaria passar o

currículo do depoentepara o cargo de Vice Presidenteda CEF;

[... ] QUE FUNARO já deu a entender que haveria 'beneficios'

neste cargo e que em algumas operações aprovadas teria o

pagamentode propina e que isto seria dividido; [... ] QUE logo

que assumiu, FUNARO passou ao depoente o endereço de

EDUARDO CUNHA em Brasília, tratando-se de um

apartamento funcional na Asa Sul, no qual o declarantedeveria

se encontrar com CUNHA; [... ] QUE nesta primeira reunião,

EDUARDO CUNHA disse que o grande interessedele era no

Fundo de Investimento FI-FGTS, onde empresas privadas

tomam recursos para obras de infraestrutura; QUE nesta

reunião EDUARDO CUNHA disseque apresentariademandas

para o depoentee cabiaao depoenteanalisar e encaminhar de

acordo com os interessesde CUNHA; [... ] QUE depois de

aprovadas as operações,EDUARDO CUNHA confirmava ao

declarantesehavia sido cobradapropina e qual valor; [ ... ] QUE

a questão do pagamento de propina foi inicialmente dita ao

depoentepor intermédio de LÚCIO BOLONHA FUNARO, que

disse que, do valor total cobrado da propina, 80% ficaria com

EDUARDO CUNHA, 20%com LÚCIO BOLONHA FUNARO;

QUE dos 20% de LÚCIO BOLONHA FUNARO, o declarante
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teria direito a 40%, sendo que, destes 40%, por vontade do

declarante,metadedo valor seria repassadopara ALEXANDRE

MARGOTIO; [...] QUE na prática, então, do valor total da

propina informada, a divisão era a seguinte: 80% para

EDUARDO CUNHA, 12%para LÚCIO BOLONHA FUNARO,

4% para o depoente e 4% para ALEXANDRE MARGOTIO;

QUE era FUNARO o responsávelpor repassara MARGOTIO

os valores que lhe eram devidos; [... 1 QUE sabeque FUNARO

se utilizava das contas e empresas de MARGOTIO para

movimentar valores; [...] QUE FUNARO informou sobre o

pagamentode propina logo apósa possedo depoentena CEF,

bem no início; QUE EDUARDO CUNHA também confirmou o

pagamento de propina para o depoente [...] QUE as pessoas

responsáveis por negociar a propina com as empresas era

LÚCIO BOLONHA FUNARO e EDUARDO CUNHA, [...] QUE

variava quem solicitava a propina a depender da proximidade

com a empresa;QUE quem tivesse mais proximidade com a

empresa ficaria encarregado de solicitar a propina; QUE, de

qualquer forma, em todos os casos, FUNARO e CUNHA

estavam acertados e alinhados em relação à solicitação de

propina; [...] QUE nesta época,portanto, o declarante recebia

orientaçõesde corno proceder e agir dentro da CEF tanto de

EDUARDO CUNHA quanto de LÚCIO BOLONHA FUNARO;

QUE, no entanto, a contabilidade daspropinas inicialmente era

de responsabilidadede LÚCIO BOLONHA FUNARO; [...] QUE

FUNARO tinha urna contabilidade englobando os dois

montantes (conta ROCKFRONT e valores de propina); QUE

apresenta,nesteato, urna planilha com tai s valores, iniciando-

se com a anotação'$ 820.238';QUE se trata de urna planilha

contendo inicialmente o valor transferido a FUNARO pela sua

conta ROCKFRONT '$ 820.238';QUE a planilha foi elaborada

por FUNARO e, inclusive, as anotaçõesà mão são todas de

FUNARO; QUE nesta contabilidade constamvários gastosdo

depoente;[...] QUE nesteprimeiro ano (2011), era FUNARO o

responsável por contabilizar os valores de propina que o

declarantetinha a receberdasempresas;QUE o declarantenão
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recebiaos valores diretamente dasempresas,mas,nestaépoca,

via FUNARO; [...) QUE a maioria das operaçõesa propina

informada ao depoente girava em torno de 1% do valor da

operação,mas acredita que provavelmente o valor cobrado das

empresasera maior, para que a divisão fossemais favorável a

CUNHA eFUNARO"

No mesmo sentido, o depoimento de Nelson José de Mello relata a

efetiva e atual conduta de Lúcio Bolonha Funaro, em solicitações e

encaminhamentos de vultosas vantagens indevidas, das quais seria, junto

ao Deputado Federal Eduardo Cunha, beneficiário direto:

" [... ) que em 2014 o depoente estava acompanhando a

MP 627, de matéria tributária, para taxar lucros de empresa-

com subsidiárias fora do Brasil: que foi introduzida uma

emenda,salvo engano338,que tratava de arrolamento de bens;

que isso despertou interesseporque a HYPERMARCAS vinha

sofrendo autuações[... 1 que em uma das visitas ao FUNARO

perguntou sobre a chance de a MP andar; que FUNARO

perguntou se o depoente estava disposto a pagar pelo apoio

político, sem entrar em detalhes, mas o quantificando em R$

3.000.000.00:que o depoentequeria a aprovaçãodessaemenda.

cujaautoria eledesconhece:que deve ter havido em torno de 20

emendassobre o tema do arrolamento: que os R$ 3.000.000.00

não foram ditos claramentese destinar a EDUARDO CUNHA,

mas foi dito que era para apoio nos gastosde campanhae toda

a máquina: que ambos, o depoente e FUNARO, apenas

tratavam a respeito de EDUARDO CUNHA, único que lhe foi

apresentado: que o depoente concordou: [...) que FUNARO

chamouo depoentepara 'um café'e dissequeo texto tinha sido

publicado conforme o acordado:que o depoente informou que

o texto aprovado era diferente do que tinha sido acordado e

interessava à empresa; que o depoente foi chamado

posteriormente diversas vezes por FUNARO cobrando o

pagamento para o amigo, o qual inclusive Ja tinha

compromissosenvolvendo aquelemontante [...1 que informou a
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EDUARDOCUNHA que o texto convertidoem lei não atendia
ao depoente, pelo contrário, trazia mais dúvidas: que o

depoenteinformou queentendianãodeverdar o apoiopolítico:

que EDUARDO CUNHA, como que conduzindo o depoente
para fora da sala. Educadamentedisse que, se resolvesseo

problemacomFUNARO, veria em quepoderia ajudar [...] que
posteriormenteviu na imprensaque CUNHA seriao provável

presidente da Câmara dos Deputados: que então repensouo
assunto e marcou um encontro com FUNARO: que disse a
FUNARO que tinha repensadotudo: que então combinaram
um contrato com uma empresa chamada ARAGUAIA,
mediante dois contratos fictícios com duas subsidiárias da

HYPERMARCAS,os braços industriais, de nome COMSMED

S/A c BRAINFARMA S/A, no total de R$ 2.940.000.00:que os

contratos foram fictícios porque não houve a prestação de

serviços [...] que FUNARO mandou o texto básico dos

contratos,tendoo depoenteajustadoasversões:queo depoente

assinouos contratose um empresárioa pedido de FUNARO

queassinoupelaARAGUAIA".

Elementos outros também indicam concreta periculosidade de Lúcio

Bolonha Funaro, podendo-se destacar: (a) ameaças reportadas a Milton

Schahin, por desavençascomerciais, conforme depoimento prestado pela

suposta vítima (fls. 384-393); (b) depoimento prestado por Delcídio do

Amaral, que revela, nominalmente, envolvimento do requerido e

Eduardo Cunha em inúmeros requerimentos apresentados na Câmara

dos Deputados, para constranger representantes do grupo Schahin e seus

familiares, em razão da aludida desavença comercial com o requerido -

tais fatos foram especificados nos autos da AC 4.044,em que foi deferida

busca e apreensão em face do requerido e suas empresas; (c) ameaça a

Fábio Cleto e seus familiares, em razão de desentendimento no

pagamentos de supostas propinas, conforme declarou em depoimento no

âmbito de colaboração premiada, em que revelou "no início de 2012, em

razãodestascobrançasagressivas,o declaranteeLÚCIO BOLONHA FUNARO

acabaram brigando; QUE o fator Clllminante para a separaçãofoi quando
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FUNARO ameaçoucolocarfogo na casado depoente,com os filhos dentro" (fI.

328);e (d) insistentescobrançasde pagamentosde propinas a Nelson José

de Mello, então representante da empresa Hypermarcas, em tom

ameaçadore agressivo,conforme revelado em depoimento prestado em

colaboraçãopremiada: "que FUNARO subiu o tom, dizendo que não sabia

'com quem estavase metendo', inclusive sendodo mercadode capitais, o que

prejudicaria a HYPERMARCAS l ... ] que FUNARO disse que repensassea

posiçãode nãopagar porque tinha um amigo e não valia a penaperder issol .. ']

que recebeumensagensdeFUNARO dizendoquepensassebema respeitoe uma

outra perguntandoseo estavaevitando:que recebiaasmensagenspeloaplicativo

WICKR que tirou a foto da tela de uma dessasmensagens.tendo o aplicativo

alertado a FUNARO automaticamente:que este último perguntou ao depoente

por mensagem[...}" (fl.342).

8. Está devidamente demonstrada a necessidade de intervenção

judicial de caráter acautelatório, a fim de salvaguardar a ordem pública,

diante dos elementos concretos e individualizados apresentados.Esses

aspectosrevelam, ainda que indiciariamente, periculosidade significativa

por parte do requerido, circunstância que autoriza a prisão cautelar.

Nessecontexto, justificada está, na linha de precedentesdesta Corte, a

necessidade da prisão preventiva, com vistas a resguardar a ordem

pública, ante a periculosidade do agente (papel relevante na suposta

engrenagemcriminosa) e pelo fundado receio de reiteraçãodelitiva (HC

117090,Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,

DJe de 04-09-2013;; HC 97688, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO,

Primeira Turma, DJe de 27-11-2009;HC 110848,Relator(a): Min. DIAS

TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10-05-2012;HC 114790,Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, SegundaTurma, DJede 24-09-2013;HC 118918

AgR, Relator(a):Min. ROSAWEBER,Primeira Turma, DJede 03-12-2014),

esteúltimo assimementado:

"AGRAVO

SUBSTITUTIVO

INADEQUAÇÃO

REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.

DE RECURSO ORDINÁRIO.

DA VIA ELEITA. FORMAÇÃO DE
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QUADRILHA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, CORRUPÇÃO

ATIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃOPREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO.

INOCORRÊNCIA.(...) 2. Inexiste,no caso,flagrante ilegalidade
ou abusode poder a justificar eventualconcessãoda ordem de

oficio, sobretudo porque, se as circunstâncias concretasda
práticado crime indicam apericulosidadedo agenteou riscode

reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a
manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem
pública, desde que igualmente presentes boas provas da

materialidadee da autoria. Precedentes.(...) Agravo regimental
conhecidoenãoprovido".

9. Destaca-se, ainda, que o requerido foi recentemente denunciado

nesta Corte (lnq 4.266), juntamente com o Deputado Federal Eduardo

Cunha e outros pela suposta prática de crimes previstos nos arts. 317, por

15 (quinze) vezes, e 319, ambos do Código Penal, e no art. 10 da Lei

9.613/1998,por 318 (trezentos e dezoito) vezes,em razão do envolvimento

"na implantação e no funcionamento do esquemade cormpção e lavagem de

dinheiro relacionadoà Caixa EconômicaFederalaomenosentre osanosde2011 e

2015" (fl. 2 daquele inquérito), assim corno é investigado em outros

inquéritos nesta Corte (lnq 4.207e4.232).

Consta, ainda, nos autos, a referência de que Lúcio Bolonha Funaro

estaria envolvido no cometimento de vários outros crimes de lavagem de

dinheiro, contra o sistema financeiro nacional, contra a ordem tributária,

de ameaçae de extorsão (fls. 352-360).

Nessa linha, o Procurador-Geral da República ressaltou a gravidade

em concreto dos delitos e a periculosidade do requerido diante das

evidências de reiteração criminosa (fls. 59-64):

" [...] o histórico profissional de FUNARO indica que

nenhuma outra medida cautelar seria eficiente e útil para

estancarsuasatividades ilícitas. Trata-sede pessoaque tem o

crime como l1lodusvivwdi ejá foi beneficiadocomacolaboração

premiada, um dos maiores incentivos que a Justiça pode
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concedera um criminoso, a fim de que abandoneas práticas

ilícitas. No entanto, prosseguiu delinquindo, mesmo após

recebero beneficio.Cuida-sede verdadeira traição ao voto de

confiançadado aelepelajustiçabrasileira.

[ ...]
Por seu turno, as milionárias movimentaçõesfinanceiras

suspeitase atípicas,detectadaspelos Relatóriosde Inteligência

Financeira do COAF, em que FUNARO e suas empresas

figuram como envolvidos, também demonstram que a sua

atividade ilícita permanece,pondo em tambémem risco,clarae

concretamente,aordemeconômica.

[ ... 1
Ademais, a ousadiade FUNARO é conhecidano meio em

que circula e ficaram aindamais evidentesno episódio narrado

acimaem que ameaçoude morte um idoso de mais de oitenta

anos(MILTON SCHAHIN) em razãodedisputa econômica.

[ ...]
Assim, a riqueza fática e a robustez das evidências não

deixam dúvidas de que se trata de organizaçãocriminosa com

alto poder econômicoe político, cuja dimensãoainda é incerta.

Entre seusintegrantesestãoos maioresempresáriosdo país e

políticos com grande influência dentro do Estado. LÚCIO

FUNARO é peça chave nessa organização. Segregá-lo

cautelarmenteé imprescindível para ao menos enfraquecero

funcionamentodo grupo criminosoorganizadoaindaativo.

Efetívamente,para que uma organizaçãocriminosa dessa

magnitude funcione de forma eficaz, necessitade sofisticados

mecanismos de lavagem de dinheiro. Em tal contexto,

FUNARO tem participação central. A enorme quantídade de

empresasutilizadas por FUNARO paraa prática de lavagemde

dinheiro em beneficio da organizaçãocriminosa, bem como a

sua alta cxpcrtisc, com longa atuaçãona área de lavagem de

ativos ilícitos, são suficientes para demonstrar a

imprescindibilidade damedida.

Portanto, FUNARO é um dos grandes operadores da

organizaçãocriminosa, responsávelpor sofisticadaengenharia
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financeira que permite ao grupo criminoso ocultar e dissimular

o dinheiro ilícito proveniente dos crimes praticados,o que toma

patente agravidade e a reiteraçãode seusatos".

10. Ademais, recentes fatos, consubstanciado principalmente em

novos depoimento prestados, demonstram que não cessou a reiterada

prática criminosa atribuída ao requerido. Destaca-se, ainda, que Fábio

Cleto descreveu contato recente do requerido, já no contexto das

investigações:

'" após a saída do depoente da CEFe a buscaocorrida em

sua residência, no dia 14 de dezembro de 2015, LÚCIO

BOLONHA FUNARO, por intermédio de ALEXANDRE

MARGOTIO, enviou uma indicação de um advogado para o

depoente;QUE não mandou nenhum recado explícito; QUE o

depoente compreendeu tal ato como sendo uma de orientação

de FUNARO para o depoente constituir um advogado mais

alinhado com a linha de defesadele" (fi. 334).

Da mesma maneIra, Nelson José de Mello, também colaborador,

narrou contatos atuais de Lúcio Bolonha Funaro, para solicitar

pagamentos de valores (fls. 344-345):

"que FUNARO mencionava apoio para campanhas,

dívidas de campanhasc outros fundamentos para o pagamento

de valores: que FUNARO continua procurando O depoente até

hoje, inclusive o fez na sexta-feira passada: que o depoente

chegou a mudar em dezembro de 2015 o número de telefone

celular e deletar alguns aplicativos de celulares: que desde

dezembro o depoente decidiu, por vontade própria, não ter

mais relacionamento com essaspessoas:que também parou de

vir a Brasília para evitar essescontatos: que sentiu que era

procurado por FUNARO para novos pedidos de dinheiro

porque a secretária do depoente recebia e-mails por exemplo

dizendo que o depoentenão respondia mesmoapós procurado
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pela sétima vez: que. quando não responde.FUNARO passaa

ligar para o escritório e tratar com as secretáriasdo depoente;

que elas reportavam ao depoente. inclusive por e-mail. os

contatos de FUNARO: que no sábado após o carnaval, dia

13/2/2016, foi informado pelo porteiro de que havia uma

correspondência: que nessa correspondência, recebida pelo

depoentepor volta das 15:00hs,havia um pedido de FUNARO

para o depoenteentrar emcontato:quenuncahavia fornecido o

endereçoaFUNARO: que no mesmodia, por volta das20:00hs,

houve ligaçãoao telefonefixo da residênciado depoente:que o

telefonema foi de FUNARO. o qual disse 'É o LÚCIO': que

neste telefonemaFUNARO pediu para o depoentecomparecer

ao escritório daquele: que nunca havia fornecido o telefone

residencial a FUNARO: que o depoente informou que

compareceria 'quando voltasse', já que estava afastado por

problemas de saúde: que FUNARO continua procurando o

depoenteatéhoje"

Nelson José Mello, registre-se, apresentou documentos que

corroboram suas declarações, conforme especificado (fi. 346):

"que na ocasiãoentregaalguns documentosaoMinistério

Público: a) contratosentre BRAINFARMA e ARAGUAIA, com

as notas fiscais e relatório da consultoria supostamenteobjeto:

b) contrato da COSMED c ARAGUAIA e respectivas notas

fiscais e relatório da supostaprestaçãode serviços:c) cópia de

e-mails passados pelas secretárias da HYPERMARCAS

relatando tentativas de contato de FUNARO e repassadospelo

depoenteao advogado: d) bilhete deixado na portaria da casa

do depoente no dia 13/2/2016com o pedido de contato por

FUNARO".

Além disso, o aludido colaborador também informou ao Procurador-

Geral da República, por meio de petição escrita datada de 8.3.2016 (fls.

349-350):
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"que continua a receberinsistentestelefonemase recados

de pessoasmencionadas,asaber:

1. Na quinta-feira,3 de março,o peticionário recebeu,em

seucelular,ligaçãodeLúcio Funaro.O peticionáriolimitou-sea

dizer que estavatemporariamenteafastadoe que o procuraria

quandodeseuretomo.

2. Além de ligaçãono sábado,5 de março,não atendida,

na datadehoje,8 demarço,pelamanhã,o peticionário recebeu

nova ligação de Milton Lyra em seu celular. O interlocutor

afirmou saber que o peticionário está afastado de suas

atividadese quesenão pudesseencontrá-lopessoalmente,que

indicassealguémda empresapara atendê-locomo objetivo de

fazer' atualizações'.

3. Na data de hoje, 8 de março, executivo da empresa

recebeu em seu celular uma ligação de Carolina, que se

apresentoucomosecretáriade EduardoCunha,pedindo que o

mesmo transmitisseum recado ao peticionário: o deputado

precisa falar com o peticionário 'com urgência'. A origem da

chamadaéo telefone(61) 3215-8017".

11. Os fatos aqui expostos indicam, com clareza, a existência de

criminalidade, com especialização na prática de crimes contra a

administração pública e de lavagem de capitais, na qual o requerido

presumidamente ocupa papel, mais do que destacado,chave para seu

funcionamento,o que torna, nestemomento, imprescindívela custódia.

No quadro, diante das fundadas razões da necessidade de

resguardar a ordem pública e econômica, parece indubitável não se

revelaremsuficientesas demaismedidas cautelaresprevistas no art. 319

do Código de ProcessoPenal,diante, dentre todasasrazõesinvocadas,da

periculosidadeacentuadado requerido.

12. Convém destacar, por fim, que a jurisprudência desta Corte

firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a

ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar,

quando presentesos requisitos do art. 312do Código de ProcessoPenal,
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como ocorre no caso (v.g.: HC 98113,Relator(a):Min. ELLEN GRACIE,

SegundaTurma, DJe 12-03-2010;HC 95704,Relator(a):Min. MENEZES

DIREITO,Primeira Turma,DJe20-02-2009;entre outros).

13.Ante o exposto,presentesos requisitos do art. 312do Código de

ProcessoPenal,decretoaprisão preventiva deLúcio BolonhaFunaro.

Expeça-semandado de prisão (art. 285 do Código de Processo

Penal),consignandoa prática, em tese,dos crimes previstos nos arts. 317

do Código Penale 10 da Lei 9.613/1998.

Determino, ainda, que: (a) seja o mandado entregue em mãos ao

Procurador-Geralda Repúblicaou a pessoapor ele indicada, a fim de que

seja posteriormente entregue à autoridade policial, para pronto

cumprimento; e (b) aautoridade policial dê cumprimento aomandado de

prisão com menor ostensividade necessáriapara sua plena efetividade,

preservando-se, tanto quanto possível, a imagem do requerido, dos

demais investigados e de terceiros, se preciso com o auxilio de

autoridadespoliciais de outros Estados.

Intime-se.

Brasília,23de junho de2016

Ministro TEOR! ZAVASCK!

Relator

Documentoassinadodigitalmente
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