
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 10ª VARA 
FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Referência: Processo nº 35352-77.2016.4.01.3400

Operação Greenfield

SIGILOSO

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República 

que esta subscreve, e o  DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, por meio da 

Delegada de Polícia  Federal  também signatária,  no uso de suas  atribuições legais  e 

constitucionais, vêm, à presença de Vossa Excelência, no bojo do processo cautelar em 

epígrafe, requerer  a  revogação dos pedidos já deferidos  em face da pessoa jurídica 

BROOKFIELD    INCORPORAÇÕES  S/A  ,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº 

07.700.557/0001-84, a  fim  de  excluí-la  das  medidas  de    afastamento  de  sigilo   

bancário,  fiscal,  de  dados  telefônicos  e  telemático,  em  razão  dos  fatos  a  seguir 

expostos.

Tal como exposto na peça inicial  do processo em epígrafe, a empresa 

BROOKFIELD  injetou  recursos  (R$  500.000.000,00)  na  empresa  INVEPAR 

(INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA S.A.) e negociava 

a compra da participação acionária equivalente a 24,4% na empresa, participação essa 

que era detida pela OAS S/A. Ocorre que tal aporte de recursos deu-se por meio da 

compra de debêntures, com a taxa de 11,9353% mais IPCA (emitidas no final de 2015), 

debêntures  essas  que  não  foram  convertidas  em  ações  ordinárias (segundo  as 

informações atualizadas que nos chegam). Assim sendo,  prima facie, a operação que 
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envolveu  a  BROOKFIELD  não  gerou  prejuízos  evidentes  aos  Fundos  de  Pensão 

PREVI,  FUNCEF e PETROS, não restando,  portanto,  razões  suficientes  para,  neste 

momento, executar-se medidas restritivas em face dessa pessoa jurídica.

Outrossim,  ainda  que  tenha  havido  forte  negociação  entre  a 

BROOKFIELD e o grupo OAS, com a participação dos Fundos de Pensão, no final do 

ano passado, não há elementos, por ora, que evidenciem ilegalidades ou gerem suspeitas 

sobre essas tratativas.

Por  essas  razões,  não  se  mostrando,  por  ora,  úteis  as  medidas  antes 

requeridas e deferidas em face da BROOKFIELD   INCORPORAÇÕES S/A  , e a fim 

de evitar injustiças, requer-se a revogação das medidas de   sigilo bancário, fiscal, de   

dados telefônicos e telemático em face – exclusivamente – dessa pessoa jurídica.

Eis os termos em que se requer deferimento.

Brasília/DF, 30 de agosto de 2016.

RÚBIA DANYLA G. PINHEIRO          ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES
     Delegada de Polícia Federal                        Procurador da República
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