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

Referência: Processo n° 37357-72.2016.4.01.3400 (Requerimento de concessão de
medidas cautelares diversas)

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 intuito de complementar os

pedidos já deferidos no bojo do processo em epígrafe,  vêm requerer  os  pedidos

complementares a seguir expostos.

1. Prisão temporária por 72 (setenta e duas) horas de 7 (sete) investigados

De acordo com o art. 1o da Lei n. 7.960/89, “quando houver fundadas

razões,  de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal,  de autoria ou

participação do indiciado” em – entre outros – “crimes contra o sistema financeiro”, é

possível  a  decretação de prisão  temporária,  desde  que seja  “imprescindível  para as

investigações do inquérito policial”.  Referida prisão temporária terá,  como limite,  o

prazo de 5 (cinco) dias (prorrogáveis por igual período, em caso de extrema necessidade

art. 2o da Lei n. 7.960/89).
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As fundadas razões de autoria e participação em crimes contra o sistema

financeiro  nacional  já  estão  narradas  na  petição  que  deu  origem  ao  processo  em

epígrafe,  sendo tais  razões já reconhecidas inclusive pela autoridade judicial  quando

deferiu as medidas cautelares neste processo. Por outro lado, a imprescindibilidade da

prisão  temporária  (no  prazo de  somente  3  dias  –  72  horas)  dá-se  pelas  razões  que

exporemos aqui.

Algumas  das  pessoas  que  são  alvos  da  Operação  Greenfield  são

investigadas  em  razão  de  envolvimento  de  diversos  dos  10  (dez)  casos  que  são

apresentados ao juízo. Assim, por exemplo, o atual Diretor de Participações Societárias

e Imobiliárias da FUNCEF CARLOS AUGUSTO BORGES e o ex-Diretor-Presidente

da FUNCEF CARLOS ALBERTO CASER são investigados em 6 (seis) casos, quais

seja:  caso  FIP  CEVIX,  caso  FIP  Sondas,  caso  Multiner  FIP,  caso  FIP  OAS

Empreendimentos, caso FIP Florestal e caso da venda subfaturada de salas comerciais

do edifício da  OAB-DF. Estima-se que seus  depoimentos  (sob condução coercitiva)

tomará mais de uma hora por caso, o que demandará, minimamente, o total de 6 (seis)

horas de oitiva para cada um. Considerando a posição especial desses investigados no

Fundo de Pensão (o Diretor de Participações é responsável pelo acompanhamento de

todos os FIPs investidos pela FUNCEF e o Diretor-Presidente, que esteve na chefia da

fundação até junho de 2016, conhece de todos os negócios e operações da instituição),

crê-se  que  tais  oitivas  durarão  ainda  mais,  podendo  tornar  bastante  difícil  sua

finalização  no  mesmo  dia  da  deflagração  da  Operação  Greenfield,  sendo  assim

importante,  para  o  sucesso da investigação,  que tais  investigados  fiquem em prisão

temporária por 72 (setenta e duas) horas, tempo no qual poderão ser tomados com calma

e eficiência seus depoimentos.

Além  disso,  deve-se  considerar  que  diversos  investigados  (quarenta)

serão  ouvidos  simultaneamente  no  dia  da  deflagração  da  Operação,  devendo  os

principais  serem  reinquiridos  ato  contínuo,  a  depender  do  conteúdo  dos  demais
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depoimentos  tomados.  Essa  necessidade  de  promover  oitivas  subsequentes  também

aconselha a decretação da prisão temporária de 3 (três) dias, garantindo-se com isso

maior chance de êxito da investigação.

A detenção provisória de 72 (horas) dos investigados mencionados na

presente petição também se justifica pelo fato de eles serem alvos de medidas de busca

e  apreensão.  Assim,  casos  sejam  encontrados  e  examinados  documentos  úteis  à

investigação que sejam desconhecidos  pelos  órgãos  de investigação,  será necessário

confrontar  o  conteúdo  de  tais  documentos  com  as  versões  apresentadas  pelos

investigados.  Essa  confrontação  não  será  realizável  se  não  for  admitida  a  prisão

temporária de 3 dias dos principais envolvidos. Assim, para o sucesso das medidas de

busca  e  apreensão,  também  é  recomendável  a  prisão  temporária  dos  principais

investigados mencionados na presente petição.

Outrossim, a detenção provisória por três dias dos investigados é medida

adequada para evitar que os investigados, nesse curto e importante espaço de tempo,

destruam provas que sejam úteis à investigação e que possam obtidas, inclusive, em

medidas  de  busca  e  apreensão complementares,  cuja  necessidade  seja  verificada  no

decorrer da execução das medidas judiciais já decretadas. Sobre esse ponto, é relevante

observar  que três  dos  investigados (CARLOS AUGUSTO BORGES, MAURÍCIO

MARCELLINI e HUMBERTO GRAULT) possuem ainda hoje cargos de destaque na

FUNCEF e, em suas posições institucionais, detêm o poder de influir na EFPC e de

dificultar a colaboração do Fundo de Pensão com a investigação. Além disso, outros

dois  importantes  investigados  (DEMÓSTHENES  MARQUES e  CARLOS

ALBERTO  CASER)  ocupavam,  até  poucos  meses  atrás,  importantes  cargos  na

Diretoria  Executiva e no Conselho Deliberativo da FUNCEF, possuindo ainda hoje,

forte poder de influência dentro da EFPC, o que pode ser utilizado como embaraço à

investigação. Igualmente, DEMÓSTHENES MARQUES exerce forte influência sobre

o investigado  MAURÍCIO MARCELLINI, sendo responsável por sua indicação; tal

poder pode ser mal empregado para o embaraço da investigação.
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Atente-se  para  o  fato  de  que,  sendo  a  liberdade  um  bem  jurídico

fundamental que é bastante caro aos órgãos de Estado, sendo respeitado pelos agentes

aqui peticionantes, o Ministério Público Federal e o Departamento de Polícia Federal,

aplicando o princípio da proporcionalidade e seu subprincípio da necessidade, deixam

de requerer a prisão temporária pelo prazo de 5 (cinco) dias, tal como admite o art. 2o da

Lei n. 7.960/89, requerendo, simplesmente, a prisão pelo prazo de 72 (setenta) horas, ou

seja, 3 (três) dias, período temporal no qual deverão ser tomados todos os depoimentos

necessários dos investigados, deverão ser realizadas todas as confrontações de versões

dos depoentes, serão realizadas todas as medidas de busca e apreensão e poderão ser

esclarecidos todos os fatos que possam ser evidenciados pelos materiais colhidos na

execução de tais medidas.

Para  embasar  ainda  mais  a  decisão  judicial  que  venha  a  decretar  a

detenção provisória dos investigados aqui indicados, abriremos tópicos específicos nesta

petição, rememorando os elementos de convicção reunidos já em face deles.

1.1. O investigado CARLOS ALBERTO CASER

O investigado  CARLOS ALBERTO CASER  foi Conselheiro, Diretor

de Controladoria, Diretor de Benefícios e, em mandatos posteriores, Diretor-Presidente

da  FUNCEF (presidiu  esse  Fundo  de  Pensão  de  maio  de  2011 até  abril  de  2016),

havendo participado da tomada de decisão do investimento no FIP CEVIX e nos 2

processos de reestruturação desse investimento.  Também concorreu diretamente para

ocorrência  do  prejuízo  financeiro  do Fundo ao  ter  aprovado o investimento  no FIP

Multiner  e  a  reestruturação  do  investimento  na  Sete  Brasil,  em  detrimento  do

patrimônio da FUNCEF.

Ademais,  CARLOS ALBERTO CASER concorreu  diretamente  para

ocorrência do prejuízo financeiro do Fundo de Pensão ao aprovar o investimento no FIP

Florestal, a fusão da empresa Florestal Brasil pela Eldorado Celulose e o investimento
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no  FIP OAS  Empreendimentos,  sendo  também  negligente  no  acompanhamento  da

gestão desses FIPs e das empresas-alvo. Por fim, deve ser responsabilizado por ter sido

conivente com o administrador desse último Fundo de Investimento na superavaliação

do  patrimônio  líquido  do  FIP OAS Empreendimentos,  tudo  isso  em detrimento  do

patrimônio da FUNCEF.

Ressalte-se que CARLOS ALBERTO CASER encontra-se em órgão de

gestão da FUNCEF há mais  de duas décadas,  conhecendo todos os meandros  desse

Fundo de Pensão e participando decisivamente das principais operações de interesse da

EFPC nos últimos 20 anos. Atente-se, outrossim, para o fato de que tal investigado foi

membro do antigo do Conselho de Administração da FUNCEF (6 de maio de 1993 a 27

de março de 1998) e de seu Conselho Deliberativo  (de 4 junho a 30 de setembro de

2002). Exerceu também os cargos de Diretor de Controladoria (1º de outubro de 2002 a

14 de agosto de 2007) e Diretor de Benefícios (15 de agosto de 2007 a 31 de maio de

2010)  da  FUNCEF,  antes  de  se  tornar,  em maio  de  2011,  Presidente  da  Diretoria

Executiva da Fundação.

1.2. O investigado CARLOS AUGUSTO BORGES

O  investigado  CARLOS AUGUSTO BORGES é  o  atual Diretor  de

Participações Societárias e Imobiliárias da FUNCEF, havendo atuado na maior parte dos

investimentos que são objeto de apuração.

De fato, CARLOS AUGUSTO BORGES conduziu o segundo processo

de reestruturação do investimento no FIP CEVIX, levando-o à Diretoria da Fundação,

sendo,  repita-se,  responsável  por  conduzir  todo processo  decisório  até  a  decisão  da

Diretoria.  Demais  disso,  Borges  concorreu  diretamente  para  ocorrência  do  prejuízo

financeiro do Fundo ao ter aprovado os investimentos no FIP Multiner, bem como por

ter concorrido com a superavaliação do patrimônio líquido da empresa-alvo desse FIP.

5
Divisão de Combate à Corrupção

SGAS 604 – Lote 23 – Avenida L2 Sul
70200-640  Brasília (DF)

+55 (61) 3313-5268

Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros
SAIS Quadra 7 – Lote 23 – Setor Policial Sul

70610-902  Brasília (DF)
+55 (61) 2024-7500 



Igualmente,  CARLOS  AUGUSTO  BORGES foi  o  responsável  por

conduzir todo processo decisório até a decisão da Diretoria no que pertine ao exercício

do direito de preferência da FUNCEF no FIP Sondas, sendo favorável ao aumento de

capital da Sete Brasil Participações S.A. em detrimento do Fundo de Pensão.

Da  mesma  forma,  CARLOS  AUGUSTO  BORGES concorreu

diretamente para ocorrência do prejuízo financeiro do Fundo ao aprovar o investimento

no  FIP Florestal,  a  fusão  da  empresa  Florestal  Brasil  pela  Eldorado  Celulose  e  o

investimento  no  FIP  OAS  Empreendimentos,  bem  como  pela  negligência  no

acompanhamento  da  gestão  desse  último  FIP  e  de  sua  empresa-alvo.  CARLOS

AUGUSTO BORGES foi também conivente com o administrador desse último Fundo

de  Investimento  na  superavaliação  do  patrimônio  líquido  do  FIP  OAS

Empreendimentos,  gerando,  com  tudo  isso,  enorme  prejuízo  para  o  patrimônio  da

FUNCEF.

Como  atual  Diretor  de  Participações  Societárias  e  Imobiliárias  da

FUNCEF,  CARLOS AUGUSTO BORGES é responsável por acompanhar todos os

investimentos da Fundação que configurem participação acionária direta ou indireta em

empresas,  como  nos  casos  dos  Fundos  de  Investimento  em  Participações  (FIPs)  e

também da participação na INVEPAR.  CARLOS AUGUSTO BORGES também é

responsável pelas operações imobiliárias, como no caso da alienação subfaturada das

oito salas comerciais no edifício-sede da OAB-DF.

Segundo  conhecimento  comum,  CARLOS  AUGUSTO  BORGES

mantinha  relacionamento  e  contatos  com  atores  políticos,  empresariais  e  inclusive

operadores/lobistas, como Alberto Youssef, como reconheceu a própria FUNCEF em
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nota de esclarecimento à imprensa.1 Dessa forma, qualquer arranjo criminoso no âmbito

da  FUNCEF  não  poderia  ocorrer  sem  a  conivência  de  CARLOS  AUGUSTO

BORGES.

No que diz respeito ao caso INVEPAR, deve-se atentar que  CARLOS

AUGUSTO BORGES não somente é responsável, pela FUNCEF, por acompanhar o

investimento da Fundação na empresa, como também é Vice-Presidente do Conselho de

Administração  da  INVEPAR,  sendo,  dessa  forma,  duplamente  remunerado  e

responsável por essa função.2

1.3. O investigado HUMBERTO PIRES GRAULT VIANNA

O  investigado  HUMBERTO  PIRES  GRAULT VIANNA é  um dos

principais  personagens  do  esquema  criminoso  aqui  investigado,  havendo  praticado

ilícitos em posições estratégicas da PETROS, da FUNCEF (onde ainda exerce a função

de  Gerente  de  Participações,  sendo  responsável  pelo  acompanhamento  de  todos

investimentos estruturados da Fundação) e da empresa Vitória Asset.

1 Em mencionada nota, a comunicação oficial da FUNCEF afirma que o “Diretor Carlos Borges não
conhecia o Sr. Alberto Youssef, mas o recebeu, na qualidade de empresário, a pedido do Deputado
André  Vargas”.  Cf.  nota  em:  <https://www.funcef.com.br/noticias/nota-de-esclarecimento-8.htm>.
Data  de  acesso:  18.8.2016.  Há  outra  nota  de  esclarecimento  da  FUNCEF que  trata  de  explicar
relações  do  diretor  Carlos  Augusto  Borges;  ver,  p.  ex.,  nota  em:
<https://www.funcef.com.br/  noticias/nota-a-folha-de-s-paulo.htm>.  Data  de  acesso:  18.8.2016.
Referida nota da FUNCEF foi divulgada em resposta à seguinte matéria da  Folha de São Paulo:
<http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/01/1727588-citado-por-empreiteiro-diretor-nega-influencia-
do-pt-em-fundo-de-pensao.shtml>. Data de acesso: 18.8.2016.

2 A composição do Conselho de Administração da INVEPAR está disponível  na página eletrônica:
<http://invepar.riweb.com.br/invepar/web/conteudo_pt08f8.html?idioma=0&conta=28&tipo=44508>.
Data de acesso: 18.8.2016.
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HUMBERTO  PIRES  GRAULT  VIANNA,  primeiramente,  exerceu

atividade na PETROS como Gerente da Assessoria de Novos Projetos. Posteriormente,

foi  Presidente  e  Diretor  da  Vitória  Asset  (gestora  inicial  do  FIP Florestal  e  do FIP

Multiner, entre 2009 e 2012). Finalmente, foi contratado pela FUNCEF para o cargo de

Gerente de Participações, cargo que vem ocupando desde então, atuando como braço-

direito do investigado CARLOS AUGUSTO BORGES.

HUMBERTO PIRES GRAULT VIANNA atuou também na captação

de recursos junto aos  Fundos de Pensão para o FIP Multiner.  Posteriormente,  já  na

condição de Gerente de Participações da FUNCEF. recomendou ao referido Fundo de

Pensão o aporte suplementar de recursos para o FIP Multiner.

HUMBERTO PIRES GRAULT VIANNA igualmente atuou na GEPAR

da FUNCEF como principal responsável (com o beneplácito de Carlos Borges) pelo

investimento  no  FIP  OAS  Empreendimentos.  Conforme  registram  os  documentos

relacionados à aprovação pela Diretoria Executiva da FUNCEF do aporte de capital no

FIP OAS Empreendimentos, bem como o áudio da reunião da Diretoria em que houve

essa aprovação (o qual é juntado em conjunto com a presente petição),  HUMBERTO

PIRES GRAULT VIANNA protagonizou todo o processo decisório e a elaboração de

estudos para  fundamentar  esse  investimento,  utilizando,  como assessora  principal,  a

investigada RAQUEL CRISTINA MARQUES DA SILVA.

Ainda sobre o caso do FIP OAS Empreendimentos, é relevante destacar

que,  no  dia  da  apresentação  do  investimento  à  Diretoria  Executiva,  o  investigado

CARLOS  AUGUSTO  BORGES  não  se  fez  presente;  dessa  forma,  a  DIPAR  foi

representada justamente por HUMBERTO PIRES GRAULT VIANNA, o qual, além

de Gerente de Participações da FUNCEF, é também Diretor-Substituto de Participações

Societárias  e  Imobiliárias.  Assim,  HUMBERTO PIRES GRAULT VIANNA  foi  o

principal  responsável  pelo  investimento  da  FUNCEF  na  OAS  Empreendimentos,

atuando não somente nas fases de negociação e de estudos, como também convencendo

a Diretoria Executiva a aprovar o aporte de capital.
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O áudio fornecido pela FUNCEF à Procuradoria da República no Distrito

Federal,  relativo  à  reunião  em que foi  aprovado o aporte  de recursos  no FIP OAS

Empreendimentos,  também  aponta  outro  fato  importante.  Um dos  diretores  que  se

encontrava na reunião questionou se não seria mais prudente obrigar-se a FUNCEF a

subscrever e integralizar cotas no valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de

reais), garantindo à FUNCEF o direito de, se desse certo o investimento, subscrever e

integralizar  posteriormente  mais  R$300.000.000,00  (trezentos  milhões  de  reais).  Tal

proposta  foi  desdenhada  por  HUMBERTO  PIRES  GRAULT  VIANNA  e

desconsiderada  pela  Diretoria  Executiva,  que  obrigou  a  FUNCEF  a  aportar  R$

400.000.000,00  (quatrocentos  milhões  de  reais)  no  FIP,  ficando  com  o  direito  de

subscrever posteriormente R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais).

Foi em razão dessa decisão imprudente, temerária, que a FUNCEF hoje

está  sendo  demandada  pela  OAS  Empreendimentos  a  cumprir  com  seu  acordo  de

investimento e aportar os R$ 200.000.000,00 que faltam para a integralização dos R$

400.000.000,00  a  que  se  comprometeu  a  Fundação,  apesar  das  más  condições

financeiras  da empresa  que anulou seu  valor  econômico.  Assim,  somente  com esse

simples ato temerário, HUMBERTO PIRES GRAULT VIANNA causou um prejuízo

de pelo menos R$ 200.000.000,00 à FUNCEF.

Igualmente  relevante  é  constatar  que  o  investigado  HUMBERTO

PIRES GRAULT VIANNA, como Gerente de Participações da FUNCEF e  Diretor-

Substituto de Participações Societárias e Imobiliárias, é responsável por acompanhar

todos os  FIPs que  contam com investimentos  desse  Fundo de  Pensão,  conhecendo,

portanto, a realidade de todos esses investimentos e poder para promover diligências

relativas ao acompanhamento dessas operações. Dessa forma,  HUMBERTO PIRES

GRAULT  VIANNA  é  peça  fundamental  do  esquema  criminoso  que  vitimou  a

FUNCEF.
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1.4. O investigado DEMÓSTHENES MARQUES

O  DEMÓSTHENES  MARQUES  também  é  um  dos  principais

investigados  da  Operação  Greenfield,  havendo  atuado  criminosamente,  por  diversas

vezes, na condição de Diretor de Investimentos da FUNCEF (entre 2008 e 2012). Antes

(2004 a 2008),  DEMÓSTHENES MARQUES exerceu função similar, como Diretor

de Finanças da FUNCEF.

Nessa  posição  institucional  (Diretor  de  Investimentos),

DEMÓSTHENES  MARQUES concorreu  diretamente  para  a  aprovação  do

investimento  da  FUNCEF  no  FIP  CEVIX,  conduzindo  a  Diretoria  a  aprovar  um

investimento em ativos superavaliados e desconsiderando regras de investimentos da

própria FUNCEF, como a necessidade de se aguardar e examinar pareceres de risco, de

governança e jurídicos, que são essenciais para qualquer decisão de investimento.

No caso do FIP Florestal, DEMÓSTHENES MARQUES também atuou

decisivamente em favor do investimento nesse FIP e da fusão entre a empresa Florestal

Brasil  a  Eldorado  Celulose.  No  caso  do  investimento  no  FIP  Enseada,

DEMÓSTHENES MARQUES também atuou criminosamente, decidindo em favor do

investimento e ignorando os riscos que envolviam o investimento, o que representou

flagrante prejuízo par a a FUNCEF.

A respeito ainda do caso FIP Enseada, conforme se constata dos áudios

juntados  em  conjunto  com  a  presente  petição,  percebe-se  que  o  investigado

DEMÓSTHENES MARQUES tinha total conhecimento sobre o risco de a FUNCEF,

como investidora direta  no FIP Enseada (que adquiriria  debêntures  conversíveis  em

ações ordinárias no prazo de 10 anos) e indireta na CBTD (sucessora da Gradiente,

então  em  recuperação  extrajudicial  desde  maio  de  2010),  ser  responsabilizada  por

eventuais débitos trabalhistas (e quiçá tributários) da empresa em recuperação, o que

dizimaria o investimento da FUNCEF e proporcionaria um patrimônio líquido negativo

do FIP Enseada.
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O insucesso do FIP Enseada,  que tentaria  em vão ressuscitar  a marca

Gradiente,  era  bastante  previsível  e  fez  com que  FUNCEF  e  PETROS  alienassem

gratuitamente (por um real – R$ 1,00) para a família Staub suas participações nesse FIP,

a fim de impedir que assumissem responsabilidade jurídicos pelos passivos da CBTD e

Gradiente.  Assim,  somente  nessa  desconsideração  de  risco  claro  e  evidente,

DEMÓSTHENES MARQUES causou um prejuízo de pelo menos R$ 17.000.000,00 à

FUNCEF.

Até o mês de junho de 2016,  DEMÓSTHENES MARQUES também

era membro do Conselho Deliberativo da FUNCEF, exercendo grande influência dentro

da  Fundação,  especialmente  sobre  o  investigado  MAURÍCIO  MARCELLINI,

considerando que  foi  responsável  por  sua indicação.  Em verdade,  os  dois  acusados

permutaram seus  cargos  em 2012;  MAURÍCIO MARCELLINI  deixou o cargo de

Diretor de Novos Negócios da Caixa Participações (CAIXAPAR) para ser Diretor de

Investimentos  da  FUNCEF,  enquanto  que  DEMÓSTHENES MARQUES  deixou a

posição de Diretor de Investimento da FUNCEF para se tornar Diretor Executivo de

Novas Aquisições da CAIXAPAR, além de garantir posição no Conselho Deliberativo

da Fundação.

1.5. O investigado GUILHERME NARCISO DE LACERDA

O investigado  GUILHERME NARCISO DE LACERDA é  um dos

principais  investigados  da  Operação  Greenfield. Lacerda  é  ex-Diretor-Presidente  da

FUNCEF  (até  2011)  e,  nessa  condição,  participou  da  tomada  de  decisão  para  o

investimento da Fundação no FIP CEVIX, no FIP Enseada, no FIP Florestal e na fusão

da empresa Florestal Brasil pela Eldorado Celulose, em detrimento da FUNCEF. Foi um

dos  principais  responsáveis  pelo  esquema  criminoso  que  alvejou  o  patrimônio  da

FUNCEF.
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Conforme demonstram os áudios fornecidos pela FUNCEF ao Ministério

Público Federal  que  registraram as  reuniões  deliberativas  da Diretoria  Executiva da

FUNCEF  (especialmente  nos  casos  FIP CEVIX,  FIP Enseada,  Multiner  FIP e  FIP

Florestal),  GUILHERME NARCISO DE LACERDA tinha papel de comando sobre

os demais diretores, denotando-se, de suas falas, seu papel como articulador com os

grupos econômicos beneficiados pelas operações aqui investigadas.

No caso do Multiner FIP, os áudios fornecidos pela FUNCEF deixam

claro que GUILHERME NARCISO DE LACERDA foi alertado por um dos diretores

presentes sobre o conflito de interesse (e de governança) de aportar recurso num FIP

cuja  gestora  era  a  Vitória  Asset,  empresa  essa  (então  presidida  pelo  investigado

HUMBERTO PIRES GRAULT VIANNA) controlada pelo grupo BVA, que também

era  controlador  da  empresa-alvo,  a  Multiner.  Mesmo  conhecedor  desse  conflito,

GUILHERME NARCISO DE LACERDA liderou a Diretoria da FUNCEF em favor

do investimento temerário, que proporcionou sérios prejuízos à FUNCEF.

GUILHERME NARCISO DE LACERDA também detinha  e  detém

relações estreitas com diversos atores e grupos políticos que pareciam exercer o controle

de diversos Fundos de Pensão, inclusive a FUNCEF. Em decorrência de tal proximidade

política, no ano de 2010, GUILHERME NARCISO DE LACERDA candidatou-se a

deputado  federal  pelo  PT do  Espírito  Santo  (número  1313),  mas  perdeu  a  eleição.

Naquele  momento,  seu  patrimônio  declarado  à  Justiça  Federal  era  de  cerca  de  R$

1.500.000,00.  A partir  de  2012,  seu  netowork político  lhe  garantiu  um cargo  como

Diretor do BNDES.

Recentemente, a imprensa noticiou que foram encontradas pela Polícia

Federal mensagens de setembro de 2012 no celular de Otávio Azevedo, ex-presidente da

Andrade Gutierrez, em que GUILHERME NARCISO DE LACERDA parece cobrar

propina.3 Possivelmente, tal propina pode ter relação com os casos FIP Sondas (um dos

10 casos da primeira fase da operação Greenfield) e Norte Energia (caso aguardado para

a partir da terceira fase), ou mesmo com operações relacionadas ao BNDES.

3 Cf.  notícia  em:  <http://www.valor.com.br/politica/4631033/pf-investiga-se-ex-diretor-do-bndes-
cobrou-propina-para-pt>. Data de acesso: 18.8.2016.
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GUILHERME NARCISO DE LACERDA faz parte do grupo político

oriundo  do  Sindicato  de  Bancários  de  São  Paulo,  sendo  bastante  próximo  de  João

Vaccari  Neto  e  José  Dirceu.  Dessa  forma,  é  importante  verificar  as  relações  desse

investigado  com o  possível  núcleo  político  da  organização  criminosa  que  deve  ser

investigada na Operação Greenfield.

1.6. O investigado MAURICIO MARCELLINI PEREIRA

O  investigado  MAURICIO  MARCELLINI  PEREIRA é  o  atual

Diretor de Investimentos da FUNCEF, sendo reconduzido para tal cargo em abril de

2016, sob a indicação do investigado DEMÓSTHENES MARQUES, conforme já se

expôs.

MAURICIO MARCELLINI PEREIRA concorreu diretamente para a

ocorrência do prejuízo financeiro do Fundo ao aprovar a reestruturação do investimento

na Sete Brasil,  por meio do FIP Sondas, em detrimento do patrimônio da FUNCEF.

MAURICIO  MARCELLINI  PEREIRA também  deve  ser  responsabilizado  por

aprovar  o  investimento  no  FIP  OAS  Empreendimentos,  bem  como  por  ter  sido

conivente com o administrador do Fundo de Investimento OAS Empreendimentos na

superavaliação  do  patrimônio  líquido  desse  FIP,  em  detrimento  do  patrimônio  da

FUNCEF.

Conforme  demonstra  o  áudio  da  reunião  da  Diretoria  Executiva  da

FUNCEF que aprovou a subscrição de cotas do FIP OAS Empreendimentos no valor de

R$  400.000.000,00  (quatrocentos  milhões  de  reais),  MAURICIO  MARCELLINI

PEREIRA era  consciente  do  risco  da  operação,  sabendo,  inclusive,  que  seria  mais

prudente  comprometer-se  com  o  aporte  de  somente  R$  200.000.000,00  (duzentos

milhões de reais).
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1.7. O investigado FÁBIO MAIMONI GONÇALVES

O investigado FÁBIO MAIMONI GONÇALVES é ex-Coordenador de

Desenvolvimento  de  Negócios  (CODEN)  da  FUNCEF.  FÁBIO  MAIMONI

GONÇALVES foi  responsável  embasar,  juntamente  com  seu  então  chefe

DEMÓSTHENES MARQUES, a proposta de investimento no FIP CEVIX, prestando

informações falsas à Diretoria da Fundação para que fosse submetido a sua aprovação.

FÁBIO MAIMONI GONÇALVES também compactuou com a sobreprecificação dos

ativos do grupo Engevix que foram aportados à CEVIX.

Pouco tempo após (em 2010), FÁBIO MAIMONI GONÇALVES veio

a  assumir  uma Vice-Presidência  da  empresa  investigada  Desenvix,  beneficiada  pelo

aporte capital da FUNCEF.

FÁBIO MAIMONI GONÇALVES, como coordenador da área técnica

de novos investimentos (CODEN), emitiu em 3 de setembro de 2009, parecer técnico

(PA CODEN  003/2009)  que  recomendava  o  investimento  no  FIP  CEVIX  usando

argumentos supostamente técnicos, mas insustentáveis, e omitindo induzindo a diretoria

executiva em erro ao omitir no parecer os dois valores mais baixos (R$ 592 milhões, R$

617 milhões).

Além disso, FÁBIO MAIMONI GONÇALVES concorreu diretamente

para o investimento temerário feito pela FUNCEF no FIP Enseada. De fato,  FÁBIO

MAIMONI GONÇALVES atuou em favor do investimento no FIP Enseada, assinando

o parecer PA CODEN 003/10, em conjunto com José Fausto Moreira Filho (Analista),

que subsidiou o voto VO DIRIN 020/10, assinado pelo investigado DEMÓSTHENES

MARQUES (Diretor  de  Investimentos).  Nesse  caso,  FÁBIO  MAIMONI

GONÇALVES e  DEMÓSTHENES  MARQUES  desconsideraram  o  risco  de

contaminação de responsabilidade jurídica pelas dívidas (especialmente trabalhistas) da

Gradiente, que se encontrava em recuperação judicial e fora sucedida pela CBTD. Além

disso, os dois investigados reconheceram o valor econômico  pré-investimento de R$
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34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de reais) da empresa da família Staub, que, em

verdade, não tinha nenhum valo econômico, salvo o possível valor subjetivo da marca

Gradiente. Em verdade, considerando o já então conhecido risco de contaminação de

dívidas, o valor econômico da empresa-alvo poderia ser inclusive negativo.

FÁBIO MAIMONI GONÇALVES também teve um papel importante

na formulação dos investimentos da FUNCEF na INVEPAR, no FIP Florestal e no FIP

RG  Estaleiros.  A  respeito  da  INVEPAR,  é  relevante  observar  que  Maimoni  era

remunerado como Conselheiro da empresa, no ano de 2009.4

O investigado FÁBIO MAIMONI GONÇALVES era braço-direito do

então Diretor de Investimentos  DEMÓSTHENES MARQUES. A mencionada dupla

de  investigados,  sob  o  beneplácito  e  direção  de  GUILHERME  NARCISO  DE

LACERDA, atuava com protagonismo na escolha de novos investimentos da FUNCEF,

sendo responsável por uma série de atos temerários (e quiçá fraudulentos) que dizimou

boa parte dos recursos garantidores de benefícios da Fundação.

2.  Medidas  cautelares  diversas  da  prisão  em  face  de    RAQUEL  CRISTINA

MARQUES DA SILVA

A investigada RAQUEL CRISTINA MARQUES DA SILVA,  inscrita

no  CPF nº  793.793.621-53,  já  é  alvo  da  Operação  Greenfield,  havendo  já  o  juízo

deferido medidas de busca e apreensão, sequestro de bens e bloqueio/indisponibilidade

de bens e ativos da mencionada investigada. Contudo, continuando no exame dos casos

4 Cf.  documento  da  FUNCEF  em:  <https://www.funcef.com.br/files/Conselheiros.pdf>.  Data  de
acesso: 18.8.2016.
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e na investigação, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal identificaram que há

razões para as medidas cautelares diversas da prisão deferidas no processo em epígrafe5

também sejam impostas a RAQUEL CRISTINA MARQUES DA SILVA.

Conforme exaustivamente narrado no bojo de outras ações da Operação

Greenfield,  RAQUEL CRISTINA MARQUES  DA SILVA6 exercia  a  função  de

coordenadora da Coordenação de Análise de Investimento (COANI) da FUNCEF, setor

integrante  da  Diretoria  de  Participações  Societárias  e  Imobiliárias  (DIPAR),  tendo

desempenhado papel  fundamental na recomendação  e  aprovação do investimento  no

FIP OAS Empreendimentos pelo Fundo de Pensão, em colaboração com HUMBERTO

PIRES  GRAULT  VIANNA,  este  último  atuando  na  condição  de  Gerente  de

Participações Societárias (GEPAR), também integrante da estrutura da DIPAR.

A saber, salienta-se o PA COANI 007/2013, assinado por Leslie Batista

Carvalho,  Analista  Sênior,  RAQUEL  CRISTINA  MARQUES  DA  SILVA,

Coordenadora da COANI e HUMBERTO GRAULT VIANNA DE LIMA, Gerente da

GEPAR,  o  qual  apresentou  parecer  favorável  ao  investimento  no  FIP  OAS

Empreendimentos:

8. CONCLUSÃO.

8.1. O Regulamento do FIP OAS Empreendimentos apresenta aderência às boas
práticas  de  governança  corporativa,  compatível  com  as  exigências  de
governanças usualmente adotadas pela FUNCEF.

8.2. Pelo exposto, nos posicionamentos favoráveis a aquisição de até 25% das
quotas do FIP OAB Empreendimentos. 

5 As medidas cautelares requeridas e deferidas em questão são as seguintes: a) Proibição de ingresso em
todos edifícios de FUNCEF, PETROS, PREVI e POSTALIS, salvo com prévia autorização judicial; (b)
Proibição de manter contato e comunicação (inclusive por telefone, e-mail, rede social ou qualquer outra
forma de comunicação) com os demais investigados da Operação Greenfield; (c) Proibição de ausentar-se
das cidades  de seus respectivos domicílios,  salvo com prévia  autorização judicial;  (d)  Suspensão do
exercício de toda  e  qualquer função  pública  ou de direção  ou gerência,  inclusive em Conselhos,  de
entidades fechadas de previdência complementar; (e) Suspensão do exercício de toda e qualquer atividade
no mercado financeiro e no mercado de capitais, bem como suspensão do exercício de qualquer cargo ou
função de direção em empresa ou grupo empresarial; (f) Condução coercitiva simultânea dos investigados
para prestarem depoimentos; (g) Apreensão de passaportes.

6 RAQUEL CRISTINA MARQUES DA SILVA é alvo das ações de busca e apreensão e sequestro de
bens, ambas propostas no âmbito da Operação Greenfield, tendo sido as medidas devidamente deferidas
por este juízo nos autos n° 37325-67.2016.4.01.3400 e n° 37374-11.2016.4.01.3400, respectivamente.
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Ainda nesse sentido, destaca-se que o investigado HUMBERTO PIRES

GRAULT VIANNA foi o responsável pela apresentação da proposta de investimento

no FIP OAS Empreendimento à Diretoria da FUNCEF, conforme registrado em ata de

reunião datada no dia 20 de novembro de 2013. Ademais, após a oitiva do áudio da

referida  reunião,  restou  clara,  além  da  presença  de  RAQUEL  CRISTINA

MARQUES  DA SILVA, a  sua  efetiva  participação  na  discussão,  realizando  os

pertinentes  apontamentos  e  auxiliando  significativamente    HUMBERTO  PIRES

GRAULT VIANNA em sua explanação.

Dessa  forma, no  que  toca  ao  FIP OAS Empreendimentos,  percebe-se

claramente que houve um monopólio de todo o processo decisório interno da FUNCEF

por  parte  da  GEPAR/DIPAR,  na  pessoa  do  Sr.  HUMBERTO  PIRES  GRAULT

VIANNA,  em colaboração com  RAQUEL CRISTINA MARQUES DA SILVA,  na

condição  de  coordenadora  da  Coordenação  de  Análise  de  Investimento  (COANI),

possuindo, ambos, responsabilidade na  ocorrência de prejuízo financeiro do Fundo ao

recomendar  o  investimento  no  FIP  OAS  Empreendimentos,  em  detrimento  do

patrimônio da FUNCEF.

3. Pedidos finais

Pelas  razões  expostas,  tendo em vista  a  necessidade  de  se  permitir  a

adequada apuração dos fatos criminosos descritos (instrução criminal), sem a influência

negativa  que  os  investigados  possam  exercer  sobre  a  colheita  de  provas  futuras,

considerando ainda a necessidade de colhieta de provas testemunhais e deocumentais

nas  primeiras  72  (setenta  e  duas)  horas  da  deflagração  da  Operação  Greenfield,  o

MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL e  o  DEPARTAMENTO  DE  POLÍCIA

FEDERAL requerem  a  decretação  da  prisão  temporária  em  face  de  CARLOS

AUGUSTO  BORGES,  CARLOS  ALBERTO  CASER,  DEMÓSTHENES

MARQUES, HUMBERTO PIRES GRAULT VIANNA, GUILHERME NARCISO
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DE  LACERDA,  MAURICIO  MARCELLINI  PEREIRA e  FÁBIO  MAIMONI

GONÇALVES, pelo  prazo  de  72  (setenta  e  duas)  horas,  para  execução  das

diligências imprescindíveis à conclusão das investigações.

Igualmente,  requer-se  autorização  judicial  expressa  para  que  os

investigados sujeitos à detenção provisória de 72 horas que tenham sido encontrados

fora de Brasília sejam transportados para esta capital federal, a fim de que a tomada de

seus depoimentos possam ser efetuadas na presença das autoridades aqui signatárias.

Requer-se também que as medidas cautelares diversas da prisão deferidas

no  processo  em  epígrafe7 também  sejam  impostas  a  RAQUEL  CRISTINA

MARQUES DA SILVA.

Outrossim,  requer-se  a  juntada  dos  áudios  fornecidos  pela  FUNCEF,

relativos às aprovações pela Diretoria Executiva dos aportes de capital no FIP CEVIX,

Multiner  FIP,  FIP OAS Empreendimentos,  FIP Florestal,  FIP Enseada e  FIP Global

Equity e INVEPAR.

Eis os termos em que se requer deferimento.

Brasília/DF, 19 de agosto de 2016.

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

7 Repita-se que as medidas cautelares requeridas e deferidas em questão são as seguintes: a) Proibição de
ingresso em todos edifícios de FUNCEF, PETROS, PREVI e POSTALIS, salvo com prévia autorização
judicial; (b) Proibição de manter contato e comunicação (inclusive por telefone, e-mail, rede social ou
qualquer outra forma de comunicação) com os demais investigados da Operação Greenfield; (c) Proibição
de ausentar-se das  cidades de seus respectivos domicílios,  salvo com prévia autorização judicial;  (d)
Suspensão  do exercício  de  toda  e  qualquer  função  pública  ou  de  direção  ou gerência,  inclusive  em
Conselhos, de entidades fechadas de previdência complementar; (e) Suspensão do exercício de toda e
qualquer atividade no mercado financeiro e no mercado de capitais, bem como suspensão do exercício de
qualquer  cargo  ou  função  de  direção  em  empresa  ou  grupo  empresarial;  (f)  Condução  coercitiva
simultânea dos investigados para prestarem depoimentos; (g) Apreensão de passaportes.
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Divisão de Combate à Corrupção

SGAS 604 – Lote 23 – Avenida L2 Sul
70200-640  Brasília (DF)

+55 (61) 3313-5268

Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros
SAIS Quadra 7 – Lote 23 – Setor Policial Sul

70610-902  Brasília (DF)
+55 (61) 2024-7500 
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