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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

DICOR – GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF - GINQ 

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 

I - DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A Procuradoria-Geral da República recebeu informações de 

JOESLEY MENDONÇA BATISTA, presidente da sociedade empresarial J & F 

Investimentos S.A, dando conta de que, malgrado a profundidade alcançada 

pela Operação Lava Jato e as graves consequências disso decorrentes, valores 

ilegítimos ainda estariam sendo solicitados e encaminhados a pessoas 

implicadas nessas investigações. 

De modo percuciente e oportuno, aquele órgão ministerial 

requereu autorização para a implementação conjunta de captação ambiental e 

ação controlada, expedientes investigativos especiais que visam à máxima 

efetividade da atividade persecutória. 

Com o acolhimento do pedido, os correspondentes mandados 

foram encaminhados à Polícia Federal para a implementação das medidas. 

O presente relatório circunstanciado tem o propósito, pois, de 

apresentar os resultados e as circunstâncias em que transcorreram os eventos 

objeto de ação controlada e captação ambiental. 

II – DOS FATOS 

Do conjunto informativo fornecido ao Ministério Público por 

executivos do grupo J & F Investimentos S.A, composto por depoimentos e 

gravações de diálogos realizadas pelos próprios interlocutores, extrai-se que há 

dois núcleos fáticos distintos - e aparentemente autônomos – dando ensejo à 
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movimentação que, em suma, envolve o envio de emissários à sede da empresa 

JBS para o fim de apanhar valores em espécie.  

O primeiro dos mencionados núcleos centra-se no Senador da 

República AÉCIO NEVES DA CUNHA; o segundo, envolve EDUARDO 

CONSENTINO CUNHA e LÚCIO BOLONHA FUNARO. Para fins de ordenação 

das informações, os registros apresentados no presente relatório serão 

ordenados na forma de NÚCLEO 1 e NÚCLEO 2, respectivamente. 

2.1) NÚCLEO 1 

Entre os dados fornecidos ao órgão ministerial por altos 

executivos do grupo J & F Investimentos S.A, há gravação de conversa 

estabelecida entre JOESLEY BATISTA, presidente da holding, e o Senador 

AÉCIO NEVES1. Nesse diálogo, após tratarem de assuntos diversos, ambos 

ingressaram no tema solicitação e entrega de dinheiro, ficando acertado, ao final, 

o encaminhamento de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), divididos em 

quatro parcelas de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Quanto aos detalhes 

operacionais, houve o ajuste de que AÉCIO enviaria como emissário 

FREDERICO PACHECO DE MEDEIROS, enquanto JOESLEY BATISTA 

lançaria mão de alguém de sua confiança. Tais tratativas foram confirmadas por 

JOESLEY BATISTA, em depoimento prestado ao Ministério Público Federal2. 

FREDERICO PACHECO DE MEDEIROS é primo de AÉCIO 

NEVES e já desempenhou a função de tesoureiro de campanha eleitoral deste 

                                                           
1 Provavelmente ocorrida em 24/03/2017, no Hotel Unique, em São Paulo/SP. 

2 “que AÉCIO queria os R$ 2 milhões; que AÉCIO falou que tinham que aprovar a lei de anistia ao caixa 2 e a do 

abuso de autoridade; que AÉCIO disse que já tinha falado com RODRIGO MAIA; que o depoente disse que tinha que 

dar ar de legalidade aos contratos das doações de campanha de 2014; que falou sobre a questão do FUNARO, que 

a única coisa que ajudava era o contrato de R$ 100 milhões com ele para justificar os pagamentos; que disse a AÉCIO 

que não poderia pagar o advogado porque isso daria mais problema; que sugeriu pagar em espécie, tendo AÉCIO 

indicado o seu primo FRED para receber o dinheiro; que ocorreriam pagamento de 4 parcelas de R$ 500 mil; que 

inicialmente disse a AÉCIO que entregaria pessoalmente se fosse a ele; que RICARDO entregaria o dinheiro; que o 

acerto foi dia 24/3 e o primeiro pagamento foi feito; que o dinheiro foi de recebimentos em espécie das pessoas 

jurídicas do grupo e não sabe onde foi pago; que não sabe se os R$ 2 milhões ficariam com o advogado ou se estes 

seriam intermediários; que haveria superfaturamento do serviço de advogados que já prestam serviços ao depoente 

ou a pessoa jurídicas”. 
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Senador, conforme notícias de imprensa3 e como referido por ele próprio, em 

diálogo adiante transcrito. 

O primeiro encontro ocorreu no dia 05/04/2017, na sede da JBS, 

em São Paulo, com a entrega dos valores realizada em sala situada nas 

dependências da presidência da empresa, segundo o relato de RICARDO 

SAUD4, pessoa encarregada por JOESLEY BATISTA de passar o dinheiro às 

mãos de FREDERICO PACHECO DE MEDEIROS: 

“que FRED esteve com o depoente antes de ontem, quarta-feira, dia 5/4/2017, 

no escritório da JBS, por volta das 11 da manhã; que o dinheiro seria pago 

para os advogados TORON e SANZIO, mas apenas o segundo presta serviços 

ao grupo JBS; que FRED pegou um táxi e voltou para Belo Horizonte; que 

FRED trabalhou como diretor da CEMIG e em outros do Estado de Minas 

Gerais, mas não tem cargo público no momento; que FRED esteve na sala do 

depoente no terceiro andar; que FRED foi de avião de Belo Horizonte para São 

Paulo e voltou de táxi com um motorista já conhecido; que  a mochila de FRED 

era de cor preta; que nessa mochila ele colocou o dinheiro; que FRED vestia 

calça jeans; que na próxima quarta-feira, às 11 da manhã, FRED reeberá mais 

R$ 500 mil; que planejou com FRED entregar às quartas-feiras as demais 

parcelas; que o prédio fica na marginal direita do Tietê, n. 500; que FRED se 

registrou na portaria do prédio e pegou crachá; que o depoente pegou o 

dinheiro com FLORISVALDO, uma pessoa que presta esse tipo de serviço, 

embora não trabalhe para o grupo; que FRED disse que levaria esse dinheiro 

ao SANZIO; que os próximos R$ 500 mil serão entregues ao próximo 

advogado pelo FRED, segundo este disse”. 

 

Consta que houve a gravação da conversa referente a tal 

evento, cujos registros, inclusive, já teriam sido encaminhados à Procuradoria-

                                                           
3 http://www.redebrasilatual.com.br/blogs/helena/2015/09/campanha-de-aecio-teve-dois-tesoureiros-um-de-fachada-

e-o-oficial-diretor-da-cemig-2581.html 

http://www.diariodocentrodomundo.com.br/quem-e-dimas-toledo-o-homem-de-aecio-em-furnas-por-joaquim-de-

carvalho/ 

http://www.brasil247.com/pt/247/minas247/197630/Campanha-de-A%C3%A9cio-utilizou-im%C3%B3vel-de-

fornecedora-da-Cemig.htm 

4 Depoimento prestado à Procuradoria-Geral da República, que integra o pedido de ação controlada e captação 

ambiental apresentado ao Min. Edson Fachin. 
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Geral da República, como aporte probatório em acordo de colaboração premiada 

que está sento entabulado naquele órgão. 

Não é demais reiterar que o mencionado registro de áudio é fruto 

da utilização de meios próprios pelos executivos da empresa, ou seja, sem 

qualquer participação ou orientação da Polícia Federal, que até então 

desconhecia absolutamente o caso. 

Já de posse do correspondente mandado judicial e diante da 

informação de que a segunda parcela seria entregue no mesmo local, no dia 

12/04/2017, este órgão de polícia judiciária mobilizou o aparato técnico 

necessário para registrar o evento. Os resultados passam, portanto, a ser 

apresentados: 

Conforme detalhes que integram o documento denominado 

Informação Sigilosa (anexado), firmado pelo Delegado de Polícia Federal 

Ricardo Hiroshi Hishida, a equipe de Policiais Federais previamente disposta nas 

dependências da JBS logrou identificar a chegada de FREDERICO DE 

MEDEIROS ao local, sendo conduzido por um táxi Toyota Corolla, placas FUE 

3932.  

Imagens colhidas no circuito interno de vídeo-monitoramento da 

JBS atestam que, ao desembarcar, FREDERICO dirigiu-se à entrada principal 

da empresa e anunciou sua presença na recepção, sendo autorizado a dirigir-se 

à presidência: 

  

Chegando à recepção da presidência, cumprimentou um 

funcionário e permaneceu à espera de RICARDO SAUD. 
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Após, aguardar alguns instantes, foi chamado a entrar na sala em 

que RICARDO o aguardava: 

 

Ao entrar, cumprimentaram-se e deram início à conversa: 

  

Em mídia anexada ao presente relatório, estão arquivos em 

áudio e vídeo, contendo, na íntegra, o teor do diálogo estabelecido entre 
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RICARDO SAUD e FREDERICO PACHECO DE MEDEIROS, inclusive com sua 

transcrição. 

Importa destacar que, previamente à entrada de FREDERICO 

na sala, havia sido preparado o numerário a lhe ser entregue, como ilustram as 

fotos a seguir, realizadas por RICARDO SAUD: 

  

 

Em dado momento da conversa, RICARDO SAUD (exatamente 

aos 13min03s do vídeo) certifica-se de que a porta da sala está fechada5, 

momento em que FREDERICO apanha uma bolsa que portava para 

acondicionar os R$ 500.000,00, tal como fizera na semana anterior, segundo 

informações transmitidas por RICARDO. 

                                                           
5 Antes disso, como medida de cautela, ambos deixaram os telefones celulares fora da sala. 
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Ato contínuo, a mala com o dinheiro é colocada sobre a mesa e 

FREDERICO prepara-se para transferir os valores à sua bolsa: 

 

Ao abrir a mala, ambos percebem que o volume de dinheiro, 

formado por notas de R$ 50,00 - e não de R$ 100,00, como na ocasião anterior 

– era superior à capacidade da bolsa que FREDERICO dispunha. 

Nada obstante, passam à conferência dos valores: 
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Após a contagem, FREDERICO insere um maço de dinheiro em 

sua bolsa e, em seguida, guarda mais alguma quantia em seu bolso. O restante 

dos valores permanece na mala: 

  

Pouco após, ambos saem da sala. É RICARDO SAUD quem 

carrega a mala com o dinheiro: 

PARA C
AUTELA

R - S
TF



9 
 

 

Conforme destaca a Informação Sigilosa, já mencionada, 

enquanto FREDERICO estava no interior da sede da JBS, permanecia à sua 

espera outra pessoa (além do motorista do táxi) posteriormente identificada 

como MENDHERSON SOUZA LIMA, ocupante de cargo em comissão no 

Senado da República, vinculado ao gabinete do Senador ZEZÉ PERRELLA, do 

PMDB. 

   

PARA C
AUTELA

R - S
TF



10 
 

  

 

Retomando o deslocamento de RICARDO e FREDERICO, é 

possível observar a saída de ambos pelo acesso lateral, exclusivo da presidência 

da empresa. RICARDO ainda permanece conduzindo a mala com o dinheiro. 

   

Em seguida, RICARDO aguarda na região de acesso à 

presidência (local bem mais discreto que o estacionamento) enquanto 

FREDERICO se desloca até o táxi em que estava MENDHERSON, entra no 

veículo para orientar o deslocamento até o ponto em que estava a mala. 
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Decorridos cerca de vinte segundos, o táxi inicia deslocamento 

até a posição em que RICARDO estava, distante aproximadamente cinquenta 

metros. 

      

Em seguida, o veículo estaciona nas proximidades do 

estacionamento da presidência da JBS, momento em que RICARDO aproxima-

se, é apresentado a MENDHERSON e coloca a mala com o dinheiro no porta-

malas do táxi. Como o veículo posicionou-se em local não abrangido por 

câmeras do circuito interno – o que se denomina “ponto cego” - tampouco sendo 

possível realizar imagens de forma velada naquele momento – eis que a 

dinâmica adotada fora diversa da anterior - não houve cobertura do exato 

momento em que os valores foram transferidos a MENDHERSON. O presente 

relato, no que concerne a esse instante específico da entrega da mala a 

MENDHERSON - é fruto da narrativa de RICARDO e da observação do 

signatário, que se fazia presente nas imediações. Ademais, o próprio diálogo 

travado entre RICARDO e FREDERICO não deixa dúvidas quanto à adoção 

dessa dinâmica. 

Importa frisar que, do início do deslocamento do táxi (foto acima 

à esquerda) até a conclusão da colocação da mala e partida de MENDHERSON, 

foto abaixo, transcorreu cerca de 1min30s. 
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A partir de então, o veículo passa a ser acompanhado por 

Policiais Federais até se dirigir à Rodovia Fernão Dias, com destino à Belo 

Horizonte. 

Com a partida de MENDHERSON, FREDERICO e RICARDO 

retornam ao interior do prédio, usando o acesso da presidência da JBS. 

RICARDO nem FREDERICO portam a mala.  

 

Ambos retornam à sala em que fora entregue o dinheiro. 

Observe-se que a porta, desta vez, permanece aberta. PARA C
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O diálogo que se estabelece a partir de então também foi objeto 

de captação ambiental, cujos resultados constam da mídia anexada ao presente 

relatório. 

Com relação ao deslocamento de MENDHERSON, foi acionada 

nova equipe de Policiais Federais com o propósito de retomar o 

acompanhamento de seu deslocamento desde a chegada em Belo Horizonte. 

Segundo os dados encaminhados pela Informação Policial nº 077/2017, houve 

a identificação do veículo Corolla placas FUE 3932 em frente à residência de 

MENDHERSON, situada na Rua Armindo Chaves, nº 258, Barroca, Belo 

Horizonte/MG. 

Calha apresentar, por relevante, a transcrição do diálogo 

estabelecido no interior da sala que, além de corroborar a sequência de ações 

exposta acima, afasta qualquer dúvida quanto à atuação de FREDERICO como 

emissário do Senador AÉCIO NEVES. 

TRANSCRIÇÃO ENCONTRO 12.04.2017 - JBS 

Vídeo 1 – 00:00/18:17 

 

RICARDO: Você veio foi pra almoçar, né? Você não sabe quem tava aqui, senta ai, você não vai 
acreditar. Rapaz eu falei esse veado não vai embora, esse veado não vai embora...Gabriel 
Guimarães. 

FREDERICO: Ele não me conhece não. 

RICARDO: Ah, não? 
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FREDERICO: Nós estivemos juntos cinco ou seis vezes em situações. 

RICARDO: Vamos tirar o celular? 

FREDERICO: Em situações sociais, sabe? 

RICARDO: Ah é? 

FREDERICO: Diz que é um cara de ótimo trato. 

RICARDO: É muito bonzinho. 

FREDERICO: Eu tenho as melhores informações. 

RICARDO: É...(pede café e água)...depois vou pedir um almocinho pra nós, não vai almoçar? 

FREDERICO: Não, dá não. 

RICARDO: Já tem pronto aí. 

FREDERICO: Não, obrigado, sabe porque, eu tô preocupado porque começa a chegar perto de 
feriado, trânsito ruim, meu voo é três e vinte e eu tenho que passar lá na ...inaudível. 

RICARDO: Há, você não vai de táxi, não? 

FREDERICO: Vou resolver aqui em São Paulo. 

RICARDO: Aquele homem? 

FREDERICO: Não sei, me deram um endereço. 

RICARDO: Já te deu o endereço? Que bom é melhor, né? 

FREDERICO: Inaudível, foda, sabe por quê? 

RICARDO: Humm. 

FREDERICO: Eu não tenho lastro, eu não tenho o que falar. 

RICARDO: inaudível...imposto de renda. 

FREDERICO: Não, eu tenho, no meu imposto de renda eu tenho disponibilidade. 

RICARDO: Mas eu deixo em dinheiro vivo. 

FREDERICO: Eu sei, disponibilidade, seiscentos mil, mas e aí? Uma hora dessas, ficar andando 
com quinhentos mil pra um lado e pro outro. 

RICARDO: Oh Fred, como é que foi a notícia aí? Era o que tava esperando mesmo?  

FREDERICO: Tava esperando, né? Pô, você não pode achar que vai sair ileso desse turbilhão. O 
que tem que fazer é apurar logo, só que são cinco inquéritos, ele e o Jucá são os mais 
investigados. 

RICARDO: Cinco? Dentro daqueles que já tinham? 

FREDERICO: Inaudível, de novo o foda Ricardo é a manchete é a notícia que fica. 

RICARDO: Não, mas isso aí. 

FREDERICO: Ele tá muito tranquilo. 
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RICARDO: Tá? 

FREDERICO: Tá. Chateado com o desgaste e tal, mas faz parte. 

RICARDO: Tá ruim demais. 

FREDERICO: Tá ruim demais, o país tá muito esquisito. 

RICARDO: Parece que tem mais duzentas pessoas para denunciar? 

FREDERICO: Sem foro, duzentas sem foro. 

RICARDO: O que quer dizer isso? 

FREDERICO: Sem foro privilegiado. 

RICARDO: Tudo em primeira instância? Será que não tamo lá, não? 

FREDERICO: Eu durmo a noite tranquilo, se eu te contar um negócio você não vai acreditar, vou 
contar um negócio que talvez você não acredite: a única vez, a única pessoa com quem eu tratei 
de ... em espécie, foi com você, entendeu? A única pessoa que pode falar de mim é você. 

RICARDO: Tá doido. O Fred, duzentas pessoas? 

FREDERICO: Eu sempre tratei do dinheiro que caiu na conta, eu sempre fiz gestão da conta 
financeira da campanha, eu nunca fui o cara pra ir pedir recursos, eu nunca fui o cara pra pedir 
doação, nunca... Eu era o cara que dava a conta da campanha, CNPJ da campanha e o telefone 
do Contador pra emissão do recibo eleitoral, entendeu? Eu nunca saí do escritório com cem reais. 
Nunca aconteceu isso na minha vida. Eu não sou esse cara. 

RICARDO: Eu sei, por isso eu te falei o que nós estamos passando. 

FREDERICO: A primeira vez. Outro dia eu tava pensando, acordei a meia-noite e meia, o que eu 
to fazendo? O que eu tenho com isso? Eu não trabalho pro Aécio eu não sou funcionário público, 
eu sou empresário, (ininteligível) pra caralho pra sobreviver, trabalho pra caralho, Ricardo. 

RICARDO: Eu sei. 

FREDERICO: Você não, você trabalha numa empresa, você tem uma razão de tá aqui fazendo 
esse papel. 

RICARDO: É, mas eu não gosto também não. 

FREDERICO: Sim, mas você é o homem de confiança do Joesley, você tem razão de tá aqui 
dentro. 

RICARDO: Não, claro, faz parte do meu salário, eu sei disso. 

FREDERICO: E eu? E eu, cara? 

RICARDO: É um projeto político né? 

FREDERICO: Sim. 

RICARDO: Seu primo e tal. 

FREDERICO: E ao mesmo tempo como é que eu não faço? 

RICARDO: Você acha que eu tô confortável com o que eu tô fazendo? 
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FREDERICO: O que que eu ganho? Rosca....eu só tenho a perder. Se o cara chegar pra mim... 
eu compro a passagem pra vir pra cá no meu cartão, no meu cartão. 

RICARDO: Ah, pára com isso. 

FREDERICO: Como é que eu vou comprar passagem aérea? 

RICARDO: Ele não te reembolsa nada? 

FREDERICO: Sim, não é essa a preocupação. 

RICARDO: Eu sei. 

FREDERICO: Reembolsa, vê quanto você gastou, três mil, quatro mil. Mas é o seguinte, minha 
vida tá descolada disso agora. Eu tenho com o Aécio um compromisso de lealdade que o que 
precisar eu tenho que fazer. Eu falei, olha onde que eu tô me metendo. 

RICARDO: Compromisso de lealdade assim. 

FREDERICO: Porque eu conheço ele. 

RICARDO: Porque você que se impôs isso. Não é que você combinou, entendeu? Um negócio 
que a gente põe na cabeça. 

FREDERICO: Quando o cara me parar, “que dinheiro é esse?” 

RICARDO: O quê? 

FREDERICO: O cara me pergunta numa blitz eu digo é meu. É meu. 

RICARDO: Você viu a preocupação que eu fiquei. 

FREDERICO: É uma foda. 

RICARDO: Eu sei, ainda bem que (ininteligível) o cara aqui. 

FREDERICO: Mas não tem outra forma.  

RICARDO: Mas não tem também pra nós. 

FREDERICO: Você não tem como entregar isso em Belo Horizonte. 

RICARDO: Eu te falei que era a maior loucura o que você fez. Por que você não mandou aquele 
Sanches, aquele cara vir aqui? Os caras estão correndo pra todo lado pra receber Fred.  

FREDERICO: Sanzio. 

RICARDO: Os caras estão correndo pra todo lado pra receber. Você acha que o cara não vem 
não? Manda alguém pô. 

FREDERICO: E ele sai com quinhentos paus? 

RICARDO: Lógico que sai rapaz. Esse tal do Toron aí mesmo. Se você me falasse não precisava 
nem você vir, eu mandava entregar lá. 

FREDERICO: Amanhã eu tô com o Aécio na fazenda. Amanhã eu tô com ele em Cláudio. Vou 
falar que já tive aqui duas vezes, faltam duas. Só pra você entender que a gente está se cercando 
de todos os cuidados, mas não é uma operação cem por cento, sem risco. O que você quer que 
eu faça nas outras duas. Sou eu de novo? 

RICARDO: Manda outra pessoa? 
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FREDERICO: Quer que manda outra pessoa? Porque o ininteligível falou que você que ia tratar 
comigo. 

RICARDO: Se fosse o Aécio, o Joesley ia fazer esse papel. 

FREDERICO: Tá. 

RICARDO: Se fosse você, era eu só e mais ninguém. Só nós dois, só quem encontrou. 

FREDERICO: Entendi. 

RICARDO: Aí ele não queria que fizesse direto com advogado. 

FREDERICO: O que que eu pensei? Pensei em fazer um contrato de compra e venda de uma sala 
só pra andar com um documento na pasta. Não, acabei de vender uma sala, o cara quis pagar em 
dinheiro. 

RICARDO: Olha, dá pra fazer. 

FREDERICO: A tua sala lá, algum apartamento, sinal da venda de um apartamento, daí rasga a 
porra depois. 

RICARDO: Pode, pode, traz e pronto. 

FREDERICO: Inaudível 

RICARDO: Pode fazer no meu nome, eu comprei e tal, eu tenho no meu imposto de renda. 

FREDERICO: Você tem lastro. 

RICARDO: Eu tenho. 

FREDERICO: A história, ah não, sou amigo do Ricardo e ele me emprestou quinhentos conto. Pra 
quê? Não, eu tô comprando um terreno pra lotear. E tô mesmo, ontem eu tive com o Prefeito de 
Pains. 

RICARDO: Vamos pegar esse tem trem que você vai vender. Vale quanto? 

FREDERICO: Vale isso, quatrocentos e setenta. 

RICARDO: Mas compra só o terreno, depois chega lá deu errado, aí tudo bem. Aí você pode, eu 
tenho lastro, tá até aqui meu imposto de renda, eu deixo um milhão no imposto de renda. 

FREDERICO: Vamos fazer o seguinte, se for pra eu voltar aqui eu trago um documento, a gente 
faz um xerox, uma nota promissória, faz uma caução, faz um (misensen) e deixa tudo pronto. 

RICARDO: ...só me falar o endereço e eu deixo pronto. 

FREDERICO: Deus vai proteger-nos. 

RICARDO: Agora, como é que é? Cinco inquéritos. 

FREDERICO: Tem cinco objetos que você vai investigá-los. 

RICARDO: E aqueles outros pra trás? Tá dentro disso? 

FREDERICO: Tá. 

RICARDO: Então é a mesma coisa? 

FREDERICO: Mesma coisa. 
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RICARDO: E aquele negócio da conta, ele peitou os caras? Não apareceu mais nada? 

FREDERICO: Peitou. 

RICARDO: A Veja não trouxe nada mais. 

FREDERICO: Não trouxe nada, nem vai trazer Ricardo, a sacanagem é essa, ela vem e destroi. 

RICARDO: Mas como é que aquele dia você tava preocupado, até comentei com o Joesley aqui 
que ele falou que o cara lá falou não, se não tiver nada nós não vamos por. 

FREDERICO: É. 

RICARDO: E se tiver a gente vai por. 

FREDERICO: A gente falou com o cara, me leva no banco, eu vou com você e com sua equipe 
de investigação, eu vou pra Nova Iorque com você. Vamo apurar isso, eu me disponho a ir com 
você e com sua equipe toda. Me dá a conta e o banco, vamo lá. 

RICARDO: E por que eles não puseram isso depois na da dessa semana? 

FREDERICO: Como é que não cita o nome do banco, cara? Como é que não fala a conta? 

RICARDO: Mas é o que eu tô falando, ininteligível direito de resposta é pior, nessa semana que 
vem, como você tinha me falado eu achei vai vir uma resposta boa do Aécio e tal. Não veio nada. 

FREDERICO: Teve só na tribuna lá. Vamo embora de uma vez. Cabe aqui? 

RICARDO: Deve caber.  

FREDERICO: Tem que caber. É bem discreta, né? 

RICARDO: inaudível 

FREDERICO: Tá fechado aqui? 

RICARDO: Fechei, fechei, deixa eu fechar. 

FREDERICO: Quando é que você vai a Minas? 

RICARDO: Ah, veio eu não tô saindo, eu tô... to como é que fala? Numa fase. Como é que fala? 

FREDERICO: Olha o tamanho da mala. 

RICARDO: inaudível...muito atrelada ao Pimentel...inaudível 

FREDERICO: Você não vai chutar o balde não, onde você comeu a vida inteira. Tem que ter 
lealdade. 

RICARDO: Humm... 

FREDERICO: Fudeu, vou levar sua mala.  

RICARDO: Não, vai só de mala. 

FREDERICO: Não tem outro jeito, vou levar sua mala. 

RICARDO: inaudível... você vai chamar o...inaudível 

FREDERICO: inaudível... 

RICARDO: Vamo contar aí. 
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FREDERICO: Um, dois, três, quatro, cinco, seis...aqui tem dez pacotes. 

RICARDO: Quanto? 

FREDERICO: Vinte e cinco. 

RICARDO: Quanto é cada um? 

FREDERICO: Um, dois, três, quatro, cinco. Aí é cinco mil. 

RICARDO: Ah tá. 

FREDERICO: Cinquenta, cem. 

RICARDO: inaudível 

FREDERICO: Cinquenta, cem, cento e cinquenta, duzentos, duzentos e cinquenta, trezentos, 
trezentos e cinquenta, quatrocentos, quatrocentos e cinquenta, quinhentos.  

RICARDO: inaudível 

FREDERICO: inaudível 

RICARDO: inaudível 

FREDERICO: Vou tirar dez mil, dois pacotes de cinco. 

RICARDO: Faz diferente, tira de um e de outro... que fica com o pacote...inaudível...pra semana 
que vem.. 

FREDERICO: inaudível 

RICARDO: Você quer ir no meu carro blindado, alguma coisa? 

FREDERICO: Não, eu quero que você pegue um outro táxi pra mim. 

RICARDO: Outro táxi? 

FREDERICO: É, eu tô num táxi Corolla branco. 

RICARDO: É carro do seu amigo? 

FREDERICO: Tem uma pessoa aí que vai pegar isso aí e vai pra um endereço aqui em São Paulo. 
Inaudível.....essa mala aqui no estacionamento.  

RICARDO: Ah tá, entendi. 

FREDERICO: Eu preciso de um outro táxi para ir pro aeroporto. 

RICARDO: Esse que tá com o Corolla o cara vai com ele? 

FREDERICO: Vai com essa mala, vai pro centro aqui, entrega e vai embora...  

RICARDO: Eu peço um táxi.  

FREDERICO: O outro elevador sai por onde? 

RICARDO: Aqui ó, o elevador....Flávio faz um favor, chama um outro táxi pra mim faz favor, pede 
pra vir na entrada da presidência aqui fazendo favor. Tá jóia, obrigado, tchau. 

RICARDO: Agora esse aqui nós vamos pôr nesse Corolla? 
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FREDERICO: É.. 

RICARDO: E cadê o cara que vai receber isso, o táxi vai sozinho? 

FREDERICO: Não, tem um cara dentro do táxi. 

RICARDO: Então você já quer ir lá despachar o cara?  

FREDERICO: Quero. 

RICARDO: Vamos esperar o táxi chegar, né? 

FREDERICO: Não, deixa eu despachar ele e volto aqui. 

RICARDO: Ah, você vai lá sozinho? 

FREDERICO: Vou. 

RICARDO: E essa mala? 

FREDERICO: Vamos comigo. 

RICARDO: Só o que falta perguntar, né? 

FREDERICO: Eu fico preocupado com o seu tempo também 

RICARDO: Não eu tô à toa, eu tinha combinado pra nós almoçar...mandei fazer um Friboi... 

FREDERICO: Eu não te atrapalho, não? 

RICARDO: Não, sem cerimônia comigo... 

 

Pois bem. Como a periodicidade semanal das entregas já havia 

sido estabelecida, nova mobilização de policiais ocorreu no dia 19/04/2017, de 

modo a acompanhar a terceira etapa, que consistia na entrega de mais R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) ao enviado do Senador AÉCIO NEVES. 

Segundo os registros compilados na Informação S/Nº – 

SIP/SR/PF/SP, anexada, o veículo Nissan Sentra, placas PHZ 3110, chegou ao 

estacionamento da JBS por volta das 12h30min. Nele, estava FREDERICO DE 

MEDEIROS, que ingressou no prédio pela entrada principal, como fizera na 

ocasião anterior.  
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Já na sala em que foi recebido por RICARDO SAUD (mesma do 

dia 12/04/2017), que estava preparada para o almoço de ambos, FREDERICO 

sentou-se portando uma mochila preta. 

   

Após breve conversa, RICARDO e FREDERICO passam a tratar 

da entrega dos valores, não sem antes providenciarem o trancamento da porta. 

Feito isso, RICARDO pôs a mala com o dinheiro sobre a mesa, FREDERICO 

aproximou sua mochila e passaram à rápida conferência. 
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É de observar que, desta vez, a monta era formada por cédulas 

de R$ 100,00 (cem reais) o que reduziu pela metade o seu volume, permitindo o 

acondicionamento na mochila.  

 

                    Foto realizada por RICARDO SAUD 
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Nas imagens abaixo, o próprio RICARDO transfere os maços de 

dinheiro à mochila, que é segurada por FREDERICO: 

   

É possível observar, na imagem seguinte, o interior da mochila 

de FREDERICO repleta de maços de dinheiro: 

 

Após fechar a mochila, FREDERICO apanha um maço de 

dinheiro que havia sido deixado separado em cima da mesa e guarda consigo 

no bolso esquerdo da jaqueta que usava. 

PARA C
AUTELA

R - S
TF



24 
 

   

Em seguida, a transcrição do diálogo estabelecido no interior da 

sala: 

TRANSCRIÇÃO ENCONTRO 19.04.2017 - JBS 

Vídeo 1 – 00:00/03:53 

 

RICARDO (ao telefone): ... ir pra Jurerê, ir pra onde? Deixa eu desligar que chegou um amigo 

meu. Oh Duda, vamos pensar então pra onde nós vamos... Quer ir conosco, véio (dirigindo-se a 

FREDERICO, que acabara de entrar na sala). 

FREDERICO: quem sou eu. Minhas calças são curtas (risos). Não tem como andar com vocês 

não 

RICARDO: (risos). Uberaba não né, Duda. Pra ir e voltar pra cima não, né? (novamente ao 

telefone). Ininteligível 

FREDERICO: liberar o carro lá embaixo 

RICARDO: É... então tá, deixa, deixa eu resolver aqui. Vai pensando aí Duda, por favor. Tá bom, 

um beijo, fica com Deus. 

FREDERICO: você vai, você vai lá embaixo comigo? 

RICARDO: vou, claro... Tem um amigo seu que mandou uma análise pra mim. 

FREDERICO: eu não durmo. Acordei a uma e meia da manhã 

RICARDO: por quê? 

FREDERICO: com essa mexida.  

RICARDO: sabe o que eu tô fazendo, eu relaxei. Vai tomar no cú. Sabe o que acontece, o 

judiciário... 

FREDERICO: tá fechada? 
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RICARDO: tranca aí. Ininteligível 

FREDERICO: BTG não veio não? 

RICARDO: o que que é isso, uai. Se tá falando sério? 

FREDERICO: saí de casa às cinco horas da manhã 

RICARDO: PANAMERICANO, uai. Ferraram o PANAMERICANO de novo 

FREDERICO: foi? O que que aconteceu? 

RICARDO: sabe que eu não tô deixando ninguém entrar na minha sala mais (ininteligível) 

FREDERICO: você não tem medo de grampo aqui não, filmagem? 

RICARDO: eu não eixo ninguém entrar, uai? Travada agora. 

FREDERICO: mas você faz umas varreduras aqui de vez em quando? 

RICARDO: todas, duas vez por semana, no prédio inteiro. Fred, mas sabe duma coisa, eles pegam 

quando é rolo já caem numa ação (ininteligível). Vamo rapá, você pediu mesmo pressa... Leva em 

mala né? 

FREDERICO: ininteligível 

RICARDO: vai de carro? 

FREDERICO: vou. Não 

RICARDO: peraí... um...  

FREDERICO: cinquenta em cada, quatrocentos 

RICARDO: cinquenta, não!? 

FREDERICO: dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta 

RICARDO: ah é, cinquenta (ininteligível). Dois, quatro, seis, oito... leva assim, a mala não vai no 

meio do carro? 

FREDERICO: não, na mochila é mais discreto. Em seguida o cara vai para um hotel e passa isso 

pra frente 

RICARDO: (ininteligível) a cachorrada que fizeram contra ele? 

FREDERICO: eu não sei o que que aconteceu 

RICARDO: aconteceu que hoje a casa dele de novo e no BTG. Acabaram (ininteligível) 

FREDERICO: o que foi, busca e apreensão? 

RICARDO: é... igual eu, não tô querendo ver nada. Não tô querendo ver nada, mas o... 

(ininteligível). Ai, graças a Deus falta só outra, cara 

FREDERICO: vou tirar dez, que eu passo pra ele separado, que cobre as despesas de viagem 
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RICARDO: quer que deixe mesmo? Você pode deixar aí, não tem problema 

FREDERICO: você pode ir lá embaixo comigo? 

RICARDO: vou trancar... vou.  

FREDERICO: esse aqui eu vou deixar aqui 

RICARDO: quer deixar aqui? 

FREDERICO: não, esse aqui eu entregar pra ele lá  

RICARDO: não põe dobrado assim não. Põe no bolso 

FREDERICO: eu vou passar pra ele 

RICARDO: óh o tamanho que ficou isso aí (ininteligível) bolso 

FREDERICO: a hora que eu entrar no carro... 

RICARDO: entrega 

FREDERICO: entrego pra ele... A gente desce por aqui? 

RICARDO: é, melhor né?  

FREDERICO: eu acho 

RICARDO: por onde você entrou? 

FREDERICO: eu entrei por lá. A gente sai por aqui e eu dou a volta 

RICARDO: (ininteligível) ali de casa 

 

Encerrada a reunião na sala, ambos deixam o prédio da 

presidência pelo acesso lateral: 
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Desta vez, RICARDO e FREDERICO deslocam-se 

conjuntamente até o estacionamento. FREDERICO carrega a mochila na qual 

havia colocado os R$ 500.000,00. 
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Ao chegarem ao estacionamento, MENDHERSON SOUZA 

LIMA era quem novamente estava à espera.  

A já mencionada S/Nº – SIP/SR/PF/SP traz minucioso relato 

sobre o momento em que FREDERICO aproxima-se do veículo que o 

aguardava, retira a mochila do ombro direito e a coloca no banco traseiro do 

carro.  

   

Há, inclusive, o flagrante do momento em que MENDHERSON 

guarda consigo um maço de notas de R$ 100,00, tendo RICARDO SAUD às 

suas costas. 
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Em seguida, despendem-se. MENDHERSON sai da JBS e 

passa a ser acompanhado por Policiais Federais, tomando, como fizera na 

semana anterior, a Rodovia Fernão Dias, rumo a Belo Horizonte. 

 

 

Após isso, FREDERICO e RICARDO retornam ao prédio da 

presidência da JBS, sem portar a mochila preta levada ao estacionamento.  
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E, já na sala de RICARDO SAUD, aguardam o almoço ser servido. 

 

 

Com o propósito de acompanhar a chegada de MENDHERSON 

em Belo Horizonte, foi acionada nova equipe de Policiais Federais, que, segundo 

os dados consubstanciados na Informação Policial nº 78, anexada, lograram 

identificar o ingresso do indigitado em sua residência, após desembarcar do 

veículo Nissan Sentra, placas PZH 3110, portando, inclusive, uma mochila preta, 

possivelmente a mesma que havia recebido de FREDERICO no estacionamento 

da JBS, em São Paulo/SP, poucas horas antes. 
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2.2) NÚCLEO 2 

Como antes esclarecido, as contemporâneas entregas de 

dinheiro na sede da JBS inserem-se em dois contextos distintos, sendo o 

segundo deles relacionado a EDUARDO CONSENTINO CUNHA e LÚCIO 

BOLONHA FUNARO.  

Nesse cenário, foi informado por executivos da empresa que 

ROBERTA FUNARO YOSHIMOTO, irmã de LÚCIO FUNARO, compareceria à 

sede da JBS, em 20/04/2017, à tarde, para apanhar mais uma parcela desses 

valores. 

É possível afirmar, com absoluta certeza, que ROBERTA esteve 

de fato na empresa - em data e horário previamente ajustado - e apanhou os 

valores que lhes foram repassados. Com base no mandado judicial que autoriza 

a captação ambiental, pôde-se acompanhar e registrar todas as ações atinentes 

ao evento. No entanto, como ocorreu no final da tarde do dia 20/04/17, véspera 

de feriado, não foi possível compilar os resultados das gravações, tampouco 

processá-los de modo a extrair as passagens com maior valor ilustrativo.  

Em vista disso, adiante será encaminhado relatório 

complementar, contendo todos os registros correspondentes, incluindo imagens 

realizadas pela equipe de policiais que estava disposta in loco, câmaras de 

circuito interno de monitoramento da empresa e captação ambiental realizada no 

interior do veículo utilizado como local para o repasse dos valores. 

III – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A adoção conjunta de ação controla e captação ambiental 

oportunizou, como sobejamente demonstrado, a ampliação do conhecimento 

acerca dos fatos trazidos à tona pelos executivos do grupo J & F Investimentos 

S/A, emprestando, ademais, concretude às suas narrativas. 

Portanto, certificada a efetividade das medidas, faz-se 

fundamental a renovação de seu prazo de execução, sobretudo pelo fato de a 

quarta etapa de valores direcionados ao Senador AÉCIO NEVES ter sido 

agendada para o dia 03/05/2017, conforme informações passadas por 
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RICARDO SAUD ao signatário. Conquanto já se disponha de densidade 

probatória singular, notadamente se considerada a aridez própria das 

investigações da espécie, não se há de desprezar o acompanhamento e registro 

dessa derradeira movimentação, cujos resultados poderão agir em reforço às 

evidências já reunidas. 

A par disso, cabe o esclarecimento de que, embora diversos 

Policiais Federais tenham sido acionados para dar suporte às diligências acima 

relatadas, todos atuaram sob a doutrina da compartimentação de informações, 

segundo a qual cada policial recebe conhecimento estritamente no limite do 

necessário para o desempenho da tarefa específica que lhe é confiada. Assim, 

como pode ser visto nos documentos elaborados pelas equipes, sequer foi 

divulgado o nome das pessoas envolvidas no recebimento de valores.  

Tal doutrina, registre-se, é preconizada no seio da instituição 

justamente para proteger as informações de revelação indevida, o que se 

justifica de forma exponencial no caso presente. 

Porto Alegre, 21 de abril de 2017.  

 

THIAGO MACHADO DELABARY 

Delegado de Polícia Federal 

 

 

Anexos: 

- Informação Sigilosa, firmada pelo Delegado de Polícia Federal Ricardo Hiroshi Hishida; 

- Informação Policial nº 077/2017; 

- Informação Policial nº 078/2017; 

- Informação S/Nº – SIP/SR/PF/SP; 

- Pen Drive contendo registros de áudio e vídeo referentes à captação ambiental realizada em 12/04/2017 e 

19/04/2017. 
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