
~- INTRODUCÃOI 

a 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

POLÍCIA FEDERAL - DICOR 
GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF 

DESPACHO 

1. Trata-se de inquérito originário requerido pdo Excelentíssimo Procurador 

Geral da República instaurado a partir do desmcmbramenw das investigações levadas a efeito 

nos autos do Inquérito 3989/STF, tendo como invcstigc1rlos inicialmente indicados ANÍBAL 

GOMES, EDUARDO CUNHA, HENRIQU E EDUARDO LYRA ALVES, ALEXANDRE 

SANTOS, AL TINEU CÔRTES, JOÃO MAG.~LHÃH.S, MANOEL JÚNIOR, NELSON 

BORNJE~ SOLANGE ALMEIDA, ANDRl:: ESTEVES, FERNANDO ANTÔNIO 

- FALCÃO SOARES, ANDRÉ MOURA, AR 1 ALD,O FARIA DE SÁ, CARLOS WILLIAN e 

LÚCIO BOLONHA FUNARO, em razão lle possível envolvimento em fa tos criminosos que 

requerem apuração desta Polícia Federal, conforme consta das decisões de fls. 68/75 e 212/2 13 e 

manifestação de fl s. 194/196, moth os pe!ns quais os autos foram encaminhados, sendo 

distribuídos a esta Autoridade Polichl, para re?,lização de investigação. 

ijI. RESUMO DOS FA TOsj 

2. Consla rks autos pedido do Excelentíssimo Procurador-Geral da República 

para <lesmembrnmento das investigações levadas a efeito nos autos do Inquérito 3989/STF, que 

tinha como escop~ :!purar atuação de agremiações político-partidárias, como organização 

crimi nosa, para exercer intluência políli~t na indicação de Diretores da PETROBRAS, com o 

propósito de fraudar contratações e execuções de obras e serviços da empresa, obtendo, como 

contrapartida, percentuais sobre os valores dos recursos desviados da empresa e auferindo 

vantagens indevidas para os partidos políticos e alguns filiados 

3. Desse modo, foi instaurado o presente inquérito para apurar possíveis fatos 
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' 
defüivos pe,pelrados por alguns membros do Partido do Movimento Democrático Bra,;j _ 

PMDB, com articulação na Câmara dos Deputados, organizados criminosamente, na forma do 

tipo penal previsto no Art. 2° da Lei nº 12.850/2013, tendo como participantes, em principio, as 

pessoas de ANÍBAL GOMES, EDUARDO CUNHA, HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES, 

ALEXANDRE SANTOS, ALTINEU CÔRTES, JOÃO MAGALHÃES, MANOEL JÚNIOR, 

NELSON BORNIER, SOLANGE ALMElDA, ANDRÉ ESTEVES, FERNANDO ANTÔNIO 

FALCÃO SOARES, ANDRÉ MOURA, ARNALDO FARIA DE SÁ, CARLOS WJLLIAN e 

LÚCIO BOLONHA FUNARO. 

4. Em que pese não seja imprescindível su"divisão em núcleos ou a existência de 

todos eles, conforme a divisão que vem sido adotacfa ao longo da Operação Lava Jato, as 

organizações criminosas seriam compartimentallá;,, ern núcleos, sendo eles, Político, 

Administrativo, Econômico e Operacional. Nesse Séntido, o Núcleo Político seria integrado 

parlamentares e pessoas diretamente ligadas ao-, me~raos. O Núcleo Administrativo seria 

composto por corpo técnico de órgãos e inte~rado por pessoas alçadas a cargos-chaves em 

Diretorias, em razão da ligação que possufa m com parlamentares ou por indicação partidária. O 

Núcleo Empresarial era composto pelos cxec11ti'10S das grandes empresas nacionais. O Núcleo 

Operacional, por fim, era composto ovr pcsc;oas que atuavam como verdadeiras instituições 

financeiras clandestinas que liquid.,vam ordens de pagamentos ilícitos e empresários que 

recebiam e repassavam valores inri..,vido:-

5. Esses núcle0c:- atuavam com divisão de tarefas, de forma compartimentada e 

dinâmica, porém harmônic:i 1! c-01n interdependência, de modo que o Núcleo Político influía na 

indicação e sustentação de pessoas do Núcleo Administrativo que aceitassem interação e 

articulação com o N1ír;1co Econômico para, em conluio, desviarem de recursos de empresas da 

administrnção pública direta e indireta em decorrência de fraudes em obras, bens e servjços. 

Posteriormente, havia repasses de vantagens indevidas aos integrantes dos Núcleos 

Administrativo e Político, através da pagamentos operacionalizados por integrantes do Núcleo 

Operacional, ou até mesmo por meio de doações oficiais e em "Caixa 2··, recaindo todos num 

ciclo vicioso e desvirtuado que fere de mone os princípios da boa-fé e da moralidade da 

Administração Pública ruindo sua credibilidade e causando prejuízos insanáveis ao erário da 

União. 
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6. 

longo 

Numa visão preliminar, considerando o vaSLo conjunto probatório desveladiao 

de invest igações e ações penais decorrentes da OPERAÇÃO LAVA JATO, 

aparentemente, a suposta organização criminosa em comento teria atuado somente a 

PETROBRAS, mas seu foco de atuação leria se espraiado também para a CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL e a própria CÂMARA DO DEPUTADOS. A distribuição ern 

núcleos, acima descrita, se aplicaria a cada um dos nichos de atuação, com as devidas 

adequações de integrantes e modus operandi. 

7. Partindo da atuação na própria CÂMARA DO DEPUTADOS, esta Autoridade 

Policial vislumbra, em princípio, à vista das diversas apuração da OPERAÇÃO LA V A JATO, ao 

menos 02 (dois) ''produtos" ou "serviços", possivelrwmte exploráveis pela suposta organização 

criminosa, a saber, a "venda'· de emendas de medida, p.ovic;órias e outras iniciativas legislativas, 

além do apoio político para aprovação, e, ainda, causur c1~oaraços por meio de convocações para 

depor em Comissões Parlamentares de Inquérito 1..- Comissões Permanentes. 

8. Com base no roJ de im ec;llgados enumerados na exordial deste apuratório, 

aparentemente, o Procurador-Geral da R~pública referenciou-se ao Inquérito nº 4232/STF, 

voltado a investigar suposta atuação ae FDllARDO CUNHA, e parlamentares aliados, para 

pressionar empresários, em interesse préprio ou de terceiro, apuratório que, por sua vez, teve 

como investigados preliminam1ent~ arrvl:vJos EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, LÚCIO 

BOLONHA FUNARO, ALEXA.NDRb SANTOS, ALTINEU CORTES, ANDRÉ MOURA, 

ARNALDO FAR1A DE SÁ CARLOS WlLLlAN. JOÃO MAGALHÃES, MANOEL JÚNIOR, 

NELSON BORNIER e SOLANGE ALMEIDA. 

9. Con:: ,gno que esta Autoridade Policial já esteve na condução do lnquérilo nº 

4232/STF, que teve como escopo apurar eventual constrangimento causado ao GRUPO 

SCHAHIN, por meio de inúmeras convocações ern CPI' s e Comissões pennanentcs da Câmara 

dos Deputado, levadas a fei to por orientação de EDUARDO CUNHA e seus aliados políticos, 

sendo que tal constrangimento teria se iniciado a partir do rompimento da PEQUENA 

CENTRAL HlDROELÉTRICA DE APERTADINHO, em Rondônia, construída pelo Consórcio 

VILHENA, formado pela CONSTRUTORA SCHAHIN ENGENHARIA e EMPRESA 

INDUSTRIAL TÉCNICA, ambas contratadas pela CEBEL - CENTRAIS ELÉTRICAS DE 

BELEM S.A, sendo que esta tinha como representante de fato o senhor LÚCIO BOLONHA 
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FUNARO, pessoa tida corno muito próxima às atividades do ex-Deputado EDUARDO CUN!. 

10. Durante as investigações foram realizadas oitivas de diversos Depulados que 

refutaram a realização de qualquer atividade ilícita, no entanto, a apuração ainda se encontra em 

andamento. No sentido ilícito acima especificado, pesa ação penal em desfavor de EDUARDO 

CUNHA e SOLANGE GOMES, em razão dessa ter pedido a convocação de JUUO 

CAMARGO em CPI, supostamente, para pressioná-lo e/ou inlimidá-Jo, vez que o mesmo esturia 

firmando acordo de colaboração premiada que poderia vir a prejudicar o ex-Deputado 

EDUARDO CUNHA. 

11. Com relação à PETROBRÁS, em te~e, a atuação da organizução criminosa em 

tela agiria para indicar e dar sustentação à pessoa que oc.upasse a Diretoria Internacional da 

PETROBRÁS, a qual , segundo partilha dos partidos po1í1;cos, era destinada ao PMDB. 

12. Em princípio, formariam o Nü.;lec A.dministralivo atuante nas PETROBRÁS, 

os ex-Diretores da Área Internacional da enpr..:sa, l':ESTOR CUNAT CERVERÓ, JORGE LUIZ 

ZELADA e o ex-Gerente Geral da Área 1nternac..ional EDUARDO VAZ DA COSTA MUSA. 

Nesta vertente, o Núcleo Econômic11 era r0 presentado por JULIO GERIN DE ALMEIDA 

CAMARGO e, por fim, o núcleo opcr<1ci<'!1al seria composto, hipoteticamente, por FERNANDO 

ANTÔNIO FALCÃO SOARES. JO:\l AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, JORGE 

ANTONIO DA SJL VA LUZ e H~UNO GONÇALVES LUZ. 

13. Os núclee'.") Adn:inistrativo, Empresarial e Operacional já foram investigados, 

denunciados, e alguns já foram condenados em primeira instância, mais especificamente na 13ª 

Vara Federal de Curitio .. , iestando pendente, pois, o aprofundamento do núcleo político. 

14. Com relação à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, do mesmo modo que a 

PETROBRÁS, a atuação da organização criminosa em tela agiria para indicar e dar sustentação a 

pessoas que ocupassem Vice-Presidências da instituição financeira pública, com a finalidade de 

"vender facil idades" cm operações de crédito a grandes grupos econômicos e, como 

contrapartida, receberiam percentuais sobre os valores angariados pelas empresas . Algumas 

investigações decorrentes do complexo investigatório da OPERAÇÃO LA V A JATO, como as 

operações CATILINÁRlAS, SÉPSIS e CUI BONO já apontaram para a real existência do 
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esquema ilícito . 

15. Chama a atenção que todas as investigações perpassam por um ponto de 

intercessão, a saber, a atuação ilícita do ex-Presidente da Câmara dos Deputados, o ex-Deputado 

Federal EDUARDO CUNHA, sendo que os casos envolvendo atuações na CÂMARA DOS 

DEPUTADOS e na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contaram com a coparticipação do 

empresário LUCIO BOLONHA FUNARO. 

16. Considerando que a apuração da suposta atuação da organização criminosa 

junto à CAlXA ECONÔMICA FEDERAL já se iniciou a partir do foro originário do Supremo 

Tribunal Fcc.leral , é possível observar alguns avanços com relação a investigação do Núcleo 

Político. 

17. Nesse sentido, as Operações Cr\ 1fLINARIAS e SÉPSIS apontam para fraudes 

ocorridas no FI-FGTS e Vice-Presidente de Fu, uo5 e Loterias da Caixa Econômica Federal por 

meio do titular FABlO FERREIRA CLETO. De outro lado, o aprofundamento dessas duas 

investigações evidenciou que as alivicbde, ilícitas não se restringiam Lão somente à 

Vice-Presidência de Fundos e Loteria~, coma:1dada pelo FÁBfO FERREIRA CLETO, mas, 

também, se estendia à Vice-Presidêrh .. ia de.. Pessoas Jurídicas da Caixa Econômica Federal, à 

época comandada pelo ex-Secret~rio de Governo da Presidência da República GEDDEL 

QUADROS VIEIRA LIMA, cutmim1fldu na deflagração da operação CUI BONO. 

18. Cumpre rlestac..ar que antes da nomeação de FÁB10 CLETO, a 

Vice-Presidência de F11ndos e Loterias da Caixa Econômica Federal era encabeçada por 

WELLlNGTON MORfüRA FRANCO, atual Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da 

Presidência da República. 

19. Ademais, é válido ressaltar que HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES, 

ex-Deputado Federal pelo PMDB e ex-Presidente da Câmara do Deputados, também figura 

como envolvido e investigddo nas operações que apuraram fraudes cometidas contra a CAIXA 

ECONÔMlCA FEDERAL, tendo sido preso recentemente, Lambém por conta dessa atuação 

junto à citada instituiç.ío financeira. 
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20. Outrossim, é fundamental mencionar a colaboração premiada celebrados por 

executivos do Grupo J&F INVESTIMENTOS, a qual se trata de um dos principais 

conglomerados investigados nas Operações SÉPSIS, CUI BONO e GREENFJELD, justamente 

pelas f rnudes cometidas para obtenção de créditos junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e 

Fl-FGTS, contando com a participação de LUCIO BOLONHA FUNARO, EDUARDO CUNHA 

e pessoas supostamente indicadas pelo PMDB para cargos chaves para a liberação de operações 

de crédito fraudulentas . 

2J. Por fim, com a deflagração da recente "OPF-.RAÇÃO PA TMOS", decorrente 

da supracitada colaboração premiada, foi possível observar. em um dos anexos, conversas entre 

JOESLEY BATISTA e o Presidente MICHEL TEMER, onde o primeiro comunica que estaria 

efetuando os pagamentos a LUCIO BOLONHA F INARO e EDUARDO CUNHA, 

supostamente, para mantê-los em silêncio acerca dos iHcitos envolvendo atividades da J&F 

INVESTIMENTOS, além de planos para con ctnper de Juízes e Procurador da República 

responsáveis pelas ações penais decorrentes cn s i?w~stigações das Operações SÉPSJS, CUJ 

BONO e GREENFIELD. 

22. No contexto do Inquérito •H83/STF, que se relaciona com a investigação acima 

mencionada, a partir das inquiril;ões d~ LUCIO BOLONHA FUNARO e JOESLEY 

MENDONÇA BATISTA, surgira:-n novos relatos confirmando as atuações do chamado "PMDB 

DA CÂMARA" junto à CAIXA í:.CONOMICA FEDERAL e citando o suposto envolvimento de 

outrns pessoas com foro originário 110 STF, sendo elas, o Presidente MICHEL MIGUEL ELIAS 

TEMER LULTA, o Ministt u Chefo da Casa Civil EUSEU LEMOS PAD1LHA, Ministro-Chefe 

da Secretária-Geral da Pr~sidência da República WELUNGTON MOREIRA FRANCO, além de 

outros nomes. 

ijn. DILIGÊNCIAS INICIAI~ 

23. Considerando ao acima exposto e com fulcro no Art. 230-C do Regimento 

Interno do Supremo Tribunal Federal , determino as seguintes diligências: 

24. A) Expeça-se Ofício ao Excelentíssimo Juiz da lQl' Vara Federal da Seção 
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Judiciária do Estudo de Brasília, Dr. VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA solicitando cópia 

dos autos dos processos e autorização de compartilhamento de todas as provas decorrentes das 

operações "SÉPSIS", "GREENFIELD", "BULLTSH" e "CU/ BONO'. e respectivos processos, 

para instrução deste feito; 

25. 8) Junte-se aos autos, confonne determinação do Excelentíssimo Ministro 

Relator, o Ofício nº 8374/2017 e os documentos e mídias por ele encaminhados; 

26. C) Junte-se aos autos os Termos de Dedarações de LUCIO BOLONHA 

FUNARO e Termo de Depoimento de JOESLEY BATISTA, ora apresentados; 

27. D) Remeta-se os autos ao Excele111ís:-,imo I iinistro Relator EDSON FACHIN, 

ao qual represento pela análise da ampliação <lo rol de investigados de pessoas com foro 

originário no STF, a saber , o Presidente MJCIJEL MJCUEL ELIAS TEMER LULIA, o Ministro 

Chefe da Casa Civil ELISEU LEMOS PADíLHA, Ministro-Chefe da Secretária-Geral da 

Presidência da República WELUNGTON MOR~IRA FRANCO. 

Brasília/DF, 26 de junho de 2017. 

Matrícula n. 0 I 0.8 1 
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