
TERMO DE AUTODECLARAÇÕES DE 

ROBERTO CARLOS MADOGLIO

FATO:  DA OPERAÇÃO PORTO MARAVILHA

No  dia  03  de  outubro  de  2017,  o  COLABORADOR ROBERTO  CARLOS
MADOGLIO,  registrado sob o CPF nº 048.066.338-60, domiciliado na Rua Octaviano Gozzano,
nº241, apt. 82, Parque Campolim, em Sorocaba/SP, CEP 18048-100, bem como na Rua Aroeira, nº
131, bairro Aldeira da Mata, em Votorantim/SP, CEP 18116-742, pleiteando o reconhecimento de
sua  condição  de  COLABORADOR,  vem  prestar  o  presente  termo  de  autodeclaração.  Nesta
qualidade, renuncia, com a orientação de seu advogado Dr. MARIO DEL CISTIA FILHO, OAB SP
65.660, ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do
§14º do art. 4º da Lei nº 12.850/2013; QUE sobre os fatos, declarou: QUE no ano de 2010 chegou a
GEFES demanda da Prefeitura  da cidade  do Rio de  Janeiro para  estruturação de um operação
baseada em CEPAC – Certificado de Potencial Adicional Construtivo; QUE não se lembra como
chegou  para  o  GEFES;  QUE a  Prefeitura  do  Rio  necessitava  realizar  muitas  obras  na  Região
Central e Portuária do Rio e o projeto tinha o nome de Porto Maravilha; QUE pelo que se lembra, as
construtoras já estavam definidas e  contratadas; QUE o Consórcio vencedor era composto pela
Odebrecht, OAS e Carioca Engenharia; QUE a contratação destas empresas foi feita pela Prefeitura
do Rio; QUE as obras demandavam um montante de aproximadamente R$ 7 bilhões de reais; QUE
a Prefeitura tinha intenção de, com a venda dos CEPAC conseguir os recursos para as obras, porém
havia um descasamento entre o cronograma de desembolso para as obras e a velocidade com que a
Prefeitura conseguiria vender os CEPAC; QUE além disto não havia nenhuma garantia de que o
valor auferido com a venda dos CEPAC seria suficiente para pagamento de todas as obras; QUE
pode-se concluir que a venda dos CEPAC deveria ocorrer a uma velocidade maior do que a da
liberação  dos  recursos,  se  possível  todos  de  uma  vez,  sendo  notório  que  nenhum  investidor
brasileiro teria condições financeiras, mesmo se houvesse interesse, para tal empreitada, ou seja,
dispunha de R$ 7 bilhões para comprar os CEPAC e ainda aguardar a revenda dos mesmos para
tentar obter algum resultado positivo; QUE normalmente, neste tipo de operação, do tipo urbana
consorciada, a venda dos CEPAC ocorre paripassu à realização das obras, o que é natural, pois a
medida que as obras vão sendo realizadas a região vai se valorizando e,  consequentemente seu
potencial imobiliário vai aumentando; QUE no caso do Porto Maravilha isto não seria possível se,
se quisesse manter o cronograma de obras programado, o qual coincidia com a realização dos Jogos
Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016; QUE nas primeiras reuniões constatou-se que o FGTS não
dispunha  de  instrumento  jurídico  para  investimento  no  projeto  tal  sua  natureza  e  volume  de
recursos;  QUE  as  Carteiras  Administradas  do  FGTS  geridas  pela  GEFES  não  permitiam
investimento em operações urbanas consorciadas, sendo estas destinadas somente para habitação e
além disso não tinham o volume de recursos necessário; QUE então foram feitas gestões junto ao
Conselho Curador para criar um instrumento que possibilitasse a operação; QUE não participou
muito desta fase pois os contatos com o Conselho Curador eram sempre feitos por ANDRÉ DE
SOUZA, JOAQUIM LIMA e PAULO FURTADO; QUE em meados de 2010 foi publicada pelo
Conselho Curador, através de seu Presidente, o Ministro CARLOS LUPI, Resolução que permitia o
investimento do FGTS em operações urbanas consorciadas; QUE paralelamente a este processo, a
GEFES já  começou a  trabalhar  no  projeto;  QUE foi  definido  que os  CEPAC já emitidos  pela



Prefeitura seriam aportados num Fundo de Investimento Imobiliário administrado pela CAIXA e
teriam como cotista  único a CEDURP, órgão da Prefeitura do Rio de Janeiro responsável  pelo
projeto; QUE para obtenção dos recursos, faltava então o processo de venda destes CEPAC que
deveriam ser feitos obrigatoriamente em processo de leilão; QUE o valor mínimo que deveria ser
pago pelos CEPAC já estava definido pois era o valor necessário para o obra; QUE o valor dos
CEPAC era, portanto, uma conta de chegada; QUE o valor unitário dos CEPAC era em torno de R$
500, sendo que não se lembra do valor exato, o que importaria o montante de R$ 3,5 bilhões; QUE
porém este valor não era suficiente para as obras,  então deveria haver,  no Edital  do leilão,  um
dispositivo em que o comprador teria que aportar mais recursos até um montante de R$ 7 bilhões
sendo este sim o valor necessário para as obras; QUE o conceito, ou pelo menos a esperança, era de
que, com as obras, haveria uma valorização imobiliária da região e esta se refletiria no valor dos
CEPAC; QUE não havia portanto, para a GEFES nenhuma condição de negociação destes valores
pois se fossem abaixo disto não haveria recursos para as obras e a Prefeitura do Rio de Janeiro,
através de JORGE ARRAES e FELIPE GOES afirmou que não dispunha de recursos para a Obra;
QUE tinha-se então a situação de que, para quem comprasse os CEPAC, estes custariam R$ 500
mas para recuperar-se o valor investido o valor de revenda destes títulos deveria ser no mínimo R$
1000; QUE havia um estudo de viabilidade da Prefeitura do Rio que definia o valor de R$ 500
como sendo o valor potencial destes títulos; QUE este estudo balisava toda a operação e não poderia
ser contestado pois como se disse, o valor era aquele necessário ao pagamento das obras; QUE o
DEPOENTE não está de referindo a um estudo para o buy side e sim um estudo feito para o própria
Prefeitura do Rio de Janeiro; QUE como não estava em pauta a redução do valor mínimo dos
CEPAC, a GEFES, em conjunto com a CEDURP, passaram a trabalhar nos demais termos do Edital
do Leilão; QUE desde o primeiro momento estava claro para todos os participantes de que o FGTS
seria o comprador, ou seja, o vencedor do leilão; QUE pode afirmar que o Leilão foi, portanto,
totalmente fictício; QUE de um lado a GEFES buscava melhorar as condições para o comprador
que já se sabia, seria o FGTS, e de outro lado, o vendedor, no caso, a CEDURP buscava o mínimo
de compromissos; QUE estavam, portanto em polos opostos, a GEFES e a CEDURP; QUE na
região  do  Porto  Maravilha  havia  vários  terrenos  pertencentes  ao  Governo  Federal  os  quais  a
CEDURP tinha a prioridade para compra; QUE a idéia é que a CEDURP realizasse a compra destes
terrenos e o comprador dos CEPAC compraria estes terrenos ao preço de custo para a CEDURP;
QUE poderia-se então   construir  empreendimentos  neste  terrenos  e  tentar  buscar  a  valorização
imobiliária da região como um todo, o que deveria resultar na valorização dos CEPAC; QUE a
CEDURP não tinha a obrigação de desembaraçar e adquirir estes terrenos e após várias discussões,
a  GEFES conseguiu  incluir  um dispositivo  no  Edital  que obrigava  a  CEDURP a  adquirir  este
terrenos e  que repassasse ao comprador;  QUE a GEFES tentaria assim assegurar  o mínimo de
condições para valorização dos CEPAC uma vez que, conforme foi dito, o preço era uma questão
inegociável; QUE foram negociadas também garantias mínimas de que todo o recurso fosse alocado
somente em obras do Porto Maravilha e que o recurso fosse aportado, ou seja, os CEPAC fossem
pagos a medida que as obras iam avançando; QUE para garantir que o FGTS fosse o vencedor do
leilão  foram  colocados  dispositivos  que  na  prática  impediam  qualquer  empresa  brasileira  de
participar; QUE cita como exemplos a exigência de altíssimo patrimônio líquido, exigência de um
grande histórico de operações realizadas nos últimos doze meses, entre outros; QUE sabia-se de
antemão  que  nenhuma  empresa  brasileira  atingiria  os  requisitivos  exigidos;  QUE  afastada  a
hipótese de participação de algum investidor brasileiro, colocaram-se ainda dispositivos para, se não
impedir, pelo menos dificultar a participação de qualquer empresa estrangeira; QUE havia várias
formas  de  pressão  para  que  a  operação  se  realizasse  por  parte  de  BOLIVAR TARRAGÓ que
repassava  as  preocupações,  segundo  ele,  da  Presidenta  da  CAIXA,  de  MOREIRA FRANCO,
ANDRÉ DE SOUZA, JOAQUIM LIMA e PAULO FURTADO e, por parte da Prefeitura do Rio,
JORGE ARRAES e FELIPE GOES; QUE foram diversos contatos como próprio DEPOENTE e
com VITOR HUGO, que era quem, na GEFES estava a frente deste  projeto;  QUE era sempre
comentado  que  deveriam  liquidar  o  negócio  ainda  em  2010,  antes  das  eleições;  QUE  todos
afirmavam  que  havia  um  prazo  para  que  a  venda  acontecesse,  que  as  obras  já  estavam  em



andamento,  como  de  fato,  segundo  se  recorda,  já  estavam,  e  a  não  realização  da  operação
inviabilizaria as obras; QUE de fato, a discussão de todos os termos chegou a vários pontos de
impasse; QUE várias reuniões foram feitas; QUE a mais importante delas ocorreu na Prefeitura do
Rio de Janeiro e estavam presentes entre outros: VITOR HUGO, EDUARDO PAES, ANDRÉ DE
SOUZA,  JOAQUIM  LIMA,  PAULO  FURTADO,  MOREIRA  FRANCO,  JORGE  ARRAES,
FELIPE GOES; QUE pelo que se lembra havia também participantes das empresas do consórcio
construtor;  QUE nesta reunião o Prefeito  EDUARDO PAES chegou a ameaçar,  “Se vocês não
querem fazer, eu vou avisar o Presidente LULA que não vai ter Olimpíada no Rio de Janeiro!”;
QUE então, a certa altura da reunião, saíram da sala de reuniões e entraram em uma sala separada o
prefeito EDUARDO PAES, MOREIRA FRANCO, ANDRÉ DE SOUZA e JOAQUIM LIMA e
após alguns minutos de deliberação retornaram com a seguinte ordem: “Este negócio tem que sair.
Dêem um jeito de fazer!”; QUE este é o relato de uma das reuniões, sendo esta a mais importante
delas das quais o DEPOENTE participou pessoalmente; QUE VITOR HUGO participou de várias
outras,  também com a presença  do Prefeito  EDUARDO PAES e repassava ao DEPOENTE as
preocupações  e  as  pressões  por  ele  recebidas;  QUE por  estar  em um ano de  eleições,  havia  a
necessidade de criar algum evento para divulgação de resultados, então, quando em julho de 2010
foi  publicada  a  Resolução  do  Conselho  Curador,  que  permitia  o  FGTS investir  em operações
consorciadas foi feito um evento na cidade do Rio de Janeiro, conforme material ANEXO; QUE é
preciso lembrar que a esta altura estava-se ainda no processo de construção do Edital do Leilão e
que o FGTS não era ainda proprietário dos CEPAC; QUE o leilão deveria, supostamente escolher
um comprador para os CEPAC; QUE esta operação passou em todas as instâncias de aprovação na
CAIXA e na VIFUG e não foi contestada, como já era de se esperar, por nenhum dos Comitês; QUE
devido à grande quantidade de documentos a serem elaborados e da necessidade da aprovação da
CVM, o leilão ocorreu somente em 2011; QUE quando o leilão foi realizado, não houve nenhuma
surpresa  com a  ausência  de  propostas,  exceto  aquela  do  FGTS;  QUE a  venda  foi  feita  então,
segundo se recorda, por um Fundo administrado pela CAIXA, cujo cotista era a CEDURP, para
outro fundo também administrado pela CAIXA, desta vez tendo como cotista o FGTS, sendo que
ambos tem, além do administrador em comum as mesmas pessoas responsáveis; QUE para piorar as
coisas, a CAIXA ainda cobraria uma taxa de administração de 1% sobre o patrimônio deste novo
fundo, tornando ainda mais difícil o retorno; QUE adicionalmente, a CAIXA cobraria ainda uma
taxa de performance proporcional à valorização dos CEPAC; QUE como resultado deste processo
tem-se então que a Prefeitura conseguiu os recursos para pagamento das Obras e a Olimpíada foi
realizada, a CAIXA receberia, independentemente do resultado para o cotista, uma taxa anual de
1% sobre o patrimônio e as construtoras realizaram e receberam por todas as Obras; QUE ficou para
o FGTS, através do Fundo Imobiliário, a tarefa de tentar revender os CEPAC para tentar obter o
retorno esperado, tarefa que, no no entender do DEPOENTE, já à época, seria extremamente difícil;
QUE mais uma vez as normas do Banco Central quanto à segregação de Atividades na gestão de
ativos de terceiros foi completamente abandonada; QUE este foi mais caso como outros citados,
que o gestor dos investimentos do FGTS, a GEFES não decidiria se deveria fazer ou não, mas como
deveria fazer; QUE na fase final de elaboração do documentos, algum item ao qual não se recorda,
precisou ser alterado e necessitava nova aprovação por parte  da VIFUG – Vice Presidencia de
Fundos e Loterias da CAIXA; QUE foi então enviado à VIFUG para nova aprovação; QUE a esta
altura, em 2011, MOREIRA FRANCO e JOAQUIM LIMA  não estavam mais na VIFUG e o Vice
Presidente da VIFUG já era o FABIO CLETO; QUE retornou da VIFUG a informação de que a
VIFUG iria rever todo o processo; QUE de fato, até a sua saída da SUFES, pelo que se recorda, o
processo ainda não havia retornado; QUE não ficou surpreso quando soube posteriormente, por
notícias de jornal, que o valor investido não foi suficiente para as obras, que o FGTS teria que
aportar mais recursos e que vários problemas ocorreram, sendo o retorno do FGTS até hoje algo
bastante incerto, na opinião do DEPOENTE.
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