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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 10ª VARA FEDERAL DA 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

Referências: IPL 1011291-67.2018.4.01.3400 - PJE 

Distribuição por dependência: Autos nº 45035-07.2017.4.01.3400 (IPL nº 0005/2017-1), 

anterior: 75108-93.2016.4.01.3400 (IPL nº 001/2017). 

 

 

 

Operação Cui Bono 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seus membros que esta 

subscrevem, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, oferece, nos autos em epígrafe, 

4 (quatro) denúncias, em face de: 

 GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA, EDUARDO 

COSENTINO DA CUNHA, LUCIO BOLONHA FUNARO, HENRIQUE EDUARDO LYRA 

ALVES e FÁBIO FERREIRA CLETO pelo crime de corrupção passiva, tipificado no art. 317 

do Código Penal, c/c §§ 1º e 2º do mesmo artigo; MARCOS ANTÔNIO MOLINA DOS 

SANTOS pelo crime de corrupção ativa, tipificado no art. 333 do Código Penal; GEDDEL 

QUADROS VIEIRA LIMA, EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, LUCIO BOLONHA 

FUNARO, HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES, FÁBIO FERREIRA CLETO, MARCOS 

ANTÔNIO MOLINA DOS SANTOS, ALTAIR ALVES PINTO e WELLINGTON 

FERREIRA DA COSTA pelo crime de lavagem de dinheiro, tipificado no art. 1º da Lei nº 

9.613, de 3 de março de 1998, com a redação dada pela Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012; 



 

 
 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Força-Tarefa Greenfield 

                       
 
 

 
SGAS 604, Lote 23, Brasília-DF  CEP: 70.200-640 
Tel.: (61) 3313-5268 / Fax: (61) 3313-5685 
 

2 

 GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA, EDUARDO 

COSENTINO DA CUNHA, LUCIO BOLONHA FUNARO, HENRIQUE EDUARDO LYRA 

ALVES e FÁBIO FERREIRA CLETO pelo crime de corrupção passiva, tipificado no art. 317 

do Código Penal, c/c §§ 1º e 2º do mesmo artigo; NATALINO BERTIN, REINALDO BERTIN 

e SILMAR BERTIN pelo crime de corrupção ativa, tipificado no art. 333 do Código Penal; 

GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA, EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, LUCIO 

BOLONHA FUNARO, HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES, FÁBIO FERREIRA 

CLETO, NATALINO BERTIN, REINALDO BERTIN, SILMAR BERTIN, ALTAIR ALVES 

PINTO, SIDNEY NOBERTO SZABO e WELLINGTON FERREIRA DA COSTA pelo crime 

de lavagem de dinheiro, tipificado no art. 1º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, com a 

redação dada pela Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012; 

 GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA, EDUARDO 

COSENTINO DA CUNHA, LUCIO BOLONHA FUNARO, ALEXANDRE ROSA 

MARGOTTO e FÁBIO FERREIRA CLETO pelo crime de corrupção passiva, tipificado no art. 

317 do Código Penal, c/c §§ 1º e 2º do mesmo artigo; HENRIQUE CONSTANTINO pelo crime 

de corrupção ativa, tipificado no art. 333 do Código Penal; GEDDEL QUADROS VIEIRA 

LIMA, EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, LUCIO BOLONHA FUNARO, 

ALEXANDRE ROSA MARGOTTO, FÁBIO FERREIRA CLETO, HENRIQUE 

CONSTANTINO, EDUARDO MONTAGNA DE ASSUMPÇÃO e ALTAIR ALVES PINTO

pelo crime de lavagem de dinheiro, tipificado no art. 1º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 

com a redação dada pela Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012; e 

 GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA, EDUARDO 

EDUARDO LYRA ALVES, LUCIO BOLONHA FUNARO, ALEXANDRE ROSA 

MARGOTTO e FÁBIO FERREIRA CLETO pelo crime de corrupção passiva, tipificado no art. 

317 do Código Penal, c/c §§ 1º e 2º do mesmo artigo; JOSÉ CARLOS GRUBISICH pelo crime 

de corrupção ativa, tipificado no art. 333 do Código Penal; GEDDEL QUADROS VIEIRA 
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LIMA, EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES, 

LUCIO BOLONHA FUNARO, ALEXANDRE ROSA MARGOTTO, FÁBIO FERREIRA 

CLETO, JOSÉ CARLOS GRUBISICH FILHO, ALTAIR ALVES PINTO, SIDNEY 

NOBERTO SZABO, WELLINGTON FERREIRA DA COSTA e HUGO FERNANDES DA 

SILVA NETO pelo crime de lavagem de dinheiro, tipificado no art. 1º da Lei nº 9.613, de 3 de 

março de 1998, com a redação dada pela Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012. 

 

Quanto ao colaborador LÚCIO BOLONHA FUNARO, o seu acordo de 

colaboração, homologado pela instância competente, prevê a condenação à pena unificada 

(aquela decorrente da soma das sentenças condenatórias transitadas em julgado) de 30 (trinta) 

anos de reclusão (Cláusula 4ª, I), razão pela qual, atingida ou superada a pena de 30 (trinta)  

anos por sentença condenatória transitada em julgado, o MPF postulará a suspensão de ações 

penais em desfavor do COLABORADOR, bem como, na forma do art. 4°, § 3°, da Lei n° 

12.850/13 a suspensão dos respectivos prazos prescricionais pelo lapso temporal de 10 (dez)

anos (Cláusula 5ª). Em caso de suspensão, o MPF requer desde já que LÚCIO BOLONHA 

FUNARO seja ouvido nos autos em que denunciado como testemunha/colaborador. 

Em relação ao colaborador FÁBIO FERREIRA CLETO, o seu acordo de 

colaboração, homologado pela instância competente, prevê a condenação à pena máxima de 10 

(dez) anos de reclusão (Parágrafo 1º, Cláusula 5ª). Assim, atingida ou superada a pena de 10 

(dez) anos por sentença condenatória transitada em julgado, o MPF postulará a suspensão de 

ações penais em desfavor do COLABORADOR, e, em caso de suspensão, o MPF requer desde 

já que FÁBIO FERREIRA CLETO seja ouvido nos autos em que denunciado como 

testemunha/colaborador. 

O acordo do colaborador ALEXANDRE ROSA MARGOTTO, por sua vez, 

prevê a condenação à pena máxima de 9 (nove) anos de reclusão (Parágrafo 1º, Cláusula 5ª), 

portanto, atingida ou superada essa pena, o MPF postulará a suspensão de ações penais em seu 

desfavor do COLABORADOR Em caso de suspensão, o MPF requer desde já que 
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ALEXANDRE ROSA MARGOTTO seja ouvido nos autos em que denunciado como 

testemunha/colaborador. 

Quanto aos colaboradores vinculados ao Grupo J&F, foi previsto o benefício da 

imunidade no acordo de colaboração premiada firmado pelo Procurador-Geral da República. 

Contudo, em relação a JOESLEY MENDONÇA BATISTA e RICARDO SAUD, há 

manifestação de rescisão pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal (Pet. 7.003), 

razão pela qual o MPF manifesta-se pela suspensão do prazo para oferecimento da denúncia e 

do prazo prescricional, com fulcro no art. 4º, § 3º, da mesma lei, até o julgamento pelo STF da 

rescisão do acordo de colaboração premiada. Assim, deixa-se de oferecer denúncia em face 

deles também e, como os demais colaboradores não denunciados, devem ser ouvidos como 

testemunha/colaborador. 

Também não é oferecida denúncia em face de CLAUDIO FERNANDO 

BARBOZA DE SOUZA e VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO sobre os fatos narrados 

em seu ANEXO 44 - LÚCIO FUNARO (MINISTRO) ao acordo de colaboração premiada 

firmado com membros da Força-Tarefa Lava Jato no Rio de Janeiro, pois já atingiram o limite 

de pena acordado, conforme informado no ofício de encaminhamento de seus termos, portanto, 

serão ouvidos como testemunha/colaborador. 

Registre-se ainda que os denunciados que não tenham acordo de colaboração 

formal celebrado com o MPF, mas que colaborem efetiva e voluntariamente com o processo 

criminal, atendidos os requisitos estabelecidos no art. 4° da Lei n° 12.850/13, poderão requerer 

judicialmente a concessão dos benefícios legais ali previstos. 

Por fim, quanto a MARCOS ANTÔNIO MOLINA DOS SANTOS, ressalte-se 

que firmou Termo de Compromisso de Reparação com o MPF (proc. nº 1008657-

98.2018.4.01.3400), cujo cumprimento, além de outras formas de contribuição, pode ser levado 

ou do artigo 4° da Lei n° 12.850/13, a depender do entendimento judicial firmado após instrução 

das ação penal. 
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Face ao exposto, requer a V. Exa.: 

 

a) o desmembramento feito com o fim de que sejam autuadas cada uma das 

denúncias oferecidas, com cópia do IPL em epígrafe e com os documentos que as instruem; 

 

b) o compartilhamento e aproveitamento das provas aqui produzidas (e a serem 

produzidas no bojo da ação penal) em prol de todos os inquéritos policiais, civis, procedimentos 

investigatórios, ações penais e de improbidade e outros procedimentos das Operações Sépsis, 

Greenfield e Patmos, bem como procedimentos correlatos ou que se relacionem aos fatos aqui 

narrados, que venham a demandar o uso das provas compartilhadas, ressaltando-se que a análise 

dos relatórios e laudos que constam dos autos já indica a necessidade de compartilhamento com 

diversos casos investigados por esta Força-Tarefa; 

 

c) o compartilhamento e aproveitamento das provas aqui produzidas (e a serem 

produzidas no bojo da ação penal) em proveito das seguintes instituições: Departamento da 

Polícia Federal (DPF), Tribunal de Contas da União (TCU), Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), Banco Central do Brasil (BCB), Caixa Econômica Federal (CEF), Controladoria-Geral 

da União (CGU), Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), Fundação dos 

Economiários Federais (Funcef), Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) e Secretaria 

da Receita Federal do Brasil, além de outros órgãos do Ministério Público Federal e da Polícia 

Federal que também venham a demandar o uso das provas compartilhadas, para instaurarem 

procedimentos próprios e que mantenham conexão aos fatos relatados; 
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d) a realização de cópia de segurança do conteúdo da mídia ora encaminhada1, 

bem como da que já se encontra neste Juízo2, e o seu armazenamento em servidor não editável, 

ficando disponível para cópia pelo MPF, pela defesa e pelas instituições acima especificadas, 

bem como o posterior acautelamento da mesma mídia neste juízo, em lugar adequado, 

preservando-se assim sua integridade; 

e) o aproveitamento das provas produzidas (e a serem produzidas) no bojo das 

Ações Penais nºs 1238-44.2018.4.01.3400 e 

60203-83.2016.4.01.3400 (Operação Sépsis), nas quais já há decisão de deferimento do 

compartilhamento, e, quanto à primeira ação, requer-se ainda que seja permitido à defesa o 

acesso à cópia de segurança do HD Interno (8TB) que instrui a Ação Penal nº 1238-

44.2018.4.01.3400  e que se encontra armazenado em servidor nesta vara; 

f) o encaminhamento dos autos à Polícia Federal, para a continuidade da 

investigação: 

i. em relação ao crime de integrar organização criminosa, apurando-se a atuação 

de pessoas indiciadas e não indiciadas, mencionadas no relatório conclusivo, 

analisando-se dados bancários, fiscais e telefônicos, sem prejuízo de outras 

diligências que a autoridade policial entender necessárias;  

ii. quanto ao crime de corrupção e eventual lavagem de recursos em operações 

envolvendo outras empresas mencionadas no RAMA 114/163, realizando-se a 

oitiva dos colaboradores e analisando-se os dados extraídos das mídias 

                                              
1 HD externo que contém cópia de mídias do IPL 001/2017 (que não constavam do HD acautelado nesta vara) e 
de todos os documentos que instruem as denúncias, os quais em parte não serão juntados no PJE pelo MPF em 
razão das limitações de quantidade e de tamanho dos arquivos.
 
2 Entregue à 10ª Vara Federal pela autoridade policial que relatou o IPL (v. Ofício em Num. 6166440 - Pág. 1).
 
3 Como Big Frango, Digibrás, Inepar, Dinamica e Equipav. Embora a CEF informe que não foram identificadas 
concessões de créditos às empresas Big Frango, Digibras e Inepar, considerando que há menções nos celulares 
apreendidos e analisados, convém ouvir os colaboradores para saber se  
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apreendidas e os e-mails encaminhados pela Caixa Econômica Federal, sem 

prejuízo de outras diligências que a autoridade policial entender necessárias; e 

iii. quanto ao crime de lavagem na aquisição de veículos de JOÃO JORGE 

CHAMLIAN (CPF 257.572.008-71), sócio da AUTOMIAMI COMERCIAL 

LTDA. (CNPJ 04001669000159), por FUNARO, com a oitiva do colaborador, 

do entregador dos recursos e do investigado, além de obtenção de documentação 

correspondente. 

 

 

Finalmente, requer-se seja conferida ampla publicidade, desde já, às acusações 

e à íntegra dos autos processuais decorrentes das ações penais, nos termos do art. 93, inciso IX, 

da Constituição da República, levantando-se imediatamente o sigilo dos autos, com a ressalva 

de eventuais documentos intrinsecamente sigilosos que assim sejam classificados pelo juízo. 

Eis os termos em que se requer deferimento.

 

Brasília, 4 de outubro de 2018. 

 

 ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES 
Procurador da República 

 

 
FREDERICO SIQUEIRA FERREIRA 

Procurador da República  
 SARA MOREIRA DE SOUZA LEITE                                                       

Procuradora da República 

 

CHAMLIAN (CPF 257.572.008-71)
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