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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 vem à presença de Vossa Excelência, 

com fulcro no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, no artigo 6º, inciso V, da Lei 

Complementar nº 75/93 e no art. 257, inciso I, do Código de Processo Penal, promover 

 

AÇÃO PENAL PÚBLICA 

(DENÚNCIA) 

em face de 

 

1. GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA, brasileiro, casado, empresário, filho 

de Afrisio de Souza Vieira Lima e Marluce Quadros Vieira Lima, portador da 

cédula de identidade nº 01.258.932-21/SSP/BA, registrado no CPF sob o nº 

220.627.341-15, nascido em 18/03/1959, com endereço na Rua Plínio Moscoso, 

nº 64, Edifício Pedra do Vale, apartamento 901, Chame-Chame, Salvador/BA, 

cédula de identidade nº 01.258.932-21/SSP/BA, registrado no CPF sob o nº 

220.627.341-15, nascido em 18/03/1959, com endereço na Rua Plínio Moscoso, 15, nascido em 18/03/1959, com endereço na Rua Plínio Moscoso, 

nº 64, Edifício Pedra do Vale, apartamento 901, Chame-Chame, Salvador/BA, 
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CEP 40157-190, atualmente custodiado no Complexo Penitenciário da 

Papuda, em Brasília/DF; 

 

2. EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, registrado no CPF sob o nº 

504.479.717-00, nascido em 29.09.1958, filho de Elza Cosentino da Cunha e 

Elcy Teixeira da Cunha, residente e domiciliado no SHIS 12, Conjunto 11, Casa 

05, Brasília/DF, atualmente recolhido no Complexo Médico Penal  CMP do 

Paraná, localizado na Avenida Ivone Pimentel, s/n., Canguiri, Pinhais/PR, onde 

poderá ser citado; 

 

3. HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES, registrado no CPF sob o nº 

130.470.197-20, nascido em 09.12.1948, filho de Ivone Lyra Alves, residente e 

domiciliado na Av. Dionísio Filgueira, 864, ap. 1901, Petrópolis, Natal/RN e na 

SQN, Quadra 209, Bloco A, ap.507, Brasília/DF;

 

4. FÁBIO FERREIRA CLETO, registrado no CPF sob o nº 153.064.368-62, 

nascido em 12.05.1971, filho de José Waldemar Junqueira Cleto e Cylka Ferreira 

Cleto, residente e domiciliado na rua Artur Bernardes, 101, Nova Campina, 

Campinas/SP; 

 

, registrado no CPF sob o nº 

244.689.591-34, RG nº 617454 - SSP/DF, nascido em 13/06/1961, filho de 

EDEN JOSE DE SANT'ANNA e MARIAM DERZIE DE SANT'ANNA, 

natural do Rio de Janeiro/RJ, Economista, residente na SQN 311, BLOCO E, 

APTO 108, ASA NORTE, BRASILIA/DF; 

 

6. ALEXANDRE ROSA MARGOTTO, registrado no CPF sob o nº 

990.799.689-00, nascido em 24/11/1973, filho de ELISABETH ROSA 

CEP 40157CEP 40157-190, atualmente custodiado no 

504.479.717-00, nascido em 29.09.1958, filho de Elza Cosentino da Cunha e 00, nascido em 29.09.1958, filho de Elza Cosentino da Cunha e 

Elcy Teixeira da Cunha, residenteElcy Teixeira da Cunha, residente e domiciliado no SHIS 12, Conjunto 11, Casa e domiciliado no SHIS 12, Conjunto 11, Casa 

05, Brasília/DF, atualmente 

130.470.197-20, nascido em 09.12.1948, filho de Ivone Lyra Alves, residente e 20, nascido em 09.12.1948, filho de Ivone Lyra Alves, residente e 20, nascido em 09.12.1948, filho de Ivone Lyra Alves, residente e 20, nascido em 09.12.1948, filho de Ivone Lyra Alves, residente e 

domiciliado na Av. Dionísio Filgueira, 864, ap. 1901, Petrópolis, Natal/RN e na domiciliado na Av. Dionísio Filgueira, 864, ap. 1901, Petrópolis, Natal/RN e na 

SQN, Quadra 209, Bloco A, ap.507, Brasília/DF;SQN, Quadra 209, Bloco A, ap.507, Brasília/DF;

, registrado no CPF sob o nº 153.064.368, registrado no CPF sob o nº 153.064.368-62, 

nascido em 12.05.1971, filho de José Waldemar Junqueira Cleto e Cylka Ferreira nascido em 12.05.1971, filho de José Waldemar Junqueira Cleto e Cylka Ferreira 

Cleto, residente e domiciliado na rua Artur Bernardes, 101, Nova Campina, Cleto, residente e domiciliado na rua Artur Bernardes, 101, Nova Campina, 

Campinas/SP;Campinas/SP;

244.689.591-34, RG nº 617454 34, RG nº 617454 - SSP/DF, nascido em 13/06/1961, filho de 

EDEN JOSE DE SANT'ANNA e MARIAM DERZIE DE SANT'ANNA, 

natural do Rio de Janeiro/RJ, Economista, residente na SQN 311, BLOCO E, 

APTO 108, ASA NORTE, BRASILIA/DF;

990.799.689-00, nascido em 24/11/1973, filho de ELISABETH ROSA 00, nascido em 24/11/1973, filho de ELISABETH ROSA 00, nascido em 24/11/1973, filho de ELISABETH ROSA 
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MARGOTTO, residente e domiciliado na RUA DR MARIO FERRAZ, 95, 

APTO 104, JARDIM EUROPA, SAO PAULO, SP, CEP 01453010; 

 

7. LÚCIO BOLONHA FUNARO, registrado no CPF sob o nº 173.318.908-40, 

nascido em 16.01.1974, filho de Neiva Bolonha Funaro, residente e domiciliado 

na Avenida Joaquim Pereira, nº 475, Jardim São Joaquim, Vargem Grande do 

Sul-SP, CEP 13880-000; 

 

8. ALTAIR ALVES PINTO, registrado no CPF sob o nº 186.056.137-34, 

nascido em 09.09.1948, filho de Vera Ferreira Alves, residente e domiciliado na 

Rua Conselheiro Olegario, nº 20, apto 503, Maracanã, Rio de Janeiro-RJ, CEP 

20271-090; 

 

9. SIDNEY NOBERTO SZABO, registrado no CPF sob o nº 398.909.027-53, 

nascido em 22.01.1957, filho de Maria Teixeira Szabo, residente e domiciliado 

na Rua Mario Young, nº 90, casa 1304, Itaipú, Niterói-RJ, CEP 24346-220; 

 

10. WELLINGTON FERREIRA DA COSTA, registrado no CPF sob o nº 

186.638.261-68, nascido em 14/11/1959, filho de DIOLINDA CANDIDA DA 

COSTA, residente no CONDOMINIO NOVO SETOR DE MANSOES 

MODULO 5 CONJ, 11, SOBRADINHO, BRASILIA, DF, CEP: 73017012; 

 

11. HUGO FERNANDES DA SILVA NETO, registrado no CPF sob o nº 

214.983.608-40, nascido em 17/10/1976, filho de REGINA APARECIDA 

FERNANDES DA SILVA, residente na ALAMEDA JAU, 1477, AP 62B, JD 

PAULISTA, CEP 01420002, SAO PAULO/SP; 

 

12. JOSÉ CARLOS GRUBISICH FILHO, registrado no CPF sob o nº 

931.524.778-72, nascido em 19/02/1957, filho de ALBERTINA DA SILVA 

MARGOTTO, residente e domiciliado na RUA DR MARIO FERRAZ, 95, 

APTO 104, JARDIM EUROPA, SAO PAULO, SP, CEP 01453010;

, registrado no CPF sob o nº 173.318.908-40, 

nascido em 16.01.1974, filho de Neiva Bolonha Funaro, residente e domiciliado 

na Avenida Joaquim Pereira, nº 475, Jardim São Joaquim, Vargem Grande do 

Sul-SP, CEP 13880-000;

, registrado no CPF sob o nº 186.056.137, registrado no CPF sob o nº 186.056.137-34, 

nascido em 09.09.1948, filho de Vera Ferreira Alves, residente e domiciliado na 

Rua Conselheiro Olegario, nº 20, apto 503, Maracanã, Rio de JaneiroRua Conselheiro Olegario, nº 20, apto 503, Maracanã, Rio de Janeiro-RJ, CEP 

20271-090;

sob o nº 398.909.027-53, 

nascido em 22.01.1957, filho de Maria Teixeira Szabo, residente e domiciliado 

na Rua Mario Young, nº 90, casa 1304, Itaipú, Niteróina Rua Mario Young, nº 90, casa 1304, Itaipú, Niterói-RJ, CEP 24346-220;

186.638.261-68, nascido em 14/11/1959, filho de DIOLINDA CANDIDA DA

COSTA, residente no CONDOMINIO NOVO SETOR DE MANSOES COSTA, residente no CONDOMINIO NOVO SETOR DE MANSOES COSTA, residente no CONDOMINIO NOVO SETOR DE MANSOES COSTA, residente no CONDOMINIO NOVO SETOR DE MANSOES COSTA, residente no CONDOMINIO NOVO SETOR DE MANSOES COSTA, residente no CONDOMINIO NOVO SETOR DE MANSOES COSTA, residente no CONDOMINIO NOVO SETOR DE MANSOES COSTA, residente no CONDOMINIO NOVO SETOR DE MANSOES 

MODULO 5 CONJ, 11, SOBRADINHO, BRASILIA, DF, CEP: 73017012;

214.983.608-40, nascido em REGINA APARECIDA 

FERNANDES DA SILVA, residente na ALAMEDA JAU, 1477, AP 62B, JD 

PAULISTA, CEP 01420002, SAO PAULO/SP;

931.524.778-72, nascido em filho de ALBERTINA DA SILVA 
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GRUBISICH, residente na ALAMEDA FRANCA, 660, 6º ANDAR, 

 JARDIM PAULISTA CEP 01422000, SAO PAULO/SP, nos termos a seguir 

expostos. 

 

 

1. NOTAS INTRODUTÓRIAS SOBRE A OPERAÇÃO CUI BONO 

 

A presente denúncia decorre das investigações feitas pelo Ministério Público 

Federal e pela Polícia Federal no bojo da Operação Cui Bono, que apura irregularidades em 

operações com recursos da Caixa Econômica Federal  CEF  em troca de pagamentos de 

vantagens indevidas. 

Inicialmente, registre-se que tanto a Operação Cui Bono, como a Operação 

Sépsis, também de atribuição da Força-Tarefa Greenfield, foram desdobramentos da Operação 

Lava Jato, desmembrada pelo Supremo Tribunal Federal em razão de os ilícitos atingirem 

empresa estatal diversa, que não a PETROBRAS.  

Os elementos que deram origem a ambas as operações foram apurados no bojo 

da Operação Catilinárias, deflagrada em 15 de dezembro de 2015. Durante as buscas na casa 

do então Deputado EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, no endereço Av. Heitor Doyle 

Maia, 98, Park Palace, Barra da Tijuca, Rio de janeiro/RJ, foi localizado um aparelho celular 

da marca BLACKBERRY, do qual foram extraídas várias mensagens que evidenciaram que a 

atuação ilícita de EDUARDO CUNHA tanto na Vice-Presidência de Fundos de Governo e 

Loterias (VIFUG) da CEF, comandada por FÁBIO FERREIRA CLETO, como também na 

Vice-Presidência de Pessoas Jurídicas da CEF, à época comandada por GEDDEL QUADROS 

VIEIRA LIMA. Também durante as buscas na residência foram localizados documentos que 

GRUBISICH, residente na , residente na , residente na ALAMEDA FRANCAALAMEDA FRANCA, 660, 6º ANDAR, 

JARDIM PAULISTA CEP 01422000, SAO PAULO/SP, 
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apontam para obtenção de informações privilegiadas da área de GEDDEL LIMA, sobre 

operações de crédito de diversas empresas. 

Foi então deflagrada, em 1º de julho de 2016, a Operação Sépsis, com o fim de 

apurar a liberação indevida de recursos do FGTS, por meio das carteiras administradas ou do 

FI-FGTS, fundo de investimento destinado ao aporte de capital em empresas de infraestrutura, 

mediante o pagamento de propina a agentes públicos. 

Entre tais agentes, destacava-se EDUARDO CUNHA, político e responsável por 

intermediar, junto ao operador LÚCIO BOLONHA FUNARO, empresas que quisessem 

participar do esquema ilícito. 

Nesse esquema, também havia a atuação interna de empregados públicos, como 

é o caso do formalmente colaborador FÁBIO FERREIRA CLETO, que, à época dos fatos, 

ocupava a Vice-Presidência de Fundos de Governo e Loterias (VIFUG), cargo escolhido, de 

acordo com o colaborador, pela bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB). Em seus termos de colaboração, FÁBIO CLETO descreveu a forma como fora 

escolhido para a função, assim como as operações ilícitas e os principais beneficiários pelo 

pagamento de propina e pela aprovação dos recursos. 

A VIFUG, área de CLETO, é um setor da Caixa Econômica Federal pela qual 

passam os projetos das empresas1 que buscavam o banco público para obterem recursos. Além 

da VIFUG, outras áreas precisam autorizar o aporte de recursos do FI-FGTS, como a VITER 

(Vice-Presidente de Gestão de Ativos de Terceiros) e o comitê de investimentos do FI-FGTS. 

Neste último, FÁBIO FERREIRA CLETO ocupava a cadeira destinada ao representante da 

Caixa Econômica Federal. 

                                              
1 Entre as pessoas jurídicas e os projetos que podem ter sido beneficiados com tais recursos, mediante o pagamento 
de vantagens indevidas, estão: a HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S.A; o consórcio 
responsável pelas obras do projeto Porto Maravilha (ODEBRECHT ENGENHARIA, CARIOCA ENGENHARIA 
e OAS); a Parceira Público Privado de nome AQUAPOLO (ODEBRECHT AMBIENTAL); a SANEATINS 
(ODEBRECHT AMBIENTAL); a VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. (do Grupo BR 
VIAS); a ELDORADO (do Grupo J&F); a LAMSA (Linha Amarela S.A.); a BRADO LOGÍSTICA; a MOURA 
DUBEUX, entre outras. 
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Já a Operação Cui Bono, deflagrada em 13 janeiro de 2017, investiga a liberação 

indevida de créditos (empréstimos) da própria Caixa Econômica Federal. Nesse caso, destaca-

se a atuação ativa da Vice-Presidência de Pessoa Jurídica da Caixa, área responsável por 

aprovar e/ou atuar na liberação de empréstimos a empresas2 que, assim como na VIFUG (na 

Operação Sépsis), estivessem dispostas a realizar negociações ilícitas. 

Destaca-se que, à época dos fatos, GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA 

ocupava a supracitada vice-presidência. 

A similitude entre as Operações Cui Bono e Sépsis reside no fato de, por vezes, 

serem os mesmos agentes atuantes na mesma estatal, bem como terem os ilícitos o mesmo 

modus operandi. 

Com relação aos agentes criminosos, as investigações demonstraram que a 

manipulação das liberações de créditos na Caixa Econômica contava com os mesmos 

investigados na Operação Sépsis, como é o caso de EDUARDO CUNHA, LÚCIO FUNARO 

e, em menor grau de atuação, FÁBIO FERREIRA CLETO, da VIFUG.

Ressalte-se que FÁBIO FERREIRA CLETO e GEDDEL QUADROS VIEIRA 

LIMA foram nomeados para exercerem os cargos de Vice-Presidente em dias subsequentes3. 

Assim, é possível traçar paralelos entre as Operações Sépsis e Cui Bono, que 

demonstraram a existência das seguintes frentes criminosas, aqui denominadas grupos 

criminosos: o grupo empresarial, o grupo dos empregados públicos que operavam na Caixa e 

no FGTS, o grupo político e o de operadores financeiros. 

O primeiro grupo era formado por empresas do ramo de infraestrutura (em geral), 

que encaminhavam projetos para a captação de recursos oriundos da Caixa Econômica Federal 

                                              
2 Entre as pessoas jurídicas e projetos que podem ter sido beneficiados com os empréstimos da Caixa Econômica, 
mediante o pagamento de vantagens indevidas, estão a BR VIAS; OESTE SUL/COMPORTE PARTICIPAÇÕES; 
MARFRIG/SEARA; J&f INVESTIMENTOS; e BERTIN (JBS). 
 
3 Como mencionado na página 14 do Relatório Final do Inquérito nº 005/2017  GINQ/DICOR/PF (em anexo) e 
disponível em: <http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=2&pagina=1&data=07/04/2011> 
e <http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=2&pagina=2&data=07/04/2011>. 
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(por meio de empréstimos) ou do FGTS (por meio dos seus fundos de investimentos). Também 

esse núcleo era responsável por efetuar o pagamento de propina tanto aos empregados públicos 

da Caixa Econômica Federal que tinham potencial poder decisório (ainda que para influenciar 

outros), quanto ao(s) agente(s) político(s) a ele ligado(s). 

 O segundo grupo era responsável por executar duas tarefas: a primeira era 

fornecer informações privilegiadas ao terceiro grupo (agentes políticos e operadores 

financeiros), relacionadas ao projeto apresentado pela empresa à Caixa. A segunda atividade 

era, de algum modo, agir internamente, dentro da alçada de cada membro da organização, de 

modo a beneficiar as empresas e/ou influenciar as decisões dos comitês da Caixa ou do FGTS, 

para aprovar ou desaprovar a concessão de empréstimos (ou os investimentos) às empresas 

requerentes. 

Por fim, o terceiro grupo era constituído por agentes políticos e seus operadores 

financeiros. Estes recebiam as informações privilegiadas e, com tais informações, cooptavam 

as empresas que se dirigiam à entidade financeira para obter recursos. Havia ainda, em certos 

casos, outros agentes políticos que se beneficiavam com o recebimento de propina, por terem 

ligação com os agentes políticos cooptadores e prestarem auxílio permanente ao esquema. 

A partir das investigações conduzidas no bojo das Operações Sépsis e Cui Bono, 

comprovou-se a atuação estruturalmente ordenada, com divisão informal de tarefas, de 

empregados públicos, agentes políticos e seus operadores, com o objetivo de obter vantagem 

econômica indevida paga por empresários, mediante a prática de ilicitudes na Caixa Econômica 

Federal e no FGTS, em favor das empresas BR VIAS, OESTE SUL/COMPORTE 

PARTICIPAÇÕES, MARFRIG/SEARA. J&F INVESTIMENTOS e BERTIN, entre outras.  

Esse grupo criminoso que operava na CEF pertence a uma organização 

criminosa maior, denunciada pelo Procurador-Geral da República em 14 de setembro de 2017, 

com base nos Inquéritos 4.327 e 4.483 e ações cautelares conexas, com destaque para os 

elementos apurados no bojo das Operações Patmos, Sépsis e Cui Bono, entre outras4. 

                                              
4 Denúncia nas fls. 37 da Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400, que foi ratificada e aditada pela manifestação de 
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2. SÍNTESE DA IMPUTAÇÃO 

 

Entre 2011 e 2015, GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA e FÁBIO 

FERREIRA CLETO5 , com a participação essencial de EDUARDO COSENTINO DA 

CUNHA, HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES, LUCIO BOLONHA FUNARO, 

 e ALEXANDRE ROSA MARGOTTO, agindo em 

comunhão de desígnios, e com violação do dever funcional de manter sigilo, solicitaram ou 

aceitaram a promessa de vantagem indevida, para si (e para outrem  estes), em razão do cargo, 

respectivamente, de Vice-Presidente de Pessoa Jurídica e de Vice-Presidente de Fundos de 

Governo e Loterias da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 182.850.000,00, (cento e 

oitenta e dois milhões oitocentos e cinquenta mil reais) dos quais foram efetivamente pagos R$ 

120.174.886,00 (cento e vinte milhões cento e setenta e quatro mil e oitocentos e oitenta e 

seis reais) por JOESLEY MENDONÇA BASTISTA6, com participação de JOSÉ CARLOS 

GRUBISICH FILHO quanto à operação envolvendo o FI-FGTS, para a obtenção de recursos 

por empresas do Grupo J&F, por meio das seguintes operações7: 

                                              
fls. 9-34 dos mesmos autos.
 
5 Narra-se a conduta de FÁBIO CLETO na presente denúncia, mas apenas é imputada a ele a participação nos 
crimes praticados pelos demais, porque o recebimento de vantagem indevida por ele em razão de seu cargo e 
envolvimento na operação da VIARONDON já é objeto da Ação Penal nº 60203-83.2016.4.01.3400 (Operação 
Sépsis). Na mencionada ação penal, FÁBIO CLETO foi denunciado por ter recebido, para si, vantagem indevida, 
em razão de seu cargo de Vice-Presidente de Fundos de Governo e Loterias (VIFUG), entre os anos de 2011 e 
2015, com atuação em favor do grupo criminoso que atuava na CEF, em nove operações: HAZTEC, PORTO 
MARAVILHA, AQUAPOLO, SANEATINS, BR VIAS, ELDORADO, LAMSA, BRADO LOGÍSTICA e 
MOURA DUBEUX. Foi então destinatário de pagamentos oferecidos por EDUARDO CUNHA, em espécie e no 
exterior, neste último caso, consubstanciados em transferências realizadas pela Construtora Carioca Engenharia, 
por solicitação também do réu EDUARDO CUNHA.  
 
6 As condutas de JOESLEY BATISTA são narradas na presente denúncia, já que são essenciais para imputar fatos 
criminosos aos denunciados, mas, em relação a ele, pede-se suspensão do prazo para oferecimento da denúncia na 
cota apresentada. 
 
7 Quanto à propina relativa à ultima operação, considera-se o valor informado por FUNARO (R$ 80.000.000,00), 
o qual corresponde à média de 3% cobrada pela organização criminosa, e não o valor declarado por JOESLEY 
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Além disso, entre 2011 e 2017, os denunciados, a fim de efetuar o pagamento, o 

recebimento e a distribuição da vantagem indevida, utilizaram-se da sistemática ilícita 

desenvolvida por LUCIO BOLONHA FUNARO para a ocultação, dissimulação e distribuição 

de recursos de origem ilícita, com a participação essencial de ALTAIR ALVES PINTO, 

SIDNEY NOBERTO SZABO, WELLINGTON FERREIRA DA COSTA, ALEXANDRE 

ROSA MARGOTTO e HUGO FERNANDES DA SILVA NETO, bem como de 

                                              
(R$ 45.000.000,00). 

EMPRESA OPERAÇÃO DATA VALOR DA OPERAÇÃO VALOR DA PROPINA

1 J&F INVESTIMENTOS
Cédula de Crédito Bancário 
(Crédito Especial Empresa - 

Grandes Corporações)
23/03/2012 300.000.000,00R$         9.750.000,00R$          

2 J&F INVESTIMENTOS
2 Cédulas de Crédito Bancário 

(Capital de Giro e Conta Garantida)
05/09/2012 250.000.000,00R$         5.800.000,00R$          

3 J&F INVESTIMENTOS Debêntures - coordenação CEF 05/11/2012 500.000.000,00R$         14.500.000,00R$       

4 FLORA
Cédula de Crédito Bancário

(Capital de Giro), com aditamento
31/05/2013 250.000.000,00R$         7.500.000,00R$          

5 VIGOR
Cédula de Crédito Bancário

(Capital de Giro), com aditamento
27/06/2013 200.000.000,00R$         6.000.000,00R$          

6 ELDORADO Contrato de Câmbio 26/08/2013 150.000.000,00R$         4.500.000,00R$          

7 J&F INVESTIMENTOS
Cédula de Crédito Bancário

(Capital de Giro)
16/09/2014 300.000.000,00R$         9.000.000,00R$          

8 ELDORADO FI-FGTS - DEBÊNTURES 22/08/2012 940.000.000,00R$         32.900.000,00R$       
Antecipação de Contrato de 

Câmbio 
abril de 2015 160.000.000,00R$         4.500.000,00R$          

Antecipação de Contrato de 
Câmbio 

junho de 2015 280.000.000,00R$         8.400.000,00R$          

10
J&F INVESTIMENTOS

(compra 
ALPARGATAS)

Cédula de Crédito Bancário
(Capital de Giro)

17/12/2015 2.750.000.000,00R$     80.000.000,00R$       

6.080.000.000,00R$     182.850.000,00R$     TOTAL:

ELDORADO9
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DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO8 e RICARDO SAUD9, da JBS, agindo em comunhão 

de desígnios.  

  

3. FATOS CRIMINOSOS 

 

3.1. Considerações sobre a organização criminosa 

A fim de contextualizar os fatos objeto desta denúncia, convém narrar 

inicialmente, em síntese, o papel dos membros da organização criminosa ora denunciados. 

De acordo com a mencionada denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da 

República, desde meados de 2006 até os dias atuais, MICHEL TEMER, EDUARDO CUNHA, 

HENRIQUE ALVES, GEDDEL VIEIRA LIMA, RODRIGO LOURES, ELISEU PADILHA e 

MOREIRA FRANCO, na qualidade de membros do Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB), com vontade livre e consciente, de forma estável, profissionalizada, 

preordenada, com estrutura definida e com repartição de tarefas, agregaram-se ao núcleo 

político de organização criminosa para cometimento de vários delitos, em especial contra 

a Administração Pública, para a arrecadação de propina por meio da utilização de diversos 

entes e órgãos públicos, entre eles a Caixa Econômica Federal. 

Esclareceu-se que, além desses denunciados, que compõem o denominado 

, o núcleo político da referida organização era composto também por 

integrantes do Partido Progressista (PP) e do Partido dos Trabalhadores (PT), que compunham 

                                              
8 As condutas de DEMILTON CASTRO são narradas na presente denúncia, já que são essenciais para imputar 
fatos criminosos aos denunciados, mas, em relação a ele, deixa-se de oferecer denúncia, em razão de acordo de 
colaboração premiada firmado com a Procuradoria-Geral da República, conforme cota apresentada. 
 
9 As condutas de RICARDO SAUD são narradas na presente denúncia, já que são essenciais para imputar fatos 
criminosos aos denunciados, mas, em relação a ele, pede-se suspensão do prazo para oferecimento da denúncia na 
cota apresentada. 
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objeto de outras denúncias. 

Na primeira instância, após desmembramento em relação a pessoas sem foro 

determinado pelo Supremo Tribunal Federal, o MPF ratificou a denúncia oferecida pelo 

Procurador-Geral em face dos acusados EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, 

HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES, GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA e 

RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES. Na mesma petição, o Ministério Público Federal 

também aditou a denúncia, para agregar novos elementos em relação a conduta de RODRIGO 

SANTOS DA ROCHA LOURES, e para imputar a prática do crime previsto no art. 2°, § 4°, 

inciso II, da Lei nº 12.850/2013, a JOSÉ YUNES, JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO, ALTAIR 

ALVES PINTO, SIDNEY NOBERTO SZABO e LUCIO BOLONHA FUNARO, nos 

termos narrados na manifestação apresentada10. 

Conforme narrado na denúncia oferecida pelo então Procurador-Geral da 

República, ratificada por este órgão ministerial, EDUARDO CUNHA, apesar de ser um 

político influente no Rio de Janeiro, apenas teve seu primeiro mandato como Deputado Federal 

em 2003, mas então deixou o PP e passou a integrar o PMDB. Na época, ele comandava, com 

a ajuda do operador LÚCIO FUNARO, um esquema ilícito no âmbito da Prece Fundo de 

Previdência Complementar da Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro (CEDAE) que 

gerou um prejuízo de R$ 300 milhões ao Fundo e um caixa de propina a LÚCIO FUNARO e 

EDUARDO CUNHA, utilizado em parte para comprar o apoio de outros parlamentares, 

inclusive de MICHEL TEMER e HENRIQUE EDUARDO ALVES. Assim, à medida que foi 

distribuindo cada vez mais dinheiro obtido de forma ilícita especialmente para ajudar nas 

campanhas de deputados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, EDUARDO CUNHA foi se 

tornando uma liderança no âmbito da Câmara em razão do seu crescente número de aliados, 

que não se restringiam a parlamentares do PMDB11. 

                                              
10 Fls. 9-34 da Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400. 

11 V. HD Externo que instrui a Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400 (cópia no servidor da vara). Caminho: 
INQ 4327_Mídias\INQ_4327_Apenso_18_HD\Provas PMDB\Documentos. O relatório da Comissão de 
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Como salientado naquela denúncia, a capacidade demonstrada por EDUARDO 

CUNHA de fazer negócios ilícitos de volumes expressivos e de movimentar um número cada 

vez maior de parlamentares na direção por ele indicada, cacifou-o perante as lideranças12 do 

                                              
Valores Mobiliários (CVM) no PAS 006/2012 apontou fraude na Prece, em que estavam envolvidos EDUARDO 
CUNHA e Lúcio Bolonha Funaro. O esquema gerava ajustes do dia negativos (perdas) para a Prece e ajustes do 
dia positivos (ganhos) para determinados clientes das corretoras. Também o relatório final da CPMI dos Correios 
apontou a influência política no Fundo, que perdeu cerca de R$ 300.000.000,00 na Bolsa de Valores. Entre as 
empresas beneficiadas com as operações da Prece estava a Erste Banking Empreendimento e Participações Ltda, 
pertencente a Lúcio Bolonha Funaro (procedimento e relatório em anexo). Constaram do relatório da CPMI as 

Percebe-se uma significativa mudança no quadro de diretores deste fundo de pensão, 
especialmente entre os anos de 2002 e 2003. A ocupação dos principais cargos da Prece por indicações políticas 
é uma marca inquestionável da fundação. A cada mudança de governo, verifica-se uma alteração no quadro 
diretivo da CEDAE e, por conseqüência, também da Prece. No curso das investigações, foram constatados 
importantes indícios de desvios de conduta e graves irregularidades. Os mais significativos foram identificados 
nas transações efetuadas nos períodos entre agosto de 2002 e agosto de 2005 INQ 
4327_Mídias\INQ_4327_Apenso_18_HD\Provas PMDB\Depoimentos colaboradores. Lúcio Funaro 
co em 2002 quando ele era deputado estadual do RJ, apresentado por Albano Reis, 
com o intuito de ver se conseguia pegar o fundos da PRECE (fundos de pensão  CEDAE) e indicar quem iria 
administrá- que já visava à prática de ilícitos; Que Albano Reis informou 
que se Rosinha Garotinho ganhasse o leilão, quem teria o comando da CEDAE e PRECE seria EDUARDO 

 
sempre operou muito no mercado; Que ele abriu uma conta na Merrill Lynch, que se chamava GLORIETA LLP, 
em NYC; Que esses valores depositados nessa conta eram oriundos de ganhos ilícitos na PRECE e CEDAE, assim 
como ganhos oriundos de operação em mercados de capitais; QUE Antônio Garotinho tinha percentual do que 
CUNHA fazia na PRECE e na CEDAE, pois ele queria ser presidente do Brasil então tinha uma estrutura de 
poder cara; Que a GLORIETA era uma offshore na Austrália ou Nova Zelândia; Que depois CUNHA fechou a 
GLORIETA e migrou os valores nela constantes para a Julius Baer (na Suiça), banco que comprou o Merril 
Lynch; Que sabe da GLORIETA pois CUNHA lhe falou ter aberto a offshore, que era mais seguro; Que o objetivo 
era investir todo o recurso arrecadado para eleger o Henrique Eduardo Alves como Governador do Rio Grande 
do Norte, e para eleger os deputados que EDUARDO CUNHA queria eleger, para que estes, depois, votassem em 
CUNHA para presidente da Câmara; Que acredita que foi arrecadado um total de 80-90 milhões para as 
campanhas dos seguintes políticos de 2014: Henrique Eduardo Alves, Marcelo Miranda (TO), Geddel (Senado), 
Sandro Mabel, Marcelo de Castro (PI), Antonio Andrade (MG)  via Mateus Moura, Lucio Vieira Lima, Priante, 
Manoel Júnior, Fernando Jordão, Soraya Santos, Rose de Freitas ao Senado, Cândido Vacarezza, Carlos 
Bezerra; Que para Henrique Eduardo Alves sabe que foi repassado 15 milhões; Que o depoente disponibilizou 
linha de crédito para CUNHA no valor de 30 milhões, para que este financiasse campanhas de políticos aliados; 
Que em 2014 emitiu 10 milhões de nota para CUNHA, e que o restante dos 20 milhões CUNHA tratou direto com 
Joesley; Que sabe que esses candidatos receberam valores por que após voltar de uma viagem encontrou com 
Denilton da JBS e conferiu com ele cada pagamento, para abastecer sua planilha de acompanhamento
de Depoimento n. 7). 

12  V. HD Externo que instrui a Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400. Caminho: INQ 
4327_Mídias\INQ_4327_Apenso_18_HD\Provas PMDB\Depoimentos colaboradores. Ainda de acordo com 

Que EC [EDUARDO CUNHA] tinha o controle da bancada do PMDB em MG e do RJ, dando aos 
Deputados cargos, dinheiro; Que esse controle tinha raras exceções, Que ele não tinha controle, por exemplo, de 
Nilton Cardoso, nem de Leonardo Pisciani; Que CUNHA tem knowhow de comprar deputados desde 2003; Que 
quando CUNHA rompe com Garotinho, ele passou a ter o controle de toda bancada do PMDB vinculada a 
Garotinho; Que CUNHA tinha ao seu lado deputados também do PSC, já que na origem este partido nasceu lá 
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valores relevantes para as campanhas do partido. Por isso, EDUARDO CUNHA também 

participou das negociações em torno da adesão dos ora denunciados à organização criminosa já 

constituída pelas lideranças de PT, PP e PMDB do Senado13. Nesse contexto, liderou a bancada 

do PMDB de Minas Gerais para retirar a Diretoria Internacional da Petrobras do nicho de 

atuação dos integrantes da organização criminosa do Senado, além de ter conseguido indicar o 

Presidente de Furnas, o Vice-Presidente dos Fundos de Governo e Loterias da Caixa Econômica 

Federal, o Ministro da Agricultura, além do presidente da Comissão de Constituição e Justiça 

da Câmara. Todos esses cargos foram usados por EDUARDO CUNHA para a formatação de 

um projeto de poder que tinha por escopo aumentar sua influência em setores da máquina estatal 

volume de propina para si e seu grupo criminoso14. 

O projeto de poder de EDUARDO CUNHA estava intimamente ligado à sua 

capacidade de se articular com à cúpula do seu Partido, há anos composta por MICHEL 

TEMER, GEDDEL VIEIRA LIMA, ELISEU PADILHA, HENRIQUE EDUARDO ALVES e 

MOREIRA FRANCO, especialmente para práticas espúrias, como demonstrado na denúncia 

oferecida pelo Procurador-Geral da República. Sua rápida ascensão no âmbito do PMDB e na 

                                              
atrás como pastor Everaldo e Garotinho; Que na sua bancada CUNHA conta também com Deputados do PMDB, 
PT, PP, DEM, PR; Que a ideia de distribuir relatorias em comissão objetivava alcançar a maior quantidade de 
dinheiro através delas  

13  V. HD Externo que instrui a Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400. Caminho: INQ 
4327_Mídias\INQ_4327_Apenso_18_HD\Provas PMDB\Depoimentos colaboradores. De acordo com Lúcio 

entre 2007 e 2010, houve vários embates entre CUNHA e o governo; QUE CUNHA conseguiu indicação 
na presidência de FURNAS e na diretoria internacional da Petrobras, sendo indicado JORGE ZELADA em 
substituição a NESTOR CERVERO Que João Henriques operava para 
Cunha na Petrobras; Que CUNHA colocou Benjamin Katz para trabalhar com pequenas empreiteiras em Furnas, 
com as quais Furnas tinha contrato, e que Benjamin foi colocado nessa posição para que EDUARDO CUNHA 
não precisasse se expor; Que João Henriques colocou Jorge Zelada na Petrobrás; Que isso serviu para 

 

14  V. HD Externo que instrui a Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400. Caminho: INQ 
4327_Mídias\INQ_4327_Apenso_18_HD\Provas PMDB\Feitos STF. Inquérito n. 4.327, Relatório Conclusivo 

Importa ainda trazer à baila documento apreendido na residência de EDUARDO CUNHA, 
aonde se observa que de fato há uma divisão de cargos e onde se apresenta algumas posições ocupadas pela 
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organização criminosa deve-se, entre outros fatores, a sua atuação direta e incisiva na 

arrecadação de valores e pelo mapeamento e controle que fazia dos cargos e pessoas que o 

ajudariam nos seus projetos15.  

E, como membro da organização criminosa, conforme imputação já feita, 

EDUARDO CUNHA atuou com destaque na prática de crimes no âmbito da Petrobras, de 

FURNAS, da Caixa Econômica Federal e da Câmara dos Deputados. 

HENRIQUE ALVES, por sua vez, como exaustivamente narrado naquela 

denúncia ratificada, tinha papel de especial destaque na organização criminosa, sintetizado a 

seguir. 

para obter apoio, giravam primordialmente em torno de dois interesses: (i) a prorrogação da 

Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF)16, que ficaria nas mãos do 

PMDB, na relatoria de EDUARDO CUNHA, e foi utilizada como objeto de barganha com o 

Governo 17; (ii) a necessidade de ampliação da base do governo em razão do processo do 

                                              

15  V. HD Externo que instrui a Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400. Caminho:  INQ 
4327_Mídias\INQ_4327_Apenso_18_HD\Provas PMDB\Depoimentos colaboradores. Segundo Lúcio 

no ano de 2015, CUNHA pressionou bastante DILMA ROUSSEF para que HENRIQUE ALVES obtivesse 

seu poder; QUE, como presidente da Câmara, com apoio da maioria dos deputados, ele tinha um grande poder 
na mão Que CUNHA tem knowhow de comprar deputados desde 2003; Que 
quando CUNHA rompe com Garotinho, ele passou a ter o controle de toda bancada do PMDB vinculada a 
Garotinho; Que CUNHA tinha ao seu lado deputados também do PSC, já que na origem este partido nasceu lá 
atrás como pastor Everaldo e Garotinho; Que na sua bancada CUNHA conta também com Deputados do PMDB, 
PT, PP, DEM, PR; Que a ideia de distribuir relatorias em comissão objetivava alcançar a maior quantidade de 
dinheiro através delas  

16  V. HD Externo que instrui a Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400. Caminho: INQ 
4327_Mídias\INQ_4327_Apenso_18_HD\Provas PMDB\Documentos. Tratou-se da PEC n. 558/2006, 
apresentada em julho de 2006. EDUARDO CUNHA foi designado relator em maio de 2007. 

17 V. HD Externo que instrui a Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400. Caminho: INQ 
4327_Mídias\INQ_4327_Apenso_18_HD\Provas PMDB\Depoimentos colaboradores. De acordo com o ex-

o PMDB da Câmara condicionou a aprovação da CMPF a eles indicarem 
o Diretor da Diretoria Internacional; QUE o PMDB do Senado aceitou passar a Diretoria Internacional para o 
PMDB da Câmara aboração n. 2). INQ 4327_Mídias\INQ_4327_Apenso_18_HD\Provas 
PMDB\Desenvolvimento  
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integrada por membros do PT18. 

Esses temas foram negociados por MICHEL TEMER e HENRIQUE ALVES, 

na qualidade de presidente e líder do PMDB, que concordaram 

 em troca de cargos estrategicamente relevantes, entre eles a 

vice-presidências da CEF. Assim, no dia 30 de novembro de 2006, o Conselho Nacional do 

PMDB aprovou a integração da legenda, em bloco, à base aliada do Governo Lula, em 

contrapartida, o grupo político de HENRIQUE ALVES e os demais denunciados foram 

agraciados com os seguintes cargos19:  

 

 

Reteve a proposta durante três meses na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) até que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeasse o ex-prefeito do Rio e seu 
aliado, Luiz Paulo Conde, para a presidência de FURNAS Cunha 
voltou atrás e deu parecer favorável ao texto do Palácio do Planalto, que apenas prorroga a cobrança sem 
alterações, ou seja, sem a redução da alíquota e a partilha com Estados e municípios reivindicadas pela oposição, 
governadores e prefeitos  

18  V. HD Externo que instrui a Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400. Caminho: INQ 
4327_Mídias\INQ_4327_Apenso_18_HD\Provas PMDB\Depoimentos colaboradores. Segundo Delcídio do 
A em 2005 e 2006, o depoente 'caiu em desgraça' e a bancada do PT do Mato Grosso do Sul também, em 
especial pela maneira como o depoente conduziu a CPI dos Correios; QUE o problema foi que o depoente foi 
escolhido como Presidente da CPI, com apenas dois anos de mandato e, portanto, sem experiência, e acreditavam 
que o depoente iria levar a CPI a nada; QUE, porém, o efeito foi o inverso, pois foi da CPI dos CORREIOS que 
apareceu o escândalo do Mensalão, que atingiu diretamente o PT e os partidos aliados; QUE por isto o depoente 
caiu em desgraça politicamente e ficou sem apoio, inclusive no seu Estado; QUE o PMDB percebeu a fragilidade 
do depoente e, também, que o governo do Presidente Lula precisaria de base parlamentar para se manter no 
Congresso; QUE o PMDB se aproveitou da situação e 'assumiu' NESTOR CERVERÓ, adotando-o; QUE a força 
do PMDB na Petrobras surgiu, portanto, após o escândalo do Mensalão, pois o governo Lula precisava de apoio 
do referido partido para governar  
 
19 Nesse ponto, destaque-se, como esclarecido na denúncia, que a relevância do registro histórico da relação 
construída entre os diversos integrantes do núcleo político da organização criminosa reside no fato de os acusados 
terem utilizado como instrumento para o desenvolvimento de diversas ações criminosas os partidos políticos que 
integravam (e ainda integram), bem como seus mandatos políticos e cargos públicos ocupados. Assim, o ilícito 
não está na realização de negociações políticas ou na constituição de alianças, mas sim no uso delas como 
ferramenta para arrecadar propina, a partir dos negócios firmados por meio destes cargos. 
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INDICADO CARGO DATA 
ENTRADA 

DATA 
SAÍDA 

Geddel Vieira Lima 
Ministro da Integração Nacional 16/03/2007 31/03/2010 

Vice-Presidente CEF 07/04/2011 26/12/2013 

Moreira Franco 

Vice-Presidente CEF 03/07/2007 17/08/2010 

Secretário de Assuntos Estratégicos 01/01/2011 15/03/2013 

Ministro da Aviação Civil 15/03/2013 01/01/2015 

Wagner Rossi 
Conab 20/06/2007 31/03/2010

Ministro da Agricultura 31/03/2010 18/08/2011 
Luiz Paulo Conde Diretor-Presidente FURNAS 08/2007 10/2008 
Jorge Luiz Zelada Diretor Internacional da Petrobras 04/03/2008 20/07/2012 

Elias Fernandes Neto Diretor-Geral DNOCS 15/05/2007 27/01/2012 
Fábio Cleto Vice-Presidente CEF 06/04/2011 09/12/2015 

Antônio Andrade Ministro da Agricultura 15/03/2013 14/03/2014 
Mauro Hauschild Presidente INSS 14/01/2011 24/10/2012 

Eliseu Padilha Ministro da Aviação Civil 01/01/2015 07/12/2015 
Henrique Alves Ministro do Turismo 16/04/2015 28/03/2016 

 

Depois de definidos os espaços que seriam ocupados pelo grupo dos 

denunciados, MICHEL TEMER e HENRIQUE EDUARDO ALVES20, este último líder do 

Partido entre 2007 e 2013, eram os responsáveis maiores pela distribuição interna dos cargos, 

e por essa razão recebiam parcela da propina arrecadada por MOREIRA FRANCO, 

GEDDEL VIEIRA LIMA, ELISEU PADILHA e especialmente EDUARDO CUNHA, 

conforme narrado na denúncia já mencionada (devidamente recebida pela Justiça 

Federal).  

                                              
20 V. HD Externo que instrui a Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400. Caminho: INQ 
4327_Mídias\INQ_4327_Apenso_18_HD\Provas PMDB\Depoimentos colaboradores. Lúcio Funaro disse que 
a divisão de cargos do PMDB era feita entre o Senado e Câmara, mas MICHEL também tinha cargos próprios 

para distribuir; QUE no caso da Câmara, CUNHA pegava o maior número de membros possíveis do PMDB e 
escolhia um cargo para pleitear, em seguida encaminhava os pleitos a um líder do PMDB, que era HENRIQUE 
EDUARDO ALVES na época, e este solicitava os cargos ao governo, com apoio de TEMER; QUE quem atuava 

e TEMER; QUE o PMDB na época só não 
era maior que a bancada do PT, mas o PMDB sempre tinha direito a muitos cargos no governo
Depoimento n. 5). 
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Assim, conforme imputação já feita, HENRIQUE ALVES teve participação em 

ilícitos praticados na Petrobras, no Ministério da Integração Nacional, na Câmara dos 

Deputados e na Caixa Econômica Federal, entre outros casos. 

Em relação a GEDDEL VIEIRA LIMA, aquela denúncia narra que, entre 2001 

e 2002, MICHEL TEMER assumiu a presidência do PMDB com a missão de unificar o Partido 

em torno de uma solução viável para as eleições presidenciais daquele ano e, à época, GEDDEL 

LIMA era líder do PMDB na Câmara dos Deputados. 

Alguns anos depois, em 2006, o grupo político dos acusados conseguiu cargos 

estratégicos na Administração Pública, e GEDDEL VIEIRA LIMA assumiu, em março de 

2007, o Ministério da Integração Nacional, por indicação de MICHEL TEMER e HENRIQUE 

ALVES, à época líder da bancada peemedebista na Câmara. Como já exposto, MICHEL 

TEMER e HENRIQUE EDUARDO ALVES, este último líder do Partido entre 2007 e 2013, 

eram os responsáveis maiores pela distribuição interna dos cargos, e por essa razão recebiam 

parcela da propina arrecadada pelos demais, inclusive GEDDEL VIEIRA LIMA.  

No âmbito desse Ministério, HENRIQUE EDUARDO ALVES21 já há muito 

tempo era o responsável pela indicação do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Obras 

contra as Secas (DNOCS), o qual, na época em que GEDDEL LIMA estava à frente da Pasta, 

era Elias Fernandes22  registre-se que, no período em que Elias Fernandes foi Diretor-Geral 

do DNOCS, a Controladoria-Geral da União apurou que mais de R$ 312 milhões teriam sido 

desviados dos cofres públicos23.  

                                              
21  V. HD Externo que instrui a Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400. Caminho: INQ 
4327_Mídias\INQ_4327_Apenso_18_HD\Provas PMDB\Feitos outras instâncias. Há diversos dados de 
corroboração a respeito desses fatos. Ver notícia sobre o envolvimento de HENRIQUE ALVES e GEDDEL 
VIEIRA LIMA na indicação do Diretor do DNOCS (Petição n. 6.701, dado de corroboração 
Ariel Parente Costa). 
 
22 V. HD Externo que instrui a Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400. Caminho: INQ 
4327_Mídias\INQ_4327_Apenso_18_HD\Provas PMDB\Desenvolvimento. Vide publicações no Diário 

 
 
23  V. HD Externo que instrui a Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400. Caminho: INQ 
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Como detalhado naquela denúncia, a cobrança de propina no órgão era feita por 

interposta pessoa, que, em nome de HENRIQUE EDUARDO ALVES, cobrava das empresas 

que tinham negócios com DNOCS um percentual em torno de 3% do contrato a título de 

propina. O mesmo percentual era cobrado em benefício de GEDDEL VIEIRA LIMA, na época 

em que era Ministro da Integração Nacional e responsável pelas verbas orçamentárias que 

viabilizavam a atuação do DNOCS. 

Ainda conforme exposto naquela denúncia, a organização criminosa começou a 

atuar, posteriormente, também na Caixa Econômica Federal. Além de operar ilicitamente na 

VIFUG, com o ingresso de GEDDEL VIEIRA LIMA na Vice-presidência de Pessoas Jurídicas 

da CEF, em março de 2011, EDUARDO CUNHA, LÚCIO FUNARO, HENRIQUE 

EDUARDO ALVES e MICHEL TEMER passaram a arrecadar propina também a partir dos 

contratos de financiamento vinculados ao cargo de GEDDEL. No caso de HENRIQUE 

EDUARDO ALVES e MICHEL TEMER, a participação se dava em razão do apoio dado por 

eles para que GEDDEL LIMA fosse nomeado e se mantivesse na CEF. 

Ressalte-se que esse esquema continuou a funcionar mesmo após a saída de 

GEDDEL VIEIRA LIMA da Vice-Presidência da CEF em dezembro de 2013. Nesse sentido, 

 a última operação de crédito viabilizada por 

ele foi a linha de crédito no valor de R$ 2,7 bilhões para a compra da ALPARGATAS ocorrida 

em dezembro de 2015; QUE nesta época GEDDEL já havia saído da vice-presidência, mas 

continuava controlando-a 24. Nesse sentido, o colaborador Joesley Batista relatou que, em 

2015, sempre que se encontrava com EDUARDO CUNHA, ele demonstrava estar informado 

sobre o andamento dos pedidos das empresas da J&F no âmbito da CEF, ocasião em que 

questionava o empresário se estava satisfeito com o andamento dado. Isso dava ao colaborador 

                                              
4327_Mídias\INQ_4327_Apenso_18_HD\Provas PMDB\Documentos. Vide Relatório CGU DNOCS 
(Relatório de Auditoria n. 00190.024902/2011-11 da Controladoria-Geral da União). 
24  V. HD Externo que instrui a Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400. Caminho:  INQ 
4327_Mídias\INQ_4327_Apenso_18_HD\Provas PMDB\Feitos STF. Inquérito 4.327 STF, fls. 243-244. 
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a percepção nítida de que o grupo de EDUARDO CUNHA continuava a comandar os negócios 

firmados no âmbito da vice-presidência de Pessoas Jurídicas da Caixa Econômica Federal25.  

LÚCIO FUNARO, por sua vez, era operador financeiro da organização 

criminosa. Seu papel era o de contribuir para a arrecadação da propina pelos demais integrantes 

do núcleo político, principalmente EDUARDO CUNHA, GEDDEL VIEIRA LIMA, 

HENRIQUE EDUARDO e MICHEL TEMER, como exposto na denúncia oferecida e no 

relatório conclusivo do Inquérito 4.32726. 

Conforme ali apurado, a organização criminosa recebeu, com auxílio de LÚCIO 

FUNARO, propina de diversas empresas que se beneficiaram de esquemas ilícitos, em especial 

em decorrência de operações com a Caixa Econômica Federal e o FI-FGTS, cujas 

mencionado relatório 

conclusivo.

A atuação de LÚCIO FUNARO era toda registrada e -

espécie de contabilidade de propina. Durante as investigações, além de explicar como se dava 

o controle das movimentações financeiras específicas para cada uma das entregas, LÚCIO 

FUNARO indicou ainda os arquivos que corroboravam os seus apontamentos, a exemplo de 

comprovantes de depósitos bancários, cheques e contratos. Identificou-se assim como se dava 

a movimentação dos valores, desde a liquidez bancária até a entrega do dinheiro aos integrantes 

da organização criminosa. 

                                              
25  V. HD Externo que instrui a Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400. Caminho:  INQ 
4327_Mídias\INQ_4327_Apenso_18_HD\Provas PMDB\Depoimentos colaboradores. De acordo com Joesley 

durante o período das tratativas ora descritas, o depoente chegou a encontrar EDUARDO CUNHA em 
diversas oportunidades, principalmente após o início de 2015, quando este último passou a ocupar o cargo de 
Presidente da Câmara dos Deputados; QUE nessas ocasiões, EDUARDO CUNHA sempre tomava a iniciativa de 
tocar no assunto do FIFGTS e da CEF, fazendo referência a pedidos de financiamentos que estavam em análise 
e eram, simultaneamente, objeto de tratativas entre o depoente e Lúcio Funaro; QUE nessas ocasiões EDUARDO 
CUNHA perguntava se o processo estava tramitando a contento olaboração Unilateral n. 3). 
 
26 Relatório Conclusivo Inquérito nº 4327-STF em anexo. 
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Até o momento, foi identificado o repasse de valores ilícitos, por LÚCIO 

FUNARO, no total de R$ 89.538.078,32 (oitenta e nove milhões quinhentos e trinta e oito mil 

e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), no período de 2011 a 2015, a EDUARDO 

CUNHA; R$ 17.980.000,00 (dezessete milhões e novecentos e oitenta mil reais), no período 

de 2012 a 2015, a GEDDEL LIMA; e R$ 6.708.800,00 (seis milhões setecentos e oito mil e 

oitocentos reais), no período de 2012 a 2014, a HENRIQUE ALVES27. 

Já ALTAIR ALVES PINTO e SIDNEY NORBERTO SZABO, nos termos 

daquela denúncia, intermediaram, durante anos, recebimento de propina para a organização 

criminosa, em nome de EDUARDO CUNHA, em valores milionários, por diversas vezes. 

Como já mencionado na denúncia, foram identificados 3.987 (três mil novecentos e oitenta e 

sete) registros de ligações de EDUARDO CUNHA com ALTAIR ALVES PINTO, no período 

de 2012 a 2014. Além disso, foram identificados voos em nome de ALTAIR ALVES PINTO e 

de SIDNEY NORBERTO SZABO cujo período coincide com entregas de valores ilícitos 

registradas por LÚCIO FUNARO. 

Feitas essas considerações, passa-se ao objeto da presente denúncia: a atuação 

, 

em relação a operações em benefício de empresas do Grupo J&F. 

 

 

                                              
27 As análises das movimentações financeiras da organização criminosa, realizadas e registradas por LÚCIO 
FUNARO, constam dos Relatórios de Análise de Polícia Judiciária acostados nos Apensos 2 a 12 do Inquérito 
4.327, cuja cópia consta da mídia de fl. 1658 do IPL. Cópias desses relatórios constam também na mídia acostada 
à fl. 1577 do IPL. Ambas as mídias foram gravadas em HD entregue à 10ª Vara Federal pela autoridade policial 
que relatou o IPL (v. Ofício em Num. 6166440 - Pág. 1). Seguem também em anexo a esta denúncia. Quantos aos 
valores repassados a GEDDEL LIMA, foram tratados no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 101/2017 

 GINQ/DICOR/PF; os repassados a HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES, no Relatório de Análise de 
Polícia Judiciária nº 103/2017  GINQ/DICOR/PF (apenso 4 do Inq. 4327); e, quanto a EDUARDO 
COSENTINO DA CUNHA, a análise foi registrada no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 105/2017  
GINQ/DICOR/PF. 
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3.2. Crimes relativos às operações de empresas do Grupo J&F com a Caixa Econômica 

Federal 

 

Em 2011, JOESLEY BATISTA conheceu LÚCIO FUNARO por indicação de 

PAULO SÉRGIO FORMIGONI DE OLIVEIRA

sócio do Grupo BERTIN. PAULO SÉRGIO informou a JOESLEY BATISTA que FUNARO, 

em 2009, havia tido êxito na liberação de recursos do FI-FGTS para o Grupo BERTIN, 

informação essa relevante para JOESLEY, pois tinha interesse em obter recursos do FI-FGTS 

para a empresa  28. 

A empresa ELDORADO BRASIL foi constituída em maio de 2005 pelos sócios 

Mário Celso Lopes e Alexandre Grendene Bartelle, com a denominação de Floragua 

Agroflorestal Ltda., tendo como objetivo o plantio de eucaliptos. Em 2009, ano em que esse 

objetivo foi ampliado para incluir a fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de 

papel, a J&F adquiriu as ações detidas pelo sócio Alexandre Bartelle29.

                                              
28  V. cópia do Apenso 22 do Inquérito nº 4.327 (STF), em anexo, que instrui a Ação Penal nº 1238-
44.2018.4.01.3400 e contém diversos termos de depoimentos do colaborador LÚCIO BOLONHA FUNARO, 
também gravado no HD Externo que instrui a Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400. Caminho: INQ 4327 \ 0087 
Apenso - 22. Termo de Depoimento nº 6 que presta LÚCIO BOLONHA FUNARO: 
conheceu os executivos e acionistas do GRUPO J&F (JBS) através de um empresário de Andradina/MG que se 
chama PAULO SERGIO FORMIGONI DE OLIVEIRA, conhecido como "PAULINHO DE ANDRADINA"; QUE 
PAULO SÉRGIO FORMIGONI DE OLIVEIRA era sócio da família BERTIN; QUE o primeiro encontro foi na 
J&F e estavam presentes PAULO SERGIO, o DEPOENTE e JOESLEY BATISTA; QUE a reunião foi em uma sala 
anexa à de JOESLEY; QUE o motivo da reunião foi para que o DEPOENTE ajudasse em uma liberação junto ao 
FI/FGTS na Caixa Econômica Federal para o Grupo JBS; QUE PAULO SÉRGIO havia contado a JOESLEY que 
o DEPOENTE teve êxito na liberação do financiamento do FI/FGTS para o grupo BERTIN no ano de 2009, acima 
mencionado; QUE, na reunião, JOESLEY explicou que precisava da liberação de um financiamento para a 
ELDORADO CELULOSE junto ao FI/FGTS; QUE na reunião, JOESLEY fez muitas perguntas, querendo saber 
detalhes do envolvimento político do DEPOENTE, com quais pessoas tinha trânsito, em quais órgão público, 
estatais, etc; QUE nesta primeira conversa não conversaram sobre detalhes específicos do financiamento, pois o 
DEPOENTE não tinha conhecimento de informações relevantes como o valor do financiamento e etapa em que 
se encontravam os trâmites internos; QUE, então, o DEPOENTE contou que havia indicado, junto a membros do 
PMDB, o vice-presidente da Caixa Econômica Federal, FÁBIO CLETO; [...] QUE após essa primeira reunião 
na JBS, JOE . 
29 -FGTS -  REFI #52_2012  
a Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400. Caminho: INQ 
4327_Mídias_parcial\INQ_4327_Apenso_18_HD\Provas PMDB\Relatórios\FI-FGTS\b. 



 

 
 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Força-Tarefa Greenfield 

                       
 
 

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

22 

Anos depois, a ELDORADO BRASIL precisava de recursos para instalar uma 

fábrica no município de Três Lagoas/MS para produção de celulose branqueada de Eucalyptus 

destinada a exportação. 

Assim, JOESLEY decidiu entrar em contato com LÚCIO FUNARO, com o fim 

de que este, em parceria com FÁBIO FERREIRA CLETO, EDUARDO COSENTINO DA 

CUNHA e ALEXANDRE MARGOTTO, atuasse no interesse da empresa perante a CEF, para 

obtenção de recursos por meio da emissão de debêntures para aquisição pelo FI-FGTS, o que 

de fato ocorreu e resultou no pagamento de vantagem indevida ao grupo criminoso que atuava 

na instituição financeira.  

Foi então marcada uma reunião no escritório de JOESLEY, na qual PAULO 

SÉRGIO apresentou LÚCIO FUNARO ao empresário e estes conversaram sobre os vínculos 

políticos de FUNARO e qual seria a influência que ele tinha na Caixa Econômica Federal. 

LÚCIO FUNARO esclareceu como ele e membros do PMDB conseguiram a nomeação do 

Vice-presidente da Caixa Econômica Federal, FÁBIO CLETO30. 

                                              
 
30 V. Termo de Colaboração Unilateral nº 3 de JOESLEY BATISTA ref. 
LUCIO FUNARO - CEF/FI-  que instrui a Ação Penal nº 1238-
44.2018.4.01.3400. Caminho: INQ 4327_Mídias\INQ_4327_Apenso_18_HD\Provas PMDB\Depoimentos 
colaboradores. 
Funaro, o apresentou ao depoente; QUE Lucio ficara sabendo que a Eldorado estava iniciando tratativas para 
obter financiamento junto ao FI-FGTS, bem como que diversas empresas do grupo igualmente iniciavam 
tratativas para obter financiamento junto à Caixa Econômica Federal; QUE Lúcio Funaro esteve no escritório 
da J&F, em São Paulo, tendo Paulo Formigoni, após apresentar Funaro ao depoente, deixado o local; QUE Lúcio 
Funaro afirmou ao depoente, na ocasião, que atuava em conjunto com Eduardo Cunha, o qual, por sua vez, ainda 
segundo Lúcio Funaro, contava com respaldo político do então Vice-Presidente Michel Temer; QUE Funaro, 
então, falando em nome próprio e do então Deputado Federal Eduardo Cunha, disse que poderia ajudar o 
depoente em sua pretensão de obter o financiamento, uma vez que teria, juntamente com o referido parlamentar, 
sido responsável pela nomeação de Fabio Cleto para o cargo de Vice-Presidente de Fundos de Governo e loterias 
da Caixa Econômica Federal; QUE Fabio Cleto era também representante do governo no Conselho Curador do 
FGTS; QUE em troca de intervenção a ser realizada, para a liberação do financiamento, que, segundo Funaro, 
passaria por Fabio Cleto, foi solicitado o pagamento de propina no valor de 3 a 3,5% do montante a ser financiado, 
QUE embora as operações fossem legais e as empresas fizessem jus ao financiamento, Funaro deixou claro 
durante as tratativas que poderia criar dificuldades intransponíveis, caso a propina não fosse paga; QUE Lucio 
deixou claro que, sem o pagamento da propina solicitada, as operações não seriam realizadas; QUE os executivos 
das empresas do grupo não tinham conhecimento desses ajustes, realizados diretamente entre o depoente e Lucio 
Funaro; QUE, por outro lado, Funaro afirmava ter a mesma influência sobre liberação de financiamentos pela 
CEF, por ter, também juntamente com Eduardo Cunha, sido responsável pela nomeação de Giovanni e Derziê, 

. Vide também dado de corroboração 



 

 
 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Força-Tarefa Greenfield 

                        
 
 

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

23 

Posteriormente, FUNARO, a pedido de JOESLEY, realizou um jantar em sua 

casa para apresentar FÁBIO CLETO ao empresário e conversarem sobre a demanda da 

ELDORADO BRASIL. Na ocasião, LÚCIO FUNARO pediu a FABIO CLETO que recebesse 

JOESLEY e sua equipe na Caixa Econômica Federal em Brasília para obter informações 

referentes ao processo de financiamento do projeto da ELDORADO BRASIL, e que o 

mantivesse informado sobre o processo, para que pudesse assim repassar informações 

privilegiadas a fim de que JOESLEY pudesse melhorar e adequar o projeto para sua aprovação31 

e, assim, obter recursos por meio da aquisição de debêntures pelo FI-FGTS. 

Nesse ponto, convém esclarecer, como já feito na Ação Penal nº 60203-

83.2016.4.01.3400 (Operação Sépsis), que, até 2008, os valores do FGTS dos trabalhadores 

financeiros (bancos, financeiras, etc.) que repassavam os valores para os mutuários, tomadores 

finais. Inicialmente, os valores somente poderiam ser repassados para a habitação, tendo 

ocorrido posterior ampliação para transporte e saneamento. Desde 2008, além das operações 

tradicionais o FGTS passou a valer-se de operações de mercado, ou seja, passou a utilizar-se de 

ativos mobiliários para lastrear o repasse dos recursos do FGTS. Iniciaram-se então duas formas 

de investir os valores do FGTS: a primeira por meio do FI-FGTS e a segunda por meio das 

                                              
- 5 - 6 - 9 - Funaro - 

apresenta a planilha de crédito de propina entre Lúcio Funaro e Joesley Batista.
 
31 Mesmo Termo de Depoimento nº 6 que presta LÚCIO BOLONHA FUNARO acima referido: 
essa primeira reunião na JBS, JOESLEY pediu que o DEPOENTE marcasse um jantar para conhecer FÁBIO 
CLETO; QUE assim o DEPOENTE conversou com FÁBIO CLETO sobre o projeto que iria gerar recebimentos 
ilícitos e foi marcado um jantar na casa do DEPOENTE; QUE neste jantar estavam presentes o DEPOENTE e 
sua namorada à época, JOESLEY e FÁBIO CLETO; QUE JOESLEY queria ter certeza de que o DEPOENTE 
tinha mesmo o contato dentro da Caixa Econômica Federal; QUE na sequência o DEPOENTE pediu que FABIO 
CLETO recebesse JOESLEY e executivos da JBS na Caixa Econômica Federal em Brasília para obter 
informações referentes ao processo de financiamento do projeto da ELDORADO; QUE ficou acertado que FABIO 
CLETO deveria manter o DEPOENTE constantemente atualizado do processo dentro da Caixa Econômica 
Federal, para que pudesse assim repassar as informações privilegiadas para que JOESLEY pudesse melhorar e 
adequar o projeto para sua aprovação; QUE, após a liberação dos valores da ELDORADO, o DEPOENTE 
repassou parte de sua comissão a PAULO SÉRGIO, mas não se recorda precisamente qual foi o valor, mas foram 
pagos com cheques do DEPOENTE cujo registros constam nos documentos apreendidos; QUE o restante da 
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chamadas Carteiras Administradas. Ambas são veículos de investimentos dos valores do FGTS, 

mas com particularidades e procedimentos próprios.  

O FI-FGTS é um fundo, criado em 2008, que investe em infraestrutura, mais 

especificamente em sete setores: rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, hidrovias, saneamento 

e energia. São dois os objetivos primordiais: fomentar o mercado de trabalho e servir como 

funding de longo prazo de projetos de infraestrutura. O FI-FGTS possui duas formas de 

investimento: ou por meio de investimento direto na empresa (equity) no qual o FI-FGTS 

passa a ser sócio da empresa, até um percentual de 49,9% - ou por meio de dívida da empresa 

(debt), que basicamente significa a compra de debêntures ou outros instrumentos de 

dívida emitidos pela empresa, situação na qual o FI-FGTS passa a ser credor da empresa  

 era desse tipo a demanda da ELDORADO BRASIL. 

As decisões de investimentos são feitas por um Comitê de Investimento, 

composto por doze membros, sendo seis da iniciativa privada, dos quais três representantes dos 

empregadores e três dos trabalhadores, e seis do governo: um representante do Ministério da 

Fazenda, um do Ministério das Cidades, um do Ministério do Trabalho, um do Ministério do 

Planejamento, um do Ministério da Indústria e Comércio e um da Caixa. FÁBIO CLETO era o 

representante da Caixa no Comitê de Investimentos. 

Inicialmente, foi estabelecido que a Vice-Presidência de Gestão de Ativos de 

Terceiros da CEF (VITER) seria a Administradora do Fundo, que responde por todas as 

questões do Fundo perante a CVM e o BACEN, além de estruturar os projetos a serem alocados 

no FI-FGTS. Estruturar os projetos significa receber uma empresa interessada em tomar 

recursos do Fundo, fazer análise da viabilidade do projeto e do tomador e, em caso de interesse 

mútuo (da empresa e do Fundo), estruturar a operação, ou seja, discutir com a empresa todas as 

condições da operação. 

No caso do FI-FGTS, a empresa é recebida inicialmente pela VITER, sediada 

em São Paulo. A VITER, depois de entender viável o projeto, faz a sua apresentação para o 

Comitê de Investimentos e expõe as condições mais gerais da operação e da empresa, por meio 

de um relatório chamado ROPI  Relatório de Oportunidade de Investimento. O procedimento 
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da estruturação da operação somente é possível com a aprovação do ROPI pelo Comitê de 

Investimentos por no mínimo ¾ dos presentes. Aprovado o ROPI pelo Comitê de Investimentos, 

a VITER prossegue na estruturação da operação e deve apresentar um novo relatório ao Comitê 

de Investimentos, denominado REFI  Relatório Final de Investimentos, com todos os detalhes 

da operação. Novamente o REFI deve ser aprovado pelo Comitê de Investimentos, por ¾ dos 

presentes, o que significa a aprovação da operação. 

No Comitê de Investimentos, FÁBIO CLETO, a despeito de ser apenas um entre 

dentre 12 (doze) membros, poderia (e efetivamente o fez) postergar operações e votar contra, 

ou a favor, de projetos, no interesse do esquema criminoso, além de apresentar argumentos de 

forma a sensibilizar os outros conselheiros sobre pontos favoráveis ou desfavoráveis da 

operação, até mesmo porque vários conselheiros não eram do mercado financeiro, ao contrário 

dele.  

Em resumo, FÁBIO CLETO exercia seu papel conforme era demandado pelos 

denunciados EDUARDO CUNHA e LÚCIO FUNARO (este último contando com o auxílio de 

ALEXANDRE MARGOTTO, o qual tinha conhecimento dos ilícitos e mantinha uma relação 

harmoniosa com CLETO, necessária principalmente após a discussão entre este e FUNARO, 
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além de emitir notas frias para o pagamento da propina e assinar cheques para sua 

distribuição)32, e foi dessa forma que agiu em relação à demanda da ELDORADO33. 

                                              
32 Termo de Depoimento de ALEXANDRE ROSA MARGOTTO nas fls. 823-829 do IPL (Num. 6148219 - Pág. 
12 e ss.): -Presidência de Fundos de Governo e Loterias da CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL  CEF (VIFUG); QUE tal indicação se deu por conta da influência política de 
EDUARDO CUNHA, com quem LÚCIO já possuía vários negócios em conjunto; QUE o nome de FÁBIO CLETO 
foi dado por LÚCIO para ocupar essa Vice-Presidência que era tida como do PMDB; QUE se recorda de ter 
recebido de LÚCIO uma carta de renúncia do cargo de Vice-Presidente da VIFUG para que fosse assinada por 
FÁBIO CLETO, e segundo LÚCIO ela seria usada para veiculação em algum meio de comunicação, caso FÁBIO 
CLETO parasse de atender suas orientações junto à CEF; [...] QUE LÚCIO usava FÁBIO CLETO para fazer 
cobranças a GEDDEL; QUE LÚCIO usava o telefone do depoente para se comunicar com FÁBIO CLETO; [...] 
QUE EDUARDO CUNHA passou a ter encontros semanais com FÁBIO CLETO após este ter brigado com LÚCIO 
BOLONHA FUNARO; QUE havia uma combinação para distribuição dos valores recebidos de propinas em 
operações obtidas junto à CEF, sendo que ficavam 80% para EDUARDO CUNHA e 20% para LÚCIO; QUE 
LÚCIO comentava que o valor de 80% para EDUARDO CUNHA, na verdade se destinava também ao PMDB, se 
recordando dos nomes de HENRIQUE EDUARDO ALVES e GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA, ao qual LÚCIO 

ouviu falar de operações da J&F INVESTIMENTOS junto ao FI-FGTS e na Vice-Presidência de Pessoa Jurídica; 
QUE JOESLEY BATISTA foi algumas vezes ao escritório de LÚCIO FUNARO, que presenciou algumas entregas 
de dinheiro enviadas por JOESLEY e trazidas por mensageiros deste; QUE ouviu falar de operações da 

 e outras 
Além disso, MARGOTTO assinou três cheques 

em nome da SERRA DA CARIOCA (atual ARAGUAIA), empresa de FUNARO, como detalhado adiante. 
 
33 Termo de Depoimento FABIO FERREIRA CLETO nas fls. 830-836 do IPL (Num. 6148219 - Pág. 19 e ss.): 

proporção de 80% para EDUARDO CUNHA e 20% para LÚCIO; QUE da parte dos 20% de LÚCIO 12% ficavam 
para ele, 4% para ALEXANDRE MARGOTTO e 4% para o depoente; QUE o valor de 80% para EDUARDO 
CUNHA, segundo ele próprio, na verdade se destinava para distribuição aos parceiros do PMDB; QUE a 
impressão que o depoente tinha era de que a distribuição até se estendia a sua própria base aliada; QUE os 
recursos do FI-FGTS eram geridos pela VIFUG, mas a estruturação das operações e a pauta e apresentação ao 
comitê de investimentos do FI ficavam a cargo da Vice-Presidência de Ativos de Terceiros (VITER), que era 
chefiada por MARCOS ROBERTO VASCONCELOS; QUE o representante da CEF no Comitê de investimentos 
do FI-
viabilizados cerca de 12 operações envolvendo o FI-FGTS e carteira administrada do FGTS; QUE a atuação do 
depoente quando se tratava de operações de carteiras administradas do FGTS, a aprovação se dava no âmbito 
do Conselho da VIFUG e não do Comitê de Investimentos do FI -FGTS; QUE com relação a operações da J&F 
INVESTIMENTOS junto ao FI-FGTS o depoente sabe da operação envolvendo a ELDORADO que acabou 
culminando na compra de debêntures da empresa no valor de R$ 940 milhões; QUE se recorda que foi convidado 
por LÚCIO para um jantar onde foi apresentado a JOESLEY BATISTA, e onde LÚCIO falou que precisaria contar 
com o apoio do depoente em operações junto ao FI-FGTS; QUE posteriormente LÚCIO cobrou o apoio nessa 
operação específica da ELDORADO; QUE o depoente chegou a ter um convívio pessoal com JOESLEY e LÚCIO, 
se recordando de um aniversário da então namorada de JOESLEY e de uma viagem que fizeram para o Caribe; 
QUE se recorda que GEDDEL teria procurado o depoente para saber informações da data de aprovação da 

o depoente se recorda de operações do grupo J&F INVESTIMENTOS, a saber VIGOR, JBS, FLORA, junto a 
Vice-Presidência de Pessoa Jurídica, chefiada por GEDDEL, que eram aprovadas no Conselho Diretor da 
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Durante o processo de deliberação da demanda da ELDORADO BRASIL, 

FÁBIO CLETO não apenas votou favoravelmente ao pleito, como defendeu o projeto quanto 

empregos, desenvolvimento regional e o impacto negativo da ausência da obra de saneamento 

privado na utilização do sistema público de tratamento. Sobre esse ponto, a aprovação do 

Comitê não foi unânime, com votos contrários de Renato Augusto Ercolin (Membro Suplente 

- Ministério das Cidades) e Marcus Pereira Aucélio (Membro Titular  Ministério da Fazenda)34. 

Assim, em 22/08/2012, o Comitê de Investimentos do FI-FGTS aprova a 

proposta de investimento mediante aquisição de debêntures simples, não conversíveis em ações, 

                                              
 
34 Termo de Colaboração nº 13 de FÁBIO FERREIRA CLETO em anexo e que consta da mídia de fl. 1577 do 
IPL, gravada em HD entregue à 10ª Vara Federal pela autoridade policial que relatou o IPL (v. Ofício em Num. 
6166440 - Pág. 1): GTS, JOESLEY entrou com um pleito de 
captação de recursos no FI-FGTS para a construção de uma fábrica de celulose no Mato Grosso do Sul, de nome 
ELDORADO; QUE o pleito inicial era de captar R$ 1,8 bilhão para as obras de logística, saneamento e energia 
da fábrica; QUE, no entanto, como o FI-FGTS estava sobrealocado no setor de energia, pois há um limite de 40% 
para cada setor, o FI-FGTS não poderia investir em energia; QUE, então, acabou se estruturando uma operação 
para financiar apenas os setores de logística e saneamento, o que totalizava um valor de R$ 940 milhões de reais; 
QUE se tratava da emissão de debêntures da própria ELDORADO; QUE o depoente comunicou a EDUARDO 
CUNHA que a operação estava sendo estruturada; QUE, nesta época, em 2012, o depoente já  não tinha mais 
relacionamento com LÚCIO BOLONHA FUNARO; QUE LÚCIO BOLONHA FUNARO pediu apoio para a 
operação por meio de EDUARDO CUNHA e este último pediu ao depoente apoio para a operação; QUE, então, 
a operação foi estruturada pela VITER, levada ao Comitê de Investimentos e aprovada; QUE em razão do pedido 
de EDUARDO CUNHA, o depoente votou favoravelmente no Comitê de Investimentos; QUE a votação no Comitê 
de Investimentos não foi unânime, com votos contrários do Ministério da Fazenda e do Ministério das Cidades, 
conforme Ata em anexo, pois referidos representantes acreditavam que não se deveria financiar obras de 
saneamento de uma empresa, mas sim de uma cidade; QUE se alegava que o financiamento traria benefícios 
exclusivamente para a empresa e não benefícios sociais; QUE a hidrovia financiada seria uma hidrovia privada, 
pois permitiria o escoamento da produção apenas da ELDORADO, não beneficiando outras empresas; QUE 
também a obra de saneamento era exclusiva para a empresa; QUE o depoente, além de votar favoravelmente, 
defendeu o projeto, alegando o potencial de geração de empregos, desenvolvimento regional e o impacto negativo 
que a não existência da obra de saneamento privado acarretaria na utilização do sistema público de tratamento; 
QUE questionado se havia sistema público de tratamento disponível na região, respondeu que não tem esta 
informação; QUE o FI-FGTS não tinha nenhum outro projeto de hidrovia; QUE a obra ficava em Três Lagoas, 
no Mato Grosso do Sul, e a hidrovia escoaria para o interior de São Paulo, via Rio Paraná, salvo engano; QUE 
apesar dos votos contrários, a operação foi aprovada, pois, para aprovação, seriam necessários ¾ de votos 
favoráveis; QUE não chegou a conversar previamente com outros membros do Comitê, mas apenas argumentou 
no dia da votação; QUE após a aprovação da operação, foi comunicado por EDUARDO CUNHA que o depoente 
receberia um valor de R$680.000,00 a título de propina, o que foi contabilizado na planilha de controle que o 
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emitidas pela ELDORADO BRASIL35 no valor de R$ 940.000.000,00 (novecentos e quarenta 

milhões de reais), com a utilização dos recursos obtidos vinculada ao desenvolvimento do 

projeto de construção e implantação do tratamento de água e efluentes (saneamento) 

relacionados ao projeto localizado na cidade de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, 

bem como investimento em solução do transporte rodoviário, ferroviário e hidroviário da 

ELDORADO BRASIL36. 

Posteriormente, JOSÉ CARLOS GRUBISICH FILHO, então Diretor-Presidente 

da ELDORADO BRASIL, e LÚCIO FUNARO reúnem-se, em 12/11/2012 e em 7/1/2013, para 

conversar sobre o pagamento de propina37.  

                                              
35 V. docume -FGTS -  REFI #52_2012  ATA_04 2012.08.22 CI FI-
no HD Externo que instrui a Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400. Caminho: INQ 
4327_Mídias_parcial\INQ_4327_Apenso_18_HD\Provas PMDB\Relatórios\FI-FGTS\b. 
 
36 V. documento - Escritura de Emiss o_R$940MM_Assinada em anexo e que consta da mídia de fl. 
1659 do IPL, gravada em HD entregue à 10ª Vara Federal pela autoridade policial que relatou o IPL (v. Ofício em 
Num. 6166440 - Pág. 1). 
 
37 Sobre a realização das reuniões, v. o anexo Relatório de Investigação elaborado pelo Escritório Barros 
Pimentel, Alcantara Gil e Rodriguez Advogados , a partir de investigação interna conduzida pelo escritório na 
ELDORADO BRASIL, conforme previsto no Acordo de Leniência celebrado pelo MPF com a J&F 
INVESTIMENTOS S.A., em especial o item C.8. do relatório, que trata dos pagamentos feitos pela empresa para 
liberação de recursos do FI-FGTS e da Caixa Econômica Federal, e cuja documentação também segue em anexo. 
V. também cópia do Apenso 22 do Inquérito nº 4.327 (STF), em anexo, que instrui a Ação Penal nº 1238-
44.2018.4.01.3400 e contém diversos termos de depoimentos do colaborador LÚCIO BOLONHA FUNARO, 
também gravado no HD Externo que instrui a Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400. Caminho: INQ 4327 \ 0087 
Apenso - 22. Termo de Depoimento nº 2 que presta LÚCIO BOLONHA FUNARO: 
que teve com o grupo JBS foi através de JOESLEY BATISTA em 2011; QUE no primeiro semestre de 2011 
conheceu JOESLEY através do PAULJNHO DE ANDRADINA, o empresário sócio do Grupo BERTIN PAULO 
SERGIO FORMIGONI, conforme já narrado anteriormente; QUE a reunião se deu em uma sala anexa ao 
escritório de JOESLEY; QUE seis meses depois da reunião a sobrinha de JOESLEY se casou com o filho de 
PAULINHO; QUE o primeiro projeto que trabalhou para o Grupo JBS foi o relacionado à liberação de um 
financiamento do FI/FGTS para a ELDORADO CELULOSE; QUE na primeira reunião que teve com JOESLEY, 
este pediu que o depoente lhe apresentasse FABIO CLETO, então vice presidente na Caixa Econômica Federal; 
QUE o encontro se deu em um jantar na casa do depoente, numa quinta-feira, ocasião em que JOESLEY já passou 
a discutir com FABIO sobre o projeto Eldorado, a necessidade de funding, e se tinha como o projeto andar mais 
rápido dentro da CEF; QUE as tratativas foram travadas com JOESLEY BATISTA e com o presidente da 
ELDORADO, ADÉSIO LIMA (EX-VICE PRESIDENTE DO BANCO DO BRASIL e pessoa de extrema confiança 
do JOESLEY); QUE também tratou do tema Eldorado com ANTONIO BARRETO, diretor financeiro da empresa, 
e JOSE CARLOS GRUBISICH; QUE após a definição de que o DEPOENTE iria atuar dentro da CEF, 
começaram os encontros com ADÉSIO para as tratativas técnicas do projeto, ressaltando que nunca tratou de 
comissões e pagamentos de propina com ele; QUE estes assuntos eram tratados com JOESLEY, JOSÉ CARLOS 
GRUBISICH e WESLEY BATISTA; QUE mantinha relacionamento profissional com outro executivo da JBS, 
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Sobre essa e outras operações de empresas do Grupo J&F, a maioria perante a 

Vice-presidência ocupada por GEDDEL, as tratativas do grupo criminoso estão registradas em 

mensagens trocadas entre seus membros por telefone, como demonstrado a seguir. 

Um dia após a aprovação da operação com recursos do FI-FGTS, GEDDEL 

conversa com EDUARDO CUNHA sobre pendência da J&F junto ao FGTS que impede o 

andamento da demanda e avisa, , já que CUNHA exerce papel de 

intermediação junto à empresa, assim como FUNARO38: 

 

Sentido da conversa Mensagem Horário 
From: 
+557188266736  

J e F voto esta pronto para pauta, porém 
surgiu pendência junto ao FGTS, que 
segundo Dijur impede assinatura.  Fala p 
regularizar la

23/08/2012 
23:17:58(UTC+0) 

To: +557188266736 Ok 23/08/2012 
23:20:48(UTC+0) 

 

  

 No dia 29/08/2012, EDUARDO CUNHA pergunta a GEDDEL se a situação da 

J&F foi resolvida, e obtém resposta positiva de GEDDEL, que confirma ainda que já estaria na 

                                              
FRANCISCO DE ASSIS, o qual geria a parte: jurídica, e com quem o DEPOENTE atuou na aquisição do GRUPO 
BIG FRANGO, operação lícita; QUE a JBS tinha um funcionário chamado DENII.TON, o qual era responsável 
por produzir e operar o caixa 2 e contabilidade paralela (a qual englobava grande parte dos recebimentos do 
DEPOENTE); QUE DENILTON foi quem organizou os pagamentos feitos ao DEPOENTE no exterior; ); QUE 
DENILTON foi quem organizou os pagamentos feitos ao DEPOENTE no exterior; QUE o depoente recebia 
propinas pagas por JOESLEY basicamente por meio de notas fiscais que suas empresas emitiam (VISCAYA e 
ARAGUAIA), cerca de 95%; QUE também recebia através de boletos, R$ 3 milhões de reais que JOESLEY doou 
para a campanha de CHALITA, e pouca coisa por meio de transferências bancárias, no Brasil e no exterior; QUE 
a partir de certo momento DENILTON parou de frequentar as dependências da JBS e, pelo o que sabe, foi para 
o exterior, onde residia sua filha; QUE com a saída de DENILTON, o depoente passou a tratar de pagamentos 
com o SR. ANTÔNIO BARRETO, que assumiu essa função; QUE de seus interlocutores no GRUPO JBS, os que 
tratavam de assuntos relacionados à propina eram JOESLEY, WESLEY, JOSÉ CARLOS GRUBISICH, 
ANTÔNIO BARRETO E DENILTON e raramente com RICARDO SAUD (destacou-se). 

 
 
38 V. RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL APREENDIDO Nº 114/2016  GINQ/DICOR/PF (fls. 50-
141 do IPL). Num. 6145135 - Pág. 11 e ss. Análise do Blackberry de EDUARDO CUNHA. 
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-a com ao 

dos Ministros que EDUARDO CUNHA teria indicado. 

 

Sentido da conversa Mensagem Horário 
To: +557188266736  J f nao resolveu? 29/08/2012 

23:05:30(UTC+0) 
From: 
+557188266736  

Ta resolvido Ta na pauta do CD de terça 
Vc ta pensando que eu sou esses 
Ministros q vc indicou? Abs 

29/08/2012 
23:23:10(UTC+0) 

To: +557188266736  Ok rasrsrs 29/08/2012 
23:23:42(UTC+0) 

 

 

 Dois dias depois, em 31/08/2012, GEDDEL, mais uma vez, indevidamente, 

violando seu dever de sigilo, repassa a CUNHA informações sobre operações para a liberação 

de crédito à J&F, no total de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais):

 

Sentido da conversa Mensagem Horário 
From: 
+557188266736  

Acabou de entrar extrapauta do Voto da 
J&F no CD da próxima Terça.  
São 02 operações:  
> Op. 767 (Cred. Esp. Empresa) - 
R$ 200mm, 48m (sendo 12m de 
carência) e tx CDI+0,15%a.a 
> Op. 194 (Cta Garantida) - R$ 50mm 
CDI+0,20%a.a. Conforme combonado 
abs 

31/08/2012 
20:36:17(UTC+0) 

To: +557188266736  Atrasou a saida so chega 20 hrs 31/08/2012 
20:53:33(UTC+0) 

From: 
+557188266736  

Ok 31/08/2012 
20:54:01(UTC+0) 

To: +557188266736  Tudo ok? 31/08/2012 
23:49:52(UTC+0) 

From: 
+557188266736  

Ok abs 31/08/2012 
23:50:30(UTC+0) 
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 No dia 04/09/2012, GEDDEL informa EDUARDO CUNHA sobre a aprovação 

das operações: :  

 

Sentido da conversa Mensagem Horário 
From: +557188266736  Henrique assina amanhã 04/09/2012 

20:06:07(UTC+0) 
To: +557188266736  Ok 04/09/2012 

20:06:43(UTC+0) 
From: +557188266736  J e F Aprovado 04/09/2012 

21:23:05(UTC+0) 
To: +557188266736  Ok 04/09/2012 

21:23:15(UTC+0) 

 

 

Foi então emitida uma Cédula de Crédito Bancário (Capital de Giro) no valor de 

R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) e uma Cédula de Crédito Bancário (Conta 

Garantida) no valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), com os contratos 

assinados em 05/09/2012 (nºs 0263.003.1100.8.2 e 0263.003.1285-3)39: 

 

 

 
 

 

                                              
39 V. documentos em anexo e que constam da mídia de fl. 1659 do IPL, gravada em HD entregue à 10ª Vara 
Federal pela autoridade policial que relatou o IPL (v. Ofício em Num. 6166440 - Pág. 1). Cópia digitalizada de 
documentos relativos às operações da J&F também na mídia acostada à fl. 873 (e 1284) do IPL e gravada em HD 

\1. Contratos\  
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 Em seguida, conversam sobre pagamento da propina prometida. 

 No dia 11/09/2012, GEDDEL conversa com EDUARDO CUNHA e pergunta se 

a J&F já teria sinalizado algo, provavelmente que faria algum pagamento. CUNHA responde 

esse tratando ainda do primeiro Tou ainda 

no primeiro ).

 

Sentido da conversa Mensagem Horário 
From: +557188266736  Sexta tem algo? Jf ja sinalizou? 11/09/2012 

15:18:00(UTC+0) 
To: +557188266736  Esse ainda nao 11/09/2012 

15:18:10(UTC+0) 
To: +557188266736  Tou ainda no primeiro 11/09/2012 

15:18:19(UTC+0) 

 

 

 Logo depois, GEDDEL confirma que o montante foi creditado para a J&F e 

informa henrique 40 estaria postergando a assinatura. EDUARDO CUNHA responde 

Vou passar bbm para ele , e o faz logo em seguida. 

                                              
40 De acordo com o Relatório Final do Inquérito nº 005/2017  
possivelmente uma referência a JOSÉ HENRIQUE MARQUES DA CRUZ, servidor da CEF e então Vice-
Presidente da VIGAN. A respeito, JOSÉ HENRIQUE declarou que provavelmente a referência seria a Henrique 
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Sentido da conversa Mensagem Horário 
From: +557188266736  Je F ja foi creditado Henrique ` que ta 

encebando para assinar 
11/09/2012 
15:54:27(UTC+0) 

To: +557188266736  Vou passar bbm para ele 11/09/2012 
15:55:01(UTC+0) 

 

 

 Nesse momento, EDUARDO CUNHA estava com diálogo aberto no BBM com 

LÚCIO FUNARO (LUCKY 09)41 e repassa a ele as informações prestadas por GEDDEL 

(  e J&F ), para que FUNARO 

providenciasse o recebimento de valores indevidos para posterior distribuição aos demais 

envolvidos. CUNHA questiona ainda sobre outros pagamentos ( chico  e Ivo )42 e cobra 

agilidade na distribuição de propina ( tem de rodar meu filho ): 

 

 

Emissor Mensagem Horário 
221A988D Eduardo 
Cunha 

Preciso saber o do chico e do jf 11/09/2012 
15:28:42(UTC+0) 

221A988D Eduardo 
Cunha 

<ding> 11/09/2012 
15:34:11(UTC+0) 

221A988D Eduardo 
Cunha 

<ding> 11/09/2012 
15:55:12(UTC+0) 

29C52561 Lucky9 Oi 11/09/2012 
16:21:01(UTC+0)

                                              
Constantino (v. termo de declarações de fls. 764-772 do IPL - Num. 6148211 - Pág. 31). 
 
41 
FC), LÚCIO FUNARO (Sp -se da 

MATERIAL APREENDIDO Nº 114/2016  GINQ/DICOR/PF (fls. 50-141 do IPL). Num. 6145135 - Pág. 11 e 
ss. Análise do Blackberry de EDUARDO CUNHA.

42 A menção a provavelmente é uma referência a HENRIQUE ALVES, apelidado por FUNARO de C. 
ANÍSIO. Nas planilhas de contabilidade de pagamentos de propina de FUNARO, o registro de débito em nome 
de Chico e/ou Anísio significa que o pagamento é destinado a HENRIQUE ALVES. V. Relatório de Análise de 
Polícia Judiciária nº 100/2017, em anexo e gravado na mídia de fl. 1.577 do IPL, gravada em HD entregue à 10ª 
Vara Federal pela autoridade policial que relatou o IPL (v. Ofício em Num. 6166440 - Pág. 1). 
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221A988D Eduardo 
Cunha 

Tres coisas 11/09/2012 
16:21:38(UTC+0) 

221A988D Eduardo 
Cunha 

Uma chico e vc? 11/09/2012 
16:21:46(UTC+0) 

221A988D Eduardo 
Cunha 

Ivo? 11/09/2012 
16:21:51(UTC+0) 

221A988D Eduardo 
Cunha

Jf geddel? 11/09/2012 
16:22:00(UTC+0)

221A988D Eduardo 
Cunha 

E quarta parece que henrique ta 
encebando para assinar 

11/09/2012 
16:22:29(UTC+0) 

29C52561 Lucky9 Jf geddel tal creditando hj nem fui la 
esse cara acha que tenho uma 
impressora 

11/09/2012 
16:22:58(UTC+0) 

221A988D Eduardo 
Cunha 

Ja ta creditado 11/09/2012 
16:23:15(UTC+0) 

221A988D Eduardo 
Cunha 

E que tem de rodar meu filho 11/09/2012 
16:23:26(UTC+0) 

 

 Na sequência da conversa entre FUNARO e EDUARDO CUNHA, este 

questiona quando sairia a parte daquele e de HENRIQUE ALVES Chico e vc? E para 

quando? ao que FUNARO responde que ainda não viu o financeiro. O diálogo demonstra 

que FUNARO operacionaliza os repasses financeiros ao comando de EDUARDO CUNHA, e 

que CUNHA tem a responsabilidade de distribuir parte da propina que receber a terceiros 

Tenho de atender as demandas de todos... o coliseu aguenta )43. 

                                              
43  V. cópia do Apenso 22 do Inquérito nº 4.327 (STF), em anexo, que instrui a Ação Penal nº 1238-
44.2018.4.01.3400 e contém diversos termos de depoimentos do colaborador LÚCIO BOLONHA FUNARO, 
também gravado no HD Externo que instrui a Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400. Caminho: INQ 4327 \ 0087 
Apenso - 22. Termo de Depoimento nº 6 que presta LÚCIO BOLONHA FUNARO: 
CUNHA funcionava como um "banco de propina", ou seja, pagava propina para deputados e depois virava "dono" 

. Termo de Depoimento de ALEXANDRE ROSA MARGOTTO nas fls. 823-
829 do IPL (Num. 6148219 - Pág. 12 e ss.): 
recebidos de propinas em operações obtidas junto à CEF, sendo que ficavam 80% para EDUARDO CUNHA e 
20% para LÚCIO; QUE LÚCIO comentava que o valor de 80% para EDUARDO CUNHA, na verdade se 
destinava também ao PMDB, se recordando dos nomes de HENRIQUE EDUARDO ALVES e GEDDEL 
QUADROS VIEIRA LIMA, ao 
para receber dinheiro; QUE se recorda que uma vez LÚCIO comentou de uma lista grande de deputados que 
deveriam receber dinheiro para apoiar a campanha de EDUARDO CUNHA para a Presidê  
Termo de Colaboração nº 13 de FÁBIO FERREIRA CLETO consta da mídia de fl. 1577 do IPL, gravada 
em HD entregue à 10ª Vara Federal pela autoridade policial que relatou o IPL (v. Ofício em Num. 6166440 
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Emissor Mensagem Horário 
29C52561 Lucky9 Hemrique me ligou falou que vai 

passar aqui amanha eu nao vi qul foi 
a tx dele 

11/09/2012 
16:23:31(UTC+0) 

221A988D Eduardo 
Cunha 

Chico e vc? E para quando? 11/09/2012 
16:24:00(UTC+0) 

29C52561 Lucky9 Nem vi financeiro tava em reuniao 11/09/2012 
16:25:38(UTC+0) 

221A988D Eduardo 
Cunha 

Ve e me fala 11/09/2012 
16:25:52(UTC+0) 

221A988D Eduardo 
Cunha 

Tenho de atender as demandas de 
todos e ne$ o coliseu aguenta 

11/09/2012 
16:26:17(UTC+0) 

 

 

 Na semana seguinte, GEDDEL viola novamente seu dever de sigilo e repassa 

informações a EDUARDO CUNHA sobre o andamento de outra demanda envolvendo o Grupo 

J&F: uma proposta comercial para a CEF coordenar a estruturação, coordenação e distribuição 

de debêntures da J&F PARTICIPAÇÕES, que seriam emitidas no valor de até 

R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais). 
  

 

Sentido da conversa Mensagem Horário 
From: 
+557188266736 

Esta na Pauta Comitê Risco emissão e 
colocação 500 MM debentures para J&F.
Para seu conhecimento 

17/09/2012 
16:18:45(UTC+0)

To: +557188266736  Esse eu nao estou acompanhando deixa 
ver 

17/09/2012 
16:29:02(UTC+0) 

 

                                              
- Pág. 1): stribuição de valores recebidos em propina em operações obtidas junto 
à CEF, na proporção de 80% para EDUARDO CUNHA e 20% para LÚCIO; QUE da parte dos 20% de LÚCIO 
12% ficavam para ele, 4% para ALEXANDRE MARGOTTO e 4% para o depoente; QUE o valor de 80% pa ra 
EDUARDO CUNHA, segundo ele próprio, na verdade se destinava para distribuição aos parceiros do PMDB; 

.
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 Dois meses depois, em 05/11/2012, a J&F PARTICIPAÇÕES S.A. emitiu 

R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) em debêntures, para distribuição com 

intermediação da Caixa Econômica Federal44. 

 Outras operações de empresas do Grupo J&F com a Caixa Econômica Federal 

também contaram com a atuação ilícita da organização criminosa que atuava na instituição: 

operação de crédito em favor da J&F INVESTIMENTOS, em novembro de 2011, no valor de 

R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais); operação de crédito em favor da FLORA, em 

julho de 2013, no valor de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais);  

operação de crédito em favor da VIGOR, em julho de 2013, no valor de R$ 200.000.000,00 

(duzentos milhões de reais); operação de crédito em favor da ELDORADO, em agosto de 2013, 

no valor de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais); operação de crédito em 

favor da J&F INVESTIMENTOS, em setembro de 2014, no valor de R$ 300.000.000,00 

(trezentos milhões de reais); operações de crédito de Antecipação de Contrato de Câmbio em 

favor da ELDORADO nos valores de R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais) e 

de R$ 280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de reais); e operação de crédito em favor da 

J&F INVESTIMENTOS, em 2015, no valor de R$ 2.750.000.000,00 (dois bilhões e setecentos 

e cinquenta milhões de reais), para compra da ALPARGATAS45. 

                                              
44

em HD entregue à 10ª Vara Federal pela autoridade policial que relatou o IPL (v. Ofício em Num. 6166440 - Pág. 
1). Cópia digitalizada de documentos relativos às operações da J&F também na mídia acostada à fl. 873 (e 1284) 

\1. Contratos\  
45 Termo de Depoimento de LUCIO BOLONHA FUNARO em 3 de outubro de 2017, nas fls. 1320-1323 do IPL 
(Num. 6148240 - Pág. 242-245): 
âmbito da Vice-Presidência de Pessoa Jurídica  VIPJU, tendo o DEPOENTE atuado nessas atividades ilícitas 
entre 2011 e 2015; [...] ; QUE a primeira operação na VIPJU consistiu na liberação de uma linha de crédito de 
R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) para o grupo empresarial J&F; QUE foi paga uma propina no 
valor total de R$ 9.750.000,00 (nove milhões, setecentos e cinquenta mil reais) referente a essa operação; QUE 
os valores foram creditados na conta corrente de vantagens indevidas que o DEPOENTE tinha perante o grupo 
empresarial J&F; QUE os valores eram repassados ao DEPOENTE de forma oculta e disfarçada por meio de 
estratégias já explicadas em termo de colaboração anterior; QUE, no grupo J&F, no âmbito da VIPJU, foram 
beneficiadas perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL pelo esquema do grupo do DEPOENTE as empresas 
J&F (holding), VIGOR, FLORA, ELDORADO, SEARA, ALPARGATAS; QUE os percentuais de propina cobrados 
dessas empresas variavam de 2,7% a 3,4% do financiamento; QUE para a J&F (holding) foram feitas quatro 
operações no valor total de R$ 1,35 bilhão de reais; QUE para a VIGOR foi feita uma operação no valor de 
R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais); QUE para a FLORA foi feita uma operação no valor de 
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 A gestão ilícita que EDUARDO CUNHA fazia dos interesses de empresas no 

âmbito da CEF, entre elas as do Grupo J&F, também fica evidente em documentos apreendidos 

em sua residência, um dos quais PIPE LINE GEDDEL 46: 

                                              
R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais); QUE para a ELDORADO foi feita uma operação 
(crédito para exportação) no valor de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), além das debêntures de 
940 milhões; QUE para a SEARA foi feita uma operação no valor de aproximadamente R$ 1 bilhão de reais; 
QUE para a ALPARGATAS foi feita uma operação de R$ 2,7 bilhões; QUE SEARA e ALPARGATAS foram as 
únicas que não pagaram propina; QUE essas duas últimas operações foram feitas em momento posterior à saída 

 

Termo de Depoimento que presta JOESLEY MENDONÇA BATISTA no dia 29 de agosto de 2017, nas fls. 1052-
1062 do IPL (Num. 6148220 - QUE acredita que tenha realizado aproximadamente dez operações 
de crédito junto à CEF e FI-FGTS, com a participação de LUCIO BOLONHA FUNARO e EDUARDO CUNHA; 
QUE as operações de crédito realizadas junto à CEF com a participação de LÚCIO BOLONHA FUNARO e 
EDUARDO CUNHA, foram citadas no anexo IV de sua colaboração premiada; QUE a propina referente às 
operações da CEF eram pagas sempre para LÚCIO BOLONHA FUNARO, seja por pagamentos às empresas de 
LÚCIO ou outras empresas por ele indicadas, mediante a emissão de notas fiscais; QUE havia uma planilha de 
conta-corrente de LÚCIO FUNARO junto ao depoente, onde eram lançados todos os valores devidos a LÚCIO 
ou emprestados a ele; QUE dentre as operações relacionadas à CEF, o declarante cita: 1) operação de crédito 
em favor da J&F INVESTIMENTOS em novembro de 2011 no valor de R$ 300 milhões, que originou uma propina 
de R$ 9,75 milhões; 2) operação de crédito em favor da J&F INVESTIMENTOS em agosto de 2012 no valor de 
R$ 250 milhões, que originou uma propina de R$ 5,8 milhões; 3) operação de crédito em favor da J&F 
INVESTIMENTOS em novembro de 2012 no valor de R$ 500 milhões, que originou uma propina de R$ 14,5 
milhões; 4) operação de crédito em favor da FLORA em julho de 2013 no valor de R$ 250 milhões, que originou 
uma propina de R$ 7,5 milhões; 5) operação de crédito em favor da VIGOR em julho de 2013 no valor de R$ 200 
milhões, que originou uma propina de R$ 6 milhões; 6) operação de crédito em favor da ELDORADO em agosto 
de 2013 no valor de R$ 150 milhões, que originou uma propina de R$ 4,5 milhões; 7) operação de crédito em 
favor da J&F INVESTIMENTOS em setembro de 2014 no valor de R$ 300 milhões, que originou uma propina de 
R$ 9 milhões; QUE essas operações foram mantidas junto à CEF na Vice-Presidência de Pessoa Jurídica, que 
era chefiada por GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA; QUE ainda houve uma operação realizada junto ao FI-
FGTS em favor da ELDORADO, no valor de R$ 940 milhões, ocorrida em dezembro de 2012, que gerou uma 
propina de R$ 32,9 milhões, no entanto, essa operação teve a participação de FÁBIO FERREIRA CLETO, à época 
Vice-Presidente de Fundos de Governo e Loterias (VIFUG); QUE também se recorda de uma operação de 
empréstimo à J&F INVESTIMENTOS no valor de R$ 2,7 bilhões, em 2015, para a compra da FIBRIA CELULOSE; 
QUE tinha acertado com LÚCIO BOLONHA FUNARO o pagamento de 1,5% no valor do empréstimo, a título de 
propina, e que poderia ser usado para abater do débito de LÚCIO na planilha de conta-corrente que mantinha 
junto ao depoente; QUE essa operação para a compra da FIBRIA acabou não avançando, e essa mesma operação 
empréstimo foi alterada para a compra da ALPARGATAS; [...] QUE mostrada a planilha de LÚCIO 
(DOCUMENTO 01) na qual constam créditos de R$ 4,5 milhões no dia 30/04/2015 e R$ 8,4 milhões no dia 
29/06/2015, ambos com referência à "acc", que quer dizer "Antecipação de Contrato de Câmbio", o depoente, 
após consulta a DEMILTON DE CASTRO, responsável por elaborar planilhas de pagamentos de propina para o 
depoente, respondeu que de fato a ELDORADO realizou duas operações de crédito junto à CEF, porém, os va lores 
referentes a propina, não foram lançadas a crédito na planilha de conta-corrente de LÚCIO, mantida na J&F, 

. 
46 RELATÓRIO DE MATERIAL APREENDIDO Nº 15/2016 - GINQ/DICOR/PF (v. mídia de fl. 1577 do IPL, 
gravada em HD entregue à 10ª Vara Federal pela autoridade policial que relatou o IPL (v. Ofício em Num. 6166440 
- Pág. 1). 
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 Os documentos seguintes, igualmente apreendidos na residência de 

EDUARDO CUNHA, também evidenciam o acompanhamento minucioso que ele fazia das 

operações de empresas do Grupo J&F perante a CEF47: 

                                              
47 RELATÓRIO DE MATERIAL APREENDIDO Nº 15/2016 - GINQ/DICOR/PF (v. mídia de fl. 1577 do IPL, 
gravada em HD entregue à 10ª Vara Federal pela autoridade policial que relatou o IPL (v. Ofício em Num. 6166440 
- Pág. 1). 
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 Também foi apreendido um documento PENDÊNCIAS 

uma referência a FÁBIO CLETO, com registro sobre a demanda da empresa ELDORADO 

BRASIL de obtenção de recursos do FI-FGTS48:

 

 

 

 

 Em dezembro de 2015, JOESLEY BATISTA foi à residência de FUNARO para 

conversar a respeito da operação de crédito em favor da J&F INVESTIMENTOS, no valor de 

R$ 2.750.000.000,00 (dois bilhões e setecentos e cinquenta milhões de reais), para compra da 

ALPARGATAS49. Na ocasião, JOESLEY BATISTA solicitou auxílio de FUNARO para que 

                                              
48 RELATÓRIO DE MATERIAL APREENDIDO Nº 15/2016 - GINQ/DICOR/PF (v. mídia de fl. 1577 do IPL, 
gravada em HD entregue à 10ª Vara Federal pela autoridade policial que relatou o IPL (v. Ofício em Num. 6166440 
- Pág. 1). 
 
49 Termo de Declarações que presta LÚCIO BOLONHA FUNARO em 14 de junho de 2017, nas fls. 1545-1549 
do IPL (Num. 6148246 - Pág. 137 e ss.): oi a liberação de 
operação de crédito para a conta empresarial; QUE após essa fez mais empréstimos e outras operações de crédito 
para a própria J&F e outras empresas do grupo, como VIGOR, ELDORADO, FLORA e SEARA; QUE a última 
operação de crédito viabilizada pela declarante foi de uma linha de crédito no valor de R$ 2,7 bilhões para a 
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este providenciasse, com GEDDEL, a liberação do empréstimo, cujo processo estava suspenso 

em razão de um pedido de vista feito pelo Vice-Presidente da CEF ROBERTO DERZIÊ DE 

SANTANA, que tinha acabado de assumir a vice-presidência da área de risco da instituição 

(VICOR), em outubro de 2015. 

 Em relação a essa operação, importa destacar os seguintes eventos ao longo do 

processo50: 

 PROPOSTA NO VALOR DE R$ 3 BILHÕES PARA COMPRA DA FIBRIA 

 13/10/2015  Emissão de parecer de risco de crédito ratificando a aprovação 

da proposta; 

 27/10/2015  Aprovação da proposta no Conselho Diretor (RD 

72161/2015), porém não houve contratação em razão de desistência e 

mudança de empresa a ser adquirida;

 

PROPOSTA NO VALOR DE R$ 2,75 BILHÕES PARA COMPRA DA 

ALPARGATAS 

 14/12/2015  Emissão de parecer de risco de crédito (1130/2015) 

deliberando a aprovação da proposta; 

 15/12/2015  Aprovação da proposta no Conselho Diretor (RD 7202/2015); 

 17/12/2015  Contratação da operação. 

                                              
compra da ALPARGATAS, ocorrida em dezembro de 2015; QUE nesta época GEDDEL já havia saído da vice-
presidência, mas continuava controlando-a; QUE no dia 12 de dezembro de 2015, JOESLEY BATISTA teria ido 
até a casa do declarante acompanhado por sua esposa, a fim de solicitar-lhe que entrasse em contato com 
GEDDEL para que este interviesse para liberação do empréstimo referido anteriormente; QUE GEDDEL falava 
diretamente com JOESLEY, mas nunca tratava com ele a respeito de comissões, sempre esperando que o 
declarante lhe confirmasse que a operação de crédito poderia ser liberada; QUE de todas as operações feitas 
com o grupo J&F, GEDDEL VIEIRA LIMA recebeu ou receberia comissões, pagas pelo declarante, com exceção 
da operação de liberação de linha de crédito da compra da ALPARGATAS, porque o declarante não teria recebido 

. 

 
50 Ofício nº 001/2018/SUPOC/GEOPC, fls. 1451-1452 do IPL (Num. 6148246 - Pág. 46). 
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 No dia 15/10/2015, portanto, um dia após a publicação da nomeação de 

ROBERTO DERZIÊ à Vice-Presidência de Riscos da Caixa Econômica Federal (VICOR), o 

setor que veio a ser chefiado por ele divulgou novo parecer de risco do crédito em evidência, 

que havia sido emitido dia 13/10/2015. Na sequência, o processo foi pautado, para deliberação 

pelo Conselho Diretor, para a terça-feira seguinte, dia 20/10/2015.  

 Contudo, no dia anterior à apreciação (19/10/2015), às 21 horas, ROBERTO 

DERZIÊ, como acertado com GEDDEL, no interesse do grupo criminoso, pediu a suspensão 

desse processo da pauta do Conselho Diretor, até a reunião do dia 27/10/2015, quando foi 

apreciado51. Antes disso, LÚCIO FUNARO solicitou a JOESLEY, em nome da organização 

criminosa, a propina para que a operação fosse levada a diante52. 

                                              
51 
758-763 do IPL (Num. 6148204 - Pág. 26 e ss.), e negou que tenha praticado qualquer ato ilícito. Reconheceu que, 
mesmo sem estar empossado e em exercício no cargo, pediu vistas dos autos para poder analisar melhor a operação 
do empréstimo. Relatou que, um dia antes da reunião do Conselho Diretor, se reuniu com outros vice-presidentes 
e a Presidente da CEF, MIRIAM BELCHIOR, e que ficou decidido pela retirada do voto de pauta.  Declarou ainda 
que falou com o Superintendente de Risco de Crédito, JAIR MAHL, o qual informou que seria necessário mais 
tempo para analisar uma alternativa de estruturação de garantias. JAIR LUIZ MAHL, que teve suas declarações 
acostadas às fls. 783-785 do IPL (Num. 6148204 - Pág. 50 e ss.), ao contrário, disse que ROBERTO teria pedido 
a retirada da análise do processo de concessão de pauta, embora a operação de empréstimo estivesse bem 
estruturada em termos de garantias, inclusive para assegurar a mudança da empresa alvo da FIBRIA para a 
ALPARGATAS, e que o próprio JAIR MAHL teria informado a ROBERTO DERZIÊ que a operação era robusta 
do ponto de vista de crédito. Por sua vez, MIRIAM APARECIDA BELCHIOR, então Presidente da Caixa 
Econômica Federal, cujo termo de declarações foi reunido às fls. 1312-1313 do IPL (Num. 6148229 - Pág. 234 e 
ss.), afirmou não se recordar de solicitação de ROBERTO DERZIÊ de realização de reunião para retirada de pauta 
do empréstimo da J&F INVESTIMENTOS e que as garantias da operação eram robustas. 

52 Termo de Depoimento que presta JOESLEY MENDONÇA BATISTA no dia 29 de agosto de 2017, nas fls. 
1052-1062 do IPL (Num. 6148220 - Pág. 91 e ss.): liberação para a aprovação 
do empréstimo já estava pautada para uma terça-feira e acabou sendo suspenso em razão de um pedido de vista 
feito pelo Vice-Presidente ROBERTO DERZIÊ DE SANTANA, que tinha acabado de assumir a vice-presidência 
da área de risco da CEF (VICOR), em outubro de 2015; QUE ao que se recorda, na segunda-feira seguinte, 
LÚCIO BOLONHA FUNARO procurou o depoente falando sobre a operação de empréstimo da ALPARGATAS, 
e que queria combinar o valor de 3% para a liberação da operação; QUE ainda na garagem da casa do depoente, 
LÚCIO BOLONHA FUNARO enviou uma mensagem dizendo que era para ROBERTO DERZIÊ, autorizando-o a 
liberar no dia seguinte o processo para entrar no Comitê de Crédito da CEF; QUE LÚCIO BOLONHA FUNARO 
enviou mensagem a ROBERTO após confirmação do depoente de que aceitaria creditar o percentual de 1,5% 
sobre o valor da operação, que daria em torno de R$ 45 milhões, na planilha "conta-corrente" que LÚCIO 
BOLONHA FUNARO mantinha junto à J&F; QUE a planilha àquela altura apresentava um saldo devedor de 
mais ou menos o mesmo valor, principalmente em função de R$ 30 milhões utilizados para a compra de votos de 
Deputados Federais na campanha de EDUARDO CUNHA à presidência da Câmara; QUE pode haver 
divergências de entendimento entre LÚCIO e o depoente acerca do percentual devido em relação a essa operação, 
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 Nesse período de 13/10/2015 a 27/10/2015, houve intensa comunicação entre 

GEDDEL VIEIRA LIMA, EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, LÚCIO BOLONHA 

FUNARO e ROBERTO DERZIÊ DE SANTANNA, conforme demonstram extratos de 

ligações dos investigados53. No dia 13/10/2015, em que foi emitido o parecer de risco de crédito, 

FUNARO liga para GEDDEL que, cerca de uma hora e mais depois, entra em contato com 

ROBERTO DERZIÊ. Na semana seguinte, no dia em que ROBERTO DERZIÊ pede a 

suspensão da deliberação da operação (19/10/2015), ele conversa com GEDDEL em horário de 

almoço e, um dia depois, conversam após as 21h: 

 

TERMINAL 1 TERMINAL 2 DATA / HORA 

Terminal (71) 9-8826-6736  GEDDEL Terminal (21) 9-9985-2929 - EDUARDO 
CUNHA 

09/10/2015 
08:34 

Terminal (71) 9-8826-6736 GEDDEL Terminal (21) 9-9985-2929 - EDUARDO 
CUNHA

10/10/2015 
09:04

Terminal (71) 9-8826-6736  GEDDEL Terminal (21) 9-9985-2929 - EDUARDO 
CUNHA 

10/10/2015 
09:34 

Terminal (21) 9-9985-2929 - EDUARDO 
CUNHA 

Terminal (71) 9-8826-6736 - GEDDEL 10/10/2015 
10:57 

Terminal (71) 9-8826-6736  GEDDEL Terminal (21) 9-9985-2929 - EDUARDO 
CUNHA 

13/10/2015 
08:38 

Terminal (71) 9-8826-6736  GEDDEL Terminal (21) 9-9985-2929 - EDUARDO 
CUNHA 

13/10/2015 
11:23 

Terminal (71) 9-8826-6736  GEDDEL Terminal (11) 9-9812-3333 - Tipo: 
FUNARO

13/10/2015 
11:59 

Terminal (21) 9-9985-2929 - EDUARDO 
CUNHA 

Terminal (71) 9-8826-6736 - GEDDEL 16/10/2015 
08:55 

Terminal (21) 9-9985-2929 - EDUARDO 
CUNHA

Terminal (71) 9-8826-6736 - GEDDEL 17/10/2015 
08:31

                                              
até porque os acertos não eram feitos de forma oficial, mas tão somente "de boca"; QUE todas as operações de 
crédito, junto a CEF, acima mencionada, embora atendesse todas as formalidades exigidas pelo banco, foram 
facilitadas ou não atrapalhadas pelos vice-Presidentes e gerentes da CEF, indicados pelo grupo político "PMDB 
DA CÂMARA"; QUE dos indicados sabe da participação, segundo relatos de LÚCIO BOLONHA FUNARO, de 
FÁBIO FERREIRA CLETO, ROBERTO DERZIÊ DE SANTANA, GIOVANNI e do próprio GEDDEL VIEIRA 
LIMA, embora o depoente não tenha tratado com nenhum deles pessoalmente; QUE o modo de operar do grupo 
político era perseguir os negócios das empresas, identificar possíveis demandas junto aos órgãos sob o seu 
controle, descobrir formas de atrapalhar o negócio (criando dificuldades), para adiante vender a facilidade de 

. 
53 RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 009/2018  GINQ/STF/DICOR/PF, em anexo e 
nas fls. 1453-1500 do IPL (Num. 6148246 - Pág. 48 e ss.). 
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Terminal (71) 9-8826-6736  GEDDEL Terminal (21) 9-9985-2929 - EDUARDO 
CUNHA 

18/10/2015 
10:53 

Terminal (21) 9-9985-2929 - EDUARDO 
CUNHA 

Terminal (71) 9-8826-6736 - GEDDEL 18/10/2015 
11:36 

Terminal (71) 9-8826-6736  GEDDEL Terminal (21) 9-9985-2929 - EDUARDO 
CUNHA 

18/10/2015 
14:49 

Terminal (71) 9-8826-6736 GEDDEL Terminal (61) 9-8118-0387 - DERZIÊ 19/10/2015 
13:34

Terminal (21) 9-9985-2929 - EDUARDO 
CUNHA

Terminal (71) 9-8826-6736 - GEDDEL 19/10/2015 
16:45

Terminal (71) 9-8826-6736  GEDDEL Terminal (21) 9-9985-2929 - EDUARDO 
CUNHA 

19/10/2015 
16:48 

Terminal (71) 9-8826-6736  GEDDEL Terminal (61) 9-8118-0387 - DERZIÊ 20/10/2015 
21:38 

Terminal (71) 9-8826-6736  GEDDEL Terminal (21) 9-9985-2929 - EDUARDO 
CUNHA 

22/10/2015 
09:22 

Terminal (71) 9-8826-6736  GEDDEL Terminal (21) 9-9985-2929 - EDUARDO 
CUNHA 

22/10/2015 
09:26 

 

 Após a aprovação pelo Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal no dia 

27/10/2015, a operação não se concretizou porque a J&F desistiu da aquisição da FIBRIA 

CELULOSE e, posteriormente, reformulou a proposta da operação para a aquisição da 

ALPARGATAS. Por essa razão, a operação retornou à pauta do Conselho somente em 

dezembro daquele ano de 2015, mês em que JOESLEY BATISTA e LUCIO FUNARO se 

encontram para tratar da operação. 

 No dia 07/12/2015, a nova proposta foi encaminhada à área risco, chefiada por 

ROBERTO DERZIÊ, e lá permaneceu até a emissão de parecer em 14/12/2014 e a aprovação 

pelo Conselho Diretor em 15/12/201554. 

 

 

 

 

 

                                              
54 Ofício nº 001/2018/SUPOC/GEOPC, fls. 1451-1452 do IPL (Num. 6148246 - Pág. 46). 
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Of. Nº 001/2018/SUPOC/GEOPC 

 

 

 O parecer foi emitido, portanto, somente após o encontro entre JOESLEY 

BATISTA e LUCIO FUNARO, que se deu no sábado anterior, dia 12/12/2015, no qual, a 

pedido de JOSELEY, FUNARO toma providências para dar andamento à demanda e contata 

GEDDEL para tanto.  

 Assim, entre as datas de encaminhamento da proposta ao Setor de Riscos e a 

contratação final da Operação de Crédito da ALPARGATAS (07/12/2015 a 17/12/2015), 

EDUARDO CUNHA e GEDDEL acertam a atuação, GEDDEL se comunica com ROBERTO 

DERZIÊ, pessoalmente ou por outro meio, e este, no dia da deliberação e no dia seguinte, 

conversa com GEDDEL: 
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TERMINAL 1 TERMINAL2 DATA / HORA 

Terminal (71) 9-8826-6736 - GEDDEL Terminal (21) 9-9985-2929 - EDUARDO 
CUNHA 

08/12/2015 
20:16:35 

Terminal (71) 9-8826-6736 - GEDDEL Terminal (21) 9-9985-2929 - EDUARDO 
CUNHA 

10/12/2015 12:16 

Terminal (71) 9-8826-6736 - GEDDEL Terminal (21) 9-9985-2929 - EDUARDO 
CUNHA 

10/12/2015 20:56 

Terminal (21) 9-9985-2929 - EDUARDO 
CUNHA 

Terminal (71) 9-8826-6736  GEDDEL 11/12/2015 08:08 

Terminal (21) 9-9985-2929 - EDUARDO 
CUNHA 

Terminal (71) 9-8826-6736  GEDDEL 13/12/2015 09:10 

Terminal (71) 9-8826-6736 - GEDDEL Terminal (61) 9-8118-0387  DERZIÊ 15/12/2015 08:12 

Terminal (71) 9-8826-6736 - GEDDEL Terminal (61) 9-8118-0387  DERZIÊ 16/12/2015 12:08 
Terminal (21) 9-9985-2929 - EDUARDO 
CUNHA 

Terminal (71) 9-8826-6736  GEDDEL 18/12/2015 18:05 

Terminal (71) 9-8826-6736 - GEDDEL Terminal (21) 9-9985-2929 - EDUARDO 
CUNHA 

18/12/2015 23:06 

 

 A atuação concertada entre LÚCIO FUNARO, EDUARDO CUNHA, GEDDEL 

LIMA e ROBERTO DERZIÊ foi, portanto, essencial para a retomada da tramitação da 

operação e para sua aprovação ainda em 2015.  

Em relação a essa e às demais operações do Grupo J&F, foi negociada propina 

ao grupo criminoso no valor de R$ 182.850.000,00 (cento e oitenta e dois milhões 

oitocentos e cinquenta mil reais)55, como indicado na tabela a seguir, e pagos efetivamente 

                                              
55 Termo de Depoimento de LUCIO BOLONHA FUNARO em 3 de outubro de 2017, nas fls. 1320-1323 do IPL 
(Num. 6148240 - Pág. 242-245): 
âmbito da Vice-Presidência de Pessoa Jurídica  VIPJU, tendo o DEPOENTE atuado nessas atividades ilícitas 
entre 2011 e 2015; [...] ; QUE a primeira operação na VIPJU consistiu na liberação de uma linha de crédito de 
R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) para o grupo empresarial J&F; QUE foi paga uma propina no 
valor total de R$ 9.750.000,00 (nove milhões, setecentos e cinquenta mil reais) referente a essa operação; QUE 
os valores foram creditados na conta corrente de vantagens indevidas que o DEPOENTE tinha perante o grupo 
empresarial J&F; QUE os valores eram repassados ao DEPOENTE de forma oculta e disfarçada por meio de 
estratégias já explicadas em termo de colaboração anterior; QUE, no grupo J&F, no âmbito da VIPJU, foram 
beneficiadas perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL pelo esquema do grupo do DEPOENTE as empresas 
J&F (holding), VIGOR, FLORA, ELDORADO, SEARA, ALPARGATAS; QUE os percentuais de propina cobrados 
dessas empresas variavam de 2,7% a 3,4% do financiamento; QUE para a J&F (holding) foram feitas quatro 
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o total de R$ 120.174.886,00 (cento e vinte milhões cento e setenta e quatro mil e oitocentos 

e oitenta e seis reais), com recebimento e distribuição coordenada por LÚCIO FUNARO.  

                                              
operações no valor total de R$ 1,35 bilhão de reais; QUE para a VIGOR foi feita uma operação no valor de 
R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais); QUE para a FLORA foi feita uma operação no valor de 
R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais); QUE para a ELDORADO foi feita uma operação 
(crédito para exportação) no valor de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), além das debêntures de 
940 milhões; QUE para a SEARA foi feita uma operação no valor de aproximadamente R$ 1 bilhão de reais; 
QUE para a ALPARGATAS foi feita uma operação de R$ 2,7 bilhões; QUE SEARA e ALPARGATAS foram as 
únicas que não pagaram propina; QUE essas duas últimas operações foram feitas em momento posterior à saída 

 

Termo de Depoimento que presta JOESLEY MENDONÇA BATISTA no dia 29 de agosto de 2017, nas fls. 1052-
1062 do IPL (Num. 6148220 - QUE acredita que tenha realizado aproximadamente dez operações 
de crédito junto à CEF e FI-FGTS, com a participação de LUCIO BOLONHA FUNARO e EDUARDO CUNHA; 
QUE as operações de crédito realizadas junto à CEF com a participação de LÚCIO BOLONHA FUNARO e 
EDUARDO CUNHA, foram citadas no anexo IV de sua colaboração premiada; QUE a propina referente às 
operações da CEF eram pagas sempre para LÚCIO BOLONHA FUNARO, seja por pagamentos às empresas de 
LÚCIO ou outras empresas por ele indicadas, mediante a emissão de notas fiscais; QUE havia uma planilha de 
conta-corrente de LÚCIO FUNARO junto ao depoente, onde eram lançados todos os valores devidos a LÚCIO 
ou emprestados a ele; QUE dentre as operações relacionadas à CEF, o declarante cita: 1) operação de crédito 
em favor da J&F INVESTIMENTOS em novembro de 2011 no valor de R$ 300 milhões, que originou uma propina 
de R$ 9,75 milhões; 2) operação de crédito em favor da J&F INVESTIMENTOS em agosto de 2012 no valor de 
R$ 250 milhões, que originou uma propina de R$ 5,8 milhões; 3) operação de crédito em favor da J&F 
INVESTIMENTOS em novembro de 2012 no valor de R$ 500 milhões, que originou uma propina de R$ 14,5 
milhões; 4) operação de crédito em favor da FLORA em julho de 2013 no valor de R$ 250 milhões, que originou 
uma propina de R$ 7,5 milhões; 5) operação de crédito em favor da VIGOR em julho de 2013 no valor de R$ 200 
milhões, que originou uma propina de R$ 6 milhões; 6) operação de crédito em favor da ELDORADO em agosto 
de 2013 no valor de R$ 150 milhões, que originou uma propina de R$ 4,5 milhões; 7) operação de crédito em 
favor da J&F INVESTIMENTOS em setembro de 2014 no valor de R$ 300 milhões, que originou uma propina de 
R$ 9 milhões; QUE essas operações foram mantidas junto à CEF na Vice-Presidência de Pessoa Jurídica, que 
era chefiada por GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA; QUE ainda houve uma operação realizada junto ao FI -
FGTS em favor da ELDORADO, no valor de R$ 940 milhões, ocorrida em dezembro de 2012, que gerou uma 
propina de R$ 32,9 milhões, no entanto, essa operação teve a participação de FÁBIO FERREIRA CLETO, à época 
Vice-Presidente de Fundos de Governo e Loterias (VIFUG); QUE também se recorda de uma operação de 
empréstimo à J&F INVESTIMENTOS no valor de R$ 2,7 bilhões, em 2015, para a compra da FIBRIA CELULOSE; 
QUE tinha acertado com LÚCIO BOLONHA FUNARO o pagamento de 1,5% no valor do empréstimo, a título de 
propina, e que poderia ser usado para abater do débito de LÚCIO na planilha de conta-corrente que mantinha 
junto ao depoente; QUE essa operação para a compra da FIBRIA acabou não avançando, e essa mesma operação 
empréstimo foi alterada para a compra da ALPARGATAS; [...] QUE mostrada a planilha de LÚCIO 
(DOCUMENTO 01) na qual constam créditos de R$ 4,5 milhões no dia 30/04/2015 e R$ 8,4 milhões no dia 
29/06/2015, ambos com referência à "acc", que quer dizer "Antecipação de Contrato de Câmbio", o depoente, 
após consulta a DEMILTON DE CASTRO, responsável por elaborar planilhas de pagamentos de propina para o 
depoente, respondeu que de fato a ELDORADO realizou duas operações de crédito junto à CEF, porém, os valores 
referentes a propina, não foram lançadas a crédito na planilha de conta-corrente de LÚCIO, mantida na J&F, 
por isso pode ha . 
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O pagamento dos valores ilícitos devidos ao grupo criminoso foi determinado 

por JOESLEY BATISTA, controlador da holding J&F, principalmente com esteio em notas 

fiscais fictícias emitidas pelas empresas VISCAYA e ARAGUAIA, de LÚCIO FUNARO, com 

-  mantida por este. Em relação aos pagamentos que o Grupo J&F 

efetuava em espécie, em menor número que os efetivados via transferência bancária, os valores 

eram providenciados por DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO, e a entrega, por 

FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA56. Houve também pagamento a terceiros, como 

                                              
56 V. anexos 41 (DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO) e 42 (FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA) do 
Acordo de Leniência celebrado pelo MPF com a J&F, bem como anexos complementares 1, 7 e 13, estes de 
FLORISVALDO. No anexo complementar 1, consta que 
complementos trazidos, separados por assunto, detalham situações de recebimento e entrega de valores em 
espécie, de acordo com minhas recordações e levantamentos feitos. Realizei diversos recebimentos e entregas de 
dinheiro em espécie em interesse do Grupo J&F, de forma que as situações cujas circunstâncias consegui me 
recordar serão aqui tratadas. Sobre a origem dos valores objeto de todas entregas relatadas em meus anexos 
complementares, e a teor do já indicado no anexo 42, esclareço: (1) Em boa parte das oportunidades, as quantias 
de dinheiro em espécie eram disponibilizadas por Demilton e entregues em meu escritório em São Paulo. Nesses 

EMPRESA OPERAÇÃO DATA VALOR DA OPERAÇÃO VALOR DA PROPINA

1 J&F INVESTIMENTOS
Cédula de Crédito Bancário 
(Crédito Especial Empresa - 

Grandes Corporações)
23/03/2012 300.000.000,00R$         9.750.000,00R$          

2 J&F INVESTIMENTOS
2 Cédulas de Crédito Bancário 

(Capital de Giro e Conta Garantida)
05/09/2012 250.000.000,00R$         5.800.000,00R$          

3 J&F INVESTIMENTOS Debêntures - coordenação CEF 05/11/2012 500.000.000,00R$         14.500.000,00R$       

4 FLORA
Cédula de Crédito Bancário

(Capital de Giro), com aditamento
31/05/2013 250.000.000,00R$         7.500.000,00R$          

5 VIGOR
Cédula de Crédito Bancário

(Capital de Giro), com aditamento
27/06/2013 200.000.000,00R$         6.000.000,00R$          

6 ELDORADO Contrato de Câmbio 26/08/2013 150.000.000,00R$         4.500.000,00R$          

7 J&F INVESTIMENTOS
Cédula de Crédito Bancário

(Capital de Giro)
16/09/2014 300.000.000,00R$         9.000.000,00R$          

8 ELDORADO FI-FGTS - DEBÊNTURES 22/08/2012 940.000.000,00R$         32.900.000,00R$       
Antecipação de Contrato de 

Câmbio 
abril de 2015 160.000.000,00R$         4.500.000,00R$          

Antecipação de Contrato de 
Câmbio 

junho de 2015 280.000.000,00R$         8.400.000,00R$          

10
J&F INVESTIMENTOS

(compra 
ALPARGATAS)

Cédula de Crédito Bancário
(Capital de Giro)

17/12/2015 2.750.000.000,00R$     80.000.000,00R$       

6.080.000.000,00R$     182.850.000,00R$     TOTAL:

ELDORADO9



 

 
 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Força-Tarefa Greenfield 

                        
 
 

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

51 

no caso de despesas de campanha de GABRIEL CHALITA à prefeitura de São Paulo em 2012, 

bem como pagamentos em espécie a pessoas interpostas, a exemplo dos recebidos pelos irmãos 

de FUNARO, enquanto estava preso.  

 A fim de tentar conferir aparência de licitude aos pagamentos, JOESLEY 

BATISTA, em nome da J&F, firmou com a VISCAYA, empresa de FUNARO, um contrato 

- ) 57  para dissimular 

propina já paga e a pagar futuramente, ainda que FUNARO fosse preso. Esse contrato foi 

assinado em dezembro de 2015 ou início de 201658, mas com data retroativa a 2012, e a via 

original foi destruída, para evitar perícia59. 

                                              
casos, eu recebia as quantias necessárias por meio de portadores, a maioria dos quais não me lembro, com 
exceção de um deles, que se identificava por Guerreiro e foi ao meu escritório várias vezes entregar e retirar 
valores. (2) Os valores também advinham de clientes do Grupo J&F (casas de carnes ou supermercados). Tratava-
se de quantias recebidas em dinheiro em espécie, em razão de pagamentos legítimos, sendo que boa parte delas, 
em São Paulo, ocorriam na sede do grupo, por meio de entregas em carros fortes, com exceção da casa de carnes 
MG  situação na qual o dinheiro em espécie era entregue por um representante dessa empresa chamado 
Fernando. As entregas feitas no Rio de Janeiro tiveram origem no recebimento das vendas feitas para o 

. 
  
57 Contrato analisado no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 113/2017 GINQ/DICOR/PF, mídia 
acostada à fl. 1577 do IPL, gravada em HD entregue à 10ª Vara Federal pela autoridade policial que relatou o IPL 
(v. Ofício em Num. 6166440 - Pág. 1).  
 
58 Depois da deflagração da Operação Catilinárias, em 15 de dezembro de 2015, na qual FUNARO foi alvo de 
busca e apreensão. 
59  V. cópia do Apenso 22 do Inquérito nº 4.327 (STF), em anexo, que instrui a Ação Penal nº 1238-
44.2018.4.01.3400 e contém diversos termos de depoimentos do colaborador LÚCIO BOLONHA FUNARO, 
também gravado no HD Externo que instrui a Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400. Caminho: INQ 4327 \ 0087 
Apenso - 22. Termo de Depoimento nº 1 que presta LÚCIO BOLONHA FUNARO: 
2015, Joesley compareceu à casa do depoente acompanhado da esposa, ocasião em que trataram do crédito da 
compra da Alpargatas; Que, nessa ocasião, em razão das preocupações acima relatadas [a respeito da 
investigação das contas de EDUARDO CUNHA NO EXTERIOR], o depoente combinou com Joesley que a 
comissão devida ao depoente em razão da operação da Alpargatas e outros valores pendentes referentes à solução 
da disputa entre Joesley e a família Bertin ficaria com o próprio Joesley, a fim de que o crédito fosse utilizado 
para amparar a família do depoente na eventualidade de ocorrer a prisão do depoente; Que, no dia 15 de 
dezembro de 2015, o depoente foi alvo de busca e apreensão na operação Catilinárias; Que Geddel, nessa ocasião, 
avisou ao depoente que não iria exigir, por ora, a comissão a que tinha direito em razão da operação da 
Alpargatas; Que Joesley chamou o depoente no dia 18 de dezembro de 2015 para ir a sua casa, ocasião em que 
lhe foi indagado se havia sido apreendido alguma coisa comprometedora em seu local de trabalho; Que, nessa 
ocasião, Joesley já estava de posse de cópia da Ação Cautelar 4044 (Operação Catilinárias); Que Joesley falou 
que quem lhe passou cópia dessa ação foi o advogado José Gerardo Grossi e que o conhecia em razão de uma 
venda de uma fazenda do mesmo para a família Batista; Que a preocupação de Joesley cresceu exponencialmente; 
Que Joesley, nessa 
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Também foi celebrado contrato entre a ELDORADO BRASIL e a VISCAYA, 

com data de 28/09/2012, cujo objeto seria 

limitado, à assessoria especializada para estruturação de financiamentos de longo prazo 

destinados à implantação do Projeto [Projeto Eldorado, constituído por planta industrial, 

logística integrada e maciços florestais correspondentes], bem como serviços auxiliares de 

assessoria  

Esse contrato, firmado por JOSÉ CARLOS GRUBISICH FILHO (ciente do 

caráter criminoso do documento), também tinha por fim dissimular o pagamento de propina ao 

                                              
combinando que combinassem as versões; Que nesta mesma reunião do dia 18 de dezembro de 2015, Joesley e 
seu advogado Francisco propuseram ao depoente fazer um contrato guarda-chuva no valor de R$ 100 milhões a 
fim de dar aparência de legalidade aos negócios já efetuados entre o depoente, Bertin e Joesley; Que esse contrato 
tinha função de dar dupla tranquilidade ao grupo J&F e origem para os pagamentos efetuados as empresas do 
declarante ou de sua responsabilidade e de dar tranquilidade ao declarante de ter seus créditos reconhecidos 
pelo grupo J&F; Que essas conversas reforçaram o pacto que o depoente e o Joesley haviam fechado no dia 11 
de dezembro de 2015; Que Joesley e Francisco chamaram Natalino Bertin para também alinhar contratos e 
discursos, visto que o escopo dos contratos eram a disputa judiciais em razão dos grupos; Que, no caso de êxito, 
o depoente seria remunerado por ambas as partes; [...] Que, com relação ao contrato guarda-chuva acima 
referido, o depoente deseja informar que, quando assinaram o contrato, o assinaram com data retroativa a 2012 
e que assinaram o contrato em duas vias, tiraram cópias, e destruindo o original; Que esse contrato foi assinado 
em dezembro de 2015 ou janeiro de 2016; Que a intenção era que não houvesse originais para "não dar perícia", 
ou seja, não dar possibilidade de identificar a verdadeira data do documento; Que após a prisão do depoente, 
conforme estabelecido anteriormente, Dante procurou Francisco para receber parte do dinheiro devido ao 
depoente; Que Francisco afirmou que precisaria de alguns dias para que pudesse conseguir o dinheiro em espécie; 
Que foram feitos dois pagamentos a Dante, no valor de R$ 600.000,00 cada um, nos meses de julho e agosto, e 
para Roberta, irmã do depoente, foram feitos os seguintes pagamentos: um pagamento no valor de R$ 600.000,00; 
no mês de setembro e mais sete pagamentos de R$ 400.000,00, nos meses de outubro, dezembro, janeiro, fevereiro, 
março, abril e maio, este último antecipado para final de abril; Que, em virtude desses pagamentos, o depoente 

Termo de Depoimento 
que presta JOESLEY MENDONÇA BATISTA no dia 29 de agosto de 2017, nas fls. 1052-1062 do IPL (Num. 
6148220 - Pág. 91 e ss.): 
BOLONHA FUNARO, que trocavam diuturnamente mensagens de texto; QUE o depoente conhece GEDDEL 
VIEIRA LIMA há cerca de vinte anos em razão da família dele possuir fazenda de gado na Bahia e fornecer gado 
para a JBS S.A.; QUE por conta dessa relação anterior, o depoente tinha acesso direto a GEDDEL VIEIRA LIMA 
sem a necessidade de intermediação de LÚCIO BOLONHA FUNARO e EDUARDO CUNHA, embora saiba que 
GEDDEL seja do mesmo grupo político conhecido como "PMDB DA CÂMARA"; QUE a J&F INVESTIMENTOS 
elaborou um contrato, em dezembro de 2015/janeiro de 2016, com LÚCIO BOLONHA FUNARO, para lastrear e 
dar um ar de regularidade a uma "conta-corrente" que LÚCIO BOLONHA FUNARO tinha com a J&F para 
receber as "propinas" devidas pelas operações de crédito que ele conseguia junto à Caixa Econômica Federal e 
FI-FGTS, além de benefícios obtidos junto ao Ministério da Agricultura; QUE esse contrato tinha um valor de 
R$ 100 milhões dos quais aproximadamente R$ 80 milhões já estavam quitados; QUE o depoente teria acertado 
com LÚCIO esse valor de R$ 100 milhões, para ter uma "gordura" de R$ 20 milhões para provisionar futuras 
ne  

 



 

 
 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Força-Tarefa Greenfield 

                        
 
 

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

53 

grupo que operava na CEF. Com efeito, além da ausência de efetiva prestação de serviço e dos 

elementos apurados que apontam para a confecção do contrato bem depois da data nele 

registrada, o que já indica a falsidade do instrumento, FUNARO confirmou que as notas fiscais 

e os contratos envolvendo suas empresas e empresas do Grupo J&F eram de fato fictícios e 

tinham o objetivo de dissimular o pagamento de propina. Quanto aos pagamentos efetivados 

pela ELDORADO BRASIL à empresa ARAGUAIA, também de LÚCIO FUNARO, sequer 

havia contrato para tentar justificar a despesa60. 

E -

contabilidade de propina, mantidas por LÚCIO FUNARO. Como já mencionado, durante as 

investigações, além de explicar como se dava o controle das movimentações financeiras 

específicas para cada uma das entregas, LÚCIO FUNARO indicou ainda os arquivos que 

corroboravam os seus apontamentos, a exemplo de comprovantes de depósitos bancários, 

cheques e contratos. Identificou-se assim como se dava a movimentação dos valores, desde a 

liquidez bancária até a entrega do dinheiro aos integrantes da organização criminosa61.  

                                              
60 V. p. 83-85 do Relatório de Investigação elaborado pelo Escritório Barros Pimentel, Alcantara Gil e 
Rodriguez Advogados, a partir de investigação interna conduzida pelo escritório na ELDORADO BRASIL, 
conforme previsto no Acordo de Leniência celebrado pelo MPF com a J&F INVESTIMENTOS S.A., em especial 
o item C.8. do relatório, que trata dos pagamentos feitos pela empresa para liberação de recursos do FI-FGTS e da 
Caixa Econômica Federal, e cuja documentação também segue em anexo. Ressalte-se que, em entrevistas, foi 
informado à equipe de investigação que de fato a VISCAYA e a ARAGUAIA não prestaram serviços à 
ELDORADO e que a justificativa para os pagamentos estava na prestação de serviços para a sua controladora, 
J&F, que tinha créditos contra a ELDORADO e por isso foi efetuada compensação por meio desses pagamentos 
a empresas de FUNARO. Contudo, a equipe de investigação apurou que essa justificativa não se coaduna com os 
elementos coletados durante as investigações. 
 
61 As análises das movimentações financeiras da organização criminosa, realizadas e registradas por LÚCIO 
FUNARO, constam dos Relatórios de Análise de Polícia Judiciária acostados nos Apensos 2 a 12 do Inquérito 
4.327, cuja cópia consta da mídia de fl. 1658 do IPL. Cópias desses relatórios constam também na mídia acostada 
à fl. 1577 do IPL. Ambas as mídias foram gravadas em HD entregue à 10ª Vara Federal pela autoridade policial 
que relatou o IPL (v. Ofício em Num. 6166440 - Pág. 1). Destaque-se que os valores pagos pelo Grupo J&F 
foram analisados no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 113/2017  GINQ/DICOR/PF. Quantos aos 
valores repassados a GEDDEL LIMA, foram tratados no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 101/2017 

GINQ/DICOR/PF, os repassados a HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES, no Relatório de Análise de 
Polícia Judiciária nº 103/2017  GINQ/DICOR/PF (apenso 4 do Inq. 4327), e, quanto a EDUARDO 
COSENTINO DA CUNHA, a análise foi registrada no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 105/2017  
GINQ/DICOR/PF. Os valores repassados à campanha de Gabriel Chalita, por sua vez, foram analisados no do 
Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 104/2017  GINQ/DICOR/PF). 
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Os valores registrados por LÚCIO FUNARO em suas planilhas, referentes a 

pagamentos efetuados pelo Grupo J&F ( ), são os indicados a seguir62: 

 

                                              
62 No Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 113/2017 GINQ/DICOR/PF foram analisados cada um dos 
registros de pagamento e as notas fiscais fictícias correspondentes. 
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joe/planilha 2   01.09.14

data vlr historico saldos

01/11/11 -300.000,00                                      v -300.000,00                                      

01/02/12 -300.000,00                                      v -600.000,00                                      

9.750.000,00                                    credito 9.150.000,00                                    

30/03/12 -475.000,00                                      gti 8.675.000,00                                    

02/04/12 -570.000,00                                      gti 8.105.000,00                                    

02/04/12 -600.000,00                                      v 7.505.000,00                                    

02/04/12 -205.000,00                                      ted rec etros 7.300.000,00                                    

04/04/12 -18.810,01                                        pagto boleto 7.281.189,99                                    

11/04/12 -141.000,00                                      teds rec itau et 7.140.189,99                                    

11/04/12 -300.000,00                                      v 6.840.189,99                                    

13/04/12 -141.000,00                                      ted rec itau et 6.699.189,99                                    

19/04/12 -200.000,00                                      ted rec itau 6.499.189,99                                    

19/04/12 -100.000,00                                      ted rec citi 6.399.189,99                                    

20/04/12 -22.507,23                                        pagto boleto 6.376.682,76                                    

23/04/12 -46.375,00                                        ted rec j 6.330.307,76                                    

23/04/12 -3.625,00                                          dep dinh 6.326.682,76                                    

24/04/12 -100.000,00                                      ted rec citi disc 6.226.682,76                                    

25/04/12 -50.000,00                                        ted rec citi 6.176.682,76                                    

25/04/12 -21.800,00                                        ted rec cef ser 6.154.882,76                                    

25/04/12 -17.600,00                                        ted rec cef ser 6.137.282,76                                    

26/04/12 -100.000,00                                      ted rec itau 6.037.282,76                                    

27/04/12 -26.000,00                                        ted rec cef ser 6.011.282,76                                    

27/04/12 -12.000,00                                        ted rec cef ser 5.999.282,76                                    

27/04/12 -27.000,00                                        ted rec cef ser 5.972.282,76                                    

27/04/12 -25.000,00                                        ted rec cef ser 5.947.282,76                                    

27/04/12 -21.000,00                                        ted rec cef ser 5.926.282,76                                    

27/04/12 -24.000,00                                        ted rec cef ser 5.902.282,76                                    

27/04/12 -20.000,00                                        ted rec cef ser 5.882.282,76                                    

27/04/12 -23.000,00                                        ted rec cef ser 5.859.282,76                                    

27/04/12 -22.000,00                                        ted rec cef ser 5.837.282,76                                    

30/04/12 -10.600,00                                        ted rec cef ser 5.826.682,76                                    

02/05/12 -2.000.000,00                                   cia 3.826.682,76                                    

02/05/12 -351.000,00                                      gti 3.475.682,76                                    

02/05/12 -200.000,00                                      teds recs cruz 3.275.682,76                                    

03/05/12 -150.000,00                                      teds rec itau tere 3.125.682,76                                    

04/05/12 -158.000,00                                      teds itau tere 2.967.682,76                                    

07/05/12 -176.160,00                                      teds prosp 4/5 2.791.522,76                                    

07/05/12 -176.293,00                                      teds recs prosp 2.615.229,76                                    

08/05/12 -72.547,00                                        teds rec prosp 2.542.682,76                                    

09/05/12 -100.000,00                                      teds cef stoc 2.442.682,76                                    

11/05/12 -26.996,00                                        ted cef stoc 2.415.686,76                                    

15/05/12 -63.004,00                                        dep cef stoc 2.352.682,76                                    

15/05/12 -100.000,00                                      ted/dep yuni 2.252.682,76                                    

21/05/12 -112.000,00                                      teds cef roys 2.140.682,76                                    
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21/05/12 -16.307,00                                        dep rec cef roys 2.124.375,76                                    

22/05/12 -114.700,00                                      teds roy cef 2.009.675,76                                    

22/05/12 -117.993,00                                      dep roy cef 1.891.682,76                                    

23/05/12 -19.000,00                                        ted roy cef 1.872.682,76                                    

25/05/12 -21.116,00                                        ted rec g ener 1.851.566,76                                    

28/05/12 -10.000,00                                        ted rec g ener 1.841.566,76                                    

29/05/12 -138.884,00                                      ted g ener cruz 1.702.682,76                                    

29/05/12 -130.000,00                                      ted g s/a cruz 1.572.682,76                                    

30/05/12 -20.000,00                                        ted g s/a cruz 1.552.682,76                                    

30/05/12 -100.000,00                                      ted rec disc citi 1.452.682,76                                    

30/05/12 -1.000.000,00                                   carro joesley 452.682,76                                       

30/05/12 -150.000,00                                      ted rec itau et 302.682,76                                       

31/05/12 -363.600,00                                      nf 8 J&F visc -60.917,24                                        

31/05/12 -386.400,00                                      nf 9 JBS visc -447.317,24                                      

01/06/12 -385.000,00                                      nf 12 J&F visc -832.317,24                                      

01/06/12 -565.000,00                                      nf 10 JBS visc -1.397.317,24                                   

28/06/12 -375.300,00                                      nf 15 J&F visc -1.772.617,24                                   

29/06/12 -1.624.700,00                                   nf 14 JBS visc -3.397.317,24                                   

03/07/12 -515.000,00                                      nf 17 J&F visc -3.912.317,24                                   

04/07/12 -1.485.000,00                                   nf 16 JBS visc -5.397.317,24                                   

23/08/12 -382.000,00                                      teds env nilt -5.779.317,24                                   

23/08/12 -100.000,00                                      teds rec citi -5.879.317,24                                   

24/08/12 -63.000,00                                        ted rec citi -5.942.317,24                                   

24/08/12 -48.272,00                                        dep rec ch citi -5.990.589,24                                   

24/08/12 -1.728,00                                          dep rec ch citi -5.992.317,24                                   

27/08/12 -69.774,72                                        dep rec ch citi -6.062.091,96                                   

27/08/12 -17.225,28                                        ted rec citi -6.079.317,24                                   

28/08/12 -880.000,00                                      nf 020 JBS visc -6.959.317,24                                   

28/08/12 -120.000,00                                      nf 006 JBS serra -7.079.317,24                                   

28/08/12 5.800.000,00                                    ref op 250 jf set -1.279.317,24                                   

06/09/12 -453.000,00                                      nf 21 J&F visc -1.732.317,24                                   

06/09/12 -1.200.000,00                                   nf 25 J&F visc -2.932.317,24                                   

10/09/12 -330.000,00                                      nf 22 J&F visc -3.262.317,24                                   

10/09/12 -930.000,00                                       nf 26 J&F visc -4.192.317,24                                   

14/09/12 -108.000,00                                      nf 007 J&F serra -4.300.317,24                                   

18/09/12 -600.000,00                                      nf 027 J&F visc -4.900.317,24                                   

24/10/12 1.000.000,00                                    doação psc/ivanildo -3.900.317,24                                   

24/10/12 7.000.000,00                                    cred ref jbs 3.099.682,76                                    

24/10/12 -1.000.000,00                                   doação psc/ivanildo 2.099.682,76                                    

24/10/12 -1.500.000,00                                   nf 016 JBS serra 599.682,76                                       

24/10/12 -500.000,00                                      nf 031 JBS visc 99.682,76                                         

25/10/12 -750.000,00                                      nf 017 JBS serra -650.317,24                                      

26/10/12 -500.000,00                                      nf 018 JBS serra -1.150.317,24                                   

29/10/12 -500.000,00                                      nf 032 JBS visc -1.650.317,24                                   

01/11/12 -250.000,00                                      nf 019 JBS serra -1.900.317,24                                   

01/11/12 -1.000.000,00                                   nf 020 JBS serra -2.900.317,24                                   

01/11/12 -1.000.000,00                                   nf 033 JBS visc -3.900.317,24                                   

12/11/12 -2.500.000,00                                   nf 022 JBS serra -6.400.317,24                                   

12/11/12 -7.920.000,00                                   dep helicoptero -14.320.317,24                                 

12/11/12 14.400.000,00                                  cred ref op jf  500 79.682,76                                         
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27/11/12 -1.500.000,00                                   nf 023 Eldorado serra -1.420.317,24                                   

28/11/12 -1.500.000,00                                   nf 023 Eldorado serra -2.920.317,24                                   

07/12/12 -750.000,00                                      nf 025 Eldorado serra -3.670.317,24                                   

13/12/12 -1.595.000,00                                   nf 040 Eldorado visc -5.265.317,24                                   

15/12/13 32.900.000,00                                  cred eldorado 27.634.682,76                                  

07/01/13 -1.150.000,00                                   nf 026 Eldorado serra 26.484.682,76                                  

08/01/13 -2.350.000,00                                   nf 048 Eldorado visc 24.134.682,76                                  

***08/01/2013 -525.000,00                                      250 gti 23.609.682,76                                  

01/02/13 -850.000,00                                      nf 030 Eldorado serra 22.759.682,76                                  

01/02/13 -2.750.000,00                                   nf 054 Eldorado visc 20.009.682,76                                  

22/02/13 -1.910.000,00                                   nf 031 Eldorado arag 18.099.682,76                                  

01/03/13 -1.800.000,00                                   nf 060 Eldorado visc 16.299.682,76                                  

***01/03/2013 -157.500,00                                      75 gti 16.142.182,76                                  

04/03/13 -3.060.000,00                                   nf 061 J&F visc 13.082.182,76                                  

05/03/13 1.000.000,00                                    pagto lamborghini 14.082.182,76                                  

26/03/13 -990.000,00                                      nf 034 Eldorado arag 13.092.182,76                                  

26/03/13 -210.000,00                                      nf 064 Eldorado visc 12.882.182,76                                  

01/04/13 -2.050.000,00                                   nf 066 Eldorado visc 10.832.182,76                                  

12/04/13 -299.682,76                                      nf 038 Eldorado arag 10.532.500,00                                  

** 12/04/2013 -7.425.000,00                                   pg casa guadalupe 12/4 3.107.500,00                                    

16/04/13 -2.500.000,00                                   nf 040 Flora arag 607.500,00                                       

16/05/13 -2.000.000,00                                   nf 045 J&F arag -1.392.500,00                                   

05/06/13 -1.850.000,00                                   nf 047 flora arag -3.242.500,00                                   

05/06/13 -800.000,00                                      nf 076 flora visc -4.042.500,00                                   

17/06/13 -1.500.000,00                                   nf 078 flora visc -5.542.500,00                                   

27/06/13 -850.000,00                                      nf 081 flora visc -6.392.500,00                                   

27/06/13 -800.000,00                                      nf 082 eldorado visc -7.192.500,00                                   

22/07/13 6.000.000,00                                    ref vigor -1.192.500,00                                   

22/07/13 7.500.000,00                                    ref f lora 6.307.500,00                                    

29/07/13 -1.200.000,00                                   nf 087 visc/eldorado 5.107.500,00                                    

29/07/13 -630.000,00                                      nf 055 arag/eldorado 4.477.500,00                                    

31/07/13 -224.179,67                                      desps casa 4.253.320,33                                    

16/08/13 -2.100.000,00                                   nf 058 arag/eldorado 2.153.320,33                                    

16/08/13 -1.150.000,00                                   nf 089 visc/eldorado 1.003.320,33                                    

16/08/13 4.500.000,00                                    ref 150mm acc eldorado 5.503.320,33                                    

30/08/13 -1.100.000,00                                   nf 059 arag/eldorado 4.403.320,33                                    

30/08/13 -1.650.000,00                                   nf 090 visc/eldorado 2.753.320,33                                    

15/10/13 -5.005.000,00                                   nf 094 visc/eldorado -2.251.679,67                                   

06/02/14 -255.000,00                                      nf 080 arag/jbs -2.506.679,67                                   

06/02/14 -245.000,00                                      nf 101 visc/jbs -2.751.679,67                                   

11/03/14 -1.000.000,00                                   nf 084 arag/jbs -3.751.679,67                                   

11/03/14 -1.000.000,00                                   nf 104 visc/jbs -4.751.679,67                                   

18/03/14 2.000.000,00                                    cred despojos -2.751.679,67                                   

** 03/04/2014 -6.749.000,00                                   ref quitação casa guad -9.500.679,67                                   

03/04/14 -338.000,00                                      desp helicoptero -9.838.679,67                                   

16/04/14 -1.830.000,00                                   nf 106 visc/jbs -11.668.679,67                                 

17/04/14 -783.000,00                                      nf 089 arag/jbs -12.451.679,67                                 

06/05/14 -895.900,00                                      nf 110 visc/eldorado -13.347.579,67                                 

07/05/14 -1.823.330,00                                   nf 094 arag/eldorado -15.170.909,67                                 

03/06/14 -1.341.087,24                                   nf 113 visc/eldorado -16.511.996,91                                 
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 Em relação ao ano de 2015, as operações geradoras de crédito de R$ 

4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), em 30/04/2015, e de R$ 8.400.000,00 

(oito milhões quatrocentos mil reais), em 29/06/2015, correspondem a operações de 

Antecipação de Contrato de Câmbio ( acc 63. 

                                              
63 Termo de Depoimento que presta JOESLEY MENDONÇA BATISTA no dia 29 de agosto de 2017, nas fls. 
1052-1062 do IPL (Num. 6148220 - QUE mostrada a planilha de LÚCIO (DOCUMENTO 01) na 
qual constam créditos de R$ 4,5 milhões no dia 30/04/2015 e R$ 8,4 milhões no dia 29/06/2015, ambos com 
referência à "acc", que quer dizer "Antecipação de Contrato de Câmbio", o depoente, após consulta a DEMILTON 
DE CASTRO, responsável por elaborar planilhas de pagamentos de propina para o depoente, respondeu que de 
fato a ELDORADO realizou duas operações de crédito junto à CEF, porém, os valores referentes a propina, não 
foram lançadas a crédito na planilha de conta-corrente de LÚCIO, mantida na J&F, por isso pode haver uma 

01/07/14 5.000.000,00                                    ref verme -11.511.996,91                                 

01/07/14 -105.600,60                                      imposto helicoptero -11.617.597,51                                 

01/07/14 -1.577.800,00                                   nf 097 arag/jbs -13.195.397,51                                 

08/07/14 -1.382.998,49                                   desp casa guadalupe -14.578.396,00                                 

08/07/14 -30.592,76                                        correção helicoptero -14.608.988,76                                 

15/07/14 -1.486.800,00                                   nf 099 arag/j&f  CE* -16.095.788,76                                 

04/08/14 -518.780,00                                      nf 114 visc/j&f  CE* -16.614.568,76                                 

08/08/14 -3.280.000,00                                   nf 102 arag/j&f  CE* -19.894.568,76                                 

08/08/14 -732.000,00                                      nf 103 arag/j&f  CE* -20.626.568,76                                 

08/08/14 -3.854.000,00                                   nf 115 visc/j&f  CE* -24.480.568,76                                 

08/08/14 -711.000,00                                      nf 116 visc/j&f  CE* -25.191.568,76                                 

25/08/14 500.000,00                                       ref rodrigo bsb -24.691.568,76                                 

25/08/14 200.000,00                                       ref adv parecer bsb rodrigo -24.491.568,76                                 

28/08/14 -900.000,00                                      JM ADV NF  * -25.391.568,76                                 

28/08/14 -4.000.000,00                                   JM ADV NF  * -29.391.568,76                                 

28/08/14 -1.000.000,00                                   JM FGA  * -30.391.568,76                                 

28/08/14 -2.000.000,00                                   JM SUPER BH  * -32.391.568,76                                 

28/08/14 -900.000,00                                      JM ADV BH  * -33.291.568,76                                 

28/08/14 -1.000.000,00                                   JM P/ M.C.  * -34.291.568,76                                 

28/08/14 -1.000.000,00                                   CE ASRG  * -35.291.568,76                                 

28/08/14 -1.000.000,00                                   CE PIAUI  * -36.291.568,76                                 

28/08/14 -2.000.000,00                                   CE SAND  * -38.291.568,76                                 

28/08/14 -3.000.000,00                                   CE ARRU  * -41.291.568,76                                 

28/08/14 -2.623.000,00                                   CE REF SALDO  * * -43.914.568,76                                 

28/08/14 -1.285.800,00                                   nf 117 visc/j&f  CF -45.200.368,76                                 

22/09/14 9.000.000,00                                    cred j&F op 300 acc -36.200.368,76                                 

03/10/14 -1.000.000,00                                   nf 107 arag/j&f -37.200.368,76                                 

03/10/14 -800.000,00                                      nf 118 visc/j&f -38.000.368,76                                 

19/11/14 -783.800,00                                      nf 110 arag/j&f -38.784.168,76                                 

30/04/15 4.500.000,00                                    ref op 150 acc -34.284.168,76                                 

04/05/15 -900.000,00                                      ref lf  retirou/sq -35.184.168,76                                 

29/06/15 8.400.000,00                                    ref cred 280 acc -26.784.168,76                                 
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 Ressalte-se que o montante de R$ 120.174.886,00 (cento e vinte  milhões cento 

e setenta e quatro mil e oitocentos e oitenta e seis reais) corresponde à soma dos valores 

negativos da tabela JOE.xls (segunda coluna), que foram recebidos por FUNARO por meio do 

pagamento de notas emitidas por suas empresas e pagas por JOESLEY ou empresas por ele 

indicadas, em razão da atuação na CEF64. Os valores com sinal "-", portanto, são os que 

efetivamente foram recebidos por LÚCIO FUNARO e, por isso, debitados do valor devido a 

título de propina (valores positivos, que eram uma expectativa de crédito). 

  Esses valores foram distribuídos por LÚCIO FUNARO a EDUARDO 

CUNHA, GEDDEL LIMA e HENRIQUE ALVES65, com o auxílio de ALTAIR ALVES 

                                              
. 

64 V. Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 113/2017  GINQ/DICOR/PF (valores pagos pelo Grupo 
J&F). A soma de todos os valores recebidos por LUCIO BOLONHA FUNARO, que foram abatidos da "conta" 
que o colaborador possuía com o empresário JOESLEY BATISTA, corresponde a R$135.874.886,00 (cento e 
trinta e cinco milhões oitocentos e setenta e quatro mil e oitocentos e oitenta e seis reais). Contudo, devem ser 
descontados os valores de pagamento de propina que não tem relação com os fatos desta denúncia. JOESLEY 
BATISTA informou não se recordar do motivo para entrada de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), em 
24/10/12, no controle de FUNARO e, como há referência a JBS, é possível que esse valor também não tenha 
relação com as vantagens indevidas em função de atuação na CEF. JOESLEY BATISTA informou ainda que os 
créditos registrados na planilha de FUNARO nos dias 18/03/2014 (R$ 2 milhões - "cred despojo"), 01/07/2014 
(R$ 5 milhões "ref verme"), 25/08/2014 (R$ 500 mil - "rodrigo bsb") e 27/08/2014 (R$ 200 mil - "ref adv parecer 
bsb rodrigo"), referem-se a atividades ilícitas e vantagens indevidas pagas a servidores do Ministério da 
Agricultura: o então Ministro Antônio Andrade, vulgo "TONINHO", e ex-Secretário de Defesa Agropecuária, 
RODRIGO FIGUEIREDO, também indicado por EDUARDO CUNHA. Assim, todos esses valores devem ser 
descontados por, em princípio, não se relacionarem aos fatos imputados na presente denúncia. Quanto ao valor de 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) recebido em 24/10/2012 de IVANILDO, JOESLEY BATISTA informou 
se tratar de um operador do Mato Grosso do Sul, para o qual FUNARO teria adiantado dinheiro, saldado 
posteriormente pelo empresário. O valor correspondia a propina ajustada entre JOESLEY e o então governador do 
MS Andre Puccinelli (v. também anexo 6 do Acordo de Leniência celebrado pelo MPF com a J&F). Por fim, 
quanto ao valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 05/03/13, referentes a compra de um veículo 
Lamborghini, como não está clara sua vinculação a outros fatos ilícitos, será mantido no cálculo da propina 
recebida quanto aos fatos ora imputados. 
 
65 V. cópia do Apenso 22 do Inquérito nº 4.327 (STF), em anexo, que instrui a Ação Penal nº 1238-
44.2018.4.01.3400 e contém diversos termos de depoimentos do colaborador LÚCIO BOLONHA FUNARO, 
também gravado no HD Externo que instrui a Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400. Caminho: INQ 4327 \ 0087 
Apenso - 22. Termo de Depoimento nº 6 que presta LÚCIO BOLONHA FUNARO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, também houve ilicitudes na Vice-Presidência de Pessoa Jurídica - VIPJU; 
QUE o DEPOENTE atuou perante a VIPJU entre 2011 e 2015 durante a gestão de GEDDEL VIEIRA LIMA; 
QUE a primeira operação consistiu na liberação de urna linha de crédito de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões 
de reais) para o grupo empresarial J&F; QUE foi paga uma propina no valor total de R$ 9.750.000,00 (nove 
milhões, setecentos e cinquenta mil reais) referente a essa operação; QUE os valores foram creditados na conta 
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PINTO, SIDNEY NOBERTO SZABO, WELLINGTON FERREIRA DA COSTA, 

ALEXANDRE ROSA MARGOTTO e HUGO FERNANDES DA SILVA NETO. 

 Os registros desses pagamentos na contabilidade (movimento diário) de LÚCIO 

FUNARO, alguns dos quais detalhados a seguir, evidenciam que, quando havia pagamento 

de valores pela J&F 66 , no mesmo dia, ou poucos dias depois, havia entregas para 

EDUARDO CUNHA, 

HENRIQUE ALVES 67. A maioria dessas entregas era efetivada a partir da geração de valores 

em espécie, sacados com os doleiros PRT  / RIO  (CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE 

SOUZA)68. 

                                              
corrente de vantagens indevidas que o DEPOENTE tinha perante o grupo empresarial J&F; QUE os valores eram 
repassados ao DEPOENTE de forma oculta e disfarçada por meio de estratégias já explicadas em termo de 
colaboração anterior; QUE os beneficiários da propina foram o DEPOENTE, EDUARDO CUNHA, 
HENRIQUE ALVES e GEDDEL VIEIRA LIMA; QUE EDUARDO CUNHA funcionava como um "banco 
de propina", ou seja, pagava propina para deputados e depois virava "dono" dos mandatos dos 
beneficiários; QUE, na área de GEDDEL VIEIRA LIMA, o grupo conseguiu liberar recursos em. torno de R$ 5 
a 8 bilhões de reais; QUE uma valor igual ou ainda maior foi liberado na VIFUG; QUE, no grupo J&F, no âmbito 
da VPJU, foram beneficiadas perante a CAIXA ECONÔMJCA FEDERAL pelo esquema do grupo do 
DEPOENTE as empresas J&F (holding), VIGOR, FLORA, ELDORADO, SEARA, ALPARGATAS; QUE os 
percentuais de propina cobrados dessas empresas variavam de 2, 7% a 3,4% do financiamento; QUE para a J&F 
(holding) foram feitas quatro operações no valor total de R$ 1,35 bilhão de reais; QUE para a VIGOR foi feita 
uma operação no valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais); QUE para a FLORA foi feita uma 
operação no valor de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais); QUE para a ELDORADO foi 
feita uma operação (crédito para exportação) no valor de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), além das 
debêntures de 940 milhões; QUE para a SEARA foi feita uma operação no valor de aproximadamente R$ 1 bilhão 
de reais; QUE para a ALPARGATAS foi feita uma operação de R$ 2,7 bilhões; QUE SEARA e ALPARGATAS 
foram as únicas que não pagaram propina; QUE essas duas últimas operações foram feitas em momento posterior 
à saída de GEDEL VIEIRA LIMA da VIPJU; QUE tem certeza de que até a presente data GEDDEL VIEIRA 

-se). 

 
66 

consta, em cada registro, a informação de valores recebidos, bem corno a forma de 
pagamento, se por TED, depósito ou valores em espécie, e por vezes mais informações da empresa/conta. 
 
67 V. os já mencionados Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 113/2017 GINQ/DICOR/PF (JeF) e, quantos 
aos valores repassados a GEDDEL LIMA, foram tratados no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 
101/2017 GINQ/DICOR/PF, os repassados a HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES, no Relatório de 
Análise de Polícia Judiciária nº 103/2017 GINQ/DICOR/PF (apenso 4 do Inq. 4327), e, quanto a EDUARDO 
COSENTINO DA CUNHA, a análise foi registrada no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 105/2017  
GINQ/DICOR/PF. 
 
68 Segundo registrado no Relatório Conclusivo da autoridade policial (fls. 1693-2260 do IPL), 
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 Em relação a algumas dessas entregas de propina a EDUARDO CUNHA, 

comprovou-se que ALTAIR ALVES e SIDNEY SZABO foram os responsáveis por receber os 

valores69. Para HENRIQUE ALVES, o intermediário foi WELLINGTON FERREIRA DA 

COSTA, seu assessor70. e para GEDDEL LIMA, foi seu emissário GUSTAVO PEDREIRA 

DO COUTO FERRAZ, como detalhado adiante. 

                                              

 
 
69 Além dos elementos apresentados adiante, também comprovam o papel de ALTAIR e SZABO de receber 
valores em espécie para EDUARDO CUNHA os depoimentos dos colaboradores 

CARLOS JOSÉ 
ALVES RIGAUD, LUIZ CLÁUDIO SILVA LISBOA e LUIZ FERNANDO DE SOUZA (v. termos em anexo). 

70 HENRIQUE ALVES era apelidado por FUNARO de C. ANÍSIO. Assim, na planilha, quando se lê Chico Anísio 
ou C. Anísio, o pagamento em questão é destinado a HENRIQUE ALVES. Também se refere à HENRIQUE 
ALVES quando há registro em nome de WELLINGTON e NORTON, seus funcionários, os quais, muitas vezes, 
recebiam e transportavam os valores. V. Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 103/2017  
GINQ/DICOR/PF (valores repassados a HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES) (apenso 4 do Inq. 4327).  
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 Com efeito, na planilha de FUNARO, há registro de recebimento de propina via 

empresas J&F e JBS em 01/06/2012, relativamente às notas fiscais nºs 12 e 10, emitidas pela 

VISCAYA, nos valores de R$ 361.322,50 e R$ 530.252,50 e, no mesmo dia, há registro de 

saída de recursos, em espécie, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para CUNHA 

 

 

 Em setembro de 2012, foi feita uma entrega a GEDDEL a partir de valores 

registrados em nome EDUARDO CUNHA. No dia 06/09/2012, LÚCIO FUNARO recebeu da 

J&F transferências na conta da VISCAYA nos valores de R$ 425.140,50 e R$ 1.126.200,00 

gera valores em espécie com o doleiro, bem como a partir de recebimento de propina também 

da MARFRIG, e entrega  

a ALTAIR ALVES, intermediário de EDUARDO CUNHA, que repassa a GUSTAVO 
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PEDREIRA DO COUTO FERRAZ71, emissário de GEDDEL VIEIRA LIMA, para que 

levasse os valores em espécie de São Paulo/SP a Salvador/BA, como detalhado a seguir72.  

 

 

 

                                              
71 Denunciado pela Procuradora-Geral da República em 05/12/2017 por lavagem de dinheiro, nos termos da 
denúncia em anexo, portanto, apesar da descrição de condutas criminosas atribuídas a GUSTAVO na 
presente denúncia, deixa-se de imputar crimes em relação a ele -Geral da República (PGR) 
denunciou, nesta terça-feira (5), o deputado federal Lúcio Vieira Lima e o seu irmão e também ex-ministro Geddel 
Vieira Lima por crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Também foram denunciadas outras quatro 
pessoas: a mãe dos políticos, Marluce Vieira Lima, os ex-secretários parlamentares, Job Ribeiro Brandão e 
Gustavo Pedreira do Couto Ferraz e o empresário Luiz Fernando Machado da Costa Filho. A denúncia é decorrente 
das investigações realizadas a partir da descoberta e apreensão de R$ 51 milhões em um apartamento em Salvador. 
Para os investigadores, não há dúvidas de que o dinheiro localizado no imóvel é resultado de prát icas criminosas 

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-denuncia-geddel-lucio-vieira-
lima-e-mais-quatro-no-caso-dos-r-51-milhoes-achados-em-apartamento).
 
72 Como dito, as análises das movimentações financeiras da organização criminosa, realizadas e registradas por 
LÚCIO FUNARO, constam dos Relatórios de Análise de Polícia Judiciária acostados nos Apensos 2 a 12 do 
Inquérito 4.327, cuja cópia consta da mídia de fl. 1658 do IPL. Cópias desses relatórios constam também na mídia 
acostada à fl. 1577 do IPL. Ambas as mídias foram gravadas em HD entregue à 10ª Vara Federal pela autoridade 
policial que relatou o IPL (v. Ofício em Num. 6166440 - Pág. 1). Quanto a essa entrega, v. Relatório de Análise 
de Polícia Judiciária nº 113/2017  GINQ/DICOR/PF (valores pagos pela JeF) e Relatório de Análise de 
Polícia Judiciária nº 101/2017  GINQ/DICOR/PF (valores repassados a GEDDEL LIMA). 



 

 
 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Força-Tarefa Greenfield 

                       
 
 

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

64 

 

 

 

 

 

 No dia anterior a esse registro, 05/09/2012, GEDDEL e EDUARDO CUNHA, 

em conversa por mensagens, agendam um encontro em São Paulo, entre pessoas que iriam 

representá-los, no Hotel Clarion Faria Lima, cujo endereço é Rua Jerônimo da Veiga, nº 248, 

Jardim Europa, São Paulo/SP, 04536-001. 

  ALTAIR ALVES PINTO, seu 

intermediário contumaz para recebimento de recursos ilícitos, como já demonstrado e 

confirmado também nessa conversa ( ,  [em 

Salvador]). 

06/09/12 Movimento

MFB 500.000,00               v

J&F 425.140,50               ted rec visc
1.126.200,00                 ted rec visc

PRT 450.000,00               v
(1.000.000,00)           teds enviadas

BOB (930.000,00)              v



 

 
 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Força-Tarefa Greenfield 

                        
 
 

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

65 

   GUSTAVO PEDREIRA DO COUTO 

FERRAZ73, militante do PMDB na Bahia, nomeado presidente municipal do PMDB em 2012 

e com relacionamento político com GEDDEL74. 

 Ressalte-se que nessa conversa, transcrita abaixo, GEDDEL p mesma 

coisa mesma

transação de valores ilícitos entre eles dessa forma. 

 

Sentido da conversa Mensagem Horário 
To: +557188266736  Vc consegue mandar alguem em sao 

paulo que mando de volta amanha.Tou 
sem gente 

05/09/2012 
22:01:41(UTC+0) 

From: +557188266736  Consigo 05/09/2012 
22:04:38(UTC+0) 

To: +557188266736  Vc mandar um cara la e volta da forma 
de sexta passada  

05/09/2012 
22:05:04(UTC+0) 

To: +557188266736  A dificuldade e gente 05/09/2012 
22:05:21(UTC+0) 

From: +557188266736  ` so me da as coordenadas 05/09/2012 
22:05:48(UTC+0) 

To: +557188266736  Que hrs o seu cara pode chegar la 05/09/2012 
22:06:03(UTC+0) 

From: +557188266736  Na quinta ou sexta? 05/09/2012 
22:14:39(UTC+0) 

To: +557188266736  Quinyta amanha 05/09/2012 
22:14:53(UTC+0) 

                                              
73  Segundo a INFORMAÇÃO Nº 114/2017  GINQ/DICOR/PF (fls. 49-57 do Apenso II do IPL, relativo ao 
Pedido de Prisão Preventiva nº 36743-33.2017.4.01.3400 - Num. 6153381 - Pág. 1 e ss.), identificou-se, na época, 

de confiança, aparentemente vinculado ao PMDB/BA, tendo inclusive trabalhado na Câmara dos Deputados. 
Destacou-se ainda que GUSTAVO seria pessoa ligada a GEDDEL VIEIRA LIMA, inclusive no campo político, 
vez que foi localizada foto de GUSTAVO em rede social, em festa de largo baiana em companhia de GEDDEL 

 
 
74 Termo de declarações de GUSTAVO PEDREIRA DO COUTO FERRAZ, fls. 123-125 do Apenso II do IPL, 
relativo ao Pedido de Prisão Preventiva nº 36743-33.2017.4.01.3400 (Num. 6153393 - Pág. 44 e ss.). 
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From: +557188266736  Ja mandei ver Te respondo ja Qual um 
bom horario? 

05/09/2012 
22:16:50(UTC+0) 

To: +557188266736  Perto de 2 da tarde 3 05/09/2012 
22:17:27(UTC+0) 

From: +557188266736  Pode estar la ao meio dia  Ai so precisa 
as orientações 

05/09/2012 
22:25:00(UTC+0) 

To: +557188266736  Ele chega em congonhas? 05/09/2012 
22:26:14(UTC+0) 

From: +557188266736  Onde for melhor 05/09/2012 
22:26:39(UTC+0) 

To: +557188266736  Vou combinar em um endereco num 
hotel no itaim e de la deixam ele no 
local que sai 

05/09/2012 
22:27:24(UTC+0) 

From: +557188266736  Ok Pessoal seu ne? 05/09/2012 
22:31:49(UTC+0) 

To: +557188266736 Sim 05/09/2012 
22:31:58(UTC+0) 

From: +557188266736 Mesma coisa? 05/09/2012 
22:32:11(UTC+0) 

To: +557188266736  Manda para hotel clarion jeronimo da 
veiga 248 

05/09/2012 
22:32:20(UTC+0) 

To: +557188266736  Talvez 05/09/2012 
22:32:26(UTC+0) 

To: +557188266736  A mesma 05/09/2012 
22:32:29(UTC+0) 

From: +557188266736  Itain? E procura quem? 05/09/2012 
22:33:20(UTC+0) 

To: +557188266736  Procura altair apto 1302 05/09/2012 
22:52:27(UTC+0) 

To: +557188266736  O que teve ai 05/09/2012 
22:52:43(UTC+0) 

To: +557188266736  Ele leva o teu cara e poe ele no onibus 
direto 

05/09/2012 
22:54:02(UTC+0) 

From: +557188266736  Ok 2 ou 3? 05/09/2012 
22:55:00(UTC+0)

To: +557188266736  Pode ser la as 3 05/09/2012 
22:55:19(UTC+0) 

To: +557188266736  Se chegar antes as vezes ate liber a 
antes 

05/09/2012 
22:55:36(UTC+0) 
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From: +557188266736  Ok Vai Gustavo 05/09/2012 
22:56:10(UTC+0) 

To: +557188266736  Ok  05/09/2012 
22:56:24(UTC+0) 

To: +557188266736  Lembrando  05/09/2012 
22:56:29(UTC+0) 

To: +557188266736  Eu mando ele de volta no meu carro 
que ja ta la 

05/09/2012 
22:56:42(UTC+0) 

To: +557188266736  Nao precisa ir de carro ok? 05/09/2012 
22:56:54(UTC+0) 

From: +557188266736  Ok Maravilha Entendido 05/09/2012 
22:57:22(UTC+0) 

To: +557188266736  Ok 05/09/2012 
22:57:29(UTC+0) 

 

Após esse acerto entre GEDDEL e CUNHA, a transação efetivamente ocorreu. 

No dia seguinte, 06/09/2012, GUSTAVO FERRAZ75 encontrou com ALTAIR ALVES na 

                                              
75 Termo de declarações de GUSTAVO PEDREIRA DO COUTO FERRAZ, fls. 123-125 do Apenso II do IPL, 
relativo ao Pedido de Prisão Preventiva nº 36743-33.2017.4.01.3400 (Num. 6153393 - Pág. 44 e ss.). 
questionado sobre a identificação de suas digitais no material encontrado durante as buscas realizadas em 
apartamento na última quarta feira [Operação Tesouro Perdido], respondeu: QUE nunca esteve no referido 
apartamento; QUE o declarante acredita que as suas digitais foram identificadas no material encontrado durante 
a busca, uma vez que no de 2012 o declarante, a pedido de GEDDEL VIEIRA LIMA, transportou de São Paulo/SP 
para Salvador/BA dinheiro de contribuição para campanhas do PMDB da Bahia; QUE GEDDEL lhe disse, à 
época, que o dinheiro seria utilizado nas campanhas dos Prefeitos e vereadores do PMDB no Estado da Bahia; 
QUE GEDDEL disse que a entrega do dinheiro ao declarante seria intermediada por uma outra pessoa e o que 
deveria se encontrar com essa pessoa em um hotel; QUE o declarante foi até o hotel indicado e se encontrou com 
a pessoa designada; QUE declarante não se recorda no nome da pessoa que encontrou no hotel; QUE apenas 
sabe dizer que tal pessoa era "morena"; QUE somente viu essa pessoa uma na vida; QUE não sabe dizer qual o 
nome do hotel em que encontrou com essa pessoa; QUE o declarante o encontrou na recepção do hotel; QUE 
então caminharam juntos por mais ou menos 02 (duas) quadras até um prédio de escritórios; QUE essa pessoa 
lhe levou até um dos escritórios do prédio sem identificação externa; QUE internamente o escritório também não 
tinha identificação; QUE o declarante ficou sozinho numa sala de reuniões aguardando; QUE foi recebido na 
sala de reuniões por outra pessoa; QUE não sabe descrever essa pessoa; QUE ela lhe entregou uma mala de 
tamanho pequeno, compatível com as permitidas no interior de aviões, e disse que deveria entregar para o 
GEDDEL; QUE logo depois ele lhe disse para descer até a garagem do prédio e entrar num veículo VECTRA de 
cor preta para ser transportado até o aeroporto de Congonhas; QUE também não sabe identificar o motorista 
carro; QUE chegando no aeroporto o motorista lhe levou até o comandante e a tripulação de uma aeronave 
particular, e lhe orientou que embarcaria no voo fretado para Salvador; QUE não sabe identificar nem o 
comandante e nem a tripulação; QUE chegando em Salvador foi recebido por um motorista do PMDB; QUE não 
sabe identificar esse motorista; QUE o motorista lhe levou até a casa de GEDDEL VIEIRA LIMA, localizada 
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recepção do Hotel Clarion, em que este estava hospedado76. Em seguida, caminharam juntos 

por mais ou menos 02 (duas) quadras até um prédio de escritórios. ALTAIR levou GUSTAVO 

até um dos escritórios do prédio77, onde este ficou sozinho numa sala de reuniões, aguardando. 

Nessa sala, uma pessoa não identificada entregou a GUSTAVO uma mala de tamanho pequeno, 

compatível com as permitidas no interior de aviões, e disse a ele que deveria entregar a mala 

para GEDDEL. 

 Após receber a mala, GUSTAVO desceu até a garagem do prédio, entrou em um 

veículo com motorista, e foi levado ao aeroporto de Congonhas, onde embarcou em uma 

aeronave particular com destino a Salvador.  

 Ao chegar em Salvador, GUSTAVO foi recebido por um motorista do PMDB, 

que o levou à residência de GEDDEL LIMA, onde abriram a mala, que continha pacotes de 

plástico com o dinheiro. GUSTAVO conferiu o numerário com GEDDEL e depois foi para sua 

residência. Anos depois, esses recursos ilícitos foram apreendidos em apartamento em nome de 

terceiro, utilizado por GEDDEL para guarda de propina78. 

                                              
numa paralela da rua Centenário, em Salvador; QUE lá chegando GEDDEL abriu a mala e o declarante retirou 
da mala os pacotes de plástico com o dinheiro; [...] QUE logo depois de conferir o dinheiro, o declarante foi para 
sua residência e nunca mais tratou com GEDDEL sobre o assunto; QUE o declarante presumiu que GEDDEL 
havia utilizado o dinheiro nas campanhas do PMDB da Bahia; QUE o declarante se sentiu traído por GEDDEL 
por ele ter ficado com o dinheiro que serviria pra ajudar a campanha de inúmeros candidatos do PMDB nas 

 
76 V. informação do HOTEL CLARION com registro de hospedagem de ALTAIR ALVES PINTO no quarto 1302, 
nos dias 05/09/2012 e 06/09/2012, o que corrobora o relato de  GUSTAVO no sentido de que teria realmente ido 
ao encontro de ALTAIR para fazer retirada de dinheiro em espécie, a mando de GEDDEL VIEIRA LIMA (fls. 
893/895 do IPL - Num. 6148219 - Pág. 85 e ss.). 
 
77 GUSTAVO não se recorda que escritório seria este, mas é possível deduzir que se trata de um dos escritórios 
de FUNARO: a sede de sua empresa VISCAYA, localizada na Rua Jerônimo da Veiga, nº 45, 8º andar, Jardim 
Europa, São Paulo/SP, CEP 04536-000, que fica a 200 metros do Hotel Clarion, conforme mapa em anexo. 
 
78 V. apensos I, Volume Único (ref. Medida Cautelar nº 33234-94.2017.4.01.3400 - busca e apreensão imóvel 
Residencial José da Silva Azi, Rua Barão de Loreto, n°360, Graça, Salvador/BA - Operação Tesouro Perdido) e 
II, Volume Único (Pedido de Busca e Apreensão e de Prisão Preventiva nº 36743-33.2017.4.01.3400), do IPL, em 
especial Laudo de Perícia Papiloscópica nº 147/2017  GID/DREX/SR/PF/BA (Num. 6153337 - Pág. 40 e ss.), 
segundo o qual foram identificados fragmentos de impressão digital de GUSTAVO FERRAZ e GEDDEL em 
sacos plásticos com notas do dinheiro apreendido. 
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  Em novembro de 2012, GEDDEL recebe novamente recursos distribuídos por 

FUNARO, desta feita entregues pelo próprio operador. Nos dias 27 e 28/11/2012, há registro 

de recebimento de propina, na planilha de FUNARO, no valor de R$ 1.407.750,00 em cada dia, 

a partir do pagamento da nota fiscal nº 23, emitida pela SERRA DA CARIOCA 

COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA. (atual ARAGUAIA) para a 

ELDORADO: 
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 Dois dias depois, FUNARO gera valores em espécie  (em parte 

com a emissão de cheques), conforme registro de duas entradas no valor de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais) nas contas RIO  e , que, somadas a outras entradas, totalizam R$ 

1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para remessa a GEDDEL, em Salvador (

): 

 

 
 

Esses valores foram levados a GEDDEL pelo próprio FUNARO, quando viajou 

a Trancoso/BA, acompanhado de RAQUEL PITTA, sua esposa79, utilizando-se de serviços de 

                                              
79 Termo de Declarações de RAQUEL ALBEJANTE PITTA nas fls. 1001-1004 do IPL (Num. 6148220 - Pág. 42 
e ss.): 
viagem de avião que fez com LÚCIO para Trancoso/BA ou Barra de São Miguel/BA, quando houve uma parada 
em Salvador/BA, local em que viu LÚCIO descendo com uma sacola, e ao se dirigir ao banheiro do hangar foi 
apresentada a GEDDEL VIEIRA LIMA, por LÚCIO, como sendo sua namorada; QUE na hora em que foram 
apresentados só estavam LÚCIO e GEDDEL, e se recorda desse fato porque LÚCIO teria reclamado com a 
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uma aeronave da GLOBAL TAXI AÉREO, e fez escala de 35 minutos em Salvador, onde 

entregou o dinheiro a GEDDEL: 

 

 

 

                                              
declarante por ter descido do avião; QUE a segunda oportunidade em que esteve pessoalmente com GEDDEL se 
deu quando do nascimento da filha do declarante e LÚCIO, em janeiro de 2016, onde GEDDEL foi fazer uma 
visita de cortesia para conhecer a criança, e se recorda que ele permaneceu por cerca de uma hora conversando 
com LÚCIO no térreo de sua residência, enquanto a declarante ficou no primeiro piso com sua filha; QUE também 
se recorda de uma outra viagem de avião com LÚCIO e a família de uma amiga da declarante, para Trancoso/BA 
ou Barra de São Miguel/BA, quando houve uma parada em Salvador/BA e LÚCIO desceu do avião enquanto a 
declarante permaneceu na aeronave com a família, e que LÚCIO tinha falado que pararia em Salvador/BA para 

. 
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  Também em 2012, parte da propina devida ao grupo criminoso pelo Grupo J&F 

foi direcionada à campanha de GABRIEL CHALITA, pelo PMDB, à prefeitura de São 

Paulo/SP. Os valores, indicados na tabela a seguir, foram pagos por FUNARO e por 

JOESLEY 80  para a empresa ALL WIN PROPAGANDA LTDA. - ME (CNPJ 

09.023.310/0001-04) ou a fornecedores da campanha, com intermediação de HUGO 

FERNANDES DA SILVA NETO, que tratava desses pagamentos à campanha e estava ciente 

da origem ilícita dos recursos, pois, além de receber valores milionários em espécie, emitiu 

notas fiscais frias às empresas do FUNARO com o fim de tentar conferir aparência de licitude 

aos recursos recebidos81.  

                                              
80  V. cópia do Apenso 22 do Inquérito nº 4.327 (STF), em anexo, que instrui a Ação Penal nº 1238-
44.2018.4.01.3400 e contém diversos termos de depoimentos do colaborador LÚCIO BOLONHA FUNARO, 
também gravado no HD Externo que instrui a Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400. Caminho: INQ 4327 \ 0087 
Apenso - 22. Termo de Depoimento nº 5 que presta LÚCIO BOLONHA FUNARO: 
atender os interesses de MICHEL TEMER na campanha de CHALITA, o DEPOENIE indicou que HUGO 
FERNANDES NETO procurasse DENÍLTON, pessoa ligada a JOESLEY; QUE a indicação tinha por objetivo a 
arrecadação de mais R$ 3.000.000,00 para a campanha de CHALITA; QUE esse valor correspondia a um crédito 
que o DEPOENTE tinha junto a JBS; QUE esse valor (R$ 3.000.000,00) foi pago por meio de boletos e de doação 
oficial ao PSC, partido coligado à campanha de CHALITA; QUE o valor doado ao PSC foi de R$ 1.000.000,00; 
QUE a doação ao PSC foi feita, de acordo com a planilha do DEPOENTE, no dia 24 de outubro de 2012; QUE 
o valor de R$ 2.000.000,00 foi usado para pagamentos de despesas de campanha escolhidas por HUGO 
FERNANDES e efetuados pelo grupo JBS; QUE os valores foram debitados em 2 de maio de 2012; QUE o 
DEPOENTE também providenciou pagamentos em espécie de outras fontes para a campanha; QUE também 
foram feitos repasses à campanha por meio de pagamentos de notas fiscais emitidas pela gráfica de nome ALL-
WIN PRODUÇÕES E ARTES GRÁFICAS, pagamentos estes efetuados pelas empresas do DEPOENTE e pela 
JBS; QUE acredita que essa gráfica seja 'empresa de fachada'; QUE não sabe se HENRIQUE CONSTANTINO 
fez pagamentos a gráfica ALL-WIN; QUE confirma que foram pagos para a campanha cerca de 3 milhões de 
reais através de JOESLEY, cerca de 3 milhões em dinheiro em espécies ao assessor de CHALITA, cerca de 3 
milhões de reais através de pagamento pela empresa do COLABORADOR, e cerca de 5-7 milhões doados por 
HENRIQUE CONSTANTINO; QUE, com exceção da doação oficial ao PSC, todos os outros valores foram pagos 
via caixa 2; QUE o DEPOENTE também emprestou o seu helicóptero, prefixo PR-FMB, para uso na campanha 
de CHALITA; [...] QUE fez dois almoços para CHALITA, um para arrecadar VALORES PARA A CAMPANHA e 
outro para agradecer os valores recebidos via caixa 2; QUE no almoço de agradecimento estavam presentes o 
DEPOENTE, EDUARDO CUNHA, HENRIQUE CONSTANTINO e seu irmão JOAQUIM, NENÊ CONSTANTINO, 
HUGO FERNANDES e o próprio GABRIEL CHALITA; QUE o almoço foi feito na casa de NENÊ CONSTANTINO, 
pai de HENRIQUE CONSTANTINO, nos fundos do parque do Ibirapuera, pois NENÊ CONSTANTINO estava cm 

.   

 
81 Os valores repassados à campanha de Gabriel Chalita foram analisados no do Relatório de Análise de Polícia 
Judiciária nº 104/2017  GINQ/DICOR/PF). 
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Os valores em espécie repassados a HUGO FERNANDES, no total de R$ 

1.550.000,00 (um milhão quinhentos e cinquenta mil reais), foram registrados por FUNARO 
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Esses pagamentos foram registrados, na planilha de movimento diário, no 

período de 09/05/2012 a 02/04/2013. 

-

JOESLEY, por sua vez, foram assim registrados:
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Também foram pagos por FUNARO valores à ALL WIN82, conforme registrado 

em sua planilha de movimento diário no período de 13/12/2012 a 20/08/2013. Foram feitos 

pagamentos via depósitos bancários, cheques e transferências, com base em notas fiscais frias 

emitidas pela ALL WIN para empresas do FUNARO. Ressalte-se que há algumas referências, 

, pois o direcionamento 

de parte da propina à campanha de CHALITA foi solicitado também por CUNHA a FUNARO. 

E, quanto ao destinatário das movimentações, menciona-se ALL WIN ou HUGO, que fazia a 

gestão do recebimento desses valores ilícitos na campanha. 

Também contribuiu para esse esquema de pagamentos ALEXANDRE 

MARGOTTO, que assinou três cheques em nome da SERRA DA CARIOCA (atual 

ARAGUAIA) à ALL WIN, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada, depositados em 

26/02/2013. 

Ainda em relação à campanha, FUNARO emprestou sua aeronave à CHALITA, 

que a utilizou pessoalmente pelo menos 9,4 horas de vôo.  

  No mesmo ano de 2013, em relação à distribuição de propina para EDUARDO 

CUNHA, destacam-se pagamentos a terceiros realizados por FUNARO, a pedido de CUNHA. 

  Em 08/01/2013, há registro na planilha de FUNARO de recebimento de propina 

no valor de R$ 2.350.000,00, vinculado à emissão de nota fiscal pela VISCAYA à 

ELDORADO. No mesmo dia, a pedido de CUNHA, foi feita transferência de R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais) para a empresa AMERICAN SIGN COMUNICAÇÃO (CNPJ 

04.342.065/0001-76)83: 

                                              
82 Ressalte-se que, além desses pagamentos, a ALL WIN também recebeu valores vinculados à campanha 
oficialmente, conforme extrato de prestação de contas eleitorais em anexo (Nº Controle: 0001571072SP6351230 
Data Entrega: 07/12/2012). 

83 Como registrado no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 113/2017  GINQ/DICOR/PF, da mesma 
forma que nas demais operações em favor de terceiros e pedido de CUNHA, a cópia do respectivo comprovante 
do TED encontrava-se gravada no HD de CUNHA, em uma pasta cujo nome faz menção as movimentações de 
"BOB" (/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2011 A 2015/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ANUAL 
GERAL 2013/1130113/BOB). 
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 A AMERICAN SIGN, em 2012, prestou serviços a candidatos a cargos no Rio 

de Janeiro, inclusive do PMDB, mesmo partido de CUNHA 84 , bem como a GABRIEL 

CHALITA, candidato à prefeitura pelo PMDB de São Paulo/SP em 201285. 

                                              
84 V. extrato de prestação de contas eleitorais em anexo sobre a AMERICAN. 
 
85 V. extrato de prestação de contas eleitorais em anexo (Nº Controle: 0001571072SP6351230 Data Entrega: 
07/12/2012). 
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No mês seguinte, após o recebimento de propina em 04/02/2013, nos valores de 

R$ 2.750.000,00 e R$ 850.000,00 por meio de notas emitidas pela VISCAYA e pela SERRA 

DA CARIOCA (atual ARAGUAIA) à ELDORADO, foram realizados pagamentos, a pedido 

de CUNHA, em 06/02/2013, a TORRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.: 

 

 

Trata-se da empresa com nome fantasia CONVENIÊNCIA COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS, localizada no POSTO DA TORRE e que tem como um dos sócios CARLOS 

HABIB CHATER.

Também em 2013, nos meses de março e abril, há outras movimentações 

relevantes.  
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Na planilha de pagamentos efetuados pelo Grupo J&F ( ), há um 

registro, em 05/03/2013, de 

movimento diário, por sua vez, foi feito registro, em 06/03/2013, de recebimento de propina da 

J&F no valor de R$ 2.871.810,00, a partir da emissão de nota fiscal fictícia pela VISCAYA. 

Registrou-se ainda saída no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para a empresa 

JJMB PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ: 07704144/0001-78), que tem como sócio JOESLEY 

MENDONÇA BATISTA.  

 

Essa transação envolveu a venda de um veículo Lamborghini Gallardo da 

empresa dos irmãos BATISTA a FUNARO, que, meses depois, em outubro do mesmo ano, 

vendeu o mesmo veículo, pelo mesmo preço, a RANNERY LINCOLN GONÇALVES 

PEREIRA (CPF: 967.083.796-00), sócio da EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ: 05085845/0001-40)86. 

                                              
86 V. páginas 61-65 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 113/2017  GINQ/DICOR/PF (valores 

CPF: 967.083.796-00)
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a partir da transferência de valores via TED)

BERTIN), conforme registro de duas entradas nos valores de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais) e R$ 700.000,00 (setecentos mil reais),  

 

 

 

 GEDDEL LIMA buscou pessoalmente esses valores em São Paulo, enquanto 

esteve hospedado no Hotel Renaissance de 7 a 8 de março87. 

Ainda no mesmo mês de março, em 27/03/2013, foi registrado na planilha de 

FUNARO o recebimento de propina nos valores de R$ 990.000,00 e R$ 210.000,00, vinculados 

à emissão de notas fiscais pela ARAGUAIA e pela VISCAYA à ELDORADO. Na semana 

                                              
pagos pelo Grupo J&F), já mencionado. 
 
87 V. documentos sobre a hospedagem GEDDEL nas fls. 982-993 do IPL (Num. 6148220 - Pág. 24 e ss.). 
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seguinte, ALTAIR chega em São Paulo para coletar valores devidos a EDUARDO CUNHA, 

debitados da planilha de FUNARO:   

 

 Os registros na planilha indicam saída de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 

em 04/04/2013 e R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais) em 05/04/2013, em espécie 

CUNHA (BOB), com indicação expressa de que R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 

deveriam ser entregues a ALTAIR -   
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 Essa entrega também foi registrada em razonete manuscrito de FUNARO88, 

conforme destaque em amarelo a seguir: 
 

 

 

 

 O destaque em verde acima trata de pagamentos nos valores de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais) e R$430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) referentes a carros 

comprados por LÚCIO BOLONHA FUNARO para EDUARDO CUNHA. As transações foram 

feitas com JOÃO JORGE89, dono de uma concessionária em São Paulo/SP, de quem LÚCIO 

                                              
88 Documento acondicionado em um envelope pardo com a inscrição "Cta Ano 2013", com 18 folhas na cor laranja 
com várias anotações, apreendido no Item 04 do Auto de Apreensão nº 69/2017 fls. 966-967 do IPL (Num. 
6148220 - Pág. 8 e ss.). 
 
89 JOÃO JORGE CHAMLIAN (CPF 257.572.008-71) é sócio da AUTOMIAMI COMERCIAL LTDA. (CNPJ 
04001669000159). 

JOÃO JORGE CHAMLIAN (CPF 257.572.008JOÃO JORGE CHAMLIAN (CPF 257.572.008-71) é sócio da AUTOMIAMI COMERCIAL LTDA. (CNPJ JOÃO JORGE CHAMLIAN (CPF 257.572.008
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costumava comprar veículos. Foram efetuados três pagamentos: R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais) no dia 01/04/2013; R$430.000,00 (quatrocentos e trinta mi1 reais) no dia 

11/04/2013 (valor exato de um dos carros mencionados nas anotações acima) e R$ 100.000,00 

(cem mil reais) no dia 25/04/2013: 
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 Ainda em abril de 2013, também houve distribuição de recursos a HENRIQUE 

ALVES. Em 16/04/2013, foi registrado na planilha de FUNARO o recebimento de propina no 

valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), vinculados à emissão de nota 

fiscal fictícia pela ARAGUAIA à FLORA e, três dias depois, foram gerados valores em espécie 

no total de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), que foi dividido entre EDUARDO CUNHA 

e HENRIQUE ALVES, via WELLINGTON, que provavelmente levou os recursos utilizando 

aeronave de FUNARO, pois o relatório de abastecimento de sua aeronave previu parada em 

Natal/RN em 19/04/2013: 

 

 

  

 Em junho de 2013, foram feitos mais pagamentos a terceiros em relação à 

propina recebida do Grupo J&F e devida a CUNHA.  

 Em 06/06/2013, na planilha de FUNARO, há registro de recebimento de propina 

nos valores de R$ 1.800.000,00 e R$ 800.000,00 a partir de notas fiscais emitidas pela 

ARAGUAIA e pela VISCAYA à FLORA. No mesmo dia, FUNARO providenciou 
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transferência dos valores de R$ 125.000,00, R$ 225.000,00 e R$ 196.000,00 a empresas 

indicadas por CUNHA: 

 

 

 

 

 

 

foram: PEDROSA EVENTOS - EIRELI (CNPJ 15.572.565/0001-10); ALL WIN 

PROPAGANDA LTDA. - ME (CNPJ 09.023.310/0001-04); e LASTRO INDUSTRIA 

GRAFICA (CNPJ 39.528.757/0001-98). Dessas, a PEDROSA EVENTOS e a ALL WIN 

PROPAGANDA aparecem em outros registros nas planilhas de FUNARO de distribuição de 

propina a CUNHA e foram fornecedores de serviços de publicidade para a campanha de 

GABRIEL CHALITA (PMDB) à prefeitura de São Paulo/SP em 201290 . Já a LASTRO 

                                              
90 V. extrato de prestação de contas eleitorais em anexo (Nº Controle: 0001571072SP6351230 Data Entrega: 
07/12/2012). 
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INDUSTRIA GRAFICA, em 2012, prestou serviços a candidatos a cargos no Rio de Janeiro, 

inclusive do PMDB, mesmo partido de CUNHA91. 

 No dia 18/06/2013, houve recebimento de propina no valor de R$ 1.500.000,00 

com base em nota fiscal emitida pela VISCAYA à FLORA e, dois dias depois, FUNARO 

TAPECARIA WILLIAM e R$ 22.500,00 à ENO INDUSTRIA AERONAUTICA LTDA.: 

 

 

                                              
 
91 V. extrato de prestação de contas eleitorais em anexo sobre a LASTRO. 
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 E, um dia depois, FUNARO entregou a CUNHA o total de R$ 302.000,00 

(trezentos e dois mil reais) em espécie, bem como transferiu recursos a terceiros (R$11.728,32 

em favor de DELMARC COM RIO LTDA. e depósito em dinheiro de R$ 15.000,00 em favor 

de ANDERSON DOS SANTOS SILVA) com débito da conta de CUNHA92. 

                                              
92 V. pag. 121-123 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 105/2017  GINQ/DICOR/PF (EDUARDO 
CUNHA). 
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 Também poucos após o recebimento de propina via FLORA no dia 18/06/2013, 

no valor de R$ 1.500.000,00, FUNARO entregou a parte devida a GEDDEL em Salvador/BA.  

Em 21/06/2013, FUNARO gera valores em espécie no total de R$ 815.000,00 (oitocentos e 

quinze mil reais), dos quais R$ 615.000,00 (seiscentos e quinze mil reais) na conta PRT  e 

R$ 200.000,00 (duzentos mil e reais) na conta RIO . Na mesma data, registra a saída de 

R$300.000,00 (trezentos mil reais) para CUNHA R$500.000,00 (quinhentos mil 

reais) para lf-salv  referindo-se a GEDDEL: 
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 Os valores destinados a GEDDEL foram repassados a ele pelo próprio FUNARO, 

que viajou a Salvador para assistir ao jogo de futebol entre Brasil e Itália pela Copa das 

Confederações em 22/06/2013. 

 LÚCIO FUNARO viajou de Jundiaí/SP para Salvador em sua aeronave, 

acompanhado de seu advogado DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE, e um amigo deste, 

RICARDO POIVEZAN, em 21/06/2013. DAUTO viajou a convite de LÚCIO FUNARO para 

assistir ao jogo e, no embarque, percebeu que FUNARO carregava duas bagagens, uma delas 

do tipo mala de viagem, e a outra, uma mala tipo bolsa, o que chamou a atenção do advogado, 

por se tratar de viagem de curta duração. 

 DAUTO BARBOSA perguntou qual o motivo para LÚCIO FUNARO levar 

duas bagagens, ao que este respondeu 

tom jocoso disse que, se algo acontecesse a ele, o depoente [DAUTO] poderia ficar com a 
93. Durante a hospedagem no Hotel Catussaba Business, os dois 

não mantiveram muito contato, mas de fato foram juntos ao jogo. E, no retorno, DAUTO 

BARBOSA percebeu que FUNARO não carregava mais a mala do tipo bolsa/sacola, que, de 

fato, continha valores ilícitos e foi entregue por FUNARO a GEDDEL, como narrado pelo 

colaborador. 

 Dois meses depois, FUNARO registra em sua planilha recebimento de propina 

nos valores de R$ 2.100.000,00 e R$ 1.150.000,00 da ELDORADO, em 19/08/2013, a partir 

do pagamento de notas fiscais emitidas pela ARAGUAIA e pela VISCAYA. No dia seguinte, 

FUNARO transfere um total de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) para 

terceiros, com débito da conta de CUNHA: 

                                              
93 Termo de Depoimento de DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE na fl. 1018-1019 do IPL (Num. 6148220 
- Pág. 58 e ss.).
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 Foram beneficiadas as empresas ALL WIN PROPAGANDA LTDA  ME 

(CNPJ 09.023.310/0001-04), que, como já mencionado, foi fornecedora de serviços de 

publicidade para a campanha de GABRIEL CHALITA (PMDB) à prefeitura de São Paulo/SP 

em 2012, e a AR MORAIS COM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. 

 EDUARDO CUNHA também recebeu parte dessa propina em espécie. 

ALTAIR voou do Rio de Janeiro/RJ para São Paulo/SP no dia 23/08/2013, mesma data em que 
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há registro na planilha de FUNARO de saída do valor de R$149.000,00 (cento e quarenta e 

nove mil reais) em espécie a CUNHA: 

 

 

 

 No mês seguinte, o emissário de CUNHA para coletar valores em espécie foi 

SIDNEY SZABO. Em 02/09/2013, há registro de entrada dos valores de R$ 1.650.000,00 e de 

R$ 1.100.000,00, a título de propina paga pela ELDORADO com base em notas fiscais frias 

emitidas pela VISCAYA e pela ARAGUAIA. Poucos dias depois, FUNARO gera valores em 

espécie e entrega R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a SZABO, que viajou a São Paulo para 

fazer a coleta e depois retornou ao Rio de Janeiro.
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 Em 2014, nos dias 07/02/2014, 11/03/2014 e 18/03/2014, foram registradas 

entradas de propinas pagas pelo Grupo J&F nos valores de R$ 255.000,00, 245.000,00, 

R$ 1.000.000,00 e R$ 600.000,00, com base em notas fiscais emitidas por empresas de LÚCIO 

FUNARO94. 

 Nesse período, foram realizadas entregas de recursos em espécie a EDUARDO 

CUNHA, no Rio de Janeiro, no total de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), nos 

seguintes valores: R$ 300.000,00, em 07/02/2014; R$ 100.000,00 em 14/02/2014; 

R$ 100.000,00 em 19/02/2014; R$ 150.000,00 em 21/02/2014; R$ 250.000,00 em 28/02/2014; 

R$ 100.000,00 em 17/03/2014; e R$ 100.000,00 em 18/03/201495, obtidos com os doleiros 

CLÁUDIO FERNANDO e VINÍCIUS CLARET . 

 Ainda em março de 2014, foi feita distribuição de parte da propina a GEDDEL. 

Em 21/03/2014, FUNARO registra que obteve R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em espécie 

com doleiros, e que o mesmo valor foi destinado a GEDDEL ( ):

 

 

 

Esses valores foram levados a GEDDEL pelo próprio FUNARO, quando viajou 

a Salvador/BA, acompanhado de RAQUEL PITTA, sua esposa. Ficaram hospedados no Hotel 

                                              
94 V. Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 113/2017  GINQ/DICOR/PF, p. 88-92. 
95 V. Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 105/2017  GINQ/DICOR/PF, p. 12-15. 
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Pestana 96 , onde ocorreu a entrega de recursos a GEDDEL, armazenados em seu veículo 

: 
 

 

 

 Ainda no ano de 2014, no período próximo às eleições, JOESLEY BATISTA 

acertou antecipar o pagamento de cerca de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) em 

propina a EDUARDO CUNHA, utilizando-  que possuía com LÚCIO FUNARO, 

para que o então deputado pudesse 

dos Deputados, ao pagar despesas de campanha de aliados97. 

                                              
96 V. Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 101/2017  GINQ/DICOR/PF, p. 19-25. Informações de 
hospedagem no Hotel Pestana nas fls. 974-979 do IPL (Num. 6148220 - Pág. 16 e ss.).
 
97 Termo de Depoimento que presta JOESLEY MENDONÇA BATISTA em 29 de agosto de 2017, fls. 416-
419 do Inquérito 4.327/STF, cópia que consta da mídia de fl. 1658 do IPL, gravada em HD entregue à 10ª Vara 
Federal pela autoridade policial que relatou o IPL (v. Ofício em Num. 6166440 - Pág. 1): 
R$ 30 milhões destinados a apoio para que EDUARDO CUNHA viesse a se eleger a Presidente da Câmara em 
2015, estes valores não estão relacionados com as medidas acima mencionadas para a federalização e melhoria 
da qualidade da carne; QUE na verdade esses R$ 30 milhões foram debitados da conta-corrente que o depoente 
tinha com LÚCIO para pagamentos de propina a título de antecipação para futuros atos ilícitos compensatórios 
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 O recebimento desses valores ilícitos ocorreu no período de junho a agosto de 

2014, como destacado a seguir, em parte via pagamento de notas frias emitidas pela VISCAYA 

e pela ARAGUAIA a empresas do Grupo J&F98. 

 

                                              
do grupo do PMDB da Câmara; QUE segundo ouviu de RICARDO SAUD, desses R$ 30 milhões, R$ 15 milhões 
foram destacados por EDUARDO CUNHA para comprar o apoio da bancada do PMDB de Minas Gerais, 
representada por ANTÔNIO ANDRADE e JOÃO MAGALHÃES, e os outros R$ 15 milhões foram distribuídos por 
EDUARDO CUNHA aos seus aliados de diversas bancadas; QUE esses valores foram pagos no período eleitoral 
de 2014, tendo EDUARDO CUNHA financiado diversas campanhas, já com propósito de comprar a sua eleição 
à presidência da Câmara, o que de fato veio a ocorrer no início de 2015; QUE como dito acima esses valores 
foram todos debitados da conta-planilha de LÚCIO BOLONHA FUNARO, se destacando o dia 28/08/2014 em 

(destacou-se). Termo de Depoimento que presta JOESLEY MENDONÇA 
BATISTA no dia 29 de agosto de 2017, nas fls. 1052-1062 do IPL (Num. 6148220 - Pág. 91 e ss.): 
planilha ["conta-corrente" que LÚCIO BOLONHA FUNARO mantinha junto à J&F] àquela altura [final do ano 
de 2015] apresentava um saldo devedor de mais ou menos o mesmo valor, principalmente em função de R$ 30 
milhões utilizados para a compra de votos de Deputados Federais na campanha de EDUARDO CUNHA à 

. 
 
98 Segundo LÚCIO FUNARO, os códigos destacados em verde na imagem significam: "CE"- Cosentino Eduardo 
= EDUARDO CUNHA; "CE ASRG" - ALEXANDRE SANTOS e SORAYA SANTOS = Cônjuges e Deputados 
Federais pelo Rio de Janeiro/RJ, filiados ao PMDB (as iniciais de CUNHA, "CE", nessa transação e nas demais, 
deu-se pelo fato do pagamento ter sido efetuado por ordem de EDUARDO CUNHA; "CE PIAUI" - MARCELO 
COSTA E CASTRO = Político do Piauí, filiado ao PMDB e ex-Ministro do Governo Dilma Rousseff, reeleito 
Deputado Federal nas eleições de 2014; "CE SAND" - SANDRO MABEL = Deputado Federal de Goiás, filiado 
ao PMDB; "CE ARRUDA" - JOSÉ ROBERTO ARRUDA, filiado ao PR, ex-Deputado Federal e ex-Governador 
do DF; "CE SALDO" - Segundo FUNARO, seria o saldo dos R$30 milhões prometidos por JOESLEY BATISTA 
a EDUARDO CUNHA (V. Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 105/2017  GINQ/DICOR/PF, p. 
134-145). 
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 No mesmo ano de 2014, HENRIQUE ALVES recebeu parte da propina paga 

pelo Grupo J&F. Em 06/10/2014, foram feitos pagamentos de propina pela J&F nos valores de 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) com base em 

notas fiscais frias emitidas pela VISCAYA e pela ARAGUAIA. Na planilha de movimentação 

diária, no dia seguinte, foi registrada uma saída de recursos em nome de HENRIQUE ALVES 

 de R$ 8.000.00 (oito mil reais) a E H S VIAGENS E TURISMO 

LTDA, por meio de cheque n° 331, emitido pela VISCAYA.  



 

 
 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Força-Tarefa Greenfield 

                       
 
 

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

98 

 

 

 

 Trata-se de apenas uma das várias distribuições de propina que LÚCIO 

FUNARO fez em benefício de HENRIQUE ALVES, para pagamento de despesas da campanha 

deste ao cargo de governador do Rio Grande do Norte pelo PMDB em 2014: as transferências 

para as empresas E H S VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ n° 12660695000117), 3S 

SERVIÇOS LTDA. (CNPJ n° 00966313000107) e SUPERMERCADO BERGAMINI LTDA. 
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(CNPJ n° 43559079000106) referem-se ao pagamento de despesas com fretamento de 

helicóptero99. 

 Em 2015, como já mencionado, foi providenciado um contrato -

no valor de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) por JOESLEY BATISTA e LÚCIO 

FUNARO, para dissimular propina já paga e a pagar futuramente, inclusive no caso de eventual 

prisão de FUNARO. Esse contrato foi assinado em dezembro de 2015 ou início de 2016100, mas 

com data retroativa a 2012, e a via original foi destruída, para evitar perícia101.  

                                              
99 V. Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 103/2017  GINQ/DICOR/PF. Essas movimentações já foram 
objeto da denúncia do MPF/RN (http://www.mpf.mp.br/rn/sala-de-imprensa/docs/denuncia-novembro-2017). 
 
100 Depois da deflagração da Operação Catilinárias, em 15 de dezembro de 2015, na qual FUNARO foi alvo de 
busca e apreensão. 
 
101  V. cópia do Apenso 22 do Inquérito nº 4.327 (STF), em anexo, que instrui a Ação Penal nº 1238-
44.2018.4.01.3400 e contém diversos termos de depoimentos do colaborador LÚCIO BOLONHA FUNARO, 
também gravado no HD Externo que instrui a Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400. Caminho: INQ 4327 \ 0087 
Apenso - 22. Termo de Depoimento nº 1 que presta LÚCIO BOLONHA FUNARO: 
2015, Joesley compareceu à casa do depoente acompanhado da esposa, ocasião em que trataram do crédito da 
compra da Alpargatas; Que, nessa ocasião, em razão das preocupações acima relatadas [a respeito da 
investigação das contas de EDUARDO CUNHA NO EXTERIOR], o depoente combinou com Joesley que a 
comissão devida ao depoente em razão da operação da Alpargatas e outros valores pendentes referentes à solução 
da disputa entre Joesley e a família Bertin ficaria com o próprio Joesley, a fim de que o crédito fosse utilizado 
para amparar a família do depoente na eventualidade de ocorrer a prisão do depoente; Que, no dia 15 de 
dezembro de 2015, o depoente foi alvo de busca e apreensão na operação Catilinárias; Que Geddel, nessa ocasião, 
avisou ao depoente que não iria exigir, por ora, a comissão a que tinha direito em razão da operação da 
Alpargatas; Que Joesley chamou o depoente no dia 18 de dezembro de 2015 para ir a sua casa, ocasião em que 
lhe foi indagado se havia sido apreendido alguma coisa comprometedora em seu local de trabalho; Que, nessa 
ocasião, Joesley já estava de posse de cópia da Ação Cautelar 4044 (Operação Catilinárias); Que Joesley falou 
que quem lhe passou cópia dessa ação foi o advogado José Gerardo Grossi e que o conhecia em razão de uma 
venda de uma fazenda do mesmo para a família Batista; Que a preocupação de Joesley cresceu exponencialmente; 
Que Joesley, nessa 
combinando que combinassem as versões; Que nesta mesma reunião do dia 18 de dezembro de 2015, Joesley e 
seu advogado Francisco propuseram ao depoente fazer um contrato guarda-chuva no valor de R$ 100 milhões a 
fim de dar aparência de legalidade aos negócios já efetuados entre o depoente, Bertin e Joesley; Que esse contrato 
tinha função de dar dupla tranquilidade ao grupo J&F e origem para os pagamentos efetuados as empresas do 
declarante ou de sua responsabilidade e de dar tranquilidade ao declarante de ter seus créditos reconhecidos 
pelo grupo J&F; Que essas conversas reforçaram o pacto que o depoente e o Joesley haviam fechado no dia 11 
de dezembro de 2015; Que Joesley e Francisco chamaram Natalino Bertin para também alinhar contratos e 
discursos, visto que o escopo dos contratos eram a disputa judiciais em razão dos grupos; Que, no caso de êxito, 
o depoente seria remunerado por ambas as partes; [...] Que, com relação ao contrato guarda-chuva acima 
referido, o depoente deseja informar que, quando assinaram o contrato, o assinaram com data retroativa a 2012 
e que assinaram o contrato em duas vias, tiraram cópias, e destruindo o original; Que esse contrato foi assinado 
em dezembro de 2015 ou janeiro de 2016; Que a intenção era que não houvesse originais para "não dar perícia", 

Termo de Depoimento que presta 
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 FUNARO então reuniu-se com FRANCISCO DE ASSIS E SILVA, diretor da 

JBS à época, em várias ocasiões, para formalizar o contrato e para acordar sobre a forma de 

pagamento, e chegaram a acertar um pagamento antecipado de R$ 1.800.000,00 (um milhão e 

oitocentos mil reais) em três parcelas102. 

                                              
JOESLEY MENDONÇA BATISTA no dia 29 de agosto de 2017, nas fls. 1052-1062 do IPL (Num. 6148220 
- Pág. 91 e ss.): 
BOLONHA FUNARO, que trocavam diuturnamente mensagens de texto; QUE o depoente conhece GEDDEL 
VIEIRA LIMA há cerca de vinte anos em razão da família dele possuir fazenda de gado na Bahia e fornecer gado 
para a JBS S.A.; QUE por conta dessa relação anterior, o depoente tinha acesso direto a GEDDEL VIEIRA LIMA 
sem a necessidade de intermediação de LÚCIO BOLONHA FUNARO e EDUARDO CUNHA, embora saiba que 
GEDDEL seja do mesmo grupo político conhecido como "PMDB DA CÂMARA"; QUE a J&F INVESTIMENTOS 
elaborou um contrato, em dezembro de 2015/janeiro de 2016, com LÚCIO BOLONHA FUNARO, para lastrear e 
dar um ar de regularidade a uma "conta-corrente" que LÚCIO BOLONHA FUNARO tinha com a J&F para 
receber as "propinas" devidas pelas operações de crédito que ele conseguia junto à Caixa Econômica Federal e 
FI-FGTS, além de benefícios obtidos junto ao Ministério da Agricultura; QUE esse contrato tinha um valor de 
R$ 100 milhões dos quais aproximadamente R$ 80 milhões já estavam quitados; QUE o depoente teria acertado 
com LÚCIO esse valor de R$ 100 milhões, para ter uma "gordura" de R$ 20 milhões para provisionar futuras 
necessidade  
 
102 Termo de Depoimento que presta JOESLEY MENDONÇA BATISTA no dia 16 de junho de 2017, nas fls. 
1525-1537 do IPL (Num. 6148246 - Pág. 120 e ss.): 
BO -

que ele conseguia junto à Caixa Econômica Federal e FI -FGTS, além de benefícios obtidos junto ao Ministério 
da Agricultura; QUE acredita que tenha realizado mais de dez operações de crédito junto à CEF e FI -FGTS, com 
participação de LUCIO BOLONHA FUNARO e EDUARDO CUNHA; QUE esse contrato tinha o valor de R$ 100 
milhões dos quais aproximadamente R$ 80 milhões já estavam quitados; QUE o depoente teria acertado com 

gens indevidas; QUE o depoente pediu para FRANCISCO DE ASSIS se 
reunir com LÚCIO BOLONHA FUNARO para a formalização do contrato; QUE FRANCISCO DE ASSIS não 
tinha conhecimento das tratativas ilícitas realizadas entre o depoente e LÚCIO BOLONHA FUNARO; QUE de 
fato LUCIO BOLONHA FUNARO participou de uma intermediação para resolver problema societário do 
grupo BERTIN com o grupo J&F INVESTIMENTOS, que culminou na compra da participação do grupo 
BERTIN na JBS S.A.; QUE o depoente não efetuou nenhum pagamento a LÚCIO BOLONHA FUNARO com 
relação a essa intermediação da J&F como grupo BERTIN, e se houve pagamento foi por parte dos BERTIN, 
no entanto, para facilitar eventual história a ser contada, combinou com LÚCIO BOLONHA FUNARO que os 
R$ 100 milhões seriam a comissão sobre essa operação; QUE o depoente fez inclusive uma divulgação na 
imprensa desta história-cobertura da comissão de R$ 100 milhões, mas que agora, em razão da sua 
obrigatoriedade de falar a verdade por conta de sua colaboração premiada, desmente essa história e confirma 
o falseamento do objeto do contrato; [...] QUE essa história era do conhecimento somente de LÚCIO 
BOLONHA FUNARO e do depoente, razão pela qual todos os demais envolvidos como FRANCISCO DE 
ASSIS, ROBERTA FUNARO YOSHIMOTO, DANTE BOLONHA FUNARO e FLORISVALDO CAETANO 
DE OLIVEIRA acreditavam que os pagamentos eram lícitos e decorrentes desse contrato; QUE o irmão do 
depoente WESLEY MENDONÇA BATISTA também sabia do contrato falso com LÚCIO BOLONHA 
FUNARO, mas em nenhum momento teve qualquer participação nesse evento . JOESLEY BATISTA 
declarou ainda sobre os repasses a EDUARDO CUNHA, após a sua prisão, no valor de R$ 5.000.000,00 
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  Em uma dessas reuniões, que costumavam ocorrer na residência e no escritório 

de LÚCIO FUNARO, FRANCISCO foi apresentado ao irmão de LÚCIO, DANTE BOLONHA 

FUNARO, que ficaria responsável por receber os pagamentos relativos ao contrato, caso 

LÚCIO fosse preso, o que de fato aconteceu em 1º/07/2016. 

 Assim, após o pagamento de uma primeira parcela de R$ 600.000,00 (seiscentos 

mil reais) via transferência bancária à VISCAYA, com a prisão de LÚCIO FUNARO, os 

pagamentos de propina a ele passaram a ser recebidos, em espécie, por seus irmãos DANTE e 

ROBERTA FUNARO103, em 2016 e 2017104. 

 As entregas dos valores foram efetuadas por FLORISVALDO105, com exceção 

da última, realizada por RICARDO SAUD.  

                                              

contudo, como se trata de vantagem indevida decorrente da atuação do ex-parlamentar em relação ao 
projeto de lei sobre a renovação da desoneração tributária do setor de aves, esse fato não será abordado na 
presente denúncia. 

Termo de Depoimento de FRANCISCO DE ASSIS E SILVA nas fls. 1538-1541 do IPL (Num. 6148246 - Pág. 
133 e ss). V. também seu Anexo Complementar 1 relativo ao Acordo de Leniência e elementos de corroboração 
(em anexo). FRANCISCO DE ASSIS nega conhecimento sobre o caráter ilícito do contrato: e depois, 
durante o processo de colaboração, que os valores eram em parte propina para que Lúcio Funaro repassasse a 

. 
  
103  V. cópia do Apenso 22 do Inquérito nº 4.327 (STF), em anexo, que instrui a Ação Penal nº 1238-
44.2018.4.01.3400 e contém diversos termos de depoimentos do colaborador LÚCIO BOLONHA FUNARO, 
também gravado no HD Externo que instrui a Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400. Caminho: INQ 4327 \ 0087 
Apenso - 22. Termo de Depoimento nº 1 que presta LÚCIO BOLONHA FUNARO: 
depoente, conforme estabelecido anteriormente, Dante procurou Francisco para receber parte do dinheiro devido 
ao depoente; Que Francisco afirmou que precisaria de alguns dias para que pudesse conseguir o dinheiro em 
espécie; Que foram feitos dois pagamentos a Dante, no valor de R$ 600.000,00 cada um, nos meses de julho e 
agosto, e para Roberta, irmã do depoente, foram feitos os seguintes pagamentos: um pagamento no valor de 
R$ 600.000,00; no mês de setembro e mais sete pagamentos de R$ 400.000,00, nos meses de outubro, dezembro, 
janeiro, fevereiro, março, abril e maio, este último antecipado para final de abril; Que, em virtude desses 

 

104 Esses pagamentos são também analisados nos autos do IPL nº 48679-55.2017.4.01.3400, mas sob a perspectiva 
da prática do crime de embaraço (art. 2°, § 1°, da Lei n. 12.850/2013). Na presente denúncia, a conduta é tratada 
com relação à imputação do crime de corrupção.
 
105 V. Termo de Depoimento de FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA nas fls. 684-687 do Inquérito 
4483/STF, cuja cópia conta da mídia de fls. 1658 dos autos do presente IPL, gravada em HD entregue à 10ª Vara 
Federal pela autoridade policial que relatou o IPL (v. Ofício em Num. 6166440 - Pág. 1). V. também anexo 42 do 
Acordo de Leniência celebrado pelo MPF com a J&F, bem como anexo complementar 13 de FLORISVALDO. 
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 As primeiras duas entregas, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), 

foram feitas a DANTE FUNARO106, uma na Praça Vinicius de Moraes, no Morumbi, e a outra 

no estacionamento superior do shopping Butantã.  

                                              
No anexo complementar 13, consta que 
em espécie a Dante Funaro e a Roberta Funaro. As primeiras entregas foram a Dante Funaro: no ano de 2016, 
de julho a agosto, eu fiz duas entregas de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) cada uma, valores em espécie, 
ambas em São Paulo  a primeira na Praça Vinicius de Moraes, no Morumbi, e a segunda no estacionamento 
superior do shopping Butantã. Lembro que me encontrei com Dante na sede da JBS, quando ele me foi 
apresentado por Francisco de Assis e Silva. Eu combinei com Dante um encontro na padaria Vila Colmeia (Rua 
Jorge João Saad, 406, Morumbi, São Paulo). No dia combinado, em julho de 2016, eu deixei o dinheiro no porta-
malas do meu carro na praça acima mencionada no Morumbi e fui até a padaria, local em que encontrei Dante, 
tomamos um café e saímos com o carro dele. Demos algumas voltas, conforme caminho que eu ia indicando para 
Dante, até que paramos na praça, em frente ao meu carro, quando eu peguei o dinheiro, entreguei a ele e fui 
embora. Na segunda vez, em agosto de 2016, encontramo-nos na mesma padaria no Morumbi. A dinâmica foi a 
mesma, demos umas voltas e chegamos ao shopping Butantã, em cujo estacionamento estava meu carro com o 
dinheiro dentro. Entreguei a ele e fui embora. No período de outubro de 2016 a abril de 2017, houve outras cinco 
entregas a Roberta Funaro, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) cada uma, no estacionamento da 
JBS em São Paulo. A última entrega feita por Ricardo Saud, cujos valores eu repassei a ele, conforme sua 
solicitação. Recordo que encontrei Roberta na sede da JBS em São Paulo, quando me foi apresentada por 
Francisco de Assis, que me avisava os dias em que ela viria à JBS para receber valores. Eu encontrava Roberta 
e combinava a operacionalização das entregas. Nas três primeiras delas, eu fui de carro até o local previamente 
combinado, onde encontrava Roberta, que entrava em meu carro. Eu dirigia até o estacionamento do 
supermercado Extra, próximo à sede do Grupo J&F, para que ela tomasse um táxi. Ela descia do meu carro com 
uma pasta que continha os valores apontados acima e que eu havia lhe entregado no veículo. Na quarta 
oportunidade, a entrega de valores foi feita no estacionamento do escritório da JBS em São Paulo, quando parei 
do lado oposto do carro de Roberta e lhe entreguei a pasta com o dinheiro, sendo que não me recordo das 

. 
 
106 V. Termo de Declarações que presta DANTE BOLONHA FUNARO, fls. 505-507 do Inquérito 4.483/STF, 
cuja cópia conta da mídia de fls. 1658 dos autos do presente IPL, gravada em HD entregue à 10ª Vara Federal pela 
autoridade policial que relatou o IPL (v. Ofício em Num. 6166440 - Pág. 1): o de LUCIO 
BOLONHA FUNARO, fazendo questão de ressaltar que desde 2002 mantém uma relação distante de seu irmão; 
QUE igualmente nunca foi sócio de sua irmã ROBERTA FUNARO; QUE o principal motivo de manter uma 
relação mais afastada de seu irmão é justamente porque o declarante mantém sua vida em ordem e vive da sua 
reputação, e diante das notícias que envolvem seu irmão tem receio de que sua vida pudesse sofrer algum tipo de 
abalo; QUE é sócio da empresa DANTE BOLONHA FUNARO M.E., CNPJ nº 07896325/0001-43; QUE 
desconhece eventuais atividades supostamente ilícitas desenvolvidas por seu irmão LUCIO BOLONHA FUNARO; 
QUE nunca participou de atividades profissionais ou laborais do irmão LUCIO; QUE visitou seu irmão LUCIO 
na PAPUDA, e também na carceragem da Polícia Federal, ambos em Brasília/DF; QUE em janeiro de 2016, com 
o nascimento da filha de LUCIO, o declarante se reaproximou um pouco do convívio familiar com o irmão; QUE 
em uma visita ao escritório de LUCIO, de forma ocasional, foi apresentado a FRANCISCO DE ASSIS; QUE 
LUCIO conversou com FRANCISCO em uma sala enquanto o declarante aguardou no gabinete de LUCIO; QUE 
após a conversa de LUCIO com FRANCISCO, o irmã (sic) retornou a sua sala e informou ao declarante que 
possuía um contrato com a JBS e que se algo de ruim lhe acontecesse, que o declarante procurasse FRANCISCO 
DE ASSIS, para cobrar a dívida a fim de arcar com despesas de escritório, domésticas entre outras; QUE após a 
prisão de LUCIO o declarante entrou em contato com FRANCISCO DE ASSIS para cobrar a dívida que seu irmão 
havia mencionado; QUE se recorda que LUCIO foi preso no dia 01 de julho de 2016, e que no dia 04 do mesmo 
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 FLORISVALDO foi apresentado a DANTE por FRANCISCO DE ASSIS na 

sede da JBS, e agendaram um encontro na padaria Vila Colmeia (Rua Jorge João Saad, 406, 

Morumbi, São Paulo). No dia combinado, em julho de 2016, FLORISVALDO deixou o 

dinheiro no porta-malas do seu carro na praça mencionada no Morumbi e foi até a padaria, onde 

encontrou DANTE, tomaram um café e saíram com o carro deste. Após algumas voltas no 

carro, conforme orientação de FLORISVALDO, estacionaram o veículo na praça, em frente ao 

de FLORISVALDO, que pegou o dinheiro e entregou-o a DANTE. 

 De maneira semelhante, na segunda entrega, em agosto de 2016, encontraram-

se na mesma padaria no Morumbi e, após circularem de carro, chegaram ao shopping Butantã, 

em cujo estacionamento estava o carro de FLORISVALDO com os valores em espécie, que 

foram entregues a DANTE. 

As entregas seguintes, no período de outubro de 2016 a abril de 2017, no valor 

de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) cada uma, foram feitas a ROBERTA FUNARO, que 

foi apresentada a FLORISVALDO por FRANCISCO DE ASSIS na sede da JBS em São Paulo, 

depois de um desentendimento entre DANTE e FRANCISCO107.  

                                              
mês, foi ao escritório de LUCIO para tomar pé da situação; QUE verificou que haviam muitas contas atrasadas 
e que seus valores eram bem altos; QUE entrou em contato com FRANCISCO DE ASSIS e ele pediu para que o 
declarante fosse até a sede da JBS; QUE lá cobrou o valor referente ao contrato mencionado por seu irmão e 
perguntou para quem emitiria a nota fiscal; QUE FRANCISCO explicou ao declarante que a empresa estava 
passando por problemas internos, e que emitiria a nota logo após resolver tal problema; QUE na ocasião, 
FRANCISCO DE ASSIS apresentou ao declarante um subordinado dele, que, posteriormente, veio a saber que se 
tratava de FLORISVALDO; QUE nesse mesmo encontro, FRANCISCO marcou duas datas ainda nas semanas 
seguintes para que o declarante se encontrasse com FLORISVALDO; QUE a primeira entrega de valores se deu 
em uma padaria no Morumbi, chamada COLMEIA; QUE o declarante foi ao local indicado, salvo engano 
próximo às 12h, onde encontrou FLORISVALDO, que após isso saiu da padaria e este lhe entregou uma sacola 
no meio da rua; QUE foi ao escritório de LUCIO onde deixou a sacola com o dinheiro; QUE posteriormente 
verificou que na sacola continha R$ 600 mil, e entregou parte do dinheiro para que as secretárias efetuassem os 
pagamentos das contas do escritório; QUE o declarante informa que novamente solicitou a FRANCISCO DE 
ASSIS a regularização dos pagamentos com emissão de nota fiscal, mas este informou que o problema interno 
persistia; QUE duas ou três semanas depois o declarante foi novamente até a padaria COLMEIA onde encontrou 
FLORISVALDO e juntos foram ao estacionamento do shopping BUTANTÃ, local onde FLORISVALDO saiu do 
carro do declarante, e, em seguida retornou com outra sacola entregando-a ao declarante; QUE o declarante 

 
107 Como declara DANTE FUNARO: nte três dias depois [da segunda entrega de dinheiro 
por FLORISVALDO] procurou FRANCISCO DE ASSIS, tendo se encontrado com ele no shopping IGUATEMI, 
ocasião em que o declarante insistiu na regularização desses pagamentos com a emissão de notas fiscais; QUE 
FRANCISCO insistiu no "problema interno" da empresa, momento em que o declarante o informou que não 
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 Nas três primeiras delas, FLORISVALDO foi de carro até o local previamente 

combinado com ROBERTA, que entrou em seu carro e seguiram até o estacionamento do 

supermercado Extra, próximo à sede do Grupo J&F. Ela desceu do carro com uma pasta que 

continha os valores em espécie, entregues por FLORISVALDO, e pegou um táxi. A quarta 

entrega de valores a ROBERTA foi feita no estacionamento do escritório da JBS em São Paulo, 

quando FLORISVALDO parou do lado oposto ao veículo dela e entregou-lhe a pasta com o 

dinheiro108.  

                                              
receberia qualquer outro valor antes da regularização da situação, chegando a mencionar que este modo de 
pagamento lhe parecia muito estranho e não queria compactuar com qualquer atividade ilícita; QUE o 
declarante inclusive, no dia 22 de agosto de 2016, enviou um email para a sua família, para os funcionários do 
escritório e advogados de LUCIO no qual explicou que em virtude dos fatos se ausentaria das funções do 
escritório e se isentaria de qualquer contato com pessoa relacionada à operação Lava Jato ; QUE a partir de 
então qualquer problema deveria ser tratado com os advogados de LUCIO; QUE não conhece EDUARDO 
CUNHA; QUE não conhece ALTAIR ALVES PINTO; QUE não conhece JOESLEY BATISTA; QUE não conhece 
RICARDO SAUD e faz questão de refutar a fala dele em vídeo de colaboração premiada, em que menciona que o 
declarante teria sido 'abatido no caminho", destacando que saiu desses contatos com FRANCISCO DE ASSIS e 
de todo o contexto que envolvia este relacionamento por vontade própria e inclusive porque a forma de pagamento 
estava lhe parecendo "mal cheirosa"; QUE o declarante jamais desconfiou que o contrato pudesse derivar de 
atividade ilícita; QUE nunca foi passado para o declarante, a mera possibilidade de que esses pagamentos 
pudessem ser para "comprar o silêncio" de LUCIO, até porque se assim fosse o declarante jamais se prontificaria 
a receber qualquer valor para essa finalidade; QUE o todo o recurso que o declarante recebeu foi levado tão 
somente para o escritório e utilizado somente para pagar contas, chegando a usar todo o valor de R$ 1,2 milhões 
que chegou a receber; QUE não entregou dinheiro para ninguém da sua família; QUE não entregou nenhum 
valor a políticos ou pessoas indicadas por políticos; QUE não sabe descrever a participação de sua irmã 
ROBERTA FUNARO no recebimento de valores após o declarante ter parado de receber valores da JBS; QUE o 
declarante está há sete meses, aproximadamente, sem falar com sua irmã ROBERTA; QUE seu irmão LUCIO 
BOLONHA FUNARO não conversava com o declarante acerca do envolvimento dele com políticos; QUE do 
mesmo modo, LUCIO nunca conversou com o declarante sobre pessoas que teriam interesse no silêncio dele 
enquanto estivess (Termo de Declarações que presta DANTE BOLONHA FUNARO, fls. 505-507 do 
Inquérito 4.483/STF, cuja cópia conta da mídia de fls. 1658 dos autos do presente IPL  destacou-se). 
FRANCISCO DE ASSIS, por sua vez, declara que: ecibo dos valores para 
posteriormente poder comprovar à empresa a saída de dinheiro de caixa em favor de LÚCIO; QUE não se 
recorda se DANTE solicitou um número de CNPJ para emissão de nota fiscal; QUE DANTE ficou bastante 
contrariado por assinar recibo solicitado pelo depoente, acreditando que ele tenha se irritado por achar que o 
depoente estivesse desconfiando de que DANTE pudesse desviar o dinheiro do irmão; QUE referidos 
pagamentos feitos a DANTE ocorreram em julho e agosto de 2016; QUE posteriormente, em setembro de 2016, 
ROBERTA FUNARO procurou o depoente e o informou que ela assumiria o recebimento dos valores devidos 
a LÚCIO BOLONHA FUNARO em decorrência do contrato; QUE esse encontro foi solicitado por ROBERTA 
por intermédio de uma colega de trabalho do depoente de nome CAROLINA HAMAGUCHI; QUE nesse primeiro 
encontro ROBERTA se apresentou e disse que LÚCIO não queria mais que DANTE tratasse dos pagamentos por 

(Termo de Depoimento de FRANCISCO DE 
ASSIS E SILVA nas fls. 1538-1541 do IPL - Num. 6148246 - Pág. 133 e ss.  destacou-se). 
 
108 Termo de Declarações que presta ROBERTA FUNARO YOSHIMOTO, fls. 501-504 do Inquérito 4.483/STF, 
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cuja cópia conta da mídia de fls. 1658 dos autos do presente IPL, gravada em HD entregue à 10ª Vara Federal pela 
autoridade policial que relatou o IPL (v. Ofício em Num. 6166440 - Pág. 1): 
atividades ilícitas desenvolvidas por seu irmão LÚCIO BOLONHA FUNARO, tampouco participa das atividades 
laborais ou profissionais de seu irmão; QUE costumava visitar seu irmão LUCIO BOLONHA FUNARO na prisão 
(Papuda) aos sábados; QUE as conversas com irmão tinham sentido de reconfortá-lo e transmitir novidades sobre 
o estado de saúde e ânimo da família, diga-se, dos pais, a filha de LUCIO e orações; QUE as conversas que 
mantinham no sentido negocial era mais solicitações de LUCIO sobre extratos de suas contas e mensagens para 
as secretárias dele para pagamento de contas domésticas; QUE a declarante não tem acesso as contas e 
movimentações bancárias do irmão LUCIO; QUE também conversavam sobre gado, já que LUCIO era investidor; 
QUE LUCIO nunca mandou recado para políticos; QUE a declarante também nunca levou recados de políticos 
para LUCIO na prisão; QUE a declarante sequer conhece algum político, e nada sabe informar sobre o 
relacionamento de LUCIO com eles; QUE não conhece, nem nunca esteve com EDUARDO CUNHA, e nada sabe 
informar sobre a relação de LUCIO com este; QUE não conhece ALTAIR ALVES PINTO; QUE não conhece, 
nem nunca esteve com JOESLEY BATISTA, ou qualquer outra pessoa de sua família; QUE na verdade, no 
aniversário de um ano da filha de LUCIO em 23 de janeiro de 2017, conheceu TICIANA, esposa de JOESLEY e 
filho do casal, que passou na casa da cunhada da declarante para cumprimentar e levar um presente para a 
aniversariante; QUE só foi apresentada a TICIANA e não chegou a conversar com ela; QUE conhece 
FRANCISCO DE ASSIS, diretor jurídico da JBS; QUE FRANCISCO DE ASSIS chamou a declarante no  seu 
escritório na JBS para informar que tinha coisas de LÚCIO para lhe entregar; QUE a declarante primeiro foi 
conversar com LUCIO para ver se a informação de FRANCISCO DE ASSIS procedia; QUE LUCIO informou 
a declarante que FRANCISCO DE ASSIS lhe entregaria alguns valores e documentos referentes a um crédito 
que possuía junto à J&F investimentos, por conta da fusão com o grupo BERTIN; QUE a declarante então 
passou a receber valores entregues por FRANCISCO DE ASSIS, guardando-os em sua residência até a saída 
de LUCIO da prisão; QUE a declarante não olhava o conteúdo das sacolas recebidas de FRANCISCO DE ASSIS, 
as quais inclusive vinham lacradas, no que a declarante entendia que assim deveriam permanecer; QUE LUCIO 
nunca orientou a declarante a fazer investimentos ou depósitos destes valores; QUE também nunca houve 
orientação para entregar parte dos valores para outras pessoas; QUE acredita ter ido a sede da JBS para retirar 
os valores com FRANCISCO DE ASSIS em sete oportunidades, mas somente em cinco lhe foram entregues 
sacolas; QUE as sacolas eram, uma da HARLEY DAVIDSON, uma preta a tira colo sem marca aparente e outras 
três pastas pretas, modelo de laptop da marca VICTORINOX ou similar; QUE as entregas ocorreram em horário 
de expediente na sede da JBS; QUE nas últimas três vezes em que esteve na JBS, por orientação do próprio 
FRANCISCO DE ASSIS, a declarante ia de táxi e ao chegar entrava em contato com SANDRA, secretária de 
FRANCISCO, que saia para entregar um crachá de visitante à declarante para que não tivesse que passar pela 
recepção; QUE nestas idas à JBS FRANCISCO DE ASSIS costumava perguntar à declarante se LUCIO tinha 
intenção de firmar acordo de colaboração premiada, inclusive sendo incisivo neste aspecto, chegando a pedir 
telefones de advogados que estariam defendendo LUCIO para contatá-los diretamente; QUE a declarante deu os 
telefones dos advogados: DANIEL GERBER e VERA CARLA SILVEIRA, mas não sabe informar se eles foram 
contatados; QUE a declarante costumava informar a FRANCISCO DE ASSIS e a advogada da JBS, de nome 
CAROLINA HAMAGUCHI, que LUCIO não tinha vontade de firmar acordo de colaboração, inclusive por conta 
da experiência que teve na época do mensalão; QUE LUCIO informou a declarante que o valor mensal devido 
pela JBS era de aproximadamente R$ 400 mil, mas a declarante não fazia verificação dos valores; QUE por dois 
meses a JBS deixou de efetuar os pagamentos; QUE havia um processo entre LUCIO e a J&F para recebimento 
de valores devidos pela empresa ao irmão da declarante; QUE a declarante costumava perguntar porque não se 
chegava a um acordo neste processo, já que inclusive havia uma relação negocial e de amizade entre LUCIO e 
JOESLEY; QUE FRANCISCO DE ASSIS sugeriu à declarante que não levasse o processo tão a sério, já que 
inclusive estaria recebendo valores a respeito dessa causa; QUE mesmo com essa sugestão LUCIO entendia que 
o processo deveria ser levado adiante, chegando a nomear um assistente técnico para perícia judicial determinada 
no processo; QUE FRANCISCO DE ASSIS ficou contrariado por causa do andamento do processo e informou 
à declarante que só não haviam chegado ainda a um acordo por orientação do advogado de JOESLEY na área 
criminal, SEPULVEDA PERTENCE, para evitar acordo com LÚCIO que se encontrava preso e com suas 
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 A última entrega de valores a ROBERTA foi feita por RICARDO SAUD, com 

acompanhamento pela Polícia Federal (ação controlada)109. 

 Por volta das 15 horas do dia 20/04/2017, tal como combinado, ROBERTA 

chegou à sede da JBS em um táxi, que permaneceu a sua espera no estacionamento. Estava 

acompanhada de sua filha, uma criança. 

 

 

 

 

                                              
contas bancárias monitoradas, que poderia repercutir negativamente na J&F investimentos; QUE o dinheiro 
coletado e guardado pela declarante pertencia somente a LUCIO, e não a toda família, até porque todos possuem 
capacidade e autonomia financeira dentro do seu padrão de vida, não necessitando de ajuda financeira de LUCIO; 
QUE nunca foi transmitido a declarante, e nem essa também transmitiu a ideia de que os recursos pagos pela JBS 
seriam a pretexto de "comprar o silêncio" de seu irmão LUCIO; QUE não conhecia RICARDO SAUD até o dia 
em que este lhe entregou a última sacola contendo valores da JBS para LUCIO; QUE RICARDO SAUD lhe foi 
indicado como um funcionário ligado a FRANCISCO DE ASSIS, que não poderia atender a declarante naquele 
dia por conta de viagem pré-agendada; QUE a declarante ficou cerca de duas horas com RICARDO SAUD, o 
qual inclusive levou a declarante para conhecer o INSTITUTO GERMINARE, projeto de área social da JBS; QUE 
somente após essa visita ocorreu a entrega de valores; QUE houve insistência por parte de RICARDO para buscar 
e levar de volta a declarante que recusou a oferta, já que havia deixado seu carro estacionado no shopping VILLA 
LOBOS; QUE antes da declarante, FRANCISCO DE ASSIS havia conhecido DANTE BOLONHA FUNARO, mas 
não sabe informar se ele chegou a receber valores ou qual o nível de relacionamento de DANTE com FRANCISCO; 
QUE nunca repassou dinheiro em espécie a políticos, a pedido de seu irmão LUCIO; QUE LUCIO nunca 
conversou com a declarante acerca do envolvimento dele com políticos; QUE LUCIO nunca conversou com a 

 (destacou-se). 
 
109 V. autos da Ação Cautelar nº 4315/STF (cópia em anexo e disponível também no HD Externo que instrui a 
Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400), ref. Inquérito 4.483/STF, com destaque para o Relatório Circunstanciado 
nº 2 (fls. 266-280). Entre as diligências realizadas pela Polícia Federal está o acompanhamento de entrega de 
valores a ROBERTA FUNARO nas dependências da sede da JBS, em São Paulo. RICARDO SAUD comunicou 
que ROBERTA FUNARO vinha recebendo valores periodicamente e que a entrega seguinte se daria no dia 
20/04/2017. RICARDO SAUD informou à Polícia Federal que, nessa data, deixaria os valores a serem repassados 
a ROBERTA no interior de um veículo da empresa, que permaneceria estacionado nos fundos da escola 
GERMINARE, situada no complexo da JBS, e, após encontrá-la em uma recepção ou sala de espera, ambos 
seguiriam até aquele local. Foram então implantadas câmeras nas imediações do possível local de entrega, o que 
resultou nas imagens obtidas e apresentadas a seguir. V. também Termo de Depoimento nº 1 de RICARDO SAUD 
nas fls. 52-56 do Inquérito 4483/STF, cuja cópia conta da mídia de fls. 1658 dos autos do presente IPL, gravada 
em HD entregue à 10ª Vara Federal pela autoridade policial que relatou o IPL (v. Ofício em Num. 6166440 - Pág. 
1). 
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Encontrou-se com RICARDO SAUD e se dirigiram ao estacionamento da escola 

GERMINARE, onde estava estacionado o veículo Toyota Corolla, no qual foram armazenados 

os valores.  

 

  

 

 Quando entraram no veículo, ROBERTA retirou a bolsa preta que estava sobre 

o banco da frente e a colocou no assoalho do carro. Em seguida, acomodou-se com a criança 

no banco da frente, e RICARDO passou a conduzir o veículo até o estacionamento principal da 
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empresa, onde o táxi estava aguardando. No interior do carro, RICARDO apanhou o volume 

com o dinheiro e sugeriu a sua conferência, ao que ROBERTA afirmou não ser necessário. 

 

 

 

 

 

 Em seguida, ROBERTA apanha a maleta preta e desembarca:  

 

 

 

 

Pouco antes de se despedirem, RICARDO SAUD e ROBERTA FUNARO 

conversam sobre o dinheiro110: 

                                              
110 Diálogo foi captado por equipamentos instalados pela Polícia Federal no interior do veículo.  
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A partir de 04min14s 
RICARDO: vai ali com o tio, que o tio quer falar um negócio com a mamãe 
ROBERTA: olha lá, vai lá falar com o tio Medeiros... Eita nossa se... tio 
RICARDO, nós tamo aqui tudo doido, tio RICARDO 
RICARDO: só... 
ROBERTA: RICARDO, obrigada
RICARDO: eu queria só que você... quatrocentos né? 
ROBERTA: huhum 
RICARDO: só pra você (ininteligível) dinheiro não 
ROBERTA: mas tá tudo certinho, certinho 
RICARDO: precisa abrir não? 
ROBERTA: não, de jeito nenhum 
RICARDO: vá com Deus viu. Olha, tô às ordens... O que precisar 
ROBERTA: RICARDO, obrigada por tudo viu. Nossa, como disse a Luísa, você 
foi nota dez 
RICARDO: ah, obrigado. Desculpa alguma coisa. 
Despedem-se

 

 ROBERTA embarcou no táxi com sua filha e saiu da empresa, dirigindo-se ao 

estacionamento do Shopping Villa Lobos, Zona Oeste de São Paulo, onde apanhou um veículo 

Jaguar de placas FHK 7477, e foi imediatamente ao seu endereço residencial. 

 No mês seguinte, com a deflagração da Operação Patmos, foi apreendido o 

montante aproximado de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) que se 

encontravam guardados na residência de ROBERTA FUNARO YOSHIMOTO111. 

 Os demais valores recebidos e distribuídos por FUNARO aos outros acusados 

constam das suas planilhas, que, como já mencionado, quantos aos valores repassados a 

GEDDEL LIMA, foram tratados no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 101/2017  

GINQ/DICOR/PF; os repassados a HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES, no Relatório de 

Análise de Polícia Judiciária nº 103/2017 GINQ/DICOR/PF; e, quanto a EDUARDO 

                                              
111 Itens 16 e 17 do Auto de Busca e Arrecadação juntado nas fls. 1501-1507 do IPL (Num. 6148246 - Pág. 96 e 
ss.). 
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COSENTINO DA CUNHA, a análise foi registrada no Relatório de Análise de Polícia 

Judiciária nº 105/2017  GINQ/DICOR/PF. 

 O Grupo J&F, como visto, de 2011 a 2017, pagou à organização criminosa que 

operava na Caixa Econômica Federal, pelo menos, o total de R$ 120.174.886,00 (cento e vinte 

milhões cento e setenta e quatro mil e oitocentos e oitenta e seis reais).  

 Ressalte-se que LÚCIO FUNARO declarou que o valor da propina tinha como 

base um percentual sobre o valor liberado, em geral 3%, e a distribuição desse percentual de 

propina girava em torno de 50% para GEDDEL VIEIRA LIMA, 30% para EDUARDO 

CUNHA e 20% para ele112. No início do esquema ilícito, havia uma intermediação de contato 

e distribuição feita por EDUARDO CUNHA, e, posteriormente, FUNARO acabou se 

aproximando de GEDDEL VIEIRA LIMA e passou a realizar as entregas de propina 

diretamente a ele.

Contudo, quando a operação era para obtenção de recursos do FI-FGTS, 80% da 

propina cobrada ficava com EDUARDO CUNHA, 12% com LÚCIO FUNARO e, para FÁBIO 

CLETO e ALEXANDRE MARGOTTO, restava 4% para cada um113. 

 Em relação à operação da ELDORADO, EDUARDO CUNHA informou a 

FÁBIO CLETO que a parte da propina devida a ele seria no valor de R$ 680.000,00 (seiscentos 

e oitenta mil reais). Esse foi o valor registrado na planilha de CLETO, que anotava propinas 

devidas a ele, e efetivamente pago por meio de transferências realizadas pela Construtora 

                                              
112 Termo de Depoimento de LUCIO BOLONHA FUNARO nas fls. 1320/1323 do IPL (Num. 6148240 - Pág. 
242-245).
 
113 Termo de Depoimento FABIO FERREIRA CLETO nas fls. 830-836 do IPL (Num. 6148219 - Pág. 19 e ss.): 

a um acerto para distribuição de valores recebidos em propina em operações obtidas junto à CEF, na 
proporção de 80% para EDUARDO CUNHA e 20% para LÚCIO; QUE da parte dos 20% de LÚCIO 12% ficavam 
para ele, 4% para ALEXANDRE MARGOTTO e 4% para o depoente; QUE o valor de 80% para EDUARDO 
CUNHA, segundo ele próprio, na verdade se destinava para distribuição aos parceiros do PMDB; QUE a 
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Carioca Engenharia à sua conta no exterior (LASTAL), por solicitação de EDUARDO 

CUNHA114. 

  Registre-se que ALEXANDRE MARGOTTO, apesar de confessar o 

recebimento de propina apenas na operação relacionada à empresa Moura DUBEUX, aceitou 

fazer o ajuste criminoso, no qual participou em auxílio aos demais, e aceitou, principalmente, 

a promessa de que receberia valores indevidos, pela intermediação de FÁBIO CLETO. Serviu 

de condutor para diversas comunicações ilícitas entre CLETO e FUNARO e, quanto à carta de 

exoneração assinada por CLETO e detida por FUNARO (e posteriormente apresentada ao 

juízo), foi entregue pelo próprio MARGOTTO a CLETO, bem com devolvida por 

MARGOTTO a FUNARO após ter sido assinada por CLETO 115 . Além disso, auxiliou 

                                              
114 Termo de Colaboração nº 13 de FÁBIO FERREIRA CLETO consta da mídia de fl. 1577 do IPL, gravada em 
HD entregue à 10ª Vara Federal pela autoridade policial que relatou o IPL (v. Ofício em Num. 6166440 - Pág. 1): 

que o depoente receberia um valor 
de R$680.000,00 a título de propina, o que foi contabilizado na planilha de controle que o depoente tinha com 
EDUARDO CUNHA; QUE neste caso não foi informado um percentual, mas um valor; QUE em geral, conforme 
já esclareceu, da propina cobrada, EDUARDO CUNHA ficava com 80%, LÚCIO BOLONHA FUNARO com 
12%, o depoente e ALEXANDRE MARGOTTO com 4% cada um; QUE neste caso, conforme dito, não se passou 
ao depoente um percentual, mas sim um valor fixo; QUE, de qualquer sorte, acredita que o valor devido ao 
depoente neste caso devesse ser próximo a 4% do valor total da propina; QUE este valor foi contabilizado na 
planilha de controle que o depoente tinha e com a qual fazia o "batimento" com EDUARDO CUNHA; QUE na 
planilha consta o nome "ELDORADO", com a data de 01/11/2012, existindo o termo "valor", ao invés de 
percentual, com o valor total da operação de R$ 940 milhões, e o valor da propina do depoente de R$ 680 mil reais; 
QUE este valor foi efetivamente pago através do mesmo procedimento já descrito em outros termos, ou seja, 
através de depósitos nas contas da Suíça do depoente, em nome da offshore LASTAL, por meio da construtora 

 

115 V. autos da Ação Penal nº 60203-83.2016.4.01.3400 (Operação Sépsis), em especial manifestação de alegações 
finais ministeriais e sentença. V. também Termo de Depoimento de ALEXANDRE ROSA MARGOTTO nas fls. 
823-829 do IPL (Num. 6148219 - Pág. 12 e ss.): E FÁBIO CLETO foi indicado para a Vice-Presidência de 
Fundos de Governo e Loterias da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  CEF (VIFUG); QUE tal indicação se deu 
por conta da influência política de EDUARDO CUNHA, com quem LÚCIO já possuía vários negócios em 
conjunto; QUE o nome de FÁBIO CLETO foi dado por LÚCIO para ocupar essa Vice-Presidência que era tida 
como do PMDB; QUE se recorda de ter recebido de LÚCIO uma carta de renúncia do cargo de Vice-Presidente 
da VIFUG para que fosse assinada por FÁBIO CLETO, e segundo LÚCIO ela seria usada para veiculação em 
algum meio de comunicação, caso FÁBIO CLETO parasse de atender suas orientações junto à CEF; [...] QUE 
LÚCIO usava FÁBIO CLETO para fazer cobranças a GEDDEL; QUE LÚCIO usava o telefone do depoente para 
se comunicar com FÁBIO CLETO; [...] QUE EDUARDO CUNHA passou a ter encontros semanais com FÁBIO 
CLETO após este ter brigado com LÚCIO BOLONHA FUNARO; QUE havia uma combinação para distribuição 
dos valores recebidos de propinas em operações obtidas junto à CEF, sendo que ficavam 80% para EDUARDO 
CUNHA e 20% para LÚCIO; QUE LÚCIO comentava que o valor de 80% para EDUARDO CUNHA, na verdade 
se destinava também ao PMDB, se recordando dos nomes de HENRIQUE EDUARDO ALVES e GEDDEL 
QUADROS VIEIRA LIMA, ao qual LÚCIO se referiu c
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FUNARO na distribuição de propina ao assinar três cheques em nome da SERRA DA 

CARIOCA (atual ARAGUAIA). 

 Assim, dos R$ 182.850.000,00 (cento e oitenta e dois milhões oitocentos e 

cinquenta mil reais) de propina acertados,  R$ 120.174.886,00 (cento e vinte milhões cento 

e setenta e quatro mil e oitocentos e oitenta e seis reais) foram efetivamente pagos pelo Grupo 

J&F a título de propina por operações envolvendo FI-FGTS e Caixa Econômica Federal 

(Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 113/2017  GINQ/DICOR/PF), dos quais, 

descontando-se o valor de propina devido a CLETO (R$ 680.000,00)116  e MARGOTTO 

(R$ 680.000,00), aproximadamente R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) seriam 

devidos a GEDDEL, cerca de  R$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais), a CUNHA, 

e destes, uma parte foi distribuída para HENRIQUE ALVES  ao menos, R$ 1.000.000,00 (um 

                                              
para receber dinheiro; [...] QUE também houve uma operação da BR VIAS junto ao FI -FGTS, no valor de R$ 300 
milhões; QUE HENRIQUE CONSTANTINO teria ido algumas vezes ao escritório de LÚCIO para tratar desse 

- -Presidência de Pessoa 
Jurídica, comandada por GEDDEL VIEIRA LIMA; QUE se recorda de LÚCIO ter comemorado o sucesso na 
operação da BR VIAS, mas não sabe falar maiores deta  
 
116 Registre-se que, segundo CLETO, FUNARO chegou a prometer-lhe o pagamento de R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais) a mais do que a propina já acertada, contudo, a promessa não teria sido cumprida. Termo de 
Colaboração nº 13 de FÁBIO FERREIRA CLETO consta da mídia de fl. 1577 do IPL, gravada em HD entregue 
à 10ª Vara Federal pela autoridade policial que relatou o IPL (v. Ofício em Num. 6166440 - Pág. 1): 
ainda, uma outra atuação em favor da empresa ELDORADO; QUE cerca de um ano depois da operação de 
captação, a empresa ELDORADO precisava temporariamente descumprir um dos covenants pré-acordados, 
convenant este relacionado ao endividamento máximo permitido pela empresa; QUE este covenant era para que 
a empresa não tivesse um percentual superior de dívidas ao indicado no contrato; QUE foi solicitado pela empresa 
que, temporariamente, fosse superado este percentual, pois a empresa precisaria se endividar mais do que o 
previamente acordado; [...] QUE esta flexibilização dos covenants ocorre no âmbito da VITER e a decisão é de 
MARCOS VASCONCELOS, em conjunto com a Vice-Presidência de riscos; QUE ALEXANDRE MARGOTTO 
solicitou ao depoente que trabalhasse para dar apoio a este pleito da empresa; QUE ALEXANDRE MARGOTTO 
estava trabalhando com FUNARO e este pediu para aquele levar a demanda ao depoente; [...] QUE o depoente 
argumentou favoravelmente com MARCOS VASCONCELOS; QUE argumentou que a empresa o havia procurado 
e fez, para MARCOS VASCONCELOS, uma argumentação mais técnica, de que a alteração seria viável; QUE foi 
aprovada a alteração dos covenants; QUE após esta alteração, LÚCIO BOLONHA FUNARO pediu uma reunião 
com o depoente, via ALEXANDRE MARGOTTO; QUE o depoente acabou se reunindo com FUNARO, em um 
encontro rápido na Offner no Itaim, perto do escritório deste último; QUE nesta reunião, FUNARO prometeu ao 
depoente que, tendo em vista todo o trabalho feito pelo depoente, não apenas de aprovação, mas também de 
flexibilização dos covenants, FUNARO se comprometeu a pagar mais R$ 1.000.000,00 para o depoente, além do 
valor da propina já mencionado acima; QUE isto demonstra que FUNARO havia recebido valores muito altos de 
propina por esta operação; QUE, no entanto, FUNARO nunca pagou este valor de R$ 1.000.000,00 para o 
dep . 
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milhão de reais), como exposto acima 117 . Para FUNARO, restou saldo de propina não 

distribuído aos demais. 

 

4. TIPIFICAÇÃO PENAL DA CONDUTA 

 

Por todo o exposto, conclui-se que os acusados GEDDEL QUADROS VIEIRA 

LIMA, EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, , 

HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES, LUCIO BOLONHA FUNARO, ALEXANDRE 

ROSA MARGOTTO e FÁBIO FERREIRA CLETO118 devem responder pelo crime de 

corrupção passiva, tipificado no art. 317 do Código Penal, c/c §§ 1º e 2º do mesmo artigo: 

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 
ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:  

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou 
promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou 
o pratica infringindo dever funcional. 

§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes 
previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função 
de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de 
economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. 

 

                                              
117 Além do já imputado na denúncia do MPF/RN. 
 
118 Como já mencionado, na presente denúncia apenas é imputada a FÁBIO CLETO a participação nos crimes 
praticados pelos demais, porque o recebimento de vantagem indevida por ele em razão de seu cargo e envolvimento 
na operação da ELDORADO já é objeto da Ação Penal nº 60203-83.2016.4.01.3400 (Operação Sépsis). Na 
mencionada ação penal, FÁBIO CLETO foi denunciado por ter recebido, para si, vantagem indevida, em razão de 
seu cargo de Vice-Presidente de Fundos de Governo e Loterias (VIFUG), entre os anos de 2011 e  2015, com 
atuação em favor do grupo criminoso que atuava na CEF, em nove operações: HAZTEC, PORTO MARAVILHA, 
AQUAPOLO, SANEATINS, BR VIAS, ELDORADO, LAMSA, BRADO LOGÍSTICA e MOURA DUBEUX. 
Foi então destinatário de pagamentos oferecidos por EDUARDO CUNHA, em espécie e no exterior, neste último 
caso, consubstanciados em transferências realizadas pela Construtora Carioca Engenharia, por solicitação também 
do réu EDUARDO CUNHA.  
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O denunciado JOSÉ CARLOS GRUBISICH FILHO deve responder pelo 

crime de corrupção ativa, tipificado no art. 333 do Código Penal119: 

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, 
para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício: 

Pena  reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei 
nº 10.763, de 12.11.2003) 

Além disso, GEDDEL QUADROS VIEIRA 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 devem responder 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 2012120:   

Art. 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, 
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta 
ou indiretamente, de infração penal.                      

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa 

 

 

 

 

 

                                              
119 Como dito, as condutas de JOESLEY BATISTA são narradas na presente denúncia, já que são essenciais para 
imputar fatos criminosos aos denunciados, mas, em relação a ele, pede-se suspensão do prazo para oferecimento 
da denúncia na cota apresentada. 

120 Conforme já esclarecido, as condutas de DEMILTON CASTRO são narradas na presente denúncia, já que são 
essenciais para imputar fatos criminosos aos denunciados, mas, em relação a ele, deixa-se de oferecer denúncia, 
em razão de acordo de colaboração premiada firmado com a Procuradoria-Geral da República, conforme cota 
apresentada. Já em relação a RICARDO SAUD, pede-se suspensão do prazo para oferecimento da denúncia na 
cota apresentada. 
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5. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS 

 

A materialidade e a autoria dos crimes narrados na presente denúncia estão 

comprovadas por meio dos documentos que constam do IPL 1011291-67.2018.4.01.3400  PJE 

(autos nº 45035-07.2017.4.01.3400 - IPL nº 0005/2017-1), bem como dos documentos 

anexados a presente denúncia (inclusive os gravados em HD externo, em razão do volume e 

das limitações do sistema PJE), além dos elementos que subsidiam a Ação Penal nº 1238-

44.2018.4.01.3400 e a Ação Penal nº 60203-83.2016.4.01.3400, que instruem a presente ação 

penal pública, com destaque para os mencionados ao longo desta peça:

1. Relatório Final do Inquérito nº 005/2017  GINQ/DICOR/PF;  

2. Relatório Conclusivo Inquérito nº 4327-STF; 

3. Cópia Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400; 

4. Decisão de compartilhamento Ação Penal nº 60203-83.2016.4.01.3400 

(Operação Sépsis); 

5. Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 101/2017  GINQ/DICOR/PF 

(GEDDEL); 

6. Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 103/2017  GINQ/DICOR/PF 

(HENRIQUE ALVES); 

7. Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 105/2017  GINQ/DICOR/PF 

(EDUARDO CUNHA); 

8. RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL APREENDIDO Nº 16/2016 

GINQ/DICOR/PF. Análise do Blackberry de FABIO CLETO; 

9. RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL APREENDIDO Nº 114/2016 

 GINQ/DICOR/PF. Análise do Blackberry de EDUARDO CUNHA; 
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10. Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 100/2017 (DOLEIROS);

11. Apenso 22 do Inquérito nº 4.327 (STF), que instrui a Ação Penal nº 1238-

44.2018.4.01.3400 e contém diversos termos de depoimentos do colaborador LÚCIO 

BOLONHA FUNARO; 

12. Termos de Colaboração de CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE 

SOUZA e VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, e aderentes, 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; 

13. Documentos das operações; 

14. Anexos ao Acordo de Leniência celebrado pelo MPF com a J&F 

INVESTIMENTOS S.A. - 4, 6, 41 e 42, anexos complementares 1, 7 e 13, estes de 

FLORISVALDO, e anexo complementar 1 de FRANCISCO DE ASSIS; 

15. Termo de Colaboração nº 13 de FÁBIO FERREIRA CLETO; 

16. Relatório de Investigação elaborado pelo Escritório Barros Pimentel, 

Alcantara Gil e Rodriguez Advogados, a partir de investigação interna conduzida pelo escritório 

na ELDORADO BRASIL, conforme previsto no Acordo de Leniência celebrado pelo MPF 

com a J&F INVESTIMENTOS S.A.; 

17. Relatório de Material Apreendido nº 15/2016 - GINQ/DICOR/PF (residência 

EDUARDO CUNHA); 

18. RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 009/2018  

GINQ/STF/DICOR/PF;

19. Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 113/2017  GINQ/DICOR/PF 

(JeF); 

20. Denúncia INQ. 4633; 

21. Informação 114-2017; 
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22. Mapa caminhada Gustavo; 

23. Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 104/2017  GINQ/DICOR/PF 

(Campanha Chalita); 

24. Extrato de consulta - SPCE 2012 - Consulta Financiamento Eleitoral e Gastos 

de Campanha; 

25. Extrato de prestação de contas eleitorais sobre a AMERICAN; 

26. Extrato de prestação de contas eleitorais sobre a LASTRO. 

 

Além dos documentos mencionados, que se requer que sejam aproveitados no 

processo criminal como provas judiciais, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer 

ainda que os denunciados sejam interrogados em Juízo e que sejam ouvidas as seguintes 

testemunhas: 

 RAQUEL ALBEJANTE PITTA - Termo de Declarações nas fls. 1001-

1004 do IPL (Num. 6148220 - Pág. 42 e ss.); 

 DANTE BOLONHA FUNARO  Termo de Declarações nas fls. 505-

507 do Inquérito 4.483/STF, cuja cópia conta da mídia de fls. 1658 dos 

autos do presente IPL, gravada em HD entregue à 10ª Vara Federal pela 

autoridade policial que relatou o IPL (v. Ofício em Num. 6166440 - Pág. 

1): 

 ROBERTA FUNARO YOSHIMOTO  Termo de Declarações nas fls. 

501-504 do Inquérito 4.483/STF, cuja cópia conta da mídia de fls. 1658 

dos autos do presente IPL, gravada em HD entregue à 10ª Vara Federal 

pela autoridade policial que relatou o IPL (v. Ofício em Num. 6166440 - 

Pág. 1); 

 DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - Termo de Depoimento nas 

fls. 1018-1019 do IPL (Num. 6148220 - Pág. 58 e ss.); 
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 RICARDO STABILLE PIOVEZAN  CPF 54540259172, residente na 

Rua Casa do Ator nº 1117, 2º andar, sala 24, Vila Olímpia, São 

Paulo/SP121 ; 

 RENATO AUGUSTO ERCOLIN (Membro Suplente - Ministério das 

Cidades), endereço na  QUADRA 107 LOTES 02 06 AL DAS 

ACACIAS, 503 A, RIVIERA DEI FIORI, AGUAS CLARAS, CEP

 71920540, BRASILIA/DF; 

 MARCUS PEREIRA AUCELIO (Membro Titular  Ministério da 

Fazenda), endereço na SQN 212, BLOCO I, APTO 510, ASA NORTE, 

CEP 70864090, BRASILIA/DF. 

 

Requer ainda a oitiva como testemunha/colaborador: 

 JOESLEY MENDONÇA BATISTA - Termo de Depoimento nas fls. 

1528-1540 do IPL (Num. 6148246 - Pág. 120); 

 FRANCISCO DE ASSIS E SILVA nas fls. 1538-1541 do IPL (Num. 

6148246 - Pág. 133 e ss);  

 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 

(acordo em anexo); 

 FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA  Termo de Declaração 

nas fls. 684-687 do Inquérito 4483/STF, cuja cópia conta da mídia de fls. 

1658 dos autos do presente IPL, gravada em HD entregue à 10ª Vara 

                                              
121 V. p. 63 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 101/2017  GINQ/DICOR/PF. 

CPF 54540259172, residente na 
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Federal pela autoridade policial que relatou o IPL (v. Ofício em Num. 

6166440 - Pág. 1); 

 RICARDO SAUD  Termo de Depoimento nº 1 nas fls. 52-56 do 

Inquérito 4483/STF, cuja cópia conta da mídia de fls. 1658 dos autos do 

presente IPL, gravada em HD entregue à 10ª Vara Federal pela autoridade 

policial que relatou o IPL (v. Ofício em Num. 6166440 - Pág. 1); 

 DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO  V. anexo 41 do Acordo de 

Leniência. CPF 186.676.431-49, com endereço a Rua Fábia, n° 123, Ap. 

192, CEP 05051-030, Vila Romana, São Paulo, SP. 

 

6. PEDIDOS 

 

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer que seja 

recebida a peça acusatória, sejam os denunciados citados para responder por escrito à presente 

denúncia, na forma do art. 396 do CPP, e, ao final, seja julgado procedente o pedido 

condenatório ora formulado pelo órgão acusador, com a justa condenação dos acusados como 

incursos nas penas dos crimes imputados, nos termos desta denúncia.  

Requer, outrossim, com base no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, 

que o Juízo fixe, como valor mínimo de reparação econômica, moral e social, bem como de 

multa, o valor total de R$ 2.216.000.000,00 (dois bilhões duzentos e dezesseis milhões de reais), 

dos quais: R$ 610.000.000,00 (seiscentos e dez milhões de reais) para reparação de danos 

materiais à Caixa Econômica Federal; R$ 1.017.000.000,00 (um bilhão dezessete milhões de 

reais) para reparação de danos imateriais (morais) à Caixa Econômica Federal; 

R$ 203.000.000,00 (duzentos e três milhões de reais) para reparação de danos sociais difusos 

Leniência. CPF 186.676.431-49, com endereço a Rua Fábia, n° 123, Ap. 
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(imateriais, causados pela própria ofensa da norma penal); e R$ 203.000.000,00 (duzentos e 

três milhões de reais) a título de multa criminal122. 

Por fim, requer que seja garantida a ampla publicidade dos autos processuais 

decorrentes da ação penal, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição da República.  

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

 

                                              
122 Valores calculados na mesma proporção dos previstos no Termo de Compromisso de Reparação de MARCOS 
ANTONIO MOLINA DOS SANTOS firmado com o MPF (autos do processo de número 1008657-
98.2018.4.01.3400), relativo ao caso da MARFRIG, arredondados. 
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