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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, 



 

 
 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Força-Tarefa Greenfield 

                        
 
 

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

2 

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. 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; 

 

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

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

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

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

 

5. 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; 

  

6. 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 

CEP 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, residente e domiciliado no SHIS 12, Conjunto 11, Casa 

05, Brasília/DF, atualmente 

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

Campinas/SP;

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

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

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

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 186.056.137-34, 

nascido em 09.09.1948, filho de Vera Ferreira Alves, residente e domiciliado na 
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Rua Conselheiro Olegario, nº 20, apto 503, Maracanã, Rio de Janeiro-RJ, CEP 

20271-090; 

 

7. EDUARDO MONTAGNA DE ASSUMPÇÃO, registrado no CPF sob o nº 

221.543.178-47, nascido em 07/09/1981, filho de MARIA CELIA 

MONTAGNA DE ASSUMPCAO, residente e domiciliado na RUA SENADOR 

CESAR LACERDA VERGUEIRO, 531, APTO 13, SUMAREZINHO, SAO 

PAULO, SP, CEP 05435060; e 

 

8. HENRIQUE CONSTANTINO, registrado no CPF sob o nº 443.609.911-34, 

nascido em 19/11/1971, filho de CONSTANTINO DE OLIVEIRA e AUREA 

CAIXETA DE OLIVEIRA, Administrador, residente na AVENIDA HELIO 

PELEGRINO, Nº 374, ED TIPUANA UNIDADE 70, VILA NOVA 

CONCEICAO, 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 

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

20271-090;

221.543.178-47, nascido em de MARIA CELIA de MARIA CELIA 

MONTAGNA DE ASSUMPCAO, residente e domiciliado na RUA SENADOR 

CESAR LACERDA VERGUEIRO, 531, APTO 13, SUMAREZINHO, SAO 

PAULO, SP, CEP 05435060; e

nº 443.609.911-34, 

nascido em 19/11/1971, filho de CONSTANTINO DE OLIVEIRA e AUREA 

CAIXETA DE OLIVEIRA, Administrador, residente na AVENIDA HELIO 

PELEGRINO, Nº 374, ED TIPUANA UNIDADE 70, VILA NOVA PELEGRINO, Nº 374, ED TIPUANA UNIDADE 70, VILA NOVA PELEGRINO, Nº 374, ED TIPUANA UNIDADE 70, VILA NOVA PELEGRINO, Nº 374, ED TIPUANA UNIDADE 70, VILA NOVA PELEGRINO, Nº 374, ED TIPUANA UNIDADE 70, VILA NOVA PELEGRINO, Nº 374, ED TIPUANA UNIDADE 70, VILA NOVA PELEGRINO, Nº 374, ED TIPUANA UNIDADE 70, VILA NOVA PELEGRINO, Nº 374, ED TIPUANA UNIDADE 70, VILA NOVA PELEGRINO, Nº 374, ED TIPUANA UNIDADE 70, VILA NOVA 

CONCEICAO, SAO PAULO/SP, 



 

 
 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Força-Tarefa Greenfield 

                        
 
 

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

4 

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 

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 

                                                 
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 
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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. 

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. 

                                                 
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. 
 
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> 
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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 

(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 

                                                 
e <http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=2&pagina=2&data=07/04/2011>. 
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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. 

 

2. SÍNTESE DA IMPUTAÇÃO 

 

  Entre abril e setembro de 2012, GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA e 

FÁBIO FERREIRA CLETO5, com a participação essencial de EDUARDO COSENTINO 

DA CUNHA, 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$ 10.000.000,00 

(dez milhões de reais), dos quais foram efetivamente pagos R$ 7.077.700,00 (sete milhões 

setenta e sete mil e setecentos reais) por HENRIQUE CONSTANTINO, para a obtenção de 

recursos pela VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S.A, do Grupo BR VIAS, 

                                                 
4 Denúncia nas fls. 37 da Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400, que foi ratificada e aditada pela manifestação de 
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.  
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no valor de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), por meio de aquisição de 

debêntures pelo FI-FGTS e, assim, com envolvimento da Vice-Presidência de Fundos de 

Governo e Loterias, bem como para a obtenção de empréstimo-ponte junto à Vice-Presidência 

de Pessoa Jurídica da Caixa Econômica Federal, a fim de aguardar a liberação da mencionada 

operação, e, ainda, para a liberação de uma Cédula de Crédito Bancário (Capital de Giro) no 

valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) em favor da OESTE SUL 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. 

  Além disso, entre março de 2012 e março de 2013, 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 

EDUARDO MONTAGNA DE ASSUMPÇÃO e ALTAIR ALVES PINTO, 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 
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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 

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 apresentada6. 

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, 

                                                 
6 Fls. 9-34 da Ação Penal nº 1238-44.2018.4.01.3400.  
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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 PMDB7.  

                                                 

7 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 
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 
conhec 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- 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). 
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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 lideranças8 do 

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 Senado9. 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 

                                                 

8  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 
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  

9  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 
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volume de propina para si e seu grupo criminoso10. 

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 

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 projetos11.  

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. 

                                                 
10  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 

 

11  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 
Funa 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  
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Por volta de 2006, as negociações do g

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

Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF)12, que ficaria nas mãos do 

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

Governo13; (ii) a necessidade de ampliação da base do governo em razão do processo do 

integrada por membros do PT14. 

Esses temas foram negociados por MICHEL TEMER e HENRIQUE ALVES, 

                                                 

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\Documentos. Tratou-se da PEC n. 558/2006, 
apresentada em julho de 2006. EDUARDO CUNHA foi designado relator em maio de 2007. 

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 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  n. 2). INQ 4327_Mídias\INQ_4327_Apenso_18_HD\Provas 
PMDB\Desenvolvimento  

relator, 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  

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\Depoimentos colaboradores. Segundo Delcídio do 

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  
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 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 cargos15:  

 

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 ALVES16, este último líder do 

                                                 
15 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. 
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\Depoimentos colaboradores. Lúcio Funaro disse que 
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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).  

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 ALVES17 já há muito 

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

                                                 
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). 
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\Feitos outras instâncias. Há diversos dados de 
corroboração a respeito desses fatos. Ver notícia sobre o envolvimento de HENRIQUE ALVES e GEDDEL 
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contra as Secas (DNOCS), o qual, na época em que GEDDEL LIMA estava à frente da Pasta, 

era Elias Fernandes18  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 públicos19.  

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 

                                                 
VIEIRA LIMA na indicação do Diretor do DNOCS (Petição n. 6.701, dado de corroboração 
Ariel Parente Costa). 
 
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\Desenvolvimento. Vide publicações no Diário 
Oficial da União. Ver arquivos nominados 

 
 
19  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. Vide Relatório CGU DNOCS 
(Relatório de Auditoria n. 00190.024902/2011-11 da Controladoria-Geral da União). 
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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 20. 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 

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 Federal21.  

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 4.32722. 

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 

atividades ilícitas foram descr

mencionado relatório 

conclusivo. 

                                                 
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\Feitos STF. Inquérito 4.327 STF, fls. 243-244. 
 
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\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 de Colaboração Unilateral n. 3). 
 
22 Relatório Conclusivo Inquérito nº 4327-STF em anexo.  
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-

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. 

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 ALVES23. 

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 

                                                 
23 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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ontadas nas movimentações financeiras 

registradas por LÚCIO FUNARO. 

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

, 

em relação a operações em benefício das empresas VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE 

RODOVIA S.A. e OESTE SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., do Grupo 

CONSTANTINO. 

 

3.2. Crimes relativos às operações das empresas Viarondon Concessionária de Rodovia 

S.A. e Oeste Sul Empreendimentos Imobiliários S.A. com a Caixa Econômica Federal 

 

A VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S.A., empresa do Grupo 

BRVIAS, foi constituída em 2008 com o objetivo de participar da 2ª Etapa do Programa de 

Concessão de Rodovias do Estado de São Paulo, realizado em 29 de outubro de 2008. O Grupo 

BRVIAS, por sua vez, fora criado em 2006 com o objetivo de atuar nos segmentos de 

infraestrutura no Brasil, e era composto pelos grupos Splice, Comporte e WTorre, mas esta 

última retirou-se do negócio em 2010, vendendo sua participação para os outros sócios24. 

A concessionária venceu o leilão e tornou-se titular da concessão para 

exploração do Corredor Marechal Rondon Oeste no Estado de São Paulo, constituído pela 

rodovia SP-300 e acessos, com contrato assinado em 2009. Em razão da avença, a 

concessionária precisava de recursos para custear a manutenção e operação das vias, recuperar 

o pavimento e promover a ampliação e sinalização de todo o trecho concedido para sua 

exploração.  

                                                 
24 Cópia digitalizada dos documentos relativos à operação com o FI-FGTS na mídia acostada à fl. 873 (e 1284) do 
IPL e gravada em HD entregue à 10ª Vara Federal pela autoridade policial que relatou o IPL (v. Ofício em Num. 
6166440 - tos\BR VIAS\FI-FGTS -  
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Assim, em 2012, HENRIQUE CONSTANTINO, então presidente do Conselho 

de Administração da BRVIAS, entrou em contato com LÚCIO FUNARO, com o fim de que 

este, em parceria com FÁBIO FERREIRA CLETO25, 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 financeira26.  

                                                 
25 Termo de Colaboração nº 08 de FABIO FERREIRA CLETO, APENSO III do IPL (Num. 6153408 - Pág. 8 e 
ss.): 
FI-FGTS, que teve a data de aprovação em 14 de março de 2012; QUE se tratou de uma aquisição de debêntures, 
pelo FI-FGTS, no valor de R$ 300 milhões de reais; QUE o depoente se recorda de ter feito algumas reuniões 
técnicas com o diretor financeiro da empresa, que se chamava MARCOS MÁXIMO; QUE foi EDUARDO CUNHA 
quem pediu para o depoente atender MARCOS MÁXIMO, pois na época o depoente já estava brigado com LÚCIO 
BOLONHA FUNARO; QUE o depoente se reuniu com MARCOS MÁXIMO mais de uma vez, acreditando que 
tanto na CEF em Brasília quanto em São Paulo; QUE se recorda que a BR VIAS também era uma concessão de 
rodovias, cujo sócio era uma empresa chamada SPLICE, junto com o grupo COMPORTE, da família 
CONSTANTINO, dona da GOL; QUE se recorda que era LÚCIO BOLONHA FUNARO quem tinha 
relacionamento com HENRIQUE CONSTANTINO e que, então, a solicitação para aprovação da operação foi 
feita por LÚCIO BOLONHA FUNARO, por intermédio de EDUARDO CUNHA; QUE a operação foi aprovada 
no âmbito no Comitê de Investimento, no âmbito do qual o depoente votou favoravelmente; QUE em anexo consta 
a ata da reunião extraordinária do Comitê de Investimentos, em que se aprovou o aporte; QUE após a aprovação 
da operação foi comunicado ao depoente, por EDUARDO CUNHA, que havia sido cobrada uma propina de 1% 
sobre o valor total da operação da empresa; QUE não sabe se realmente foi este o percentual cobrado, mas sim 
que este foi o percentual que foi informado ao depoente por EDUARDO CUNHA; QUE, portanto, a participação 
do depoente seria de R$ 120.000,00, correspondentes a 4% do valor total da propina; QUE 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 questionado de quem foi cobrada a propina, o 
depoente afirmou não saber, mas, em vista da proximidade de FUNARO com HENRIQUE CONSTANTINO, 
acredita que tenha sido deste último; QUE questionado sobre a relação entre FUNARO e HENRIQUE 
CONSTANTINO, sabe que se conheciam, até mesmo porque EDUARDO CUNHA disse ao depoente que se tratava 
de uma demanda de FUNARO; QUE, ademais, é possível que já soubesse deste relacionamento da época em que 
o depoente trabalhou no escritório de FUNARO ou da época que mantinha relacionamento com ele; QUE o valor 
da propina recebida pelo depoente foi lançada na planilha de controle que possuía com EDUARDO CUNHA, 
com o valor referente a R$ 120 mil; QUE na planilha consta a data de 14/03/2012; QUE, conforme já esclarecido 
em outro termo, o depoente efetivamente recebeu tais valores de propina, mas por meio de pagamentos na conta 
da empresa LASTAL na Suíça, feita pela empresa CARIOCA, por orientação de EDUARDO CUNHA; QUE a 
operação realmente foi liquidada pelo FI-FGTS; QUE não sabe como CUNHA e FUNARO recebiam suas partes 

 
 
26 Termo de Depoimento de LUCIO BOLONHA FUNARO nas fls. 1320-1323 em 3 de outubro de 2017 (Num. 
6148240 - Pág. 242-245): 
de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), no âmbito do FI-FGTS; QUE a propina cobrada foi de 
aproximadamente R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), paga em 2012 através da emissão de notas de 
empresas do DEPOENTE, notas fiscais de uma das empresas de EDUARDO CUNHA; QUE no entanto, o 
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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 

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 VIARONDON. 

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 

                                                 
financiamento demorou a ser autorizada, de modo que chegou a ser negociado um empréstimo ponte no valor de 
R$ 300 milhões até que a operação do FI-FGTS fosse liberada; QUE em razão da burocracia para liberação do 
empréstimo ponte, HENRIQUE CONSTANTINO falou com o DEPOENTE que não precisaria mais do empréstimo 
ponte na CEF, já que tinha conseguido no BANCO DO BRASIL; QUE não foi feito nenhum pagamento de propina 
relacionado a essa operação; QUE também houve outra operação do grupo BR VIAS na VIPJU enquanto 
GEDDEL estava à frente da área, no entanto a operação era para a empresa OESTE SUL EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS, para a liberação de R$ 60 milhões; QUE todas os acertos de propina e conversas acerca de 
operações de crédito para o grupo BR VIAS foram feitas entre o DEPOENTE e HE . 
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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 

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.  
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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)27, 

e foi dessa forma que agiu em relação à demanda da VIARONDON28. 

                                                 
27 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 

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 financiamento; QUE ouviu falar de 

- -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 

 
 
28 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-FGTS, com poder de voto, era o VIFUG, no caso o depoente; [...] QUE o depoente se recorda que LÚCIO 
FUNARO o demandou para que recebesse um representante da empresa BR VIAS chamado MARCOS MÁXIMO, 
com quem esteve umas cinco vezes na CEF; QUE havia uma demanda para aquisição de debêntures da BR VIAS 
com recursos do FI-FGTS no valor de R$ 300 milhões; QUE o depoente não discutiu com MARCOS MÁXIMO ou 
com qualquer outro representante de empresas sobre valores referentes a propinas, os quais eram tratados por 
LÚCIO FUNARO ou EDUARDO CUNHA diretamente com os representantes dessas empresas; QUE 
posteriormente, LÚCIO ou EDUARDO CUNHA informavam ao depoente o quanto ele receberia, mas ele não 
tinha como checar o real percentual cobrado a título de propina, porque não tinha contato com o empresariado 
para tratar desses assuntos; QUE conheceu HENRIQUE CONSTANTINO, representante da BR VIAS, em outra 
ocasião na qual LÚCIO solicitou que o depoente o recebesse na CEF para tratar de nova operação para a 
COMPORTE, em que se pretendia trocar a frota de ônibus de uma das empresas do grupo, porém, a operação 
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Assim, em 14/03/2012, o Comitê de Investimentos do FI-FGTS aprova a 

proposta de investimento mediante aquisição de debêntures simples emitidas pela 

VIARONDON no valor de até R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais). 

Contudo, a empresa solicitou - 29, no âmbito de outra Vice-

Presidência, ocupada por GEDDEL, com o fim de obter recursos enquanto a operação com 

debêntures estava pendente, e HENRIQUE CONSTANTINO acionou o grupo criminoso que 

operava na CEF para agir no interesse da empresa. Suas tratativas estão registradas em 

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

Em abril de 2012, FUNARO conversa várias vezes com FABIO CLETO30, 

titular da VIFUG, que repassa a ele, indevidamente, violando seu dever de sigilo, informações 

sobre o - . 

No dia 05/04/2012, FUNARO (230D2194 Lucky) pergunta se FÁBIO CLETO 

(236A7150 Gordon Gekko) viu o e-mail de Henrique ponte e pede para que 

CLETO repasse o material para o e-mail de GEDDEL, para que ele resolva a questão sob pena 

de - -mail para a conta 

institucional de GEDDEL e alertado a secretária para encaminhar para ele. FUNARO informa 

Henrique 31 boca de 

jac  e reclamão

totais condições de confrontá-lo. 

                                                 
não prosperou por não haver fechamento das condições de prazo e taxa; QUE se recorda de um empréstimo ponte 
da BR VIAS que foi solicitado junto à Vice-Presidência em que GEDDEL atuava, mas não sabe especificar se a 

. 
 
29 Financiamento a um projeto com o objetivo de agilizar a realização de investimentos por meio da concessão de 
recursos no período de estruturação da operação de financiamento de longo prazo, à qual o empréstimo-ponte deve 
estar, necessariamente, associado. < 
https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Hotsites/Relatorio_Anual_2014/glossario.html>. 
 
30 RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL APREENDIDO Nº 16/2016 GINQ/DICOR/PF (vide fls. 
143/275 dos autos). Num. 6145169 - Pág. 8 e ss. Análise do Blackberry de FABIO CLETO. 
 
31  GIOVANNI CARVALHO ALVES, servidor da CEF, subordinado à Vice-Presidência comandada por 
GEDDEL. 
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Emissor Mensagem Horário 
230D2194 Lucky Se viu um e mail que o henrique te passou ai 

do ponte dele 
05/04/2012 
19:54:10(UTC+0) 

230D2194 Lucky Me faz um favor liga p geddel e ve em qual e 
mail ele quer que vc passe isso ou pra quem 
vc entrega que se ele nao resolver vou fuder 
ele no Michel 

05/04/2012 
19:55:17(UTC+0) 

230D2194 Lucky Esse porco e um folgado do caralho 05/04/2012 
19:55:27(UTC+0) 

236A7150 Gordon 
Gekko 

Vi , Foi mandado pra minha caixa e pra do 
geddel . Ja encaminhei pro email institucional 
da area do geddel, com medo que ele nem 
veja o email 

05/04/2012 
19:55:47(UTC+0) 

236A7150 Gordon 
Gekko 

E ja pedi pra secretaria dele encaminhar 05/04/2012 
19:56:25(UTC+0) 

230D2194 Lucky Entao se liga p ele e fala que o henrique ta 
com problema com o giovani e foda-se o 
giovano e ele 

05/04/2012 
19:56:41(UTC+0) 

236A7150 Gordon 
Gekko 

Ok 05/04/2012 
19:57:14(UTC+0) 

230D2194 Lucky Que ele e boka de jacare p receber e 
carneirinho p trabalhar e ainda reclamao mas 
eu agora tenho condicao total se ele me 
encher o saco de ir p porrada com ele 

05/04/2012 
19:57:47(UTC+0) 

230D2194 Lucky Tenho total condicao de sair na porrada c ele 
mole 

05/04/2012 
19:58:32(UTC+0) 

236A7150 Gordon 
Gekko 

Encaminhando ele ate ta, mas a cobranca nao 
e' tudo isso.. 

05/04/2012 
19:58:43(UTC+0) 

 

  

 Ainda no mesmo dia, FABIO CLETO diz que com relação à área dele (VIFUG) 

estaria tudo bem, e depois FUNARO deixa mais clara a situação acima mencionada, 

Henrique Constantino

empréstimo-ponte

já há 2 (duas) semanas. Em seguida, FABIO CLETO comunica que mandou a seguinte 

Geddel, o henrique constantino mandou para o meu e o seu email 



 

 
 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Força-Tarefa Greenfield 

                        
 
 

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

26 

caixa, uma reclamacao que nao esta conseguindo contato com sua equipe para falar sobre o 

emprestimo ponte do financiamento de 300mm que ele pegou com fi-fgts para br vias. Pediu 

um encaminhamento o mais breve .  

 

Sentido da conversa Mensagem Horário 
236A7150 Gordon 
Gekko 

Ja to bem na minha com relacao a ele...apesar 
que isso e' facil dado que ele so ta la terca feira 
normalmente 

05/04/2012 
20:03:43(UTC+0) 

230D2194 Lucky Liga e fala p ele que o henrique constantino ta 
reclamando da falta de posicionamento da 
equipe dele correlacao ao ponte que e da sua 
area e que ta tentando falar com o giovani 
desde quarta 

05/04/2012 
20:04:14(UTC+0) 

230D2194 Lucky Desde quarta nao a duas semanas 05/04/2012 
20:04:34(UTC+0) 

230D2194 Lucky Se ele falar p vc falar com o giovani se fala 
que e melhor ele falar que vc nao quer se 
envolver ma area dele 

05/04/2012 
20:05:04(UTC+0) 

230D2194 Lucky Que se ele quiser vc manda o e mail p ele 05/04/2012 
20:05:23(UTC+0) 

230D2194 Lucky E so 05/04/2012 
20:05:27(UTC+0) 

236A7150 Gordon 
Gekko 

Ok 05/04/2012 
20:05:29(UTC+0) 

230D2194 Lucky Que quero ver ele nao resolver essa merda 05/04/2012 
20:05:51(UTC+0) 

230D2194 Lucky Se conseguiu falar c o geddel do henrique 05/04/2012 
23:04:30(UTC+0) 

230D2194 Lucky PING!!! 05/04/2012 
23:08:47(UTC+0) 

236A7150 Gordon 
Gekko 

Nao. O cel dele nao atende. Mandei sms. 05/04/2012 
23:13:30(UTC+0) 

236A7150 Gordon 
Gekko 

Texto abaixo : 05/04/2012 
23:18:40(UTC+0) 

236A7150 Gordon 
Gekko 

Geddel, o henrique constantino mandou para 
o meu e o seu email caixa, uma reclamacao 
que nao esta conseguindo contato com sua 
equipe para falar sobre o emprestimo ponte do 
financiamento de 300mm que ele pegou com 
fi-fgts para br vias. Pediu um 

05/04/2012 
23:18:43(UTC+0) 
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encaminhamento o mais breve possivel. 
Abraco e bom feriado. 

230D2194 Lucky Obrigado 05/04/2012 
23:23:09(UTC+0) 

230D2194 Lucky Boa pascoa p vc e as criancas 05/04/2012 
23:23:26(UTC+0) 

236A7150 Gordon 
Gekko 

Obrigado, pra você tambem 05/04/2012 
23:23:44(UTC+0) 

236A7150 Gordon 
Gekko 

Geddel recebeu a mensagem, pois deu um ok 
agora a noite 

05/04/2012 
23:40:07(UTC+0) 

 

 

 Na semana seguinte, em 10/04/2012, LUCIO FUNARO conversa novamente 

com FABIO CLETO, que, mais uma vez, repassa a ele, indevidamente, violando seu dever de 

sigilo, informações sobre operações de diversas empresas no âmbito da Vice-Presidência 

ocupada por GEDDEL, entre elas a demanda do Grupo -

: 

 

Sentido da conversa Mensagem Horário 
236A7150 Gordon 
Gekko 

Conversei com geddel agora : equipe dele 
ja entrou em contato com BR VIAS sobre 
ponte. Bertin ele ta cobrando da equipe mais 
agilidade. Hypermarcas esta marcada reuniao 
em brasilia com a equipe dele. Digibras eles 
estao acabando a analise dos numeros do 
grupo coletados pela equipe do credito e vao 
marcar semana que vem uma reuniao ja com 
a analise pronta 

10/04/2012 
22:19:18(UTC+0) 

230D2194 Lucky Ok 10/04/2012 
22:20:08(UTC+0) 
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 No dia seguinte, 11/04/2012, conversam novamente sobre o mencionado 

- do mesmo grupo econômico, a 

COMPORTE, que será detalhada adiante.  

 ponte -ponte) do 

henrique

que este havia lhe dito que o pessoal dele já tinha cuidado do assunto e que estaria resolvido, 

mas ainda não sabia se tinha liberado. FUNARO pede ainda a CLETO para entrar em contato 

máximo 32 para comporte andou comporte

estaria com a equipe vasconcelos 33 e que daria uma cobrada nele naquele dia e que ligaria 

para maximo . Pouco mais de 1 (uma) hora depois, maximo

havia falado a ele que a equipe de GEDDEL ainda não tinha entrado em contato e por isso 

FUNARO estaria atrás de GEDDEL para reclamar disso. Em resposta, FABIO CLETO diz que 

se não ficar em cima não anda e, cerca de 1 hora e meia depois, informa que falou com 

GEDDEL, o qual teria comentado que iria cobrar de giovani  

 

 

Sentido da conversa Mensagem Horário 
230D2194 Lucky Se sabe se ja liberaram o ponte do henrique 11/04/2012 

12:29:49(UTC+0) 
236A7150 Gordon 
Gekko 

O geddel ontem disse que tinha o pessoal dele 
ja tinha cuidado, mas nao sei se ja liberou 

11/04/2012 
12:32:14(UTC+0) 

236A7150 Gordon 
Gekko 

Ele disse que tava resolvido 11/04/2012 
12:32:30(UTC+0) 

230D2194 Lucky Faz um favor liga p maximo depois e da uma 
perguntada, a comporte andou 

11/04/2012 
12:33:27(UTC+0) 

236A7150 Gordon 
Gekko 

Comporte ainda com a equipe do 
vasconcelos. Dou uma cobrada nele hoje. 
Ligo pro maximo agora cedo 

11/04/2012 
12:34:12(UTC+0) 

                                                 
32 MARCOS MAXIMO, então diretor financeiro da BRVIAS. 
 
33 MARCOS VASCONCELOS, Vice-Presidente de Gestão de Ativos e Terceiros da Caixa Econômica Federal 
(VITER), setor que exerce função essencial no trâmite regular para liberação de valores da Vice-Presidência de 
Fundos de Governo e Loterias (VIFUG), chefiada por FABIO FERREIRA CLETO. 
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236A7150 Gordon 
Gekko 

E te aviso 11/04/2012 
12:34:18(UTC+0) 

230D2194 Lucky Ok obrigado bom dia 11/04/2012 
12:41:41(UTC+0) 

236A7150 Gordon 
Gekko 

Maximo falou que a equipe do geddel ainda 
nao entrou em contato. Ja to atras do geddel 
pra reclamar disso 

11/04/2012 
13:59:56(UTC+0) 

230D2194 Lucky Ok 11/04/2012 
14:05:46(UTC+0) 

230D2194 Lucky Porra e piada isso 11/04/2012 
14:05:47(UTC+0) 

236A7150 Gordon 
Gekko 

Foda 11/04/2012 
14:06:37(UTC+0) 

236A7150 Gordon 
Gekko 

Se nao ficar em cima nao anda 11/04/2012 
14:07:04(UTC+0) 

236A7150 Gordon 
Gekko 

Falei com geddel que disse que vai cobrar o 
giovani agora. E disse tambem que recebeu o 
pessoal da hypermarcas 

11/04/2012 
15:42:00(UTC+0) 

230D2194 Lucky Ok 11/04/2012 
15:44:04(UTC+0) 

 
 

 Dois dias depois, FUNARO e CLETO - , 

e ponte da 

BR : 

 

De Para Mensagem Horário 
236A7150 
Gordon 
Gekko 

230D2194 
Lucky 

Ontem liguei novamente pro geddel 
ontem cobrando o ponte da br  

13/04/2012 
15:45:48(UTC+0) 

 

 

No mês de maio de 2012, mais especificamente no dia 08/05/2012, as conversas 

sobre a demanda da empresa da BR VIAS se intensificam, inclusive com subida de tom de 

FUNARO em relação a FABIO CLETO, visto que, segundo FUNARO, o problema da BR 

VIAS estaria na sua área. FABIO CLETO nega e informa que o problema estaria na área de 

marcos ER) e que, se não fosse assim, nem estaria 



 

 
 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Força-Tarefa Greenfield 

                        
 
 

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

30 

fazendo contato com ele. FUNARO então cagada grande

aporte de mais capital

marcos covenant

carlos  

(EDUARDO CUNHA)34 iria chamar FABIO CLETO e que este deveria jogar o problema para 

a conta da área da VITER.  

 

Sentido da conversa Mensagem Horário 

230D2194 Lucky Ta ai 08/05/2012 18:23:56(UTC+0) 

230D2194 Lucky PING!!! 08/05/2012 18:24:03(UTC+0) 
230D2194 Lucky PING!!! 08/05/2012 18:24:24(UTC+0) 
230D2194 Lucky Porra tao falando que o problema da br vias ainda ta na 

tua área 
08/05/2012 18:25:35(UTC+0) 

230D2194 Lucky PING!!! 08/05/2012 18:25:44(UTC+0) 

236A7150 Gordon Gekko Nao ta nem perto da minha area 08/05/2012 18:32:14(UTC+0) 

236A7150 Gordon Gekko To em contato direto com a bosta do marcos so por que 
ta na area dele nao minha 

08/05/2012 18:32:47(UTC+0) 

236A7150 Gordon Gekko Senao nao precisaria estar em contato com ele 08/05/2012 18:33:09(UTC+0) 

230D2194 Lucky Eu nao entendo pq um departamento nao fala c o outro 08/05/2012 18:33:36(UTC+0) 

230D2194 Lucky Foda-se eu nao vou me meter nisso , to te avisando isso 
vai dar uma cagada grande 

08/05/2012 18:34:19(UTC+0) 

230D2194 Lucky Se nao quer acreditar espera p ver 08/05/2012 18:34:33(UTC+0) 

236A7150 Gordon Gekko Acredito em tudo, nao tenho por que duvidar. Das duas 
clausulas que você me passou uma ja nao existe mais, 
que e' aporte de mais capital. A outra e' um covenant. 

08/05/2012 18:39:27(UTC+0) 

236A7150 Gordon Gekko E marcos ja esta com a empresa negociando isso hoje 08/05/2012 18:39:48(UTC+0) 
236A7150 Gordon Gekko E alem disso, ja falei com equipe do geddel 08/05/2012 18:40:28(UTC+0) 

230D2194 Lucky E foda 08/05/2012 18:40:43(UTC+0) 

236A7150 Gordon Gekko Isso ta com os dois 08/05/2012 18:40:56(UTC+0) 

230D2194 Lucky Ok 08/05/2012 18:42:52(UTC+0) 

230D2194 Lucky O carlos vai ter chamar ai se joga a pika p la 08/05/2012 18:43:04(UTC+0) 

236A7150 Gordon Gekko Ok 08/05/2012 18:43:53(UTC+0) 

 

                                                 
34 Em geral, além de seus próprios nomes, todos utilizavam de alcunhas, com Gordon Gekko
FC), LÚCIO FUNARO (Spin Lucky -se da 

Lopes Lopes2 Carlos
MATERIAL APREENDIDO Nº 114/2016  GINQ/DICOR/PF (vide fls. 50/141 dos autos). Num. 6145135 - Pág. 
11 e ss. Análise do Blackberry de EDUARDO CUNHA. 
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 No dia 09/05/2015, FUNARO pede para FABIO CLETO entrar em contato com 

RAFAEL Dina 35 estaria com ele agora, 

e que ela teria enviado a seguinte mensagem: "Fabio, falei com o Giovani e disse que esta td 

ok com o PA do risco. Como ele me disse que pra fechar o ponte precisa do ultimo ok do risco, 

vou falar com o Jair. 

 

Sentido da conversa Mensagem Horário 

230D2194 Lucky Ta ai liga p rafael p ele agilizar os papeis da br vias 09/05/2012 
12:36:26(UTC+0) 

230D2194 Lucky PING!!! 09/05/2012 
12:36:31(UTC+0) 

236A7150 Gordon Gekko Ok 09/05/2012 
12:37:01(UTC+0) 

236A7150 Gordon Gekko Dina ta com ele agora 09/05/2012 
13:01:06(UTC+0) 

230D2194 Lucky Ok 09/05/2012 
13:11:15(UTC+0) 

236A7150 Gordon Gekko Dina : "Fabio, falei com o Giovani e disse que esta td 
ok com o PA do risco. Como ele me disse que pra 
fechar o ponte precisa do ultimo ok do risco, vou falar 
com o Jair." 

09/05/2012 
13:46:15(UTC+0) 

230D2194 Lucky Ok 09/05/2012 
13:49:42(UTC+0) 

 

 

 Poucos dias após, em 14/05/2012, FUNARO manda FABIO CLETO ligar para 

operação deles

merda

VITER teria dito para ele que só estaria aguardando um posicionamento do setor jurídico, e 

comenta ao final, que MARCOS MAXIMO teria passado um e-mail falando de uma taxa de 

CDI mais 4% ao ano. 

 

                                                 
35 DEUSDINA DOS REIS PEREIRA, subordinada a FABIO CLETO, que naquela época ocupava a Diretoria 
Executiva de Fundos de Governo. Posteriormente, ocupou o cargo que pertencia a FÁBIO CLETO, Vice-
Presidência de Fundos de Governo e Loterias (VIFUG). 
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Sentido da conversa Mensagem Horário 

230D2194 Lucky Liga p Marcos maximo agora que ta dando 
merda na operacao deles 

14/05/2012 19:59:36(UTC+0) 

236A7150 Gordon Gekko Ok 14/05/2012 19:59:43(UTC+0) 

230D2194 Lucky E me faka 14/05/2012 20:00:21(UTC+0) 

236A7150 Gordon Gekko Falei com ele, a viter disse para ele que esta 
so esperando o juridico 

14/05/2012 20:25:43(UTC+0) 

236A7150 Gordon Gekko To entrando com a viter pra entender se e' so 
isso 

14/05/2012 20:26:03(UTC+0) 

230D2194 Lucky Ok 14/05/2012 20:26:11(UTC+0) 

230D2194 Lucky Porque ele me passou um e mail aqui de uma 
tx de cdi +4 ao ano 

14/05/2012 20:26:37(UTC+0) 

 

 

 No mesmo mês de maio, EDUARDO CUNHA conversa com GEDDEL36 e este, 

violando seu dever de sigilo, informa CUNHA sobre a operação. Na linha da conversa anterior 

entre FUNARO e CLETO, na qual comentam sobre uma taxa de juros, GEDDEL manda 

informações para EDUARDO CUNHA sobre a possibilidade de viabilizar uma taxa de juros 

mais baixa para a captação da empresa para uma operação de crédito. Fala, ainda, para 

EDUARDO CUNHA procurar a empresa e mostrar o interesse de que se eles topassem poderia 

liberar os recursos já na segunda-feira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL APREENDIDO Nº 114/2016  GINQ/DICOR/PF (vide fls. 
50/141 dos autos). Num. 6145135 - Pág. 11 e ss. Análise do Blackberry de EDUARDO CUNHA. 
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Sentido da conversa Mensagem Horário 

From: +557188266736  Me ligue assim que puder 17/05/2012 
22:50:05(UTC+0) 

From: +557188266736  Pra seu conhecimento Qdo coneçamos a negociar com a 
BR,o parametro de risco era B,o que viabilizava uma 
taxa de + 2.2 Ao sair a avaliação do risco a empresa foi 
enquadrada como C,o que fsz com que a taxa va a 4.4 
Nosso amigo rolou a operaçao dele com o BB ,fsla-se a 
uma taxa de 3.5 Como assumi com vc.,operação esta 
aprovada A empresa sera procurada pela Caixa para 
saber se mantem interesse na operação e qual taxa ta 
disposta a suportar Minha aposta é que o FI não saira 
antes de 15 de junho Creio tambem que taxa de 3 a 3.3 
consigo bancar,com o risco C Passo-lhe a informação 
para que converse mostre seu interesse etc e tal Se eles 
toparem segunda feira recursos estarão disponiveis 
Duvidas me ligue 

17/05/2012 
22:50:07(UTC+0) 

 

 

  Como mencionado, a operação em comento seria um empréstimo-ponte  

(bridge loan) junto à Vice-Presidência de Pessoa Jurídica da CEF, dirigida por GEDDEL 

VIEIRA LIMA, para liberação de recursos enquanto não era efetivada a emissão das debêntures 

pela VIARONDON e sua aquisição pelo FI-FGTS, processo esse em que FABIO FERREIRA 

CLETO atuou como titular da VIFUG. 

 GEDDEL termina a mensagem com a afirmação de que FI não saira (sic) antes 

de 15 de junho  Creio tambem (sic) que 

taxa de 3 a 3.3 consigo bancar,com o risco C

...mostre seu interesse etc (sic) e tal (sic) Se eles toparem (sic) segunda 

feira (sic) recursos estarão disponíveis...  

 -

FUNARO, em razão da demora na sua concretização, HENRIQUE CONSTANTINO acabou 
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conseguindo um empréstimo junto ao Banco do Brasil. Assim, não foi paga vantagem indevida 

em relação a essa demanda; foi apenas prometida e aceita a promessa37. 

 Quanto à operação de debêntures com o FI-FGTS, apesar de aprovada em março 

de 2012, em maio ainda não havia ocorrido a liberação de recursos. Como EDUARDO CUNHA 

também fazia ingerência indevida nas atividades de FÁBIO CLETO, cuja nomeação contou 

com a atuação essencial do ex-deputado, como visto, em 24/05/2012, CUNHA questiona 

CLETO a respeito de problemas na operação:  

 

Emissor Mensagens Horário 
27351882 Lopes Ve para0mim se ta pegando algo na br vias la ainda que 

o maluco ta falando 
24/05/2012 
12:17:56(UTC+0) 

236A7150 Gordon Gekko Ok 24/05/2012 
12:18:27(UTC+0) 

 

  

 Logo após essa mensagem recebida de EDUARDO CUNHA, CLETO envia 

uma mensagem para FUNARO ( SPIN ) informando que CUNHA ( LOPES/CARLOS ) o 

havia perguntado sobre a BRVIAS, e que verificaria com MARCOS VASCONCELOS se 

houve algum problema no processo da BR VIAS 

algo junto ao marcos : 

 

 

 

 

                                                 
37 Termo de Depoimento de LUCIO BOLONHA FUNARO nas fls. 1320-1323 em 3 de outubro de 2017 (Num. 
6148240 - Pág. 242-245): 
de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), no âmbito do FI-FGTS; QUE a propina cobrada foi de 
aproximadamente R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), paga em 2012 através da emissão de notas de 
empresas do DEPOENTE, notas fiscais de uma das empresas de EDUARDO CUNHA; QUE no entanto, o 
financiamento demorou a ser autorizada, de modo que chegou a ser negociado um empréstimo ponte no valor de 
R$ 300 milhões até que a operação do FI-FGTS fosse liberada; QUE em razão da burocracia para liberação do 
empréstimo ponte, HENRIQUE CONSTANTINO falou com o DEPOENTE que não precisaria mais do empréstimo 
ponte na CEF, já que tinha conseguido no BANCO DO BRASIL; QUE não foi feito nenhum pagamento de propina 

. 
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De Para Mensagem Horário 

236A7150 
Gordon 
Gekko 

26BEFF5A 
Spin 

Carlos me perguntou sobre BR VIAS 
estou atras aqui para ver se engripou algo 
junto ao marcos 

24/05/2012 12:31:54(UTC+0) 

 

 

 No mesmo dia, 24/05/2012, algumas horas depois, CLETO presta informações 

Processo 

da BR Vias esta ok, sera (sic) assinado amanha (sic). Desembolso (sic) semana que vem

 

 

Emissor Mensagens Horário 
236A7150 Gordon Gekko Processo da BR Vias esta ok, sera assinado 

amanha. Desembolso semana que vem 
24/05/2012 
20:33:23(UTC+0) 

27351882 Lopes Ok 24/05/2012 
20:34:11(UTC+0) 

 

 

 Logo após, CLETO envia a mesma mensagem, Processo da BR Vias esta ok, 

sera (sic) assinado amanha (sic). Desembolso semana que vem , para FUNARO ): 

 

Emissor Mensagens Horário 
236A7150 Gordon Gekko Processo da BR Vias esta ok, sera assinado 

amanha. Desembolso semana que vem 
24/05/2012 
20:33:34(UTC+0) 

26BEFF5A Spin Ok obrigado 24/05/2012 
22:28:14(UTC+0) 

 

 

 Entretanto, em 29/05/2012, FABIO CLETO relata dificuldades no andamento 

da operação na Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros (VITER). Primeiro informa 

FUNARO ) com a mensagem seguinte: 
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De Para Mensagem Horário 

236A7150 
Gordon 
Gekko 

26BEFF5A 
Spin 

O pau comeu com a viter, eu nao aguento 
mais ter informacoes de la que nao se 
confirmam. Nao tem duas versoes so 
uma e sempre errada vindo de la. Você 
tem que considerar que nao e minha area, 
por que aqui tudo que eu falo se 
concretiza, mesmo por que eu to vendo e 
cobrando e dando esporro em meus 
funcionarios. O que nao e' da minha area 
eu tenho, infelizmente que confiar no 
que me e' dito. A ultima versao da Viter 
e' a seguinte : que ta atrasado por que o 
BNDES nao entregou a documentacao 
das garantias compartilhadas ate agora e 
que vai entregar ate sexta, e que dado 
isso o desembolso sera feito ate a 
segunda semana de junho (apos o 
feriado) 

29/05/2012 16:48:44(UTC+0) 

 

 

 Depois, CLETO mesma 

situação, de forma resumida, e Passei pro 

): 

 

Emissor Mensagens Horário 
236A7150 Gordon 
Gekko 

Br vias pressionei a viter e os caras vao atrasar por 
que nao receberam o contrato do bndes das garantias 
compartilhadas. Desembolso previsto agora para 
segunda semana de junho. Passei pro maluco 

29/05/2012 
16:56:08(UTC+0) 

27351882 Lopes Ok 29/05/2012 
16:56:25(UTC+0) 

 

 

 As conversas acerca de liberação valores para a BR VIAS (VIARONDON) são 

retomadas poucos dias depois, em 02/06/2012, quando CLETO confirma a EDUARDO 

CUNHA a data da liberação dos R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) à empresa, que 

se alegra com a notícia. 
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Emissor Mensagens Horário 
236A7150 Gordon Gekko Confirmado que BR Vias sera feito o credito 

segunda-feira, de 300mm em uma parcela so 
02/06/2012 
01:15:56(UTC+0) 

27351882 Lopes Maravilha 02/06/2012 
01:23:54(UTC+0) 

27351882 Lopes Enfim uma noticia boa 02/06/2012 
01:23:54(UTC+0) 

 

 

 FABIO CLETO comunica a liberação também para o FUNARO ), 

apenas 21 (vinte e um) segundos depois da mensagem que tinha sido enviada para EDUARDO 

CUNHA. 

 

Emissor Mensagens Horário 
236A7150 Gordon Gekko Confirmado que BR Vias sera feito o credito 

segunda-feira, de 300mm em uma parcela so 
02/06/2012 
01:16:17(UTC+0) 

236A7150 Gordon Gekko Essa foi briga minha pra que fosse desta maneira 02/06/2012 
01:16:56(UTC+0) 

26BEFF5A Spin Ok 02/06/2012 
14:54:50(UTC+0) 

 

 
  Ainda sobre a liberação dos recursos, no dia 11/06/2012, EDUARDO CUNHA 

pergunta a FABIO CLETO se o financeiro da BR VIAS já estaria liberado, e CLETO informa 

que o dinheiro já estaria na conta da empresa desde segunda-feira, e que pegaria na VITER o 

cronograma de desembolso. EDUARDO CUNHA pergunta também quando a empresa 

receberá o dinheiro, porque é essa informação que ele precisa saber  para que possa ser cobrada 

a propina. 

 

Emissor Mensagens Horário 
27351882 Lopes Br ta liberando o financeuro? 11/06/2012 

15:35:54(UTC+0) 
236A7150 Gordon Gekko Ta na conta da empresa desde segunda. Vou 

pegar com a viter qual cronograma de 
desembolso 

11/06/2012 
15:37:21(UTC+0) 
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27351882 Lopes Mas não e conta da empresa foi para custodiante 11/06/2012 
15:37:56(UTC+0) 

27351882 Lopes Quando ele vai receber o din? Isso que preciso 
saber$ 

11/06/2012 
15:38:20(UTC+0) 

236A7150 Gordon Gekko Vou ver agora 11/06/2012 
15:38:37(UTC+0) 

27351882 Lopes Ok 11/06/2012 
15:39:14(UTC+0) 

 

 

 No mesmo dia, FUNARO informa a FABIO CLETO que recebeu um e-mail da 

BR VIAS com os documentos Recebi um e mail aqui da Br vias com 

todos os documentos ja entregues la e pergunta qual seria o prazo para o dinheiro cair na 

conta deles e estar disponível para saque. FABIO CLETO informa que em sua área de atuação 

já estaria resolvido, uma vez que o dinheiro já tinha saído de lá havia uma semana e, por isso, 

estava checando em outra área.  

 

Emissor Mensagens Horário 
26BEFF5A Spin Recebi um e mail aqui da Br vias com todos os 

documentos ja entregues la , com excessao de um 
documento que foi anexado o protocolo de entrega que 
eles vao entregar amanha porque os cartorios no Rj so 
abriram hj 

11/06/2012 
20:48:23(UTC+0) 

26BEFF5A Spin Qual o prazo agora p ta na conta deles o dh disponivel 
p saque. 

11/06/2012 
20:48:42(UTC+0) 

236A7150 Gordon Gekko To checando com a outra area. O dinheiro daqui ja saiu 
a uma semana 

11/06/2012 
20:49:29(UTC+0) 

 

 

 HENRIQUE estava enviando os documentos 

O Henrique (sic) ta (sic) te enviando o e mail (sic) de todos os 

documentos protocolados . FABIO CLETO confirma o recebimento do e-mail enviado por 

 (MARCOS VASCONCELOS 

da VITER), e interceder em favor da empresa (

), novamente, segundo a própria mensagem ( ). 
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Emissor Mensagens Horário 
26BEFF5A Spin O henrique ta te enviando o e mail de todos os 

documentos protocolados 
11/06/2012 
20:50:55(UTC+0) 

236A7150 Gordon Gekko Ok 11/06/2012 
20:51:04(UTC+0) 

26BEFF5A Spin Recebeu ai 11/06/2012 
21:04:34(UTC+0) 

26BEFF5A Spin Ve se consegue liberar isso amanha 11/06/2012 
21:04:46(UTC+0) 

236A7150 Gordon Gekko Recebi, vou passar agora pro marcos e discutir 
com ele mais uma vez 

11/06/2012 
21:05:16(UTC+0) 

 

 

 Ainda naquela mesma noite, FABIO CLETO reporta a EDUARDO CUNHA o 

Amanha (sic) eu cobro pessoalmente o marcos (sic) -se novamente 

a MARCOS VASCONCELOS, Vice-Presidente de Gestão de Ativos e Terceiros (VITER).  

 

De Para Mensagem Horário 

236A7150 
Gordon 
Gekko 

27351882 
Lopes 

Ta foda arrancar da viter o 
cronograma...disseram que ainda nao 
estao registrados em cartorio todos os 
documentos e ainda precisam de uma 
assinatura do juridico. Acreditam que 
esta semana ha desembolso. Amanha eu 
cobro pessoalmente o marcos 

11/06/2012 
22:51:00(UTC+0) 

 

 

 Logo após, FABIO CLETO envia outra mensagem a EDUARDO CUNHA sobre 

encontro , acertado para o dia seguinte, 12/06/2012, uma terça-feira, dia em que 

costumavam se reunir para tratar das demandas na Caixa Econômica Federal38. 

 

                                                 
38 Termo de Depoimento FABIO FERREIRA CLETO nas fls. 830-836 do IPL (Num. 6148219 - Pág. 19 e ss.): 

pressão e até ameaça que sofreu dele; QUE a partir desse momento o depoente passou a fazer contato diretamente 
com EDUARDO CUNHA em Brasília, em encontros semanais, toda terça-feira às 7h; QUE também por conta 

. 
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Emissor Mensagens Horário 
236A7150 Gordon Gekko Estou indo pra casa. Me chama aqui para marcar 

horario do encontro se hj ou amanha 
11/06/2012 
22:53:02(UTC+0) 

27351882 Lopes Amanjhq 11/06/2012 
22:53:23(UTC+0) 

236A7150 Gordon Gekko Que horas? 11/06/2012 
22:53:51(UTC+0) 

27351882 Lopes 830 11/06/2012 
23:19:03(UTC+0) 

236A7150 Gordon Gekko Marcado 11/06/2012 
23:19:09(UTC+0) 

 

 

 No dia 14/06/2012, enfim, CLETO confirma, primeiramente, a EDUARDO 

CUNHA, e depois, a FUNARO, o crédito à empresa BR VIAS: 

 

Emissor Mensagens Timestamp-Time 
236A7150 Gordon Gekko Br. Vias: valor integral foi creditado hoje para o 

cliente. 
14/06/2012 
19:44:19(UTC+0) 

27351882 Lopes Ok 14/06/2012 
21:30:15(UTC+0) 

 

 

Emissor Mensagens Horário 
236A7150 Gordon Gekko Br. Vias: valor integral foi creditado hoje para o 

cliente. 
14/06/2012 
19:44:45(UTC+0) 

26BEFF5A Spin Nao ligou br vias ja to sabendo ,obrigado to indo 
viajar chego quinta qualquer coisa to aqui 

14/06/2012 
21:11:56(UTC+0) 

 

 

 Todos esses diálogos, além de outros registrados nos aparelhos apreendidos, 

evidenciam a atuação indevida de GEDDEL e FÁBIO CLETO na Caixa Econômica Federal e 

o papel de FUNARO e CUNHA de intermediação das demandas das empresas e interferência 

ilícita perante a CEF, entre elas as do Grupo CONSTANTINO, com a finalidade de obter 

vantagem indevida para os membros da organização criminosa. 
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 Essa gestão ilícita que EDUARDO CUNHA fazia dos interesses de empresas no 

âmbito da CEF, entre elas a BRVIAS, também fica evidente em documentos apreendidos em 

sua residência, um dos quais PIPE LINE GEDDEL 39: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
39 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 entre os documentos apreendidos na residência de EDUARDO 

CUNHA, destaca- (sic)  e outro manuscrito, com 

anotações sobre demandas de empresas do mesmo grupo40: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 RELATÓRIO DE MATERIAL APREENDIDO Nº 15/2016 - GINQ/DICOR/PF, fl. 58 (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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Outra operação do Grupo CONSTANTINO tratada pela organização 

criminosa e que gerou pagamento de vantagem indevida foi a que envolveu a empresa 

OESTE SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e a Vice-Presidência ocupada 

por GEDDEL. 

Em agosto, GEDDEL e EDUARDO CUNHA conversam sobre demandas de 

empresas perante a CEF, entre elas a OESTE SUL41. EDUARDO CUNHA informa a GEDDEL 

que o empresário HENRIQUE CONSTANTINO não estava conseguindo ser atendido por 

ROBERTO DERZIÊ DE SANT´ANNA, então Diretor Executivo de Pessoa Jurídica da CEF. 

Ele vai ligar p Henrique agora...

para que DERZIÊ entrasse em contato com HENRIQUE CONSTANTINO. Também informou 

Ja tou vendo Mafrig , relativa a outra 

demanda atendida pelo grupo criminoso. 

 
Sentido da conversa Mensagem Horário 

To: +557188266736  Oeste sul o desirre nao atende o henrique e nao 
resolve 

03/08/2012 
16:15:27(UTC+0) 

From: +557188266736  Esta em São Paulo Vai logar pra ele agora Mas 
ainda é aquela questão das garantias 

03/08/2012 
17:47:32(UTC+0) 

To: +557188266736  E mas para resolver como vc falou 03/08/2012 
17:48:07(UTC+0) 

From: +557188266736  Ele vai ligar p Henrique agora Ja tou vendo 
Mafrig 

03/08/2012 
17:50:07(UTC+0) 

To: +557188266736  Ok obg 03/08/2012 
17:50:19(UTC+0) 

 

  

 No mesmo dia, GEDDEL informa ainda a EDUARDO CUNHA que DERZIÊ 

HC CONSTANTINO) e verifica se o assunto se trata de R$ 50 

50 m Comport Já avançou (sic) : 

                                                 
41 RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL APREENDIDO Nº 114/2016  GINQ/DICOR. 
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Sentido da conversa Mensagem Horário 

From: +557188266736  Derziê ja falou com HC Estamos falando 50 m 
da Comport né? Ja avançou 

03/08/2012 18:17:23(UTC+0) 

To: +557188266736  Ok 03/08/2012 18:17:57(UTC+0) 

 

 

 Observa-se que GEDDEL questiona EDUARDO CUNHA por este ter 

mencionado a empresa OESTE SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., já que 

GEDDEL tinha conhecimento de que o valor de R$ 50 milhões seria liberado para a 

COMPORTE PARTICIPAÇÕES S.A., empresa holding da família CONSTANTINO, a qual 

era sócia na BR VIAS, cuja concessionária, VIARONDON, como visto acima, recebeu 

recursos. 

 Dez dias depois, EDUARDO CUNHA confirma que se trata da Compprt Gol 

(sic) à empresa aérea GOL, que também pertence ao grupo 

CONSTANTINO. 

 
Sentido da conversa Mensagem Horário 

To: +557188266736  Comport nao e jf 13/08/2012 16:33:53(UTC+0) 
From: +557188266736  Compprt Gol 13/08/2012 16:34:53(UTC+0) 
To: +557188266736  Ok 13/08/2012 16:35:00(UTC+0) 
To: +557188266736  Ok 13/08/2012 16:35:08(UTC+0) 

 

 

 foi (sic) os 37 ou seja, 

R$ 37.000.000,00 (trinta e sete milhões de reais), e GEDDEL responde 50 isto é, 

o valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) já mencionado nas mensagens 

anteriores. 

 
Sentido da conversa Mensagem Horário 

To: +557188266736  Foi os 37? 13/08/2012 16:35:17(UTC+0) 
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From: +557188266736  50 13/08/2012 16:54:18(UTC+0) 
To: +557188266736  Ok 13/08/2012 16:54:29(UTC+0) 

 

 

 O documento localizado na residência de EDUARDO CUNHA intitulado como 

PIPE LINE GEDDEL que essa demanda era tratada pelo grupo criminoso no âmbito 

da Caixa Econômica Federal42: 

 

  

 

                                                 
42 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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 Em setembro, a operação foi efetivada. No dia 06/09/2012, GEDDEL 

reencaminha uma mensagem de GIOVANNI para EDUARDO CUNHA com a confirmação de 

assinatura do instrumento no valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) para a 

OESTE SUL, vinculada à holding COMPORTE PARTICIPAÇÕES S.A., e liberação parcial 

no valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais)  informações essas importantes  

para EDUARDO CUNHA e LUCIO FUNARO cobrarem e receberem a propina. 

 

 
Sentido da conversa Mensagem Horário 

From: +557188266736  Oeste Sul/ Comporte assinado 50 e liberado 25 
MM. Abc Giovanni 

06/09/2012 
20:13:51(UTC+0) 

To: +557188266736  Ok 06/09/2012 
20:14:10(UTC+0) 

 

 

 Na semana seguinte, em 10/09/2012, EDUARDO CUNHA envia mensagem 

para FUNARO informando sobre a liberação para a OESTE SUL que vinha sendo tratada com 

GEDDEL: 

 
Emissor Mensagens Horário 

221A988D Eduardo Cunha Oeste siul assinou e liberou ja 10/09/2012 
15:22:27(UTC+0) 

29C52561 Lucky9 Ok 10/09/2012 
15:27:51(UTC+0) 

29C52561 Lucky9 Ate quem fim 10/09/2012 
15:27:52(UTC+0) 

 

 

 Foi então emitida a Cédula de Crédito Bancário (Capital de Giro) no valor de R$ 

50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) pela OESTE SUL, tendo como credora a Caixa 

Econômica Federal, com o contrato assinado em 17/09/2012 (nº 21.3277.767.0000001-07)43: 

                                                 
43 Cópia digitalizada dos contratos e aditivos na mídia acostada à fl. 873 (e 1284) do IPL e gravada em HD entregue 
à 10ª Vara Federal pela autoridade policial que relatou o IPL (v. Ofício em Num. 6166440 - Pág. 1). Caminho dos 

\1. Contratos\ \  



 

 
 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Força-Tarefa Greenfield 

                        
 
 

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

47 

 

 

 

 

 

 

 Contudo, poucos dias depois, em 19/09/2012, GEDDEL informa a EDUARDO 

CUNHA que os recursos da OESTE SUL/COMPORTE foram bloqueados, em razão de algum 

problema relacionado ao registro da cédula de crédito bancário: 

 
Sentido da conversa Mensagem Horário 

From: +557188266736  Oeste Sul/Comporte 25 MM recurso bloqueado na 
conta somente pendente registro CCB pela empresa 

19/09/2012 
19:50:53(UTC+0) 

To: +557188266736  Ok 19/09/2012 
19:51:06(UTC+0) 

 

 

 Essa pendência também foi registrada em documento apreendido na residência 

PIPELINE GEDDEL  
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 Em relação a essas operações do Grupo CONSTANTINO, foi negociada 

propina ao grupo criminoso no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), e pagos, 

efetivamente, o total de R$ 7.077.700,00 (sete milhões setenta e sete mil e setecentos reais), 

dos quais R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) a EDUARDO CUNHA e R$ 

4.277.700,00 (quatro milhões duzentos e setenta e sete mil e setecentos reais) para FUNARO 

distribuir entre os membros do grupo criminoso, com o auxílio de ALTAIR ALVES e 

EDUARDO ASSUMPÇÃO. 

 Esses valores foram pagos por HENRIQUE CONSTANTINO das seguintes 

formas: pagamentos de notas fiscais emitidas por empresas de LUCIO FUNARO e pagamentos 

realizados diretamente às empresas de EDUARDO CUNHA44. 

                                                 
44 Os valores pagos por HENRIQUE CONSTANTINO foram analisados no Relatório de Análise de Polícia 
Judiciária nº 110/2017  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). Contudo, apenas uma 
parte dos valores corresponde a pagamento de propina em função da atuação do grupo criminoso na CEF. Os 
pagamentos realizados via ABRATI e os para aquisição de veículo PORSCHE CAYENNE a CUNHA (em 2015) 
não serão abordados na presente denúncia, portanto. Também não serão imputados nesta denúncia os pagamentos 
para campanha de Chalita analisados no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 104/2017  GINQ/DICOR/PF, 
eis que realizados por FUNARO e JOESLEY, e não por HENRIQUE CONSTANTINO (segundo FUNARO, este 
empresário também teria realizado pagamentos para a campanha de Chalita com parte dos valores que devia ao 
grupo criminoso a título de propina, mas esses supostos pagamentos não foram objeto do relatório). Sobre as 
formas de pagamento de propina, v. também depoimentos do colaborador LÚCIO FUNARO, em anexo e 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: 
FIFGTS se referiu à empresa BR VIAS, no valor de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), também no 
âmbito do FI/FGTS; QUE a propina cobrada foi de aproximadamente R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), 
paga em 2012 através da emissão de notas de empresas do DEPOENTE, notas fiscais de uma das empresas de 
EDUARDO CUNHA e pagamento de fornecedores da campanha de GABRIEL CHALITA; QUE o pagamento 
de fornecedores da campanha de GABRIEL CHALITA foi uma solicitação de MICHEL TEMER; QUE o 
DEPOENTE chegou também a emprestar seu helicóptero para a campanha de GABRIEL CHALITA; QUE a 

(destacou-se). 
 
Termo de Depoimento 4 que presta LÚCIO BOLONHA FUNARO: 
por exemplo, a campanha de 2012 quando arrecadou valores para financiar a campanha do CHALITA para a 
prefeitura de São Paulo; QUE, nesse caso, o DEPOENTE pediu a CUNHA que falasse com MICHEL TEMER 
para este ligar para o Henrique Constantino, para garantir com que o Henrique liberar um adiantamento da 
propina do FI-FGTS para financiar a campanha do Chalita; QUE MICHEL TEMER ligou na hora para o 
CONSTANTINO; QUE HENRJQUE CONSTANTINO, no momento dessa ligação, estava na frente do 

. 
 
Termo de Depoimento que presta LUCIO BOLONHA FUNARO em 24 de agosto de 2017: 
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 LÚCIO FUNARO costumava registrar pagamento de propina -

e, como já mencionado, durante as investigações, além 

de explicar como se dava o controle das movimentações financeiras específicas para cada uma 

das entregas, 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 criminosa45. Na planilha HENR CONST.xls , identificou-se o 

seguinte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
a Mp 563/2012 o modo operante para pagamento da propina foram os seguintes: emissão de nota de empresas 
do depoente ou a sua ordem para o grupo empresarial de Henrique Constantino, emissão de nota de empresa do 
depoente (Viscaya) para a associação brasileira das empresas de transporte terrestre por pedido de Constantino 
ao Diretor dessa associação (ABRATT), que também houve pagamentos de notas fiscais de empresas de 

 
 
45 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 por HENRIQUE 
CONSTANTINO foram analisados no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 110/2017  
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. 
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Caminho: /img_Item-13-i-NA4V4NAE.E01/vol_vol2/BACKUP REGINA - DIA A DIA/EXCEL/HENR 

CONST.xls 

 

 

 

 Observa-se que a maioria dos pagamentos efetuados por HENRIQUE 

CONSTANTINO a empresas de FUNARO ocorria por meio do pagamento de notas fiscais 

emitidas pela VISCAYA a empresas ligadas ao empresário, cujo rol segue abaixo: 
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 PIRACICABANA TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA 

 06.896.941/0001-31; 

 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.  81.159.857/0001-50; 

 TURB - TRANSPORTE URBANO LTDA  05.460.034/0001-82; 

 AGRO DIESEL LTDA. - M.E.  57.485.708/0001-05 

 EMPRESA AUTO ONIBUS MANOEL RODRIGUES S A  

44.581.056/0001-52  a referida empresa, tem como sócio a COMPORTE 

PARTICIPAÇÕES S.A., também relacionada a HENRIQUE 

CONSTANTINO; 

 EXPRESSO MARINGA DO VALE S.A.  10.295.212/0001-05 

 BREDA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.  05.160.935/0001-59 

 VRG LINHAS AEREAS S.A.  07.575.651/0004-00 

 

 Em relação a alguns desses pagamentos, apurou-se que, no mesmo dia, ou 

poucos dias depois, havia entregas para EDUARDO CUNHA, identificado nas tabelas 

46. Quanto às entregas de propina a EDUARDO CUNHA, 

comprovou-se que ALTAIR ALVES foi o responsável por receber os valores em alguns casos. 

Para GEDDEL, o próprio FUNARO realizou a entrega de propina. 

 Com efeito, na planilha de FUNARO, há registro de recebimento de propina via 

empresas VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA. e EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. em 

14/06/2012, relativamente às notas fiscais nºs 003 e 004, emitidas em maio, no valor total de 

                                                 
46 V. os já mencionados Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 111/2017  GINQ/DICOR/PF (Bertin) 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. 
 



 

 
 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Força-Tarefa Greenfield 

                        
 
 

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

52 

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e, no mesmo dia, há registro de saída de recursos, em 

espécie, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), para CUNHA  

 

/img_Item-13-i-SAMSUNG.E01/vol_vol2/MOVS 2012/junho 12/mov 1406.xls 
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 Em 30/11/2012, há registro de recebimento de propina, na planilha de FUNARO, 

a partir do pagamento das notas fiscais nºs 034 a 038, emitidas pela VISCAYA, no valor total 

de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).  

 

/img_Item-13-i-SAMSUNG.E01/vol_vol2/MOVS 2012/novembro 12/mov 3011.xls 

 

 

   

 

 

 No mesmo dia, FUNARO gera valores em espécie, conforme registro de duas 

entradas no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) nas contas RIO  e PRT 47, que, 

                                                 
47 Segundo registrado no Relatório Conclusivo da autoridade policial (fls. 1693-2260 do IPL), 
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somadas a outras entradas, totalizam R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para 

remessa a GEDDEL, em Salvador ( ): 
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Esses valores foram levados a GEDDEL pelo próprio FUNARO, quando viajou 

a Trancoso/BA, acompanhado de RAQUEL PITTA, sua esposa48, utilizando-se de serviços de 

uma aeronave da GLOBAL TAXI AÉREO, e fez escala de 35 minutos em Salvador, onde 

entregou o dinheiro a GEDDEL: 

                                                 
48 Termo de Declarações de RAQUEL ALBEJANTE PITTA nas fls. 1001-1004 do IPL (Num. 6148220 - Pág. 42 
e ss.): s da prisão esteve com GEDDEL VIEIRA LIMA em duas oportunidades, a primeira em uma 
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 
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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  Em 2013, nos meses de março e abril, há outras movimentações relevantes. No 

dia 27/03/2013, foi registrado na planilha de FUNARO o recebimento de propina no valor de 

R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais), vinculado à emissão da nota fiscal 062 

pela VISCAYA. Na semana seguinte, ALTAIR chega em São Paulo para coletar valores 

devidos a EDUARDO CUNHA, debitados da planilha de FUNARO:   
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 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 

 para CUNHA (BOB), com indicação expressa de que R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 

deveriam ser entregues a ALTAIR - 49:  

                                                 
49 Além dos elementos já apresentados e os expostos adiante, também comprovam o papel de ALTAIR de receber 
valores em espécie para EDUARDO CUNHA os depoimentos dos colaboradores CLAUDIO FERNANDO 
BARBOZA DE SOUZA e VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, bem como dos aderentes CARLOS JOSÉ 
ALVES RIGAUD, LUIZ CLÁUDIO SILVA LISBOA e LUIZ FERNANDO DE SOUZA (v. termos em anexo). 
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 Como visto, HENRIQUE CONSTANTINO pagava propina ao grupo criminoso, 

na maioria das vezes, por meio de pagamento de notas fiscais emitidas pela empresa VISCAYA, 

de FUNARO. Com menor frequência, outra empresa também era utilizada para intermediar os 

pagamentos de propina, a DALLAS AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS 

LTDA. (CNPJ 07.858.727/0001-53), destacada a seguir: 

 

Caminho: /img_Item-13-i-NA4V4NAE.E01/vol_vol2/BACKUP REGINA - DIA A DIA/EXCEL/HENR CONST.xls 

 

 

 

 O responsável formal pela DALLAS LTDA. era EDUARDO MONTAGNA DE 

ASSUMPÇÃO (CPF 221.543.178-47), que, a pedido de LÚCIO FUNARO, emitia notas fiscais 

frias para posteriormente repassar os valores correspondentes a FUNARO, com desconto de 

cerca de 10% do valor, retidos por EDUARDO ASSUMPÇÃO a título de comissão. 

EDUARDO prestava esse serviço a FUNARO desde 200750.  

 Registre-se ainda 

tomadora de serviços das notas fiscais frias emitidas pe

21/06/2012, refere-se à empresa SANTANA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

                                                 
50 Como registrado, os valores pagos por HENRIQUE CONSTANTINO foram analisados no Relatório de Análise 
de Polícia Judiciária nº 110/2017  GINQ/DICOR/PF. Foi analisada uma tabela específica de controle dos valores 

d
pagamentos, em anos anteriores. 

221.543.178-47),
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FINANCEIROS S/A (CNPJ 09.279.801/0001-02), pertencente à família BELDI, dona do grupo 

paulista SPLICE, que, inicialmente, em conjunto com o Grupo ÁUREA (pertencente à família 

CONSTANTINO) e a Construtora WALTER TORRE, formaram a BR VIAS. Segundo 

FUNARO, os pagamentos realizados pela SANTANA SECURITIZADORA S/A foram feitos 

a 

BELDI, CPF 618.760.038-04), então sócio do grupo SPLICE e da SANTANA. A empresa 

SELTE SERVICOS ELETRICOS TELEFONICOS LTDA. (CNPJ 50.708.700/0001-03), por 

sua vez, tem como sócio MARCO ANTONIO BELDI (CPF 794.694.698-87)51, o qual também 

é sócio da SANTANA. 

 Além de pagamentos realizados por empresas do grupo econômico de 

HENRIQUE CONSTANTINO a empresas de FUNARO, o empresário também determinou 

pagamento de propina via empresas de EDUARDO CUNHA. 

 Entre os anos de 2012 a 2015, empresas do grupo efetuaram ainda pagamentos 

que somam pelo menos R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) às empresas 

JESUS.COM  pertencente a EDUARDO CUNHA e a 

sua esposa, CLÁUDIA CRUZ , e GDAV  registrada em nome de seus dois filhos. Assim 

como no caso das notas emitidas pelas empresas de FUNARO, os valores também foram pagos 

pelas empresas de ônibus BREDA e PRINCESA DO NORTE, pertencentes ao Grupo 

CONSTANTINO, e pela agência de publicidade AlmapBBDO, vinculada à GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Documentos sobre essas transações foram apreendidos no escritório político de 

EDUARDO CUNHA no Rio de Janeiro52: 

 

 

                                                 
51 V. Relatório de Pesquisa Automático nº 9611/2018 em anexo. 
 
52 RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL APREENDIDO Nº 005/2017  GINQ/STF/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). 
 

BELDI, CPF 618.760.038-04), então sócio do grupo SPLICE e da 

sua vez, tem como sócio MARCO ANTONIO BELDI (CPF 794.694.698-87)sua vez, tem como sócio MARCO ANTONIO BELDI (CPF 794.694.698sua vez, tem como sócio MARCO ANTONIO BELDI (CPF 794.694.698
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 Foram feitos pagamentos à C3 com esteio em suposto contrato de publicidade, 

www.feemjesus.com.br  os 

valores pagos eram de fato vantagem indevida destinadas a EDUARDO CUNHA, como 

registrado em anotação manuscrita de material pertencente a LUCIO FUNARO, que 

corresponde a um razonete com débito de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), com a 
53: 

 

 

                                                 
53 Documento apreendido na casa de ROBERTA FUNARO, através da Medida Cautelar nº 4324/2017 (Operação 
Patmos), Equipe SP 02 - Cópia do Auto de Busca e Arrecadação nas fls. 1501-1507 do IPL (Num. 6148246 - Pág. 
96 e ss.). 
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 No sítio mencionado, sequer foi veiculada qualquer publicidade da empresa 

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES entre os anos de 2012 a 201554. 

                                                 
54 V. atas notariais juntadas pelo MPF nas fls. 4.970-5.097 dos autos da Ação Penal 60203-83.2016.4.01.3400 
(Operação Sépsis), nas quais se atesta o acesso a endereços eletrônicos contendo snapshots (cópias) do site 

 
 inexistência de publicidade da empresa GOL LINHAS 

AÉREAS INTELIGENTES no seu conteúdo. 
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  Assim, HENRIQUE CONSTANTINO pagou à organização criminosa que 

operava na Caixa Econômica Federal, pelo menos, o total de R$ 7.077.700,00 (sete milhões 

setenta e sete mil e setecentos reais), dos quais R$ 4.277.700,00 (quatro milhões duzentos e 

setenta e sete mil e setecentos reais) para FUNARO distribuir entre os membros do grupo e R$ 

2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) diretamente a CUNHA.  

 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 ele55. 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 um56. 

 Em relação à operação da BRVIAS, EDUARDO CUNHA informou a FÁBIO 

CLETO que havia cobrado 1% do valor da operação, portanto, R$ 3.000.000,00 (três milhões 

de reais) em propina, assim, a parte devida  CLETO seria no valor de R$ 120.000,00 (cento e 

vinte mil reais), correspondentes a 4% do valor total da propina informada por CUNHA57. Esse 

                                                 
55 Termo de Depoimento de LUCIO BOLONHA FUNARO nas fls. 1320/1323 do IPL (Num. 6148240 - Pág. 242-
245). 
 
56 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 depo  
 
57 Termo de Colaboração nº 08 de FABIO FERREIRA CLETO, APENSO III do IPL (Num. 6153408 - Pág. 8 e 
ss.): ]  QUE após a aprovação da 
operação foi comunicado ao depoente, por EDUARDO CUNHA, que havia sido cobrada uma propina de 1% 
sobre o valor total da operação da empresa; QUE não sabe se realmente foi este o percentual cobrado, mas sim 
que este foi o percentual que foi informado ao depoente por EDUARDO CUNHA; QUE, portanto, a participação 
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foi o valor registrado na planilha de CLETO, que anotava propinas devidas a ele 58 , e 

efetivamente pago por meio de transferências realizadas pela Construtora Carioca Engenharia 

à sua conta no exterior (LASTAL), por solicitação de EDUARDO CUNHA. 

 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 CLETO59. 

                                                 
do depoente seria de R$ 120.000,00, correspondentes a 4% do valor total da propina; QUE 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 questionado de quem foi cobrada a propina, o 
depoente afirmou não saber, mas, em vista da proximidade de FUNARO com HENRIQUE CONSTANTINO, 
acredita que tenha sido deste último; QUE questionado sobre a relação entre FUNARO e HENRIQUE 
CONSTANTINO, sabe que se conheciam, até mesmo porque EDUARDO CUNHA disse ao depoente que se tratava 
de uma demanda de FUNARO; QUE, ademais, é possível que já soubesse deste relacionamento da época em que 
o depoente trabalhou no escritório de FUNARO ou da época que mantinha relacionamento com ele; QUE o valor 
da propina recebida pelo depoente foi lançada na planilha de controle que possuía com EDUARDO CUNHA, 
com o valor referente a R$ 120 mil; QUE na planilha consta a data de 14/03/2012; QUE, conforme já esclarecido 
em outro termo, o depoente efetivamente recebeu tais valores de propina, mas por meio de pagamentos na conta 
da empresa LASTAL na Suíça, feita pela empresa CARIOCA, por orientação de EDUARDO CUNHA; QUE a 
operação realmente foi liquidada pelo FI-FGTS; QUE não sabe como CUNHA e FUNARO recebiam suas partes 

 
 
58 V. planilha de fl. 12 da Petição Criminal nº 73391-46.2016.4.01.3400 (Pet 6147 STF), que corresponde ao 
Apenso III, Volume Único, do IPL, e contém o Termo de Colaboração 8 de FABIO FERREIRA CLETO  Fatos 
relacionados à BRVIAS (Num. 6153408 - Pág. 18). 
 
59 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.): -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 
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  Assim, dos R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) de propina acertados,  

R$ 7.077.700,00 (sete milhões setenta e sete mil e setecentos reais) foram efetivamente pagos 

por HENRIQUE CONSTANTINO a título de propina por operações envolvendo FI-FGTS e 

Caixa Econômica Federal (Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 110/2017  

GINQ/DICOR/PF), dos quais, descontando-se o valor de propina devido a CLETO 

(R$ 120.000,00) e MARGOTTO (R$ 120.000,00), aproximadamente R$ 5.000.000,00 (cinco 

milhões de reais) seriam devidos a GEDDEL e cerca de  R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), 

a CUNHA. 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, LUCIO BOLONHA FUNARO, 

ALEXANDRE ROSA MARGOTTO e FÁBIO FERREIRA CLETO60 devem responder 

                                                 
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 

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 

 
 
60 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 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.  
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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. 

 

O denunciado HENRIQUE CONSTANTINO deve responder pelo crime de 

corrupção ativa, tipificado no art. 333 do Código Penal: 

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, LUCIO BOLONHA FUNARO, ALEXANDRE ROSA 

MARGOTTO, FÁBIO FERREIRA CLETO, HENRIQUE CONSTANTINO, EDUARDO 

MONTAGNA DE ASSUMPÇÃO e ALTAIR ALVES PINTO 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 2012: 

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 
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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;11. Documentos da operação 

BRVIAS-FIFGTS; 

13. Documentos da operação BRVIAS-FIFGTS 

14. RELATÓRIO DE MATERIAL APREENDIDO Nº 15/2016 - 

GINQ/DICOR/PF (residência EDUARDO CUNHA); 

15. Documentos da operação OESTE SUL; 

16. Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 110/2017  GINQ/DICOR/PF 

(CONSTANTINO); 

17. Relatório de Pesquisa Automático nº 9611/2018; 

18. RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL APREENDIDO Nº 005/2017 

GINQ/STF/DICOR/PF. 

 

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 seja ouvida a seguinte testemunha: 

 

 RAQUEL ALBEJANTE PITTA - Termo de Declarações nas fls. 1001-

1004 do IPL (Num. 6148220 - Pág. 42 e ss.). 
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Requer ainda a oitiva como testemunha/colaborador: 

 

 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). 

 

 

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$ 111.000.000,00 (cento e onze milhões de reais), dos quais: 

R$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais) para reparação de danos materiais à Caixa 

Econômica Federal; R$ 56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões de reais) para reparação de 

danos imateriais (morais) à Caixa Econômica Federal; R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) 

para reparação de danos sociais difusos (imateriais, causados pela própria ofensa da norma 

penal); e R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) a título de multa criminal61. 

                                                 
61 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-
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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 

 

                                                 
98.2018.4.01.3400), relativo ao caso da MARFRIG, arredondados. 
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