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totalmente – como é que  se chama? – inoperante do ponto de 
vista de mercado. O objetivo lá é cobrar pedágio.” 
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Ricardo Siqueira Rodrigues, colaborador 

“Olha, ana lisando toda a trajetória d e vida d o Ricardo 
Leal e conhecendo ele há mais de 20 anos só pode ser fins 
ilícitos.” 

Lúcio Funaro, colaborador 
 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da 

República que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, vêm, à 

presença de Vossa Excelência, com base no procedimento investigatório criminal em 

epígrafe, representar, conjuntamente, pela concessão de MEDIDAS CAUTELARES E 

PEDIDOS DE PRISÃO PREVENTIVA E PRISÃO TEMPORÁRIA em face das 

pessoas elencadas ao final desta peça e com forte nos artigos 282 e 319 do Código de 

Processo Penal, art. 1º da Lei n. 7.960/1989 e nas razões de fato e de direito a seguir 

expostas. 

 

1. PRELIMINAR: FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA 10ª VARA FEDERAL 

PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DESTA DEMANDA 

 

1.1. Competência da Justiça Federal 

A competência da Justiça Federal, no presente caso, faz-se pertinente pelos 

indícios de prática de crimes contra o sistema financeiro, especialmente nas modalidades 

encartadas nos arts. 4º, caput e parágrafo único, 5º, 6º, 7º, inciso III, 9º e 10º da Lei n. 

7.492/1986. Atrai-se a incidência do art. 109, inciso VI, da Constituição Federal, c/c art. 

26 da Lei n. 7.492/1986. 

Por sua vez, os potenciais crimes contra a Administração Pública, em razão 

de se apresentarem no mesmo contexto fático de tempo e lugar, sendo executados 

simultaneamente, na maioria das vezes através de um único fato vulnerador de diversos 
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bens jurídicos penalmente relevantes, bem como em razão da comunhão das provas 

relacionadas aos fatos, ou ainda porque um ato criminoso facilita a execução do outro, 

faz atrair a incidência do art. 76 do CPP em todas as suas modalidades. Competente a 

Justiça Federal, dessa maneira. 

 

1.1. Competência da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para 

apreciação 

O caso em análise traz um complexo de crimes praticados por empresários, 

funcionários públicos e agentes financeiros autônomos que buscaram artificialmente 

justificar o investimento em pelo menos dois empreendimentos (FII SIA e FIP LSH) e, 

potencialmente, um terceiro (reestruturação de dívida do Correio Brasiliense). A par disso, 

há suspeita ainda que o esquema criminoso situado na estrutura do Banco BRB possa ter 

contaminado outras áreas da instituição (cartões, seguros, financiamentos, etc). 

Inicialmente, conforme se detalhará em narrativa própria, foi objeto de 

apuração da Operação Greenfield o investimento realizado no FIP LSH por meio do BRB. 

Segundo preliminares análises, o funding do empreendimento realizado através de FIP 

não se sustentava em bases técnicas, indiciando pelo menos a ocorrência de gestão 

temerária. Deu-se origem ao inquérito n. 452/2017, autuado em decorrência do resultado 

da cautelar 35352-77.2016.4.01.3400, distribuída a essa 10ª Vara Federal de Brasília. 

Posteriormente, com o aprofundamento das investigações, e conforme se demonstrará, 

verificou-se que o motivador das decisões de investimento não advinham de uma pobre 

análise técnica, mas simplesmente do pagamento de vantagens indevidas, popularmente 

referidas como “propinas”, para propulsão de projetos dentro de instituições financeiras. 

Paralelamente, também em decorrência da referida cautelar, mas com o 

contributo das colaborações premiadas encerradas pelos executivos do grupo Odebrecht 

decorrentes da Operação Lava-Jato em Curitiba, foi distribuída no STF a PET 6700/2017, 

tratando sobre o pagamento de propinas sobre o FIP SIA. O inquérito sofreu distribuição 
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judicial sob o número 22803-98.2017.4.01.3400 (IPL 689/2018), que também indica 

como competente a 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do DF. 

Inicialmente os fatos revelavam o potencial comportamento isolado de um 

único agente do Banco BRB. Contudo, após confrontamento com outros fatos 

encontrados na investigação, verifica-se que os investimentos FII SIA e FIP LSH estão 

inseridos em um contexto único. Essa unidade é confirmada por elementos colhidos pela 

Operação Lava Jato no Rio de Janeiro que, após compartilhamento de provas, trouxe aos 

presentes autos o conhecimento da parcela financeira, que tratava do branqueamento de 

valores, detalhando o sistema de doleiros utilizados pelos funcionários do BRB, comum 

a tantos outros esquemas criminosos de colarinho branco revelados nos últimos anos no 

país. A unidade de contexto ainda é confirmada pelas informações trazidas pelo 

colaborador Lúcio Funaro, conhecedor dos indivíduos envolvidos. 

Dessa forma, pugna-se que os fatos decorrentes do contexto único sejam 

conhecidos por juízo único, sendo prevento o juízo da 10ª Vara Federal da Seção 

Judiciária do DF para os fatos que se apresentarem e os que se vierem a descobrir a partir 

das medidas que serão requeridas. 

 

2. PRÉVIA DO CASO: OPERAÇÃO GREENFIELD, FIP LSH, FII SIA 

 

2.1. Histórico prévio: Operação Greenfield 

A Operação Greenfield, deflagrada em 5 de setembro de 2016, tem por 

escopo apurar investimentos realizados de forma fraudulenta ou temerária pelas 

principais entidades fechadas de previdência complementar (EFPC – ou fundos de pensão) 

do país; entre essas entidades, destaca-se a FUNCEF (Fundação dos Economiários 

Federais). Os fatos criminosos praticados contra a FUNCEF são causa determinante do 
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rombo acumulado atual desse Fundo de Pensão, rombo esse (déficit acumulado) que 

alcançou, no final de 2016, o total de R$ 18.000.000.000,00 (dezoito bilhões de reais). 

Dos 10 (dez) casos que justificaram a deflagração da Operação 

Greenfield, 8 (oito) são relativos a investimentos realizados (de forma temerária ou 

fraudulenta) pelas EFPC em empresas por meio de Fundos de Investimento em 

Participações (FIPs). Em geral, o FIP é instrumento utilizado pelo investidor institucional 

(o fundo de pensão) para adquirir, indiretamente, participação acionária em empresa (em 

alguns casos, também debêntures simples ou conversíveis). Dessa forma, em vez de o 

Fundo de Pensão comprar diretamente as ações da empresa-alvo, ele adquire cotas do FIP, 

sendo o FIP (como pessoa jurídica) considerado acionista da empresa (ou debenturista). 

Essas aquisições de cotas do FIP, por sua vez, nos casos desvendados 

pela Operação Greenfield, são precedidas de avaliações econômico-financeiras 

(valuations) irreais e tecnicamente irregulares que têm por escopo superestimar o valor 

dos ativos da empresa, aumentando, de forma artificial, a quantia total que o próprio 

Fundo de Pensão precisa pagar para adquirir a participação acionária indireta na empresa. 

A essa ilicitude, cometida em praticamente todos os casos investigados, denominamos 

“sobreprecificação”, que é realizada com escopo semelhante aos conhecidos 

“superfaturamentos” de obras públicas, em que o valor de uma obra (ou ativo, no caso da 

sobreprecificação) é superestimado a fim de justificar um pagamento a maior por parte 

do Poder Público (ou por parte da EFPC investidora, no caso da sobreprecificação). 

Por meio desse esquema, a EFPC paga pelas cotas do FIP mais do que 

elas de fato valem, sofrendo, assim, um prejuízo “de partida”, independente do próprio 

sucesso que venha a empresa ter no futuro. Nesses mesmos casos, a EFPC investidora, ao 

reconhecer um valor irreal da empresa que é alvo do investimento, também acaba 

prejudicada por não dimensionar corretamente o potencial de ganho no investimento e os 

riscos envolvidos no negócio, terminando por se envolver em empreendimento que não 

se justifica desde o ponto de vista econômico, na lógica de custo-benefício. 
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Os crimes praticados dolosamente (em coautoria) contra os fundos de 

pensão contaram com a participação dolosa de núcleos criminosos, ou seja, de grupos de 

pessoas que desempenhavam funções distintas necessárias para a consecução da 

finalidade criminosa de lesar os cofres dos fundos de pensão e favorecer econômico e 

financeiramente alguns grupos econômicos e holdings. 

Em oito dos dez casos apurados inicialmente na Operação Greenfield, 

o modus operandi encontrado é praticamente idêntico. Primeiramente (primeira etapa da 

via criminosa), decide-se aplicar recursos dos fundos de pensão em empresas com 

problemas financeiros, ou cujos riscos de empreendimentos são altos e desproporcionais 

às expectativas de lucro, sendo desaconselháveis os investimentos desde o ponto de vista 

econômico-financeiro; trata-se, portanto, de investimentos que não seriam realizados por 

agentes de mercado sem vínculos com a atividade criminosa. Nessa fase da atividade 

criminosa, são realizadas reuniões e acertados acordos entre o grupo econômico (do 

núcleo criminoso empresarial) e diretores presidentes, de participação ou de 

investimentos dos Fundos de Pensão (núcleo criminoso dirigente de fundos de pensão), 

em conjunto – nalguns casos – com autoridades políticas que tenham clara ascendência 

sobre os diretores dos fundos de pensão; esse último núcleo chamamos de “núcleo 

criminoso político”. 

Num segundo momento, após a decisão prévia de investimento dos 

fundos de pensão em empresas do núcleo empresarial, promove-se a formalização do 

investimento. Nos mencionados casos, em vez de se realizar a aquisição direta de ações 

e debêntures das empresas-alvo, é constituído um Fundo de Investimento em Participação. 

Na grande maioria dos casos, em que o FIP é criado para adquirir participação acionária 

na empresa-alvo, o próprio FIP torna-se proprietário da empresa; trata-se aqui do 

chamado “FIP proprietário”. Assim, é constituído o FIP, sendo adquiridas cotas 

inicialmente pelo grupo empresarial, por meio do aporte de ativos já pertencentes a este. 

Após, o valor dessas cotas é reavaliado em razão de avaliações econômico-financeiras 

desses ativos – as chamadas valuations. São essas valuations que permitem o acréscimo 
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de valor das cotas detidas pelo grupo econômico, a fim de justificar um aporte maior de 

capital pelo fundo de pensão investidor. 

Num terceiro momento da via criminosa, é contratada empresa 

cooptada para realizar a mencionada valuation de ativos; eis onde atua o núcleo de 

empresas avaliadoras. Nessa valuation, é calculado o valor de cada ativo por meio do 

cálculo de fluxo de caixa futuro descontado a valor presente. Esse método, que não é 

incorreto per se, acaba sendo manipulado fraudulentamente a fim de: (i) superestimar o 

fluxo de caixa futuro, por meio da superestimação de receitas futuras e subestimação de 

despesas futuras; (ii) escolher taxa de desconto desproporcional ao risco dos 

empreendimentos, aos rendimentos de mercado livres de risco e ao lucro esperado da 

atividade; (iii) conferir valor econômico a empreendimentos que só existem como projeto, 

meramente “no papel” (os chamados “greenfields”). Por meio dessa avaliação criminosa, 

realiza-se uma sobreprecificação dos ativos do grupo econômico, que passam a contar 

com posição em cotas no FIP irreal e desproporcional ao valor real de seus ativos 

aportados. 

Num quarto momento do modus operandi constatado, passam a atuar 

pessoas ligadas ao núcleo de dirigentes dos Fundos de Pensão. Em especial, são realizados 

pareceres por pessoas ligadas às respectivas Gerências de Participação, Gerências de 

Investimentos, Diretorias de Participação e Diretorias de Investimentos (ou órgãos 

assemelhados) dos fundos de pensão vitimados, a fim de levar às Diretorias Executivas 

das EFPC as propostas de resoluções que permitirão seus respectivos aportes de capital 

no FIP. Nesse momento, os diretores dos fundos de pensão investigados, mesmo sem os 

pareceres de governança, jurídicos e/ou de riscos haverem sido adequadamente 

disponibilizados, decidem em favor dos aportes de capital (em novos FIPs, ou em FIPs 

existentes, ou ainda em reestruturações de FIPs existentes). É nesse momento, com os 

consequentes aportes de capital indevidos nos FIPs, que se consuma a etapa principal da 

empreitada criminosa. Em algumas hipóteses, quando a gestão de recursos pode ficar a 

cargo de uma instituição financeira contratada, como no caso do Banco BRB. A cooptação 
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de dirigentes pode ocorrer pela via da influência indevida ou, como no presente caso, pelo 

pagamento de vantagens indevidas. 

Finalmente, existe ainda um quinto momento da atividade criminosa 

que aos poucos vai se descortinando em todos os casos: o momento em que o dinheiro 

escoado dos Fundos de Pensão para as empresas do núcleo empresarial é destinado para 

finalidades e patrimônios escusos. 

Para garantir a concretização da finalidade criminosa, entre os quarto e 

quinto momentos da via criminosa, é importante ainda a atuação de outro núcleo da 

organização criminosa: o núcleo de gestores e administradores dos FIPs, que também se 

beneficiou do esquema, em diversos casos, em razão de ter auferido taxas de 

administração maiores ao que seria devido caso não houvesse a sobreprecificação de 

ativos. 

Dos integrantes de núcleos criminosos investigados, os autores do 

crime principal que se investiga no caso (o crime de gestão fraudulenta ou temerária de 

instituição financeira equiparada, previsto no art. 4º da Lei n. 7.492/86) são sempre os 

diretores (ou pessoas com poder de gestão) do fundo de pensão; são estes que podem 

produzir – por ação própria – o ato de investimento fraudulento ou temerário. Os 

integrantes dos demais núcleos respondem, em cada caso, na condição de participantes 

do crime.  

 

2.2. FIP LSH: Primeiras investigações 

O FIP LSH tem como empreendimento subjacente o projeto de 

construção do Trump Hotel na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, aproveitando os benefícios 

oferecidos pelo município em razão dos Jogos Olímpicos de 2016, o chamado “Pacote 

Olímpico”. Esse pacote fornecia vantagens para a construção de novos hotéis que seriam 

necessários para o evento que surgiria. Dessa forma, em 2012, RICARDO SIQUEIRA 
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RODRIGUES, doravante RICARDO RODRIGUES, conhecido também no mercado pelo 

seu primeiro nome acompanhado da alcunha “Grande”, e seus dois sócios estruturam um 

fundo de investimento em participações, ou FIP, como forma financeira de amealhar 

interessados em participar do investimento oferecendo capital e, dessa forma, através de 

valorização do empreendimento, ser recompensado pelo investimento. 

No FIP LSH, diferentemente de seu modo de atuar corriqueiro, 

RICARDO RODRIGUES não intermediou empreendimento de interesse de terceiros. 

Dessa vez, sua atuação ocorreu em empreendimento de seu próprio interesse, em que 

havia estruturado o empreendimento. 

No caso específico do FIP LSH, RICARDO RODRIGUES inicialmente 

tornou-se alvo de interesse das investigações em razão dos aportes realizados pelo 

SERPROS que, a exemplo de outros investimentos, seguiu o padrão detectado em 

diversos fundos de pensão que realizaram investimentos mediante o pagamento de 

propinas, com avaliações fraudulentas ou com violação do processo de aprovação. 

Eventualmente, diversos desses empreendimentos sucumbiram diante de falhas óbvias 

que possuíam. 

No caso específico do FIP LSH, em etapa prévia aos eventos que aqui 

serão narrados, RICARDO RODRIGUES narra o pagamento a integrantes do Partido dos 

Trabalhadores com ascendência sobre os diretores do SERPROS para se permitisse o 

aporte de valores. Por razões diversas, esse canal não mais subsistia e, a partir do ano de 

2014, a estrutura criminosa se altera totalmente, bem como seus atores, e se deslocam 

para a prática de atos de corrupção no Banco de Brasília – BRB. 

 

2.3. FII SIA: Primeiros indícios de atuação da ORCRIM do BRB 
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Paralelamente ao que acontecia com o FIP LSH, se estruturava o FII 

SIA. Trata-se de veículo financeiro cujo empreendimento subjacente de nome “Praça 

Capital” foi encabeçado pela ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS 

juntamente com a empresa BRASAL INCORPORAÇÕES. O objetivo era a construção 

de uma torre comercial em Brasília. 

Para o financiamento, foi constituído o referido FII1  para amealhar 

investidores qualificados interessados no empreendimento. Trata-se de fato digno de nota 

                                                 
1 Segundo o sítio do BM&FBOVESPA: O Fundo de Investimento Imobiliário (FII) é uma comunhão de 
recursos destinados à aplicação em ativos relacionados ao mercado imobiliário. Cabe ao administrador, 
uma instituição financeira específica, constituir o fundo e realizar o processo de captação de recursos 
junto aos investidores através da venda de cotas. 
Os recursos captados na venda das cotas poderão ser utilizados para a aquisição de imóveis rurais ou 
urbanos, construídos ou em construção, destinados a fins comerciais ou residenciais, bem como para a 
aquisição de títulos e valores mobiliários ligados ao setor imobiliário, tais como cotas de outros FIIs, 
Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), ações de companhias 
do setor imobiliário etc. (...) 
Com a aquisição dos imóveis, o fundo obterá renda com sua locação, venda ou arrendamento. Caso 
aplique em títulos e valores mobiliários, a renda se originará dos rendimentos distribuídos por esses ativos 
ou ainda pela diferença entre o seu preço de compra e de venda (ganho de capital). Os rendimentos 
auferidos pelo FII são distribuídos periodicamente aos seus cotistas. Fonte: 

Figura 1 – Local do empreendimento “Praça Capital” em seu estágio inicial (Fonte: Google) 
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que o investimento foi subscrito quase exclusivamente por fundos de pensão e RPPS de 

estados e municípios. Também é relevante que haja, conforme ata de assembleia de 

cotistas (fl. 67 do IPL. 689/2018), subscrição de três fundos administrados pela BRB 

DTVM: FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO BRB 

CORPORATIVO, BRB PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 

CRÉDITO PRIVADO e BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 

CRÉDITO PRIVADO LONGO.  

 

 

 

Figura 2 – Ata de Assembleia do FII SIA 

A própria BRB DTVM é responsável pela administração do FII. 

Nesse contexto aparece a colaboração de PAUL ELIE ALTIT, doravante 

apenas PAUL ALTIT, e PAULO RICARDO BAQUEIRO DE MELO, doravante apenas 

PAULO RICARDO, executivos da Odebrecht que prestaram depoimento a partir de 

indicativos extraídos do sistema Drousys, mantido pela Odebrecht para pagamentos de 

                                                 
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-
investimento-imobiliario-fii.htm 
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vantagens indevidas fora dos meios normais, geralmente mediante dinheiro vivo ou outra 

forma pagamento que escape aos mecanismos de controle estatais. 

Os executivos, que eram responsáveis apenas por dar a ordem de 

pagamentos, apontam que deveriam enviar o equivalente a R$ 1.500.000,00 a indivíduo 

na BIAM DTVM. Inicialmente apontam se tratar de pessoa chamada “Márcio Henrique 

Leite”. 

Todavia, apurações preliminares apontam que se trata de engano dos 

colaboradores. Conforme relatório da CVM (fls. 185 e ss. do IPL 689/2018): 

“2. N o r eferido p rocedimento, c onstam depoimentos p restados n o 

âmbito de colaboração premiada por executivos do Grupo Odebrecht 

acerca de p agamentos efetuad os a o Sr. Márcio Henrique L eite, qu e 

seria sócio da BIAM DTVM, em razão de suposta prestação de serviços 

de distribuição de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário - FII SIA 

Corporate. Um dos depo entes, o Sr. Paul Elie Altit afirma terem sido 

efetuados pa gamentos de cerca de R$ 1,5 milh ão ao Sr. Márcio 

Henrique Leite pela  pr estação desse  ser viço. Outro dep oente, o  Sr. 

Paulo Ricardo Baqueiro de Melo informou ter to mado conhecimento 

de que R$ 1,2 milhão fo ram p agos ao Sr. Márcio H enrique Leite, 

mediante r ecursos não contabi lizados, co mo r emuneração pelos 

serviços de i ntermediação de cota s d o m encionado fundo de 

investimento imobiliário. Além d isso, ou tro executivo do Grupo 

Odebrecht apresentou p rovas qu e con firmariam a pr ogramação de 

pagamentos realizados no ano de 2014 destinados ao empreendimento 

Praça Capital, que é o objeto de investimento do Fundo de Investimento 

Imobiliário - FII SIA Corporate. 

3. Mais tar de, em  sua  in vestigação, o M inistério Público Federal 

entendeu que o recebedor dos referidos pagamentos seria na realidade 
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possivelmente o Sr. Henrique Leite Domingues e não "Márcio Henrique 

Leite".” 

Conforme pesquisa ASSPA, Henrique Leite Domingues era sócio da 

BIAM DTVM e da BI Asset Management, que mudaram seus respectivos nomes sociais 

recentemente. 

A alegação de pagamento indevida suportada por entrada no Drousys, 

software de contabilidade paralela do Grupo Odebrecht, que se valia de diversos “doleiros” 

para intermediar a entrega de valores. Dois famosos doleiros, “JUCA”, VINÍCIUS 

VIEIRA BARRETO CLARET, e “TONY”, CLÁUDIO FERNANDO BARBOSA, 

prestaram esse tipo de serviço. Os referidos indivíduos foram presos pela Operação Lava-

Jato no Rio de Janeiro ao prestarem serviço semelhante ao ex-governador do RJ Sérgio 

Cabral. Após o evento celebraram acordo de colaboração. 

Da mesma maneira que a Odebrecht, “JUCA” e “TONY” mantinham 

um sistema próprio de contabilidade. Os dois foram responsáveis por intermediar a 

atuação diversos doleiros no país inteiro. Utilizando uma rede complexa conseguiam 

coordenar entregas e recebimentos em diversos lugares do país por meio de um sistema 

de compensação. Dessa forma, não eram eles que realizavam as entregas. O papel desses 

agentes era o equivalente a de uma câmara de compensação que interligava, conforme a 

necessidade de pagamento, os interessados em receber dinheiro “esfriado” (fora do 

controle estatal) e um ou mais doleiros que fariam as remessas. 

Entre os doleiros que trabalhavam com “JUCA” e “TONY” está 

“JÚNIOR”, apelido de FRANCISCO ARAÚJO JÚNIOR, doravante apenas 

FRANCISCO JÚNIOR ou apenas “JÚNIOR”, como é mais conhecido. Essa pessoa será 

indivíduo chave na narrativa que se seguirá a respeito dos pagamentos feitos em relação 

a outro empreendimento, FIP LSH, em um contexto de prestação de serviços ilícitos para 

uma ORCRIM instalada no Banco BRB. FRANCISCO ARAÚJO JÚNIOR se encontra 
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atualmente encarcerado em decorrência de uma das fases da Operação Lava-Jato no Rio 

de Janeiro. 

A ligação entre os referidos doleiros e a Odebrecht é feita pelo 

batimento de valores nos sistemas mantidos por cada um dos dois núcleos. 

Vejamos o extrato retirado do sistema Drousys (fl. 73 do IPL 689/2018, 

Doc. X): 

 

 

 

 

No campo “OBRA”  há referência ao nome do empreendimento 

(“PRAÇA CAPITAL”) com duas entradas. No lado esquerdo, no campo “SENHA”, 

temos duas referências, “MADEIRA” e “ALGODÃO”. Dois valores são referenciados: 

R$ 155.000,00 e R$ 50.000,00. A ordem é registrada no dia 20/03/2014. 

No último campo, “OBSERVAÇÃO”, na primeira linha referente ao 

“PRAÇA CAPITAL”, há a referência “ENTREGAR NA SCS QUADRA 7 BLOCO A 

EDF. PATIO BRASIL, S/619 AC SR. HENR”; na segunda linha a referência é 

“ENTREGAR NA SCS QUADRA 7 BLOCO A EDF. PATIO BRASIL, S/619 AC SR. 

Figura 3 – Relatório Drousys do empreendimento “Praça Capital” 
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GUS”. O endereço é o mesmo nos dois e se refere ao escritório da BIAM DTVM no 

prédio comercial anexo ao shopping Pátio Brasil. A primeira referência “HENR” 

apontava inicialmente para HENRIQUE LEITE DOMINGUES, doravante HENRIQUE 

LEITE. Conforme se verificará, HENRIQUE LEITE, apesar de estar integrado no 

esquema criminoso, não era o destinatário direto do pagamento. A referência a “SR. 

HENR” diz respeito a HENRIQUE DOMINGUES NETO, pai de HENRIQUE LEITE, e 

seu sócio na BIAM e na BI Asset Management. 

Em contraposição ao sistema dos doleiros “JUCA” e “TONY”: 

Há duas ocorrências nos valores. Uma de R$ 155.000,00, que coincide 

completamente com um dos pagamentos; outra de R$ 75.000,00, que provavelmente 

engloba o valor a ser repassado (R$ 55.000,00) e a comissão do próprio doleiro (daí o 

valor a maior). Para espancar quaisquer dúvidas, no lado esquerdo há nominalmente as 

referências às senhas usadas pela a Odebrecht: “MADEIRA” e “ALGODÃO”. 

A referência à titularidade da conta é “JUBRADHDF”. JUBRA é o 

codinome de “JÚNIOR” no sistema dos doleiros, resultado da aglutinação das palavras 

“JÚNIOR” e “Brasília”, cidade base do doleiro em questão. “DH”, que se segue ao 

apelido, significa “dinheiro”. “DF”, logo após, refere-se ao local da retirada dos valores, 

que é o Distrito Federal. Isso significa que “JÚNIOR” retira o valor em referência em 

Figura 4 – Sistema ST dos doleiros “JUCA” e “TONY” 
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dinheiro vivo. A pessoa que entregará a “JÚNIOR” é “TUTA”, pessoa ainda não 

identificada. 

A primeira vista, o recebimento do valor aparenta mero caso de caixa 2. 

No entanto, chama a atenção que HENRIQUE LEITE DOMINGUES, doravante apenas 

HENRIQUE LEITE, era ao mesmo tempo diretor da BRB DTVM e sócio da BIAM 

DTVM. Como observa a CVM, no já referido parecer, HENRIQUE LEITE não poderia 

agir como agente autônomo financeiro, exatamente porque no período que funcionou 

como diretor da BRB DTVM estava com suspensão dessa prerrogativa: 

“Em consultas ao Sistema de Cadastro da CVM, verificamos que o Sr. Henrique Leite 

Domingues esteve credenciado como agente autônomo de 

investimentos no período de 02/04/2004 até 14/07/2017, permanecendo suspenso, a pedido, 

no período de 31/12/2013 a 01/01/2015. No Sistema de Cadastro não constam quaisquer 

associações ou contratos do Sr. Henrique Leite Domingues com empresas de agentes 

autônomos de investimento ou com instituições integrantes do sistema de distribuição de 

valores mobiliários. 

5. Além disso, o Sr. Henrique Leite Domingues é, desde 27/03/2017, o diretor responsável pela 

administração de carteiras de valores mobiliários da BI Asset Management Ltda., instituição 

registrada junto à para prestar serviços de administração de carteiras de valores mobiliários 

desde 24/08/1999. No período de 19/03/2009 a 27/03/2017, o diretor responsável pelas 

carteiras administradas da BI Asset Management Ltda. era o Sr. Henrique Domingues 

Neto que, conforme informação do Ministério Público Federal (0419465), é pai do Sr. 

Henrique Leite Domingues. 

6. No período de 26/12/2013 a 21/09/2016, o Sr. Henrique Leite Domingues foi o diretor 

responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da BRB DTVM S.A., 

justamente a instituição administradora do Fundo de Investimento Imobiliário - FII SIA 

Corporate (CNPJ: 17.311.079/0001-74), desde o início de suas atividades em 12/03/2014.” 

Dessa forma, HENRIQUE LEITE não poderia atuar pela BIAM. Tudo 

levava a crer que utilizara a estrutura da empresa que é sócio para cobrar propina para 

determinar o investimento de fundos de pensão, RPPS e fundos administrados pelo BRB 

para favorecer a Odebrecht. Além disso, a forma de pagamento, mediante um complexo 

sistema de doleiros indica que não se tratava de mero pagamento de serviços. 
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Essa dedução sofrerá reparos a seguinte, com a colaboração de 

MARCO AURÉLIO SIQUEIRA, que relata que tratou diretamente o pagamento para 

“distribuição” com HENRIQUE DOMINGUES NETO, e não HENRIQUE LEITE 

DOMINGUES. O segundo se tornaria conhecido apenas em segundo momento. De fato, 

com o desenrolar das investigações, fica claro que o pai de HENRIQUE LEITE, 

HENRIQUE NETO, atua como intermediador das suas pretensões financeiras. Ambos 

utilizam a BIAM DTVM como faixada para a cobrança de propinas, em uma abordagem 

inicialmente sutil e, posteriormente, claramente vinculada à prática de atos de corrupção. 

 

2.4. Colaboração Premiada de RICARDO RODRIGUES: casos se encontram (SIA 

e LSH); a ORCRIM DO BRB apresentada 

RICARDO RODRIGUES é conhecido distribuidor de títulos 

financeiros com grande trânsito perante os fundos de pensão do Brasil. Por meio dos seus 

contatos com essas entidades, intermediava os negócios entre os fundos de pensão e os 

gestores de empreendimentos interessados em conseguir funding (financiamento) para 

seus projetos. 

Seu nome passou a ser conhecido por investigadores do Ministério 

Público Federal e da Polícia Federal em diversos empreendimentos distribuídos aos 

fundos de pensão que apresentaram falhas, seja porque apresentavam taxas de comissões 

altas, indicando o pagamento de propinas, seja porque apresentavam problemas na 

avaliação ou ainda no processo de aprovação e, por esse motivo, eventualmente 

proporcionaram resultados negativos aos fundos de pensão. 

No caso específico do FIP LSH, RICARDO RODRIGUES inicialmente 

tornou-se alvo de interesse das investigações em razão dos aportes realizados pelo 

SERPROS que, a exemplo de outros investimentos, seguiu o padrão mencionado no 

parágrafo anterior. 
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Eventualmente, RICARDO RODRIGUES foi alvo da Operação 

Rizoma, no âmbito da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro, por sua ligação com 

ARTHUR CÉSAR DE MENEZES SOARES FILHO e seus empreendimentos, sendo 

preso em 12/04/2018 e liberado pouco tempo depois. 

Antes desse evento (deflagração da Operação Rizoma), RICARDO 

RODRIGUES já se comunicava com os integrantes da Operação Greenfield, em Brasília, 

para tentar cooperar com investigações da mencionada operação. Para corroborar sua 

narrativa, fornece nomes, locais e datas, acompanhados de notas fiscais irregulares, 

comprovantes de pagamentos e conversas trocadas. 

 

2.5. Colaboração premiada de LÚCIO FUNARO: confirmação de esquema 

criminoso; detalhamento de agentes 

Lúcio Bolonha Funaro, doravante apenas Lúcio Funaro, é colaborador 

da Justiça Brasileira após celebrar acordo de colaboração com o Ministério Público. 

No presente caso, Lúcio Funaro contribui após relatar em um de seus 

anexos ter mantido relação para prática de ilícitos penais com RICARDO LUIS 

PEIXOTO LEAL, doravante apenas RICARDO LEAL, no início da década de 2000. 

Como compromisso de seu acordo, tem o dever de relatar os fatos criminosos que praticou 

e os que tenha ciência em decorrência deles. 

Lúcio Funaro relata ter pago US$ 3.000.000,00 a RICARDO LEAL no 

início da década passada, utilizando-se de esquema de doleiros conhecido, para que ele 

intermediasse, rectius distribuísse vantagens indevidas. 

 

2.6. Colaboração premiada por meio da adesão à leniência de MARCO AURÉLIO 

SIQUEIRA 
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Conforme narrado, os estágios iniciais da apuração do investimento FII 

SIA apontavam para o recebimento de vantagens indevidas diretamente por HENRIQUE 

LEITE. Tanto PAUL ALTIT quanto PAULO RICARDO, superiores na cadeia de 

comando da ODEBRECHT REALIZAÇÕES (OR), possuíam informações incompletas 

sobre os pagamentos. Conforme depoimento desses indivíduos levados a termo na 

Procuradoria da República no Distrito Federal (Força-Tarefa Greenfield), ambos 

indicaram que as informações providas no termo preliminar de colaboração foram 

tomadas a partir dos documentos encontrados e que os detalhes das negociações seriam 

de domínio de MARCO AURÉLIO BENITO JUAREZ GIMENES SIQUEIRA, 

doravante apenas MARCO AURÉLIO SIQUEIRA, representante da OR no consórcio 

celebrado para o empreendimento Praça Capital. 

MARCO AURÉLIO SIQUEIRA relata que tratou diretamente o 

pagamento para “distribuição” com HENRIQUE DOMINGUES NETO, e não 

HENRIQUE LEITE DOMINGUES. O segundo se tornaria conhecido apenas em segundo 

momento. MARCO AURÉLIO SIQUEIRA encontrava dificuldades para distribuir as 

cotas do FII SIA quando lhe indicaram o nome de HENRIQUE NETO, sócio da BIAM. 

HENRIQUE LEITE era diretor da BRB DTVM  durante o tempo de relacionamento entre 

MARCO AURÉLIO SIQUEIRA e HENRIQUE NETO. 

Durante a negociação da prestação de serviço, HENRIQUE NETO 

exige que o pagamento seja realizado sem registros, dizendo que seu nome não pode 

aparecer. Inicialmente a exigência aparentou a MARCO AURÉLIO SIQUEIRA se tratar 

de mero caso de “caixa 2”. 

Com o tempo, no entanto, conforme a relação se desenvolveu, ficou 

clara a participação de HENRIQUE LEITE, que passou a participar de reuniões em que 

estavam presentes os três indivíduos: HENRIQUE LEITE, HENRIQUE NETO e 

MARCO AURÉLIO SIQUEIRA. Nas reuniões, negociavam-se o pagamento de 

participação de 4,5% no montante da distribuição. No período em que esses valores foram 
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negociados, o FII SIA tinha como distribuidor a BRB DTVM, pagando-se formalmente 

os valores pela distribuição. Esse pagamento em duplicidade deixa claro que o pagamento 

feito a HENRIQUE NETO possuía propósitos ilícitos. Segundo MARCO AURÉLIO 

SIQUEIRA, além do pagamento a HENRIQUE LEITE, HENRIQUE NETO deixava 

claro que os valores pagos seriam distribuídos a outras pessoas com interesses no processo 

de decisão. 

Posteriormente, HENRIQUE NETO menciona que RICARDO LEAL 

era uma das pessoas que receberia valores distribuídos. RICARDO LEAL já era 

conselheiro do Conselho de Administração do BRB. Segundo MARCO AURÉLIO 

SIQUEIRA, HENRIQUE NETO informa que havia a distribuição de dinheiro para 

pessoas interessadas, afirmando ainda que respondia a pressões políticas. Essas pressões 

políticas se tornaram mais evidentes nos períodos que mediaram julho de 2014 e fevereiro 

de 2015. 

Além dos valores previamente detectados entre os anos de 2012 e 2014, 

MARCO AURÉLIO SIQUEIRA afirma que entre agosto de 2014 e fevereiro de 2015 

pagou cerca de R$ 2,28 milhões a HENRIQUE NETO. Nos períodos apontados, diversos 

fundos administrados pela BRB aportaram valores no FII SIA, demonstrando a 

contrapartida pelos valores recebidos. 

 

3. EXAME DO CASO; FATOS INVESTIGADOS: FIP LSH E FII SIA; 

INTERMEDIAÇÃO POR AGENTES DO BANCO DE BRASÍLIA – BRB; 

RECEBIMENTO INDEVIDO DE VALORES; LAVAGEM DE DINHEIRO; 

FUMUS COMISSI DELICTI 

O empreendimento LSH BARRA movimentou uma diversa cadeia 

criminosa com diversos fases criminosas. 
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A primeira fase (FASE-1) se relaciona ao aporte no FIP LSH pelo fundo 

de previdência complementar SERPROS mediante a cobrança de valores de agentes 

ligados ao Partido dos Trabalhadores com a promessa de influenciar a decisão de 

investimento. Esse fato é objeto de apuração pela Força-Tarefa Greenfield no Rio de 

Janeiro. 

Além disso, uma série de pequenas intermediações realizadas por 

THAIS BRESCIA (FASE-2) entre RPPS e/ou fundos de pensão para aquisição de cotas 

do FIP LSH ocorreram e indicam o pagamento de vantagens indevidas a responsáveis 

pelas decisões de investimentos. É necessário que se colha material para o 

aprofundamento das investigações. 

A partir de 2015, conforme já se narrou extensivamente, uma nova 

sistemática se instala através da utilização do denominado Grupo BRB (FASE-3). 

Servidores e intermediadores financeiros cobraram e receberam propina para que o BRB 

ou o BRB DTVM aportassem recursos próprios ou por eles administrados. Através de 

pagamento de propinas também favoreceram a liquidação de cotas do FIP LSH em 

detrimento aos interesses que deveriam preservar como agentes públicos. 

Esses agentes, já devidamente detalhados, permanecem na instituição e, 

como se demonstra por pelo menos 3 empreendimentos suspeitos (FIP LSH, FIP SIA e 

reestruturação da dívida do Correio Brasiliense) organizaram uma indústria de propinas 

e favorecimentos para investimentos em detrimento do procedimento técnico e da boa 

gestão que se espera das instituições financeiras. 

O bem jurídico que se pretende acautelar com as medidas que são 

requeridas visam neutralizar com solução de imediatidade a prática criminosa, 

preservar a coleta de provas pela autoridade policial, garantir a ordem pública, a 

ordem administrativa e a ordem econômica. 

No caso específico, além dos motivos ordinários que geralmente estão 

envolvidos na persecução criminal, as cautelares requeridas visam preservar o 
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funcionamento das instituições financeiras e evitar risco sistêmico ao Sistema Financeiro 

Nacional. É deveras grave que o presidente de uma instituição financeira pública tenha 

tratado diretamente o pagamento de propinas. 

O Grupo BRB ainda foi responsável por cobrar valores indevidos na 

negociação da grande maioria das cotas de RICARDO RODRIGUES no mercado 

secundário. 

Por fim, há ainda uma última esfera de atuação criminosa (FASE-4) que 

envolveu agentes do BRB e agentes pulverizados no mercado que intermediaram as 

vendas das cotas de RICARDO RODRIGUES. Nessa fase, RICARDO RODRIGUES 

paga diversos agentes para se desfazer das cotas e coletar o produto do crime. 

A presenta operação trata dos fatos decorrentes da FASE-3. As demais 

fases já estão ou deverão ser apuradas em procedimentos autônomos. 

 

3.1. Primeiros contatos: exigência de pagamento de vantagem indevida; 

identificação dos indivíduos do Grupo BRB 

O FIP LSH tem como empreendimento subjacente o projeto de 

construção do Trump Hotel na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, aproveitando os benefícios 

oferecidos pelo município em razão dos Jogos Olímpicos de 2016, o chamado “Pacote 

Olímpico”. Esse pacote fornecia vantagens para a construção de novos hotéis que seriam 

necessários para o evento que surgiria. Dessa forma, em 2012, RICARDO RODRIGUES 

e seus dois sócios, ARTHUR CÉSAR DE MENEZES SOARES FILHO, doravante 

apenas ARTHUR SOARES FILHO, e PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 

FILHO, doravante apenas PAULO FIGUEIREDO FILHO, estruturam um fundo de 

investimento em participações, ou FIP, como forma financeira de amealhar interessados 

em participar do investimento oferecendo capital e, dessa forma, através de valorização 

do empreendimento, ser recompensado pelo investimento. 
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RICARDO RODRIGUES ilustra a participação dos seus ex-sócios 

como tendo conhecimento geral das ilicitudes que serão narradas, sem todavia, conhecer 

especificamente cada ato cada ato das operações. Dessa forma, por exemplo, ARTHUR 

SOARES FILHO foi responsável por apresentar as pessoas que seriam encarregadas por 

gerar dinheiro em moeda viva. Disso pode se concluir que saberia que ARTHUR 

SOARES FILHO sabia que RICARDO RODRIGUES necessitava de dinheiro para o 

pagamento de vantagens indevidas. Por sua vez, PAULO FIGUEIREDO FILHO exerceu 

a administração do hotel LSH Barra por boa parte do período em que foram pagas notas 

fiscais falsas necessárias para a geração de dinheiro vivo que seria empregado no 

pagamento de propinas. 

Como já adiantado, RICARDO RODRIGUES era investigado em razão 

do aporte realizado pelo SERPROS, fundo de pensão dos servidores do SERPRO, e 

pagamentos que fez para distribuir cotas do FIP LSH para o mencionado fundo. 

Até o final de 2014, esses investimentos ocorreram por meio de aportes 

pelos fundos de pensão. Conforme relata o colaborador, no entanto, a partir de 2013, com 

a deflagração da Operação Miquéias, tornou-se difícil o financiamento do 

empreendimento por meio dessa via. Não mais era possível, pelo seu contato direto com 

o poder político, ter acesso aos recursos dos fundos de pensão, em razão do incremento 

na vigilância. 

Ainda em 2014, RICARDO RODRIGUES distribui algumas cotas do 

FIP LSH através de pagamento de vantagens indevidas intermediadas por THAIS 

GAUDINO BRESCIA, doravante THAIS BRESCIA, por meio da sua empresa, 

BLACKCOMB, posteriormente denominada TETRIS, para o aporte de pequenos fundos 

de pensão. No entanto, o volume era insuficiente. 

Inicialmente, o RICARDO RODRIGUES traça uma estratégia de 

mover a administração do FIP LSH para o Banco BRB, imaginando que ali teria acesso 
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facilitado aos recursos de terceiros administrados pela instituição financeira, 

especialmente os recursos de fundos de pensão. 

Nesse momento, no segundo semestre de 2014, diante da necessidade 

de mais recursos, THAIS BRESCIA apresenta HENRIQUE DOMINGUES NETO, 

doravante HENRIQUE NETO, a RICARDO RODRIGUES. HENRIQUE NETO era 

conhecido financista, administrador da BI ASSET MANAGEMENT e da BIAM 

COMPANHIA SECURITIZADORA – doravante referidas apenas por empresas do 

GRUPO BIAM. Além disso, era pai de HENRIQUE LEITE, diretor do BRB, o mesmo 

apontado como beneficiário de propinas pagas pela ODEBRECHT no empreendimento 

FII SIA. 

HENRIQUE NETO lhe afirma ter acesso a R$ 600.000.000,00 do fundo 

IGEPREV-TO, condicionado o aporte de R$ 35.000.000,00 ao pagamento de vantagem 

indevida no montante de R$ 2.500.000,00. Afirma que conhece o presidente do 

IGEPREV-TO, na época FRANCISCO FLÁVIO SALES BARBOSA, conforme pesquisa 

em fontes abertas. Afirma que o presidente tinha lhe garantido um crédito “pré-aprovado” 

condicionado ao pagamento do valor. Sobre a natureza da vantagem, o colaborador não 

tem dúvidas de que se trata de valor ilícito, afirmando que nunca houve contrato ou 

comprovante de pagamento dos serviços. Além disso, o valor é muito acima do valor de 

mercado. 

Ultrapassado o ano de 2014, no começo de 2015,  RICARDO 

RODRIGUES procura HENRIQUE NETO preocupado com a necessidade de novos 

aportes e sobre a mudança nos quadros de diretores do BRB que, em razão da troca de 

governo, alocaria novas pessoas na diretoria. HENRIQUE NETO lhe afirma que conhecia 

RICARDO LUIS PEIXOTO LEAL, doravante apenas RICARDO LEAL, alinhado com 

o novo governo distrital instalado, que considerava o seu filho, HENRIQUE LEITE, 

praticamente como se fosse seu “padrinho”. 
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RICARDO LEAL, conhecido também pelo seu primeiro nome 

acompanhado das alcunhas de “Kid”, “Criança” ou “Chuck”, assumiria o controle do 

conselho de administração do BRB após ter atuado como tesoureiro da campanha do 

governador eleito em 2014. Nessa posição teria o poder de nomear o novo presidente e 

demais diretores da instituição financeira e aparelhá-la conforme seus interesses. 

Essa versão é confirmada por Lúcio Funaro, que em razão de amizade 

íntima com RICARDO LEAL, oferece-lhe a “oportunidade” de novos negócios. Isso se 

baseia na sua segurança sobre o controle que passou a ter sobre os executivos do banco: 

“Colaborador: Eu lem bro que no final de 2014, no início 

de 2015, quando começou o governo do Rollemberg, ele me 

ligou, a gente se falava com frequência. Ele me disse que 

tinha nom eado todas as diretorias d a BRB qu e 

interessavam p ra ele. Quando el e me disse qu e 

interessavam pra ele, eu imagino que seja as diretorias que 

davam poder dele de monopolizar as d ecisões den tro do 

banco. Fora dir etorias no  b anco, ele ta mbém n omeou 

diretoria na BRB Corretora de Seg uros e na BRB DTVM 

também. 

Procurador: E le d eixou claro que nomeou  essas pessoas 

com fins ilícitos? 

Colaborador: Olha, analisando toda a trajetória de vida do 

Ricardo Leal e conhecendo ele há mais de 20 anos só pode 

ser fins ilícitos. 

(...) 

Ele comentou comigo, mas o tamanho que eram as minhas 

operações naquela época den tro d o mer cado finance iro 
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não eram opera ções condizentes co m o  tamanho d a 

instituição BRB. E ntendeu? As m inhas operações eram 

muito maiores e o BRB não teria funding para bancar essas 

operações. Então ele falou tipo ‘se você tiver alguma coisa 

menor, você m e oferece’. Mas eu não tinha nada que 

envolvesse empréstim os d e valores normais ou alguma 

coisa que fosse menor então eu nunca tive nada com ele 

nesse caso do BRB.” 

 

Em fevereiro de 2015, HENRIQUE NETO procura RICARDO 

RODRIGUES afirmando que conseguiria um aporte de R$ 3.000.000,00 do RPPS de 

Santos mediante o pagamento de R$ 250.000,00 em favor de RICARDO LEAL. 

Afirmava que necessitava que um pagamento de R$ 100.000,00 fosse feito imediatamente 

em dinheiro. O valor, segundo HENRIQUE NETO, era para saldar dívidas da campanha 

para o governo distrital que fora gerenciada por RICARDO LEAL. RICARDO 

RODRIGUES afirma que não conhecia ou tinha feito negócios com RICARDO LEAL 

antes dessa data e que, apesar de conhecer HENRIQUE NETO, não sabia se poderia 

confiar em RICARDO LEAL. 

Na mesma época, para que seja selado o acordo que vigeria pelos anos 

seguintes, é marcada uma reunião no escritório particular de RICARDO LEAL em 

Brasília em que estavam presentes RICARDO RODRIGUES, HENRIQUE NETO e 

RICARDO LEAL. 

Segundo o relato do colaborador RICARDO RODRIGUES: 

“O R icardo Leal colo cou que a s liq uidações, as 

liquidações... nesse dia n a reunião ele ve io combinar 

comigo que a partir daí as distribuições iam ser feitas pela 

equipe do  BRB . F oi quan do nós fecha mos o 
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comissionamento. Que e le ia usar a estrutura d o ban co 

para distribuir as cotas faltantes do FIP LSH. E disse para 

mim que se as liquidações feitas pela equipe, elas iam ser, 

se dessem certa as liquidações, que ele autorizaria mais a 

frente que o p róprio banco BRB e a BRB DTVM, através 

dos seus f undos de investimento, comprasse cotas do FIP 

LSH. Isso nunca teve na mesa anteriormente. A gente nunca 

imaginou vender nada pro banco BRB. Nessa reunião tava 

eu, Henrique Domingues e o Ricardo. No escritório dele.” 

Os três fecham um pacto. HENRIQUE NETO fazia a intermediação 

entre os dois, encaminhando os pedidos de aporte para RICARDO LEAL, que mobilizaria 

a sua “equipe” no BRB, mediante a redistribuição dos benefícios indevidos. HENRIQUE 

NETO seria responsável também pela coleta dos valores e sua distribuição aos 

beneficiários. Em contrapartida, RICARDO LEAL garantia os aportes por meio dos seu 

controle sobre os nomeados aos cargos na estrutura do BRB. 

No período seguinte, RICARDO LEAL seria responsável pela 

manutenção de HENRIQUE LEITE no cargo de diretor de gestão, pelas nomeações de 

VASCO CUNHA GONÇALVES, doravante VASCO GONÇALVES, na presidência do 

banco, de NILBAN DE MELO JÚNIOR, doravante NILBAN JÚNIOR, como diretor 

financeiro e de relações com o investidor, de CARLOS VINICIUS RAPOSO 

MACHADO COSTA, doravante CARLOS VINICIUS, na presidência da BRB 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, ou apenas BRB DTVM, de MARCO 

AURÉLIO MONTEIRO DE CASTRO, doravante MARCO AURÉLIO CASTRO, como 

diretor de risco e controladoria, supostamente responsável pelo compliance do banco, e 
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de ANDREA MOREIRA LOPES, doravante ANDREA LOPES, como diretora na BRB 

DTVM. 

O colaborador Lúcio Funaro dá maiores detalhes sobre a distribuição 

interna de propinas por RICARDO LEAL: 

“Procurador: O senhor achou mais alguma co isa que 

senhor tenha  encontra do duran te as sua s visitas? Em  

relação a como ele fazia a distribuição de dinheiro dele. 

Colaborador: Ele distribuía dinheiro todas as sextas-feiras 

e nor malmente quem distribu ía o din heiro ou era ele 

pessoalmente ou era uma pessoa que era funcionária dele 

que chamava Marcelo Gomes da Silva, que posteriormente 

foi substituída por uma pessoa que se chama Iolanda, que 

eu não sei o sobrenome. 

Procurador: Essas duas pessoas, o Ma rcelo e a Io landa, 

elas faziam entrega de dinheiro? 

Colaborador: Juntamente com o Ricardo.” 

RICARDO LEAL, em seu escritório no Edifício Palácio do Rádio II, 

em Brasília, mantinha dois ajudantes inicialmente: MARCELO GOMES SILVA, 

doravante apenas MARCELO GOMES, e IOLANDA MEZENCIA DA SILVA, doravante 

apenas IOLANDA DA SILVA. Esses dois indivíduos eram responsáveis por manter 
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dinheiro no referido escritório e auxiliar RICARDO LEAL na distribuição dos recursos 

entre os demais funcionários do Banco BRB. 

 

 

Figura 5 - Organograma 

 

Apesar de manter o filho fora de contato direto de RICARDO 

RODRIGUES, HENRIQUE NETO afirmou em pelo menos em uma ocasião que a 

presença do seu filho na diretoria era um facilitador, dando a entender que participava do 

esquema. Para isso, mencionou que RICARDO LEAL era praticamente um “padrinho” 

do HENRIQUE LEITE, garantindo-lhe a continuidade dos aportes quando se imaginava 

inicialmente que haveria problemas futuros com a troca de cargos no BRB. 

Além disso, como já narrado no esquema do FII SIA, PAUL ALTIT e 

PAULO RICARDO DE MELO, executivos da Odebrecht, pagaram diretamente a 

HENRIQUE LEITE conforme já se demonstrou pelo cotejo dos sistemas Drousys e os 

sistemas dos doleiros “JUCA” e “TONY”. Além disso, HENRIQUE NETO e 

HENRIQUE LEITE, pai e filho, mantiveram sociedade em diversas empresas do GRUPO 

BIAM. Tudo isso revela que foi vã a tentativa do pai em “blindar” o filho. 
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Por outro lado, o colaborador RICARDO RODRIGUES é taxativo em 

dizer que, apesar da estrutura oficial no banco, RICARDO LEAL era a pessoa com 

ascendência sobre os demais, inclusive o próprio presidente do BRB. Segundo o 

colaborador RICARDO RODRIGUES, em interlocução com RICARDO LEAL, ao 

questioná-lo como ele aprovaria os investimentos: 

“Porque eu falei para ele ‘como é que você vai aprovar no 

banco? O banco geralmen te não compra F IP. DT VM 

também não.’ Ele falou ‘não, fica tranquilo. Tanto o comitê 

do banco, qua nto o  co mitê do DTVM, eu controlo. Na 

DTVM tá a irmã da mulher do meu sobrinho e no banco eu 

tenho 3 dos quatro... Não! Ele tinha o presidente, o vice-

presidente, todos membros do comitê, o diretor de crédito, 

o diretor de ‘compliance’, de cinco votos’.” 

O papel de RICARDO LEAL era tão marcante que o colaborador 

destaca que todas as conversas entre RICARDO RODRIGUES e HENRIQUE NETO 

eram repassadas a RICARDO LEAL para posicionamento: 

“Aí eu coloco, quando tem a Operação Greenfield, o papel 

do Ricardo é tão grande, pro senhor entender, o Henrique 

começa a mandar mensagem pra mim, sobre o que eu achei 

da nota de esclarecimento da empresa. Isso tá no whatsapp. 

O whatsapp foi anexado. E ele copia no whatsapp dele as 

telas da conversa que – porque eu não tinha o telefone do 

Ricardo Leal – mostrando que o Ricardo Leal tinha ciência 

de tudo que tava sendo decidido.” 

A conferir força a essa narrativa, Lúcio Funaro declara: 

“P: Ele chegou a mencionar outras pessoas auxiliariam ele? 
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C: Eu se i que ele indicou o Adonis Assumpção numa 

diretoria d a B RB S eguradora. Ele tinha plen o co ntrole 

sobre o presidente do banco, que é o Vasco, e pleno controle 

sobre o Nilban, c ontrole também sob re uma menina d a 

DTVM que cha ma Andrea e contr ole também de alguns 

membros d o con selho que eu não me recordo os nome s, 

além dele, que era membro do conselho.” 

E: 

“Como é que o senhor julga a relação dele com as pessoas 

que aind a estão lá? O senho r consid era qu e el es a inda 

mantêm... que o  Ricardo mantém uma ascendência sobre 

essas pessoas? 

C: A relação é de s ubordinação total dessas pessoas 

perante o Ricardo.” 

Lúcio Funaro e RICARDO RODRIGUES afirmam que RICARDO 

RODRIGUES mantém a sua influência em razão dos contatos políticos que possui. 

Além disso, o presidente do BRB, VASCO GONÇALVES, 

acompanhado de NILBAN JÚNIOR, em uma ocasião, encontram RICARDO LEAL, para 

expor a sua insatisfação com a distribuição do dinheiro e fazem pedidos diretos ao 

colaborador. 

ANDREA LOPES, por sua vez, foi responsável pelo aporte do Fundo 

Turmalina no FIP LSH, com violação de regras internas do BRB sobre aportes em 

investimentos. Segundo o colaborador RICARDO RODRIGUES, ANDREA LOPES 

atuou mediante instrução de RICARDO LEAL e HENRIQUE NETO e possui extenso 

histórico em investimentos que causaram prejuízo a fundos de pensão no país. 
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RICARDO LEAL também foi responsável pela nomeação de CARLOS 

VINÍCIUS, na época diretor de crédito do BRB, que tratou diretamente sobre o 

financiamento dos R$ 50.000.000,00 finais para o aporte no FIP LSH, após o pedido de 

propina realizado por VASCO GONÇALVES e NILBAN JÚNIOR. CARLOS VINÍCIUS, 

sob a referência de “Vi”, também é referenciado em conversas entre NILBAN JÚNIOR 

e RICARDO RODRIGUES. 

MARCO AURÉLIO CASTRO, segundo conversa entre RICARDO 

RODRIGUES e RICARDO LEAL, foi colocado na diretoria responsável pelo 

“compliance” para garantir aprovação dos investimentos, conforme o trecho transcrito 

supra e o seguinte: 

“Quem foi nomeado para a área de risco e ‘compliance’ foi 

o Marco Aurélio Castro, que era cunhado do presidente do 

BRB, o Vasco Gonçalves. Eu fiquei sabendo da história do 

cunhado (...)” 

RICARDO RODRIGUES também informa que participou de reunião 

no gabinete de VASCO GONÇALVES em que o MARCO AURÉLIO CASTRO 

possivelmente estava presente. Nessa reunião discutiu-se o aporte de R$ 20.000.000,00 

no FIP LSH. RICARDO RODRIGUES levou R$ 50.000,00 em notas de R$ 100,00 para 

entregar a NILBAN JÚNIOR. 

RICARDO RODRIGUES é taxativo que a estrutura apresentada não foi 

utilizada apenas no seu empreendimento e se deslocava para atender vários outros 

interesses. Ele afirma ter conhecimento de dentro do mercado que, em pelo menos outros 

dois investimentos, quais sejam FIP SIA e a reestruturação da dívida do Correio 

Brasiliense, houve atuação da organização criminosa2 . Ele afirma que há problemas 

                                                 
2 A operação de renegociação da dívida do Correio Braziliense é levantada pelos colaboradores 
RICARDO RODRIGUES e Lúcio Funaro como um potencial foco de irregularidades. 
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também na parte de cartões do BRB, apontando que indivíduo chamado “ADONIS”, 

também faria parte do grupo criminoso. 

Lúcio Funaro aponta que “Adonis Assumpção” era antigo sócio de 

RICARDO LEAL e foi indicado por ele para uma diretoria no BRB. Seu nome completo 

é ADONIS ASSUMPÇÃO PEREIRA JÚNIOR, doravante apenas ADONIS 

ASSUMPÇÃO. Lúcio Funaro afirma que já participou de operações ilícitas com 

ADONIS ASSUMPÇÃO, que possuiria conta no Banco Credit Suisse Suisse de nome 

“governador”. O colaborador afirma que os doleiros “JUCA” e “JÚNIOR” o auxiliaram 

na abertura da conta e lavagem de dinheiro. Para contextualização, sobre fatos que 

deverão ser apurados separadamente, Lúcio Funaro afirma que juntamente com ADONIS 

ASSUMPÇÃO atuaram na colocação do CCB da Casan e das debêntures do Grupo 

Peixoto de Castro na entidade de previdência complementar Postalis. 

Trata-se, portanto, de aparente estrutura permanente que atuou e 

permanece instalada na instituição financeira. 

A organização criminosa contava ainda com ajudantes, que seriam pelo 

menos três indivíduos enviados para a coleta de valores. Um chamado “JÚNIOR” que, 

segundo o colaborador, é o mesmo que auxiliava Lúcio Funaro e constava em seu anexo 

de colaboração. A indicação nos leva ao indivíduo FRANCISCO ARAÚJO JÚNIOR, 

doravante apenas FRANCISCO JÚNIOR ou apenas “JÚNIOR”, como é mais conhecido. 

Além dele, dois indivíduos não identificados realizaram coletas nas cidades de Goiânia e 

São Paulo, doravante referidos apenas como pessoa não identificada 1 (PNI-1) e pessoa 

não identificada 2 (PNI-2), ajudantes de “JÚNIOR”.  

Um esquema de carregamento de dinheiros também foi montado para 

abastecer o grupo. RICARDO RODRIGUES se utilizava de pessoas jurídicas que se 

dispunham a auxiliá-lo na geração de dinheiro vivo por meio de notas fiscais falsas que 

esquentavam dinheiro de origem criminosa. Além disso, utilizava um avião particular 

para frequentemente trazer valores para Brasília do Rio de Janeiro, evitando-se utilizar 
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voos comerciais. As entregas foram realizadas em diferentes cidades – Brasília, Rio de 

Janeiro, São Paulo e Goiânia – com a finalidade de escapar qualquer fiscalização. 

Pagamentos pela via bancária, quando os agentes, no avançar do esquema, se tornaram 

audazes, foram feitos com fracionamento de valores e utilizando contas de parentes 

próximos e pessoas jurídicas interpostas para esquivar os mecanismos de controle do 

COAF. Tudo isso se afirma para que não se tenha dúvida de que todos os agentes sabiam 

estar agindo fora dos contornos legais, nem se tratava de prestação de serviços financeiros. 

As condutas até aqui narradas, por si só, potencialmente se amoldam à 

estrutura típica do art. 2º, “caput”, da Lei n. 12.850/2013. Pelo intervalo de 

aproximadamente 3 anos, agentes em número de pelo menos 9 pessoas e possivelmente 

até 12 pessoas, se estruturaram para a obtenção de vantagens indevidas por meio da 

prática de crimes contra Administração Pública, notadamente os tipos dos arts. 317 e 333 

do Código Penal, e das Leis n. 9.613/1998 e 7.492/1986, em episódios que serão 

conhecidos com maior profundidade a seguir. 

 

3.2. Vantagem indevida para aporte pelo IGEPREV-TO 

Em momento inicial à estrutura criminosa instalada no BRB, mas 

relevante para a narrativa do esquema criminoso, os agentes, mediante intermediação de 

HENRIQUE NETO exigem pagamento de R$ 2.500.000,00 de RICARDO RODRIGUES 

para aporte de R$ 35.000.000,00 pelo IGEPREV-TO. À época, o IGEPREV-TO havia 

deixado R$ 600.000.000,00 sob a administração do BRB. HENRIQUE NETO tinha 

entrada no BRB em razão de seu filho, HENRIQUE LEITE, ser diretor da instituição. 

Posteriormente, com a troca da administração, HENRIQUE NETO afirma que 

RICARDO LEAL, novo ocupante de posição no conselho de administração, tem 

HENRIQUE LEITE como um afilhado, dando a entender que o esquema estaria 

assegurado e que HENRIQUE LEITE participava. 
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HENRIQUE NETO afirma que tinha a influência do então presidente 

do fundo de pensão à época, que lhe havia outorgado a “pré-aprovação”, pendendo apenas 

o pagamento da quantia pedida. Constata-se que o presidente do IGEPREV-TO à época, 

pelas características enumeradas pelo colaborador, era FRANCISCO FLÁVIO SALES 

BARBOSA. 

Para realizar o pagamento, que deveria ser feito em dinheiro vivo, 

RICARDO RODRIGUES recorreu a FELIPE BEDRAN CALIL, doravante FELIPE 

CALIL, que auxiliado por seu filho, FELIPE BEDRAN CALIL FILHO, doravante 

FELIPE FILHO, utilizou a empresa GM MINISTER EDITORA LTDA, doravante 

MINISTER, para a emissão de notas fiscais falsas que branqueariam dinheiro de origem 

ilícita. Segundo o colaborador, o dinheiro fornecido pela MINISTER era oriundo de caixa 

2 de campanhas no Rio de Janeiro. As notas fiscais geradas fazem parte do elemento de 

corroboração n. 24 do acordo de colaboração de RICARDO RODRIGUES (LSH_24). 

No dia 28/08/2014, RICARDO RODRIGUES voou em seu avião 

particular para entregar a HENRIQUE NETO uma mala contendo R$ 1.360.000,00 em 

moeda corrente. HENRIQUE NETO o pegou no aeroporto, quando RICARDO 

RODRIGUES deixou a mala contendo o dinheiro no porta-malas do veículo de 

HENRIQUE NETO, um veículo Mercedes do tipo sedan da linha Classe C, modelo não 

identificado. Os dois se dirigiram a um restaurante, almoçaram juntos e se separaram. A 

viagem é corroborada pelo plano de voo em anexo (LSH_25). 

Em meados de setembro de 2014, HENRIQUE NETO envia um 

portador ao Rio de Janeiro conhecido como “JÚNIOR” para coletar o valor faltante, 

equivalente a R$ 1.140.000,00 em moeda corrente, no escritório de RICARDO 

RODRIGUES no Leblon. “JÚNIOR” seria conectado a um doleiro de Brasília não 

identificado. 

A partir de então, boa parte das coletas em dinheiro seria realizada por 

“JÚNIOR” a mando de HENRIQUE NETO. 
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Neste episódio, HENRIQUE NETO e HENRIQUE LEITE, 

respectivamente como partícipe e autor, potencialmente praticaram o crime do tipo do art. 

317 do Código Penal, em contrapartida à conduta de RICARDO RODRIGUES que se 

amolda à forma típica do art. 333 do Código Penal. Além disso, os agentes mencionados, 

bem como FRANCISCO FLÁVIO SALES BARBOSA, em concurso, potencialmente 

praticaram a conduta encartada no art. 4º, “caput”, da Lei n. 7.492/1986 nas instituições 

financeiras Banco de Brasília e IGEPREV-TO ao se distanciarem de padrões técnicos e 

éticos de gestão. 

FELIPE CALIL e RICARDO RODRIGUES potencialmente 

praticaram o crime do art. 1º, parágrafo 1º, inciso I, da Lei n. 9.613/1998. 

 

3.3. Vantagem indevida para aporte pelo RPPS Santos 

Como adiantado, a partir de 2015 a estrutura no BRB se torna mais 

complexa com a participação de RICARDO LEAL, ex-tesoureiro da campanha do 

governador eleito, que ocupa o conselho de administração e loteia o BRB com pessoas de 

sua confiança que garantiriam a aprovação de aportes. 

HENRIQUE NETO, a pedido de RICARDO LEAL, exige o pagamento 

de R$ 250.000,00 de RICARDO RODRIGUES para o aporte de R$ 3.000.000,00 pelo 

RPPS dos servidores do Município de Santos/SP no FIP LSH. 

Um primeiro pagamento é feito em moeda corrente no valor de 

R$ 100.000,00 no dia 25/02/2015 para saldar uma dívida de campanha da eleição para o 

governo distrital do ano anterior. Esse pagamento foi efetuado no escritório particular de 

RICARDO LEAL por RICARDO RODRIGUES, segundo relato deste, contando com a 

presença ainda de HENRIQUE NETO. Nessa mesma ocasião foi celebrado o pacto que 

vigeria até o fim dos aportes realizados pelo BRB no FIP LSH. O dinheiro foi transportado 
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em voo comercial pelo colaborador RICARDO RODRIGUES. Corrobora a afirmação o 

bilhete de voo em anexo (LSH_26). 

O valor em moeda corrente foi gerado por meio da lavagem de dinheiro 

por meio da empresa GLOBOMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA, doravante 

apenas GLOBOMIX, pelo seu administrador DIOGO RODRIGUES CUOCO, doravante 

apenas DIOGO CUOCO. A GLOBOMIX é empresa fornecedora de cimento. Segundo o 

colaborador RICARDO RODRIGUES, corrobora a ilicitude da operação o fato de que a 

quantidade de cimento supostamente fornecida para a LSH ser completamente irreal. As 

notas falsas encontram-se no elemento de corroboração 27 (LSH_27). 

O saldo restante da propina, equivalente a R$ 150.000,00, seria 

saldados conjuntamente a valores pagos para o aporte pelo fundo IPE-RS, no episódio 

que se segue. 

Neste episódio, HENRIQUE NETO, RICARDO LEAL e HENRIQUE 

LEITE, respectivamente como partícipe e coautores, potencialmente praticaram o crime 

do tipo do art. 317 do Código Penal, em contrapartida à conduta de RICARDO 

RODRIGUES que se amolda à forma típica do art. 333 do Código Penal. Além disso, os 

agentes mencionados, em concurso, potencialmente praticaram a conduta encartada no 

art. 4º, “caput”, da Lei n. 7.492/1986 nas instituições financeiras BRB ao se distanciarem 

de padrões técnicos e éticos de gestão. 

DIOGO CUOCO e RICARDO RODRIGUES potencialmente 

praticaram o crime do art. 1º, parágrafo 1º, inciso I, da Lei n. 9.613/1998. 

 

3.4. Vantagem indevida para aporte pelo IPE do Rio Grande do Sul – IPERGS 

Na etapa seguinte, em março de 2015, HENRIQUE NETO  oferece o 

aporte de R$ 4.700.000,00 no FIP LSH em troca do pagamento de R$ 370.000,00. Há que 

se lembrar, conforme já narrado, que todos os pedidos executados por HENRIQUE NETO 
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ocorrem por ordem de RICARDO LEAL, conforme pacto firmado no mês anterior. 

HENRIQUE LEITE já se encontrava na instituição e supostamente colaborava para a 

aprovação de investimentos. Em 25/02/2015, VASCO GONÇALVES se torna presidente 

da instituição, em 24/02/2015 NILBAN JÚNIOR se torna diretor do BRB e em 

14/02/2015 CARLOS VINÍCIUS se torna diretor, todos com o apoio de RICARDO 

LEAL. 

Como mais a frente se confirmará, todos fazem parte da repartição dos 

valores, tanto o é que ao requisitar diretamente propinas a RICARDO RODRIGUES, 

reclamam que não estavam sendo contemplados com a repartição de forma justa, 

indicando que participavam do esquema desde o seu início. 

O recebimento do valor da propina acordada ocorreu em Goiânia, 

capital de Goiás. Por algum motivo desconhecido pelo colaborador RICARDO 

RODRIGUES, HENRIQUE NETO temia que a entrega se realizasse em Brasília, como 

normalmente ocorria. RICARDO RODRIGUES utilizando avião particular foi então para 

Goiânia. A informação é corroborada pelo plano de voo (LSH_26). 

Em Goiânia, RICARDO RODRIGUES se encontra com carregador a 

mando de HENRIQUE NETO, pessoa não identificada (PNI-1). Os dois se encontram em 

frente ao Empório Piquiras, no Shopping Bougainville. RICARDO RODRIGUES entrega 

o total de R$ 520.000,00, compreendendo o pagamento da propina de R$ 370.000,00 pelo 

aporte do IPE-RS, além do saldo de R$ 150.000,00 pelo aporte feito pelo RPPS de Santos. 

O valor em moeda corrente foi gerado por meio da lavagem de dinheiro 

utilizando-se a empresa GLOBOMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA, 

doravante apenas GLOBOMIX, por seu administrador DIOGO RODRIGUES CUOCO, 

doravante apenas DIOGO CUOCO. A GLOBOMIX é empresa fornecedora de cimento. 

As notas falsas encontram-se no elemento de corroboração 31 (LSH_31) da colaboração 

de RICARDO RODRIGUES. 
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Neste episódio, HENRIQUE NETO, VASCO GONÇALVES, NILBAN 

JÚNIOR, CARLOS VINÍCIUS, RICARDO LEAL e HENRIQUE LEITE, 

respectivamente como partícipe e coautores, potencialmente praticaram o crime do tipo 

do art. 317 do Código Penal, em contrapartida à conduta de RICARDO RODRIGUES 

que se amolda à forma típica do art. 333 do Código Penal. Além disso, os agentes 

mencionados, em concurso, potencialmente praticaram a conduta encartada no art. 4º, 

“caput”, da Lei n. 7.492/1986 nas instituições financeiras BRB ao violarem os padrões 

técnicos e éticos de gestão. 

DIOGO CUOCO e RICARDO RODRIGUES potencialmente 

praticaram o crime do art. 1º, parágrafo 1º, inciso I, da Lei n. 9.613/1998. 

 

3.5. Vantagem indevida para aporte por diversos fundos próprios BRB (BRS 

FICFIM, BRB DTVM, BRB PREMIUM) 

A compra de aportes dentro do BRB se estendeu a recursos de fundos 

próprios do BRB. Seguindo a mesma mecânica anterior, HENRIQUE DOMINGUES 

encaminhava pedidos de valores, condicionando os aportes no FIP LSH.  

 

Figura 6 - Aportes fundos próprios (anexo do colaborador) 
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No total, segundo o colaborador, o FIP LSH amealhou 

R$ 16.800.000,00 por meio do pagamento de R$ 1.200.000,00 em propinas por 

RICARDO RODRIGUES. 

Valores em moeda foram pagos em pelo menos duas ocasiões. Em 

algum momento do mês de agosto de 2015, HENRIQUE NETO enviou seu carregador, 

conhecido apenas como “JÚNIOR”, para coletar R$ 200.000,00 no escritório de 

RICARDO RODRIGUES no Leblon. Para o pagamento desse valor, DIOGO CUOCO, 

por meio da GLOBOMIX, gerou uma nota falsa de R$ 225.135,75 (LSH_34). Segundo 

afirma o colaborador, “JÚNIOR” pegava um veículo e fazia o percurso Brasília-Rio de 

Janeiro pela via rodoviária, esquivando-se de registros. Outra forma de geração de 

dinheiro foi a simulação de contrato de prestação de serviço por ADRIANA 

FERNANDES BIJARA CUOCO, doravante apenas ADRIANA CUOCO (LSH_33), 

relatada em capítulo próprio. 

O segundo pagamento em dinheiro ocorreu no dia 22/10/2015 na cidade 

de São Paulo. O colaborador RICARDO RODRIGUES informa que excepcionalmente a 

entrega ocorreu na cidade de São Paulo porque foi o local que DIOGO CUOCO lhe 

disponibilizou o dinheiro. Comunicando dessa mudança, HENRIQUE DOMINGUES 

aquiesceu indicando que enviaria pessoa para coleta. 

RICARDO RODRIGUES utiliza avião particular para se deslocar para 

São Paulo, se hospeda no Hotel Emiliano, localizado na Rua Oscar Freire, no dia 

22/10/2015, encontra-se com o portador, pessoa não identificada (PNI-2), e se dirige ao 

Café Santo Grão, estabelecimento localizado em frente ao hotel. Os dois se sentam, fazem 

um pedido, e a mala contendo R$ 470.000,00 é entregue ao coletor. 

Para o pagamento dessa remessa, RICARDO RODRIGUES gerou 

moeda não rastreável, realizando lavagem de dinheiro ilícito também a partir de notas da 

GLOBOMIX nos valores de R$ 209.603,63 e R$ 218.410,50 (2ª e 3ª notas do elemento 

de corroboração LSH_34).  
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Os demais valores, segundo o colaborador RICARDO RODRIGUES, 

foram pagos via TED diretamente na conta dos beneficiados. 

Data  Valor  Forma de pagamento  Beneficiário 

15/01/2016  150.000,00 TED  HENRIQUE NETO 

29/06/2016  30,000.00 TED  HENRIQUE NETO 

08/07/2016  34,000.00 TED  HENRIQUE NETO 

05/08/2016  10,000.00 TRANSFERÊNCIA  HENRIQUE NETO 

Neste episódio, HENRIQUE NETO e RICARDO LEAL, 

respectivamente como partícipe e autor, potencialmente praticaram o crime do tipo do art. 

317 do Código Penal, em contrapartida à conduta de RICARDO RODRIGUES que se 

amolda à forma típica do art. 333 do Código Penal. Além disso, os agentes mencionados, 

em concurso, potencialmente praticaram a conduta encartada no art. 4º, “caput”, da Lei n. 

7.492/1986 nas instituições financeiras BRB ao se distanciarem de padrões técnicos e 

éticos de gestão. 

DIOGO CUOCO, ADRIANA CUOCO e RICARDO RODRIGUES 

potencialmente praticaram o crime do art. 1º, parágrafo 1º, inciso I, da Lei n. 9.613/1998. 

 

3.6. Vantagem indevida: camarote para o Rock in Rio 2015 

Conforme afirma o colaborador RICARDO RODRIGUES, em 

setembro de 2015, diante de nova dificuldade em conseguir recursos para terminar as 

obras do hotel e o iminente prazo para cumprimento das condições do Pacto Olímpico, 

VASCO GONÇALVES e NILBAN JÚNIOR comparecem ao evento Rock in Rio 2015 

em camarote VIP a seu convite. A ida ao evento foi custeada pelo colaborador, que 

desejava tratar sobre novos aportes. 

VASCO GONÇALVES e NILBAN JÚNIOR comparecem ao evento, 

sendo que a própria atração, cujo custo para acesso ao camarote VIP certamente possui 

valor econômico acima de qualquer patamar que possa ser considerado um valor 

irrelevante, constitui vantagem indevida. 
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A narrativa apresentada pelo colaborador é compatível com os registros 

de voo apresentados pela companhia aérea TAM Linhas Aéreas S.A., que demonstra que 

os indivíduos apontados retornaram do Rio de Janeiro a Brasília na data de 19/09/2015. 

O evento Rock in Rio 2015 aconteceu naquele ano entre os dias 18/09 e 27/09, colocando-

os presentes na cidade do Rio de Janeiro no dia da abertura do festival, um dos mais 

disputados. 

Verifique-se: 

 

Figura 7 - Registro de voo de VASCO GONÇALVES 

 

Figura 8 - Registro de voo de NILBAN JÚNIOR 
Após o lúdico encontro, os envolvidos se encontraram no dia seguinte 

nas instalações inacabadas do hotel e RICARDO RODRIGUES informou a necessidade 

de R$ 50.000.000,00 para a finalização do empreendimento, além de um empréstimo-

ponte de R$ 20.000.000,00 até que o valor total fosse viabilizado. 

Outros encontros e acertos de pagamentos ocorreriam posteriormente, 

conforme os eventos que ainda serão narrados. 

Neste episódio, VASCO GONÇALVES e NILBAN JÚNIOR 

potencialmente praticaram o crime do tipo do art. 317 do Código Penal, em contrapartida 

à conduta de RICARDO RODRIGUES que se amolda à forma típica do art. 333 do 

Código Penal. 
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3.7. Vantagem indevida de R$ 60.000,00 para pagamento de NILBAN a título de 

“goodwill” para aporte para primeira emissão de debêntures com recursos do Fundo 

Turmalina (20 milhões) 

Em oitiva complementar, RICARDO RODRIGUES afirma que no final 

de outubro de 2015 compareceu em reunião no Banco BRB, no gabinete de VASCO 

GONÇALVES, para tratativas de empréstimo-ponte de R$ 20.000.000,00 necessários 

para um novo aporte de R$ 50.000.000,00. Na ocasião, foram entregues a NILBAN 

JÚNIOR R$ 60.000.00 em dinheiro vivo, numa bolsa contendo notas de R$ 100,00. 

O encontro é retratado da seguinte maneira: 

“Procurador: O senhor foi no gabinete do Vasco? O Nilban 

estava junto? O senhor levou dinheiro? 

Colaborador: Levei 60 mil reais se não me engano, doutor. 

Procurador: Foi qual época? 

Colaborador: Foi em seguida. Se não me engano novembro. 

Eu vou detalhar. Eu coloquei bem detalhado. 

Procurador: Esse 60 mil o senhor tira de onde? 

Colaborador: Esses 60 mil eram recursos meus que depois 

eu me restituo numa geração seguinte de nota. Mas eu digo 

agora exatamente como foi, só um segundo. Estou só 

consultando aqui. Digo até a página que está isso. Fim de 

outubro de 2015. No final da reunião que eu tive no BRB, 

eu entr eguei ao senhor Nilban ainda de ntro do BR B a  

quantia de 60 mil reais em notas de R$ 100,00. Eu pernoitei 

em B rasília e retornei ao Rio n o d ia seguinte. E u 

encaminhei no el emento de corroboração LSH 38 as 
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passagens, a comprovação de passag em e a  minh a 

hospedagem. Exatamente. Com relação ao buffet... 

Procurador: Nessa reunião os senhores tratam de que? 

Colaborador: Nós tratáva mos de uma possível linha  de  

crédito que seria aberta de 20 milhões direta do banco BRB 

ao LSH para poder cobrir o descasamento entre a captação 

do FIP e as necessidades finais de obra. Ainda havia saldo 

a captar naquele momento do FIP, mas como a captação do 

FIP, ela  é  feita em janelas, ou sej a, el a não tem uma 

constância casada com a obra, havia uma necessidade de 

recursos naq uele momento de 20 milhõ es d e reais p elo 

menos, po dia cheg ar até a 50. O BRB, ele s ofertara m, 

mediante essas vantagen s que e le me solicitaram a 

possibilidade de aprovar isso no comitê de crédito do banco, 

como uma linha  hot money, u m empréstimo p onte, uma 

coisa parecida a  essa. Essa reunião que eu  participei na 

sala do senhor Vasco, participou o Vasco, o senhor Nilban, 

o atual presidente da BRB DTVM, que se eu não me engano 

na época era diretor de crédito do banco que, se eu não me 

engano é Carlos Vinícius, e participou... mas na época ele 

não era presidente da DTVM... e participou alguém mais, 

eu acho que u m diretor tal vez de r isco e c ompliance do 

banco participaram dessa reunião.” 

Estavam presentes à reunião, além de NILBAN JÚNIOR e VASCO 

GONÇALVES, CARLOS VINÍCIUS e MARCO AURÉLIO CASTRO, diretor de risco. 

Neste episódio, VASCO GONÇALVES, NILBAN JÚNIOR, CARLOS 

VINÍCIUS e MARCO AURÉLIO CASTRO potencialmente praticaram o crime do tipo 



 

 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Força-Tarefa Greenfield 

 

45 
SGAS 604, Lote 23, Sala 107, Brasília-DF – CEP: 
70.200-640 
Tel.: (61) 3313-5268 / Fax: (61) 3313-5685 

 

 

  

 

do art. 317 do Código Penal, em contrapartida à conduta de RICARDO RODRIGUES 

que se amolda à forma típica do art. 333 do Código Penal. Além disso, os agentes 

mencionados, em concurso, potencialmente praticaram a conduta encartada no art. 4º, 

“caput”, da Lei n. 7.492/1986 nas instituições financeiras BRB ao violarem os padrões 

técnicos e éticos de gestão. 

 

3.8. Vantagem indevida de pagamento de buffet para casamento de filha de NILBAN 

JÚNIOR equivalente a R$ 60.000,00 

O colaborador RICARDO RODRIGUES também relata novo episódio, 

logo em seguida ao anterior, em que NILBAN JÚNIOR, valendo-se da sua posição na 

BRB DTVM, solicitou vantagem indevida de RICARDO RODRIGUES. 

Trata-se de inusitada solicitação em que NILBAN JÚNIOR requereu o 

pagamento do buffet do casamento da sua filha. 

Em síntese, o relato do colaborador: 

“P: O pagamento de uma festa.  Como é que foi feito esse 

pedido? 

C: Em  novembro de 2015, o senhor Nil ban m e procurou 

dizendo que a filha dele se  casaria, se não me engano no 

início de dezemb ro, e qu e ele precisava d e ajuda , s e eu  

podia ajudá-lo a pag ar o  buffet. E u disse que sim , me 

interessava essa relação comercial. Entenda, eu tinha uma 

relação com o Henrique pai, mas ter um a relação direta 

no banco ser ia para mim  muito mais efe tiva e por tava 

várias dessas linhas. De toda forma, as operações, o que o 

Henrique me trazia, precisava ser aprovado pelo senho r 

Nilban, pelo senhor Vasco, e nem sempre dentro disso a 
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gente vai ter certeza que vai ter essa boa vo ntade. Então 

sim, me interessava me aproximar. E aí eu fiz o pagamento 

do buffet. Se eu não me engano o valor foi de 50 mil reais 

para a empresa que prestou o buffet na festa da filha dele. 

É uma empresa aqui de Brasília. 

P: Como foi feito o pagamento? 

C: Se não foi um TED, que eu não localizei, fo i feito em 

espécie. Eu tratei direto com a dona do buffet.” 

O evento foi noticiado pelas colunas sociais do Distrito Federal3. 

 

Figura 9 - Captura de página da web 

                                                 
3  Site: https://www.metropoles.com/isadora-campos/ana-claudia-melo-e-nicolas-amaral-concretizam-
uniao. Acessado em 13/11/2018. 
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Segundo o noticiário, o casamento foi realizado no dia 05/12/2015, data 

compatível com os relatos do colaborador. 

Sobre o fornecimento de serviços, afirma-se no noticiário: 

“Os 3 mi l d ocinhos de Cirônia emo lduravam o  bolo 

maquete de Cecília Falcão. Para deliciar os presentes, foi 

servido bolo de Jonnhy Doces e delicías do Creps Buffet, 

apresentados em peças de cristal, guardanapos de linho e 

prataria, como canapés de ca viar, salmão, risoto de alho  

poró e limão siciliano e filé de pescada amarela com molho 

de camarão.”4 (grifo nosso) 

Neste episódio, NILBAN JÚNIOR potencialmente praticou o crime do 

tipo do art. 317 do Código Penal, em contrapartida à conduta de RICARDO 

RODRIGUES que se amolda à forma típica do art. 333 do Código Penal. 

 

3.9. Vantagem indevida para aporte para primeira emissão de debêntures com 

recursos do Fundo Turmalina (20 milhões) 

Conforme narrado no tópico anterior, o colaborador afirma que 

aproximando-se o início de 2016 estava pressionado para terminar as obras do hotel, 

tendo em vista a aproximação da data das Olimpíadas. O não atendimento às exigências 

do Pacto Olímpico significaria a perda dos benefícios do chamado pacote olímpico, que 

poderia significar inclusive a demolição do prédio. 

Após comparecerem ao Rock in Rio, NILBAN JÚNIOR, VASCO 

GONÇALVES e RICARDO RODRIGUES se reúnem nas dependências do hotel em 

construção para tratar de novos aportes. Nesse momento fica claro que NILBAN JÚNIOR 

e VASCO GONÇALVES não estão satisfeitos com a repartição das propinas pagas e 

                                                 
4 Idem. 
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resolvem requisitar diretamente a RICARDO RODRIGUES. A conclusão óbvia desse 

diálogo é que VASCO GONÇALVES e NILBAN JÚNIOR estavam cientes dos 

pagamentos anteriores e participavam da partilha, corroborando as suspeitas anteriores. 

Conforme narrado anteriormente, RICARDO RODRIGUES já tinha 

entregue R$ 60.000,00 para ter “acesso” à negociação diretamente com a presidência do 

BRB. Em reunião na sala de VASCO GONÇALVES, entrega o valor em dinheiro vivo, 

em notas de R$ 100,00. 

RICARDO RODRIGUES necessita que R$ 50.000.000,00 sejam 

aportados no FIP LSH. Inicialmente, como proposta, VASCO GONÇALVES e NILBAN 

JÚNIOR afirmam que conseguiriam o aporte do valor total por meio da emissão de 

debêntures que seriam adquiridas por fundos administrados pelo BRB. Para atender a 

necessidade urgente de recursos, um empréstimo-ponte no valor de R$ 20.000.000,00 

com recursos do BNDES seria viabilizado. Por isso, os funcionários públicos 

investigados requisitaram R$ 600.000,00 em propina. 

O empréstimo-ponte com o BNDES acabou não saindo. 

Essa exigência de propina acabou sendo substituída por outra para a 

realização de novo negócio que viabilizaria o aporte dos recursos pretendidos por 

RICARDO RODRIGUES. Conforme tratativas, agora o aporte seria em duas etapas, uma 

primeira emissão de debêntures de R$ 20.000.000,00 para as despesas urgentes do FIP 

LSH por meio dos recursos do Fundo Turmalina, administrado pela ICLA Trust DTVM, 

e uma segunda emissão de debêntures de R$ 50.000.000,00 com recursos administrados 

pela BRB DTVM para o pagamento da emissão anterior e de novas despesas com a obra. 

A expectativa de RICARDO RODRIGUES era de que os 

R$ 600.000,00 cobrados inicialmente valeriam para esse negócio como um todo, o que 

não ocorreu, demonstrando se tratar de uma nova requisição. Então os R$ 600.000,00 são 

pagos inicialmente, mas valores adicionais são cobrados. 
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Em troca da vantagem indevida, é realizada inicialmente uma 

distribuição de debêntures da LSH Barra no valor nominal de R$ 20.000.000,00. O único 

adquirente foi o Fundo de Investimento Turmalina Renda Fixa Crédito Privado, 

administrado pela ICLA Trust DTVM. Segundo o colaborador, todo o trâmite para esse 

aporte foi irregular e realizado com o auxílio de ANDREA LOPES, então gerente da BRB 

DTVM, hoje diretora na instituição. A operação foi realizada totalmente sem garantia e 

sem rating. 

Os recursos eram administrados pela BRB DTVM que aporta no 

Turmalina para que, em seguida, este fundo faça o aporte no investimento LSH Barra 

desviando-se assim das regras internas da instituição que obrigavam a realização de 

emissão de rating e exigiam garantias reais. Aqui se trata de uma mera simulação. A 

narrativa é sustentada pelos elementos de corroboração 42 a 46 (LSH_42 e LSH_46). 

Para o pagamento dos R$ 600.000,00, RICARDO RODRIGUES se 

vale novamente de DIOGO CUOCO da GLOBOMIX, que emite notas fiscais falsas 

(LSH_45) e lhe entrega os valores líquidos, em dinheiro, longe do alcance de qualquer 

fiscalização estatal. 

A primeira parcela de R$ 600.000,00 é retirada por “JÚNIOR”, portador 

de RICARDO LEAL e HENRIQUE NETO, em março de 2016 no escritório do 

colaborador RICARDO RODRIGUES no Leblon, . 

O colaborador relata, é importante frisar, que todos os serviços formalmente prestados 

pela BRB DTVM foram pagos e que esse valor de R$ 600.000,00, pago adicionalmente, 

era de fato vantagem indevida. 

Essa operação foi realizada apenas para que se comprasse tempo e uma 

nova emissão de debêntures fosse modelada internamente na BRB DTVM para a 

aquisição total de R$ 50.000.000,00 em debêntures do FIP LSH pela BRB DTVM com 

recursos administrados por ela. 
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O depoimento do colaborador RICARDO RODRIGUES (sigla RR no 

diálogo) na Procuradoria da República no DF (Força-Tarefa Greenfield) é esclarecedor 

para entender a relação das duas emissões: 

“Procurador: A BRB em si adquiriu quanto? 
RR: A BRB trocou. 
Procurador: Porque na verdade não era a BRB que adquiria. 
RR: Foi o Turmalina. 
Procurador: O Turmalina adquiriu quanto? 
RR: Toda a terceira série, 20 milhões de reais. 
Procurador: Da quarta? 
RR: Da quarta, o que q ue acontece? Na qu arta emissão, a dívida  da 
terceira emissão é trocada pela quarta emissão. Então, uma debênture 
paga a outra. 
Procurador: Aí extingue a terceira emissão? 
RR: Quitada. Foi dada como quitada. Só que, 5 ou 6 dias depois, como 
pra comprar a  quarta emissão o BRB podia comprar, eles aprovam a 
compra no mercado secundário e zeram o fundo Turmalina. Compram 
a debên ture do Turmalina pra dentr o da  B RB DTVM, que ho je é  
debenturista no mercado secundário. 
Procurador: Da terceira emissão? 
RR: Da quarta. 
Procurador: Ele compensa a terceira com a quarta e o BRB compra do 
Turmalina? 
RR: Zera o Turmalina. Tira a operação lá de dentro. 
Procurador: Comprou no mercado secundário? 
RR: É. 
Procurador: Pelo mesmo valor? 
RR: Pelo valor de face. 
Procurador: Pelo valor que foi adquirido pelo Turmalina? 
RR: É. Pelo valor de face. 
Procuradora: Então fica a impressão que houve uma simulação? 
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RR: Pra não aparecer. 
Procurador: Pra não aparecer no começo? 
RR: Não. Prá não aparecer. Exatamente isso. 
Procurador: Não tem uma motivação econômica? 
RR: Não. Não tem m otivação econômica, porque a remuneração que 
eu tava pagando a título de propina pra eles seria paga não importava 
quem fosse o  adq uirente. Então, assim, aí qual fo i a jus tificativa? A 
justificativa pra isso tudo era pra que eu fizesse o pagamento na outra 
série no valor, no valor total da série. 
Procurador: Veja se eu estou analisando correto. As séries, as emissões 
têm preferência as mais novas em relações às mais velhas, pela mesma 
condição, você está perdendo preferência? 
RR: Sim. Tá perdendo preferência. 
Procurador: Então não tem nenhuma justificativa? 
RR: Doutor, eu vou dizer o seguinte: a justificativa pra isso é, a doutora 
colocou bem, pra não apa recer a segunda justificativa, é o seguinte, 
pra fazer a primeira emissão eles passaram por cima de todas as regras 
de “compliance” do b anco. Eles precisavam cons ertar isso an tes 
dentro do ex ercício fiscal, an tes de fech ar o  trimestre. Então eles 
compram a emis são pra que não seja lançado em balanço, po rque 
entenda, o banco é obrigado a abrir, a DTVM, aonde o investimento tá 
e o que ele t em dentro da ca rteira. Então e le não  pode alegar que 
comprou o ativo sem saber, que o gestor comprou o ativo sem saber. 
Procurador: Ele fez isso porque também tinha que correr, né? 
R: Tinha que correr. É isso.” 



 

 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Força-Tarefa Greenfield 

 

52 
SGAS 604, Lote 23, Sala 107, Brasília-DF – CEP: 
70.200-640 
Tel.: (61) 3313-5268 / Fax: (61) 3313-5685 

 

 

  

 

 

Figura 10 - Representação gráfica da operação simulada 
A operação foi viabilizada com a cooperação de agentes da 

ICLATRUST (anteriormente conhecida como NSG), que administrava o Fundo 

Turmalina. A operação – atípica – foi instrumentalizada em poucos dias 

Dessa forma, a segunda emissão tem múltiplos interesses: mais um 

aporte ao investimento, que precisava de R$ 30.000.000,00 adicionais, completando os 

R$ 50.000.000,00 requisitados por RICARDO RODRIGUES; ser mais um “fato gerador” 

de propinas; e apagar os rastros da gestão fraudulenta executada na primeira emissão 

(segunda série) antes do fechamento do resultado trimestral do banco. 



 

 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Força-Tarefa Greenfield 

 

53 
SGAS 604, Lote 23, Sala 107, Brasília-DF – CEP: 
70.200-640 
Tel.: (61) 3313-5268 / Fax: (61) 3313-5685 

 

 

  

 

Para o novo aporte foi pedido o total de R$ 1.500.000,00 em propinas. 

RICARDO RODRIGUES afirma que foi surpreendido, porque entendia que o pagamento 

de R$ 600.000,00 anteriormente feito cobriria toda a operação, inclusive a nova emissão. 

Após negociação, conseguiu que fosse abatido desse valor o montante pago formalmente 

de à BRB DTVM. 

Outro pagamento de R$ 870.000,00 foi possível por conta da emissão 

de nota fiscal fraudulenta pela MINISTER, por via de FELIPE CALIL e FELIPE CALIL 

FILHO. Dinheiro ilícito em moeda corrente, sem forma de rastreamento estatal, foi 

disponibilizado a RICARDO RODRIGUES para pagamento recolhido por “JÚNIOR” em 

julho de 2016 no escritório do colaborador no Leblon. 

Outros R$ 100.000,00 foram pagos de forma fracionada por meio do 

sistema bancário. Note-se que nessa hipótese, como forma de ocultar o recebimento de 

valores ilícitos, uma parte é direcionada para contas da NAIRA LEE PAIVA 

DOMINGUES, doravante NAIRA DOMINGUES, esposa de HENRIQUE NETO. 

Data  Valor  Forma de pagamento  Beneficiário 

18/07/2016  20,000.00 Depósito CC  NAIRA DOMINGUES 

09/08/2016  30,000.00 Depósito CC  NAIRA DOMINGUES 

23/08/2016  30,000.00 TED  NAIRA DOMINGUES 

25/08/2016  20,000.00 TED  NAIRA DOMINGUES 

Figura 11 - Tabela de pagamentos 

O aporte de R$ 50.000.000,00 foi realizado com recursos administrados 

pelo BRB DTVM. Registre-se que o aporte foi realizado após dois estudos de rating, 

sendo que um deles, produzido pela Liberum, foi extremamente desfavorável. Para a 

aprovação do aporte, o parecer desfavorável foi descartado, apresentando-se somente o 

estudo apresentado pela LF Rating. Preliminarmente não é possível exercer juízo sobre a 

peça produzida pela LF Rating. Questionado, o colaborador RICARDO RODRIGUES 

apenas afirma que HENRIQUE NETO possuía maior trânsito na LF Rating e atribui isso 

ao estudo favorável. Essa questão deverá ser aprofundada pelos órgãos estatais técnicos, 

notadamente CVM. Note-se, todavia, que em contraposição ao rating produzido pela LF, 
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a Liberum atribuiu rating muito inferior, que acabou sendo descartado e não apresentado 

para apreciação dos órgãos do BRB. Essa prática é conhecida no mercado como rating 

shopping5. 

Neste episódio, HENRIQUE NETO, NAIRA DOMINGUES, VASCO 

GONÇALVES, NILBAN JÚNIOR, CARLOS VINÍCIUS, RICARDO LEAL, ANDREA 

LOPES e HENRIQUE LEITE, respectivamente os dois primeiros como partícipes e os 

demais como coautores, potencialmente praticaram o crime do tipo do art. 317 do Código 

Penal, em contrapartida à conduta de RICARDO RODRIGUES que se amolda à forma 

típica do art. 333 do Código Penal. Além disso, os agentes mencionados, em concurso, 

potencialmente praticaram a conduta encartada no art. 4º, “caput”, da Lei n. 7.492/1986 

nas instituições financeiras Turmalina Fundo de Investimento, BRB e BRB DTVM ao 

violarem os padrões técnicos e éticos de gestão. Além disso, HENRIQUE NETO e 

NAIRA DOMINGUES, pela conduta de fracionamento e ocultação de valores, 

potencialmente praticaram o crime do art. 1º, “caput”, da Lei n. 9.613/1998. 

DIOGO CUOCO e RICARDO RODRIGUES, em um episódio, e 

FELIPE CALIL, FELIPE CALIL FILHO e RICARDO RODRIGUES, em outro, 

potencialmente praticaram o crime do art. 1º, parágrafo 1º, inciso I, da Lei n. 9.613/1998. 

 

3.10. Vantagem indevida para a liquidação das cotas de participação de RICARDO 

RODRIGUES no FIP LSH 

Após todos os aportes, o hotel fica pronto em maio de 2016. Conforme 

relato do colaborador RICARDO RODRIGUES, nunca foi sua intenção se tornar um 

                                                 
5 A prática de rating shopping é retratada em diversos filmes, documentários e análises que retratam a 
crise do subprime nos EUA no ano de 2008. Trata-se do vício de percorrer diversas agências de rating 
para adquirir aquele mais favorável. Transforma-se a atividade num balcão de negócios em que se 
remunera mais favoravelmente e se premiam agências com maior números de contratos em razão da sua 
tendência em fornecer notas mais positivas. Por outro lado, ratings de agências mais criteriosas são 
descartadas. 



 

 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Força-Tarefa Greenfield 

 

55 
SGAS 604, Lote 23, Sala 107, Brasília-DF – CEP: 
70.200-640 
Tel.: (61) 3313-5268 / Fax: (61) 3313-5685 

 

 

  

 

empresário do ramo hoteleiro. O investimento em questão era apenas uma forma de 

enriquecer. Dessa forma, após o relativamente módico investimento pessoal de 

R$ 800.000,00, RICARDO RODRIGUES decide liquidar sua participação de 

aproximadamente R$ 50 milhões. 

Essa desproporcionalidade demonstra desde logo que os aportes dos 

investidores se converteram em benefício indevido aos agentes RICARDO RODRIGUES, 

ARTHUR SOARES FILHO e PAULO FIGUEIREDO FILHO. Os dois últimos fizeram 

aportes nominais iniciais da mesma grandeza que RICARDO RODRIGUES. PAULO 

FIGUEIREDO FILHO, segundo o colaborador, ainda logra em simular o aporte, 

estabelecendo de partida o retorno do valor aportado na forma de pagamento por 

prestação de serviços. 

Para liquidar os ganhos, novamente RICARDO RODRIGUES se vale 

da estrutura do BRB para liquidar 47% da sua participação valendo-se do pagamento de 

propinas. Além do Grupo do BRB já descrito, uma série de outras pequenas liquidações 

ocorrem mediante essa mecânica e serão tratadas separadamente. 

Ao comunicar a sua intenção em liquidar suas cotas, HENRIQUE 

NETO e RICARDO LEAL procuram o colaborador com a proposta de liquidar suas 

contas, conferindo-lhe preferência em relação à liquidação de cotas na carteira da própria 

BRB DTVM. Ou seja, mediante o pagamento de propina, os agentes – especialmente os 

integrantes dos quadros do grupo BRB – se desviaram de sua função de garantir os 

interesses de seus clientes e ofertaram as cotas de RICARDO RODRIGUES com 

preferência em momento de grande valorização. 

Foi cobrado 20% sobre o valor liquidado. Esse valor se desvia de 

qualquer parâmetro aceitável de mercado. E, como se não fosse suficiente para indicar a 

ilicitude da conduta, os pagamentos foram realizados à margem das formas legais 

(dinheiro vivo, notas frias, interpostas pessoas, etc). Além disso, RICARDO 

RODRIGUES paga à BRB DTVM pelo serviço de liquidação pelas vias oficiais 0,5% do 
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valor liquidado. Ou seja, não há qualquer dúvida que o percentual de 20% é pago como 

valor indevido na operação, beneficiando funcionários do BRB que formam o grupo de 

RICARDO LEAL. 

Conforme quadro detalhado elaborado pelo colaborador, foram pagos 

R$ 6.795.695.00 em propinas: 

 

Figura 12 - Quadro de pagamento de propinas para liquidação de cotas 
 

Os pagamentos em dinheiro vivo no total de R$ 1.295.493,00 foram 

feitos ao portador “JÚNIOR”, já identificado acima. O portador se encaminhou ao 

escritório de RICARDO RODRIGUES no Leblon, Rio de Janeiro, coletou os valores e 

os levou a HENRIQUE NETO e RICARDO LEAL. Os recolhimentos dos valores em 

espécie foram feitos ao longo dos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2016. 
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Segundo Lúcio Funaro, RICARDO LEAL fazia a redistribuição dos 

valores aos seus associados no Banco BRB. Como já indicado, estão entre eles VASCO 

GONÇALVES, NILBAN JÚNIOR, HENRIQUE LEITE, ADONIS ASSUMPÇÃO, 

MARCO AURÉLIO CASTRO e CARLOS VINÍCIUS. 

Há um detalhe perverso na sistemática utilizada pelos indivíduos. A 

BRB DTVM, como administradora do FIP LSH, era responsável por fazer a avaliação do 

fundo e, consequentemente, do valor das suas cotas. Não surpreende, portanto, que 

naquele momento as cotas estivessem em sua maior avaliação. Há logicamente um grande 

problema de conflito de interesses – de vários interesses. Ao mesmo tempo que avalia as 

cotas, a BRB DTVM intermedia a sua venda, recebendo participação percentual. Os 

indivíduos que integram o grupo de RICARDO LEAL, ao mesmo tempo que administram 

o BRB DTVM e têm o poder de determinar o valor das cotas, estão inevitavelmente 

comprometidos na medida que recebem valores externamente ao negócio, na forma de 

propinas, na proporção do valor das cotas. 

Os fundos que adquiriram essas cotas inegavelmente absorveram todas 

essas externalidades. O valor pago por esses agentes está completamente comprometido 

e sofre um inegável prejuízo de partida. 

Para o pagamento de vantagens indevidas foram geradas notas fiscais 

da MINISTER (LSH_51), por meio da intermediação de FELIPE CALIL e FELIPE 

CALIL FILHO, bem como pela participação de NATHANA CALIL (LSH_59) na 

simulação de um contrato de locação e aditivos no montante de R$ 3.000.000,00 que 

resultaram em depósitos na conta de NATHANA CALIL. 

Neste episódio, HENRIQUE NETO, NAIRA DOMINGUES, VASCO 

GONÇALVES, NILBAN JÚNIOR, CARLOS VINÍCIUS, RICARDO LEAL, ANDREA 

LOPES e HENRIQUE LEITE, respectivamente os dois primeiros como partícipes e os 

demais como coautores, potencialmente praticaram o crime do tipo do art. 317 do Código 

Penal, em contrapartida à conduta de RICARDO RODRIGUES que se amolda à forma 
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típica do art. 333 do Código Penal. Além disso, os agentes mencionados, em concurso, 

potencialmente praticaram a conduta encartada no art. 4º, “caput”, da Lei n. 7.492/1986 

nas instituições financeiras Turmalina Fundo de Investimento, BRB e BRB DTVM ao 

violarem os padrões técnicos e éticos de gestão. Além disso, HENRIQUE NETO e 

NAIRA DOMINGUES, pela conduta de fracionamento e ocultação de valores, 

potencialmente praticaram o crime do art. 1º, “caput”, da Lei n. 9.613/1998. 

FELIPE CALIL, FELIPE CALIL FILHO, NATHANA CALIL e 

RICARDO RODRIGUES, em um episódio, e FELIPE CALIL, FELIPE CALIL FILHO 

e RICARDO RODRIGUES, em outro, potencialmente praticaram o crime do art. 1º, 

parágrafo 1º, inciso I, da Lei n. 9.613/1998. 

 

4. NÚCLEO FINANCEIRO: GERAÇÃO DE VALORES PARA PAGAMENTOS 

DE PROPINAS; BRANQUEAMENTO DE VALORES; FUMUS COMISSI 

DELICTI 

O colaborador RICARDO RODRIGUES noticia ainda um esquema de 

geração de dinheiro em moeda corrente a partir de valores ilícitos detidos por pessoas 

interessadas em lavar capitais. 

Pelo menos 4 mecânicas distintas foram usadas para a geração de 

valores que foram usados para pagamento de propinas. 

1) Geração de dinheiro por meio de emissão de notas fiscais sem lastro 

em produtos fornecidos pela GLOBOMIX, empresa fornecedora de 

cimento. As notas fiscais eram emitidas em favor da LSH. O 

colaborador afirma que não houve fornecimento para as notas 

apontadas. Os valores são condizentes com os relatos de 

pagamentos de propinas a agentes de fundos de pensão e 
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funcionários do BRB. DIOGO CUOCO atuou em nome da empresa 

para a geração das notas fiscais e entrega de valores; 

2) ADRIANA CUOCO, cunhada de DIOGO CUOCO, simulou 

contrato de prestação de serviço de arquitetura no valor de 

R$ 400.000,00 para geração de dinheiro em moeda viva para o 

pagamento de propinas a HENRIQUE NETO e funcionários do 

Banco BRB em razão de aportes de recursos administrados pela 

BRB DTVM; 

3) Geração de dinheiro pela de emissão de notas fiscais sem lastro em 

serviços fornecidos pela gráfica MINISTER. As notas fiscais eram 

emitidas em favor da LSH. O colaborador afirma que não houve 

fornecimento para as notas apontadas. Os valores são condizentes 

com os relatos de pagamentos de propinas a agentes de fundos de 

pensão e funcionários do BRB. FELIPE CALIL e FELIPE CALIL 

FILHO atuaram em nome da empresa para a geração das notas 

fiscais e entrega de valores; e 

4) NATHANA MARTINS BEDRAN CALIL, doravante apenas 

NATHANA CALIL, filha de FELIPE CALIL e irmã de FELIPE 

CALIL FILHO, simulou o contrato de locação e de transferência de 

ponto comercial de galpões localizados em São Cristóvão, no 

município do Rio de Janeiro, no total de R$ 3.000.000,00 para a 

geração de dinheiro em espécie utilizados para pagamento de 

funcionários do Banco BRB. 

Nas hipóteses dos envolvidos na geração de notas fiscais, a partir da 

própria narrativa do colaborador RICARDO RODRIGUES e dos elementos de 

corroboração, fica claro que os envolvidos DIOGO CUOCO, pela GLOBOMIX, e 

FELIPE CALIL e FELIPE CALIL FILHO, pela MINISTER, atuam de maneira 
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profissional para fornecimento de dinheiro vivo de origem ilícita para pessoas 

interessadas em movimentar valores frios para atividades criminosas. 

 

5. FUMUS COMISSI DELICTI: CASO PRAÇA CAPITAL / FII SIA CORPORATE; 

ATUAÇÃO DE HENRIQUE NETO, HENRIQUE LEITE E RICARDO LEAL; 

REPLICAÇÃO PARCIAL DA ESTRUTURA CRIMINOSA APRESENTADA 

Conforme já adiantado anteriormente, a investigação sobre os 

integrantes do BRB também partiu de apuração sobre o empreendimento Praça Capital, 

originado em uma sociedade de propósito específico (SPE) constituída entre a 

ODEBRECHT REALIZAÇÕES  e a BRASAL INCORPORAÇÕES. 

Verifica-se que neste caso, apesar de detalhes menos ricos, a estrutura 

criminosa se repete. HENRIQUE NETO apresenta-se como intermediário entre um grupo 

empresário e os integrantes do BRB que cobram vantagens indevidas para a aquisição de 

cotas em fundos de participação. HENRIQUE NETO se vale da estrutura de sua empresa, 

a BIAM DTVM para dar aparência da realização de um negócio ilícito. Novamente se 

verifica que essa aparência não sobrevive à menor verificar. Isso ocorre porque a BIAM 

DTVM nunca figurou em nenhum dos casos narrados como a distribuidora registrada. 

Nos autos do IPL 689/2018, fls. 185 e ss., a CVM deixa claro que a 

administração e distribuição de cotas está a cargo da BRB DTVM, na época em que 

HENRIQUE LEITE, filho de HENRIQUE NETO, era diretor da instituição. 

PAUL ALTIT e PAULO RICARDO MELO, hierarquicamente 

superiores a MARCO AURÉLIO SIQUEIRA, inicialmente apresentaram a questão como 

pagamento em “caixa 2” para serviço de distribuição feito por pessoa que 

equivocadamente indicaram como HENRIQUE LEITE. Devido à posição hierárquica 

desses agentes, é comum que os detalhes se tornem menos ricos, tendo em vista o maior 
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afastamento dos fatos. Ambos relatam, todavia, que MARCO AURÉLIO SIQUEIRA, em 

nome da ODEBRECHT, tratou diretamente com a pessoa responsável. 

MARCO AURÉLIO SIQUEIRA, representante da ODEBRECHT, 

juntamente com DILTON CASTRO JUNQUEIRA BARBOSA, doravante apenas 

DILTON JUNQUEIRA, como representante da BRASAL INCORPORAÇÕES, foram 

apresentados a HENRIQUE NETO para a distribuição de cotas do FII SAI. 

Inicialmente HENRIQUE NETO se apresenta como alguém com 

facilidade de distribuir as ditas cotas. Posteriormente, fica claro, inclusive com a 

participação de HENRIQUE LEITE nas reuniões de acertos de valores, que os 

pagamentos se davam para viabilizar decisões de investimento com recursos 

administrados pelo BRB. No segundo semestre de 2014, a rede de corrupção fica mais 

clara quando HENRIQUE NETO afirma que os pagamentos visam a viabilizar pretensões 

políticas e que RICARDO LEITE estava intermediando essas pretensões. 

Entre pagamentos detectados, há atualmente R$ 1.500.000,00 

confirmados para a viabilização de aportes até julho de 2014. Entre julho de 2014 e 

fevereiro de 2015, outros R$ 2.280.000,00. 

Estes pagamentos ocorreram, como já ilustrado, com a utilização dos 

do sistema Drousys e o auxílio dos doleiros “JUCA”, ou VINÍCIUS CLARET, “TONY”, 

ou CLÁUDIO FERNANDO BARBOSA, ambos colaboradores da justiça, e “JÚNIOR”, 

ou FRANCISCO ARAÚJO JÚNIOR. 

A representação gráfica do esquema, no caso FII SIA, pode ser ilustrada 

da seguinte maneira: 
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Apesar da clareza da existência de crimes, é cristalino que há 

necessidade de maior aprofundamento na descoberta dos fatos, com o detalhamento das 

ocorrências de pagamentos. Estes fatos que somente serão descortinados com as medidas 

pretendidas, o que apenas reforça a sua necessidade. 

 

6. PERICULUM LIBERTATIS: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE 

POTENCIAL ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENTRO DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA; NECESSIDADE DE IMEDIATA NEUTRALIZAÇÃO 
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Os empreendimentos LSH BARRA e PRAÇA CAPITAL 

movimentaram uma diversa cadeia criminosa com diversos fases criminosas. 

Conforme narrado, os empreendimentos LSH BARRA se desenrolou 

em diversas fases que, em geral, se consubstanciam na seguinte analogia: 1) primeiro faz-

se o bolo crescer com aportes conseguidos por meio do pagamento de vantagens indevidas 

a agentes financeiros e funcionários públicos; 2) vampiriza-se os recursos dos fundos para 

alimentar o pagamento das vantagens indevidas; 3) reparte-se o bolo com base em análise 

supervalorizada das cotas (e dos ativos representados que dão lastro a essas cotas) entre 

cotistas cientes dos problemas; 4) deixam-se as migalhas aos fundos de pensão e RPPS 

ao final. 

 

Figura 13 - Mecânica de transferência de recursos 
Por sua vez, na PRAÇA CAPITAL, o prejuízo é múltiplo, tanto para os 

fundos de pensão quanto para a Administração Pública. Primeiro, há o inevitável prejuízo 

à moralidade da Administração Pública, quando decisões são tomadas fora dos padrões 
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técnicos para privilegiar premissas não republicanas. Por outro lado, os custos de propinas 

são incorporados na cadeia de negócios, contribuindo, nesse caso em específico para a 

inflação do valor de imóveis. Há que se compreender como a questão contamina a 

eficiência do mercado. A partir do momento que o empreendedor menos eficiente acaba 

sendo privilegiado através da compra de decisões, há prejuízo para a livre concorrência e 

inevitavelmente para o consumidor. Por último, como relatado pelos colaboradores 

MARCO AURÉLIO SIQUEIRA e PAULO RICARDO MELO, os pagamentos na 

informalidade ocorriam tanto na venda de unidades quanto no pagamento das propinas, 

revelando também a execução de crime fiscal. 

Note-se que o Banco BRB e o BRB DTVM administram recursos de 

terceiros, entre eles fundos de pensão e RPPS que alocam recursos para a administração 

por estas instituições financeiras. 

Com a mais absoluta quebra da essencial confiança necessária entre 

cliente e instituição financeira, os funcionários públicos do Banco BRB e da BRB DTVM 

promoviam o aporte de recursos de terceiros e próprios administrados por estas 

instituições em empreendimentos. Ainda que pontualmente em uma etapa ou outra do 

investimento se observe os critérios técnicos, é inegável que, ao aceitar valores indevidos 

de pessoas interessadas em receber aportes, os funcionários públicos violam os critérios 

técnicos e passaram a decidir conforme o interesse particular. 

A conduta predatória dos envolvidos conseguiu lesar a Administração 

Pública, através do Banco BRB e da BRB DTVM, e diversas entidades de previdência 

complementar e RPPS, além de fundos de investimento acessíveis ao público consumidor: 

Entidade  Natureza 

FII SIA  Fundo de investimento imobiliário 

FIP LSH  Fundo de investimento em participações 

IGEPREV ‐ TO  Previdência complementar 

FAPS‐RS  Previdência complementar 

Itanhaém‐SP  RPPS 
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IPERGS  RPPS 

Santos‐SP  RPPS 

BRS FIC DE FIM  Fundo de investimento 

BRB PREMIUM  Fundo de investimento 

Turmalina  Fundo de investimento 

Campinas‐SP  RPPS 

Campos‐RJ  RPPS 

IPREV  Previdência complementar 

IPERON (Rondônia)  RPPS 

REGIUS  Previdência complementar 

CanoasPrev  RPPS 

Corbélia‐PA  RPPS 

IPMS (Suzano)  RPPS 

Figura 14 - Tabela de instituições financeiras atingidas 
São centenas de milhares de beneficiários e investidores lesados. A par 

disso, a conduta criminosa  lesa toda coletividade com a desestabilização do sistema 

financeiro. Isso ilustra de forma inegável o desprezo às consequências dos próprios atos 

em vista unicamente do interesse particular. 

Por outro lado, os agentes não estão à margem da nossa sociedade. 

Possuem formação acima da média, ocupam os melhores e mais bem pagos cargos, 

possuem segurança econômico-financeira e são influenciadores de seus meios sociais. 

Isso, no entanto, nunca foi dissuasivo para a prática de crimes que possuem natureza 

essencialmente econômica. Dessa forma, é razoável concluir-se que somente o 

encarceramento processual dos agentes é capaz de fazê-los cessar o comportamento. 

Além disso, conforme será exposto, por mais de uma fonte 

colaboradora é possível confirmar que os agentes fazem da prática criminosa um meio de 

vida e que a estrutura se mantém ocupando posições-chaves na Administração Pública 

que lhes permitem obstar as investigações e reiterar as condutas investigadas. 

 

7. CABIMENTO E NECESSIDADE DAS PRISÕES PROCESSUAIS 



 

 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Força-Tarefa Greenfield 

 

66 
SGAS 604, Lote 23, Sala 107, Brasília-DF – CEP: 
70.200-640 
Tel.: (61) 3313-5268 / Fax: (61) 3313-5685 

 

 

  

 

Conforme exposto em tópico próprio, estruturou-se no BRB um grupo 

para instrumentalizar o seu poder de decidir sobre investimentos e sobre negócios em 

geral da instituição com a finalidade de captação de propinas. É digno de atenção que os 

agentes que ingressaram em fevereiro de 2015 começaram a agir tão logo foram 

empossados em suas posições na instituição, em fevereiro de 2015, logo após a alteração 

da gestão no BRB em decorrência da troca do governo distrital. Essa característica denota 

uma perversa lógica de loteamento de cargos para distribuição de vantagens entre 

apadrinhados. Tratam-se de indivíduos que ingressam e se mantêm na máquina pública 

com o único objetivo de instrumentalizá-la em proveito próprio. 

Essa característica demonstra também que não são corruptores e 

corruptos de ocasião. São indivíduos que fazem desta lógica uma forma de viver, 

indicando que dificilmente tenham cessado sua atuação após a liquidação. Isso é 

facilmente registrável pela narrativa do colaborador RICARDO RODRIGUES: 

“Aí, o Carlos Vinícius, que é o Vinícius, ele assume, sai da diretoria de 

crédito, assu me a p residência da  BRB  DTVM, com a Andreia 

continuando na gerência, tá? S ó acrescentando que quem  fazia a  

precificação do FIP era a área da Andreia. O Henrique era gestor e ela 

fazia a pr ecificação das cotas do  FIP. Mas o que acontece n essa 

história que eu  sei pelos ou tros co tistas? Eles ind icam... A Andreia 

assuma a diretoria da LSH. É  um conflito de interesses imenso. Ela é 

administradora do fundo, deben turista, assume a dir etoria da LSH e 

vira a presidente do conselho, da empresa, da investida. E eles indicam 

uma emp resa de co nsultoria pra pr estar o serviço de análise da 

situação econômica da empresa. Até aí tudo bem. Essa empresa depois 

eles montam uma proposta – tá anexada aqui também – que é a Boa 

Vista Consu ltoria. Eles montam uma proposta pra que essa empresa 

assuma a ge stão do hotel e tenha uma remuneração fixa e uma  

remuneração variável baseada na venda do ativo financeiro hotel. Mas 
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aí eu vou lembrar pra vocês uma coisa na história. Onde tá o conflito 

nisso? Se essa empresa vende o hotel os debentur istas tê m q ue ser 

pagos co m o va lor da venda do hotel. Aí, qu em é o d iretor dessa 

empresa que entra como diretor financeiro do hotel? O irmão do Carlos 

Vinícius. Quem descobre essa história da Boa Vista, o pessoal da área 

técnica do SERPROS, que nesse momento eu não tinha mais nenhuma 

informação. E leva isso numa assembleia e o BRB por unanimidade é 

destituído do cargo d e ad ministrador por esse conflito de inter esse. 

Porque eles tentaram a provar um con trato d e remuneração na Bo a 

Vista de que ela ganharia no mínimo 500 mil pra vender o ativo, que 

era uma obrigação do gestor. Ou seja, o gestor da empresa tem entre 

as suas obrigações vender o ativo se for do in teresse dos sócios. E... 

Acho que 80  ou 100  mil  reais por mês  para ap rovar. Qu ando 

descobriram que o cara era irmão do Vinícius, a SERPROS descobriu 

isso da pior forma possível. E ssa B oa Vista tinha a tuado fazendo a 

precificação da Porcão, onde a S ERPROS tem uma a ção judicial no 

valor de 200 e poucos milhõ es de reais. Então a SERPROS, quando 

descobriu que ele tinha no portfólio dele prestado serviço ao Porcão, 

já começa investigar a empresa internamente. E aí eles descobrem que 

o cara era irmão e falam isso em assembleia.” 

É necessário contextualizar para entender a audácia dos agentes. Nesse 

estágio eles já haviam cobrado quase 20 milhões em propinas para aportes no FIP LSH. 

Estamos num contexto em que já haviam sido deflagradas as operações Lava-Jato em 

Curitiba e no Rio de Janeiro e Greenfield no Rio de Janeiro e Brasília, todas já indicando 

problemas em fundos de pensão, RPPS e investigando o doleiro “JÚNIOR” que servia a 

vários esquemas e serviam os agentes investigados. 

RICARDO RODRIGUES já havia encerrado sua participação no 

esquema criminoso e, portanto, era menos uma fonte de recursos. Para compensar a 
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“perda de arrecadação”, os agentes do BRB tentam entrar na estrutura do LSH BARRA 

para loteá-la e retirar recursos do empreendimento agora por meio de contratos. 

Por outro lado, Lúcio Funaro é categórico ao retratar a personalidade 

do próprio amigo, RICARDO LEAL: 

“P: Ele deixou claro que nomeou essas pessoas com fins ilícitos? 

C: Olha, a nalisando toda a trajetória de vida do Ricardo Leal e 

conhecendo ele há mais de 20 anos só pode ser fins ilícitos.” 

RICARDO LEAL atua em esquemas financeiros de maneira ilícita há 

pelo menos 20 anos: 

“Procurador: Primeira coisa, especificamente sobre fundos de pensão, 

como era a atuação do Ricardo Leal? 

Colaborador: Operações em bolsa com seguro, operações em renda 

fixa com spread favorável pra ele. Ne ssa época el e usava u ma 

distribuidora para fazer o esquenta-esfria das operações de renda fixa 

que chamava Dilum DTVM. E os fundos que eu tenho certeza que ele 

teve relacionamento foi Postalis, Centrus, Terracap, IGEPREV e Ceres. 

Procurador: O Ceres ele trabalhou lá, não é? 

Colaborador: Funcef também. 

Procurador: Ele trabalhou na Funcef? 

Colaborador: Ele trabalhou e depois con tinuou a inda fazendo 

operações na Funcef. 

Procurador: Ele saiu da Funcef por quê? 

Colaborador: Eu acho que ele teve algum problema administrativo lá. 

Procurador: Tanto nas in stituições que ele estava dentro ou fora ele 

operava de forma ilícita? 
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Colaborador: Sempre ilícita. Sempre.” 

RICARDO LEAL passa a ocupar posição na BRB que lhe garantiu 

proeminência em todas as nomeações e, fazendo assim, escolheu indivíduos com 

histórico questionável em operações de investimento. 

A relação de RICARDO LEAL com VASCO GONÇALVES e 

NILBAN JÚNIOR é anterior aos eventos narrados. Conforme Lúcio Funaro: 

“P: Esse dinh eiro, o senhor disse que ele faz entrega. En trega para 

quem? 

C: Pros o utros membros d e fu ndos que par ticipavam d as op erações 

com ele. 

P: Tá.  E specificamente em relação às pessoas q ue estão no  BRB, o 

senhor sabe se ele fazia entrega para essas pessoas? 

C: Fazia para o Nilban e pro Vasco, porque naquela época eles já eram 

funcionários do banco ou da BRB DTVM e o Ricardo operava nesses 

dois lugares.” 

Dessa forma, antes mesmo de possuir ascensão política no governo do 

DF, RICARDO LEAL já nutria uma relação perniciosa com VASCO GONÇALVES e 

NILBAN JÚNIOR enquanto ainda eram funcionários de menor escalão na estrutura do 

BRB. Verifica-se que RICARDO LEAL escolheu a dedo pessoas de comportamento que 

atenderia a seus interesses no banco. 

MARCO AURÉLIO CASTRO, cunhado de VASCO GONÇALVES, 

responsável pela área de risco, foi essencial para a aprovação dos investimentos. Seu 

papel foi tão fundamental que motivou a alteração do estatuto do banco para acomodar 

sua nomeação como diretor. Na redação original, proibia-se a nomeação de parentes 

próximos, inclusive afins. 
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Por sua vez, a investigação do FII SIA, a partir da delação de ex-

funcionários da Odebrecht, revela que HENRIQUE LEITE atuou em mais de um 

empreendimento, revelando a sua predisposição para transformar o crime em um modelo 

de negócios. 

RICARDO RODRIGUES afirma que, apesar de seu pai, HENRIQUE 

NETO, tentar “blindar” o filho, seu envolvimento sempre foi aparente. Isso fica claro 

quando, durante a troca de governo entre o fim do ano de 2014 e o começo do ano de 

2015, HENRIQUE NETO garante a continuidade do esquema em razão da proximidade 

de HENRIQUE LEITE com RICARDO LEAL. 

CARLOS VINÍCIUS, na época diretor de crédito do BRB, tratou 

diretamente sobre o financiamento dos R$ 50.000.000,00 finais para o aporte no FIP LSH, 

após o pedido de propina realizado por VASCO GONÇALVES e NILBAN JÚNIOR. 

CARLOS VINÍCIUS, sob a referência de “Vi”, também é referenciado em conversas 

entre NILBAN JÚNIOR, HENRIQUE DOMINGUES e o colaborador RICARDO 

RODRIGUES, como parte do grupo BRB interessado, atuando em nome dos interesses 

de RICARDO LEAL. 

ADONIS ASSUMPÇÃO possui histórico conturbado em relação a 

fundos de pensão, especialmente durante sua atuação no Postalis. Lúcio Funaro indica 

que esse indivíduo foi essencial nos negócios que RICARDO LEITE distribuiu no 

referido fundo. Além disso, afirma que ele mantém uma relação de “sociedade” com 

RICARDO LEITE.  

ANDREA LOPES, como bem indica RICARDO RODRIGUES, tem 

conhecido histórico em atuar em operações que hoje estão sob o escrutínio policial, tal 

como Porcão. 
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Figura 15 - Captura dos sítios institucionais BRB/BRB DTVM 6 
Conforme verifica-se do rol de diretores da BRB e da BRB DTVM 

constante em seus sítios da internet, todos os indivíduos citados continuam a ocupar a 

estrutura das instituições financeiras em questão. ADONIS ASSUMPÇÃO atualmente 

está integrado na estrutura do BRB como diretor da BRB Administradora e Corretora de 

Seguros S/A. 

Com relação ao núcleo financeiro para geração de moeda para 

pagamento de propinas, alguns agentes transformaram a atividade em parte constante de 

suas vidas. A partir da própria narrativa do colaborador RICARDO RODRIGUES e dos 

elementos de corroboração, fica claro que os envolvidos DIOGO CUOCO, pela 

GLOBOMIX, e FELIPE CALIL e FELIPE CALIL FILHO, pela MINISTER, atuam de 

maneira profissional para fornecimento de dinheiro vivo de origem ilícita para pessoas 

interessadas em movimentar valores frios para atividades criminosas. A atividade, nesse 

caso, ultrapassa os casos apresentados e deverá revelar, após maior aprofundamento das 

                                                 
6 Nomes não relacionados ao caso ocultados 
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investigação, que o serviço era prestado de forma disseminada para outras atividades 

criminosas. 

Tudo parece sugerir que se tratam de indivíduos que não se intimidam 

pelos crescentes sinais de alerta, indicando que somente a drástica medida de 

encarceramento será suficiente para cessar a atividade criminosa. 

Ademais, até o momento o destino do dinheiro captado com os atos de 

corrupção são desconhecidos, estando fora do patrimônio aparente dos envolvidos. Sendo 

o crime de lavagem de dinheiro de natureza permanente, é possível afirmar que, quanto a 

esse tipo penal, a execução encontra-se em curso. 

Por outro lado, como se tratam de crimes de base substancial 

essencialmente documental, física e eletrônica, somente o encarceramento dos agentes, 

afastando-os de seus núcleos criminosos garantirá a coleta de provas de maneira isenta de 

interferências. Com a crescente digitalização de documentos, a destruição de documentos 

é extremamente fácil sem nem sempre deixar rastros. 

 

7.1. Pedido de prisão preventiva 

Alguns agentes apontados exerceram função proeminente no esquema 

criminoso, demonstrando longa reiteração. Alguns lograram comportamento criminoso 

por décadas, o que se leva a acreditar que, não só têm condição em continuar a delinquir, 

como revelam a disposição para isso.  

Por outro lado, a estrutura criminosa dificilmente se limitou aos fatos 

aqui narrados. Em razão do seu grau de penetração, do seu tamanho, da sua capacidade 

de gerar valores ilícitos, é dedutível que sua existência serviu a diversos fins criminosos 

que vão, inclusive, muito além da colocação de cotas em fundos de pensão e RPPS. 

ARTHUR CÉSAR DE MENEZES SOARES FILHO,

 foi responsável por estruturar, juntamente com RICARDO 
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RODRIGUES, o empreendimento LSH Barra. Conforme a narrativa de RICARDO 

RODRIGUES, ANTHUR SOARES FILHO foi responsável por lhe apresentar pessoas 

que possuíssem acesso a dinheiro vivo para o pagamento de propinas. ARTHUR 

SOARES FILHO, na narrativa de RICARDO RODRIGUES, possuía conhecimento geral 

sobre o esquema criminoso e buscava se beneficiar diretamente dos ganhos 

proporcionados pelos aportes obtidos de fundos de pensão, RPPS e fundos privados 

administrados pelo Banco BRB, mediante o pagamento de propinas. ARTHUR SOARES 

FILHO se encontra nos Estados Unidos da América, em endereço incerto, possuindo 

mandado de prisão não cumprido, sendo, dessa forma, considerado fugitivo da Justiça 

Brasileira. Seu comportamento revela a intenção de se evadir das consequências penais 

de seus atos, revelando a necessidade de emissão de ordem de prisão nos termos do art. 

312, “assegurar a aplicação da lei penal”, do Código de Processo Penal. Requer a sua 

prisão preventiva, com consequente emissão de mandado de prisão e autorização para 

emissão de notificação de lista de difusão vermelha (“red notice”) da INTERPOL, bem 

como para início do procedimento de extradição. 

PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO, 

 operou como diretor presidente (CEO) do LSH Barra durante a sua fase 

de estruturação, estando inevitavelmente ciente do pagamento de notas fiscais frias para 

a emissão de dinheiro vivo para pagamento de propinas. Segundo RICARDO 

RODRIGUES, PAULO FIGUEIREDO FILHO não se envolvia diretamente com o 

pagamento de propinas, mas sua posição específica na empresa tornava inevitável que 

conhecesse sobre o dinheiro que deixava as contas da empresa. Além disso, na fase de 

estruturação, é possível verificar que seu aporte de fundação da sociedade foi uma 

simulação, configurando aquilo que se conhece como “aporte bumerangue”. Há uma 

combinação de partida determinando que o valor aportado por PAULO FIGUEIREDO 

FILHO retorne imediatamente ao seu patrimônio pessoal por meio de um contrato de 

prestação de serviços. Dessa forma, há apenas uma aparência de que o dinheiro entra para 

o patrimônio da empresa, levando a posteriores prejuízos aos fundos de pensão aportados. 
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Sua prisão é essencial para a preservação da ordem econômica, ordem pública e para a 

assegurar a aplicação da lei penal, inclusive para a recuperação de valores perdidos, nos 

termos do art. 312 do CPP. 

RICARDO LUIZ PEIXOTO LEAL, , 

funciona como estruturador do grupo, sendo o articulador entre a esfera administrativa e 

a esfera política. Sua posição é de liderança da organização criminosa instalada no banco 

BRB. Sua prisão é essencial para desarticular essas interfaces internas e externas que, 

repita-se, serve para outros fins além dos já verificados. Sua relação com a lei é de 

marginalidade há quase 20 anos por fatos relatados por Lúcio Funaro que remetem ao 

início da década de 2000. Sua prisão é essencial para a preservação da ordem econômica, 

ordem pública e para a assegurar a aplicação da lei penal, inclusive para a recuperação de 

valores perdidos, nos termos do art. 312 do CPP. Há indícios de autoria e materialidade 

suficientes consubstanciados nos depoimentos dos colaboradores RICARDO 

RODRIGUES e Lúcio Funaro, nos documentos apresentados pelo colaborador 

RICARDO RODRIGUES, em especial os documentos que servem de base para a geração 

de recursos financeiros em moeda viva. A narrativa ofertada pelos agentes colaboradores, 

que não possuem contato entre si, possuem coerência lógica entre si e internamente. 

Informações providas pelos dois se confirmam mutuamente e possuem lógica interna 

coerente, oferecendo dados não acessíveis por meios ordinários. 

HENRIQUE DOMINGUES NETO, , é 

vínculo da estrutura do BRB com o mundo empresarial. HENRIQUE NETO aproveitou 

os contatos amealhados durante a sua atuação no mercado financeiro para aproximar 

agentes públicos e empresários interessados em investimentos. Sua atuação é perene e se 

demonstrou resiliente mesmo com a troca de controle no banco BRB. Sua prisão é 

essencial para a preservação da ordem econômica, ordem pública e para a assegurar a 

aplicação da lei penal, inclusive para a recuperação de valores perdidos, nos termos do 

art. 312 do CPP. Há indícios de autoria e materialidade suficientes consubstanciados no 

depoimento do colaborador RICARDO RODRIGUES e os documentos por ele ofertados, 
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inclusive pagamentos em nome do próprio agente e de familiares sem qualquer base 

contratual. 

HENRIQUE LEITE DOMINGUES,  é o 

vínculo mais próximo de HENRIQUE NETO dentro do banco BRB em razão da relação 

familiar (filho-pai). Essa relação familiar e “profissional” pré-data o uso da estrutura 

traçada por RICARDO LEAL para a aprovação de investimentos. Dessa forma, há 

indícios claros que HENRIQUE LEITE já atuava antes, conforme informações fornecidas 

pelos ex-executivos da Odebrecht PAULO RICARDO e PAUL ALTIT. Atuou juntamente 

com o seu pai para a colocação de cotas do FIP LSH na IGEPREV-TO. Juntamente com 

seu pai, a prisão é indispensável para cerrar o vínculo do grupo criminoso com os contatos 

empresariais, preservando-se a ordem econômica, a ordem pública e a aplicação da lei 

penal, inclusive para a recuperação de valores perdidos, nos termos do art. 312 do CPP. 

Há indícios de autoria e materialidade suficientes consubstanciados no depoimento dos 

colaboradores RICARDO RODRIGUES, PAUL ALTIT e PAULO RICARDO. 

Corroboram as narrativas os dados fornecidos pelos colaboradores “JUCA” e “TONY”, 

doleiros, extraídos do sistema de controle de remessas de valores. 

VASCO CUNHA GONÇALVES, , presidente 

do banco BRB, já atuava com RICARDO LEAL anteriormente à sua indicação ao posto. 

Com a chegada de RICARDO LEAL no Conselho de Administração do banco, assume 

posição de liderança na parte administrativa do esquema criminoso. Pelo menos em três 

ocasiões (encontro no Rock in Rio, encontro no hotel LSH e encontro no escritório da 

presidência do BRB), VASCO GONÇALVES atuou diretamente no pedido de propinas. 

Sua aderência ao esquema é verificada ainda pela sua insatisfação com a partilha operada 

por RICARDO LEAL, o que lhe motiva procurar diretamente o empresário RICARDO 

RODRIGUES. Sua prisão é essencial para desbaratar a estrutura criminosa interna no 

banco BRB, de alcance total ainda desconhecido, preservando-se a ordem econômica, a 

ordem pública e a aplicação da lei penal, inclusive para a recuperação de valores perdidos, 

nos termos do art. 312 do CPP. 
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NILBAN DE MELO JÚNIOR,  juntamente 

com VASCO GONÇALVES negociaram pagamento de vantagens indevidas para a aporte 

de valores no FIP LSH, especialmente para a colocação de duas séries de debêntures do 

hotel LSH. Com a chegada de RICARDO LEAL no conselho de administração, assume 

posição de presidente da BRB DTVM e vice-presidente do Banco BRB. Serve como 

ligação com a parte administrativa das instituições financeiras. Pelo menos em três 

ocasiões (encontro no Rock in Rio, encontro no hotel LSH e encontro no escritório da 

presidência do BRB), NILBAN JÚNIOR atuou diretamente no pedido de propinas. Sua 

aderência ao esquema é verificada pela sua insatisfação com a partilha operada por 

RICARDO LEAL, o que lhe motiva procurar diretamente o empresário RICARDO 

RODRIGUES. Há conversas de WhatsApp anexadas à colaboração de RICARDO 

RODRIGUES indicando a posição de coordenação de NILBAN JÚNIOR. Sua prisão é 

essencial para desbaratar a estrutura interna no banco BRB, de alcance total ainda 

desconhecido, preservando-se a ordem econômica, a ordem pública e a aplicação da lei 

penal, inclusive para a recuperação de valores perdidos, nos termos do art. 312 do CPP. 

CARLOS VINICIUS RAPOSO MACHADO COSTA,  

 conforme revelado em mensagens entregues pelo colaborador 

RICARDO RODRIGUES, atua em nome de VASCO GONÇALVES em questões de seu 

interesse, além de participar de reuniões com VASCO GONÇALVES em que foi realizado 

o pagamento a NILBAN JÚNIOR. O colaborador RICARDO RODRIGUES conta ainda 

que CARLOS VINÍCIUS tentou colocar seu irmão na administração do Hotel LSH Barra. 

No curto período de 30 dias em que seu irmão esteve a frente da administração, CARLOS 

VINÍCIUS tentou extorquir RICARDO RODRIGUES afirmando que caso não pagasse 

determinada quantia, exporia as notas fiscais fraudulentas emitidas em favor da 

MINISTER e da GLOBOMIX pela via de auditoria, demonstrando estar consciente do 

esquema operado no hotel. A extorsão é repudiada por RICARDO RODRIGUES que 

afirma que caso ele persistisse o chefe de CARLOS VINÍCIUS, RICARDO LEAL, seria 

o principal atingido. Fica clara, dessa forma, a aderência de CARLOS VINÍCIUS ao 
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esquema criminoso. Ao final, a auditoria ocultou as notas fiscais frias. Sua prisão é 

essencial para desbaratar a estrutura interna no banco BRB, de alcance total ainda 

desconhecido, preservando-se a ordem econômica, a ordem pública e a aplicação da lei 

penal, inclusive para a recuperação de valores perdidos, especialmente considerando-se 

que no caso o agente obstou a descoberta de ilícitos pelos fundos de pensão, nos termos 

do art. 312 do CPP. 

FELIPE BEDRAN CALIL,  e FELIPE 

BEDRAN CALIL FILHO,  de um lado, pela GLOBOMIX, e 

DIOGO RODRIGUES CUOCO, , de outro, por meio da 

MINISTER, foram responsáveis por articular a geração de recursos que trafegam 

margeados ao sistema financeiro nacional, constituindo-se focos de macrocriminalidade 

econômica de dimensões ainda desconhecidas. Há diversas notas fiscais frias anexadas à 

colaboração de RICARDO RODRIGUES que corroboram o fato de que se utilizam de 

negócios aparentemente legítimos para mascarar diversas redes criminosas. Esses 

indivíduos foram indicados a RICARDO RODRIGUES por serem notórios agentes na 

função de ocultação de valores no Rio de Janeiro, ficando claro que dedicaram as suas 

vidas a praticar ilícitos penais, fazendo com que a prisão seja necessária para preservar a 

ordem econômica, a ordem pública e a aplicação da lei penal, inclusive para a recuperação 

de valores perdidos, nos termos do art. 312 do CPP. 

DILTON CASTRO JUNQUEIRA BARBOSA, 

, representante da BRASAL INCORPORAÇÕES no consórcio formado com a 

ODEBRECHT REALIZAÇÕES que deu origem ao empreendimento PRAÇA CAPITAL, 

conjuntamente com o colaborador MARCO AURÉLIO SIQUEIRA, pagaram vantagens 

indevidas a HENRIQUE LEITE, diretor da BRB DTVM, para facilitar a aquisição de 

cotas do FII SIA por fundos de pensão, fundos privados e RPPSs administrados pelo 

banco BRB. Os pagamentos são confirmados por extrato do sistema Drousys 

reproduzidos acima nesta petição. O colaborador MARCO AURÉLIO SIQUEIRA afirma 

ainda que, mesmo após desencadeada a Operação Lava Jato, que fez cessar os pagamentos 
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pela ODEBRECHT REALIZAÇÕES, a BRASAL INCORPORAÇÕES, por meio de 

DILTO JUNQUEIRA, continuou a fazer os pagamentos de forma isolada e 

autonomamente, o que demonstra a resiliência do agente em manter-se no esquema 

criminoso mesmo diante da iminente ação estatal contra a conduta dos agentes. O 

comportamento do indivíduo, que não se intimida com as apurações, revela a necessidade 

de decretação de prisão preventiva, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal, 

em razão da necessidade de preservação da ordem econômica, da ordem pública e da 

necessidade de aplicação da lei penal, inclusive para a recuperação de valores perdidos, 

nos termos do art. 312 do CPP. 

Dessa forma, requer-se a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do 

Código de Processo Penal, das pessoas mencionadas neste capítulo. 

 

7.2. Pedido de prisão temporária 

Em casos limítrofes, em que a atuação de certos agentes é pontual ou 

seus papeis não estão devidamente esclarecidos, faz-se necessário a decretação da prisão 

temporária em razão da proximidade dos agentes das provas que devem ser apreendidas. 

A natureza documental das provas de coleta necessária, cuja destruição ou apagamento – 

no caso de documentos eletrônicos – seja facilitada pela proximidade, exigem que os 

agentes sejam afastados de seus locais de frequência usual, bem como sejam privadas 

temporariamente de quaisquer formas de acessos a meios eletrônicos de comunicação. 

A única medida necessária e adequada para o atingimento deste 

resultado, conforme a legislação disponível e o condicionamento da jurisprudência 

vinculante vigente, é a prisão temporária. A hipótese em questão se enquadra no art. 1º, 

inciso I c/c inciso III, alínea “l” e “o”, da Lei nº 7.960/1989. 

Necessita-se e requer-se a prisão temporária de: 
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a) MARCO AURÉLIO MONTEIRO DE CASTRO,  

 

b) ANDREA MOREIRA LOPES,  

c) ADONIS ASSUMPÇÃO PEREIRA JÚNIOR,  

 

d) NATHANA MARTINS BEDRAN CALIL,

; 

e) ADRIANA FERNANDES BIJARA CUOCO,  

 e 

f) NAIRA LEE PAIVA DOMINGUES, . 

Em ralação à NATHANA CALIL, é digno de nota que se trata de pessoa 

inscrita na Ordem dos Advogadas do Brasil, Seção do Rio de Janeiro, sob o nº 195.629, 

devendo-se observar o mandamento do art. 7º, inciso V,  da Lei nº 8.906/1994 no seu 

recolhimento temporário, que deverá ser feito em sala de Estado Maior. 

 

8. PEDIDOS 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos termos expostos, vem 

requerer: 

1) A decretação da prisão provisória de ARTHUR CÉSAR DE MENEZES 

SOARES FILHO, PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 

FILHO, RICARDO LUIZ PEIXOTO LEAL, HENRIQUE 

DOMINGUES NETO, HENRIQUE LEITE DOMINGUES, VASCO 

CUNHA GONÇALVES, NILBAN DE MELO JÚNIOR, CARLOS 

VINICIUS RAPOSO MACHADO COSTA, FELIPE BEDRAN 

CALIL, FELIPE BEDRAN CALIL FILHO, DIOGO RODRIGUES 
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CUOCO, DILTON CASTRO JUNQUEIRA BARBOSA, nos termos 

do item 6.1; e 

2) A decretação de prisão temporária de MARCO AURÉLIO 

MONTEIRO DE CASTRO, ANDREA MOREIRA LOPES, ADONIS 

ASSUMPÇÃO PEREIRA JÚNIOR, NATHANA MARTINS 

BEDRAN CALIL, ADRIANA FERNANDES BIJARA CUOCO, 

NAIRA LEE PAIVA DOMINGUES, nos termos do item 6.2. 

Brasília/DF, 14 de dezembro de 2018. 
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