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DECISÃO

Cuida-se de denúncia ofertada em desfavor de EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, 
HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES, LÚCIO BOLONHA FUNARO, ALEXANDRE MARGOTTO e 

FÁBIO FERREIRA CLETO, pelo Procurador-Geral da República perante o Supremo Tribunal 
Federal em 09 de junho de 2016.

Em 11 de outubro de 2016, o Min. Teori Zavascki, do STF, enviou os autos à Justiça 
Federal do Distrito Federal, tendo sido distribuído a esta Vara Federal.

O Ministério Público Federal, a fls. 1684-1685-v, ratifica a denúncia ofertada perante 
o Supremo Tribunal Federal e requer a marcação de audiência de custódia em relação a 

LÚCIO BOLONHA FUNARO, que está preso por ordem anterior à vinda destes autos do 
Supremo Tribunal Federal.

Os  denunciados  interpuseram requerimentos  antes  e depois  da  remessa  destes 
autos a este Juízo.

É o breve relato.

Decido.

A denúncia está jurídica e perfeitamente íntegra e merece ser recebida, uma vez 
que esteada em todos os requisitos do art. 41 do CPP.

Contém especificamente  todo  o  iter apontado  como criminoso,  desde  como se 
conheceram (contexto e pontos comuns das imputações – fls. 13 da denúncia) FÁBIO 

CLETO, ALEXANDRE MARGOTTO e LÚCIO BOLONHA FUNARO e EDUARDO CUNHA, as 
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indicações deste e de HENRIQUE EDUARDO ALVES para a nomeação do primeiro como 

vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias (VIFUG) da Caixa Econômica Federal, 
passando pelas interveniências de EDUARDO CUNHA, LÚCIO FUNARO e colaboração de 

ALEXANDRE MARGOTO na prática delitiva, depois de pré-avisados por FÁBIO CLETO, de 
fazerem contatos com os investidores em especial de Fundos na Caixa Econômica Federal 

para  cobrança  de  “propinas”,  que eram distribuídas  a  maior  parte  para  EDUARDO C. 
CUNHA e em menor proporção para LÚCIO BOLONHA, ALEXANDRE MARGOTO e FÁBIO 

CLETO, havendo também recebimento de dinheiro ilícito por HENRIQUE EDUARDO ALVES.

O MPF contextualiza também as operações financeiras no exterior a fim de que os 

valores da propina chegassem aos denunciados por meio de mecanismos variados, além 
de detalhar os pagamentos envolvendo cada uma das beneficiárias das operações junto à 

Caixa Econômica Federal, que teve a participação do Vice-Presidente FÁBIO CLETO, em 
avisar  EDUARDO CONSENTINO ou ALEXANDRE MARGOTTO ou LÚCIO BOLONHA,  e  a 

atuação precisa do então parlamentar federal, então Presidente da Câmara dos Deputados 
(CUNHA), na cobrança do percentual da operação realizada pelas empresas beneficiárias 

das operações, e comandar e controlar a atuação de FÁBIO CLETO ora para que fosse 
autorizada a operação, ora para ser sustada, tudo a depender da negociação da aceitação 

do pagamento da “propina” pela empresa proponente do Projeto junto à Caixa.

Os casos relacionados pelo MPF são os seguintes: em março de 2011, aprovação do 

Projeto  pela  VIFUG  e  VITER  da  CEF  em benefício  da  HAZTEC  mediante  emissão  de 
debêntures de duzentos e quarenta e cinco milhões, com propina a ser paga, sem contar 

os outros em maior proporção, apenas para FÁBIO CLETO, de trezentos mil, por meio de 
LÚCIO FUNARO sob o comando de EDUARDO CUNHA, este último que recebia a maior 
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percentagem de tudo.

O Projeto PORTO MARAVILHA, em benefício das Empresas ODEBRECHT, CARIOCA e 
OAS, no valor de 3,5 bilhões total da operação junto à Caixa Econômica Federal, sob a 

liderança  comprometida  e  agendada  com o  grupo  pelo  Vice  Presidente  (CEF)  FÁBIO 
CLETO, com a parcela menor para o último de 2,1 milhões. Inclusive, segundo a peça 

ministerial, também foi favorecida com parcela da propina decorrente da operação PORTO 
MARAVILHA, o então Deputado Federal HENRIQUE EDUARDO ALVES, que por meio de 

operações financeiras evasivas e camufladas no exterior, quando teria recebido o crédito 
decorrente dessa “propina” aproximadamente de um milhão e seis e quarenta e oito mil 

reais,  sem  contabilizar  tal  valor  sequer  para  a  Justiça  Eleitora  por  ocasião  de  suas 
candidaturas.

Outro Projeto em que interveio decisivamente FÁBIO CLETO como Vice-Presidente 
na  Caixa  Econômica  Federal  refere  o  MPF como sendo  a  parceria  público-privada  do 

AQUAPOLO e ODEBRECHT AMBIENTAL, que, para fins de aprovação do Projeto na CEF, 
teria dado pagamento ilícito a EDUARDO CUNHA e aos demais integrantes nominados 

(não se mencionando na denúncia nesta operação o nome do réu HENRIQUE EDUARDO 
ALVES).

O mesmo ocorreu com o Projeto SANEATINS, cujo FIP-SANEATINS no aporte de 
90,5 milhões de reais, que também rendeu, segundo o órgão acusador, “pagamento ilícito” 

ao  então  Deputado  Federal  EDUARDO  CUNHA  e  a  FÁBIO  CLETO,  este  agindo  na 
aprovação do Projeto e aquele e seu grupo na pressão às empresas que apresentavam o 

projeto na CEF, após aviso do funcionário nomeado na Direção da CEF de que o Projeto 
teria  sido dado entrada no órgão federal.  Igualmente o Projeto BR VIAS,  que teve a 
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participação nas tratativas ilícitas de percentual para aprovação junto à Caixa Econômica, 

de FÁBIO CLETO, LÚCIO FUNARO e EDUARDO CUNHA.

O MPF chama a atenção para o projeto FI-FGTS da ELDORADO PARTICIPAÇÕES, 

que emitiu novecentas e quarenta milhões em debêntures, havendo indícios grandes da 
intermediação,  cobrança  e  recebimento  de  percentual  por  FÁBIO  CLETO,  EDUARDO 

CUNHA, LÚCIO FUNARO e ALEXANDRE MARGOTTO.

Com  semelhante  modus  operandi o  Ministério  Público  descreve  a  aprovação 

irregular  dos  projetos  no  FI-FGTS  Caixa,  com atuação  ativa  e  fundamental,  além do 
recebimento  de  “propina”,  pelo  então  Vice-Presidente  FÁBIO  CLETO  por  meio  de 

EDUARDO CUNHA, que negociava os percentuais e fazia os repasses aos demais, além da 
participação de ALEXANDRE MARGOTTO e LÚCIO FUNARO, dos  projetos denominados 

LAMSA (Linha Amarela SA), BRADO SANEATINS e MOURA DUBEUX.

Acrescenta-se na inicial a omissão de declaração de bens apresentado perante a 

Justiça Eleitoral pelo denunciado HENRIQUE EDUARDO ALVES, por ocasião de seu registro 
de candidatura, de valores existentes na Suíça, na conta BELLFIELD, dinheiro objeto do 

recebimento ilícito de operações na CEF, mediante ação e intermediação ilícita dos corréus.

O MPF descreve, ademais, as orientações dadas pelo então Presidente da Câmara 

dos Deputados (EDUARDO CUNHA) ao servidor da Caixa Econômica, Vice-Presidente da 
VIFUG,  para  retardar  o  projeto  FI-FGS  da  Companhia  Siderúrgica  Nacional,  e  as 

circunstâncias  de  violação  do  sigilo  funcional  relacionado  com  projetos  de  outras 
empresas.

Além da descrição fática, apoiada em vastos documentos e depoimentos transcritos 
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(delações premiadas), o MPF com acerto faz o enquadramento correto na peça acusatória 

de que EDUARDO CONSENTINO DA CUNHA teria  incorrido nas penas do art.  317 do 
Código  Penal  (corrupção  passiva),  por  dezoito  vezes;  art.  319  do  mesmo  Código 

(prevaricação), por uma vez; art. 325 do Código Penal (violação de sigilo profissional), por 
treze vezes, combinados com os arts. 29, 30, 69 e 327, §2º, do Código Penal; e art. 1º, § 

4º, da Lei n. 9.613/98 (lavagem de capitais), por trezentas e vinte e uma vezes; de que 
LÚCIO BOLONHA FUNARO e ALEXANDRE ROSA MARGOTTO teriam participado do crime 

de corrupção (art. 317 do CP), por quinze vezes; art. 319 do Código Penal (prevaricação), 
por uma vez; art. 325, por treze vezes,  combinados com os arts. 29, 30, 69 e 327, §2º, 

do Código Penal; e o delito de lavagem de capitais (art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98), por 
trezentas e dezoito vezes. Igualmente enquadra HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES como 

incurso no delito do art. 317 do Código Penal (corrupção), por três vezes,  combinado com 
os arts. 29, 30 e 327, §2º, do Código Penal; art. 1º, V, § 4º da Lei de Lavagem de Dinheiro 

(na redação original), por três vezes, e com o art. 350 do Código Eleitoral, por uma vez, 
em concurso material. Por fim, classifica as condutas de FÁBIO CLETO como as do art. 

317, por sete vezes; do art. 325, por uma vez, combinados com os arts. 29, 30, 69 e 327, 
§2º, do Código Penal; e do art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98.

A presente denúncia faz referência e traz como prova a farta documentação que 
relata com precisão de detalhes as operações junto à Caixa econômica Federal e os dados 

bancários  de  contas  no  Exterior,  planilhas,  recibos  e  anotações  feitas  por  alguns  dos 
acusados  e  se  lastreia  ainda  em  depoimentos  a  título  de  colaboração  premiada  do 

codenunciado FÁBIO CLETO e depoimento de outros investigados e testemunhas, tais 
como Ricardo Pernambuco e outros, que tiveram intensa atividade no acobertamento e 
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entrega do dinheiro indicado como ilícito a seus destinatários aqui denunciados.

Ante  o  exposto,  RECEBO  A  DENÚNCIA ofertada  em  face  de  EDUARDO 
COSENTINO DA CUNHA, HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES, LÚCIO BOLONHA FUNARO, 

ALEXANDRE ROSA MARGOTTO e FÁBIO FERREIRA CLETO, em todos os seus termos.

Distribua-se para a classe 13101.

Determino a CITAÇÃO, com a máxima urgência, dos réus, para que apresentem 
a  respectiva  resposta  à  acusação  no  prazo  improrrogável  de  10 (dez)  dias  cada  um, 

sendo-lhes facultado arguir preliminares, apresentar documentos e rol de testemunhas, 
estas  com  endereços  completos  e  outros  dados  pessoais  para  que  sejam facilmente 

localizadas  (telefones  fixos  e  celulares,  emails etc.),  sob  pena  de  indeferimento  de 
qualificação e endereço e dados incompletos, agindo-se nos termos dos arts. 396 e 396-A 

do CPP.

O(s) Citando(s) deverá(ao) ser intimado(s) de que, não sendo apresentada resposta 

no prazo ou não tendo condições econômicas para constituir  advogado,  fica  desde já 
nomeada  por  este  Juízo  a  Defensoria  Pública  da  União  para  atuar  na  defesa  do(s) 

denunciado(s) durante o curso o processo.

Comunique ao Instituto Nacional de Identificação – INI.

Nenhum dos pedidos apresentados pelas partes possui o condão de suspender este 
processo,  nem  há  qualquer  prejudicialidade  com  esta  ação  penal,  ou  porque  estão 

prejudicados em face do envio destes autos para este Juízo ou porque dizem respeito a 
inquérito  ou  a  questões  de  conexão,  prevalecendo  aqui  a  necessidade  de 
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prosseguimento célere deste processo em razão de haver réu preso há algum 

tempo (desde 01/07/2016). Por essa razão apreciarei oportunamente os requerimentos e 
eventuais  recurso  formulados  antes  desta  denúncia,  se  ainda  pertinentes  e  úteis,  em 

especial na audiência de Instrução e Julgamento a ser designada.

Defiro o pedido do MPF para realização de audiência de Custódia, que deve ser 

marcada pelo Senhor Diretor de Secretaria de acordo com a pauta de audiências da Vara e 
contacto com a Direção onde se encontra  o preso,  a  fim de que não haja atrasos  e 

dificuldades de deslocamentos do custodiado como já ocorreu em ocasiões anteriores.

Reserve a Secretaria na Pauta de Audiência, desde logo, data para a Audiência de 

Instrução e Julgamento, para os eventuais réus que não forem absolvidos sumariamente, 
dada a urgência da tramitação deste processo em atenção ao estado prisional de LÚCIO 

BOLONHA FUNARO.

Por  enquanto,  levanto  o  sigilo  parcial  dos  autos,  apenas  das  peças  públicas 

(denúncia,  manifestação  do  MPF,  decisões  etc.)  em  razão  de  ser  preciso  avaliar  a 
volumosa  documentação  juntada,  quanto  à  preservação  de  sigilo  constitucional  (sem 

prejuízo da reanálise quanto à publicidade total oportunamente).

Dê-se ciência ao MPF.

Brasília,26 de outubro de 2016

VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

           JUIZ FEDERAL
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