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'O poder não corrompe o homem; é o homem que cor-
rompe o poder. O homem é o grande poluidor, da natureza, do 
pro'prio homem, do poder. Se o poder fosse corruptor, seria mal-
dito e proscrito, o que acarretaria a anarquia." — Ulysses 
Guimarães 

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no exerci-

do da função institucional prevista no art. 129, inciso I, da Consti-

tuição de 1988, no art. 6", inciso V, da Lei Complementar n. 

75/1993 e no art. 24 do Código de Processo Penal, tendo em vista 

os fatos apurados nos Inquéritos n. 4.327/STF e 4.483/STF, vem 

oferecer DENÚNCIA em face de: 
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MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA ("MI-
CHEL TEMER"), brasileiro, casado, Presidente da Re-
pública, natural de Tietê/SP, nascido no dia 23 de 
setembro de 1940, filho de Miguel Elias Temer Lulia e de 
March Barbar Lulia, portador da Identidade Civil n. 
2586876-SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas 
do Ministério da Fazenda — CPF/MF sob o n. 
069.319.878-87, residente na rua Pedroso Alvarenga, n. 
900, 100  andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP e no Palácio do 
Jaburu, Lago Paranoá, Brasilia/DF, com domicilio funci-
onal na Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, Bra-
silia/DF; 

EDUARDO COSENTINO DA CUNHA ("EDU-
ARDO CUNHA"), brasileiro, casado, ex-Deputado Fe-
deral, nascido em 29/09/1958, filho de Elza Cosentino 
da Cunha e Elcy Teixeira da Cunha, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda — 
CPF/MF sob o n. 504.479.717-00, residente no SHIS 12, 
Conjunto 11, Casa 05, Brasília/DF, atualmente recolhido 
no Complexo Médico Penal — CMP do Paraná, locali-
zado na Avenida Ivone Pimentel, s/n., Canguiri, 
Pinhais/PR, onde poderá ser citado; 

HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES ("HEN-
RIQUE ALVES"), brasileiro, em união estável, ex-
Deputado Federal, nascido em 09/12/1948, filho de 
Ivone Lyra Alves e Aluízio Alves, inscrito no CPF/MF 
sob o n. 130.470.197-20, residente na Rua Dionisio Fil-
gueira, n. 864, apartamento 1901, Petrópolis, Natal/RN, 
atualmente recolhido na Academia da Policia Militar Co-
ronel Milton Freire, localizada na Avenida Almirante Ale-
xandrino de Alencar, n. 959, Lagoa Seca, Natal/RN, 
onde poderá ser citado; 

GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA ("GEDDEL 
VIEIRA LIMA"), brasileiro, casado, empresário, ex- 
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Deputado Federal, nascido em 18/03/1959, filho de 
Marluce Quadros Vieira Lima e Afrisio de Souza Vieira 
Lima, inscrito no CPF/MF sob o n. 220.627.341-15, resi-
dente na Rua Plínio Moscoso, 64, apto 901, Chame-
Chame, Salvador/BA; 

RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES ("RO-
DRIGO LOURES"), brasileiro, casado, ex-Deputado 
Federal, natural de Curitiba/PR, nascido no dia 13 de no-
vembro de 1966, filho de Rodrigo Costa da Rocha Lou-
res e Vera 1-  ilia  Santos da Rocha Loures, portador da 
Identidade Civil n. 97635005-SSP/PR, inscrito no 
CPF/MF sob o n. 090.847.958-14, residente na Rua 
SHIS QI 25, CH 22, Casa Lago Sul, Brasilia/DF; 

ELISEU LEMOS PADILHA ("ELISEU 
PADILHA"), brasileiro, casado, Ministro de Estado 
Chefe da Casa Civil, nascido em 23/12/1945, filho de 
Olinda Dalri Padilha e Solon Padilha, inscrito no 
CPF/MF sob o n. 009.227.730-68, residente na Rua Hi-
lário Ribeiro, 177, apto 601, Moinhos de Vento, Porto 
Alegre/RS, com endereço profissional na Praça dos Três 
Poderes, Palácio do Planalto, 4' andar, onde poderá ser 
citado; e 

WELLINGTON MOREIRA FRANCO ("MO-
REIRA FRANCO"), brasileiro, casado, Ministro de Es-
tado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da 
República, nascido em 19/10/1944, filho de Kerma Mo-
reira Franco e Francisco das Chagas Franco, inscrito no 
CPF/MF sob o n. 103.568.787-91, residente na Avenida 
Prefeito Mendes de Moraes, 1250, apto 501, São Con-
tado, Rio de Janeiro/RJ, com endereço profissional na 
Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, onde poderá 
ser citado. 
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JOESLEY MENDONÇA BATISTA, brasileiro, ca-
sado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG 
54.852.547-X SSP/SP ou RG 967.397/SSP/DF, e CPF 
376.842.211-91, residente na Avenida Marginal Direita 
do Tietê, 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP; e 

RICARDO SAUD, brasileiro, portador da Cédula de 
Identidade R.G. n." 2.607.129, inscrito no CPF/MF sob 
o n° 446.626.456-20, residente e domiciliado à Marginal 
do Rio Tietê, n" 500, Bloco 1, 3. andar, São Paulo/SP. 
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1. Síntese das imputações 

Desde meados de 2006 até os dias atuais, MICHEL 

TEMER, EDUARDO CUNHA, HENRIQUE ALVES, 

GEDDEL VIEIRA LIMA, RODRIGO LOURES, ELISEU 

PADILHA e MOREIRA FRANCO, na qualidade de membros 

do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), com 

vontade livre e consciente, de forma estável, profissionalizada, 

preordenada, com estrutura definida e com repartição de tarefas, 

agregaram-se ao núcleo politico de organização criminosa para 

cometimento de uma miríade de delitos, em especial contra a 

Administração Pública, indusive a Câmara dos Deputados. 

No caso desses denunciados, os concertos das ações ilícitas 

praticadas voltaram-se especialmente para a arrecadação de propina 

por meio da utilização de diversos entes e órgãos públicos, tais 

como a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), FURNAS, Caixa Eco-

nômica Federal, Ministério da Integração Nacional, Ministério da 

Agricultura, Secretaria de Aviação Civil, Câmara dos Deputados. O 

esquema desenvolvido no âmbito desses órgãos permitiu que os ora 

denunciados recebessem, a título de propina, pelo menos R$ 

587.101.098,481. Além disso, os crimes praticados pela organização 

geraram prejuízo também aos cofres públicos. Nesse sentido, em 

acórdão lavrado pelo TCU, estimou-se que a atuação caxtelizada pe-

rante a Petrobras implicou prejuízos à Estatal que podem ter che-

gado a R$ 29 bilhões2. 

1 	Sendo US$ 62.000.000,00 em dólares 
2 Documentos. Acórdão n. 3089/2015 — TO) — Plenário, Destaca-se o seguinte trecho: 
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A organização criminosa aqui exposta, para além de praticar 

infrações penais cujas sanções máximas superam quatro anos de 

privação de liberdade, adquiriu caráter transnacional, demonstrável, 

principalmente, por dois de seus mecanismos de ocultação e 

dissimulação de valores ilícitos: (i) as transferências bancárias 

internacionais, na maioria das vezes com o mascaramento em três 

ou mais níveis, isto é, movimentações sucessivas, tendentes a 

distanciar a origem dos valores; e (ii) a aquisição de instituição 

financeira com sede no exterior, com o objetivo de controlar, 

amainando-as, as práticas de compliance e, assim, dificultar o trabalho 

das autoridades.' 

Além desses denunciados, o núcleo político da referidea #44", ?ri"  

'9.1.4. o overcharge em 17 pontos penentuais então estudado, conidemndo a massa de contratos no valor 
total da amostra de R$ 52,1 bilhões (valor corrigido pelo IPCA), apontam uma redução do desconto nas 
contra/ações de, pelo menos, RS 8,8 bilhães, em valor reajustado pelo IPCA até a data da conclusão do 
estudo que ora se apresenta; 9.1.5. se ampliado o escopo dos estudos para além da diretoria de 
abastecimento (em exata :baronia de critérios utilizados pela Petrobrar em seu balanço contábil RNIF-3T-
4T14, peça 13), o prejuízo cota/ pode chegar a R$ 29 bilhões; 9.1.6. os pnjuitos prováveis 
então estimados referem-se somente à redução do desconto na fase de oferta de preços (sem contar aditivos, 
que não foram crivem/os por concorrência e não enfrentam, em tese, os greaos diretos da negociação de preços 
entre as "concorrentes"); (... Vide também Laudo de Perícia Criminal Federal n. 2311/2015-
SETEC/SR/DPF/PR. 

3 Relatórios. A PGR analisou mais de um milhão de arquivos do servidor que hospedava o 
Drourys na cidade de Estocolmo, Suécia. São e-maus, planilhas, comprovantes de 
pagamento, entre outros dados, utilizados pelo Setor de Operações Estruturadas da 
Odebrecht. Observou-se que, em dezembro de 2011, a Odebrecht possuía 50 contas 
correntes (current accounts), 5 contas de investimento (investment acoutas), 5 contas pessoais 
(personal accounts) e 4 fundos de investimento (investment findr) no Meinl Bank de Antígua, 
banco que teve parte das ações adquiridas em 2010 pela Odebrecht com o objetivo de 
abastecer contas no exterior (Relatório de Análise n. 059/2017-SPEA/PGR). 
Feitos outras instâncias. Em outros processos judiciais, restou comprovado que 
EDUARDO CUNHA, por causa de sua atividade na organização criminosa, era titular de 
quatro contas no Banco Merril Lynch, depois sucedido pelo Banco Julius Baer: "Essa é uma 
conta aberta com os recursos do Sr EDUARDO CUNHA. (..)Ele atualmente mantém cinco milhães 
de dólares em quatro contas no Mem.!! 4,ynch ( a s principais sendo Orion e Tricas»). Kopek é uma conta 
para cartão de crédito do Sr. Cunha e esposa. Netherton é para novos negócios orcco financiados até o 
momento), espera mais rendas para investimentos em 2012 quando negócios de energia se desenvolverem." 
[tradução} (Processo n. 5051606-23.2016.4.04.7000/JFPR, evento 2, arquivo ap-inqpol24, 
fls. 3/35, apenso 07 do inquérito; evento 205, extr3, extrl e comp2; e, especialmente, 
evento 2, arquivo ap-inqpol20, fl. 82, apenso 04 do inquérito). 

7 de 245 



PGR 	 Inquéritos a 4.327/DF e 4.483/DF 

organização era composto também por integrantes do Partido 

Progressista - PP e do Partido dos Trabalhadores — PT, que 

compunham submideos políticos específicos, além de outros 

integrantes do chamado "PMDB do Senado". Não havia entre os 

integrantes do PMDB, do PP e do PT uma relação de subordinação 

e hierarquia, a relação mantida era de aderência de interesses 

comuns, marcada por uma certa autonomia. Porém, houve por 

parte dos integrantes do PT um papel mais relevante na 

organização no período de 2002 ao início de 2016, em razão da 

concentração de poderes no Chefe do Poder Executivo Federal, 

especialmente no que tange às nomeações dos cargos públicos 

chaves, que, conforme se verá, foi o instrumento principal para 

prática dos crimes de corrupção da organização criminosa. Em 

maio de 2016, com a reformulação do núcleo político da 

organização criminosa, os integrantes do "PMDB da Câmara", 

especialmente MICHEL TEMER, passaram a ocupar esse papel de 

destaque. 

Quanto aos demais integrantes do núcleo político dessa 

organização, que pertencem a outras agremiações, como PMDB 

(Senado Federal), PT e PP, suas condutas foram objeto de peças 

acusatórias apartadas. A presente denúncia trata especificamente do 

núcleo da organização criminosa composta por integrantes do 

chamado "PMDB da Câmara" que possuem prerrogativa de foro 

ou que suas condutas estão diretamente imbricadas às das 

autoridades com foro. 

Por fim, ao denunciado MICHEL TEMER imputa-se 
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também o crime de embaraço às investigações relativas ao crime de 

organização criminosa, em concurso com JOESLEY BATISTA e 

RICARDO SAUD, por ter o atual presidente da República 

instigado os empresários a pagarem vantagens indevidas a Lúcio 

Funaro e EDUARDO CUNHA, com a finalidade de impedir estes 

últimos de firmarem acordo de colaboração. 

2. Imputação e justa causa 

Inicialmente, no presente tópico, mostra-se como os integran-

tes da organização criminosa se associaram e se estruturaram. 

Posteriormente, no segundo subtópico, narram-se os crimes 

concretamente cometidos por alguns deles. 

2.1A associação criminosa: gênese, estrutura e modo de ope- 

ração 

A organização criminosa objeto da investigação no âmbito 

da Operação Lava Jato foi constituída em 2002 para a eleição do ex-

presidente Luis Inácio Lula Da Silva — Lula à presidência da Repú-

blica, quando integrantes do PD uniram-se a grupos econômicos 

com o objetivo de financiar a campanha de Lula em troca do com-

promisso assumido pelo então candidato e outros integrantes da or- 

4 Foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República Luiz Inácio Lula Da Silva, Dilma 
Vazia Rousseff, Antonio Palocci Filho, Guido Mantega, Gleisi Helena Hoffman, Paulo Ber-
nardo Silva, João Vaccati Neto e Edson Antonio Edinho Da Silva. 
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ganização criminosa do PT de atender interesses privados lícitos e 

ilícitos daqueles conglomerados.' 

Com isso, Lula foi eleito e a organização criminosa passou a 

ganhar corpo após a sua posse, quando então se estruturou um mo-

das operandi que consistia em cobrar propina em diversos órgãos, 

empresas públicas, sociedades de economia mista controladas pela 

União e Casas do Congresso Nacional, a partir de negociações es-

púrias com as empresas que tinham interesse em firmar negócios 

no âmbito do governo federal e na aprovação de determinadas me-

didas legislativas. 

Foram nomeados para cargos públicos responsáveis por 

grandes orçamentos pessoas já de antemão comprometidas com a 

arrecadação da propina. Essas pessoas, que compuseram o núcleo 

administrativo da organização criminosa, faziam a ponte com os 

empresários (núcleo econômico), que, por sua vez, pagavam os va-

lores indevidos por meio de doleiros, depósitos em contas no exte-

rior em nome de offshores, doação eleitoral oficial e, também, em 

alguns casos, de estruturas desenvolvidas no âmbito das próprias 

j)-----  empresas para ocultar a origem dos recursos ilícitos. Esses operado- 

5 Depoimentos colaboradores. Emílio Alves Odebrecht, Termos de Colaboração n. 4 e 5; 
Pedro Augusto Ribeiro Novis, Termo de Colaboração n. 3; Alexandrino de Saltes Ramos de 
Alencar, Termo de Colaboração n. 9. 
Relatórios. Além dos repasses ilícitos efetuados pela Odebrecht, a campanha presidencial 
de LULA em 2002 recebeu aproximadamente R$ 39 milhões mediante doações eleitorais 
oficiais, sendo grande parte desses recursos originados de sociedades empresárias, como 
Odebrecht, Braskem e OAS, estas últimas posteriormente beneficiadas com esquema 
instituído pela organização criminosa ora denunciada. Conforme os Anexos 1 e 3 do 
Relatório de Pesquisa n. 1092/2017 da Assessoria de Pesquisa e Análise da Procuradoria-
Geral da República, LULA recebeu, através de doações oficiais, o valor de R$ 
21.072.475,98, enquanto o Comitê PT - Comité Financeiro Nacional para Presidente, R$ 
18.313.322,86, quantias que, somadas, alcançam aproximadamente R$ 39 milhões. 
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res eram os responsáveis pelo núcleo financeiro da organização cri-

minosa. 

Porém, todo este estratagema não foi desenvolvido para be-

neficiar indevidamente apenas os integrantes do PT que constituí-

ram a organização criminosa, serviu também para atender interesses 

escusos de integrantes de outras agremiações partidárias que, ao 

longo do governo Lula, aderiram ao núcleo político desta organiza-

ção criminosa com o objetivo de comandar, por meio da nomeação 

de cargos ou empregos públicos chaves, órgãos e entes da Adminis-

tração, um verdadeiro sistema de arrecadação de vantagens indevi-

das em proveito, especialmente, dos integrantes da organização 

criminosa. Em contrapartida aos cargos públicos obtidos junto aos 

integrantes do PT envolvidos no esquema ilícito, os integrantes do 

PMDB e do PP que ingressaram na organização criminosa oferece-

ram apoio aos interesses daqueles no âmbito do Congresso Nado-

nal. 

Todos os integrantes desta organização criminosa, indepen-

dentemente do núcleo a que pertenciam, tinham um interesse em 

comum que os uniu, qual seja, obter, a partir dos negócios disponí-

veis no âmbito dos entes e órgãos da Administração Pública Federal 

direta e indireta e do Congresso Nacional, o máximo de vantagem 

econômica indevida pra si e para outrem, independentemente de 

tais negócios atenderem ou não o interesse público. 

No caso dos autos, interessa-nos de forma mais direta a atua-

ção dos integrantes do núcleo político da organização, mais preci- 
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somente daqueles que possuem foro por prerrogativa de função no 

âmbito do Supremo Tribunal Federal' e que integram ou integra-

ram um grupo conhecido no próprio âmbito da organização 

criminosa como "PMDB da Câmara dos Deputados". 

Para entender a participação de cada um dos denunciados na 

organização criminosa objeto da presente imputação, é importante 

traçar a cronologia de certos acontecimentos marcantes. 

Entre 2001 e 2002, MICHEL 1. EMER7  assumiu a Presidên-

cia do PMDB com a missão de unificar o Partido em torno de uma 

solução viável para as eleições presidenciais daquele ano. À época, 

GEDDEL VIEIRA LIMA era lider do PMDB na Câmara dos De-

putados; Renan Calheiros era lider do Senado; e MOREIRA 

FRANCO era Presidente da Fundação Ulysses Guimarães. Em 15 

de junho de 2002, a Convenção Nacional do PMDB ratificou a de-

cisão de se coligar com o PSDB. O nome de HENRIQUE ALVES' 

6 Por essa razão, apenas figuram como denunciados aqueles que ou possuem foro ou têm 
condutas imbricadamente relacionadas a estes que justificam o processamento conjunto das 
imputações. 

7 Desenvolvimento. No dia 5/2/1997, MICHEL TEMER foi eleito Presidente da Câmara 
dos Deputados, auxiliado pelos integrantes do Poder Executivo Federal à época. O 
controle sobre a bancada do "PMDB da Câmara" em apoio à chamada "emenda da 
reeleição", na votação do primeiro turno, rendeu a MICHEL TEMER o apoio do Palácio 
do Planalto, que procurava assegurar a votação em segundo turno e a colocação de aliado 
em posição-chave para o período seguinte de governo. MICHEL TEMER contou com o 
apoio de GEDDEL VIEIRA LIMA, um dos coordenadores de sua campanha. A aliança 
política mantida entre o "PMDB da Câmara" e o PSDB rendeu a indicação do cargo de 
Ministro do Transporte, para o qual foi nomeado, em maio de 1997, o então Deputado 
Federal ELISEU PADILHA, com o aval do líder do PMDB na Câmara GEDDEL 
VIEIRA LIMA. Já no ano 2000, foi a vez de MOREIRA FRANCO ser indicado para 
assessor especial da presidência da República entre 2000 e 2002, com a missão de ser o 
interlocutor do presidente da República com a cúpula do "PMDB da Câmara dos 
Deputados", que à época já era integrada por MICHEL TEMER, GEDDEL VIEIRA 
LIMA e ELISEU PADILHA. 

8 Biografias. HENRIQUE ALVES elegeu-se ininterruptamente Deputado Federal por 11 
legislaturas. Foram 44 anos na Câmara, chegando a presidi-la e a liderar a bancada do 
PMDB. Foi filiado ao MDB e ao PP, e, desde 1982, compõe as fileiras do PMDB. 
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chegou a ser cogitado para integrar a chapa de José Serra, mas res-

tou inviabilizado em razão da notícia de que teria feito depósitos 

bancários no valor total de US$ 15.000.000,00 (quinze milhões de 

dólares) em contas de paraísos fiscais'. 

Com a vitória de Lula nas eleições presidenciais, a principio, o 

PMDB ficaria fora do governo. Contudo, como Lula não tinha mai-

oria no Congresso, após a sua posse, começou a se articular para 

conseguir obter mais apoio no âmbito do Congresso Nacional. 

Nesse contexto, em 2003, Renan Calheiros, Romero Jucá, 

José Sarney e Valdir Raupp acertaram o ingresso do PMDB do Se-

nado na base aliada do governo, em troca da indicação do diretor 

da Área Internacional da Petrobras, da Presidência da TRANSPE-

TRO, entre outros. 

Quanto ao grupo do "PMDB da Câmara", as negociações de 

apoio passaram a orbitar, por volta de 2006, primordialmente em 

tomo de dois interesses: (i) a prorrogação da Contribuição Provisó-

ria sobre Movimentação Financeira (CPMF)10, que ficaria nas mãos 

do PMDB, na relatoria de EDUARDO CUNHA, e foi utilizada 

como objeto de barganha com o Governo"; (ii) a necessidade de 

9 Desenvolvimento. Ano 2002. Segundo reportagem de 22/05/2002: "Henrique Eduardo, 
conhecido no Rio Grande do Norte como Herniquinho, garantiu a tucanos e a peemedáirtar que seu 
passado é imune a dossib. Com  essas garantias, PSDB e PMDB decidiram que o deputado potiguar será 
o vice de Serra. 'O nome será o deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES e queremos anunciar 
esta semana', tlit o presidente do PMDB, Michel Temer (SP)". No entanto, segundo a reportagem, 
em processo judicial de divórcio, a ex-mulher de HENRIQUE ALVES acabou revelando 
diversas contas do parlamentar no exterior, em paraísos fiscais, além de gastos 
incompatíveis com o seu rendimento derlarado à época. 

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

11 Depoimentos colaboradores. De acordo com o ex-Senador do PT Deicídio do Amaral, 
"o PMDB da Câmara condicionou a aprovação da CMPF a eles indicarem o Diretor da Diretoria 
Internationah QUE o PMDB do Senado aceitou passar a Diretoria Internacional para o PMDB da 
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ampliação da base do governo em razão do processo do "Mensa-

lão" que havia enfraquecido o poder político da cúpula do Poder 

Executivo Federal integrada por membros do PT'. 

Esses temas foram negociados por MICHEL TEMER e 

HENRIQUE ALVES, na qualidade de presidente e lider do PMDB, 

que concordaram com ingresso do "PMDB da Câmara" na base do 

governo em troca de cargos chaves, tais como a Presidência de 

FURNAS, a Vice-presidência da VIFUG/CEF (Vice-Presidência de 

Fundos de Governo e Loterias na Caixa Econômica), o Ministério 

da Integração Nacional, a Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB), a Diretoria Internacional da Petrobras, entre outros. 

Assim, no dia 30 de novembro de 2006, o Conselho Nacio-

nal do PMDB aprovou a integração da legenda, em bloco, à base 

aliada do Governo Lula, em contrapartida o grupo político dos ora 

denunciados foram agraciados com os seguintes cargos: 

Câmard' (Termo de Colaboração n. 2). 
Desenvolvimento. Ano 2007 e documento "EDUARDO CUNHA — Trajetória". Noticias 
jornalísticas corroboram o fato da utilização do tema "CPMF" nas negociações do PMDB 
com o PT. EDUARDO CUNHA foi relato; em 2007, do projeto de prorrogação da 
CPMF. "Reteve a proposta durante ais meses na Comissão de Constituição e Justiça (CGD até que o 
presidente batina(' io Lula da Silva nomeasse o ex-prefeito do Rio e seu aliado, LrakPaulo Conte, para 
a presidéncia de FURNAS" (G1, 14/09/2016, atualizado em 31/03/2017). "Cunha voltou atrás 
e deu parecer favorável ao texto do Palácio do Planalto, que apenas prorroga a cobrança sem alteraçies, ou 
sia, sem a redução da allquota e a partilha com Estados e municípios reivindicadas pela oposição, 
governadores e prefeitos" (Estadão, 15/08/2007). 

12 Depoimentos colaboradores. Segundo Deicídio do Amaral, "em 2005 e 2006, o depoente 
'caiu em desgraça' e a bancada do PT do Mato Grosso do Sul também, em especial pela maneira como o 
depoente condukiu a CPI dos Correios; QUE o problema foi que o depoente foi escolhido como Presidente 
da CPI, com apenas dois anos de mandato e, portanto, sem experiência, e acreditavam que o depoente iria 
levar a CPI a nada; QUE, porem, o efeito foi o inverso, pois foi da CPI dos CORREIOS que apareceu o 
escândalo do Mensaléio, que atingiu diretamente o PT e os partidos aliados; QUE por isto o depoente caiu 
em desgraça politicamente e ficou sem apoio, inclusive no seu Estado; QUE o PMDB percebeu a 
fragilidade do depoente e, também, que o governo do Presidente Lula precisaria de base parlamentar para 
se manter no Congresso; QUE o PMDB se aproveitou da situação e 'assumiu' NESTOR 
CERVER(5, adotando-o; QUE a força do PMDB na Petrobras surgiu, portanto, (Os o escândalo do 
Mensahio, pois o governo Lula precisava de apoio do referido partido para governa?' (Termo de 
Colaboração n. 2). 
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INDICADO CARGO DATA 
ENTRADA 

DATA 
SAÍDA 

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

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

Moreira Franco 

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

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

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

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

Ministro da Agricultura 31/03/2010 18/08/2011 

Luiz Paulo Conte Diretor-Presidente FURNAS 08/2007 10/2008 

Jorge Luiz Zelada Diretor Internacional da Petrobras 04/03/2008 20/07/2012 

Elias Fernandes Neto Diretor-Geral DNOCS 15/05/2007 27/01/2012 

Fábio Cleto Vice-Presidente CEF 06/04/2011 09/12/2015 

António Andrade Ministro da Agricultura 15/03/2013 14/03/2014 

Mauro Hauschild Presidente INSS 14/01/2011 24/10/2012 

Eliseu Padilha Ministro da Aviação Civil 01/01/2015 07/12/2015 

Henrique Alves Ministro do Turismo 16/04/2015 28/03/2016 

Feita a aliança, GEDDEL VIEIRA LIMA assumiu, em 

março de 2007, o Ministério da Integração Nacional, por indicação 

de MICHEL TEMER e HENRIQUE ALVES, à época líder da 

bancada peemedebista na Câmara. Sobre esse ponto, vale ressaltar 

que o grupo do "PMDB do Senado', que também integra a orga-

nização criminosa, tentara emplacar o nome de Roseana Sarney 

para o cargo, mas teve seus interesses preteridos para acomodar 

melhor os pleitos dos integrantes do "PMDB da Câmara" ora de-

nunciados.' 

13 Denunciados no Inquérito n. 4.326: Edison Lobão, Jader Fontenelle Barbalho, José Renan 
Vasconcelos Caleiros, José Sarney, José Sérgio de Oliveira Machado, Korner° Jucá Filho e 
Valdir Raupp de Matos. 

14 Mais à frente, MICHEL TEMER daria outra prova de força na organização criminosa, no 
momento em que logrou afastar Valdir Raupp da presidência do Partido para posicionar-se 
em condições de superar, em números, a propina repassada pela JBS a senadores do 
PMDB. Recebeu R$ 15.000.000,00 da empresa; e Renan Calheiros, R$ 8.000.000,00. 
Desenvolvimento. Ano 2007. 
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Ainda em 2007, MOREIRA FRANCO foi nomeado Vice-

Presidente da Caixa Econômica Federal e Wagner Rossi foi nome-

ado presidente da CONAB, por indicação de MICHEL TEMER, 

que juntamente com HENRIQUE EDUARDO ALVES também 

chancelou a indicação de Luiz Paulo Conte, por EDUARDO CU-

NHA', à Presidência de FURNAS. 

No final de 200716, EDUARDO CUNHA liderou o movi-

mento da bancada de Minas Gerais do "PMDB da Câmara" para 

conseguir a Diretoria Internacional da Petrobras, à época ocupada 

por Nestor Cerveró. As tratativas foram intermediadas por MI-

CHEL TEMER e lograram êxito quando, por indicação de EDU- 

15 Biografias. Elegeu-se pela primeira vez ao cargo de Deputado Federal em representação 
do Partido Progressista, no ano de 2092. Em 2003, passou a integrar as fileiras do PMDB, 
reelegendo-se até a cassação de seu mandato, em setembro de 2016. Foi líder do PMDB na 
Câmara dos Deputados entre 2013 e 2015, e Presidente da Casa entre fevereiro de 2015 e 
julho de 2016. 

16 Desenvolvimento. O ano de 2007 também foi marcado pela disputa interna no âmbito do 
PMDB pela sua presidência. Nelson Jobim e MICHEL TEMER disputavam o cargo. Con-
tudo, nas vésperas da eleição, Nelson Jobim desistiu da disputa em razão da vitória imi-
nente de MICHEL TEMER, que contou com o apoio decisivo da bancada do PMDB 
liderada por EDUARDO CUNHA. 
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ARDO CUNHA, Jorge Luiz Zelada" foi nomeado para substituir 

Nestor Cerveró. 

É importante registrar que não há ilicitude por si só nas tia-

tativas descritas. De fato, a relevância do registro histórico da rela-

ção construída entre os diversos integrantes do núcleo político da 

organi7ação criminosa se deve ao fato de eles terem utilizado como 

instrumento para o desenvolvimento de diversas ações criminosas 

os partidos políticos que integravam (e ainda integram), bem como 

seus mandatos políticos e cargos públicos ocupados. Nesse sentido, 

frise-se, o ilícito não está na constituição de afianças políticas, 

mas sim no uso delas como ferramenta para arrecadar pro-

pina, a partir dos negócios firmados no âmbito destes cargos. 

17 Feitos outras instâncias. Zelada assumiu a Diretoria predeterminado à prática de infra-
ções penais que trouxessem vantagens econômicas e políticas para a organização criminosa. 
Manteve duas contas secretas no Principado de Mônaco, uma delas com saldo sequestrado 
de $ 10.294.460,10 caros no bojo do Processo n. 5004367-57.2015.4.04.7000/JFPR (evento 
15, arquivo inf3; e evento 39, ouf7). Além disso, tinha contato frequente com um dos ope-
radores financeiros da organização, João Augusto Henriques Rezende, como se constata da 
agenda oficial da Petrobras: reunião entre Jorge Zelada e João Henriques em 23/08/2006; 
reunião entre Jorge Zelada e João Henriques em 03/11/2006; reunião entre Jorge Zelada e 
João Henriques em 17/11/2006; reunião entre Jorge Zelada, João Henriques e Miloud 
Alai em 12/06/2007; reunião entre Jorge Zelada e João Henriques em 09/01/2008; reu-
nião entre Jorge Zelada, João Henriques e IVfiloud Alain em 11/06/2008; reunião entre 
Jorge Zelada e João Henriques em 11/12/2008 (Processo n. 5012091-
78.2016.4.04.7000/JFPR, anexos 59 a 64). É certo afirmar que João Augusto Henriques Re-
zende mantinha influência dentro da Petrobras, tendo em conta que ele próprio disse que 
"possui amigo?' com cargos na companhia que ele preferia não declinar o nome. Na reporta-
gem da Revista Época, João Henriques cita, a titulo de exemplo, as pessoas de José Carlos 
Amigo (este apareceu em anotações na busca e apreensão de Vitor Pereira Delphim), Clo-
vis Correa, Socrates José, além do próprio ex-diretor Zelada (Processo n. 5039475-
50.2015.404.7000/JFPR, evento 1, anexo 51 e anexo 56, p. 4). Segundo trechos da matéria: 
"Para garantir que as operações do partido correriam como mperado, João Augusto recrutou técnicos é sua 
confiança na Petrobrar. Distribuiu, pela área internacional, seus colegas de turma na Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Sécrates José virou chefe de gabinete de Zelada. Em o cicerone dos parceiros do grupo 
que visitaram a sede da Petrobras para fazer  reuniões. 'Se o projeto fosse bom para a Petrobras, eu levava 
adiante. Fazia isso por amizade', diz Sócrates. Ele também linha como missão reportar o que via e ouvia 
a João Augusto." 
Desenvolvimento. Ano 2013. Ver reportagem da Revista Época sobre João Augusto Hen-
riques. 
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Por óbvio, não se questiona o fato de um governo conquistar 

ampla base política e de ter êxito na aprovação de suas medidas no 

parlamento. Alianças, negociações e divisão de poder são da essên-

cia da política e é dessa forma que usualmente se obtém maioria 

para governar. 

A questão central aqui, que torna a conduta dos denunciados 

ilícitas, é diversa. No caso em tela, no lugar de negociações políticas, 

temos negociatas ilícitas nas quais a moeda de troca não era sim-

plesmente divisão de poder para governar, mas sim a compra de 

apoio político com a utilização de dinheiro público. Diversos princí-

pios constitucionais fundamentais e que regem a Administração Pú-

blica foram desprezados em um suposto projeto de governo. Não 

há nem pode haver exercício regular da atividade política contra a 

Constituição, as leis do país e em detrimento justamente da socie-

dade que se pretende governar. Definitivamente, portanto, não se 

trata aqui de política e muito menos se está aqui a "criminalizar a 

política". 

Desde o início das negociações a respeito dos cargos que po-

deriam ser ocupados por eles ou pessoas por eles indicadas, o pro-

pósito motor dos ajustes foi obter cargos que lhes permitissem 

administrar orçamentos e/ou interesses economicamente relevan-

tes, de forma a lhes possibilitar desenvolver no âmbito dos órgãos 

públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista um sis-

tema de arrecadação de propina. 
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Isso ficou bastante evidenciado quando, durante o primeiro 

mandato de Dilma Rousseff, a intitulada "Operação Lava Jato" des-

vendou grande esquema de corrupção de agentes públicos e de la-

vagem de dinheiro primordialmente relacionado à Petrobras, mas a 

esta não se restringindo. A operação assim denominada abrange, na 

realidade, um conjunto diversificado de investigações e ações pe-

nais, que findaram por demonstrar, inicialmente, o mencionado uso 

2/ da Petrobras e de suas subsiciirias como moeda de troca de apoi3 

político". 

18 No início, procurava-se apurar esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o ex-
Deputado Federal José Janene, o doleiro Carlos Habib Chater e as empresas CSA Project 
Finance Ltda. e Dunel Indústria e Comércio Ltda. Essa apuração resultou no ajuizamento 
da ação penal objeto do Processo n. 5047229-77.2014.404.7000. A investigação inicial foi, a 
seu tempo, ampliada para alcançar a atuação de diversos outros doleiros, revelando a ação 
de grupos distintos, mas interligados. Isso deu origem a <pairo operações, que acabaram, 
em seu conjunto, conhecidas como "Operação Lava Jato": a) Operação Lava Jato 
(propriamente dita), referente às atividades do doleiro Carlos Habib Chater, denunciado 
nos autos dos Processos n. 5025687-03.2014.404.7000 e n. 5001438-85.2014.404.7000; b) 
Operação Bidone, referente às atividades do doleiro Alberto Youssef, denunciado nos 
autos do Processo n. 5025699-17.2014.404.7000 e em diversas outras ações penais; c) 
Operação Dolce Vitta I e II, referente às atividades da doleira Nelma Kodama, denunciada 
nos autos do Processo n. 5026243-05.2014.404.7000; d) Operação Casa Blanca, referente às 
atividades do doleiro Raul Henrique Srour, denunciado nos autos do Processo n. 025692-
25.2014.404.7000. O aprofundamento das apurações levou à constatação de que, no 
mínimo entre os anos de 2004 e 2012, como mencionado, as diretorias da sociedade de 
economia mista estavam divididas entre partidos políticos responsáveis pela indicação e 
manutenção dos respectivos diretores. Ademais, apurou-se que as empresas que possuíam 
contratos com a Petrobras, notadamente as maiores construtoras brasileiras, criaram um 
cartel, que passou a atuar de maneira mais efetiva a partir de 2004. Esse cartel era formado, 
entre outras, pelas empreiteiras Odebrecht, UTC, OAS, Camargo Corrêa, Queiroz Gaivão, 
Mendes J1:11310r, Andrade Gutierrez, Gaivão Engenharia, TESA, Engevix, SETAL, 
TECHINT, PROMON, MPE, Skanska e GDK. Eventualmente, participavam das fraudes 
as empreiteiras ALUSA, Fidens, Serveng, Jaraguá Equipamentos, Tomé Engenharia, 
CONSTRUCAP e Carioca Engenharia. Os agentes públicos, notadamente os diretores da 
Petrobras, em que pese as evidencias das irregularidades praticadas pelas empresas 
contratadas, não adotavam qualquer medida no sentido de evitar as práticas criminosas, 
muito pelo contrário, a conivência dos gestores era deliberada. Isto porque as empresas 
contratadas eram na verdade importante fonte de arrecadação de propina. Vale ressaltar 
que os agentes políticos responsáveis pelas nomeações dos agentes públicos não eram 
apenas coniventes com os ilícitos praticados por estes, eles eram na verdade os grandes 
mentores do esquema, na medida em que escolhiam as pessoas a serem nomeadas para o 
cargo público a partir da aptidão destas para arrecadar propina. Para que fosse possível o 
trânsito das vantagens indevidas entre os dois pontos da cadeia — ou seja, das empreiteiras 
para os diretores e políticos — atuavam profissionais encarregados da lavagem de ativos, os 
"operadores" ou "intermediários". Referidos operadores se encarregavam de lavar o 
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Com o avanço das investigações, descobriu-se que esse es-

quema de corrupção não estava adstrito à Petrobras, mas foi im-

plantado em diversas empresas públicas, como Caixa Econômica 

Federal e FURNAS, além do Congresso Nacional e de órgãos da 

administração pública federal. 

Em outras linhas, tem-se verdadeira organi7ação criminosa, 

espelhada na estrutura de Estado, com núcleos autônomos e inter-

dependentes, em verdadeira e típica organização nodal, como sói 

ocorrer em crimes de "colarinho branco". 

Com relação à interação entre os núcleos político e adminis-

trativo da organização criminosa, a distribuição dos cargos ocupa-

dos pelos membros deste núcleo (administrativo) no âmbito do 

governo federal foi sempre um processo dinâmico, que envolvia 

constante tensão com o chefe do poder executivo federal e marcado 

por fortes disputas internas por espaços. Isso porque todos estava 2  

dinheiro, mediante estratégias de ocultação e dissimulação da origem dos recursos e, assim, 
permitiam que a vantagem indevida chegasse aos seus destinatários de maneira insuspeita 
ou menos exposta. No âmbito da Petrobras, o operador do PP, por exemplo, em boa parte 
do período em que funcionou o esquema, era Alberto Youssef. O operador do PT era João 
Vaccari Neto. Entre os operadores de políticos do PMDB, podem ser citados João Augusto 
Rezende Heruiques, que atuava especialmente em favor dos ora denunciados, Fernando 
António Falcão Soares, conhecido como Fernando Baiano, e Jorge Luz. Havia ao menos 
quatro formas de repasse das quantias aos beneficiários das vantagens indevidas: a) A 
primeira forma — uma das mais comuns entre os políticos — consistia na entrega de valores 
em espécie, que era feita por meio de empregados ou prepostos dos operadores, os quais 
faziam viagens principalmente em voos comerciais, com valores ocultos no corpo, ou em 
voos fretados. As vezes o transporte entre diferentes unidades da Federação também era 
feito de carro; b) A segunda forma era a realização de transferências eletrônicas para 
empresas ou pessoas indicadas pelos destinatários ou, ainda, o pagamento de bens ou 
contas dos beneficiários; c) A terceira forma ocorria por meio de transferências e depósitos 
em contas no exterior, em nome de empresas offshores de responsabilidade dos agentes ou 
de seus familiares; e, d) A quarta forma, adotada sobretudo em épocas de campanhas 
eleitorais, era a realização de doações "oficiais", devidamente declaradas, pelas construtoras 
ou empresas coligadas, diretamente para os políticos ou para o diretório nacional ou 
estadual do partido respectivo, as quais, em verdade, consistiam em vantagem indevida paga 
e disfarçada do seu real propósito. 
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interessados nos cargos públicos que lhes garantissem a melhor 

rentabilidade em termos de arrecadação de propina. 

A disputa não se dava apenas entre os membros de agremia-

ções distintas que pertenciam à organização criminosa, ela ocorria 

inclusive no âmbito do grupo dos ora denunciados, já que eles não 

atuavam juntos em todos os esquemas ilícitos". 

O papel de negociar os cargos junto aos demais membros do 

núcleo político da organização criminosa, no caso do subnúcleo do 

"PMDB da Câmara", era desempenhado por MICHEL TEMER de 

forma mais estável, por ter sido ele o grande articulador para a uni-

ficação do Partido em torno do governo Lula. Depois de definidos 

os espaços que seriam ocupados pelo grupo dos denunciados, MI-

CHEL TEMER e HENRIQUE EDUARDO ALVES', este último 

líder do Partido entre 2007 e 2013, eram os responsáveis maiores 

pela distribuição interna dos cargos, e por essa razão recebiam par-

cela da propina arrecadada por MOREIRA FRANCO, GEDDEL 

VIEIRA LIMA, ELISEU PADILHA e especialmente EDUARDO 

CUNHA. 

19 Depoimentos colaboradores. Segundo Lúcio Bolonha Funaro, "GEDDEL LIMA, no 
começo, era adversário do EDUARDO CUNHA no PMDB, quando ele migrou para o PMDB, entre 
2004 a 2005; QUE deixou de ser adversário a partir de 2011, quando assumiu a vice-presidência da 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, momento em que se aproximou de CUNHA; QUE, 03ff I a 
ida de LUCIO VIEIRA LIMA, irmão de GEDDEL, à Câmara, também ocorreu a aproximação de 
GEDDEL com CUNHA, pois seu irmão precisava de cargo?' (Termo de Depoimento n. 5). 

20 Depoimentos colaboradores. Lúcio Punam disse que "a divisão de cargos do PMDB era feita 
entre o Senado e Câmara, mas MICHEL também tinha rogar pniplios para distribuir; QUE no caso 
da Câmara, CUNHA pegava o maior número de membros possíveis do PMDB e escolhia um cargo para 
pleitear, em seguida encaminhava os pleitos a um líder do PMDB, que era ~QUE EDUARDO 
ALVES na época, e este solicitava os cargos ao governo, com apoio de TEMER; QUE quem atuava no 
"banjo" era CUNHA e, no "atacado", era HENRIQUE ALVES e TEMER; QUE o PMDB na 
época só não era maior que a bancada do PT, mas o PMDB sempre tinha direito a muitos cargos no 
governo" (Termo de Depoimento n. 5). 
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Diversos elementos de prova aduzem o papel central de MI-

CHEL TEMER na organização criminosa. Ao entrar na base do 

Governo Lula, mapeou, de pronto, as oportunidades na Petrobras: 

"[...] em 2006 já havia a per.spectiva de negócios grandes na Diretoria Interna-

cional Ida Petrobrash o que certamente já era do conhecimento do PMDB"21 . 

Assim, buscou a indicação de pessoas predeterminadas à prática de 

infrações penais: "o nome do PMDB era João Augusto Retende Henriques, 

que era muito ligado a MICHEL TEMER; que o nome de Henriques foi 

avalitado pelo MICHEL IEMER; que, no entanto, o nome de João Au-

gusto Retende Henriques foi vetado [..] que João Augusto Retende Henri-

ques indicou Jorge Zelada; que Jorge Zelada foi chancelado por MICHEL 

TEMER'. Segundo o próprio EDUARDO CUNHA, "a informa-

ção que chegou pelo Fernando Dinit à época... o pro'prio Michel.. que quem 

cuidou disso, o interlocutor, foi o Michel Temer e o Henrique Alves". 

MICHEL TEMER, HENRIQUE ALVES e EDUARDO 

CUNHA eram os responsáveis pela obtenção de espaços para o seu 

grupo político junto ao governo do PT. O seu poderio advinha da 

influência que detinham sobre a bancada do PMDB na Câmara dos 

Deputados, instrument21i7ando-a para criar as condições necessá-

rias ao bom posicionamento da organização criminosa: "o PMDB 

da Câmara condicionou a aprovação da CNIPF a eles indicarem o Diretor da 

Diretoria Internacional; que o PMDB do Senado aceitou passar a Diretoria 

Internacional para o PMDB da Câmara". 

21 Depoimentos colaboradores. Nestor Cuilat CerverO, Termo de Colaboração n. 3. 
22 Depoimentos colaboradores. Deicídio do Amaral, Termo de Colaboração n. 2. 
23 Feitos outras instâncias. Ver sentença do Processo n. 5051606-23.2016.4.04.7000/JFPR, 

evento 243, p. 41. 
24 Depoimentos colaboradores. Deicídio do Amaral, Termo de Colaboração n. 2. 
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O processo de substituição de Nestor Cerveró por Jorge 

Luiz Zelada durou aproximadamente seis meses. Foi o tempo de ar- 

ticulação com outros membros da organização criminosa, principal-

mente relacionados ao PT e ao PMDB do Senado, para 

reacomodação dos esquemas criminosos: "a substituição não foi de 

uma hora pra outra, foi um processo que levou uns 6 meses, uma coisa assim, 

se iniciou com uma pressão do PMDB da câmara [...] Eu estive com o Mi-

chel Temer, levado até pelo doutor Bumlai, que conhecia Bumlai ... eu tinha 

conhecido o doutor Bumlai. E ligou, marcou uma audiência com o deputado 

Michel Temer, no escritório dele em São Paulo, e eu fui lá, e ele me recebeu 

muito bem, inclusive ele confirma isso, porque isso faz  parte do meu depoimento, 

mas me disse isso, que ele não podia contrariar os interesses, o objetivo da ban-

cada que ele comandava. Que ele era o presidente do PMDB'. 

ELISEU PADELHA, RODRIGO LOURES, HENRIQUE 

ALVES, EDUARDO CUNHA, MOREIRA FRANCO e GED-

DEL VIEIRA LIMA orbitavam em torno da liderança e coordena-

ção de MICHEL TEMER. "A relação do núcleo do PMDB envolvia o sr. 

MICHEL LEMER, hoje Presidente da República, o sr. HENRIQUE 

EDUARDO ALVES, pessoa que eu não tenho qualquer relação, o sr. PA-

DELHA, que eu tenho relação, o sr. IVELLENGTON MOREIRA 

FRANCO e o sr. GEDDEL VIEIRA LIMA, esse era o núcleo que figu-

rava no PMDB da Câmara a essa época"'. "Esse trio, é sabido, não é Cláu-

dio quem tá dizendo, é sabido, pela mídia tal, que tem um peso, sempre teve um 

peso expressivo junto ao sr. MICHEL TEMER [...], então esse trio eu 

25 Feitos outras instâncias. Processo n. 5051606-23.2016.4.04.7000/JFPR, evento 160, p. 6, 
depoimento judicial de Nestor Cerver6. 

26 Depoimentos colaboradores. Cláudio Melo Filho, Termo de Colaboração n. 10, ver 
vídeo, 1655 a 17'15. 
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também sabia que se eu precisasse ter alguma discussão em nível de Congresso 

Nacional, eu teria neles um apoio 	é o sr. GEDDEL VIEIRA 

LIMA, o sr. ELISEU PADILHA e o sr. WELLINGTON MO-

REIRA FRANCO"' . 

Sérgio de Oliveira Machado reali7ou gravação ambiental de 

conversa com o Senador Romero Jucá, e presenciou uma expressão 

do forte vinculo entre MICHEL TEMER e EDUARDO CUNHA: 

"[Renan] não gosta do Michel porque o Michel é EDUARDO CUNHA... 

Renan esquece o EDUARDO CUNHA o EDUARDO CUNHA tá 

morto porra...'''. Cláudio Melo Filho, executivo da Odebrecht, afir-

mou que "o momento em que de fato eu realizei que o sr. Eliseu Padilha atu- 

ava como prtposto do Presidente MICHEL I 	EMER foi durante um jantar 

que eu fui convidado com o Marcelo, que ocorreu no Palácio do Jaburu, onde es-

tava o sr. Presidente da República, o sr. então Vice-Presidente da República, 

perdoe, e o sr. Eliseu Padilha, à época Ministro da Secretaria de Aviação Ci-

vil, acredito eu. Nesse momento houve uma discussão [...] em que houve uma 

solicitação direta a Marcelo Odebrecht e a pessoa designada pra acompanhar 

parte da realização dessa solicitação foi o sr. Eliseu Padilha n29. 

Em diálogo captado do aparelho celular de EDUARDO CU-

NHA apreendido e objeto de análise pela Polícia Federal, cons-

tata-se a importância de MICHEL TEMER para os demais 

integrantes da organi7ação: "Jaburu", "Vem para cd', disse ED 

27 Depoimentos colaboradores. Cláudio Melo Filho, Termo de Colaboração n. 2, ver vídeo, 
11'26 a 11'54. 

28 Depoimentos colaboradores. Feitos STF. Dado de corroboração norninado 
"ROMER0_10_03_PARTE_4.wav", 0'34 a 0'40 (colaboração de Sérgio Machado). Ver 
Informação n. 70/2016 — SPEA/PGR, Inquérito n. 4.367, Ação Cautelar n. 4.173, mídia de 
fl. 194. 

29 Feitos STF. Depoimentos colaboradores. Inquérito n. 4.462/STF, Cláudio Melo Filho, 
Termo de Colaboração n. 12, vídeo 4'07 a 4'52. 
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ARDO CUNHA, sucedido pela resposta de HENRIQUE ALVES: 

"Vou p ai MEC= chamou Mendes??'". O indivíduo referenciado 

como "Mendes" era provavelmente Sérgio Cunha Mendes, vinculado 

à empresa Mendes Júnior. 

EDUARDO CUNHA mostrava apreensão quanto a eventu-

ais atritos que pudessem atingir MICHEL TEMER. Em diálogo do 

dia 22/08/2012, HENRIQUE ALVES tentou redirecionar, para si, 

um terço de propina que iria para MICHEL TEMER, o que preo-

cupou EDUARDO CUNHA. No contexto da conversa, o termo 

"convite,' traduz "propina": "Joes aqui Saindo. Confirme dos 3 convites, 

1 RN 2 SP/Disse a ele?'. EDUARDO CUNHA respondeu: "Ou seja 

ele vai tirar o de sao paulo para dar a vc?', "Isso vai dar morda com michel" 

(mensagens por volta de 12:37[UTC+0]). Em 26/08/2012, o pró-

prio EDUARDO CUNHA disse "Vou resolver dentro de outra otica,sem 

tocar em michei',"0 cara foi malandro e você caiu e não vamos nos &rifar por 

isso,ele vai resolver e pronto,deixa para Ia" (mensagens por volta de 

23:56[UTC+0]).31  

MICHEL TEMER dava a necessária estabilidade e segurança 

ao aparato criminoso, figurando ao mesmo tempo como cúpula e 

alicerce da organização. O núcleo empresarial agia nesse pressu-

posto, de que poderia contar com a discrição e, principalmente, a 

orientação de MICHEL TEMER. Sobre as pretensões ilícitas do 

grupo J&F dentro da organização criminosa, Joesley Batista disse: 

30 Feitos STF. Mensagens de 01/08/2012, por volta de 00:02:13(UTC+0), Relatório de 
Análise de Material Apreendido n. 137/2016, pp. 118/120, Ação Cautelar n. 4.044/STE 

31 Feitos STF. Relatório de Análise de Material Apreendido n. 137/2016, pp. 80/83, Ação 
Cautela' n. 4.044/STE 
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"nesse dia do almoço, RODRIGO ILOURES] tentou conversar comigo, ex-

plorar o que seria, mas como eu não conhecia o RODRIGO, não tinha intimi-

dade nenhuma de conversar nada com ele, eu me ative a esperar então ir lá no 

dia seguinte falar com o Presidente MICHEL 11.LMERr2. As declara-

ções de Márcio Faria, executivo da Odebrecht, também demons-

tram esse papel de MICHEL TEMER. Sobre reunião com a cúpula 

do PMDB, no ano de 2010, para tratar de esquema de propina na 

obra PAC-SMS da Petrobras, disse: "fomos anunciados, entramos numa 

sala maior e nessa sala estava presente o MICHEL TEMER, ele sentou 

na cabeceira [..1, eu sentei aqui, Rogério aqui, do lado de lá EDU-

ARDO CUNHA, o Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES e 

o João Augusto mais atrás. [.] foi a única vet que tive com o TEMER; per-

guntei 'Dr. como é que é ser Vice-Presidente da Dilma, eu não conheço a 

Dilma, ditem que é uma pessoa muito complicada'. Aí o pessoal riu, aquela 

coisa toda, e pra minha surpresa, assim até com intimidade pra quem nunca o 

tinha visto, falou: 'Não, se acontecer qualquer coisa af, esses dois, 

esses rapazes aqui', ele apontou pros dois Deputados, HEN-

RIQUE EDUARDO ALVES e EDUARDO CUNHA, falou: 

'não, pode deixar que ela vem e fica aqui; esse jovens, esses 

rapazes resolvem pra mim lá, não estou preocupado'. [Fica aqui 

sinalizando] pro colo dele'''. 

MICHEL TEMER certas vezes também atuava de forma di-

reta, sem interlocutores. Em depoimento à Polícia Federal, Joesley 

32 Feitos STE Depoimentos colaboradores. Inquérito n. 4.483/DF, Audio "PR1 
14032017.wav", gravação autêntica, conforme Laudo n° 1103/2017-INC/DITEC/PF; e 
vídeo "TD 02 Joesley Mendonça 20170407", 530 a 5'44. 

33 Feitos STF. Depoimentos colaboradores. Inquérito n. 4.383/STF, !ilidia de fl. 15, 
Termo de Colaboração n. 2, vídeo 12'40 a 18'52. 
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Batista afirmou que 7áfetpagamentos de'propina' a pedido direto do Pre-

sidente MICHEL TEMER; que exemplo disso, foi o caso de mesada de 

aproximadamente de RI 100 mil que pagou para Wagner Rossi e de R$ 20 

mil pagos a Milton Hortolan quando os mesmos deixaram o Ministério da 

Agricultura e ficaram contrariados com a dispensa". Ainda sobre isso, 

José Sérgio de Oliveira Machado disse que "próximo à eleição para pre-

feito de São Paulo em 2012, salvo engano em setembro, o depoente foi ao seu 

encontro no fim da tarde, início da noite; 0QUE o depoente se encontrou com 

IhMER na base militar em Brasília antes dele embarcar para São Paulo; 

[..] que MICHEL TEMER então disse que estava com problema no finan-

ciamento da candidatura do Gabriel Chalita e perguntou se o depoente poderia 

ajudar; que então o depoente disse que faria um repasse através de uma doação 

oficial no valor de Ri 1 milhão e 500 mil reais; que a doação oficial feita pela 

construtora QUEIROZ GALVÁO a pedido do depoente ao diretório nacio-

nal do PMDB"3536  

34 Feitos STF. Inquérito n. 4.327/STF, fl. 257. 
35 Depoimentos colaboradores. José Sérgio de Oliveira Machado, Termo de Colaboração n. 

12. 
TSE. Registros do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais demonstram que a 
Construtora Queiroz Gaivão S.A doou R$ 11.830.000,00 ao Diretório Nacional do PMDB 
em 2012, uma delas no valor de R$ 1.500.000,00 em 28/09/2012, mês em que houve a 
reunião entre MICHEL TEMER e Sérgio Machado, e outras três no valor total de R$ 
2.500.000,00 entre 1 e 4/10/2012. Observe-se que o Diretório Nacional doou R$ 
1.000.000,00 no dia 28/09/2012 para a campanha de prefeito de Gabriel Chalita e mais R$ 
500.000,00 no dia R$ 02/10/2012, além de outros R$ 670.000,00, no total, em 05/10/2012 
e 24/10/2012. 

36 Feitos STF. Inquérito n. 4.327/STF, fls. 245/250. Depoimento de Lúcio Bolonha Funaro: 
"durante a gestão de Fábio Ferreira Chio junto à VIFUG foram efetuadas operações perante o FI-
FGTS para as emprum BRVIAS e LUC, as quais geraram comissões expressivas, no montante total 
aproximado de R$ 20 milhões, do qual se berguiamm principalmente à campanha do ex Deputado 
Federal Gabriel Chalitm para Prefeito de São Paulo/ SP no ano de 2012, e a campanha para Presidência 
da República no ano de 2014, sendo que ambas foram por orientação! pedido do presidente MICHEL 
TEMER" 
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Os encontros que envolviam a participação de MICHEL 

TEMER eram feitos em regra no Palácio do Jaburu, quando acon-

teciam em Brasilia, ou em seus escritórios em São Paulo. 

O Relatório de Análise n° 137/2016 registra que, em 

01.08.2012, por volta de 00:02(UTC+0), EDUARDO CUNHA 

mandou mensagem para HENRIQUE ALVES: — "Jaburd', "Vem 

para cd', no que HENRIQUE ALVES respondeu: — "Estão em Mi-

chel?'. — "Isso no jaburu". — "Vou p ai. MICHEL chamou Mendes??", 

"MICHEL queria ter uma conversa com ele mas esta tarde. Amanha eu e 

Zmichel conversamos com ele. Indo p ai.". Duas horas depois, EDU-

ARDO CUNHA diz para Leo Pinheiro, executivo da OAS: — "Se 

desse tempo aqui seria melhor pois henfique tá aqui', o que indicava a in-

tenção de se reunir com o empresário no próprio Palácio do Jaburu, 

naquele dia. Alem disso, o indivíduo referenciado como "Mendes" 

era provavelmente Sergio Cunha Mendes, vinculado à empresa 

Mendes Júnior." Outra mensagem relativa a encontro no Palácio do 

Jaburu foi enviada em 06.08.2012, de EDUARDO CUNHA para 

Otávio Azevedo, por volta de 11:57 e 22:31(UTC+0): "Na sala de 

reunia° em cima da lideP,"Ta confirmado 2030 jaburd'." 

Em mensagens extraídas dos celulares de Roberto Zardi Fer-

reira e Bruno Semino, ambos vinculados à empresa OAS, a determi-

nada altura (02.10.2013 03:33:20[UTC+0]), em grupo de :Massas°, 

"Leo Pinheiro Cel/SP" enviou mensagem com o seguinte teor: 

37 Feitos STF. Relatório de Análise de Material Apreendido ri. 137/2016, pp. 118/120, Ação 
Cautelar n. 4.044/STR 

38 Feitos STF. Relatório de Análise de Material Apreendido n. 137/2016, pp. 120, Ação 
Cautelar n. 4.044/STF. 
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"Parece que não foi êh. Acabou uma reunião há pouco com MT,MF,GVL e 

outros onde êle entrou em campo para não interromper o processo. Vamos 

aguardar a reunião das 9:30". No contexto da conversa, "êle" é MF, ou 

seja, MOREIRA FRANCO; MT é MICHEL TEMER; e GVL é 

GEDDEL VIEIRA LIMA." 

F.T.TSEU PADILHA, GEDDEL VIEIRA LIMA, HENRI-

QUE EDUARDO ALVES, MOREIRA FRANCO e RODRIGO 

LOURES têm relação próxima e antiga com MICHEL TEMER, 

daí por que nunca precisaram se valer de intermediários nas conver-

sas diretas com aquele. Eram eles que faziam a interface junto aos 

núcleos administrativo e econômico da organização criminosa a res-

peito dos assuntos ilícitos de interesse direto de MICHEL TEMER, 

que, por sua vez, tinha o papel de negociar junto aos demais inte-

grantes do núcleo político da organização criminosa os cargos a se-

rem indicados pelo seu grupo e era o único do grupo que tinha 

alguma espécie de ascensão sobre todos. 

Esse escudo ao redor de MICHEL TEMER fica claro na re-

lação de seus liderados com o empresariado da construção civil, 

grande responsável pela produção de caixa dois de campanha e pe-

los pagamentos de propina a políticos e outros funcionários públi-

cos. De 2012 a 2014, houve contatos telefônicos entre Léo Pinheiro 

e GEDDEL VIEIRA LIMA, ELISEU PADILHA e MOREIRA 

FRANCO. Foram 1.723 (mil setecentos vinte e três) registros de li-

gações e mensagens de texto entre o terminal atribuído a Léo Pi-

nheiro e o vinculado GEDDEL VIEIRA LIMA; 84 (oitenta e 

39 Feitos STE Processo n. 4.462/STF, fls. 12/24. 
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quatro) entre o empresário e ELISEU PADILHA; e 85 (oitenta e 

cinco) registros envolvendo MOREIRA FRANCO.4°  

Foram também identificados 37 (trinta e sete) registros de li-

gações telefônicas e mensagens de texto entre um terminal atribu-

ído a HENRIQUE ALVES e os terminais vinculados a RODRIGO 

LOURES, entre 2012 e 2014. Outros 57 (cinquenta e sete) registros 

de contatos entre HENRIQUE ALVES e ELISEU PADILHA. 

Mais 41 (quarenta e um) registros relacionando HENRIQUE AL-

VES e MOREIRA FRANCO. E 270 (duzentos e setenta) registros 

de ligações e mensagens entre os terminais de HENRIQUE AL-

VES e GEDDEL VIEIRA LIMA.' 

No que tange a EDUARDO CUNHA, apesar de ser um po-

lítico influente no Rio de Janeiro, apenas teve seu primeiro mandato 

como Deputado Federal em 2003, mas então deixou o PP e passou 

a integrar o PMDB. Na época, ele comandava, com a ajuda do ope-

rador Lúcio Funaro, um esquema ilícito no âmbito da Prece Fundo 

de Previdência Complementar da Companhia de Água e Esgoto do 

Rio de Janeiro (CEDAE) que gerou um prejuízo de R$ 300 milhões 

ao Fundo e um caixa de propina a Lúcio Punam e EDUARDO 

CUNHA, utili7ado, em parte para comprar o apoio de outros parla- 

mentares, inclusive de MICHEL I 	EMER e HENRIQUE EDU- 

ARDO ALVES. Assim, à medida que foi distribuindo cada vez 

mais dinheiro obtido de forma ilícita especialmente para ajudar nas 

40 Relatórios. Relatório de Análise n. 113/2017 — SPEA/PGR. Caso Sittel 001-MPF-002330-
01. 

41 Relatórios. Relatório de Análise n. 113/2017 — SPEA/PGR. Caso Sittel 001-MPF-002330-
01. 
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campanhas de deputados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, EDU-

ARDO CUNHA foi se tornando uma liderança no âmbito da Câ-

mara em razão do seu crescente número de aliados, que não se 

restringiam a parlamentares do PMDB.' 

Foram identificados os seguintes registros: 30 (trinta) de liga-

ções telefônicas e mensagens de texto entre EDUARDO CUNHA 

42 Documentos. O relatório da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no PAS 006/2012 
apontou fraude na Prece, em que estavam envolvidos EDUARDO CUNHA e Lúcio 
Bolonha Funaro. O esquema gerava ajustes do dia negativos (perdas) para a Prece e ajustes 
do dia positivos (ganhos) para determinados clientes das corretoras. Também o relatório 
final da CPMI dos Correios apontou a influência política no Fundo, que perdeu cerca de 
R$ 300.000.000,00 na Bolsa de Valores. Entre as empresas beneficiadas com as operações 
da Prece estava a Erste Banking Empreendimento e Participações Ltda, pertencente a 
Lúcio Bolonha Funaro (procedimento e relatório em anexo). Constaram do relatório da 
CPMI as seguintes observações: "Percebe-se uma significativa mudança no quadro de diretores deste 
fundo de pensão, especialmente entre os anos de 2002 e 2003. A ocupação dos peia-pais cargos da Prece 
por indicações políticas é uma marca inquestionável da fundação. A cada mudança de governo, verifica-se 
uma alteração no quadro diretivo da CEDAE e, por conseqüência, também da Prece. No curso das 
investigações, foram constatados importantes indícios ck desvios de conduta e graves irregulandades. Os 
mais dgr:fricativos foram identificados nas transações efetuadas nos penados entre agosto de 2002 e agosto 
de 2005". 
Depoimentos colaboradores. Lúcio Funaro conheceu EDUARDO CUNHA "em 2002 
quando ele era deputado estadual do Rj, apresentado por Albano Reis, com o intuito de ver se conseguia 
par o fundos da PRECE (fundos de pensão — CEDAE) e indicar quem iria administrá-lo; Que ao 
dizer "administrar" significa que já visava à prática de ilícitos; Que Albano Reis informou que se 
Rosinha Garotinho ganhasse o leilão, quem teria o comando da CEDAE e PRECE seria 
EDUARDO CUNHA .1 Que naquela Ooca CUNHA resolveu fazer uma poupança no exterior, 
para sua segurança, ele sempre operou muito no mercado; Que ele abriu uma conta na Merrill Lynch, que 
se chamava GLORIETA I 1.  P, em NYC; Que esses valores depositados nessa conta eram oriundos de 
ganhos ilícitos na PRECE e CEDAE, assim como ganhos oriundos de operação em mercados de capitais; 
QUE António Garotinho tinha penentual do que CUNHA fazia na PRECE e na CEDAE, pois ele 
queria ser presidente do Brasil então tinha uma estrutura de poder cara; Que a GLORIETA era uma 
offshore na Austrália ou Nova Zelândia; Que depois CUNHA fechou a GLORIETA e migrou os 
valores nela constantes para a Julho Baer (na Stripa), banco que comprou o Morri! Lynch; Que sabe da 
GLORIETA pois CUNHA lhe falou ter aberto a offshore, que era mas seguro; Que o objetivo era 
investir todo o recurso arrecadado para eleger o Henrique Eduardo Alves como Governador do Rio 
Grande do Norte, e para eleger os deputados que EDUARDO CUNHA queria eleger, para que estes, 
depois, votassem em CUNHA para presidente da Câmara; Que acredita que foi arrecadado um total de 
80-90 milhões para as campanhas dos seguintes políticos de 2014: Henrique Eduardo Alves, Marcelo 
Miranda (TO), Geckkl (Senado), Sandro Mabel, Marcelo de Castro (P1), Antonio Andrade (leIG) — 
via Mateus Moura, Lucia Vieira Uma, Priante, Manoel Júnior, Fernando Jordão, Sora Santos, Rose 
de Freitas ao Senado, Cândido Vacarezza, Carlos Bezerra; Que para Henrique Eduardo Alves sabe que 
foi repassado 15 milhões; Que o depoente dirponibilizou linha de crédito para CUNHA no valor de 30 
milhões, para que este financiasse campanhas de políticos aliados; Que em 2014 emitiu 10 milhões de nota 
para CUNHA, e que o restante dos 20 milhões CUNHA tratou direto com Joesly; Que sabe que esses 
candidatos receberam valores por que cods voltar de uma viagem encontrou com Denikon da JBS e conferiu 
com ele cada pagamento, para abastecer sua planilha de acompanhamento" (Termo de Depoimento n. 
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e RODRIGO LOURES, no período de 2012 a 2014; 1.158 (mil 

cento e cinquenta e oito) de contatos entre EDUARDO CUNHA 

e ELISEU PADILHA; 507 (quinhentos e sete) entre terminais de 

EDUARDO CUNHA e MOREIRA FRANCO; 5.299 (cinco mil 

duzentos e noventa e nove) entre terminais de EDUARDO CU-

NHA e GEDDEL VIEIRA LIMA.' 

Quanto à relação dos políticos com Lúcio Funaro, veja-se os 

105 (cento e cinco) registros de ligações telefônicas e mensagens de 

texto entre os terminais cadastrados em nome de EDUARDO CU-

NHA e do doleiro. Há também 65 (sessenta e cinco) registros entre 

terminais vinculados a HENRIQUE ALVES e Lúcio Funaro. 

EDUARDO CUNHA ainda tem 3.987 (três mil novecentos e oi-

tenta e sete) registros de ligações e mensagens com seu operador 

Altair Alves Pinto. E, entre EDUARDO CUNHA e HENRIQUE 

ALVES, há nada menos que 9.523 (nove mil quinhentos e vinte e 

três) registros de ligações telefônicas, mensagens de texto e multi-

mídia, também no período entre 2012 e 2014." 

A capacidade demonstrada por EDUARDO CUNHA de fa-

zer negócios ilícitos de volumes expressivos e de movimentar um 

número cada vez maior de parlamentares na direção por ele indi-

cada, cacifou-o perante às lideranças' do "PMDB da Câmara", es- 

43 Relatórios. Relatório de Análise n. 113/2017 — SPEA/PGR. Caso Sittel 001-MPF-002330-
01. 

44 Relatórios. Relatório de Análise n. 113/2017 — SPEA/PGR. Caso Sittel 001-MPF-002330-
01. 

45 Depoimentos colaboradores. Ainda de acordo com Lúcio Funaro, "Que EC 
[EDUARDO CUNHA] tinha o controle da bancada do PMDB em MG e do Ri dando aos 
Deputados cargos, dinheiro; Que esse controle tinha raras exceçies, Que ele não tinha controle, por 
exemplo, de Nikon Cardoso, nem de Leonardo Pisciani; Que CUNHA tem knowhow de comprar 
deputados desde 2003; Que quando CUNHA rompe com Garotinho, ek passou a ter o controle de toda 

32 de 245 



PGR 	 Inquéritos n. 4.327/DF e 4.483/DF 

pecialmente depois das eleições de 2006, quando conseguiu arreca-

dar valores relevantes para as campanhas do partido. 

Por isso, EDUARDO CUNHA também participou das ne-

gociações em torno da adesão dos ora denunciados à organização 

criminosa já constituída pelas lideranças de PT, PP e PMDB do Se-

nado." Nesse contexto, liderou a bancada do PMDB de Minas Ge-

rais para retirar a Diretoria Internacional da Petrobras do nicho de 

atuação dos integrantes da organi7ação criminosa do Senado, além 

de ter conseguido indicar o Presidente de Furnas, o Vice-Presidente 

dos Fundos de Governo e Loterias da Caixa Econômica Federal, o 

Ministro da Agricultura, além do presidente da Comissão de Cons-

tituição e Justiça da Câmara. Todos esses cargos foram usados por 

EDUARDO CUNHA para a formatação de um projeto de poder 

que tinha por escopo aumentar sua influência em setores da má-

quina estatal de onde pudesse advir um "bom negócio", vale dizer, 

de onde pudesse arrecadar um maior volume de propina para si e 

seu grupo criminoso". 

bancada do PMDB vinculada a Garotinho; Que CUNHA tinha ao seu herdo deputados também do 
PSC, já que na origem este partida nasceu lá atrás como pastor Everaklo e Garotinho; Que na sua 
bancada CUNHA conta também com Deputados do PMDB, PT, PP, DF-t14, PR; Que a ideia de 
distribuir relatorias em comissão objetivava alcançar a maior quantidade de dinheiro através dela?' 
(Termo de Depoimento n. 7). 

46 Depoimentos colaboradores. De acordo com Lúcio Funaro, "entre 2007 e 2010, houve 
vários embates entre CUNHA e o governo; QUE CUNHA conseguiu indicação na presidência de 
FURNAS e na diretoria internacional da Petrobrar, sendo indicado JORGE ZELADA em 
substituição a NESTOR CERVERO" (Termo de Depoimento n. 5). Ainda: "Que João 
Ho:tiques operava para Cunha na Petrobrar; Que CUNHA colocou Benjamin Katzpara trabalhar com 
pequenas empreiteiras em Furnas, com as quais Fumas tinha contrato, e que Benjamin foi colorado nessa 
posição para que EDUARDO CUNHA não precisasse se expor; Que João Hennques colocou Jorge 
Zelada na Petrobrás; Que isso serviu para "acomodar" o PMDB no governo" (Termo de 
Depoimento n. 7). 

47 Feitos STF. Inquérito n. 4.327, Relatório Conclusivo da Policia, p. 20: "Importa ainda trazer 
baila documento apreendido na residência de EDUARDO CUNHA, aonde se observa que de fato há 

uma divisão de cargos e onde se apresenta algumas posiçies ocupadas pela 'Bancada da Câmara" e outros 
que se pretendiam obter". Vide imagem do documento na página referida. 
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O projeto de poder de EDUARDO CUNHA estava intima-

mente ligado à sua capacidade de se articular com à cúpula do seu 

Partido, há anos composta por MICHEL TEMER, GEDDEL VI-

EIRA LIMA, ELISEU PADILHA, HENRIQUE EDUARDO AL-

VES e MOREIRA FRANCO, especialmente para práticas espúrias. 

Destes, os mais importantes e influentes eram MICHEL 1EMER e 

HENRIQUE EDUARDO ALVES, tendo aquele uma posição 

ainda mais proeminente que este. 

Essa relação pode ser demonstrada no diálogo mantido, no 

dia 22.08.2012, entre HENRIQUE ALVES e EDUARDO CU-

NHA, extraído do cehilar deste último apreendido na Operação Ca-

tilinárias, no qual HENRIQUE ALVES citou o termo "convite?' em 

contexto que traduz "propina": "Joes aqui. Saindo. Confirme dos 3 con-

vites, 1 RN 2 SP/Disse a ele!'. EDUARDO CUNHA respondeu: "Ou 

seja ele vai tirar o de sao paulo para dar a vc?',"Isso vai dar merda com mi-

cher (mensagens por volta de 12:37[UTC+0]). HENRIQUE AL-

VES é o "RN", em referência ao Rio Grande do Norte; e "michel' 

referência a MICHEL TEMER, o "SP", ligado a São Paulo. Os três 

repasses originados do acerto com o grupo JBS" (referência a 

"Joe'", de Joesley Batista) eram para MICHEL TEMER, porém 

houve a intervenção de HENRIQUE ALVES para que um "convite" 

(propina) fosse direcionado ao Rio Grande do Norte, fato que po- 

48 Relatórios. De acordo com o Relatório de Inteligência Financeira n. 27182.169.2793.1918, 
'A empresa JBS S.A foi enfito de comurricaçok de operações financeiras de que trata a Lei 9.61 3/ 98 
com valor assedado de R$ 214.855.014.678,00, no período de 2003 a 2017, dos quais RI 
190.045.675,00 referem-se a operações em espécie e RS 189.262.953.774,00 em operações suspeitai'. 
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detia gerar alguma indisposição com MICHEL TEMER, segundo 

EDUARDO CUNHA.' 

Em 26/08/2012, o próprio EDUARDO CUNHA disse 

"Vou resolver dentro de outra otica,sem tocar em miche, "O cara foi malan-

dro e você caiu e não vamos nos atritar por isso,ele vai resolver e pronto,deixa 

para ld' (mensagens por volta de 23:56[UTC+0]).' O diálogo ex-

prime a reverência de EDUARDO CUNHA em relação a MI-

CHEL TEMER. Diante do atrito que ocasionaria a subtração de 

repasse de MICHEL TEMER, EDUARDO CUNHA buscou outro 

caminho para o pagamento a HENRIQUE ALVES. 

Lúcio Bolonha Funaro explicitou que, "no caso da Câmara, 

CUNHA pegava o maior número de membros possíveis do PMDB e escolhia 

um cargo para pleitear, em seguida encaminhava os pleitos a um líder do 

PMDB, que era HENRIQUE EDUARDO ALVES na época, e este so-

licitava os cargos ao governo, com apoio de TEMER; QUE quem atuava no 

"'Jarda" era CUNHA e, no "atacado", era HENRIQUE ALVES e TE-

MER,. QUE o PMDB na época só não era maior que a bancada do PT, mas 

o PMDB sempre tinha direito a muitos cargos no governo"?' Ainda, "presen-

ciou, em diversos momentos, EDUARDO CUNHA ao telefone com MI-

CHEL .1LMER tratando de doações de campanha [...J. Em suma, 

IEMER estava a par de todos os acertos, sendo que quando o DEPO-

ENTE solicitava a CUNHA algum tipo de ação de TEMER, este o fazia 

em sequência"?' 
49 Feitos STF. Relatório de Análise de Material Apreendido a 137/2016, pp. 80/83, Ação 

Cautelar n. 4.044/STF. 
50 Feitos STF. Relatório de Análise de Material Apreendido n. 137/2016, pp. 83, Ação 

Cautelar n. 4.044/STF. 
51 Depoimentos colaboradores Lúcio Funaro, Termo de Depoimento n. 5. 
52 Depoimentos colaboradores. Lúcio Funaro, Termo de Depoimento n. 4. 
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A parceria formada entre EDUARDO CUNHA e HENRI-

QUE ALVES serviu de anteparo a MICHEL TEMER, resguar-

dado do trato mais periférico sobre os esquemas. "Entre 2007 a 

2010, a hierarquia do PMDB, na Câmara, era CUNHA e HENRIQUE 

ALVES e a maioria apoiava; QUE HENR10QUE ALVES fazia a in-

tedace entre CUNHA e o governo; [...] QUE, quando se trata de algum as-

sunto que esses dois não podiam intederir, pediam o auxílio de TEMER, mas 

era incomum, pois os dois resolviam os problemas junto ao PT, também com a 

participação de ANDRÉ VARGAS; [...LQUE CUNHA e TEMER ti-

nham uma relação boa, mas flutuante, havia momentos com mais ou menos 

contato; QUE quando CUNHA assumiu a presidência da Câmara, Lb-

MER, enciumado pelo poder do deputado CUNHA, diminuiu o contato com 

ele; QUE, em outros momentos, eles trabalhavam mais alinhados; QUE 

HENRIQUE ALVES tinha uma relação muito boa com LEMER e CU-

NHA; QUE HENRIQUE ALVES era muito jeitoso, funcionava como 

uma eeponja para evitar o atrito entre CUNHA e TEMER e governo"". 

Explica-se a rápida ascensão de EDUARDO CUNHA no 

âmbito do PMDB e na organização criminosa, entre outros fatores, 

por sua atuação direta e incisiva na arrecadação de valores lícitos ou 

ilícitos; e pelo mapeamento e controle que fazia dos cargos e pes-

soas que o ajudariam nos seus projetos» 

53 Depoimentos colaboradores. Lúcio Funaro, Termo de Depoimento n. 5. 
54 Depoimentos colaboradores. Segundo Lúcio Fsmaro, "no ano de 2015, CUNHA pressionou 

bastante DTLMA ROUSSEF para que HENRIQUE ALVES obtivesse o cargo do Ministro do 
Turismo; [...] QUE, com o amplo conhecimento do regimento interno, conseguia ampliar seu poder; 
QUE, como presidente da Câmara, com apoia da maioria dos deputados, ek tinha um grande poder na 
mão" (Termo de Depoimento n. 5). "Que CUNHA km knowhow de comprar deputados desde 
2003; Que quando CUNHA rompe com Garotinho, ele passou a ter o controle de toda bancada do 
PMDB vinculada a Garotinho; Que CUNHA tinha ao seu lado deputados também do PSC,Ja que na 
origem este partido nasceu lá atrás como pastor Everaklo e Garotinho; Que na sua bancada CUNHA 
conta também com Deputados do PMDB, FR PP, DEM, PR; Que a ideia de distribuir relatarias em 
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Nesse contexto, EDUARDO CUNHA conseguiu a nomea-

ção de Fábio Cleto em detrimento de MOREIRA FRANCO numa 

das Vice-Presidências da CEF, quando, então, MOREIRA 

FRANCO foi acomodado na Secretaria de Assuntos Estratégicos. 

É evidente que houve perdas para MOREIRA FRANCO, uma vez 

que a Secretaria de Assuntos Estratégicos tinha um orçamento ín-

fimo, o que dificultava a cobrança de propina. Mas MICHEL TE-

MER sabia que o potencial para arrecadar propina de EDUARDO 

CUNHA era bem superior ao de MOREIRA FRANCO e por isso 

concordou com o pedido de EDUARDO CUNHAM. 

Vale ressaltar que, em regra, EDUARDO CUNHA repartia 

uma parcela da propina por ele arrecadada com MICHEL TEMER 

comissão objetivava alcançar a maior quantidade de dinheiro através dela?' (Termo de Depoimento n. 

55 Depoimentos colaboradores. Lúcio Funaro: "houve uma reunião, que foi informada por 
narrativa de CUNHA, entre MOREIRA FRANCO, TEMER e ANDRE DE SOUZA; QUE 

soca TEMER era, salvo engano, presidente da Câmara; QUE, pelo que sabe, TEMER contou 
dessa reunião para CUNHA; QUE essa reunião ocorreu na residência oficial do presidente da Câmara, 
ou sere na residência oficial de MICHEL TEMER; QUE, nessa reunião, CUNHA disse que 
ANDRÉ DE SOUZA explicou para TEMER como funcionava o F7-FGTS, que aquilo seria como 
um ',nitri BNDES"; QUE MOREIRA FRANCO falou para o TEMER que isso seria uma 
"oportunidade para fazer dinheiro"; QUE, a partir dai, inicia uma briga entre o grupo de CUNHA, 
DEPOENTE e HENRIQUE ALVES, contra MOREIRA FRANCO, que queria manter 
JOAQUIM LIMA no cargo; QUE MOREIRA FRANCO manteve JOAQUIM LIMA até o 
inicio do primeiro mandato da Presidente DILMA; QUE o objetivo do grupo político do DEPOENTE 
era conseguir o FI-FGTS, pois era uma fonte de rende?' (Termo de Depoimento n. 5). "Sobre o 
apoio político que o DEPOENTE tinha na CAIXA, tem a esclarecer que estava amparado pelo grupo 
político composto por EDUARDO CUNHA, HENRIQUE EDUARDO ALVES e MICHEL 
TEMER, bem como deputados da bancado do RJ que eram controlados por CUNHA; QUE 
GEDDEL VIEIRA LIMA não tinha nenhuma relação com a área do FI/FGTS; QUE 
GEDDEL tinha capital político pro'prk; QUE EDUARDO CUNHA, HENRIQUE 
EDUARDO ALVES e MICHEL TEMER davam apoio à manutenção de FABIO C FTO na 
CAIXA; QUE foi o depoente que capitaneou a ideia de colocar C 7 FTO na VIFUG, mas foi 
EDUARDO CUNHA, com o apoio de HENRIQUE ALVES e o aval de Michel Temer quem 
garantiu a indicação de FABIO CLETO para a Vice-Presidência da CAIXA; QUE foi 
HENRIQUE ALVES que dirigiu o pedido à Casa Civil; QUE era MICHEL TEMER, como 
integrante do grupo e pessoa com contato com DILNIA ROUSSEFF, Presidente da República, que pedia 
e garantia o espaço" (Termo de Depoimento n. 4). 
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e HENRIQUE EDUARDO ALVES, como forma de garantir que 

seus pleitos fossem por eles atendidos. 

EDUARDO CUNHA ainda conseguiu indicar o Ministro da 

Agricultura Antônio Andrade, sempre com o aval de HENRIQUE 

EDUARDO ALVES e MICHEL TEMER. 

O cargo de Ministro da Agricultura havia sido destinado ao 

grupo do "PMDB da Câmara", relacionado à organização crimi-

nosa, desde as articulações em torno da eleição presidencial de 

2010, quando MICHEL TEMER negociou também a vice-presi-

dência da República, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, além de 

duas vice-presidências e da Diretoria de Logística, ambas na CEF, e 

a Diretoria Internacional da Petrobras. 

Diálogos entre EDUARDO CUNHA e HENRIQUE AL-

VES indicam que o grupo tinha ingerência também sobre o INSS. 

"Msuro fará o q eu quiser mas tenho q entrar seguro na retaguarda!' (mensa-

gem de 07/09/2012), disse HENRIQUE ALVES a EDUARDO 

CUNHA sobre um problema que teria de resolver quanto à Presi-

dência do INSS, à época tituLarizada por Mauro Hauschild, particu-

larmente sobre seu chefe de gabinete. Depois, em 18.09.2012, 

EDUARDO CUNHA e Francisco Bruzzi, então assessor de HEN-

RIQUE ALVES, conversaram sobre um possível nome para a ge-

rência executiva do INSS no Rio de Janeiro, cargo que estava vago.' 

56 Feitos STF. Por volta de 0:48(UTC+0) do dia 07/09/2012, HENRIQUE ALVES 
mandou a seguinte mensagem para EDUARDO CUNHA: "Murro fará o g eu quiser mas tenho 
g entrar seguro na retaguanla!'. EDUARDO CUNHA respondeu: "Mas o chefe de gabte la não e 
flor que se cheire'. HENRIQUE ALVES: "OH', "Diga g conte comigo "for sacanagem mesmo a ente 
tira é o cara de Li. Mas preciso saber dessa questão g me fake do MV' (Relatório de Análise de 
Material Apreendido n. 137/2016, p. 27, Ação Cautelar n. 4.044/STF). 

57 Feitos STF. Francisco J Bruzzi: "Gerencia executiva INSS do. Qual nome?'. EDUARDO 
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Paralelo aos nichos de poder ocupados em cargos nomeados 

pelo governo federal, EDUARDO CUNHA, HENRIQUE EDU-

ARDO ALVES e MICHEL TEMER eram pessoas de grande influ-

ência e prestígio no cenário político, especialmente no âmbito da 

Câmara dos Deputados, como demostra os cargos por eles ocupa-

dos. MICHEL 1EMER havia sido o Presidente, em 2009/2010, e 

previamente ao Governo Lula, entre 1997 e 2001.58  

Lá, praticavam os crimes relacionados à venda de legislação e 

a constrangimentos, entre outros Em um primeiro momento, ELI-

SEU PADILHA foi o negociador em nome do "PMDB da Câ-

mara" com grupos econômicos interessados na modificação de atos 

legislativos". A partir de 2006, com o ingresso de EDUARDO CU- 

CUNHA: "Peri'', "Queremos mantel", "Na consegui falar espera ekicao". Diálogo de 
18/09/2012, por volta de 17:02[UTC+0] (Relatório de Análise de Material Apreendido n. 
137/2016, p. 28, Ação Cautelar n. 4.044/STF). 

58 Biografias. Ver arquivos com dados sobre a biografia de EDUARDO CUNHA, Henrique 
Eduardo Alves e Michel Temer. MICHEL TEMER foi Presidente da Câmara, em 
2009/2010, e previamente ao Governo Lula, entre 1997 e 2001. No cargo de líder do 
Partido, HENRIQUE ALVES esteve em 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011/2013; e 
EDUARDO CUNHA entre 2013 e 2015.Este último foi presidente da Câmara em 
2015/2016 e HENRIQUE EDUARDO ALVES, entre 2013/2014. Ou seja, estenderam 
por quase nove anos a sua influência no âmbito do "PMDB da Câmara". 

59 Feitos STF. Nas palavras de Marcelo Bahia Odebrecht " na Câmara, tinha a questão do 
EI (SEU PADELFIA, certo, que era quem coordenava um grupo, mas ai era um pouco mais difuso 
porque tinha o EDUARDO CUNHA; [..] então o Cláudio /Melo Filho] era mais... funcionava com 
o Jucá, coordenando os interesse do PMDB no Senado e o EL/SEU PADILHA na Câmara" 
(Processo n. 4.462/STF, mídia de fl. 62, Marcelo Bahia Odebrecht, Termo de Colaboração 
n. 21, 2'00 a 2'28). Em depoimento, Cláudio Melo Filho afirmou: "O momento em que de fato 
eu realizei que o sr. ELISEU PADILHA atuava como preposto do Presidente MICHEL TEMER 
foi durante umjantar que eu fui convidado com o Marcelo, que ocorreu no Palácio do jaburu, onde estava o 
sr. Presidente da República, o rr. então Vice-Presidente da República, perdoe, e o sr EI ISEU 
PADELFIA, á época Ministro da Secretaria de Aviação Civil, acredito eu. Nesse momento houve uma 
discussão I. .1 em que houve uma solicitação direta a Marcelo Odebreát e a pessoa designada pra 
acompanhar parle d.a realização dessa solicitação foi o JT. ELISEU PADILHA" (Processo n. 
4.462/STF, mídia de fl. 62, Cláudio Melo Filho, Termo de Colaboração n. 12, 4'07 a 4'52). 
Em reunião com MICHEL TEMER, ocorrida no dia 07/03/2017, no Palácio do Jaburu, 
Joesley Batista disse ao Presidente da República que "estava conversando" com "GEDDEL" e 
com "PADILHA" para tratar de assuntos de interesse seu e do Grupo J&F. Afirmou que, 
em razão das investigações decorrentes da Operação Lava Jato, gostaria de saber com quem 
deveria falar, ou seja, quem seria o interlocutor do Presidente (Inquérito n. 4.483/STF, 
mídia de fl. 59, Áudio PR114032017.wav, a partir de 9'02). 
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NHA nos quadros do Partido, este passou a ser um grande articula-

dor na venda de legislação tributária, especialmente à medida que 

conseguiu formar, a partir da distribuição dos valores arrecadados 

com propina, uma grande massa de aliados. 

O negócio espúrio em torno da venda de legislação passava 

também por uma articulação no âmbito do Senado Federal e do Po-

der Executivo, já que a propina só era paga quando sancionada a 

medida legislativa. No Senado, a articulação era feita especialmente 

pelo Senador Romero Jucá, que tinha bom relacionamento com 

ELISEU PADILHA e EDUARDO CUNHA', Poder Executivo, o 

papel era desempenhado pelo líder do PT" e pelo ex-ministro An-

tônio Palocci'. 

60 Depoimentos colaboradores. Lúcio Funaro: "era comum a bancada o PMDB negociar dentro 
da Câmara e Senado pagamentos de propinas em troca de aprovações; QUE a parte operacional e de 
pagamentos de valores eram negociadas na Câmara por EDUARDO CUNHA, e no SENADO pelo 
SENADOR ROMERO JUCÁ; QUE tem conhecimento que o esquema funciona dessa maneira desde 
a ascensão de EDUARDO CUNHA dentro do PMDB e na Cara, até a prisão do DEPOENTE, 
principalmente depois de 2009; QUE CUNHA tinha áreas de influência no PSC, bancada evangélica e 
outros; QUE devido ao seu relacionamento com CUNHA, sempre vivenciou a parceria entre 
EDUARDO CUNHA e ROMERO JUCÁ nas negociações dentro do Congresso;QUE ROMERO 
JUCA era a pessoa que negociava os projetos que queriam aprovar dentro do Congresso com caciques do 
PMDB dentro do Senado, como RENAN CALHEIROS, JADER BARBALHO, EUNIC70 
DE OLIVEIRA, VITAL DO REGO — que acabou sendo substituído pelo SENADOR 
RAYMUNDO LYRA e os antigos caciques como EDISON LOBAO e JOSÉ SARNEY" 
(Termo de Depoimento n. 3). 

61 Vacarezza foi líder do PT na Câmara dos Deputados entre janeiro de 2010 e março de 
2012. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/lavouts  deputados biografia?  
pk=141396&tipo =1  > 

62 Depoimentos colaboradores. Segundo Marcelo Odebrecht, "a relação com o PMDB no 
Congresso, quer dizer, com os principais caciques do PMDB no Congresso, ela se dava através de Cláudio 
Melo. (..) O que Cláudio sempre dizia a gente era que, no Senado, a pessoa que ele sempre se referia, 
várias vezes, a gente sempre dizia, era o Jucá. Jucá era quem coordenava o PMDB no Senado e o que 
Cláudio falava pra gente sempre era que todos os interesses financeiros, de campanha, tudo, do Rena, do 
Emacio, eram coordenados pelo Jucá, o que facilitava muito no nosso modo ver E, na Câmara, tinha a 
questão do Eliseu Padilha, certo, que era quem coordenava um grupo, mar era um pouco mais difiro 
porque tinha também EDUARDO CUNHA' (Termo de Colaboração n. 21, relativo ao anexo 
7, vídeo 1108 a 2'09). Corroborando o relato de Marcelo Odebrecht, segundo o qual Eliseu 
Pai:8111a era quem coordenava a arrecadação de propina para o PMDB na Câmara, em 
21/06/2017, ouvido pela autoridade policial nos autos no Inquérito n. 4.462 (fls. 310/314), 
Cláudio Melo Filho disse que "foi ao encontro de Eli" Parülha no Instituto Ulisses Guimarães; 
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De forma coordenada, os integrantes do núcleo político da 

organização criminosa "vendiam espaço" em medidas provisórias — 

a prática de inclusão dos popularmente chamados "jabutis"; organi-

zavam a interlocução com empresários e com o Governo para ma- 

QUE Eliseu Paelilha pediu que o declarante "visse" para ele algo relacionado com uma espécie de 
promessa, conforme conotação dada pelo próprio Eliseu Paeülha, que Paulo &sena teria feito ao 
"Moreira", que é como ele se referia ao Mastim Franco; QUE a promessa era de doação para a 
campanha eleitoral do PMDB em 2014; (...)QUE repassou a demanda de Eliseu Padilha inicialmente 
para Benedicto Junior e num segundo momento a Paulo Cernia; QUE Benedicto comentou com o 
declarante que não haveria jeito de não contribuir, teriam que fazer alguma contribuição dada a 
importância dos envolvidos. Eliseu Pai/ilha e Moreira Franco 	. Especificamente quanto à 
compra de legislação envolvendo integrantes do PMDB Câmara, Nelson Mello, ex-diretor 
de relações institucionais da Hypermarcas, destacou "Que em 2014 o depoente estava 
acompanhando a MP 627, de matéria tributdna, para taxar lucros de empresas com subsidiárias fora do 
Brasil; QUE foi introduzida uma emenda, salvo engano 338, que tratava de arrolamento de bens; QUE 
isso despertou interesse porque a 1-IYPERMAR.CAS vinha sofrendo autuações, inclusive com 
arrolamento de bens de diretores (...)QUE em uma dar visitas ao FUNARO perguntou sobre a chance 
de a MP andar; QUE FUNARO perguntou se o depoente estava disposto a pagar pelo apoio político, 
sem entrar em detalhes, mas o quantificou em RS 3.000.000,00 (...) QUE os R$ 3.000.000,00 não 

foram ditos claramente se destinar a EDUARDO CUNHA, mas foi dito que era para apoio nos gastos 
de campanha e toda a máquina" (Termo de Colaboração n. 1). Vide os seguintes dados de 
corroboração: contrato entre Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A e Araguaia 
Comerrializadora de Energia Eletrica Ltda. e notas fiscais emitidas sem a respectiva 
prestação de serviço, nos valores de R$ 500.000,00 (27/01/2015), R$ 500.000,00 
(19/02/2015) e R$ 470.000,00 (09/03/2015); contrato entre Cosmed Indústria e Comércio 
de Medicamentos S/A Araguaia Comerrializadora de Energia Eletrica Ltda. e notas fiscais 
emitidas sem a respectiva prestação de serviço, nos valores de R$ 500.000,00 (27/01/2015), 
R$ 500.000,00 (19/02/2015) e R$ 470.000,00(09/03/2015). Nesse sentido, Joesley Batista 
descreve como se deu o pagamento de propina no contexto da compra de legislação no 
interesse do Grupo J8r.F. Prometeu e pagou, no ano de 2016, R$ 20 milhões a EDUARDO 
CUNHA, para assegurar que este Ultimo não articulasse a revogação, via medida provisória, 
da desoneração do setor de aves, vigente desde a Lei 12.839/2013): "EDUARDO 
CUNHA explicou ao depoente que estava para entrar em pauta na Câmara dos Deputados a renovação 
da desoneração da folha de pagamento e pediu 20 milhões em propina para que o setor de aves mantivesse 
sua desoneração [...] a propina foi paga integralmente em espécie; QUE dos 20 milhões, cerca de 12 

foram pagos por meio de entregas de dinheiro por Florisvaldo a Altair, algumas no Rio de Janeiro e outras 
em São Paulo, entre março e setembro de 2016; QUE outros 3 milhões foram entregues pessoalmente pelo 
próprio depoente a EDUARDO CUNHA, em panelas de um milhão, entregues sempre no Aeroporto 
de Jacarepaguá, onde o depoente aterrirsava sempre aos domingos; QUE os outros 5 milhões foram pagos 
depois dapn:são de EDUARDO CUNHA; QUE EDUARDO CUNHA antevia que seria preso e 
combinou com o depoente o pagamento de outras parcelas da propina, por meio de duas entregas de 
Florisvaldo a Altair, uma de 2,8 milhões e outra de 2,2 milhões, ambas em São Paulo" (Termo de 
Colaboração Unilateral n. 5). Sobre o fato, Florisvaldo Caetano de Oliveira confirmou que 
"ajiinção do depoente é a entrega de dinheiro em espécie a diversas pessoas que lhe eram indicadas perfil, 
WB, Demilton e Ricardo Saud; QUE a pedido de JB, o depoente entregou diversas vezes dinheiro em 
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pear interesses; aceleravam ou desaceleravam a tramitação dos pro-

jetos, a depender do proveito." 

A expertise de EDUARDO CUNHA na área tributária fez 

com que concentrasse os esquemas de vendas de medidas 

provisórias nessa temática e assumisse protagonismo em práticas 

desse tipo." A sua relação com a bancada era baseada na 

distribuição de cargos dentro das comissões, na indicação das 

relatorias dos projetos nos quais tinha interesse, na conjunção de 

forças para as nomeações em órgãos do Governo e nos 

pagamentos de propinas." Por meio desses expedientes, galgava 

espécie  a pessoa de nome Altair, em São Paulo e no Rio de Janeiro; QUE o depoente sabia que tais valores 
seria destinados a EDUARDO CUNHA, mas não sabia a origem do negócio que gerou o pagamento da 
propina; QUE em algumas vetes Altair enviava outra pessoa para receber o dinheiro que vinha com uma 
senha que era previamente informada ao depoente, mas não se reconia o nome dessa pessoa" (rermo de 
Colaboração Unilateral n. 38). Lúcio Funaro confirmou que a Araguaia era empresa por ele 
controlada para recebimento de propina-. "o depoente recebia propinas pagas por JOESLEY 
basicamente por meio de notas finais que suas empresas emitiam (VISCAY4 e ARAGUAIA), cerra 
de 95%" (Termo de Depoimento n. 2). Confirmou também o esquema específico com 
Nelson Mello: "o acerto não foi honrado de inicio, e depois pagaram RS 2.940 milhões, por meio de 4 
notas fiscais de 500 mil reais e 2 notas de 470 mil reais emitidas em favor da empresa do colaborador 
(Araguaia); Que as notasfiscais foram emitidar por chias empresas do grupo H_ypermarran COSMED e 
'MAIN FARM,' (Termo de Depoimento n. 7). 

63 Depoimentos colaboradores. Lúcio Funaro: "o referido esquema funcionava da seguinte 
maneira; quando um projeto de lei ou Medida Provisória chegava ao Congresso ou era feito dentro no 
Congresso, era definido internamente qual político iria ~versar com os empresários que iriam se beneficiar 
ou pleiteavam essa aprovação; QUE, assim, o político pedia valores em troca para que a medida fosse 
aprovada; QUE, quando a empresa tinha área de relacionamento institucional, o próprio diretores de 
relações institucionais procurava o grupo politina; QUE as negociações eram lideradas pelo político que fosse 
o mais próximo do setor beneficiado; QUE era comum também a a troca de emendas e de favores entre 
parlamentares, entre Senado e Câmara; QUE então os Deputados e Senadores conversavam para definir a 
estratégia de aprovação da referida  medida; QUE sempre era CUNHA quem liderava na Câmara, e, no 
Senado, na maioria das vetes, ROMERO JUCA e, eventualmente, também RENAN 
CALHEIROS; QUE as formas de pagamento de propina para os parlamentares eram ou em dinheiro, 
ou em doações eleitorais, independentemente de se em caixa 1 ou caixa 2" (Termo de Depoimento n. 
3). "Que na MP 627/2013 foi inserido um 'jabuti" pelo Dep. Sandra Mabel, que proibia o 
arrolamento de bens de pessoasfi'sicas em execuções fiscais ele pessoas jurídicas cago valor não ultrapassasse 
30% do capital social da empresa ou do património liquido" (Termo de Depoimento n. 7). 

64 Depoimentos colaboradores. Lúcio Funaro, Termos de Depoimento 3, 5 e 7. 
65 Depoimentos colaboradores. Lúcio Funaro: "na sua bancada CUNHA conta também com 

Deputados do PMDB, PT, PP, DEM, PR; Que a ideia de distribuir relatarias em comissão objetivava 
alcançar a maior quantidade de dinheiro através delas; Que para a aprovação de medidas kgislativas, no 
PT o principal aliado de CUNIIA era Vacaretta, e depois, André Vargas, até este ser cassado" 
(Termo de Depoimento n. 7). 
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espaços cada vez maiores dentro da organização criminosa. 

A Câmara dos Deputados e suas comissões de forma espe-

cial eram utili7adas para pressionar terceiros, como no caso de Júlio 

Camargo, cuja empresa foi objeto de requerimentos no âmbito da 

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara 

dos Deputados, com o objetivo de pressioná-lo a pagar propina 

ajustada." 

A relação entre os integrantes do núcleo político da organi-

zação criminosa não era sempre harmoniosa, especialmente na Câ-

mara dos Deputados. Um dos piores atritos ocorreu em 2013, 

66 Feitos STF, EDUARDO CUNHA elaborou os dois requerimentos logado no sistema 
Active Directo°,  da Câmara dos Deputados como o usuário 'Dep. EDUARDO CUNHE', 
utilizando sua senha pessoal e intransferiveL Os arquivos dos requerimentos criados por 
EDUARDO CUNHA receberam os metadados do usuário logado no momento de sua 
criação — "Dep. EDUARDO CUNHA" (conferir depoimento de Luiz Antonio Souza da 
Eira e das informações prestadas pela Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados por meio 
dos Oflcios n. 59, 62 e 63/2015-DG, em cumprimento à requisição do STF nos autos da 
Ação Cautelar n. 3.865, fls. 27/91, apensada ao Inquérito n. 3.983). 
Feitos outras instâncias. Reinquirição de Júlio Camargo nos autos da ação penal 
(audiência de 16/07/2015), sobre a pressão de Fernando Baiano e EDUARDO CUNHA 
para receber a sua parte da propina: "Fernando  realmente nós estamos com problema'. E aí ele me 
disse 'Júlio na/mente nós estamos com problema porque eu estou sendo pressionado violentamente, inclusive 
pelo deputado EDUARDO CUNHA, e isso a/ vai chegar numa situação muito embaraçosa para mim, 
mas para você com certeza vai ser muito mais embaraçosa'. [...] Ele falou 'Júlio, ele não quer conversar 
com você, ele quer receber'. Eu falei 'bom Fernando, vamos, eu vou mais uma vez venjicar, vamos ver o que 
é posshief, e ele falou 'olha, inclusive ele me disse que possivelmente vai fazer uma requisição na câmara 
contra você e contra a Mitsuil. [...J E passado algum kW», mais ou menos em agosto de 2011, um 
representante, diretor da Mitsui no Rio de Janeiro, senhor Takai, me procurou no meu escritório do Rio de 
Janeiro bastante assustado com o requerimento assinado pela deputada Solange e nesse requerimento 
encaminhado ao Ministro de Minas e Energia, ministro Lobão, ela pedia então que todos os processos da 
Mitsui, ajam com a Petrobras diretamente, ou sda com qualquer subsidiária da Pelrobrar onde a Mitsui 
tivesse participação, que fossem remetidos ao Ministério de Minas e Energia para uma avaliação e eventual 
remessa dessa documentação ao TCU, e dizia também que pedia uma avaliação, se eu não estou enganado 
no termo, mais ou menos, uma avaliação sobre a minha pesformance dentro desses contratos [...] Tivemos 
um encontro, o deputado EDUARDO CUNHA, Fernando Soares e eu. Num encontro que eu fui 
bastante apreensivo, o deputado EDUARDO CUNHA conhecido como uma pessoa agressiva, mas 
confesso que comigo foi extremante amistoso dizendo que ele não tinha nada pessoal contra mim, mas que 
havia um débito meu com o Fernando no qual ele era merecedor de US$' 5.000.000,00 e que isso 
estava atrapalhando porque estava em véspera de campanha, se não me engano era 
uma campanha municipal, e que ele tinha Uma série de compromissos e que eu vinha 
alongando esse pagamento há bastante tempo e que ele não tinha mais condição de aguardar [.]" 
(Processo a 5083838-59.2014.4.04.7000/JFPR, evento 553 — ver transcrição na sentença, 
evento 602) 
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quando EDUARDO CUNHA era lider do PMDB na Câmara dos 

Deputados. Houve divergência entre o interesse defendido por ele e 

o que pretendia a cúpula do governo a respeito da Medida Provisó-

ria que tratava das novas regras para exploração de portos. EDU-

ARDO CUNHA propôs várias mudanças no texto e isso trouxe 

forte atrito com o governo. A não aprovação das sugestões de 

EDUARDO CUNHA fez com que ele obstruísse a votação da Me-

dida Provisória e o governo solicitasse a intervenção de MICHEL 

TEMER para resolver o problema'. 

67 Documentos. A Medida Provisória ri. 595/2012 dispunha sobre a exploração direta e 
indireta, pela União, de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas 
pelos operadores portuários. Na Câmara dos Deputados, a conversão em lei deixou de ser 
apreciada por diversos momentos, "em face do cancelamento da Ordem do Dia", em 
29/04/2013 e 30/04/2016, por "acordo de lideres", em 07/05/2013. Em 13/05/2013, a 
votação foi adiada "em face do encerramento da sessão". Em 14/05/2013, EDUARDO 
CUNHA requereu a retirada de pauta da Medida (pedido prejudicado) e, na sequência, fez 
mais dois requerimentos, um para adiamento da votação por duas sessões, outro para 
adiamento da votação por uma sessão. Também chegou a solicitar a votação artigo por 
artigo, pedido prejudicado. Na mesma sessão, EDUARDO CUNHA fez a Questão de 
Ordem ri. 302, que teve a seguinte ementa: "Durante a apreciação da MPV 595/2012, o 
Deputado EDUARDO CUNHA suscita a questão de ordem para indagar até qual momento épossível 
apresentar destaques; Afirma ainda que deveria ser aberto o prazo para a apresentação de novos destaques, 
tendo em vista que se permitiu a retirada das emendas; Afirma ainda que uma vez  que permitiu a retirada 
da proposição, está considerando prejudicada a emenda aglutinativa, quando o entendimento seria 
considerar prejudicada apenas a parte dos destaques das emendas que foram retiradas, já que a parte da 
aglutinativa tem suporte em outros destaquei'. HENRIQUE ALVES presidia a sessão; indeferiu a 
Questão de Ordem; o que fez EDUARDO CUNHA apresentar recurso à Comissão de 
Constituição e Justiça. A votação somente se encerrou em 16/05/2013 (vide informações 
de tramitação em anexo, emenda aglutinativa n. 1, Questão de Ordem n. 302). Também 
disponível 	em: 	<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?   
idProposicao=562615>. Declarações atribuídas ao então líder do governo na Câmara, 
Adindo Chinagha (PT-SP), foram no sentido de que "o lider do PMDB na Câmara, 
EDUARDO CUNHA (RJ), anunciou que sua bancada irá obstruir a sessão nesta noite convocada pelo 
presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), para apreciar a MP. Sem citar o nome, 
informou  que outro partido pode também obstruir. Trata-se 	do PP' 
(http: / /www2.valor.com.br/politica /3121536/lider-do-governo-admite-dificuldades-para-
aprovar-mp-dos-portos). A Medida Provisória acabou sendo convertida na Lei n. 
12.815/2013, contando com mais de dez vetos da então Presidente Dilma Rousseff. Vide, 
sobre 	o 	Papel 	de 	MICHEL 	TEMER: 
<http: / /gtglobo.com/politica/noticia/2013/05/camara-retoma-sessao-para-votar-mp-
dos-portos-nesta-quarta.html>. 
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Apesar da turbulência na relação entre os integrantes do 

"PMDB da Câmara" e os do PT, ambos do núcleo político da orga-

nização criminosa, nas eleições de 2014, a aliança entre os dois gru-

pos se manteve. Grande parte da propina arrecadada pelos diversos 

esquemas operados pela organização criminosa foi direcionada à 

chapa Dilma/TEMER, inclusive houve pedidos de propina feitos 

pelo PT em favor do PMDB como forma de assegurar a aliança. 

Nesse sentido, em 04.07.2014, Joesley Batista se reuniu com 

o então Ministro da Fazenda Guido Mantega em seu escritório no 

prédio do Banco do Brasil na Av. Paulista, em São Paulo, e pediu 

que fossem repassados ao "PMDB do Senado" R$ 35 milhões do 

valor de propina devido pelo grupo J&F aos integrantes do PT da 

organização criminosa em razão dos negócios ilícitos envolvendo o 

BNDES e os Fundos de pensão. Entretanto, uma parte do valor da 

propina teve que ser repassada também ao grupo do "PMDB da 

Câmara" da organização criminosa, uma vez que MICHEL TE-

MER ficou sabendo, por intermédio de Ricardo Saud, em seu escri-

tório em São Paulo, acerca do pedido de Guido Mantega." 

MICHEL TEMER, na oportunidade, disse que havia negoci-

ado com os integrantes do PT do núcleo político da organização 

68 Depoimentos colaboradores. Foi realizado pedido de repasse a seis Senadores do 
PMDB: Valdir Raupp (4 milhões), Renan Calheiros (10 milhões), Eduado Braga (6 
milhões), Jader Barbalho (8 milhões), Vital do Rego (6 milhões),Eunicio Oliveira (6 
milhoes), segundo Ricardo Saud e Joesley Batista (Termo de Colaboração n. 8 de Ricardo 
Saud, Vídeo "RS-05May17-15.06-Dep8" e dados de corroboração nominados 'Anexo 31 - 
Vital do Rego (TCU) — Senador", 'Anexo 31 e 26 - PMDB - Renan Calheiros - Senador - 
Ricardo Saud", 'Anexo 31_26_ - PMDB - Jader Barbalho - Senador", "Anexo 26 - Eduardo 
Braga - Senador - Ricardo Saud", 'Anexo 26 e 33 - Eunicio Oliveira- Senador - Ricardo 
Saud - Ia parte" e "Anexo 25 - Planilha Geral da Campanha 2014- Ricardo Saud"). Ainda: 
Termo de Colaboração n. 1 de Ricardo Saud, Vídeo "RS-05May17-11.10-Depl e Termo de 
n. 3 de Ricardo Saud, Vídeo "RS-05May17-12.17-Dep3". 
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criminosa o repasse ao seu grupo de R$ 15 milhões por parte da 

J&F. Diante dessa informação, o repasse pela J&F ficou suspenso e 

só foi liberado em 18.08.2014, quando Guido Mantega autorizou 

Joesley a pagar a MICHEL TEMER R$ 15 milhões da propina de-

vida pelo grupo J&F aos integrantes do PT." 

O pagamento desta parcela da propina foi feito, ao longo de 

alguns meses, sob a orientação direta de MICHEL 1EMER a Ri-

cardo Saud. Assim, após diversas reuniões mantidas entre os dois, 

os R$ 15 milhões foram pagos da seguinte forma: R$ 2 milhões 

para Paulo Skaff por meio de pagamento em 29.08.2014, com nota 

fiscal, para consultoria JEMC, ligada a Duda Mendonça; R$ 9 mi-

lhões por meio de doação eleitoral para o Diretório Nacional do 

69 Depoimentos colaboradores. Ricardo Saud, Vídeo "RS-05May17-15.06-Dep8", 8'20 a 
14'07. Ver: fotos da casa na Rua Juatuba, reportagem sobre a Argeplan, planilhas e 
anotações dos pagamentos a Temer e Paulo Skaf, nota fiscal fria do contrato com a JECM, 
tudo disponível no dado de corroboração "Anexo 31 - Temer - Ricardo Saud". Ver 
também: fl. I do dado de corroboração "Anexo 36 - Anotações Propinas e terceiros - 
Ricardo Saud" (Termo de Colaboração n. 8 de Ricardo Saud, Vídeo "RS-05May17-15.06-
Dep8"). Ricardo Saud disse que "[../ realmente, o Edinho depois foi ] e chegou lá com esse mel 
[...] ele foi me falando — 'ó tanto pra um tanto pra outro' [...] bom alfa/ou   — 'tanto pra cada partido, 
tanto pra cada partido', ai eirfalei — Edinho, o Temer ti cobrando lá, esse negócio de vir cá toda hora ti 
ficando mim pra mim, o homem 615 milhões, ti ti deixando cinco aqui', aio Edinho falou — 'não deixa 
eu analisar isso direitinho, vou ver como é que é tal', aí veio a ordem pra dar os 15 milhões pra Temer, do 
PT para o PMDB, pra campanha do Temer. Isso feito, eu fui li e comuniquei ao Temer — presidente 

..] tá lá agora chegaram os 15 milhões, tá tudo certo, o sr... tá à disposição do sr. pro sr. gastar', ele 
falou — 'ti então cê me dá aí uma semana que eu já vou te mostrar como que nós vamos fazer  com esse 
dinheiro' 	ai, nós fizemos da seguinte forma: dos 15 milhões, ele acabou ajudando o EDUARDO 
CUNHA, ele acabou ajudando o Henrique Alves, acabou pondo uma parte, maior parte, 9 milhões, no 
PMDB nacional, que ai ek mandou pra vários Estados [...] dois milhões ele pediu pra gente dar no 
Paulo Sag numa empresa do Duda Mendonça [...] e o Duda Mendonça pegou e emitiu uma nota pra 
mim de 2 milhões, numa dar empresas dele, e nós pagamos simulado como se ele tivesse prestado serviço de 
marketing pra nós [.79 milhões dissimulados em doações para o PMDB nacional, propina dissimulada 
em forma de doação oficial [...] 3 milhões ele mandou dar pro EDUARDO CUNHA, aí resolveu não 
dar nada pra Henrique Alves [.] 'do jeito que ele achar melhor' [...] ai nós procuramos o 
EDUARDO CUNHA [...] 'então vou pedir ao Altair pra pegar o dinheiro, vocês me entregam esse 
dinheiro lá no Rio, tah em dinheiro vivo' [...] O Temer me deu um papelzinho e falou 'ó Ricardo tem um 
milhão que eu quero que você entregue em dinheiro nesse endereço aqui' [..] Temer falou isso na porta do 
escritório dele, na calicida, só eu e ele na rira 	na praça panamericana ele me deu o coisa e falou 'ó na 
Rua Juatuba' [...] e lá funciona uma empresa que já foi investigada na Lava Jato, que é a tal de 
Argolar: [...] quem recebeu ele [Florisvakk, funcionário de Ricardo Saud] lá foi o João Batista Lima e 
Filho, eu acho que é vulgo Coronel Lima parece 

46 de 245 



PGR 	 Inquéritos n. 4.327/DF e 4.483/DF 

PMDB (depósito de R$ 2 milhões em 05.09.2014, de R$ 3 milhões 

em 15.09.2014 e em 01.10.2014, e de R$ 500 mil em 21.10.2014 e 

22.10.2014); R$ 3 milhões para EDUARDO CUNHA em valores 

em espécie entregues por Florisvaldo a Altair Alves Pinto, operador 

de Cunha, no Rio de Janeiro; e R$ 1 milhão para MICHEL TE-

MER, entregue por indicação direta deste na empresa Argeplan Ar-

quitetura e Engenharia Ltda, em 02.09.2014, por Florisvaldo". 

As campanhas de 2014 tiveram a maior arrecadação histórica 

de valores repassados por pessoas jurídicas e isso certamente é 

fruto do vasto esquema criminoso montado nos mais diversos ór-

gãos e empresas estatais. Só o PMDB teve um incremento, em 

2014, de R$ 122.755.083,92 em relação aos valores recebidos em 

201071. 

Embora a organização criminosa tenha conhecido o ápice da 

sua arredação de propina no ano de 2014, foi neste ano também 

70 Depoimentos colaboradores. 
Essa narrativa é consenânea com o Termo de Colaboração n. 13 de José Sérgio de Oliveira 
Machado, colhido em maio de 2016. Ver: fotos da casa na Rua Juatuba, reportagem sobre a 
Argeplan, planilha e anotações dos pagamentos, nota fiscal fria do contrato com a JECM, 
tudo no dado de corroboração "Anexo 31 - Temer - Ricardo Saud". Ver também: EL 1 do 
dado de corroboração "Anexo 36 - Anotações Propinas e terceiros - Ricardo Saud" (Termo 
de Colaboração n. 8 de Ricardo Saud, Vídeo "RS-05May17-15.06-Dep8"). Ainda: Termo de 
Colaboração n. 3 de Ricardo Saud, Vídeo "RS-05May17-12.17-Dep3", e fl. 2 do dado de 
corroboração 'Anexo 26 - PMDB - HENRIQUE EDUARDO ALVES - DEP FED - 
Ricardo Saud". 
TSE. Em pesquisa no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, Eleições 2014, observou-
se que, do total doado pela RIS ao Diretório Nacional do PMDB, R$ 6.500.000,00 foram 
repassados à candidatura de MICHEL TEMER e ao Diretório Estadual do Rio Grande do 
Norte, nicho de HENRIQUE ALVES. Esse valor equivale a 72% dos R$ 9.000.000,00 
indicados pela JBS como doação a título de propina. Os dados podem ser melhor 
visuxlizados no endereço eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, especificamente: 
<http://interOttseius.br/spreweb.consulta.receitasdesnesas2014/restunoDespesasEyCom  
ite.action>. 

71 TSE. Dados retirados do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, anos 2010 e 2014. 
Abrange todas as doações eleitorais formalizadas aos diretórios nacionais e comitês 
financeiros dos partidos indicados, feitas por pessoas fisicas e jurídicas. 
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que teve início a Operação Lava Jato, a princípio focada nas irregu-

laridades praticadas no âmbito da Petrobras. Ocorre que, como ha-

via um verdadeiro loteamento das diretorias da Companhia entre 

todos os partidos aliados do governo, havia também o receio de 

que as investigações chegassem a outras agremiações do núcleo po-

lítico da organização criminosa. 

Em 2015, a relação entre os integrantes do "PMDB da Câ-

mara" ora denunciados e a ex-presidente Dilma Rousseff estava 

fortemente abalada, especialmente pela exoneração de MOREIRA 

FRANCO da Secretaria de Aviação Civil sem prévio ajuste com 

MICHEL TEMER.' 

No meio deste clima de descontentamento, no início de 

2015, EDUARDO CUNHA decidiu não observar o acordo de al-

ternância entre PT e PMDB e lançou-se candidato à Presidência da 

Câmara dos Deputados numa disputa com o candidato do PT Ar-

lindo Chinaglia. Esse episódio marcou uma virada importante no 

relacionamento entre os integrantes do núcleo político da organi7a-

ção criminosa do "PMDB da Câmara" e do PT. Os caciques do 

PMDB achavam que o governo não estava agindo para barrar a 

Operação Lava Jato em relação aos "aliados" por que queriam que 

as investigações prejudicassem os peemedebistas; já os integrantes 

do PT da organização criminosa desconfiavam que aqueles queriam 

fazer uma manobra política para afastar a então presidente Dihna 

do poder e assumir o seu lugar. 

72 Desenvolvimento. Ano 2015. Vide Decreto publicado no Diário Oficial da União 
(documento norninado "2015 Exoneração Moreira Aviação"). 
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As desconfianças foram alimentadas pela instauração no âm-

bito do Supremo Tribunal Federal de inúmeros inquéritos relacio-

nados à Operação Lava Jato. Embora eles também atingissem 

integrantes do PT, a crença dos denunciados era de que apenas os 

inquéritos contra os "aliados" avançariam. Por outro lado, foi for-

mulada no âmbito da Câmara dos Deputados representação de im-

pedimento contra a então presidente Dilma em 01.09.2015, aditada 

em 17.09.2015 e, depois, em 21/10/2015. 

A tensão originada entre os integrantes do núcleo politico da 

organização criminosa, em especial integrantes que pertenciam ao 

PT e ao "PMDB da Câmara", ocasionou uma forte crise política. 

Coube a MICHEL TEMER expor, numa carta, a insatisfação do 

seu grupo político com o governo. Nesta carta, MICHEL TEMER 

cita expressamente o seu descontentamento com o tratamento dis-

pensado pela então Presidente Dilma para com seus aliados de sem-

pre MOREIRA FRANCO e ELISEU PADILHA.' 

A crise dentro do núcleo político da organização criminosa 

aumentava à medida que a Operação Lava Jato avançava, desven-

dando novos nichos de atuação do grupo criminoso. 

Nesse cenário, os articuladores do PMDB do Senado Fede-

ral, em especial o Senador Romero Jucá, iniciaram uma série de tra- 

73 Trecho da carta, publicada na imprensa: 'A senhora, no segundo mandato, à última hora, não 
renovou o Ministério da Aviação Civil onde o Moreira Franco fez belíssimo trabalho I-  Sabia que ele 
era uma indicação minha. „Quis, portanto, desvalorizar-me. [...] No episódio Eliseu Padilha, mais recente, 
ele deixou o Ministério em razão de muitas 'deleitar', culminando com o que o governo feza  ek, Ministro, 
retirando sem nenhum aviso prévio, nome com pop técnico que ele, Ministro da área, indicara para a 
ANAC 	 Carta 	de 	07/12/2015. 	Disponível 	em: 
<Inteills1.globo.com/politica/processo-de-impeadiment-de-
dilnaa/noticia/2015/12/temer-nao-oropos-rompimento-com-dilma-em-carta-diz-
assessoria.html> 
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tativas para impedir que a Operação Lava Jato continuasse a avan-

çar. 747576 

Como não lograram êxito em suas tratativas, em 29.03.2016, 

o PMDB decidiu deixar formalmente a base do governo e, em 

17.04.2016, o pedido de abertura de impeachment da Presidente 

Dilma Rousseff foi aprovado pela Câmara dos Deputados. 

74 Feitos STF. Em diálogo captado, Romero Jucá e Sérgio Machado aduzem essa solução: 
"SERGIO - Saiu na imprensa e... mais inteligente ela sair de licença. Passar o poder para o MICHEL 
Ela linha que ,garantir o que? Tinha que garantir que ela ficaria protegida. ROMERO - É, também 
acho... SERGIO - e sé pode ser protegido pelo MICHEL Então você tem a saída da renúncia que é 
melhor.., mas ela deixanb... acho que a licença... ROMERO - A licença é a mais suave, nél? Num, 
num.. SERGIO - Num... É má suave e ela continua presidente.- ROMERO - Negocia proteção ao 
Lula. SERGIO - Ela, ela sairia e continuaria presidente...(..) SERGIO - Tem que ter um... 
ROMERO - Eu acho que tem um, um pacta- SERGIO - Um pacto (..) o que for melhor pra 
segurança dela. Pede licença. Continua presidente. ROMERO - Num pende o foram." (Inquérito n. 
4.367, Ação Cautelar n. 4.173, mídia de fl. 236, Relatório de Informação n. 72/2016, pp. 
6/7). 

75 Feitos STF. SERGIO - Proteger a família do Lula. Fator um acordo com o Supremo (..). 
ROMERO - (...) SERGIO - Se inicia no supremo (..) Ou corta as asa da JUSUÇA e do 
MINISTÉRIO PUBLICO ou Meu, e quando esta coisa baixar tem que ter essa possibilidade, tem que 
cortar as aras do MINISTERIO PUBLICO. ROMERO — Ali. SERGIO — Hum? ROMERO - 
Ali na constituinte. SERGIO - É. Um abras se fala mais tarde. (Inquérito n. 4.367, Ação 
Cautelar n. 4.173, mídia de fl. 236, Relatório de Informação n. 72/2016, pp. 14/15). 

76 Feitos STF. ROMERO - e explode socialmente, então (....) porra, se eu te falar, o RENAN 
reage com a solução de MICHEL, (...) porra, o MICHEL é uma solução que a 
gente pode, antes de resolver, negociar como é que vai ser, MICHEI, vem cá, é 
isso, isso, isso e isso; vai ser assim, as reformas são essas. (-1 ROMERO - tem que ter 
impeachment, não tem saída. SÉRGIO - quem tem que segurar esse no. ROMERO - mas, mas kr, 
conversa boa, conversa, mas vamos ter outrOkas pela frente. [...] SÉRGIO - Rapaz, a solução 
mais fácil era botar o MICHEL. ROMERO - É só o RENA2V que ti contra essa 
porra. SÉRGIO - Um acordo. ROMERO - Que não gosta do MICHEL porque o MICHEL 60 
EDUARDO CUNHA. Eu disse, RENAN esquece o EDUARDO CUNHA, EDUARDO 
CUNHA tá morto, porra. SÉRGIO - Não. É um acorda Botar o MICHEL Um grande acordo 
nacional [..] SÉRGIO - Então ta....então a átuação....6 grave. (Porque ROMERO), eles querem 
pegar todos os políticos. É aquele documento que foi dada... ROMERO - Acabar com a classe política 
para ressurgir, construir uma nova casta pura que não tem nada a ver com isso. SÉRGIO - Não tem 
nada a ver com Issa...e pegar todo mundo. E o PSDB não, não sei se caiu a ficha. ROMERO - Caiu a 

ficha! Ontem eles disseram isso. SÉRGIO — Caiu? ROMBA° — Todos eles. ALOYSIO, SERRA, 
AÉCTO. SÉRGIO — TASSO também caiu? ROMERO Também, também. Todo mundo com o 
mesma...todo mundo na bandeja pra ser comido. SÉRGIO - Exatamente...irso é bom sinal Eles 
achavam que iam comer os outros e não ia sobrar pra ele. [votes sobrepostas]. ROMERO - É, ia sobrar 
pra eles e iam ganhar a eleição. SÉRGIO — É. ROMERO - Entendeu/ Vi a cabeça. Ontemjá saíram 
na real SÉRGIO - O primeiro a ser comido vai ser o AÉCTO. [...] (Inquérito n. 4.367, Ação 
Cautelar n. 4.173, mídia de fL 194, Relatório de Informação n. 70/2016-SPEA/PGR). 
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A partir daí, houve um rearranjo no núcleo politico da orga-

nização apenas para se excluir dele os integrantes do PT, sem que 

isso tenha significado o término das atividades ilícitas por parte da 

organização criminosa. Com  a mudança de mãos da cúpula do Po-

der Executivo Federal, houve necessidade de reacomodação dos de-

mais integrantes que permaneceram na organização. 

MICHEL LEMER assumiu a Presidência da República em 

12.05.2016, provisoriamente, e, em definitivo, no dia 31.08.2016. Na 

sua gestão, garantiu espaços relevantes aos lideres do PP e do 

PMDB que já pertenciam à organização criminosa, com destaque 

ao papel atribuído a Romero Jucá: 

MINISTRO PARTIDO ÓRGÃO 

Blairo Maggi PP Min. Agricultura 

Ricardo Barros PP Min. Saúde 

Romero Jucá PMDB Min. Planejamento 

Sarney Filho PV Min. Meio 
Ambiente 

Helder Barbalho PMDB Min. Integração 
Nacional 

Gilberto Occhi PP Presidência Caixa 
Econômica Federal 

Além desses, MOREIRA FRANCO foi nomeado Ministro-

Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; ELISEU 

PADILHA, Ministro-Chefe da Casa Civil; GEDDEL VIEIRA 

LIMA, Ministro Chefe da Secretaria de Governo; HENRIQUE 
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EDUARDO ALVES, Ministro do Turismo. Esses são os articula-

dores mais próximos de MICHEL TEMER.' 

Com relação a EDUARDO CUNHA, em razão do afasta-

mento do seu cargo determinado pelo Supremo Tribunal Federal 

(em 05.05.2016) e da prisão do seu principal operador, Lúcio Fu-

naro, não pode ser indicado a um cargo no primeiro escalão. Porém, 

como forma de atenuar isso, MICHEL TEMER, atendendo pedido 

seu, fez do Deputado André Moura (PSC-SE) o lider do Governo 

na Câmara, a partir de 18.05.201678. 

MICHEL TEMER nomeou ainda Osmar Serraglio para o 

cargo de Ministro da Justiça (em 7/03/17), abrindo espaço na Câ-

mara dos Deputados ao suplente RODRIGO LOURES, pessoa da 

sua estrita confiança.79  

77 Feitos STF. Em depoimento, Cláudio Melo Filho afirmou: "O momento em que de fato eu 
realizei que o sr. ELISEO PADILHA atuava como preposto do Presidente MIC7-IEL TEMER foi 
durante umjantar que eu fui convidado com o Marcela que ocorreu no Palácio do Jaburu, onde estava o sr. 
Presidente da República, o sr. então Vice-Presidente da República, perdoe, e o sr. ET 'SEU 
PADILHA, à Oca Ministro da Secretaria de Aviação Civil, acredito eu. Nesse momento houve uma 
discussão [...] em que houve uma solicitação &ela a Marcela Odebrecht e a pessoa designada pra 
acompanhar parte da realização dessa solicitação foi o sr. ELISEU PADILHA" [407 a 4'52] 
(Processo n. 4.462/STF, Cláudio Melo Filho, Termo de Colaboração n. 12). Sobre a relação 
entre os articuladores, disse Cláudio Melo Filho: "conheci o rr. ELLSEU PADILHA; me 
tornei, posso dizer, com uma certa proximidade dele muito em função do relacionamento pessoal que eu 
tinha com o ir GEDDEL VIEIRA LIMA, que é anuÀo dele, companheiro dele como parlamentar e de 
dita estrita confiança de um com o outro, então através disso o ir. ET ISEU PADILHA começou a 
perceber que de uma forma ou de outra ele podia ter um relacionamento comigo, de uma certa confiança, 
porque eu tinha a confiança de uma pessoa que era próxima a ele" [2'58 a 3'30] (Processo n. 
4.462/STF, Cláudio Melo Filho, Termo de Colaboração n. 12); "pelas mesmas razões que tive 
com o sr. ELISEO PADILHA, eu tive também um pouco com sr. MOREIRA FRANCO, porque 
ele tinha uma relação de amizade e de confiança com um amigo meu, uma pessoa de minha relação que era 
o ff GEDDEL VIEIRA LIMA, então essa relação de amizade e a proximidade desse trio faz com 
que me aproxime deles de forma mais... com um certo grau de confiança" [240 a 3'05) (Processo n. 
4.462/STF, Cláudio Melo Filho, Termo de Colaboração n. 13). 

78 Sendo que, a partir de 07/03/2017, passou a ser líder do Governo no Congresso Nacional. 
Disponível 	 em: 

<http://www2.camara.leg.br/deputados/oesquisa/layouts  deputados biografia? 
pk=189159&tipo=0>. 

79 Imprensa. Vide dado de corroboração nomistado "Posse de Osmar Serraglio". 
Feitos STF. Em reunião com MICHEL TEMER, ocorrida no dia 07/03/2017, no Palácio 
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Embora não se tenha elementos probatórios da atuação de 

RODRIGO LOURES na organização criminosa antes de 2016, ele 

sempre esteve muito próximo a MICHEL TEMER8° Com o envol-

vimento do nome de GEDDEL VIEIRA LIMA E ELISEU PADI-

LHA nas investigações sobre crimes de corrupção passiva e 

lavagem de dinheiro, surgidas da Ação Cautelar n. 4.044/STF (Ope-

ração Catilinárias)', RODRIGO LOURES passou a ser a pessoa de 

confiança de MICHEL TEMER para tratar dos seus interesses es-

cusos. 

Nesse sentido, em conversa mantida com Joesley Batista in-

dicou expressamente o nome de RODRIGO como sendo o seu 

novo interlocutor em substituição a GEDDEL e PADILHA, veja-

mos: 

Em reunião com MICHEL TEMER, ocorrida no dia 

07/03/2017, no Palácio do Jaburu, Joesley Batista disse ao Presi- 

do Jaburu, Joesley Balista disse ao Presidente da República que "estava conversando" com 
"GEDDEL" e com "PADILHA" para tratar de assuntos de interesse seu e do Grupo J&F. 
Afirmou que, em razão das investigações decorrentes da Operação Lava Jato, gostaria de 
saber com quem deveria falar, ou seja, quem seria o interlocutor do Presidente- A certa 
altura da gravação ambiental, escuta-se, de MICHEL TEMER: "...é o Rod4". Joesley 
Batista busca confirmação: "É o Rodrigo?'. MICHEL TEMER reafirma: "o Rodnko". 
(Inquérito n. 4.483/STF, Audio PR114032017.way (mídia de 11. 59), a partir de 8'54 e, 
depois, em 16'00; degravação constante das fls. 27/28 do Laudo n. 1103/2017 — 
INC/DITEC/PF (fl. 1299 e seguintes). 
Depoimentos colaboradores. Ver Termo de Colaboração n. 2 de Joesley Batista, Vídeo 
"TD 02 Joesley Mendonça 20170407". 

80 Feitos STF. Ver Diário Oficial da União de 26/05/2011, 23/01/2015, 29/04/2015 e 
22/09/2016, além de vídeo de MICHEL TEMER durante a campanha de RODRIGO 
LOURES (Inquérito n. 4.483/STF). Em 2011, foi convidado para ser Chefe de Gabinete 
de MICHEL TEMER na Vice-Presidência da República. Em janeiro de 2015, RODRIGO 
LOURES tornou-se chefe de assessoria parlamentar de MICHEL TEMER na Vice-
Presidência. Em abril de 2015, foi nomeado Chefe de Gabinete da Secretaria de Relações 
Institucionais da Presidência da República. Por fim, foi nomeado Assessor Especial do 
Gabinete Pessoal do Presidente da República. 

81 Culminou na abertura do Processo n. 75108-93.2016.4.01.3400/JFDF, de dezembro de 
2016. A Operação Catilinárias foi deflagrada em 15/12/2015 e serviu de base à Operação 
Cai Bono, de janeiro de 2017. 
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dente da República que "estava conversando" com "GEDDEL" e com 

"PADILHA" para tratar de assuntos de interesse seu e do Grupo 

J&F. Afirmou que, em razão das investigações decorrentes da Ope-

ração Lava Jato, gostaria de saber com quem deveria falar, ou seja, 

quem seria a partir de então o interlocutor do Presidente. A certa 

altura da gravação ambiental, escuta-se, de MICHEL TEMER: "...é 

o Rodrigo". Joesley Batista busca confirmação: ".É o Rodrigo?'. MI-

CHEL TEMER reafirma: "o Rodrigo, pessoa da minha mais alta confi-

ança."' 

Isso fica claro também do diálogo entre Joesley Batista e RO-

DRIGO LOURES do dia 13.03.2017, em que este último disse: 

"Ele [MICHEL IhMER] até disse assim: 'É, então quando... mas diga a 

ele [Joesley Batista] que se ele quiser falar, que ele pode falar com você...". Jo-

esley Batista: "Isso, isso", "Mas agora eu estou autoritado", "Ele me auto- 

Esse interlocutor tinha o senso de missão perfeitamente en-

tendido: — "recebi a nova missão, e soldado só tem uma alternativa, tem que 

cumprir, é tem que atendei", disse RODRIGO LOURES ao Presidente 

do CADE Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo, referindo-se à 

assunção do cargo de Deputado Federal em razão da nomeação de 

Osmar Serraglio para o Ministério da Justiça. Depois, em conversa 

com Ricardo Saud, no dia 24 de abril 2017, RODRIGO LOURES 

explicitou a subserviência: — 'Ai dois dias depois ele [MICHEL Lb- 

82 Feitos STF. Inquérito n. 4.483/STF, Áudio PR114032017.wav (mídia de EL 59), a partir de 
854 e, depois, em 16'00; degravação constante das pp. 27/28 do Laudo n. 1103/2017 — 
INC/DITEC/PF (fl. 1299 e seguintes). 

83 Feitos STF. Inquérito n. 4.483/STF. Degravação constante das pp. 75/76 do Laudo n. 
1247/2017 — INC/DITEC/DPF. 
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MERJ me chama e diz: você vai para a Câmara. Aí eu disse: lá bom, o que o 

senhor quer que eu faça? [...J  você vai ser vice-líder do governo, do PMDB, 

você vai para CCJ. r .1 Ele me deu toda a receita r .1 Eu vou lá com o Pre-

sidente toda quintafeird'." 

No caso tratado entre MICHEL TEMER e Joesley Batista, 

por intermédio de RODRIGO LOURES, originou-se o ajuste de 

pagamento de propina de R$ 500.000,00 por semana ao primeiro e 

um lucro ao grupo J&F de aproximadamente R$ 10.000.000,00 (dez 

milhões de reais). 

O negócio escuso firmado com o grupo J&F é prova cabal 

de que a organização ora denunciada continuou suas atividades cri-

minosas com o término do governo Dilma, sendo que desde então 

os integrantes do núcleo político do PMDB assumiram o protago-

nismo nessa organização, em especial MICHEL TEMER, em razão 

de ser hoje o Chefe do Poder Executivo Federal. 

Ressalte-se que a própria Petrobras fora novamente envol-

vida em negociação ilícita, já que a solução aPresentada ao pro-

blema levado por Joesley Batista foi a celebração de um acordo com 

estatal, no dia 13.04.2017, um mês depois de Joesley ter se reunido 

com MICHEL TEMER e em seguida com RODRIGO LOURES. 

Alem disso, a conversa entre MICHEL TEMER e Joesley 

Batista revelou a conduta daquele no sentido de que Joesley manti- 
84 Feitos STF. De acordo com os elementos de informação produzidos na Ação Cautelar n. 

4.316/STF, RODRIGO LOURES exercia interlocução sobre assuntos do Palácio do 
Planalto e gozava de franco acesso à pessoa do Presidente da República, realizando viagens 
com o mesmo e participando de eventos oficiais (Inquérito n. 4.483/STF, relatório policial 
às fls. 857/858); Informação Policial n. 031-GINQ/STF/DIC0R/PF, fls. 787 e ss; audio 
REC003.wav, a partir de 1h20, Ação Cautelar n. 4.315/STF e IDs n. 2971164, 2995308, 
3331818, 3332669, 3075228 e 3134359; Ação Cautelar n. 4.316/STF fls. 51/54). 
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vesse os pagamentos indevidos a Lúcio Funaro para evitar que ele 

firmasse acordo de colaboração premiada, fatos estes também ob-

jeto de imputação na presente denúncia." 

Esse e outros crimes serão detalhados nos casos concretos 

envolvendo os crimes praticados pela organinção criminosa no que 

toca especificamente à participação dos denunciados, dos seus ope-

radores financeiros e dos grupos econômicos que a eles se associa-

ram para a prática de diversos crimes de corrupção, lavagem de 

dinheiro, dentro e fora do Brasil. 

2.2 Dos crimes praticados por integrantes da organização cri- 

minosa 

Embora o crime de organização criminosa não exija a prática 

dos crimes para os quais os agentes se associaram, os integrantes 

ora denunciados efetivamente os cometeram por diversas vezes. 

Neste tópico, passa-se a narrar, sucintamente, alguns dos cri-

mes que envolveram os denunciados do "PMDB da Câmara dos 

Deputados" e coautores. Importante lembrar, contudo, que os cri-

mes da organi7ação não precisam ser nem foram cometidos sempre 

por todos os seus integrantes, pois, como já dito, mesmo dentro do 

subnúcleo do PMDB ao qual pertencem os denunciados havia unia 

85 Feitos STF. Inquérito n. 4.483/STF, degravação de áudio constante das fls. 20/22 do 
Laudo n. 1103/2017 — INC/DILEC/PF (fl. 1299 e seguintes). 
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divisão interna entre estes, especialmente entre MOREIRA 

FRANCO, GEDDEL VIEIRA LIMA e EDUARDO CUNHA, 

embora isso não signifique que estes não tenham atuado de forma 

conjunta em certos casos, como por exemplo no âmbito da Caixa 

Econômica Federal. 

No caso de MICHEL TEMER e HENRIQUE EDUARDO 

ALVES em alguma medida, embora operassem ilicitamente de 

forma direta determinados cargos, eles tinham também participação 

na propina arrecadada pelos demais membros da organização crimi-

nosa do "PMDB da Câmara" por que lhes cabia o papel de distri-

buir entre estes os cargos que seriam usados como instrumento de 

obtenção de vantagens indevidas. 

Ademais, continuam as investigações da Lava Jato e seus des-

dobramentos. Sendo assim, novas provas podem ser coletadas indi-

cando a prática de outros de crimes. Logo, por um e outro motivo, 

os crimes a seguir narrados não têm caráter exaustivo. 

2.2.1 Petrobras 

A Petrobras se tornou uma das principais fontes de recursos 

ilícitos que aportaram na organização criminosa objeto dos autos 

devido ao tamanho da empresa, ao seu apetite orçamentário e de in-

vestimento. Entre 2007 e 2010, por meio do Programa de Acelera-

ção do Crescimento (PAC), a União investiu R$ 54,8 bilhões no 

país. No mesmo período, as empresas estatais federais  investi

Paill  
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R$ 142,930 bilhões, dos quais a Petrobras respondeu por R$ 

135,387 bilhões. Isso significa que todo o Governo Federal (orça-

mento fiscal, seguridade social e estatais) investiu R$ 197.730 bi-

lhões, sendo que o Grupo Petrobras foi responsável por 68,47% de 

tudo o que foi investido no país entre aqueles anos." 

Por essas características, a Petrobras foi largamente utili7ada 

por integrantes do Partido dos Trabalhadores para obter apoio de 

partidos da base aliada, receber financiamento eleitoral de grupos 

empresariais e auferir recursos diretamente vinculados a crimes pra-

ticados contra a estatal. As vantagens indevidas eram posterior-

mente submetidas a operações financeiras para ocultação de sua 

origem criminosa, sendo utili7ados, normalmente, os seguintes mé-

todos de lavagem de dinheiro: contratos fraudulentos, doleiros, re-

messas de recursos no exterior para contas não declaradas em nome 

de offshores, entregas de valores em espécie e doações eleitorais. 

Nesse contexto, a Petrobras foi loteada entre integrantes do 

núcleo político da organi7ação criminosa como contrapartida ao 

apoio conferido pelos parlamentares do do PP e do PMDB à base 

do governo federal. 

A repartição política das diretorias da Petrobras se revelou 

mais evidente em relação à Diretoria de Abastecimento, à Diretoria 

de Serviços e à Diretoria Internacional, envolvendo sobretudo o PP, 

o PT e o PMDB, da seguinte forma: 

86 Feitos outras instâncias. Esses números estão disponíveis no parecer sobre as contas do 
governo que o Tribunal de Contas da União elaborou em 2010 (Processo n. 5046512-
94.2016.404.7000/JFPR, evento 3, anexo 49). 
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A Diretoria de Abastecimento, ocupada por Paulo Ro-
berto Costa entre 2004 e 2012, era inicialmente de indicação 
do PP, com posterior apoio do PMDB do Senado; 

A Diretoria de Serviços, ocupada por Renato Duque en-
tre 2003 e 2012, era de indicação do PT; e, 

A Diretoria Internacional, ocupada por Nestor Cerveró 
entre 2003 e 2008 e por Jorge Zelada entre 2008 e 2012, era 
de indicação inicialmente do PT e depois do PMDB. 

No caso do subnúcleo do "PMDB da Câmara", do qual trata 

especificamente a presente denúncia, o ingresso na divisão dos car-

gos no âmbito da Petrobras aconteceu no final de 2007, quando a 

bancada do "PMDB da Câmara" de Minas Gerais, liderada por 

EDUARDO CUNHA' e Fernando Alberto Diniz" articulou junto 

ao próprio Partido e ao PT para obter a Diretoria Internacional da 

Petrobras, então chefiada por Nestor Curiat Cerveró", até entãot" 
À° 

87 Feitos outras instár' teias. EDUARDO CUNHA tinha uma relação muito próxima com 
Fernando Dinix, inclusive no tocante a questões financeiras, como atesta o depoimento 
judicial de Nelson Roberto Bornier de Oliveira: "o ex-deputado EDUARDO CUNHA era 
muito ligado ao Fernando Diniz Os dois conversavam muito sobre principalmente essa questão 

financeira... falavam muito em finanças os dois. Via-se uma aproximação muito de perto dos dois, com 
mais relação até do que os próprios deputados do Rio de Janeiro, do partido. Tinham uma relação muito 
próxima realmente, mais até do que os deputados de Minas da bancada do PMDB, muito mais. [...] 
Eles falavam muito sobre dinheiro. Os dois falavam muito sobre situação financeira. Parece-me que o 
Fernando Dinit tinha qualquer coisa de fundo ou tinha aplicações lá fora, no exterior. Eles trocavam 
muita ideia, porque agente se reunia ali na mesa, na liderança do partido, do PMDB [..1" (Processo n. 
5051606-23.2016.4.04.7000/JFPR, evento 253; ver também evento 243). 

88Deputado Federal pelo PMDB entre 1991 e 2009 aí falecido). 
89 Depoimentos colaboradores. Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Termo de 

Colaboração n. 16: "QUE nos entendimentos perante o Governo Federal, foi acertada a manutenção 
na Petrobras do substituto de DELCIDIO AMARAL (eleito Senador pelo PT do Mato Grosso do 
Suo, no caso NESTOR CERVERÓ, na Diretoria da Ana Internacional da estatak QUE, apesar de 
a indicação inicial de NESTOR CERVERÓ ter sido realitada por DELCIDIO DO AMARAL e 
ZECA DO PT, FERNANDO DIN1Z, deputado do PMDB-MG, procurou acertar que o referido 
diretor teria a responsabilidade mensal de repassar US$ 700 mil dólares para o PMDB em propina, 
#ute este, na verdade, fedo por EDUARDO CUNHA; QUE NESTOR CERVER6 não 
conseguiu cumprir com o compromisso de pagamento de US$ 700 mil dékrru e foi substituído por JOÃO 
AUGUSTO HENRIQUES, indicado por EDUARDO CUNHA e pelo PMDB, não tendo ele 
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vinculada aos interesses do grupo da organização criminosa do Se-

nado Federal. O objetivo era conseguir US$ 700.000,00 (setecentos 

mil dólares) mensais em propina para seu grupo. Como Nestor 

Cerveró não conseguiria arrecadar a propina neste montante e fre-

quência, foi retirado do cargo, a pedido do "PMDB da Câmara", 

mais precisamente de EDUARDO CUNHA, que comandava a 

bancada do Partido em MG. Antes de sair, o então diretor conver-

sou diretamente com MICHEL I 	EMER: "Eu estive com o Michel Te- 

mer, levado até pelo doutor Bumlai, que conhecia... Bumlai ... eu tinha 

conhecido o doutor Bumlai. E ligou, marcou uma audiência com o deputado 

Michel Temer, no escritório dele em São Paulo, e eu fui lá, e ele me recebeu 

muito bem, inclusive ele confirma isso, porque isso faz parte do meu depoi-

mento, mas me disse isso, que ele não podia contrariar os interesses, o objetivo 

da bancada que ele comandava. Que ele era o presidente do PMDB'. 

As negociações em torno da redistribuição da Diretoria In-

ternacional integraram o pacote de cargos que foram oferecidos pe- 

sido nomeado para o cargo por enfrentar um problema no TCU; QUE quem assumiu a Diretoria 
Internacional foi JORGE ZELADA, indicado pelo PMDB, após a palavra final de EDUARDO 
CUNHA". Nestor Ct Cerveró, Termo de Colaboração n. 3: "QUE nessa época, o 
Presidente Lula desdava manter a CPMF e necessitava de apoio político:QUE então o PMDB passou a 
dizer ao Presidente Lula que apenas iria apoiar a CPMF se ganhasse a Diretoria Internacional; QUE 
FERNANDO DINIZ era a pessoa que capitaneou o movimento do PMDB nesse sentido; QUE o 
nome que o PMDB da Câmara pretendia indicar para a Diretoria Internacional era JOÃO 
AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, Ex-Diretor da BR DISTRIBUIDORA; .1 não lhe 
interessava quem ficaria na Diretoria — se JOÃO AUGUSTO ou o declarante -, desde que houvesse um 
pagamento mensal de propina no valor de US$ 700.000,00". 
Feitos outras instâncias. "[..] a substituição não foi de uma hora pra outra, foi um processo que 
levou uns 6 meses, uma coisa assim, se iniciou com uma pressão do PMDB da câmara, um grupo de ... foi 
dito depois nos contatos que eu tive com o pessoal em Brarilia, que eu fui procurar, quer dites, esse apoio do 
grupo do senado, que me disse isso, que havia um grupo muito grande de deputados do PMDB liderados 
pelo falecido deputado Fernando Diniz do PMDB de Minas, que pediam a minha substitração na 
diretoria internacional /.... (Processo n. 5051606-23.2016.4.04.7000/JFPR, evento 160, 
depoimento judicial de Nestor Cerveró). Ver, ainda, Termo de Colaboração n. 37 de Nestor 
Cerveró. 

90 (Processo n. 5051606-23.2016.4.04.7000/JFPR, evento 160, depoimento judicial de Nestor 
Cerveró. 
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los integrantes do PT para obter o ingresso do "PMDB da Câmara" 

à base do governo federal, o que aconteceu, conforme já visto, em 

2007. À época havia um forte desgaste da base do governo em ra-

zão da denúncia envolvendo o mensalão. Além disso, interessava ao 

poder executivo federal aprovar a renovação da CMPF, para o que 

seria imprescindível o apoio da bancada do "PMDB da Câmara". 

Pois bem, EDUARDO CUNHA queria para o cargo de dire-

tor da Diretoria Internacional João Augusto Rezende Henriques". 

Contudo, o nome dele restou inviabilizado por conta de entraves no 

Tribunal de Contas da União. João Augusto indicou então o nome 

de Jorge Luiz Zelada, como alguém que atenderia os pleitos do 

grupo representado por EDUARDO CUNHA, como de fato acon-

teceu. Jorge Luiz Zelada operou em vários esquemas ilícitos dentro 

da Diretoria Internacional. 

Mas a negociação em torno do novo Diretor não passou 

apenas pelas mãos de EDUARDO CUNHA e da bancada de Minas 

Gerais, ela contou também com a participação de MICHEL TE-

MER e HENRIQUE ALVES, que deram o aval necessário e im-

prescindível à escolha de EDUARDO CUNHA', que, a essa altura, 

91 Feitos STF. A relação próxima entre EDUARDO CUNHA e João Augusto é atestada por 
conversas entre os dois, extraídas do aparelho de celular de EDUARDO CUNHA, 
apreendido na Operação Catilinárias (Relatório de Análise de Material Apreendido n. 
137/2016, pp. 12/15, Ação Cautelar n. 4.044/STF). Vide também o Relatório Conclusivo 
da Polícia Federal no Inquérito ri. 4.327, pp. 58/59. 

92 Feitos outras instâncias. Foram descobertas duas contas secretas da titularidade de Jorge 
Zelada, mantidas no Principado de Mônaco, uma delas com saldo sequestrado de $ 
10.294.460,10 euros (Processo n. 5004367-57.2015.4.04.7000/JFPR). Jorge Zelada sucedeu 
Nestor Cerveró no comando da Diretoria Internacional da Petrobras. Pelo apoio na 
indicação e manutenção de Jorge Zelada na Petrobras, EDUARDO CUNHA recebeu, 
entre 2010 e 2011, $ 1.311.700,00 francos suíços somente em decorrência de contrato de 
exploração conjunta com a empresa Compagnie Béninoise des Hydrocarbures (CBH), na 
Republica do Benin (Processo n. 5051606-23.2016.4.04.7000/JFPR; e Inquérito n. 
4.146/STF). Antes da indicação de Jorge Zelada, foi aventado o nome de João Augusto 
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já tinha se mostrado importante arrecadador de propina em benefi-

cio daqueles, especialmente junto à FURNAS: "A informação que che-

gou pelo Fernando Diniz à Ooca... o pro'prio Michel... que quem cuidou disso, 

o interlocutor, foi o Michel Temer e o Henrique Alves. A informação  trazida 

pelo Michel Temer e pelo Henrique Alves foi de veto. O veto foi por causa do 

processo, segundo que teria um processo no Tribunal de Conta?". Além 

Rezende Henriques. Houve, no entanto, veto a essa nomeação. Em depoimento judicial, 
Eduardo Costa Vaz Musa afirmou que "a indicação era do PMDB mineiro, mas que o deputado 
EDUARDO CUNHA era que sacramentava a opinião, era uma opinião fundamental para realizar a 
nomeação dele Jorge Zelada!' (Processo n. 5051606-23.2016.4.04.7000/JFPR, evento 146). 
Também Nestor Cerveró, em depoimento judicial, disse que: "/..../ a substituição não foi de 
uma hora pra outra, foi um processo que levou uns 6 meses, uma coisa assim, se iniciou com uma 
pressão do PMDB da câmara, um grupo de ...foi dão depois nos contatos que eu tive com o pessoal 
em Brasília, que eu fui procurar, quer dizer, esse apoio do grupo do senado, que me disse isso, que havia 
um grupo muito grande de deputados do PMDB liderados pelo falecido deputado Fernando Dillk do 
PMDB de Minas, que pediam a minha substituição na diretoria internacional [...1 Eu estive com o 
Michel Temer, levado até pelo doutor Bumlai, que conhecia Bumlai ... eu tinha conhecido o doutor 
Bumlai. E ligou, marcou uma audiência com o deputado Michel Temer, no escritório dele em São Paulo, e 
eu fui lá, e ele me recebeu muito bem, inclusive ele confirma isso, porque isso fazparte do meu depoimento, 
mas me disse isso, que ele não podia contrariar os interesses, o objetivo da bancada que ele comandava. Que 
ele era o presidente do PMDB" (Processo n. 5051606-23.2016.4.04.7000/JFPR, evento 160). 
Depoimentos colaboradores. Segundo Deicídio do Amaral, "o nome do PMDB era JOÃO 
AUGUSTO REZENDE HENRIQIIES, que era muito ligado a MICHEL TEMER; QUE o 
nome de HENRIQUES foi avalizado pelo MICHEL TEMER; QUE, no entanto, o nome de JOÃO 
AUGUSTO REZENDE HENRIQUES foi vetado f..]  QUE JOÃO AUGUSTO 
REZENDE HENRIQUES indicou JORGE ZELADA; QUE JORGE ZELADA foi 
chancelado por MICHEL TEMER e a bancada do PMDB na Câmara; QUE o falecido deputado 
FERNANDO DINIZ teve participação ativa na nomeação de JORGE ZELADA; QUE, então, foi 
indicado JORGE ZELADA para a Diretoria Internacionaã QUE JOÃO AUGUSTO sempre 
atuou nas "sombras" de JORGE ZELADA[...)" (Termo de Colaboração n. 2). Ainda: "JOÃO 
AUGUSTO HENRIQUES foi diretor na BR DISTRIBUIDORA, entre 1998 e 2000; QUE a 
diretoria de JOÃO AUGUSTO HENRIQUES tinha, entre outras atribuições, a compra de etanol e, 
por conta disso, mantinha relação estreita com usineiros; QUE a gestão de JOÃO AUGUSTO 
HENRIQUES foi poümica e, por isso, acabou sendo demitido da BR DISTRIBUIDORA; QUE 
JOÃO AUGUSTO HENRIQUES foi cotado para ser Diretor da Diretoria Internacional da 
Petrobrar, em 2007 ou 2008, com o apadrinhamento de MICHEL TEMER e da bancada do PMDB 
na Câmara, mas teve seu nome vetado pela Presidente =MA R9USSe; diante dos desmandas havidos 
quando foi diretor na BR DISTRIBUIDORA; QUE as diretorias que estão envolvidas com compra e 
venda de etanol são muito cachadas na BR DISTRIBUIDORA; QUE JOÃO AUGUSTO 
I-IENRIQUES fazia operações, enquanto diretor na BR DISTRIBUTDORÃ para obter recursos a 
partir da variação do preço de compra do etanol junto às usinas; QUE a forma de obtenção de recursos 
ilícitos nas operações de compra de eterna consistia na manipulação dar margens de preço do produto, 
estabelecidas pela assim chamada 'Escola de Piracicaba", ligada à área de agronomia e que possui o nome 
'Luis de ,Queirós' QUE estes fatos deram-se entre os anos de 1999 e 2000; QUE o depoente sabe 'fizer 
que JOÃO AUGUSTO HENRIQUES era apadrinhado por MICHEL TEMER, ao menos até a 
tentativa de ser Diretor na Diretoria Internacional da Petrobne (Termo de Colaboração n. 13). 

93 Feitos outras instâncias: Depoimento de EDUARDO CUNHA no Processo n. 5051606- 
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disso, o apoio dos parlamentares liderados por EDUARDO CU-

NHA tinha sido decisivo na disputa à presidência do PMDB em 

2007, quando MICHEL TEMER foi eleito. 

Jorge Luiz Zelada assumiu a Diretoria Internacional da Pe-

trobras em março de 2008, com ele, João Augsuto Rezende Henri-

ques passou a ser o grande operador financeiro da arrecadação da 

propina em proveito dos ora denunciados, em especial de EDU-

ARDO CUNHA, HENRIQUE EDUARDO ALVES e MICHEL 

TEMER. Antes disso, porém, EDUARDO CUNHA já tinha tido 

participação na cobrança de propina relacionada a contrato firmado 

na gestão de Nestor Cerveró. Vejamos: 

Entre os anos de 2006 e 2007, os Senadores Renan Calheiros e 

Jader Barbalho, bem como o ex-Senador Deicídio do Amaral, solici-

taram e receberam de Nestor Cerveró, à época diretor da área inter-

nacional da Petrobras, US$ 6.000.000,00, quantia essa que era parte 

da vantagem indevida de Cerveró por ter facilitado a contratação da 

empresa Samsung para a construção do navio-sonda Petrobras 

10.cor. 

O repasse de tais quantias aos parlamentares foi feito em con-

trapartida ao apoio dos partidos políticos, notadamente PMDB, à in-

dicação e à manutenção de Nestor Cerveró na Diretoria 

23.2016.4.04.7000/JFPR (Evento 268, SENTI, Página 77). 
94 Feitos STF. Os relatos dos colaboradores Fernando António Falcão Soares, conhecido 

como Fernando Baiano (Termo de Declarações n. 01 e n. 09) e Nestor Cerveró, diretor da 
área internacional da Petrobras entre 2003 e 2008 (termos de declaração prestados nos 
Inquéritos n 4.171 e n. 4.172 em 01/03/2016), revelaram a existência de esquema de 
pagamento de propina envolvendo o contrato de aquisição do navio-sonda Petrobras 
10.000, bem como o contrato de alienação da empresa argentina Transener, entre os anos 
de 2006 e 2007 (Inquérito n. 4.171/STF, fls. 02/17 e 284/286); e Inquérito n. 4.172/STF, 
fls. 02/11 e 125/126). 
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Internacional da Petrobras. A operacionaliração do pagamento da 

propina se deu com o auxilio de Fernando Baiano e Jorge Luz, tendo 

este Ultimo se responsabilizado pela entrega aos políticos. 

Além de Nestor Cerveró e Fernando Baiano, Julio Gerin de Al-

meida Camargo'', agindo como representante da Samsung, também 

participou das tratativas ilícitas envolvendo o contrato de aquisição 

do navio-sonda Petrobras 10.000. 

Os contratos foram obtidos mediante o oferecimento de 

US$ 15.000.000,00 (quinze milhões de dólares) e US$ 25.000.000,00 

(vinte e cinco milhões de dólares), para cada avença, a título de pro-

pina.%  

O primeiro navio-sonda, o Petrobras 10000, foi recebido em 

julho de 2009; o segundo, VITORIA 10000, em julho de 2010. A 

partir de então, a Samsung parou de pagar as comissões para Júlio 

Camargo, o que inviabilizou o repasse da propina aos destinatários 

finais.' Fernando Baiano solicitou, então, a intervenção de EDU- 

95 Feitos outras instâncias. Todos eles, que não possuem foro por prerrogativa de função 
no Supremo Tribunal Federal, já foram denunciados e sentenciados em primeiro grau por 
tais fatos (Ação Penal n" 5083838-59.2014.404.7000, que tramitou perante a 13° Vara 
Federal de Curitiba). 
Feitos STF. Perante o Supremo Tribunal Federal, o caso vem sendo investigado no 
Inquérito n. 4.171/DE 

96 Feitos outras instâncias. Conforme contratos de recebimento de comissões por Júlio 
Carnargo, pagos pela Samsung Heavy Industries; auditoria interna da Petrobras 
demonstrando uma série de desconformidades nas contratações dos navios-sondas; Termo 
de Colaboração n. 4 de Júlio Camargo, entre outras provas (Processo n. 5083838-
59.2014.4.04.7000/JFPR, evento 1, anexos 2, 5 e 9, evento 396, out2, e evento 485). 

97 Feitos outras instâncias. Extratos da conta de Júlio Camargo (Piemonte, Banco 
Winterbotham, no Uruguai) apontam diversos créditos consistentes com as comissões 
contratadas e com a falta de pagamento das últimas parcelas, além de demonstrar 
transferência de uma parte dos valores para conta do operador Fernando Soares. O 
rastrearaento também alcançou conta da off shore Russel Advisors, constituída no Panamá, 
cujo beneficiário final era Nestor Cerver6 (Processo n. 5083838-59.2014.4.04.7000/JFPR, 
evento 1, anexo 10, e eventos 23, 549 e 556). Quanto ao segundo contrato de Sondas, 
observe-se transferências realizadas diretamente pelas empresas Treviso Empreendimentos 
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ARDO CUNHA para pressionar Júlio Camargo a pagar a propina 

negociada, em contrapartida ao pagamento de um percentual sobre 

o valor cobrado. EDUARDO CUNHA concordou e para pressio-

nar Júlio Camargo se valeu, em julho de 2011, de dois requerimen-

tos perante a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 

(CFFC) da Câmara dos Deputados. Os requerimentos foram feitos 

pela aliada de EDUARDO CUNHA, a então Deputada Federal So-

lange Almeida, que apresentou, como próprios, os textos elabo 

dos por EDUARDO CUNHA." 

Ltda. e Piemonte Empreendimentos Ltda. de Júlio Camargo, para as empresas Hal.* Eyes 
Administração de Bens Ltda. e Technis Planejamento e Gestão em Negócios Ltda., 
controladas por Fernando Soares (Processo n. 5083838-59.2014.4.04.7000/JFPR, evento 1, 
anexos 13 a 18). 

98 Feitos STF. EDUARDO CUNHA elaborou os dois requerimentos togado no sistema 
Active Direciory da Câmara dos Deputados como o usuário "Dep. EDUARDO CUNHN', 
utilizando sua senha pessoal e intransferível. Os arquivos dos requerimentos criados por 
EDUARDO CUNHA receberam os metadados do usuário logado no momento de sua 
criação — "Dep. EDUARDO CUNHA" (conferir depoimento de Luiz Antonio Souza da 
Eira e das informações prestadas pela Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados por meio 
dos °Brios n. 59, 62 e 63/2015-DG, em cumprimento à requisição do STF nos autos da 
Ação Cautelar n. 3.865, fls. 27/35. EDUARDO CUNHA foi denunciado originalmente por 
esse caso nos autos do Inquérito n. 3.983. O processo atualmente tramita sob o n. 
0100707-22.2016.4.02.0000/TRF2). 
Feitos outras instâncias. Reinquirição de Júlio Camargo nos autos da ação penal 
(audiência de 16/07/2015), sobre a pressão de Fernando Baiano e EDUARDO CUNHA 
para receber a sua parte da propina: "'Fernando realmente nós estamos com problema'. E aí ele me 
disse 'Júlio realmente nós estamos com problema porque eu estou sendo pressionado violentamente, inclusive 
pelo deputado EDUARDO CUNHA, e isso ai vai chegar numa situação muito embaraçosa para mim, 
mas para você com certeza vai ser muito mais embaraçosa'. [.. Ele falou 'Júlio, ele não quer conversar 
com você, ele quer receber'. Eu faki 'bom Fernando, vamos, eu vou mais uma vez verificar, vamos ver o que 
e' possível', e ele falou 'olha, inclusive ele me disse que possivelmente vai fazer uma requisição na câmara 
contra você e contra a Mitsuis. [...] E passado algum tempo, mais ou menos em agosto de 2011, um 
representante, diretor da Mitsui no Rio de Janeiro, senhor Takal, me procurou no meu escritório do Rio de 
Janeiro bastante assustado com o requerimento assinado pela deputada Solange e nesse requerimento 
encaminhado ao Ministro de Minas e Energia, ministro Lobão, elo pedia então que todos os processos da 
Mitsui, sejam com a Petrobnzr diretamente, ou sea com qualquer subsidiária da Petrobrar onde a Mitsui 
tivesse participação, que fossem remetidos ao Ministério de Minas e Energia para uma avaliação e eventual 
remessa dessa documentação ao TCU, e dizia também que pedia uma avaliação, se eu não estou enganado 
no termo, mais ou menos, uma avaliação sobre a minha performance dentro desses contratos [...J Tivemos 
um encontro, o deputado EDUARDO CUNHA, Fernando Soares e eu. Num encontro que eu fui 
bastante apreensivo, o deputado EDUARDO CUNHA conhecido como uma pessoa agressiva, mas 
confesso  que com:»  foi extremante amistoso dizendo que ele não tinha nada pessoal contra mim, mas que 
havia um débito meu com o Fernando no qual ele era merecedor de US$ 5.000.000,00 e que isso 
estava atrapalhando porque estava em véspera de campanha, se não me engano era 
uma campanha municipal, e que ele tinha uma série de compromissos e que eu vinha 
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A utilização abusiva do instrumento politico surtiu efeito e 

os pagamentos voltaram a acontecer a partir de setembro de 2011. 

O valor residual, cerca de US$ 10.000.000,00 (dez milhões de dóla-

res), foi pago de diversas maneiras: em contas no exterior, em espé-

cie, por simulação de contratos de consultoria e, inclusive, em 

doação a Igreja vinculada a EDUARDO CUNHA." 

Há ainda outros exemplos de como a cobrança de propina 

era feita no âmbito da Diretoria Internacional já na gestão de Jorge 

Luiz Zelada. 

Em 26.10.2010, o grupo Odebrecht celebrou contrato com a 

Petrobras para realização de serviços de recuperação de ativos da 

petroleira no exterior (projeto chamado "PAC-SMS") no valor de 

alongando esse pagamento há bastante tempo e que elo não tinha mais condição de aguardar [4". 
(Processo n. 5083838-59.2014.4.04.7000/JFPR, evento 553 — ver transcrição na sentença, 
evento 602). 

99 Feitos outras instâncias. Ver contrato entre Petrobras e Samsung para o fornecimento de 
navios-sondas e notas fiscais comprovando que a Treviso Empreendimentos transferiu R$ 
656.950,00 em 21/12/2011 e RI 377.746,25 em 30/10/212 à empresa Terhnis, e R$ 
298.443,00 em 17/02/2012, R$ 469.250,00 em 30/03/2012, R$ 469.250,00 em 
23/04/2012, R$ 309.075,00 em 25/05/2012, e R$ 377.746,25 em 29/10/2012 à empresa 
Hawk Eyes. Já a Piemonte Empreendimentos transferiu R$ 198.962,00 e R$ 298.443,00 em 
17/02/2012. R$ 281.550,00 em 21/12/2011, R$ 220.000,00 em 24/05/2012, e R$ 
450.000,00 em 05/10/2012 à Hawk Eyes (Processo n. 5083838-59.2014.4.04.7000/JFPR, 
evento 1, anexos 4 e 13 a 18). As empresas Piemonte e Treviso são de Julio Camargo; a 
Hawk Eyes e a Ter/lieis são de Fernando Soares. Como se verifica nas notas fiscais 
emitidas são elas lacónicas em relação à causa do pagamento, reportando-se unicamente a 
"consultoria". 
Feitos STF. Os extratos bancários das empresas Piemonte Empreendimentos Ltda (CNPJ 
04.733.787/0001-51) e Treviso Do Brasil Empreendimentos Ltda (CNPJ 52.445.434/0001-
07), ligadas a Julio Geria De Almeida Camargo, referentes ao período de 01/01/2006 a 
01/10/2014, foram obtidos pelo Ministério Pública Federal por meio de ordem judicial 
expedida pelo juiz federal Sergio Moro, que resultou no afastamento de sigilo bancário 
código 001-MPF-001113-78 no Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - 
Simba do MPE O exame das movimentações bancárias revelou que Julio Camargo efetuou 
2 (dois) pagamentos em lavor da Igreja Evangélica Assembleia De Deus (CNP J 
44.595.395/0001-98), ambos no dia 31/8/2012 e no mesmo valor de R$ 125.000,00 
(Inquérito n. 3.983, Relatório de Análise rt. 088/2015 — SPEA/PGR, th 1501 e ss). 
Fernando Soares, Nestor Cerveró e Júlio Camargo já foram condenados por esses fatos, no 
bojo do Processo n. 5083838-59.2014.4.04.7000/JFPR. EDUARDO CUNHA foi 
denunciado pela Procuradoria Geral da República. 

66 de 245 



PGR 	 Inquéritos n. 4.327/DF e 4.483/DF 

US$ 825.660.293,00. Rogério Araújo, executivo da Odebrecht, foi 

procurado alguns meses antes do lançamento da carta convite por 

Aluísio Teles Ferreira Filho, gerente da Diretoria Internacional da 

Petrobras. Em troca do pagamento de propina, Aluíso Teles 

prometeu a Rogério Araújo acesso a informações antecipadas sobre 

o projeto e manipulação dos prazos editalícios. 

No dia 15 de julho de 2010, EDUARDO CUNHA, HENRI-

QUE ALVES e MICHEL TEMER, então candidato à vice-presi-

dência da República na chapa com Dilma Rousseff, reuniram-se 

com executivos da Odebrecht para tratar da propina decorrente do 

esquema. Na oportunidade, buscavam uma confirmação por parte 

de Márcio Faria, superior hierárquico de Rogério Araújo, a respeito 

do arranjo. Foi-lhes reafirmado que a Odebrecht pagaria os valores, 

em operação associada ao doleiro João Augusto Rezende Henri-

ques, operador financeiro do grupo político dos ora denunciados, 

com o chefe do Setor de Operações Estruturadas da empreiteira, 

Hilberto Silva. Durante o encontro, ocorrido no escritório político 

de MICHEL TEMER, em São Paulo, ao ser questionado por Már-

cio Faria da Silva sobre como seria assumir o papel de vice-presi-

dente de Dilina, MICHEL TEMER falou: 'Não, se acontecer qualquer 

coisa ai; esses dois, esses rapazes aqui', ele apontou pros dois Deputados, 

HENRIQUE EDUARDO ALVES e EDUARDO CUNHA, falou: 

'não, pode deixar que ela vem e fica aqui; esse jovens, esses rapazes resolvem 

pra mim lá, não estou preocupado'. [Fica aqui sinalizando] pro colo dele. 

EDUARDO CUNHA, por sua vez, tomou a palavra: 'olha, 

pessoal tá no processo de contratação do contrato PAC SMS com a Petrobras, 
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Diretoria Internacional, e tenho o compromisso que realmente /inaudível] vai 

ter uma contribuição muito importante pra Partido'. A propina acertada foi 

de 5%, sendo 4% para EDUARDO CUNHA, HENRIQUE EDU-

ARDO ALVES e MICHEL TEMER, e 1% para integrantes do 

100Feitos outras instâncias. No âmbito da Justiça Estadual do Rio de Janeiro, Jorge Luiz 
Zelada, Aluisio Teles Ferreira Filho, João Augusto Henriques Rezende e outras pessoas 
foram condenadas por dar causa à modificação do ato convocatório da licitação do Plano 
de Ação de Certificação em SMS da Área Internacional da Petrobras, possibilitando a 
concessão de vantagens financeiras indevidas à Construtora Norberto Odebrecht (Processo 
n. 0232574-02.2014.8.19.0001/TJRJ, sentença em anexo). 
Feitos STF. Em depoimento prestado à Força Tarefa da Lava Jato, Márcio Faria da Silva, 
executivo da Odebrecht, afirmou: "tinha um intermediário ou lobirta, o nome que você queira dar, o 
interlocutor entre a Diretoria Internacional da Petrobrar, que era nomeada pelo PMDB, e a diretoria 
internacional, sr. João Augusto. Procurou Rogério e faku 'olha, esse projeto ida Diretoria Internacional e 
pra que ele caminhe, seja assinado e vá dentro dos trâmites normais, o Partido precisa de uma contribuição 
expressiva nesse contrato'. Aí, falou o número: '5%', valor muito alto [correspondeu a aproximadamente 
US$ 40.000.000,001 Rogério me trouxe e falou 'O Márcio, o projeto só vai voar com isso'. 'E quem 
trouxe?' 'João Augusto Henriques'. 'E quem ele érIntermediário entre... interlocutor entre a Diretoria e 
o Partido'. Falei: 'ó, vamo em frente, paciência, vamo pagar' [...] Num belo clia eu recebo um e-mail do 
Rogério, convocando pra uma reunião que ele chamou de cúpula do PMDB. 'Bom Márcio, a reunião vai 
ser dia 15/ 07/ 2010' [..] E falou, olha: 'o local da reunião é no escritório político, na Rua António 
Iinaudívell, 470, bem próximo da Praça Panamericatia'. [...] Chegando lá eu soube que se tratava do 
escritório político do ir. MICHEL IEMER, à época candidato a Via-Presidente da República na 
chapa com a Dilma [..] Chegando, nos anunciamos, nos colocaram na sala, num „rainha de espera por 
muito pouco tempo. Chegando na sala, cumprimentei o ex-deputado EDUARDO CUNHA, que estava 
também já na sala de espera; a gente cumprimentou e logo logo fomos anunciados, fomos anunciados, 
entramos numa sala maior e nessa sala estava presente o MICHEL TEMER, ele sentou na cabeceira 
[...J, eu sentei aqui, Rogério aqui, do lado de lá EDUARDO CUNHA, o Deputado HENRIQUE 
EDUARDO ALVES e o João Augusto mais aná Foi assim que nós chegamos e ficamos na reunião 
[...I Foi às apresentações, porque eu não conhecia nem o TEMER, o MICHEL TEMER, nem 
conhecia o Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES; apresentações, muitas amenidades, 
falamos da política, como é que seria; eu que não conhecia, foi a única vez  que tive com o 7EA4ER; 
perguntei 'Dr. como é que é ser Vice-Presidente da Dikra, eu não conheço a Dilata, &kern que é uma 
pessoa muito complicada' Aí o pessoal riu, aquela coisa toda, e pra minha surpresa, afim até com 
intimidade pra quem nunca o tinha visto, falou: Não, se acontecer qualquer coisa aí, esses dois, esses 
rapazes aqui', ele apontou pros dais Deputados, HENRIQUE EDUARDO ALVES e 
EDUARDO CUNHA, falou: 'não, pode deixar que ela vem e fica aqui; esse jovens, esses rapazes 
resolvem pra mim lá, não estou preocupado'. /Fica aqui sinalizando] pro colo dele. [...] passadas ar 
amenidades, o EDUARDO CUNHA tomou apalavra, explicou, falou: 'olha, pessoal tá no processo de 
contratação do contrato PAC SMS com a Petrobrar, Diretoria Internacional, e tenho o compromisso que 
realmente Iinaudivell vai ter uma contribuição muito importante pra Partido'. Não nos falou em valores, 
mas entre eles estava João Augusto e eu confirmei que honraria o compromisso. [...1 Totalmente vantagem 
indevida, porque era um percentual em cima de um contrato, ninguém falou em diretório, sea ele mia:arpa!, 
estadual, nada [." [12140 a 18'52] (Inquérito n. 4.383/STF, mídia de fl. 15). Entre outros 
documentos, há nos autos cópia do e-mail de Rogério Araújo avisando Márcio Fatia da 
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Firmado o negócio, foram pagos quase US$ 32 milhões aos 

denunciados EDUARDO CUNHA, HENRIQUE EDUARDO 

ALVES e MICHEL TEMER. Em planilha apresentada por Mário 

Fatia, consta o resumo dos pagamentos de propina, aparecendo 

como intermediários dos valores destinados ao PMDB os coclino-

mes "TREMITO" e "MESTRE". Segundo Luiz Eduardo, executivo 

da Odebrecht, os codinomes "Tremito" e "Mestre" referem-se a 

operadores ligados a esse esquema do "PMDB da Câmara". 

No ano de 2010 foram pagos US$ 3.062.861,00 em favor de 

TREMITO (codinome identificador do "PMDB da Câmara"), 

sendo o equivalente a US$ 2.000.000,00 pagos em espécie no Brasil 

e os outros US$ 1.062.861,00 pagos no exterior. 

Vaiem. em 251 
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reunião, com indicação da data e do local. No documento, lê-se (transcrição parcial): 
"Enviado em: quarta-feira 14 de julho de 2010 14:18 / Mareio, Reunido confirmada para amanha, 
Au Antonio Batuira, 470, ha Panameticana, Alto Pinheiros, as 11;30 hrs. Estou indo hoje a tarde e 
ficarei hospedado no Tivoli/Akmeda Santos. Rogério." (Inquérito n. 4.383/STF, mídia de fl. 15, 
dado de corroboração nominado "ME — ANEXO 21)"). Recentemente, dia 14/06/2017, 
Lúcio Bolonha Punam disse à Policia Federal: "confirma as ~et dos executivos do grupo 
Odebrecht e de EDUARDO CUNHA quanto ao conhecimento do presidente MICHEL TEMER a 
respeito da propina sobre o contrato das plataformas  entre a Petrobras INTERNACIONAL e o grupo 
Odebrecht; que essas irformapies lhe foram repassadas por EDUARDO CUNHA' (Inquérito n. 
4.483, fl 668). 
Os fatos vem sendo investigados no bojo do Inquérito n. 4.383, perante o Supremo 
Tribunal Federal, exceto quanto a MICHEL TEMER, em razão de imunidade temporada à 
persecução penal (ato ocorrido em 2010, estranho ao exercício do mandato). 
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Já em 2011 foram pagos US$ 14.850.000,00 em favor de 

MESTRE e TREMITO, sendo o equivalente a US$ 3.300.000,00 

pagos em espécie no Brasil e os outros US$ 11.550.000,00 pagos no 

exterior. 
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Por fim, no ano de 2012 a Odebrecht pagou US$ 

14.150.000,00 destinados a MESTRE e a TREMITO, sendo o equi-

valente a US$ 5.900.000,00 pagos em espécie no Brasil, enquanto 

outros US$ 8.250.000,00 foram pagos no exterior. 
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Os extratos bancários encontrados no Drousys corroboram 

as afirmações de Márcio Faria da Silva e revelam que dos US$ 32 
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milhões, o total de US$ 20.862.861,00 foram pagos ao PMDB no 

exterior a partir de contas bancárias em nome de um offshore vincu-

lada à Odebrecht, denominada CONSTRUCTORA INTERNACI-

ONAL DEL SUR, aberta no CREDICORP BANK S.A., além de 

outras quatro offshores também vinculadas à Odebrecht, denomina-

das KLIENFELD SERVICES LTD, TRIDENT INTER TRA-

DING LTD, INNOVATION RESEARCH ENGINEERING 

AND DEVELOPMENT LTD e MAGNA INTERNATIONAL 

CORP, cujas contas bancárias eram no MEINL BANK de ANTI-

GUA. 

Conforme já apurado no curso das investigações da Opera-

ção Lava Jato, no ano de 2010 a Odebrecht adquiriu parte das ações 

do MEINL BANK de ANTIGUA, no CARIBE, com o objetivo de 

abastecer contas no exterior para que o Setor de Operações Estru-

turadas da empresa pudesse distribuir a propina. 

Em uma planilha obtida no Drousys foram identificadas 50 

(cinquenta) contas correntes abertas pela Odebrecht no MEINL 

BANK de ANTIGUA, dentre as quais as utilizadas para realizar os 

pagamentos de propina ao PMDB no exterior. 

Os extratos bancários identificados no Drousys, com as mo-

vimentações financeiras da conta em nome da offshore da Odebrecht 

denominada CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR, 

aberta no CREDICORP BANK S.A, confirmam as afirmações do 

colaborador e comprovam os quatro pagamentos para o PMDB no 

exterior, em favor da empresa GRAND FLOURISH, totalizando 
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US$ 1.062.861,00, nos dias 21/7, 17/8, 20/8 e 13/9/2010, como se 

vê no Relatório de Análise da SPEA/PGR n. 115/2017: 

ii 

ESTADO DE C UENTA 
CTA. CTE. REGULAR JURIDICA LOCAL 

CREDICORP BANK S.A 

RUC: 37405-45-267330 	135.,  75 

Pagina: 3IS 
Fecha de Corte 2008101/01 
Fecha Hasta 2011/12/31 
Cliente: 4010177279 

EJecutivo: FRANK ARCHIBOLD TOPPIN 
Telefono 210-1111 
Fax 
E-mall 

CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR Si 

EDIFICIO WORLD TRADE CENTER, PISO 10 
PANAMA, REP. DE PANAMA. 

1 

1 

Fecha 	Transaccion Ref. Retiros 	 Depositas Saldo 	I 	Disponible 

2010/07/21 	77 ENVIADA N/O GRAND FLOUR1 120[ 256,410.001 5,467.881 

2010/08/17 	177 ENVIADA N/O GRAND FLOURI nj 268,817.001 	 1 1,110,559.881 

2010/08/20 	1TT N/O GRAND FLOURISH INTL cJ 612001 288,817.001 5.121,534.731 

2010/09/13 1TT ENVIADA N/O GRAND FLOUR1 651 268.817.001 6,854.937.661 

Note-se que o primeiro pagamento no exterior foi feito em 

21/7/2010, apenas seis dias após a reunião dos executivos da Ode-

brecht com MICHEL TEMER, EDUARDO CUNHA e HENRI-

QUE ALVES, que se deu em 15/7/2010 no escritório de MICHEL 

TEMER. 

Em relação ao ano de 2011, a Odebrecht pagou propina no 

exterior no montante de US$ 11.550.000,00 em favor do "PMDB 

da Câmara" valendo-se da mesma conta. 
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Os extratos bancários obtidos no Drousys, com as movimen-

tações financeiras das contas em nome das offsbores da Odebrecht 

KLIENFELD SERVICES LTD, TRIDENT INTER TRADING 

LTD, INNOVATION RESEARCH ENGINEERING AND DE-

VELOPMENT LTD e MAGNA INTERNATIONAL CORE 

abertas no MEINL BANK de ANTIGUA, comprovam os nove pa-

gamentos para o PMDB no exterior, em favor da empresa GVTEL, 

tot2li7ando US$ 11.550.000,00, no ano de 2011. 

Os US$ 11.550.000,00 foram pagos em 2011 da seguinte 

forma: US$ 4.600.000,00 por meio da conta INNOVATION RE-

SEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD, US$ 

4.300.000,00 originários da conta KLIENFELD SERVICES LTD, 

US$ 1.650.000,00 da conta MAGNA INTERNATIONAL CORP e 

US$ 1.000.000,00 a partir da conta TRIDENT INTER TRADING 

LTD, como se vê: 
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NI EINE B A. NT K. 
(Antigua) Limiten 

ACC'OUNT STATEMENT 

Account Name: lnnovation Research Engineenng and Development LTD Date: 

 

16/ago/17 

Account Number:  

Date Transachon 

244006 

 

Currency: USD 

Description Value 

 

1-Jun-11 Internai Transfer GVTEL Corp S.L 450.000.00 
8-Jun-11 Internai Transfer (INTEL Cora S.L. -1.650.000,00 
9-Sep-11 Internai Transfer GVTEL Cora S.L 450.000,00 
8-Nov-11 intentai Transfer GVTEL Corp S.L -1.650.000,00 

TOTAL 4.600.000,00 

MEINL, a BANK 
(Antigua) Limitcd 

ACCOUNT SlATEMENT 

Account Name: 
	

Klienfeld Services Ltd. 	 Date: 
	

16/ago/17 

Account Number: 
	

244001 
	

Currency: USD 

Date Transaction Description 
	

Value 

14-Jul-11 Wire Transfer Gvtel Corp S.L. -1.000.000,00 
10-Aug-11 Internai transfer GVTEL Corp -1.650.000,00 
14-0a-11 Infernal Transfer GVTEL Core S.L -1.650.000,00 

TOTAL 4.300.000,00 
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Value 

-1.650.000,00 

-1.550.000,00 

Date: 
	

1 6/ag o/17 

Currency: USD 

Description 	 Value 

GVTEL CORP S.L. 

TOTAL 

 

-1.000.000,00 

  

 

4.000.000,00 

  

PGR 
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MEINL, BAN K 
(Antigua) Limited 

.1( 'COUNT STATE IEN 

Account Name: 

Account Number: 

Date Transachon 

25-Nov-11 Internai transfer 

Magna International Corp 

244035 

Description 

GVTEL Corp 
TOTAL 

MEINL, B N K 
(Antigua) Limited 

ACCOUNT STATEMENT 

Account Name: 

Account Numbei 

Date Transaction 

14-Sep-11 Internai Transfer 

Trident Inter Trading Ltd Date: 
	

16/ago/17 

244003 	eimi lieeme reemirretic : USD 

No que se refere ao ano de 2012, a Odebrecht transferiu para 

essa mesma conta unlinda no ano anterior para pagamentos a 

EDUARDO CUNHA, MICHEL TEMER e HENRIQUE EDU-

ARDO ALVES o montante de US$ 8.250.000,00. 
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Os extratos bancários identificados no Drousys, com as mo-

vimentações financeiras das contas em nome das offshores da Ode-

brecht KLIENFELD SERVICES LTD, TRIDENT INTER 

1RADING LTD e INNOVATION RESEARCH ENGINEE-

RING AND DEVELOPMENT LTD, abertas no MEINL BANK 

de ANTIGUA, comprovam os cinco pagamentos para o PMDB no 

exterior, em favor da empresa GVTEL, tota1i7ando US$ 

8.250.000,00 no ano de 2012. 

Os US$ 8.250.000,00 foram pagos em 2012 da seguinte 

forma: US$ 4.950.000,00 por meio da conta INNOVATION RE-

SEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD, US$ 

2.300.000,00 originários da conta TRIDENT INTER TRADING 

LTD e US$ 1.000.000,00 a partir da conta KLIENFELD SERVI-

CES LTD, como mostram os extratos: 
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M E 1 NT B A NI IC 
(Antigua) Limited 

ACCOUN1 STA 11:MEM 

Account Name: 	 Innovation Research Engineenng and Development LTD Date: 	16/ago/17 

Account Number: 
	

244006 
	

Currency: USD 
Date Transaction Description 	 Value 

26-mar-12 Infernal Transfer APITEL CORP -1E50.00040 
24-Apr-12 Internai Transfer GVTFJ- CORP -1.650.000,00 
24-May-12 Internai Transfer OVTEL Corp AL -1.650.000,00 

TOTAL -4950.000,00 

MEINL _AN K 
(Antigua) Limited 

WCOUN 1 ti I ATEMEN1 

Account Name: 
	

Trident Inter Trading Ltd 
	

Date: 
	

16/a go/17 

Account Numbei 
	

244003 
	

Currency: USO 

Date Transaction 
	

Description 
	

Value 

14-Feb-12 Internai Transfer 

 

GVTEL Corp 

TOTAL 

  

  

-1300.000,00 

   

    

   

-2.300.000,00 
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MEINL BANK 
(Andgua) Limited 

ACCOUNT STATEMENT 

Account Name: 

Account Number: 

Klienfeld Services Ltd. 

244001 

Date: 16/agof17 

Currency: USD 

Date Transaction Description 

30-Jan-12 Intemal Transfer 	GVTEL Corp S.L. 

TOTAL 

Value 

-1.000.000,00 
-1.000.000,00 

Importante ressaltar que a GVTEL, benefirãria no exterior 

da maior parte dos pagamentos de propina destinados ao PMDB, é 

uma empresa sediada na Espanha e tem como beneficãrio efetivo 

(beneficiai ownet) Rodrigo Tacla Duran, advogado que atuava no Setor 

de Operações Estruturadas da Odebrechtull. 

Nesse sentido, verifica-se que US$ 20.862.861,00 foram des-

tinados ao PMDB nas contas bancárias denominadas GRAND 

FLOURISH e GVTEL, esta última aberta no MEINL BANK de 

ANTIGUA por Rodrigo Tacla Duran. 

Conclui-se, portanto, que os extratos bancários obtidos no 

Drousys, infraestrutura de comunicação urdindo pelo Setor de 

101Relatórios. Feitos outras instâncias. Relatório de Análise n. 115/2017 — SPEA/PGR. 
Tacla Duran já foi denunciado no âmbito da Operação Lava Jato pela prática, no período 
compreendido entre entre 2009 e 2015, do delito de lavagem de capitais. Em um dos casos, 
Rodrigo Tacla Duma dissimulou a origem de R$ 5.341.527,54, provenientes dos crimes de 
cartel, fraude a licitação e corrupção, mediante a realização de onze pagamentos com lastro 
em contrato simulado entre a UTC Engenharia S/A e a empresa Econocell do Brasil Ltda 
(Processo n. 5015608-57.2017.404.7000/JFPR, vide denúncia em anexo). 
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Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht, confirmam as afir-

mações do executivo da Odebrecht Márcio Faria da Silva quanto 

aos pagamentos de propina no exterior no montante de US$ 20,8 

milhões, destinados a políticos do "PMDB da Câmara dos Deputa-

dos", nos anos de 2010, 2011 e 2012.1" 

Vale ressaltar que foram identificadas outras movimentações 

suspeitas relacionadas à GVTEL, além dos pagamentos de propina 

ao PMDB no montante de US$ 20.862.861,00, depositados em 

2010, 2011 e 2012 nas contas das empresas GRAND FLOURISH e 

GVTEL pelas offrhores da Odebrecht no exterior. No mesmo perí-

odo, foi possível identificar outros pagamentos, no total de US$ 

71.740.484,32, originários das mesmas offshores da Odebrecht e tam-

bém em beneficio da conta da empresa GVTEL.'" 

102Depoirnentos colaboradores. Vide Termo de Colaboração n. 2 de Márcio Faria, dado de 
corroboração nominado "MF — Anexo 2H", pp. 13 e st, onde constam os extratos de 
transferência da conta da Magna Internatbnal Corp, no Meinl Bank Antigua, para a conta 
da empresa Teci Trade Corporation. Vide também Relatório de Análise n. 115/2017 — 
SPEA/PGR. "Depois, conversando internamente, eu ouvi dizer, entendi [...] que seria pra PMDB de 
Minas Gerais [...J uma parte desse dinheiro" [2'45 a 3'09] (Luiz Eduardo Soares, Termo de 
Colaboração n. 14, Vídeo). Sobre uma parte da propina, Luiz Eduardo Soares afirmou: 
"Esses R$ 6.500.000,00 eu te diria que tinha o PMDB de Minas envolvido, porque a pessoa que o 
César Rocha apresentou a mim — Angelo Lauria — é ligailo ao João Augusto Henriques, comentou várias 
vezes, era uma pessoa muito faladora, que ele queria receber em Belo Horizonte, porque ele tinha que pagar 
pro (bile dele lá [...J" 16'33 a 720] (Luiz Eduardo Soares, Termo de Colaboração n. 14, 
Vídeo). O colaborador Márcio Faria trouxe, no seu Termo de Colaboração n. 2, a planilha 
referente à propina do "PAC-SMS". Nela, há indicação dos codinomes "Mestre" e 
"Tremito", relacionados ao "PMDB da Câmara" e a seus operadores para o caso, um deles 
identificado como Ângelo Laurá, e as indicações dos pagamentos. Vide, a respeito, 
Relatório de Análise n. 115/2017 — SPEA/PGIL Na entrevista que concedeu à Revista 
Época, em 2013, João Augusto Rezende Henriques acabou confessando que "Não [gosta] de 
mexer com o dinheiro dos outros", "O Angelo (Lauria) trabalha para as minhas coisas. Cobra aparte 
financeira (das empresas,?', "O dinheiro que eu ganhava kifora, se quisesse trazer algum, o Ângelo trazia 
para mim, fazia a ponte (com os dokiros)". Disponível em: 
<http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2013/08/lobista-aponta-mais-empreiteiras-com-
que-tinha-bnegocios-na-Petrobrasb.html>. 

103Relatórios. Ver Relatórios de Análise n. 115/2017 e 140/2017 — SPEA/PGR. 
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Outro exemplo da atuação da organização criminosa, especi-

ficamente no que concerne ao subnúcleo do "PMDB da Câmara", 

também envolveu EDUARDO CUNHA. Vejamos. 

Entre o ano de 2010 e os meses de maio e junho de 2011, 

EDUARDO CUNHA solicitou e recebeu, no exercício e em razão 

de sua função parlamenta; a vantagem indevida de $ 1.311.700,00 

(um milhão, trezentos e onze mil e setecentos) francos suíços, cor-

respondentes a R$ 5.286.151,00 (cinco milhões, duzentos e oitenta 

e seis reais mil cento e cinquenta e um reais), recebidos a partir da 

conta Z203217, no Banco BSI, da offshore Acona International In-

vestments Ltda., valores estes adquiridos indevidamente pela atua-

ção do ex-parlamentar na aquisição, pela Petrobras, de um campo 

de petróleo em Benin, país da região ocidental da África, da Compa-

nie Beninoiçe às Ilydrocarbures San l (CBH), pelo valor de US$ 

34.500.000,00 (trinta e quatro milhões e quinhentos mil reais). 

A propina foi paga por Idalécio de Castro Rodrigues de Oli-

veira, proprietário do bloco petrolifero em Benin. Idalécio Oliveira 

contratou os serviços do lobista e operador João Augusto Rezende 

Henriques com vistas a facilitar e abrir as portas para a negociação. 

João Augusto, conforme descrito nesta denúncia, era o responsável 

por cobrar e receber a propina referente aos contratos da Diretoria 

Internacional da Petrobras e repassar aos políticos do PMDB res-

ponsáveis pela indicação e manutenção de Jorge Zelada no cargo de 

Diretor Internacional. 
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Esse operador intermediou o repasse da propina, que teve o 

seguinte caminho: dos US$ 34.500.000,00 (trinta e quatro milhões e 

quinhentos mil dólares) pagos pela Petrobras Oil and Gas BV para 

a CBH (03.05.2011), a própria CBH transferiu US$ 31.000.000,00 

(trinta e um milhões de dólares) para a conta da holding Lusitnnia Pe-

troleum Limited. Depois, em 05.05.2011, US$ 10.000.000,00 (dez 

milhões de dólares) foram transferidos da conta da Lusitania para 

uma conta suíça titulatizada pela offshore Acona International Invest-

ments Ltd., cujo beneficiário final era João Augusto Rezende Henri-

ques. Dessa conta da Acona Ltd., $Fr 1.311.700,00 (um milhão, 

trezentos e onze mil e setecentos) francos suíços foram transferidos 

para a conta de n° 4548.1602 no Banco Merril Lynch, depois suce-

dido pelo Julius Baer, em Genebra, em nome de Orion SP, cujo 

procurador responsável era EDUARDO CUNHA104.' 

Dos US$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares) recebidos 

por João Augusto Rezende Henriques, e retirada a parte que coube 

diretamente a EDUARDO CUNHA, US$ 7.860.000,00 (sete mi 
104Feitos outras instâncias. Documentos bancários e carta de solicitação de transferência 

(Processo n. 5051606-23.2016.4.04.7000/JFPR, evento 2, arquivo AP-INQPOL21, 
principalmente fls. 11, 34/39, 138, 173, que corresponde ao apenso 5 do inquérito). Na 
documentação da conta da Orion, há referência de que EDUARDO CUNHA era titular de 
quatro contas na instituição financeira: "Essa é uma conta aberta com os recursos do Sr. 
EDUARDO CUNHA (..) Ele atualmente mantém cinco milMes de dólares em quatro contas no 
Merrill Liitch (as principais sendo Orion e Ttiumph). Kopek é uma conta para carteio de crédito do Sr. 
Cunha e esposa. Netherton é para novos negócios (pouco financiados até o momento), Opa mais rendas 
para investimentos em 2012 quando negócios de energia se desenvolverem." [tradução] (Processo n. 
5051606-23.2016.4.04.7000/JFPR, evento 2, arquivo AP-INQPOL24-, fls. 3/35, que 
corresponde ao apenso 07 do inquérito; evento 205, extr3, eirixl e comp2; evento 2, 
arquivo AP-INQPOL20, que corresponde ao apenso 04 do inquérito). 

105Feitos outras instâncias. Ver, ainda, descrição traduzida do procedimento de investigação 
patrimonial adotado pelas autoridades suíças sobre contas bancárias de EDUARDO 
CUNHA; e Relatório de Auditoria R-05.E.003/2015 realizado pela própria Petrobras 
(Processo n. 5051606-23.2016.4.04.7000/JFPR, evento 2, inql, fls. 81/87; evento 85, 
anexo38; e evento 87). Em razão do cometimento desses fatos, EDUARDO CUNHA foi 
condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão fraudulenta de divisas, no 
Processo n. 5051606-23.2016.4.04.7000/JFPR. 
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lhões, oitocentos e sessenta mil) foram pulverizados em diversas 

contas no exterior, cujos titulares não foram ainda identificados. 

Observe-se, também, que EDUARDO CUNHA transmitiu parte 

do dinheiro por ele recebido para outras contas no exterior. O me-

canismo se enquadra na regra de levantamento de propina pela or-

ganização criminosa: facilitações de contratos, recebimento de 

comissões por intermediários, repasse para EDUARDO CUNHA e 

posterior divisão entre outros integrantes do núcleo político. 

O esquema ilícito no âmbito da Diretoria Internacional 

envolveu ainda a empresa Vantage Drilling Corporation. Entre os 

meses de julho e dezembro de 2008, Hamyhon Padilha e Nobu Su 

ofereceram e prometeram vantagem indevida no valor total de US$ 

31.000.000,00 (nina e um milhões de dólares) ao Diretor da Área 

Internacional da Petrobras Jorge Luiz Zelada e ao gerente dessa 

Área, Eduardo Musa, para determiná-los a favorecer a empresa 

Vantage Drilling Corporation nas negociações para a contratação 

do navio-sonda Titanium Explorer pela Petrobras, ao custo de US$ 

1.816.000.000.000 (um bilhão, oitocentos e dezesseis milhões de 

dólares). O valor total da vantagem indevida incluía não só a 

propina paga ao Diretor Jorge Luiz Zelada e ao gerente Eduardo 

Musa, mas também os custos operacionais da transação e a parte 

destinada ao PMDB. 

A aceitação da vantagem indevida foi intermediada pelos 

operadores Raul Schmidt Felipe Junior e João Augusto Rezende 

Hentiques, os quais atuaram na negociação como verdadeiros pre-

postos do diretor Jorge Luiz Zelada, aceitando e recebendo parte da 
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vantagem indevida da operação. Vale frisar que João Augusto Re-

zende Henriques afirmou em entrevista jornalística que, do con-

trato firmado entre Petrobras e Vantage, o montante de US$ 

10.000.000,00 (dez milhões de dólares) foi destinado aos integrantes 

do PMDB da organização criminosa, partido que apadrinhou a in-

dicação de Jorge Luiz Zelada ao cargo de Diretor Internacional. A 

reportagem foi objeto de análise pela Comissão Interna de Apura-

ção n° 121/2013, que concluiu que há possibilidade concreta de que 

João Augusto Rezende Henriques tenha "exercido influência e atu-

ado como intermediador de negócios de responsabilidade da área 

internacional". 

O pagamento de vantagem indevida destinada a EDUARDO 

CUNHA, HENRIQUE EDUARDO ALVES e MICHEL 1E-

MER, responsáveis pela indicação de Jorge Zelada, ocorreu por in-

termédio do lobista João Augusto Rezende Henriques, operador do 

grupo político no âmbito da Petrobras, mediante contrato de Co-

mission Agreement no valor de US$ 15.500.000,00 (quinze milhões 

e quinhentos mil dólares), assinado entre a sociedade Valencia Dril-

ling Corporation (Marshall Islands), empresa subsidiária do Grupo 

TMT e uma offshore indicada por João Augusto Rezende Henriques. 

Mais uma vez, observe-se que o mecanismo se enquadra na 

regra de levantamento de propina pela organização criminosa: faci-

litações ou direcionamento de contratos, recebimento de comissões 

por intermediários e posterior repasse para integrantes do núcleo 

político!' 

106Feitos outras instâncias. Ver: contrato celebrado em 04/02/2009 entre Petrobras e 
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2.2.2 FURNAS 

EDUARDO CUNHA, a partir da negociação feita por 

HENRIQUE EDUARDO ALVES e MICHEL 1.1,MER com os 

integrantes do núcleo político do PT da organização criminosa, ob-

teve o comando de FURNAS, empresa de economia mista, subsidi-

ária da ELEBROBRAS e vinculada ao Ministério de Minas e 

Energia. O nome por ele indicado para o cargo de Presidente foi de 

Luiz Paulo Conte, nomeado para tanto em agosto de 2007107 . 

Vantage Deepwater Company, com duração de 07/12/2012 a 06/12/2020, pelo valor de 
USD 1.816.000.000,00. Auditoria interna da Petrobras sobre a contratação, constatando 
diversas irregularidades, entre elas o fato de que houve alteração dos critérios de avaliação a 
pedido de Jorge Luiz Zelada, no curso do processo, o que culminou em vantagem à 
empresa Vantage. Interrogatório judicial de Hamylton Pinheiro Padillia Junior: Juiz Federal: 
E quem seria esse intermediário? Hamylton: O senhor João Augusto Henrique. Juiz Federal: Mas 
nessa ocasião o senhorjá sabia o nome dele? Hamylton: Sim, porque quando o senhor Raul Schmidt me 
procurou e nós tivemos essa primeira conversa antes de eu violar pra falar com o senhor Nobu Su, ele me 
apresentou o senhor João Augusto Henrique. Juiz Federal: Apresentou pessoalmente? Hamylton: 
Pessoa/mente. Juiz Federal: Mas lhe apresentou dizendo que ele seria a pessoa que estaria envolvida na...? 
Hamylton: Sim, falando que ele, me fez apresentação gerah citando que ele era um exfuncionário, ex-
diretor inclusive, da Petrobrar em outra área e aposentado já, e que ele tinha contatos diretamente com a 
diretoria internacional, naquela época representada pelo senhor Jorge Zelada. Busca e apreensão 
realizada na empresa de João Augusto Rezende Henriques colheu documentos relativos à 
manutenção por ele de contas em nome de offshore no exterior, sem declaração às 
autoridades brasileiras. Por fim: áuclio da entrevista de João Augusto e respectiva 
degravação (Processo n. 5039475-50.2015.404.7000/JFPR, evento 1, anexo 97 e anexo 98, 
evento 1, anexo 3, evento 285, evento 138). 

107Depoimento colaboradores. No Termo de Colaboração n. 3 de Henrique Valladares, 
juntado aos autos do Inquérito n. 4.433 (mídia de EL 11), descreve-se a atuação de 
EDUARDO CUNHA para nomear a diretoria de FURNAS. Henrique Valladares narra que 
o Deputado Federal teve importante papel no processo de defesa dos interesses da 
CNO/FURNAS, pois como detentor do feudo FURNAS e já então desafeto de Diltra 
Rousseff, atuava como seu presidente de fato, nomeando o próprio diretor-presidente (Luiz 
Paulo Conte), despachando com diretores e tomando decisões referentes à empresa. No 
Termo de Colaboração n. 6, também constante do Inquérito n. 4.433, Henrique ValLidares 
declara que foi firmado pelas construtoras Norberto Odebrecht (representada por Marcelo 
Odebrecht) e Andrade Gutierrez (representada por Flávio Barra) contrato de dragagem 
com empresa estrangeira, no intuito de geração de caixa 2 para pagamento das propinas 
relacionadas às obras da Hidrelétrica de Santo Antônio. Os anexos 6a-6h trazem e-mails 
relativos ao contrato de dragagem e valores pagos no exterior. No anexo 6i é apresentada 
planilha refe,nte ao pagamento em 22.12.11 dos valores de R$ 2.300.000,00 e R$ 68.000,00 
relacionados ao codinome DRAGA. No anexo 6k, foi juntado organograma referente à 
estrutura sodetiria montada pela Odebrecht para a geração de caixa 2. 
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A propina era cobrada de todas as empresas que tinham con-

tratos de serviço e também daquelas consorciadas da Companhia. A 

cobrança se deu tanto no momento em que Luiz Paulo Conte assu-

miu a Presidência da empresa, como também, em 2010, por ocasião 

das eleições'. 

Nesse sentido, vê-se que houve de fato um volume expres-

sivo de valores repassados pelas empresas que se relacionavam com 

FURNAS, na gestão de Luiz Paulo Conte, por meio de doações 

eleitorais para o PMDB". 

Durante o período em que Luiz Paulo Fernández Conde 

ocupou a presidência de Furnas Centrais Elétricas S.A (15/08/2007 

a 03/10/2008), a empresa administrou mais de R$ 7 bilhões de 

reais por intermédios do contratos firmados. Das empresas 

contratadas por Fumas, 14 (catorze) efetuaram doações a 

candidatos, comitês e diretórios do PMDB nas eleições de 2010, no 

montante de R$ 14.627.744,87. Destacam-se as seguintes doações: 

a) Engevix Engenharia e Projetos S/A para Direção 

p-- Nacional do PMDB, em 29/09/2010, no valor de R$4  

400.000,00; 

108Depoimentos colaboradores. Lúcio Funaro: "CUNHA colam Benjamin Katt para trabalhar 
com pequenas empreiteiras em Furnas, com as quais Furnas tinha contrato, e que Benjamin foi colocado 
nessa posição para que EDUARDO CUNHA não precisasse se expor [...I. CUNHA tratava direta-
mente apenas com empreiteiras maiores, como a DAS, Odebrecht, Gutierrr Delta; ,Que a maior obras de 
Furna: que teve no período de CUNHA foi feita pela Odebrecht e a Andrade Gutierrez no Rio Ma-
deira; Que Ar/indo Chinaglia, EDUARDO CUNHA, Henrique Eduardo Alves e Michel Temer com 
certeza foram beneficiados porpropina nessa obra, o que ocorreu durante todo o período da obra; Que sabe 
disso por que EDUARDO CUNHA comentou com ele "vou ter que dividir a propina com essas pes-
soas"; Que, além dos integrantes do grupo de CUNHA, sabe que Chinaglia também recebeu valores ilíci-
tos oriundos dessa operação por que, como presidente da Cântara, ajudou CUNHA a indicar o presidente 
de FU1~, Luiz  Paulo Conte" (Termo de Depoimento n. 7). 
Relatórios. Luiz Paulo Conte foi Diretor-Presidente de Furnas entre 15/08/2007 e 
03/10/2008 (Relatório de Análise n. 117/2017 — SPEA/PGR). 

109Relatórios. Ver Relatório de Análise n. 117/2017 — SPEA/PGR. 
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Construtora Norberto Odebrecht S.A para Comitê 

Financeiro Único do PMDB/RJ, em 23/09/2010, no valor 

de R$ 200.000,00; 

Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda. para Direção 

Estadual do PMDB/RN, em 13/09/2010, no valor de R$ 

200.000,00; 

Brasif S/A Exportação Importação para Comitê 

Financeiro Único do PMDB/RJ, em 03/08/2010, no valor 

de R$ 250.000,00; 

Construções e Comércio Camargo Correa S/A para 

Direção Nacional do PMDB, em 29/07/2010 e 

30/09/2010, no valor total de R$ 2.000.000,00; e para 

EDUARDO CUNHA, em 09/08/2010, no valor de R$ 

500.000,00. 

Ademais, foram identificados empreendimentos realizados 

por FURNAS em articulação com empresas sob a forma de 

Sociedade de Propósito Especifico (SPE), um deles a UHE Santo 

Antônio, realizado pela SPE Madeira Energia S.A (consórcio entre 

FURNAS, Fundo de Investimento em Participações Amazônia 

Energia, Odebrecht Energia do Brasil S.A, Cemig Geração e 

Transmissão S.A, Construtora Norberto Odebrecht S.A e Andrade 

Gutkrrez Participações S/A). 

Após o cruzamento dos dados das empresas vinculadas a 

FURNAS com os dados de doadores de campanha de 2010, 

verificou-se que 5 (cinco) empresas que mantinham relação 

societítia com FURNAS em 2008 realizaram doações a candidatos, 
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comitês e diretórios do PMDB nas eleições de 2010, no montante 

de R$ 11.225.000,00, conforme demonstrado no quadro a seguir: 

DOAÇA0 
CARGO NOME DATA VALOR 

PMDB RR Diteeio Nacional 17/09/2010 350.000.00 
10788622000157 

ARTIDOr 

DELTA CONS- PMDB BR TRUCOES SA Duna° Nacional 21/09/2010 500.000,00 
PMDB BR Duelo Nacional 27/10/2010 300 000.00 
PMDB AL Direção Estadual/Distilai 02/07/2010 250.000.00 
PMDB a Direplo EstadmdfDiainal 0198/2010 230 000.00 
rv.1DB 	BR Direçâo Nacional 18/08/2010 500 000.00 
PMDB BR Diteek Nacional 25/08/2010 500.000.00 
PMDB BR Orneio Nacional 01/09/2010 500.000.00 
PMDB BR Direção Nacional 03709.2010 	75.000,00 
PMDB BR Direção Nacional 08.876V2010 500.000,00 
PMDB 	BR Dalni0 Nacional 15409/2010 500.0170,00 
PMDB BR Direção Nacional 72/09/2010 500.000,00 
PMDB BR Micção Nacional 21/10i2010 .000,00 

CONSTRUTORA 	PMDB 	CE Senador EUNPCIO LOPES DE OLIVEIRA 18/08/2010 
14310577000104 OAS 	PMDB 	GO 	Governador 1RIS REZENDE MACHADO 27/0812010 250.00900 

PMDB 	GO 	Governador IRIS REZENDE MACHADO 10/09/2010 250.000,00 
PMDB MA 09/09/2010 370.0020 Comitê FmnareiniUnico 
PMDB 	YB Depondo Federal MANOEL ALVES DA SILVA JR 09012.010 50.000,00 
PMDB 	PE Deputado Fedenl RAUL JEAN LOUIS HENRY IR 0608,2010 50.000,00 
PMDB 	PR Deputada Estadual REINHOLDSTEPIIANES JUNIOR , 0508/2010 100000.00 
PMDB 	RJ Goveinador 	SERMO DEO. CABRAL S. FILHO 02/08/2010 5003100,017 
PMDB 	LI Dizei° Enachol/Dunital 13/082010 200.000.00 
PMDB 	RJ 1 	Dize* EnadnaleDfl 03002010 20080000 
PMDB 	RJ armador 	I SERGIO DE O. CABRAL S. FILHO 115/09/2010 	500.000,00 
PMDB 	RR Dizeção EndualtDishital 101/09/2010 250.000,00 
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DOAÇÃO 
ART1DOI UF I 	CARGO 	 NOME 	 I DATA VAIAR 
PMDB 
PMDB 
PMDB 

PMDB 

PMDB 
EIDE 
PMDB 

SP 
SP 

MG 

' Detratado Federal 
Deputado Estadual 

ANRICABA DE SOUZA NIENEZES 11(082010 
0369.2010 
1.2010 

50.000,00 
NOA RATO 

Direçãoeção Estadual:Estatal 
100.000,00 

CONSTRUTORA 
15102288000182 	NORBERTO 

ODEBRECHT 

200.000,00 
1 pi Comitê Financeiro Único I 	

i 

23/09/2010 

1 

200.00060 

1988462E100136 

AI. 
MG Deputado Federal 
RN 

Direção Estsdnel/Dietlial 2869/2010 
1369-2010 
13(09.'2010 

150.000,00 
50 000,00 

100000.00 
100 00060 
"70 000.00 

ORTENG EQUI- 
PAMENTOS E 

SISTEMAS LTDA 

JOSE SARAIVA FELIPE 
Direção Estachod/Dittial 

PICO RR Direção Estatal/Distilai 21699/2010 

585 80465000149 ALUMINIENGE-
MEARIA S.A. 

FIOS CE Deputado Federá ANIBAL FERRERA GOMES 260802010 
PMDB CE Deparado Federal ANIBAL FERREIRA GOMES 31642010 35.000 00 
PMDB CE Deputada Fetal ANIBAL PERFIZERA GOMES 10/0912010 35.000,00 
PMDB Deputas Federal ANIBAL FERREIRA GOMES 10/09/2010 100.000,00 
nos CE Deproada Federal ANIBAL FERREIRA GOMES 1610912010 30.020,00 

PMDB GO Deprdado Federal MAGO MELLO PEIXOTO DA 
SEVERA 18/08/2010 240.00060 

PMDB GO Deputado Estatal ADRETECORRADI FONSECA 
FAYAO 	1aS N908/2010 20.006.00 

nas MA Sanadas ExsoN LosÁo 13/08/2010 100.000,00 
nem MA Seoador EDISON LOBA° 2400812010 10060060 
P190/3 MA Senador EDISONLOBAO 31/08/2010 50.063,00 
nos MA Sarada EDIS ON LCGÃO 1609E010 50.000,00 
PMDB RI Catita Financeiro Unica 2609/2010 500.000,00 
nos RN Caratê Empoeirothat:o 13009/2010 50000,00 
PMDB RS Saudar GERMANO ANTONIO RIGOITO 6201362010 50.000,00 
nos SC Direção Estadual/Distilai 2608/2010 50.000,00 
PMDB SC Catita' Financeiro Único 2668/2010 25010.00 
nua SC Direção EstadualDistraid 1609/2010 8060060 
PMDB SC Croata Financeiro Único 1009/2010 40.00000 
nos SC Direção EsladualiDistriral 1740/2010 70.00060 
nos SC Comitê Financeira Unica 1'609/2010 35.000,00 

Um dos principais grupos econômicos interessados nos ne-

gócios de FURNAS era a Odebrecht. 

No início do ano de 2008, após o Grupo Odebrecht ter so-

frido ataques originados em setores do Governo Federal contra a pro'pria exis-

tência e validade da associação Odebrecht FURNAS, Henrique Valladares 

procurou EDUARDO CUNHA — que, na visão dos executivos do 

Grupo Odebrecht, era conhecido por ser o detentor do feudo FURNAS, 

com o qual havia sido agraciado pelo governo do Presidente Lula — a fim de 

obter apoio do ex-parlamentar para defender politicamente os interesses 

comuns de FURNAS e Odebrecht. Henrique Valladares tratou com o De-

putado EDUARDO CUNHA o pagamento de Ri 50 milhões, como con- 
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trapartida à sua atuação em favor dos interesses comuns do consórcio entre 

FURNAS e Odebrecht, sendo informado  pelo mesmo que tal quantia deveria 

ser distribuída entre atores do cenário político que dariam apoio ao tema, sendo 

R$ 20 milhões para ele próprio e para distribuição entre seus aliados, R$ 10 

milhões para o então Presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo China-

glia, R$ 10 milhões para o Senador Romero Jucá e R$ 10 milhões para o De-

putado Federal Sandra Mabel, os quais deveriam ser contatados quanto aos 

pagamentos. Destacou que sendo as obras de Santo Antônio executadas em 

consórcio com a Andrade Cutierrez, os pagamentos acordados deveriam ser ra-

teados na proporção 60/40%, informando, ainda, que, com relação aos pa-

gamentos que cabiam à Odebrecht, ou seja 60% dos R$ 50 milhões, foram 

realizados pelo Setor de Operações Estruturadas.' 

Dos R$ 20 milhões de reais destinados a EDUARDO 

CUNHA, R$ 12 milhões foram pagos pela Construtora Odebrecht 

e R$ 8 milhões pela Andrade Gutierrez, sendo que a parte da Ode-

brecht foi entregue a Altair Alves Pinto, que compareceu periodica-

mente ao escritório da Odebrecht na Avenida Pasteur, Rio de 

Janeiro/RJ, para informar onde e como deveriam ser realizados os 

repasses."' O codinome de EDUARDO CUNHA no sistema de 

propina da Odebrecht era "Caranguelio"."2  

110Depoimentos colaboradores. Ver Termo de Colaboração n. 1 de Henrique Valladares e 
respectivos dados de corroboração (anexo Old e 01e). 

111Feitos STF. O caso vem sendo investigado nos Inquéritos n. 4.433 e 4.440, perante o 
Supremo Tribunal Federal. 

112Feitos STF. Depoimentos colaboradores. Ver Termo de Colaboração n. 01 de Henrique 
Valladares e respectivos dados de corroboração. Uma das planilhas de pagamento registra: 
"Data: 01-Aug-08 / Discriminação: PAGAMENTO — C.08.14 15 (CARANGUEIJO) / 
Saídas: 600,000.00 / Saldo: 13,480,841.70" (dado de corroboração nominado "Anexo 
01.a"). Os pagamentos se protraíram no tempo. Em 31/01/2011, "Tushio", um dos 
usual:.  los do Drostrys (tushio(drousys.com) enviou e-mail para "Tulia" e "Tumaine" com o 
assunto "EXECUÇÕES NA CONTA AMIZADE BE" e o seguinte texto (transcreve-se 
uma parte): "PROJETO: MADEIRA / CODINOME: CARANGUEIJO / DATA: 
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Há registros de pagamentos a EDUARDO CUNHA nos 

anos de 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 e 2014113, sendo que nos últi- 

mos quatro anos existe vinculação dos pagamentos a obras espedfi-

cas.114 

Nesse sentido, dados referentes ao ano de 2010 corroboram 

as declarações prestadas por Henrique Valladares, de pagamentos 

ao ex-deputado federal no total de R$ 5.000.000,00, relacionados ao 

"Projeto Madeira". Há e-mail enviado pelo executivo via Drousys, 

além de registros na planilha "programações semanais-2010", con-

forme segue: 

27/08/10 / NR. REQUISIÇÃO: 11.41 / VALOR: 1.100.000" (dado de corroboração 
nominado "Anexo O lb"). Há uma planilha relacionando explicitamente o nome 
"EDUARDO CUNFIN' ao codinome "CARANGUEIJO" (dado de corroboração 
nominado 'Anexo 01c"). Ainda no "Anexo Olc", consta planilha que aponta vários 
pagamentos a EDUARDO CUNHA em 2010 referentes ao Projeto Madeira — Em 
30.7.2010 (R$ 3.000.000,00), 25.8.2010 (R$ 1.000.000,00), 28.9.2010 (R$ 3.000.000,00). Há 
também referência ao pagamento de R$ 600.000,00 em 01.10.2012, no que concerne às 
obras civis da UHE Santo Antônio. Esses e outros materiais probatórios encontram-se no 
Inquérito n. 4.460/STF, cópia em anexo. Cláudio Melo Filho disse que conheceu 
EDUARDO CUNHA "com Henrique Valladares, era o presidente da área de energia nossa, e teve um 
evento trafico numa discussão na Câmara sobre um projeto das Usinas do Madeira e que Henrique 
Valladares combinou P7711 ele de acompanhar uma audiência pública que teria ler' (Termo de 
Colaboração n. 15). Deicídio do Amaral chegou a afirmar que "a Diretoria de FURNAS 
anterior á atual (a penúltima) era muito ligada a EDUARDO CUNHA; QUE questionado quem era 
ligado a EDUARDO CUNHA, afirmou que LUIS PAULO CONDE, ex-Prefeito do Rio de 
Janeiro; QUE também CARLOS NADALUTTI FILHO também era kgaclo a EDUARDO 
CUNHA; [...] EDUARDO CUNHA tinha outras pessoas indicadas em FURNAS; QUE 
FURNAS chegou a ser "sécia" de uma PCH (Pequena Central Hidrelétrica) ligada a Luao 
BOLONHA FUNARO; QUE referida PCH seria em Apertaclinho, em Rondónia, e a barragem 
acabou se rompendo; QUE quem era responsável pela construção era a SCHAHIN; QUE passou a 
haver um jogo de empurrar a responsabilidade para o outro e se iniciou uma grande desavença entre 
FUNARO e o grupo SCI-JAHIN; QUE EDUARDO CUNHA "comprou esta bnga" na Câmara 
dos Deputados, até mesmo porque era muito próximo de Lúao BOLONHA FUNARO" (Termo 
de Colaboração n. 4). 

113Relatórios. Relatório de Analise n. 138/2017-SPEA/PGR. Em 2014, EDUARDO 
CUNHA solicitou R$ 300 mil à Odebrecht, repasse que foi operacionalizado sob o 
codinome "Calota". 

114Relatórioa. Ver Relatório de Análise n. 110/2017 -SPEA/PGR. 
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Figura 6 Programação de pagamentos de RS 3.500.000,00 em favor de "CARANGUEJO". 

Figura 7 - Programação de pagamentos de R$ 1.500.000,00 para "C.ARANGUEJ0"/"CARANGUF110". 
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Figura 8 - Programação de pagamentos de RS 1.500.000,00 para "CARANGUEJOTCARANGLIE110". 

Há registros de pagamentos efetuados a EDUARDO CU-

NHA no ano de 2012, também referentes às obras do Rio Madeira, 

mais especificamente à usina de Santo Antônio, como se observa da 

figura extraída do Relatório de Análise n 110/2017 — SPEA/PGR: 

Figura 19 - Pagamento de RS 600.000,00 em favor de "CARANGUEJO" programado para o dia 3/10/2012. 
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Henrique Valladares discorreu sobre um dos modelos de ge-

ração de caixa 2 pela Odebrecht e disse que a produção de valores 

"por fora" efetivamente ocorreu na obra do Rio Madeira, dos quais 

40% pertenciam à Andrade Gutierrez, uma das consorciadas, se-

gundo ajuste entre Marcelo Odebrecht e Flávio Barra. Isso fica 

claro em e-mail do Drouys com o assunto "Operação das Dragas — 

Santo Antonio" e o seguinte conteúdo: "Tushio" dizendo a "Tulid', 

"Tumaine" e "Waterloo" que "[solicitou] ao Juca um pagamento no valor de 

USD 595.623 que é a participação da AG na operação das Dragas 

Marcos de Queiroz Grilo, executivo da Odebrecht responsá-

vel pela formatação e contabilidade do caixa 2, discorreu sobre o 

modo de produção dos valores "por fora" na obra do Rio Madeira: 

primeiro, a empresa Fortress Investors Ltd, das Ilhas Virgens Britâ-

nicas, celebrou com a empresa holandesa IHC contrato de compra 

e venda de dragas (para o Rio Madeira), em abril de 2010; depois, a 

empresa holandesa Vesting International Dredging B.V, controlada 

pela Odebrecht, tornou-se cessionária do contrato de compra e 

venda de dragas, mediante pagamento à Fortress dos valores das 

dragas mais 4,5% de juros; na sequência, a Construtora Norberto 

Odebrecht celebrou afretamento das dragas junto à Vesting, e os 

equipamentos vieram ao Brasil sob o regime de importação tempo-

rária, para efetiva utili7ação nas obras. Nesse caminho, foi constitu-

ída a subsidiária da Vesting no Brasil, a Vesting Serviços e Obras de 

Dragagem Marítima e Fluvial Ltda, que foi responsável pela opera-

ção das dragas, em contrato com a CNO. Os honorários pagos à es- 

115Feitos STF. Depoimentos colaboradores. Henrique Valladares, Termo de Colaboração 
n. 6, constante do Inquérito n. 4.433. Vide dado de corroboração nominado 'Anexo 06c". 
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trutura da Vesting holandesa foram equivalentes a 4,5% sobre todas 

as remessas para a Holanda dos valores de arrendamento e de 2% 

sobre todos os dividendos distribuídos pela Vesting brasileira. 

Assim, de 2011 a 2014, essa estrutura de camadas societárias 

gerou recursos não só para a amortização dos valores originais das 

dragas (€ 11,1 milhões de euros mais juros), como também produ-

ziu recursos de caixa 2 da ordem de $ 35 milhões de euros para o 

consórcio responsável pela obra do Rio Madeira. Anexos ao seu 

termo de colaboração, Marcos Grilo trouxe, entre outros docu-

mentos, o memorando de entendimentos celebrado entre a Fortress 

Investors Ltd e a Vesting Dredging International BV (2C), contra-

tos de afretamento e respectivas prorrogações celebrados entre a 

Vesting e a Construtora Norberto Odebrecht (2D) e planilha de 

controle da movimentação financeira e geração de caixa 2 na estru-

tura de aluguel das dragas (2H). 

Importante cruzar os dados de corroboração trazidos por 

Marcos Grilo e Henrique Valladares. Este último trouxe dado no-

minado "Anexo 06f" que consiste em e-mail interno do Drougs, 

tecnologia de comunicação sobre caixa 2 e propina da Odebrecht, 

com o assunto "RES: Ingresso Fortress EUR 562,500" e o seguinte 

conteúdo: "Senhores, Confirmo recebimento na Fortress: Euros 1,125,000 

em 4 fev 2014 / Euros 562,500 em 27 fev 2014 / Obngado, Abraço, Wa-

terloo". Este e-mail foi enviado em resposta a outro, com o seguinte 

conteúdo: "Waterloo, Por favor, confirme o ingresso de EUR 562,500 na 

Fortress vindos da Vesting conforme swfft anexo. O crédito é para UHE 

Santo Antonio — Madeira Abs. Noshud'. A propina relativa a essa obra 

93 de 245 



Detnt &muni Holder Detilt Actuo. Holcer Bank 

Narro 

Coda 
Aclama 
City 
nePostai Cada 
emolir/ 
Mona 
Is Account Fteelderil 

Vealing Gretem] Inlemalonal 

GREOGING 

2241TX WASSENAAR 

laatredends 
VESTWIG GR R FOR 243211082 

VIM 

Name 

Aderne 
City 
Le4Pounl Ceda 
Country 

SWIFT ID 
ciearino Sysiem 
Bank Sonlny Godo 

ABA AINRCI BANK H.V. 
10. GUSTAV NIAMLERLAaN 
A0IS1ERDAA4 

1082 PP 
NEIHERLANDS 

ABNANUA 

PGR 	 Inquéritos n. 4.327/DF e 4.483/DF 

era registrada para um codinome alusivo às operações de dragagem 

do rio, "DRAGA", conforme "Anexo 06i" de Henrique Valladares. 

Marcos Gálio, em seu "Anexo 02H" trouxe vários sults de paga-

mentos da Vesting para a Fortress, a exemplo deste, no valor de $ 

562.500,00 euros e datado de 27/02/2014, coincidente com o con-

teúdo do e-mail do Drougs: 
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Ainda sobre o caso de FURNAS, Lúcio Funaro disse, em de-

poimento à Procuradoria-Geral da República, que "tem conhecimento 

especificamente sobre a propina paga em razão da obra no Rio Madeira [...] 

os valores foram recebidos por EDUARDO CUNHA e, posteriormente, foi 

repartido com Henrique Eduardo Alves, Adindo Chinaglia e para Michel Te-

mer [...] quem comentou esse fato foi o próprio Cunhdn". 

2.2.3 Ministério da Integração Nacional 

O Ministério da Integração Nacional foi um dos postos ne-

gociados pelos integrantes do "PMDB da Câmara" ora denuncia-

dos junto aos demais integrantes do núcleo político da organização 

criminosa em razão da relevância do orçamento da pasta. 

Em 16 de março de 2007, GEDDEL VIEIRA LIMA assu-

miu o Ministério, onde permaneceu até 31 de março de 2010. No 

âmbito desse Ministério, HENRIQUE EDUARDO ALVES"' já há 

muito tempo era o responsável pela indicação do Diretor-Geral do 

Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS), o 

qual, na época em que GEDDEL estava à frente da Pasta, era Elias 

Fernandes"8. 

116Depoimentos colaboradores. Termo de Depoimento Avulso de Lúcio Bolonha Funaro. 

117Feitos outras instâncias. Há diversos dados de corroboração a respeito desses fatos. Ver 
noticia sobre o envolvimento de HENRIQUE ALVES e GEDDEL VIEIRA LIMA na 
indicação do Diretor do DNOCS (Petição n. 6.701, dado de corroboração nominado 
"IA", do Anel Parente Costa). 

118Desenvolvimento. Vide publicações no Diário Oficial da União. Ver arquivos nominados 
"2007 Nomeação Elias Fernandes DNOCS" e "2012 Exoneração Elias Fernandes 
DNOCS". 
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No período que Elias Fernandes foi Diretor-Geral do DN-

COS, a Controladoria-Geral da União apurou que mais de R$ 312 

milhões foram desviados dos cofres públicos'''. 

A cobrança de propina no órgão era feita por interposta pes-

soa, que, em nome de HENRIQUE EDUARDO ALVES, cobrava 

das empresas que tinham negócios com DNOCS um percentual em 

torno de 3% do contrato a título de propina. O mesmo percentual 

era cobrado em benefício de GEDDEL VIEIRA LIMA, na época 

em que era Ministro da Integração Nacional e responsável pelas 

verbas orçamentárias que viabilizavam a atuação do DNOCS. 

Nesse contexto, em abril de 2008, os executivos Anel Pa-

rente Costa e João Antônio Pacífico Ferreira, da Odebrecht, foram 

procurados por uma pessoa de nome Ênio Ellery Araújo que infor-

mou que o consórcio contratado para realizar a obra "Tabuleiros 

Litorâneos da Parnaíba"" deveria pagar 3% (três por cento)12' de 

propina para HENRIQUE ALVES, a fim de que o contrato, que 

havia sido assinado em 2002, tivesse início efetivo. 

Os pagamentos foram realindos entre os anos de 2009 e 

2010, no escritório da Odebrecht em Salvador/BA e na casa de 

câmbio Mônaco, em Recife/PE, operacionalizados entre a equipe 

119Documentos. Vide Relatório CGU DNOCS (Relatório de Auditoria n. 
00190.024902/2011-11 da Controladoria-Geral da União). 

120Feitos outras instâncias. O contrato PGE n. 44/2002 tinha por objeto a execução de 
obras civis, o fornecimento e a montagem de equipamentos para os Municípios de 
Parnaíba/PI e Buriti dos Lopes/PI, Projeto Tabuleiros Litorâneos (ver Relatório Parcial de 
Habilitação da Concorrência n. 23/2002 — DA/DNOCS, Petição n. 6.701, dado de 
corroboração nominado "17.D", do João António Pacífico Ferreira). 

121Feitos outras instâncias. Sobre os recebimentos relativos ao contrato, que foi assinado no 
valor total de R$ 146.901.582,80 (Petição n. 6.701, dado de corroboração nominado 
"17.D", fls. 8/9, do João Antônio Pacífico Ferreira). 
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de Hilberto Silva, executivo da empreiteira, e Ênio Ellery Araújo, 

operador de HENRIQUE ALVES. O codinome do ex-Deputado 

Federal era "Rio Grande", em referência ao seu Estado de ori-

gem.' Da mesma forma, Ênio Ellery Araújo também cobrou os 

3% de propina em beneficio de GEDDEL VIEIRA LIMA, à época 

Ministro da Integração Nacional, os pagamentos foram registrados 

para "Babel", codinome do ex-Ministro.". 

As informações prestadas pelos colaboradores foram confir-

madas no Relatório de Análise ti 103/2017 — SPEA/PGRI", que 

identificou no Drousys os referidos pagamentos, vejamos: 

`1,61s planilhas encontradas no Sistema Drougs revelam pagamentos no 

total de R$ 2.110.000,00 no ano 2010 e R$ 100.000,00 no ano 2013 fei-

tos pela Odebrecht em favor de "BABEL", que segundo os colaboradores é o 

codinome de GEDDEL VIEIRA LIMA.". 

Sob a gestão de Elias Fernandes Neto, o DNOCS firmou ou 

manteve 462 contratos com 283 empresas, totalizando R$ 

122Feitos outras instâncias. Ver registro de pagamento no Sistema Drousys de propina da 
Odebrecht, com o seguinte conteúdo: "Moeda: R$ / Valor: 112,000,00 / DATA: 21.09 [de 
2010] / Codinome: Rio Grande / LOCAL: REC / SENHA: JABUTI / OBRA: 
TABULEIROS LITORÂNEOS". Em 16 de julho de 2008, Anel Parente Costa enviou e-
mail para Cláudio Melo Filho avisando de que iniciaram a "obra do Piam" (Petição n. 6.701, 
dados de corroboração norninados "IR' a "3.C" e "4.A" a "4.D", de Anel Parente Costa). 
Relatórios. Relatório de Análise n. 126/2017-SPEA/PGR. 

123Feitos outras instâncias. Entre os vários documentos comprobatórios, destaca-se e-mail 
do dia 17 de dezembro de 2008, de Anel Parente Costa para Isaias Ubiraci C Santos, com o 
seguinte conteúdo: "[...] solicito-lhe programar este valor para a próxima semana para a praça de 
Salvador, em nome do Babeh e da seguinte forma: R.1 159.170,00 a débito da UE 3510 — Tabuleiros 
Litonineos [...1" (Petição n. 6.701, dados de corroboração nominados "3.A" a "3.C" e "4./C' a 
"4.D", de Miei Parente Costa). Ainda: Termo de Colaboração n. 18 de João Pacífico e 
dados de corroboração 18.0 e 18.D. 
Relatórios. No Relatório de Análise n. 103/2017 — SPEA/PGR, destacou-se que "As 
planilha: encontradas no Sistema Drousys  revelam pagamentos no total de R$ 2.110.000,00 no ano 
2010 e R$ 100.000,00 no ano 2013 feitos pela Odebrecht CM favor de "BABEL", que segundo os 
colaboradores é o codinome k GEDDEL VIEIRA LIMA." O caso vem sendo investigado na 
Petição n. 6.701. 

124Relatórios. Ver Relatório de Análise n. 103/2017 — SPEA/PGR. 
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891.457.568,52.1  Já no Ministério da Integração Nacional, durante 

a gestão de GEDDDEL VIEIRA LIMA, foram administrados 

2406 contratos, novos ou em andamento, celebrados com 1254 pes-

soas físicas e jurídicas, totnli7ando mais de R$ 23 bilhões.1' 

2.2.4 Caixa Econômica Federal 

A Caixa Econômica Federal era um dos órgãos mais cobiça-

dos na negociação entre os integrantes do núcleo político da orga-

nização criminosa, em razão especialmente dos recursos do FI-

FGTS'', que são administrados pela empresa. Por isso, à época do 

ingresso dos integrantes do "PMDB da Câmara" ora denunciados 

na organização criminosa, MICHEL IEMER negociou a Vice-pre-

sidência de Fundos de Governo e Loterias da Caixa (VIFUG), para 

a qual foi nomeado, em 2008, MOREIRA FRANCO, onde ficou 

até julho de 2010. 

125Relatórios. Ver fl. 27 e apêndice III do Relatório de Análise n. 117/2017 — SPEA/PGR. 
126Relatórios. Ver fl. 29 e apêndice IV do Relatório de Análise n. 117/2017 — SPEA/PGR. 

Vide também Relatório de Análise n. 132/2017-SPEA/PGR, que confirma o Termo de 
Colaboração n. 30 de João Antônio Pacifico Ferreira, no sentido de que GEDDEL 
VIEIRA LIMA recebeu o montante de R$ 3,6 milhões em propina como contrapartida à 
facilitação do contrato da Odebrecht denominado 'Transporte Moderno de Salvador — 
TMS 

1270 FI-FGTS é um Fundo, criado em 2008, que investe em infraestrutura, mais 
especificamente em sete setores: rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, hidrovias, 
saneamento e energia. O FI-FGTS foi criado, com dois objetivos primordiais: fomentar o 
mercado de trabalho e servir como funcling de longo prazo de projetos de infraestrutura. O 
Fundo possui duas formas de investimentos: ou por meio de investimento direto na 
empresa (equity) — no qual o FI-FGTS passa a ser sócio da empresa, até um percentual de 
49,9% - ou por meio de divida da empresa (debt), que basicamente significa a compra de 
debêntures ou outros instrumentos de divida emitidos pela empresa — situação na qual o 
FI-FGTS passa a ser credor da empresa. 
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No âmbito da CEF, houve uma divisão dos cargos, após o 

ingresso dos integrantes do "PMDB da Câmara dos Deputados" e 

do Senado Federal denunciados na presente data.' 

O primeiro integrante do núcleo político do "PMDB da Câ-

mara" da organização criminosa a tomar posse numa vice-presidên-

cia da CEF foi MOREIRA FRANCO, em 2008. Durante sua 

gestão, houve uma grande concentração dos recursos disponibiliza-

dos aos projetos de empresas do grupo Odebrecht, em especial da 

Odebrecht AMBIENTAL e da Odebrecht TRANSPORT. Na 

época, o seu filho, Pedro Moreira Franco, era executivo do grupo'. 

O consórcio da Hidrelétrica Santo Antônio, formado, entre outras 

empresas, pela Odebrecht, obteve, em 2008, a aprovação de um fi-

nanciamento de mais de R$ 3,2 bilhões. Esse foi o segundo maior 

valor aprovado pelas instâncias deliberativas do FI-FGTS naquele 

ano. Houve ainda a aprovação de US$ 200 milhões para a Embra- 

128Depoimentos colaboradores. Lúcio Funaro: "QUE ao que sabe, a CAIXA ECONÓMICA 
FEDERAL obedecia a seguinte divisão política: a) PRESIDÊNCIA era do Fr; b) a Vice-
Presidência de Finanças era do PT; c) a Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros era do pn d) 
a Vice-Presidência de Risco era do PT; e) a Ana de Marketing era do PT; fi a Vice-Presidência de 
Fundos de Governo e Loterias era do PMDB; g) a Vice-Presidência de Pessoa Jurídica era do PMDB; h) 
a Via-Presidência de Logística era do PMDB (cargo de JOAQUIM LIMA, apadrinhado de 
MOREIRA FRANCO); i) a Vice-Presidência de Pessoa Física era do PMDB (cargo de FABIO 
LENZA, apadrinhado de JOSÉ SARNEY; j) a Via-Presidência de Governo, ocupada por 
GILBERTO OCCHI, era do PP; k) a CAIXAPAR e a EGEA também faziam parte da área de 
controk do Pr (Termo de Depoimento n. 6). 

129Relatórios. Segundo o Relatório de Pesquisa n. 1440/2017 SPEA/PGR, Pedro do 
Amaral Peixoto Moreira Franco foi empregado da Odebrecht AMBIENTAL S.A de 
16/03/2008 a 02/03/2015, mas desde o ano de 2005 já trabalhava para o Grupo 
Odebrecht, conforme Cadastro Nacional de Informações Sociais — CNIS juntado ao 
relatório. 
Depoimentos colaboradores. De acordo com Lúcio Funaro, "na primeira fase do FI-FGTS, 
sob a gestão do MOREIRA FRANCO, a Odebrecht foi a maior beneficiada em projetos de equipi; 
QUE a Odebrecht tinha um bom relacionamento com o Ministro MOREIRA FRANCO, tendo em 
vista, entre outros motivos, que a empresa empregava o filho do ministro, PEDRO MOREIRA 
FRANCO; QUE, no primeiro momento, a Odebrecht AMBIENTAL, na qual PEDRO 
MOREIRA FRANCO trabalhava, foi a prinapal beneficiária das operações de equip, junto ao F1-
FGTS" (Termo de Depoimento n.5). 
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port, subsidiária da Odebrecht Transport. Em 2009, a UHE Santo 

Antônio foi beneficiada com mais R$ 155 milhões e a empresa Foz 

do Brasil, subsidiária da Odebrecht Ambiental, teve aprovado um 

financiamento de R$ 650 milhões. Em 2010, a Odebrecht Infraes-

trutura Logística logrou R$ 1,3 bilhão em financiamento do FT-

FGTS. 

Veja-se a tabela de aprovações de 2008, de acordo com pla-

nilha da Caixa Econômica Federal:'" 

EMPRESA STATUS VALOR 

ALUPAR HOLDING 
APROVADO R$ 127.500.000,00 

III-IE SANTO ANTÔNIO E 
UHE JIRAU APROVADO R$ 3.267.218.000,00 

1DC CEEE 
APROVADO R$ 200.000.000,00 

UTE TERMOMANAUS E 
UTE PAU FERRO I APROVADO R$ 171.000.000,00 

ALL 
APROVADO R$ 500.000.000,00 

EMBRAPORT - EMPRESA 
BRASILEIRA DE 
TERMINAIS 
PORTUÁRIOS S.A. 

APROVADO US$ 200.000.000,00 

FIDC ENERGISA 
APROVADO R$ 100.000.000,00 

CCR 
APROVADO R$ 500.000.000,00 

USLMINAS 
APROVADO RI 1.000.000.000,00 

BNDES 
APROVADO R$ 7.000.000.000,00 

  

130Relatórios. FI-FGTS, itens "a" e 
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Mas não apenas a Odebrecht foi beneficiada indevidamente 

na gestão de MOREIRA FRANCO, o Grupo Bertin também o foi, 

com a ajuda de EDUARDO CUNHA e Lúcio Futuro. 

Em 2009, executivos do Grupo Bertin procuraram o opera-

dor Lúcio Funaro pedindo auxilio para "destravar" o projeto de fi-

nanciamento da empresa CIBE, que estava parado com o assessor 

direto de MOREIRA FRANCO, Roberto Madoglio. Lúcio Punam 

então procurou EDUARDO CUNHA pra intermediar as negocia-

ções com MOREIRA FRANCO, que de fato o fez. Assim, em reu-

nião realizada em Brasília entre representantes do grupo Bertin e 

MOREIRA FRANCO, foi acertado o pagamento de 4% do valor a 

ser aprovado pelo Comitê de Investimento do FI-FGTS. Conforme 

acertado, MOREIRA FRANCO deu prosseguimento ao projeto do 

Grupo e obteve a aprovação de R$ 280 milhões, em que pese a 

existência de multas pendentes da empresa junto à ANEEL.'" 

131Depoimentos colaboradores. Lúcio Funaro: "gostaria de registrar que está anexando na 
colaboração o registro de doação de um milhão e meio de reais por parte de NATALINO BERTIN a 
TEMER, relativo a operação do Grupo BERTIN no FIFGTS, referente a empresa NOVA USE, 
em 2009; QUE nessa agenda, de 2010, consta 1 milhão e meio para VACAREZZA, sendo que tem 
confirmado 700 mil (não sabe se 300 mil teria sido feito por caixa 2), além de 2 milhies de reais para 
TEMER, sendo 1 milhão e meio confirmado; QUE aparte de EDUARDO CUNHA foi 1 milhão, 
com todo valor confirmado; QUE essa operação da NOVA CIBE ou CIBEPAR se deu na época que 
MOREIRA FRANCO era Vice-Presidente da VIFUG da CEF ; QUE nos cadernos que foram 
apreendidos pela PE', no ano de 2010, tem lembretes para cobrar de NATALINO as doaflies reakkadas 
a VACAREZZA, TEMER e CUNHA; QUE a operação na CEF estaria sob responsabilidade de 
ROBERTO MADOGLIO, que era Superintendente de Fundos Especiais da 1,7TER da CEF; 

QUE esse pleito estava parado até o momento em que o S/LMAR ou NATALINO BERTIN 
procurou o declarante, que por sua vetprocurou EDUARDO CUNHA; QUE CUNHA procurou o 
MOREIRA FRANCO; QUE teve um almoço entre SILMAR BERTIN, o declarante, um 
representante do gnipo EQUIPAV, sócio da BERTTN na CIBE; QUE, depois do almoço, CUNHA 
já tinha agendado uma reunião com MOREIRA FRANCO; QUE, na reunião presencial com 
MOREIRA FRANCO, ocorrida no prédio da própria CEF, expuseram o problema e MOREIRA 
FRANCO falou que cuidaria do pleito; QUE, logo que eles chegaram em São PAULO, no mesmo dia, 
o ROBERTO MADOGLIO ligou para o grupo BERTIN para marrar uma reunião; QUE 
ROBERTO MADOGLIO reclamou para o pessoal do Grupo BERTIN, pois teriam procurado 
diretamente MOREIRA FRANCO" (Termo de Depoimento n. 5). 
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O valor da propina foi pago em espécie, em 2010, direta-

mente ao operador de EDUARDO CUNHA no FI-FGTS, Lúcio 

Punam, que repassou 85% para EDUARDO CUNHA e ficou, a tí-

tulo de comissão, com 15%. O ex-parlamentar encarregou-se de di-

recionar os valores de MOREIRA FRANCO (60%), detentor, à 

época, do feudo no FI-FGTS. Lúcio Funaro aludiu a propina de R$ 

12 milhões no total. Esse valor é coerente com a aproximação do 

cálculo de 4% (quatro por cento) sobre o valor aprovado pelo ET-

FGTS de R$ 280 milhões para a NOVA CIBE (R$ 11,2 milhões)". 

Em 2010, EDUARDO CUNHA e HENRIQUE EDU-

ARDO ALVES começaram a se movimentar para retirar Moreira 

Franco da VIFUG a fim de que lá fosse nomeado alguém indicado 

por EDUARDO CUNHA. À época, Luiz Paulo Conte já havia dei-

xado FURNAS, daí a necessidade de reacomodação dos interesses 

de EDUARDO CUNHA no âmbito dos cargos negociados para o 

grupo do "PMDB da Câmara" dentro da organização criminosa. 

Houve relutância por parte de MOREIRA FRANCO em 

deixar o cargo na CEF, tanto que chegou a se reunir com MICHEL 

TEMER e André de Souza, outro membro do Conselho de Investi-

mento do FT-FGTS, para tentar construir uma alternativa à sua sa-

ída, mas acabou se conformando em indicar Joaquim Lima de 

Oliveira para Vice-presidência de Logística da CEF e foi, ele pró-

prio, nomeado, em 1 de janeiro de 2011, como Secretário de Assun-

tos Estratégicos do governo Dilmal". Posteriormente, já no 

132Depoimentos colaboradores. Lúcio Furtam: "houve uma reunião, que foi informada por 
narrativa de CUNHA, entre MOREIRA FRANCO, TEMER e ANDRE DE SOUZA; QUE 
na época TEMER era, salvo engano, presidente Si Câmara; QUE, pelo que sabe, TEMER contou 
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governo interino de MICHEL 1..E,MER, Joaquim Lima de Oliveira 

chegou a responder interinamente pela Presidência da CEE 

Esse episódio demonstra que havia concorrência entre os 

próprios membros do núcleo político da organização criminosa do 

"PMDB da Câmara dos Deputados" e que, no caso, apesar da rela-

ção mais próxima entre MICHEL TEMER e MOREIRA 

FRANCO, a indicação do cargo foi atribuída a EDUARDO CU-

NHA em razão do seu excelente desempenho como arrecadador de 

propina, o que beneficiava não apenas a ele mas também o próprio 

MICHEL TEMER, que recebeu inúmeras vezes parte das vanta-

gens ilícitas obtidas por EDUARDO CUNHA. Esse comporta-

mento é bem típico de organização criminosa, na qual há sempre 

concorrência dos seus membros para tentar elevar o seu status, se 

tornando cada vez mais relevante para o grupo criminoso organi-

zado. 

Assim, em meados de 2011, Fábio Ferreira Cleto foi indicado 

à uma das Vice-Presidências da Caixa Econômica Federal por 

EDUARDO CUNHA e HENRIQUE ALVES, este último líder do 

PMDB na Câmara dos Deputados à época. O cargo pertencia à 

cota do PMDB no Governo Dilma Rousseff. Fábio Cleto represen-

tarin  a Caixa Econômica Federal no Comitê de Investimentos do 

   

dessa reunião para CUNHA;QUE essa reunião ocorreu na residência oficial do presidente da Câmara, 
ou sia, na residência oficial de MICHEL TEMER; QUE, nessa reunião, CUNHA disse que 
ANDRÉ DE SOUZA explicou para TEMER como funcionava o FI-FGTS, que aquilo seria como 
um "mini BNDES"; QUE MOREIRA FRANCO falou para o TEMER que isso seria uma 
"oportunidade para fazer dnbeiro"; QUE, a partir daí, inicia uma briga entre o impo de CUNHA, 
DEPOENTE e HENRIQUE ALVES, contra MOREIRA FRANCO, que queria manter 
JOAQUIM LIMA no cago; QUE MOREIRA FRANCO manteve JOAQUIM LIMA até o 
início do primeiro mandato da Presidente DILMA; QUE o OWSiiP0 do grupo político do DEPOENTE 
era conseguir o FT-FGTS, pois era uma fonte de renda" (Termo de Depoimento n. 5) 
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Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), além de exercer 

outras funções.'" A indicação de Fábio Cleto também teve o aval 

de MICHEL TEMER, que era o Presidente do PMDB e, tinha o 

papel, juntamente com HENRIQUE EDUARDO ALVES de aco-

modar os interesses de todos do grupo nos cargos negociados junto 

à Presidente Dilma e Antônio Palocci. 

Como garantia de que Fábio Cleto atenderia ao comando 

dos seus "padrinhos", ele teve que deixar assinada uma carta de de-

missão (sem data) dirigida a HENRIQUE EDUARDO ALVES, na 

qualidade de líder da bancada do PMDB na Câmara dos Deputa-

dos, que seria utilizada para destitui-lo do cargo caso não corres-

pondesse às expectativas'. 

No Comitê, Fábio Cleto tinha acesso às informações privile-

giadas sobre o andamento dos processos, o poder de postergar ope-

rações por meio de pedidos de vistas, de votar contra projetos e de 

sensibilizar outros conselheiros sobre pontos favoráveis ou desfavo- 

133Feitos STF. Ver comprovante de nomeação de Fábio Peneira Cleto para o cargo de Vice-
Presidente da Caixa Econômica Federal, responsável pela administração e 
operacionalização das loterias federais e dos fluidos instituídos pelo Governo Federal 
(Inquérito n. 4.266/STF, fl. 813). O fato das indicações políticas de EDUARDO CUNHA 
ficou gravado no seu BlackBerry Message (BBM): em diálogo com "Romero J.", no dia 
06/04/2011, por volta de 12h23, disse que "Saiu Com& tombem e nada de CEP", referindo-se, 
neste último caso, à aguardada nomeação de Fábio Cleto para a Vice-Presidência da Caixa 
Econômica FederaL "Romero J." retrucou: "Ta. Vamos agir". Pelo contexto da conversa e de 
acordo com os dados levantados no relatório, "Romero J." é o Senador Romero Jucá, cujo 
irmão, inclusive, foi nomeado em 17/06/2011 para a Diretoria da CONAB, Companhia 
Nacional de Abastecimento (Relatório de Análise de Material Apreendido n. 137/2016, pp. 
5/6, Ação Cautelar n. 4.044/STF). 
Depoimentos colaboradores. Ver Termos de Colaboração n. 1 a 15 de Fábio Ferreira 
Cleto. 

134Depoimentos colaboradores. Lúcio Funaro: "o DEPOENTE escreveu uma carta de renúncia 
do cargo de Vice-Presidente Si VIFUG, endereçaria ao então líder do PMDB na Câmara 
HENRIQUE EDUARDO ALVES, e fez com que FABIO CLETO assinasse para ser utilizado 
no caso de FABIO cr FTO parar de atender os interesses do DEPOENTE e do grupo político que 
apoiava" (Termo de Depoimento n. 6). 
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ráveis de operações. O voto de Fábio Cleto, embora fosse um entre 

doze, tinha especial relevância, pois havia espaço nas reuniões para 

debate e convencimento dos demais conselheiros, especialmente 

porque era técnico na área. 

Havia também ingerência na chamada "Carteira Adminis-

trada". A Carteira Administrada tinha outro processo de investi-

mento dos valores do FGTS, o qual passava pelo enquadramento 

da operação feito pela Vice-Presidência de Fundos de Governo e 

Loterias (VIFUG), área de Fábio Cleto. O enquadramento signifi-

cava receber a empresa e verificar se o projeto se encaixava nas re-

gras estabelecidas para as Carteiras, previstas em normativa 

estabelecida pelo Ministério das Cidades. Na Carteira Administrada 

não havia a aprovação pelo Comitê de Investimentos; a decisão era 

interna da instituição financeira. 

EDUARDO CUNHA tinha grande interesse no Fundo de 

Investimento FI-FGTS, na qual empresas privadas tomavam recur-

sos para obras de infraestrutura. O então parlamentar apresentava 

demandas diretamente a Fábio Cleto, ao qual cabia a análise e o en-

caminhamento de acordo com os interesses explicitados. Em reuni-

ões semanais, Fábio Cleto, violando dever de sigilo funcional, 

passava a EDUARDO CUNHA todos os projetos que estavam em 

tramitação dentro da área do FI-FGTS e da Carteira Administrada 

assim como o estágio em que se encontravam. Posteriormente, 

EDUARDO CUNHA ou Lúcio Bolonha Funaro informavam a Fá-

bio Cleto qual deveria ser a sua posição na votação de cada projeto, 

se favorável, contrária ou neutra no processo de aprovação. 

105 de 245 



PGR 	 Inquéritos n. 4.327/DF e 4.483/DF 

Pelas dificuldades ou facilidades criadas por EDUARDO 

CUNHA e seu operador para o caso, Fábio Cleto, as empresas inte-

ressadas no financiamento do FGTS pagavam vantagens indevidas 

a título de contrapartida. Do total cobrado em propina, 80% (oi-

tenta por cento) ficava com EDUARDO CUNHA e 20% (vinte 

por cento) com Lúcio Funaro, distribuídos também para Fábio 

Cleto e seu sócio Alexandre Margotto. Cabia a Lúcio Funaro e a 

EDUARDO CUNHA solicitar e receber, para si e para outrem, di-

reta e indiretamente, em razão da função de EDUARDO CUNHA 

e da de Fábio Cleto, vantagem indevida. 

Em 2011, Lúcio Funaro foi apresentado a Joesley Batista por 

um dos sócios do grupo Bertin. Joesley estava enfrentando proble-

mas para aprovação de financiamento no âmbito do FI-FGTS para 

empresa ELDORADO CELULOSE e negociou com Lúcio Fu-

naro a liberação deste projeto mediante o pagamento de 3,5% do 

valor do financiamento autorizado a título de propina.'" 

135Depoimentos colaboradores. Lúcio Furtara: "o primeiro contato que teve com o grupo IBS foi 
através de JOESLEY BATISTA em 2011; QUE no primeiro semestre de 2011 conheceu JOESLEY 
através do PAULINII0 DE ANDRADINA, o empresário sido do Grupo BERTTN PAULO 
SERGIO FORNITGONI, conforme já narrado anteriormente, ,QUE a reunião se deu em uma sala 
anexa ao escritório de JOESLEY; QUE seis meses depois da reunião a sobrinha de JOESLEY se 
casou com o filho de PAULINHO; QUE o primeiro projeto que trabalhou para o Grupo IBS foi o 
relacionado à liberação de um financiamento do FI/FGTS para a ELDORADO CELULOSE; 
QUE na primeira reunido que teve com JOESLEY, este pediu que o depoente lhe apresentasse FABIO 
O FTO, então vice presidente na Caixa Econômica Federal; QUE o encontro se deu em um jantar na 
casa do depoente, numa quinta-feira, ocasião em que JOESLEY já passou a discutir com FÁBIO sobre o 
projeto Eldorado, a necessidade de fisneling, e se tinha como o projeto andar mais rápido dentro da CEF' 
(Termo de Depoimento n. 2). Segundo Joesley Batista, "em 2011, o empresário Paulo Sergio 
Formigoni de Oliveira, atendendo apedido de Lúcio Funaro, o apresentou ao depoente; QUE Lado ficara 
sabendo que a Eldorado estava iniciando tratativas para obter financiamento junto ao FT-FGTS, bem 
como que diversas empresas do grupo igualmente iniciavam tratativas para obter financiamento junto à 
Caixa Econômica Federal; QUE Lúcio Fumara esteve no escritório da J&F, em São Paulo, tendo Paulo 
Formigoni, sois apresentar Fumara ao depoente, deixado o local; QUE Lido Fumara *mau ao 
depoente, na ocasião, que atuava em conjunto com EDUARDO CUNHA, o qual, por sua vez, ainda 
segundo Lido Funaro, contava com respakk politico do então Vice-Presidente Michel Temer, QUE 
Funaro, então, falando em nome próprio e do então Deputado Federal EDUARDO CUNHA, disse 
que poderia ajudar o depoente em sua pretensão de obter o financiamento, uma net que teria, juntamente 
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Lúcio Funaro era sempre informado sobre pendências iden-

tificadas pela área técnica em projetos de interesse de empresas que 

pagavam propina ao grupo. De posse destas informações, as pen-

dências eram resolvidas e os projetos aprovados, após negociação 

com os outros membros do Comitê de Investimento. 

No caso da ELDORADO, o projeto estava tendo muitas 

dificuldades técnicas para avançar, porém, com os ajustes feitos a 

partir de informações repassadas de Fábio Cleto para Lúcio Funaro 

e deste para Joesley Batista, em 2012, foi liberado o financiamento 

  

com o referido parlamentar, sido responsável pela nomeação de Fabio ato para o cargo de Vice-Presidente 
de Fundos de Governo e loterias da Caixa Económica Federal; QUE Fabio Ckto era também 
representante do governo no Conselho Curador do FGTS; QUE em troca de intervenção a ser realizada, 
para a liberação do financiamento, que, segundo Funaro, passaria por Fabio Cleto, foi solicitado o 
pagamento de propina no valor de 3 a 3,5% do montante a ser financiado, QUE embora as operações 
fossem legais e ar empresas fizessem jus ao financiamento, Fumam deixou claro durante as tratativas que 
poderia criar dificuldades intransponíveis, caso a propina não fosse paga" (Termo de Colaboração 
Unilateral n. 3). Vide dado de corroboração nominado 'Anexo 4 - 5 - 6 - 9 - Funaro - 
Joesley Batistar, que apresenta a planilha de crédito de propina entre Lúcio Funaro e 
Joesley Batista. De acordo com Fábio Ferreira Cleto, "a ELDORADO é uma empresa do 
Grupo J&F; QUE a Jeif é a holding que também controla o Frigorzfigo JBS (marca FRIBOI), cujo 
sócio é JOESLEY BATISTA; QUE JOESLEY BATISTA foi apresentado ao depoente por 
LÚCIO BOLONHA FUNARO em um jantar no apartamento deste último; QUE este jantar foi 
depois de o depoente entrar na (P.E provavelmente em meados de 2011, época que o depoente ainda 
mantinha relacionamento com LÚCIO BOLONHA FUNARO; QUE FUNARO havia conhecido 
JOESLEY pouco tempo antes deste jantar, por intermédio dos irmãos BERTIN; QUE LÚCIO 
BOLONHA FUNARO tinha relacionamento com os irmãos BERTIN; não sabendo com qual deles; 
QUE se recorda de FUNARO citar o nome de dois ou tris dos :Sãos, dizendo ser próximo a eles e 
conhecê-los; QUE lembra, inclusive, que FUNARO comentou que estava fazendo algum negócio com os 
BERITN, não se recordando qual; QUE se recorda de um dos filhos dos irmãos BERTIN ter ido ao 
escritório de LÚCIO BOLONHA FUNARO, na Jerónimo da Veiga; QUE os irmãos BERTIN 
anteriormente já tinham ido à CEP, para tratar de um investimento no FIFGTS, chamado NOVA 
CII3E b...1 QUE especificamente em relação à operação no FGTS, JOESLEY entrou com um pleito de 
captação de recursos no FI-FGTS para a construção de uma fábrica de celulose no Mato Grosso do Suh 
de nome ELDORADO; QUE o pleito inicial era de captar RJ 1,8 bilhão para as obras de logística, 
saneamento e energia da fábrica; QUE, no entanto, como o FI-FGTS estava sobrealocado no setor de 
energia, pois há um limite de 40% para cada setor, o PI-FGTS não poderia investir em energia; QUE, 
então, acabou se estruturando uma operação para financiar apenas os setores de logística e saneamento, o 
que totalizava um valor de R$ 940 milhões de reais; QUE se tratava da emissão de debêntures da pdpria 
ELDORADO; QUE o depoente comunicou a EDUARDO CUNHA que a operação estava sendo 
estruturada 	(Termo de Colaboração n. 13). Vide dado de corroboração nominado 
"TC13_Cleto_planilha_Eldorado", que apresenta planilha onde consta o nome 
"ELDORADO", com a data 01/11/2012, indicando o valor total da operação (R$ 940 
milhões) e o valor da propina do colaborador (R$ 680 mil). 
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de R$ 940 milhões.' O valor bruto da propina foi de R$ 33 

milhões. Descontados o 27,5% de impostos e o custo das 

operações feitas pelos doleiros para conseguir dinheiro em espécie, 

a propina foi dividida entre Lúcio Funaro, EDUARDO CUNHA, 

Fábio Cleto, HENRIQUE EDUARDO ALVES e MICHEL 

TEMER'. Os pagamentos foram feitos através de notas fiscais das 

empresas ARAGUAYA e VISCAYA", alguns pagamentos de 

boletos de fornecedores da campanha de Chalita e uma doação 

oficial de R$ 1 milhão de reais para o PSC em 2012139 . 

Além da ELDORADO, outro caso que ilustra o esquema 

existente no âmbito do FI-FGTS é o da BR VIAS, que é uma em- 

136Relatório. Relatório FI-FGTS, item "a": A ELDORADO pleiteou, em 7/11/2011, 
aprovação de financiamento no montante de R$ 940 milhões. Após 289 dias, em 
22/08/2012, o valor foi aprovado, na exata importância requerida (R$ 940 milhões). A 
aprovação se deu na 4° Reunião Ordinária do Comitê de Investimento, contando com a 
presença de Fábio Cleto (vide item "b", REFI 52/2012). 

137Depoimentos colaboradores. Termo de Depoimento Avulso de Lúcio Bolonha Funaro: 
"com relação a propina paga pela empresa Eldorado, para obtenção de bet4ciosjunto a CEP, foi dividida 
entre Cunha, Henrique Eduardo Alves e Michel Temer; [...] se recorda que, em sinal de agradecimento, 
Mac! Temer foi na inauguração da Eldorado na cidade de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul em 
dezembro de 2012". 

138Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Policia Judiciária n. 113/2017. 
A empresa VISCAYA HOLDING LTDA, de Lúcio Funaro, assinou "contrato guarda-
chuva" com a J&F PARTICIPAÇÕES S.A, no valor de R$ 100 milhões, para "formalizar" 
a conta-corrente de propina entre Joesley Batista e o grupo de Lúcio Funaro, conta essa 
decorrente dos esquemas na Caixa Econômica Federal e no Ministério da Agricultura. O 
contrato foi assinado em 17/04/2012. Há também registros de utilização de outras 
empresas de Lúcio Funaro. Segundo o relatório da Policia: "Na planilha JOE.xls constam, em 
separado, registros dar notas fiscais emitidas para as empresas do grupo JerE As notas fiscais foram 
localizadas no HD de LÚCIO e encontram-se colacionadarjunto às planilhas de "movimentação dia" 
que serão tratadas nesse relatório [...I Nas planilha, diárias de L (TC70, o mesmo referia-se a 
JOESLEY como 70'; 70E'; 7BS'; 76F" ou 'ELDORADO '; constando, em cada registro, a 
informação de valores recebidos, bem como a forma, se por TED, depósito ou valores em espécie, e por vezes 
maiores informações  da empresa' conta. Podemos verificar também que na maior pane dos dias em que há 
traruferênciar de valores para Lúao há também a transferincia destes valores para EDUARDO 
CUNHA, GEDDEL VIEIRA LIMA ou FÁBIO a FT°, a depender do facilitador dentro da 
CP.F. Porém, a maioria dos pagamentos eram feitas através da entrega de valores em espécie, sacados com 
os dokiros PRT" / 'RIO" (CLAUDIO FERNANDO BARBOSA DE SOUZA).". 

139Feitos STF. Inquérito n. 4.327, Relatório Conclusivo da Policia Federal, p. 11. Ação 
Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Policia Judiciária n. 104/2017. 
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presa de concessionários de Rodovias do grupo CONSTANTINO. 

Vejamos. 

Lúcio Funaro conheceu Henrique Constantino através de um 

amigo em comum. Na ocasião, Henrique Constantino falou sobre o 

pleito que existia junto ao FI-FGTS da BR VIAS no valor de R$ 

300 milhões e pediu o auxilio de Lúcio Funaro para resolver o pro-

blema. Henrique Constantino sabia que Lúcio Funaro estava ligado 

a EDUARDO CUNHA, que por sua vez tinha força dentro da 

CEF para aprovar projetos, os três chegaram inclusive a participar 

de reuniões juntos a respeito do projeto. Pois bem, foram feitas as 

articulações espúrias necessárias e o projeto da BR VIAS foi apro-

vado. Com  isso o pagamento da propina, de 3%, foi feito direta-

mente a Lúcio Funaro, que por sua vez repassou a parte de 

EDUARDO CUNHA em espécie, por meio das transações feitas 

com doleiros com o pagamento de boletos bancários.' 

Os valores arrecadados não iam apenas para EDUARDO 

CUNHA, pois este também distribuía uma parte da propina para 

MICHEL TEMER e HENRIQUE EDUARDO ALVES, que ti-

nham plena ciência de como o esquema funcionava. Nesse sentido, 

140Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 110/2017. 
Vide diversos registros de pagamentos das empresas de Henrique Constantino para as 
empresas de Lúcio Funaro. 
Depoimentos colaboradores. Lúcio Furtam: "HENRIQUE CONSTANTINO tinha uma 
(Oração de sua empresa BR Vias na caixa económica federa4 no FI-FGTS, a ser liberada, no valor de 
cerra de Ri 300.000.000,00;QUE, como estava pníxima a liberação dos recursos da BR VIAS, pediu 
o DEPOENTE a HENRIQUE CONSTANTINO a antecipação do pagamento de propina, 
doando dinheiro à campanha de CHAL1TA' (Termo de Depoimento n. 5). "A indicação de 
FABIO rr .FTo  para a fitnção tinha o propósito de implantar esquema de arrecadação de propina em 
financiamentos da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,. QUE não havia percentual fixo para 
cobrança e repartição de vantagens indevidas, mas ginwa em torno de 3%, bem como a respectiva 
dirtribuição, de acordo com a empresa tomadora e o montante do financiamento" (Termo de 
Depoimento n. 6). 'A porcentagem que recebeu referente aos contratos da (FF foram em torno de 3% 
dos valores liberados" (Termo de Depoimento n. 2). 
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por ocasião das eleições de 2012, MICHEL TEMER conversou 

com Henrique Constantino, a pedido de EDUARDO CUNHA, a 

fim de assegurar que o dinheiro destinado à campanha de Gabriel 

Chalita era para atender pedido de MICHEL TEMER. Depois 

desta conversa na qual MICHEL TEMER agradeceu a "doação" 

feita, Henrique Constantino pagou parte da propina acertada no ne-

gócio envolvendo a BR VIAS por meio pagamentos a pretexto de 

incrementar a campanha de Chalita 41. 

141Depoimentos colaboradores. Segundo Lúcio Punam, "HENRIQUE CONSTANTINO 
tinha uma operação de sua empresa BR Vias na caixa económica federal, no FI-FGTS, a ser liberada, 
no valor de cerca de R$ 300.000.000,00; QUE, como estava próxima a liberação dos recursos da BR 
VIAS, pediu o DEPOENTE a HENRIQUE CONSTANTINO a antecipação do pagamento de 
propina, doando dinheiro à campanha de CHAMA; QUE HENRIQUE CONSTANTINO 
afirmou que não havia problemas em antedpar a propina, mas que se sentiria mais confortável se recebesse 
um telefonema de MICHEL TEMER; QUE a ligação de MICHEL TEMER daria nata a 
HENRIQUE CONSTANTINO, de estar ajudando o Vice-Presidente da República; QUE, nesse 
momento, o DEPOENTE mandou uma mensagem a EDUARDO CUNHA, com a solicitação de 
HENRIQUE CONSTANTINO; QUE tanto a solicitação de HENRIQUE quanto a metuagem a 
CUNHA ocorreram no escritório do DEPOENTE; QUE, após cerca de 15 minutos da emissão da 
menagem a CUNHA, tocou o telefone de HENRIQUE CONSTANTINO, cujo interlocutor era o 
então Vice-Presidente MICHEL TEMER; QUE a mensagem a CUNHA foi enviada por mero de 
aplicativo de mensagens com mecanismo de autodestruição (Wickr); QUE o telefonema ocorreu na frente 
do DEPOENTE; QUE, a partir disso, HENRIQUE CONSTANTINO providenciou o 
pagamento via caixa 2, uma vez que sua empresa era concessionária de serviço público e, portanto, 
impedida de fazer doações legais (caixa 1); QUE o DEPOENTE indicou que HENRIQUE 
CONSTANTINO procurasse HUGO FERNANDES NETO, tesoureiro da campanha de 
CHALITA, para que este recebesse os valores acordados; QUE, também para atender os interesses de 
MICHEL TEMER na campanha de CHALITA, o DEPOENTE indicou que HUGO 
FERNANDES NETO procurasse DENILTON, pessoa ligada a JOESLEY; QUE a indicação 
tinha por oyetivo a arrecadação de mais RS 3.000.000,00 para a campanha de CTIALITALQUE 
esse valor correspondia a um crédito que o DEPOENTE tinha janto a JRS; QUE esse valor (R: 
3.000.000,00) foi pago por meio de bolas e d.e doação oficial ao PSC, partido coligado à campanha de 
CHALITA; QUE o valor doado ao PSC foi de RI 1.000.000,00; QUE a doação ao PSC foi feita, 
de acordo com a planilha do DEPOENTE, no dia 24 de outubro de 2012; QUE o valor de RI 
2.000.000,00 foi usado para pagamentos de despesas de campanha escolhidas por HUGO 
FERNANDES e efetuados pelo grupo JBS; QUE os valores foram debitados em 2 de maio de 2012; 
QUE o DEPOENTE também providenciou pagamentos em espécie de outras fontes para a campanha; 
QUE também foram feitos repasses à campanha por meio de pagamentos de notas fiscais emitidas pela 
gráfica de nome ALL-WIN PRODUÇÕES E ARTES GRÁFICAS, pagamentos estes efetuados 
pelas empresas do DEPOENTE e pela JBS; QUE acredita que essa gráfica sia 'empresa de fachada'; 
QUE não sabe se HENRIQUE CONSTANTINO fezpaganrentos a gráfica ALL-WIN; QUE 
confirma que foram pagos para a campanha cerca de 3 milhões de reais através de JOESLEY, cerca de 3 
milhões em dinheiro em espécies ao assessor de CHAL1TA, cerca de 3 milhões de reais através de 
pagamento pai: empresa do COLABORADOR, e cerca de 5-7 milhões doados por HENRIQUE 
CONSTANTTNO; QUE, com exceção da doação oficial ao PSC, todos os outros valores foram pagos 
via caixa 2;QUE o DEPOENTE também emprestou o seu helicóptero, prefixo PR-FMB, para uso na 
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Os repasses dos valores foram intermediados pela pessoa de 

Hugo Fernandes da Silva Neto — que cuidava da campanha de Ga-

briel Chalita — e "Daniel", vinculado a Joesley Batista. Daniel orga-

nizava a ajuda financeira da campanha de Chalita, por meio do 

pagamento de boletos. Alguns pagamentos foram feitos por inter-

médio de uma gráfica chamada ALL-WIN PRODUÇÕES E AR-

TES GRÁFICAS, através de notas faturadas para empresa de Lúcio 

Funaro. Outros, por meio repasses a fornecedores da campanha de 

Gabriel Chalita. Exemplo de nota fiscal emitida para dissimular o 

pagamento da propina é a de n. 670, entre ALL-WIN e VISCAYA, 

esta última empresa de Lúcio Funaro:142  

campanha de CHAL1TA; QUE não sabe o valor total, mas acredita que pode ser caladado, com base 
nos regirtros de voar e no valor médio de RS 10.000,00 a hora de voo" (ferino de Depoimento n. 5). 

142Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatórios de Análise de Polida Judiciária n. 104 e 
110/2017. 
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A planilha abaixo traz registros de voos de Gabriel Chalita 

em aeronave emprestada por Lúcio Funaro, no período de julho a 

dezembro de 2012, configurando uma das formas de contribuição 

para a campanha do candidato e reforçando a relação entre MI-

CHEL TEMER, patrono de Chalita em São Paulo, e o doleiro Lú-

cio Funaro:143  

VÔOS A109 PR-FMB JULHO 

DATA 	- IEMPO \- ORIGEM DESTINO - PASSAGEIRO -T TRIPULAÇÃO -._ 
20/07/2012 0,5 Campo de Marte Cajamar/Marte Sr. Chalita Guilherme/Zaboto 
20/07/2012 0,4 Campo de Marte Cajamar/Marte Sr. Chalita Guilherrne/Zaboto 
29/07/2012 0,2 Campo de Marte Ipiranga Sr. Chalita Guilherme 

29/07/2012 0,2 Ipiranga Campo de Marte Sr. Chalita Guilherme 

31/07/2012 0,4 Campo de Marte Osasco Sr. Chalita Guilherme 

31/07/2012 0,4 Osasco Campo de Marte Sr. Chalita Guilherme 

Verificou-se nas planilhas de Lúcio Funaro que os valores re-

passados para Gabriel Chalita no período de 2012 a 2013 totaliza-

ram R$ 5.460.000,00 (cinco milhões quatrocentos e sessenta mil 

reais), identificados da seguinte forma:1" 

EMISSOR PAGAMENTO 
DATA DO INDICAÇÃO 

"VALOR PLANILHA 
JOESLEY 02/05/2012 R$ 2.000.000,00 CIA 

Lúcio Funaro 09/05/2012 R$ 100.000,00 ESPÉCIE "HUGO" 
Lúcio Funaro 17/05/2012 R$ 100.000,00 ESPÉCIE "HUGO" 
Lúcio Funaro 31/05/2012 R$ 235.000,00 ESPÉCIE "HUGO" 

Lúcio Funaro 01/06/2012 R$ 215.000,00 ESPÉCIE "HUGO" 
Lúcio Funaro 06/06/2012 R$ 50.000,00 ESPÉCIE "HUGO" 
Lúcio Funaro 12/06/2012 R$ 50.000,00 ESPÉCIE "HUGO" 
Lúcio Funaro 06/07/2012 R$ 50.000,00 ESPÉCIE "HUGO" 
Lúcio Funaro 06/08/2012 R$ 200.000,00 ESPÉCIE "HUGO" 

143Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Policia Judicitia n. 104/2017. 
144Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 104/2017. 
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Lúcio Funaro 09/08/2012 R$ 150.000,00 ESPÉCIE "HUGO" 
Lúcio Funaro 17/08/2012 R$ 100.000,00 ESPÉCIE "HUGO" 

JOESLEY 24/10/2012 R$ 1.000.000,00 DOAÇÃO 
PSC/IVANILDO 

Lúcio Futuro 13/12/2012 RI 65.000,00 NF 670 ALL WIN X 
VISC 

Lúcio Punam 18/12/2012 R$ 35.000,00 NF 671 ALL WIN X 
VISC 

Lúcio Punam 27/12/2012 RI 50.000,00 DEPÓSITO 
Lúcio Funaro 10/01/2013 R$ 50.000,00 ESPÉCIE "HUGO" 
Lúcio Funaro 17/01/2013 R$ 50.000,00 ESPÉCIE "HUGO" 

Lúcio Funaro 04/02/2013 R$ 75.000,00 NF 676 - ALL WIN X 
VISCAYA 

Lúcio Funaro 20/02/2013 RI 24.000,00 NF 284- ALL WIN X 
VISCAYA 

Lúcio Funaro 20/02/2013 RI 6.000,00 NF 284 - ALL WIN X 
VISCAYA 

Lúcio Funaro 26/02/2013 R$ 45.000,00 
NF 284- ALL WIN X 
VISCAYA - CH 
121/122/123 

Lúcio Funaro 02/04/2013 R$ 200.000,00 ESPÉCIE "HUGO" 

Lúcio Funaro 06/05/2013 R$ 60.000,00 
NF 687 ALL WIN X 
ARAGUAIA 

Lúcio Futuro 06/06/2013 R$ 225.000,00 NF 687 ALL 'QVIN X 
ARAGUAIA 

Lúcio Punam 20/08/2013 R$ 175.000,00 NF 687 ALL WIN X 
ARAGUAIA 

Lúcio Funaro 28/10/2013 R$ 150.000,00 NF 687 ALL WIN X 
ARAGUAIA 

TOTAL: R$ 5.460.000,00 

Nesse quadro, o termo "espécie HUGO" representa os valo-

res que foram pagos diretamente a Hugo, operador da campanha 

eleitoral de Chafita. Os valores indicados pelo termo "NF — ALL 

WIN" representam os valores que foram disponibilizados por meio 

de pagamentos de notas fiscais emitidas em favor da gráfica ALL 

WIN. Por fim, os termos "CM' e "DOAÇÃO IVANILDO" repre-

sentam os valores que foram repassados diretamente por Joesley 

Batista. 
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Outro exemplo de pagamento de propina no âmbito do es-

quema do FI-FGTS (da Vice-presidência da CEF) foi o caso da em-

presa Carioca. Quando da cobrança de propina da Carioca por 

parte de EDUARDO CUNHA em razão das obras no Porto Mara-

vilha no Rio de Janeiro, os donos da construtora manifestaram inte-

resse em pagar a propina no exterior EDUARDO CUNHA, então, 

passou os dados da conta LASTAL de Cleto para a Carioca realinr 

os pagamentos ilícitos em favor dek. 

A Carioca, por sua vez, realizou os pagamentos nas contas 

indicadas por EDUARDO CUNHA sem saber quem era o verda-

deiro titular da conta. Desse modo, EDUARDO CUNHA aprovei-

tou a propina que seria paga pelos donos da construtora Carioca, 

Ricardo Pernambuco e Ricardo Pernambuco Júnior, para pagar a 

propina de Fábio Cleto relativa a todos os projetos. 

EDUARDO CUNHA indicou apenas a Carioca para pagar o 

Fábio Cleto por ter mais valores a receber dela, não vincular as de-

mais empresas e operações e simplificar o seu trabalho'. Por essa 

sistemática, EDUARDO CUNHA passava um tempo sem liquidar 

os valores e fazia a liquidação a partir de um só depositante, em pa-

gamento de propina de diversas operações e empresas. Em outras 

145Depoimentos colaboradores. Segundo Ricardo Pernambuco Junior, "o depoente solicitou ao 
seu filho, RICARDO JUNIOR, que entrasse em contato com o Deputado EDUARDO CUNHA, 
para combinar tais pagamentos e se tais valores poderiam ser pagos no exterior, tendo em vista a clificuldade 
de pagar os valores internamente; ,QUE questionado por que sena cbfial pagar internamente, respondeu 
que se tratavam de valores de aproximadamente R$ 300.000,00 por mês, que deveriam ser pagos 
continuamente, por vários meses; QUE, alibi; disso, o depoente já possuía duas contas não declaradas no 
exterior; QUE era mais fácil pagar os valores no exterior, até mesmo porque era mais fácil ocultar tais 
pagamentos no exterior e porque poderia ir liquidando os saldos de contar Itã declaradas no exterior; 
QUE o filho do depoente poderá esclarecer melhor como procurou EDUARDO CUNHA; [...I QUE 
a partir de junho de 2014, no entanto, deu autorização para que o Banco do depoente fizesse débitos 
regulares de US$ 134.000,00; QUE a gerente do depoente no DELTA TRUST se chamava 
ANGELA e era brasileira, embora residente na Suíço!' (Termo de Colaboração n. 2). 
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palavras, o valor de propina para Cleto no exterior relativo à sua 

atuação em todos os casos foi pago apenas pela Carioca e sempre a 

pedido de CUNHA. 

De propina, nas duas contas em nome da LASTAL na Suíça, 

Cleto recebeu da Carioca total de USD 2,1 milhões. A tabela abaixo 

indica as datas, origem e destino de todas as transferências da Cari-

oca a pedido de EDUARDO CUNHA para as contas da offshore 

LASTAL de Fábio Cleto146: 

DATA CONTA / BANCO — 

REMETENTE 

CONTA / BANCO — 

DESTINATÁRIO 
DÉBITOS 

(US$) 

25/10/2012 CLIVER/DELTA TRUST LASTAL/JULIUS BAER 333.217,84 

5/3/2013 CLIVER/DELTA TRUST LASTAL/JULIUS BAER 317.000,00 

28/5/2013 CLIVER/DELTA TRUST LASTALMLIUS BAER 160.000,00 

26/8/2013 CLIVER/DELTA TRUST LASTAL/JULIUS BAER 391.000,00 

10/12/2013 CLIVER/DELTA TRUST LASTAL/JULIUS BAER 150.000,00 

25/6/2014 CLIVER/DELTA TRUST LASTAL/BANK HERITAGE 134.000,00 

8/7/2014 CLIVER/DELTA TRUST LASTAL/BANK HERITAGE 134.000,00 

25/7/2014 CLIVER/DELTA TRUST LASTAL/BANK HERITAGE 134.000,00 

6/8/2014 CLIVER/DELTA TRUST LASTAL/BANK HERITAGE 134.000,00 

20/8/2014 CLIVER/DELTA TRUST LASTAL/BANK HERITAGE 134.000,00 

19/9/2014 CLIVER/DELTA TRUST LASTAL/BANK HERITAGE 134.000,00 

Total 2.155.217,84147  

146Depoimentos colaboradores. Segundo Ricardo Pernambuco Junior, "[...] QUE, inclusive, 
houve uma transfirincia para a conta LASTAL GROUP/ BANK HERITAGE em 25 dejunho de 
2014 - ou seja, 15 dias após a reunião; QUE o depoente aponta que, até junho de 2014, as 
transferências eram feitas para a conta do LASTAL GROUP, no Banco JULIUS BAER; QUE, 
conforme pode ser visto na tabelo ao final, após junho de 2014, embora a conta tenha sido ainda do 
LASTAL GROUP, o Banco passou a ser BANK HERTTAGE; QUE acredita, portanto, que esta 
reunião de EDUARDO CUNHA no escritório em São Paulo da CARIOCA tenha sido para entregar 
esta nova conta do LASTAL GROUP, no BANK HERITAGE; [..1' (Termo de Colaboração 
n.2). 

1470 montante equivale a R$ 4.717.003,56. Essa conversão para a moeda brasileira se fez no 
sitio eletrônico do Banco Central e não inclui correção monetária. 
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Ainda por ocasião da cobrança de vantagem indevida feita 

aos empresários da construtora Carioca, EDUARDO CUNHA in-

dicou para o depósito da propina outra conta, esta de HENRIQUE 

EDUARDO ALVES.'" 

Importante notar que a propriedade e a disposição dos mon-

tantes foram ocultados desde o início pelo grupo criminoso. Como 

narrado em depoimento, os sócios da Carioca acreditavam pagar a 

propina a EDUARDO CUNHA, que solicitou, negociou e forne-

ceu os dados das contas para depósito. Em nenhum momento se 

indicou aos sócios da Carioca que os beneficiários seriam Fábio 

Cleto ou HENRIQUE EDUARDO ALVES. 

A própria forma de pagamento da vantagem indevida eviden-

cia a ocultação. De fato, o dinheiro partiu do Brasil para contas 

abertas na Suíça em nome de offshores não declaradas às autoridades 

brasileiras. 

Sobre esse assunto, insta acrescer terem sido locali7ados diá-

logos entre EDUARDO CUNHA e os empresários da Carioca no 

aparelho de telefone celular do mencionado político que confirma o 

esquema de pagamento de propina e lavagem de dinheiro em vir- 

148Feitos outras instâncias. Procedimento Investigatório Criminal a.. 1.28.000.001968/2016-
92/PRRN — Apenso I, VOL H, do Inquérito Policial n. 020/2017-SR/PE/RN, fis. 
491/503; Processo n. 0001451-45.2016.4.05.8400/JFRN, Caso Simba 001-MPF-002353-44, 
Caderno Bancário n. 5, Relatório Tipo 4; prestações de contas eleitorais. Os dados 
telefônicos obtidos na medida cautelat objeto do Processo n. 0001451-
45.2016.4.05.8400/JFRN evidenciam contatos mantidos em 2012 entre EDUARDO 
CUNHA e terminal cadastrado em nome da empreiteira (Processo n. 0001451-
45.2016.4.05.8400/JFRN, Caso Sittel n. 2330, Relatório de Análise n. 017/2017-
SPEA/PGR). Tais fatos foram imputados a EDUARDO CUNHA, HENRIQUE ALVES 
e outros em denúncia no Processo n. 001430-69.2016.4.05.8400/JFRN (corrupção passiva 
qualificada e lavagem de dinheiro). 
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tude da participação da Carioca Engenharia no empreendimento do 

Porto Maravilha, envolvendo CUNHA e o FT-FGTS". 

Devidamente sugeridas possibilidades de Identidades de RICARDO 

PERNAMBUCO, retoma-se às informações do diálogo com EDUARDO CUNHA. 

Emissor Mensagem TCB p- 
Unknown PIN. ID: 
	

Nossa conversa semana passada ja foram 
FFDCF018L 
	

tomadas as providencias. 2 turistas ja foram 
ctrtds. Favor checarl! Abs 

Unknown PIN. ID: 	ele! Og duvida estou a disposicao!! Abs 
FFDCF018L 

31/01/2012 
21:36:48(UTC+0) 

31/01/2012 
21:37:58(UTC+0) 

221A988D Eduardo Cunha Abs 
	

31/012012 
21:39:25(UTC+0) 

221899813 Eduardo Cunha Ok para turista abs 
	

01/02/2012 
22:05:43(UTC+0) 

Unknown PIN. ID: 	O bom!!! Obrigado!!! Abs 
FFDCF018L 

01/022012 
22:06:32(UTC+0) 

Ainda na data de dia 27.08.2012, EDUARDO CUNHA con-

tata Ricardo Pernambuco Júnior com a finalidade de verificar a situ-

ação de repasses a HENRIQUE EDUARDO ALVES ("Tem noticias 

la para demanda do Henrique?). Também relacionado ao bloco ante-

rior de mensagens, durante as explicações que Ricardo Pernam-

buco Júnior fornecia a EDUARDO CUNHA, há a sugestão que 

seria repasses para atender diversas solicitações ("Chefe, to ainda fe- 

chando o quadro como um todo. As demandas sao enormes e estou preocupado 
c emadro.  

149Feitos STF. Ver Relatório de Análise de Material Apreendido (RAMA) n. 137/2016, fL 70, 
Ação Cautelar n. 4.044. 

150Feitos STF. Ver Relatório de Análise de Material Apreendido (RAMA) n. 137/2016, fl. 83, 
Ação Cautelas n. 4.044. 
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m sor 

221A988D Eduardo 
Cunha 

mas ama- me 

Pode falar? 27/08/2012 
14:24:16(UTC+0) 

2890c414 Rico Agora sim!! 27/08/2012 
15:16:47(UTC+0) 

221A988D Eduardo Tudo bem? 27/08/2012 
Cunha 15:21:05(UTC+0) 
2890c414 Rico Caminhando!! Epoca adice mas caminhando. 27/08/2012 

Semana Importante na capital esta. Espero ci 
tranquila!! 

15:22:23(UTC+0) 

221A988D Eduardo Estamos trabalhjando 27/08/2012 
Cunha 15:22:38(UTC+0) 

221A9880 Eduardo Tem noticias la para demanda doi Henrique? 27/08/2012 
Cunha 15:22:51(UTC+0) 

2890c414 Rico Imagino!! Mas você eh craque e consegue!! 27/08/2012 
1523:06(UTC+0) 

221A988D Eduardo Vamos ver 27/08/2012 
Cunha 15:23:15(UTC+0) 

2890c414 Rico Chefe. to ainda fechando o quadro como um tod o. 27/08/2012 
As demandas sao enormes e estou preocupado 
espaco. N1 nosso tb ta solicitando no nacional. 

c 155:16(UTC+0) 

221A9880 Eduardo Ok querido aguardo abs 27/08/2012 
Cunha 15:25:56(UTC+0) 

2890c414 Rico Obrigado!! Abs 27/08/2012 
15:27:53(UTC+0) 

221A9880 Eduardo Abs 27/08/2012 
Cunha 15:30:24(UTC+0) 

O Grupo Odebrecht também foi um dos beneficiados pelo 

esquema montado no âmbito da VIFUG na gestão de Fábio Cleto. 

No período de 2011 a 2014, o grupo pagou um valor estimado em 

propina de R$ 24.300.000,00 em proveito do grupo de EDUARDO 

119 de 245 



PGR 	 Inquéritos n. 4.327/DF e 4.483/DF 

CUNHA', propina esta acertada diretamente entre executivos da 

Odebrecht e o ex-Deputado Federal. 

Os pagamentos realindos pelo GRUPO Odebrecht ao ex-

Deputado EDUARDO CUNHA resumidamente, foram: 

DATA VALOR MOTIVO 

09/2011 a 09/2014 R$19.700.000,00 

Influenciar o voto de FABIO CLETO 
no tocante aos 	aportes 	futuros que 
deveriam ser realizados pelo FI-FGTS 
no Porto Maravilha. 

03/06/2014 R$4.285.700,00 

Apoio na aprovação de aportes de 
recursos do FI-FGTS. Aquisição de 
debêntures 	emitidas 	pela 	Odebrecht 
TransPort. 

03/06/2014 R$ 314.300,00 

Apoio na aprovação de aportes de 
recursos do FI-FGTS. Aquisição de 
debêntures 	emitidas 	pela 	Odebrecht 
TransPort. 

151Depoimentos colaboradores. Vide Termos de Colaboração n. 25 e 27 de Benedicto 
Barbosa da Silva Júnior e os seguintes dados de corroboração: diálogo via WhatsApp com 
LEO PINHEIRO da OAS, transcrito no IP 5040565-93.2015.4.04.7000, no qual o 
colaborador pediu a LEO PINHEIRO que falasse com EDUARDO CUNHA sobre a 
liberação de recursos pelo FT-FGTS (ANEXO 25.A); atas de aprovação para liberação de 
recursos para o projeto (ANEXO 25.B — ata de 06/11/14 e ANEXO 25.0 — ata de 
26/05/2015); registros de programações e pagamento no Sistema Drousys em 
14/08/2012, no valor de RI 547 mil, na data de 21/12/2013, o valor de R$ 547 mil, 
11/03/2014, no valor de R$ 547 mil, 21/10/2013, no valor de RI 547 mil, 30/09/2014, no 
valor de R$ 250 mil, 02/07/2014, no valor de R$ 547 mil, 02/04/2014, no valor de R$ 547 
mil, 04/02/2014, no valor de R$ 547 mil, 02/09/2013, no valor de RI 547 mil, 
14/08/2012, no valor de R$ 547 mil, sob o codinome "Caranguejo" (ANEXO 25.D); 
registro de ligações telefônicas para LEO PINHEIRO (ANEXO 25.E); registros de 
pagamentos no sistema Drousys a EDUARDO CUNHA, no dia 03/06/2014, os valores 
de R$ 4.285.700,00, sob o codinome "Caranguejo Moda" e R$ 314.340,00, sob o codinome 
"Caranguejo Roda" (ANEXO 27.A), agendas com telefones e endereços de EDUARDO 
CUNHA (ANEXO 27.B); registros de entrada de ANDRÉ DE SOUZA no escritório da 
CNO no Rio de Janeiro (ANEXO 27.C); os registros de pagamentos no sistema Drousys a 
ANDRÉ DE SOUZA no ano de 2010, nos meses de julho a setembro que totalizam R$ 14 
milhões, sob os codinomes "Quitação" e "Quitação2" (ANEXO 27.D); SWIFT para o 
codinome "Quitação" (ANEXO 27.E); Relatório de Análise n. 110/2017 — SPEA/PGR. 
Ainda, Termo de Colaboração n. 26 de Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis e 
Termo de Colaboração n. 1 de Paulo Henyan Cesena. Dado de corroboração nominado 
"1.A" de Paulo Cesena traz programação de pagamento para "Caranguejo Moda" e 
"Caranguejo Roda", codinomes de EDUARDO CUNHA. 

120 de 245 



PGR 	 Inquéritos n. 4.327/DF e 4.483/1F 

Nem sempre a relação com os representantes do PT era 

amistosa, especialmente com Marcos Vasconcellos, que respondia 

pela VITER (Vice-Presidência de Recursos de Terceiros), responsá-

vel pela parte técnica do projeto. O interlocutor de EDUARDO 

CUNHA com este representante do PT era André Vagas, conforme 

fica claro nessas mensagens trocadas por ambos'. 

No dia 14.09.2012, EDUARDO CUNHA inicia uma con-

versa com André Vargas cujo conteúdo envolve citações ao PMDB 

e PT. A conversa aparentemente trata de compromissos aos parti-

dos e envolvem um indivíduo referenciado como "Lazcano" ("Nao 

ele falou que lazcano ia entrar contato conosco sera que ele quer separar pt e 

pmdb na forma de resolver?). 

Alguns pontos da conversa indicam que podem ser valores 

acertados com "Lazcano" e direcionados aos partidos PT e PMDB, 

como exemplo o trecho pronunciado por EDUARDO CUNHA 

"Eu disse já que podia separar e teartare direto com você a parte pf, enten-

dido como "Eu disse que podia separar e tratar direto com você aparte do 

PT". Outra frase que gerou estranheza quanto à natureza da suposta 

operação foi "Sera que sera oficial como indicado ?", o que pode ser en-

tendido como um questionamento se o repasse seria feito em 

forma de doação oficial. 

152Relatórios. Ver Relatório ri. 137/2016 da PF (fl. 106). 
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221A988D Eduardo 
Cunha 
261FDF76 André Vargas 

14,09/2012 
22:36:49(UTC+0) 
14/09/2012 
22:313:06(UTC,+0) 

Ele falou com você? Porque me avisou que 
você Iria combinar lazcano o pt 
Nao elo falou que lazcano la entrar contato 
conosco sara que ele quer separar pt e pradb 
na forma de resolver? 

221A998D Eduardo 
Cunha 
221A9880 Eduardo 
Cunha 
221A988D Eduardo 
Cunha 
261F0F76 André Vargas 

 

Nao 

  

14/09/2012 
22:98:25(UTC+0) 
14/09/2012 
2238:45(U7C+0) 
14109/2012 
22:38:57(_17C+0) 
14/09/2012 
22:39:02(UTC*0) 

    

 

Eu disse ja que podia separar e teartare direto 
C0411 vote a parte pt 
E acrescer o que combinamos 

    

 

Na verdade foi por meg 

 

     

221A9B8D Eduardo 
	

Ok 
	

14/092012 
Cunha 
	 22:3925(07G0) 

261FDF76 André Vargas 

221A9880 Eduardo 
Cunha 
261E0E76 André Vargas 

221A96EID Eduardo 
Cunha 
221A98111) Eduardo 
Cunha 
261FDF76 André Vargas 

Disse que talvez fosse a b‘ti quarta ou quinta 
vamos ver Ele deu uma dica para o pmdb7 
Vou faiar kis e ia falo 

Sera que sara oficial como Indicado? 

Sim 

Certo 

Ok abe 

14/092012 
22:41:08(UTC+0) 
14/0912012 
22:41:44(UTC+0) 
14/09/2012 
22:42:57(UTC.0) 
14/09/2012 
22:45:42(UTC+0) 
14/092012 
22:45:49(UTC+0O 
14/09/2012 
22:48:30(UTC+0) 

221A98819 Eduardo 
	

Aba 
	 14/09/2012 

Cunha 
	

22:48:41 (U7C 40) 

Cumpre esclarecer que "Lazcano" é referência a Otávio Laz-

cano, presidente da LLX do Grupo EBX, citado no Termo de Co-

laboração n° 12 de FÁBIO CLETO e envolvido no esquema do 

FI-FGTS, consoante adiante será demonstrado. 

No esquema montado no âmbito do FI-FGTS, entre 2011 e 

2015, houve pagamento de propina relativas a projetos da empresa 

Haztec; da parceria público-privada Aquapolo; da operação do 

Porto Maravilha/RJ, que envolveu recebimento por parte de HEN-

RIQUE ALVES; da empresa Saneatins153; do grupo BR Vias; da 

empresa Eldorado, do grupo J&F; da empresa Lamsa (Linha Ama-

rela S/A); da empresa Brado Logística; da empresa Moura Dubeux 

  

153Vide, ainda, Relatório de Análise n. 139/2017 — SPEA/PGR. 
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e da empresa LLX do grupo do empresário Eike Batista. O Relató-

rio de Análise de Polícia Judiciária n. 113/2017 identificou o mon-

tante de R$ 135.874.886,00, pago entre os anos de 2011 e 2015, 

valor que agrega esquemas ilícitos dentro e fora da Caixa Econô-

mica FederaPm.1" 

Em dezembro de 2015, no bojo de medidas cautelares defe-

ridas pelo STF', descobriram-se mensagens no celular indicando 

que a atuação ilícita de EDUARDO CUNHA não se restringia à 

Vice-Presidência de Fundos e Loterias de Fábio Cleto, mas abrangia 

154Feitos STF. A informação n. 252/2015-SPEA/PGR (Inquérito n. 4.266/STF, fls. 
877/890) identificou o operador financeiro utilizado por EDUARDO CUNHA para abrir 
contas na Suíça, o uruguaio Luis Maria Pineyrua Pittaluga. Documentos enviados pela 
Suíça demonstraram que HENRIQUE ALVES era beneficiário econômico da conta 
BelOeld, que recebeu propina decorrente do projeto do Porto Maravilha/RJ. Inclusive, no 
formulário a respeito de quem indicou a instituição financeira, HENRIQUE ALVES 
declarou ter sido EDUARDO CUNHA. A Belõiekl mostra várias outras coincidências com 
outra conta, a Netherton, também de EDUARDO CUNHA. A Netherton Investments Pte. Ltd é 
uma offrhore aberta em 1/7/2008 em Cingapura. O endereço da Netherton é o mesmo da 
BelFeld, 163 Penang Rd # 02-01,Wilsand House 11. Ambas as offrhore possuem como 
diretora Angela Nicolson, sendo Chiam Shu Xin Cindy a secretária. Essas representantes 
deram poderes para abrir a conta e assinar pela empresa para Jorge Haiek Reggiardo e Luis 
Maria Pineyrua Pittaluga. Portanto, estes atuaram como operadores financeiros contratados 
para realizar a intermecliação junto ao banco suíço, ou seja, realizar transações em nome das 
offshore. Luis Maria Pineyrua Pittaluga foi operador também de Nestor Cerveró. A Netherton 
e a Beld foram abertas no Banco Julius Bar, em Genebra, na Suíça, por meio do 
escritório Posadas Y Verino Consultores do Uruguai, no mesmo dia. No campo "pkue and date" 
da BelOeld, lê-se "montevideo 03.09.2008". Os mesmos dados estão na Netherton de 
EDUARDO CUNHA. Ainda: termos de colaboração de Ricardo Pernambuco e de 
Deicídio do Amaral, além de comprovantes de pagamento de contas de Fábio Cleto, por 
parte de Lúcio Funaro, como parte da propina a que o primeiro tinha direito no esquema 
(Inquérito n. 4.266/STF, denúncia e fls. 877/890, mídia de fl. 1259, fls.1260/1293 e 
1312/1322). Ainda: Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Polida Judiciária n. 
113/2017. 

155Feitos STF. Inquérito n. 4.327, Relatório Conclusivo da Polida Federal, pp. 67 e ss. 
Depoimentos colaboradores. Sobre o empreendimento Porto Maravilha- Recursos Fl-
FGTS: Termo de Colaboração n. 2 de Ricardo Pernambuco e documentos de 
corroboração. No Processo n. 0001183-30.2017.4.01.3400/JFDF (originado dos Inquéritos 
4.207/STF e 4.266/STF), EDUARDO CUNHA, Lúcio Funato e Alexandre Margotto 
foram denunciados por corrupção passiva, prevaricação, violação de sigilo funcional e 
lavagem de dinheiro. HENRIQUE ALVES foi denunciado por corrupção passiva, lavagem 
de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral. Fábio Cleto foi denunciado por corrupção 
passiva, violação de sigilo funcional e lavagem de dinheiro. 

156Feitos STF. A ção Cautelar n. 4.044/STF. 
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a Vice-Presidência de Pessoas Jurídicas, à época comandada por 

GEDDEL VIEIRA LIMA. As mensagens não deixam dúvidas em 

relação às tratativas ilícitas. Fábio Cleto denominava-se "Gordon 

Gekko"; Lúcio Futuro era "Lucky". Em diálogo de 05/04/2012, 

"Lucky" pergunta se "Gordon Gekko" viu o e-mail de "Henrique" 

sobre o "ponte" e pede que "Gordon Gekko" repasse o material 

para o e-mail de GEDDEL VIEIRA LIMA, para que ele resolva a 

questão sob pena de "queimá-lo" com o "Michel'. "Henrique" trata-se, 

provavelmente, de Henrique Constantino, representante do Grupo 

BRVias. "Ponte" seria um empréstimo-ponte, ou bridge loan, que a 

BRVias tomaria com a Vice-Presidência relacionada a GEDDEL 

VIEIRA LIMA, até a obtenção do financiamento de R$ 

300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) que a BRVias procurava 

levantar junto à Vice-Presidência relacionada a Fábio Cleto.' 

Vê-se, assim que, além de operar ilicitamente na VIFUG, 

com o ingresso de GEDDEL VIEIRA LIMA na Vice-presidente 

de Pessoas Jurídicas da CEF, em março de 2011, EDUARDO CU-

NHA, Lúcio Funaro, HENRIQUE EDUARDO ALVES e MI-

CHEL l'EMER passaram a arrecadar propina também a partir dos 

contratos de financiamento vinculados ao cargo de GEDDEL. No 

caso de HENRIQUE EDUARDO ALVES e MICHEL TEMER, 

157Feitos outras instâncias. Esses e outros diálogos encontram-se transcritos nos Relatórios 
de Análise de Material Apreendido n. 114/2016 e n. 16/2016 (Processo n. 75108-
93.2016.4.01.3400/JFDF, fls. 50/141 e 143/275). A Operação Catilinárias foi deflagrada no 
bojo da Ação Cautelar n. 4.044/STF. 
Depoimentos colaboradores. Termo de Depoimento Avulso de Lúcio Bolonha Funaro: 
"os apelidos Gordon Gekko pertencia a Fabio Ckto, que o codinonte 	refeda-se ao depoente; que 
esses apelidos eram usado no aplicativo BBM". 
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participação se dava em razão do apoio dado por eles para que 

GEDDEL fosse nomeado e se mantivesse na CEF. 

A principio, EDUARDO CUNHA e GEDDEL não tinham 

relacionamento próximo, porque disputavam espaço dentro do pró-

prio "PMDB da Câmara". Contudo, na medida em que Lúcio Fu-

naro identificou uma gama de negócios escusos que poderiam ser 

feitos a partir da Vice-Presidência de GEDDET  , os três passaram a 

operar esse nicho de arrecadação de propina. Lúcio Funaro fazia a 

interlocução com os empresários e EDUARDO CUNHA fazia a 

ponte com GEDDEL VIEIRA, que por sua vez repassa a EDU-

ARDO CUNHA a informações sigilosas que propiciavam o acerto 

dos projetos submetidos à aprovação.'58  

158Depoimentos colaboradores. Lúcio Ftmaro: "GEDDEL LIMA, no Mn°, era adversário do 
EDUARDO CUNHA no PMDB, quando ele migrou para o PMDB, entre 2004 a 2005; QUE 
deixou de ser adversário a partir de 2011, quando assumiu a via-presidência da CAIXA 
ECONÓMICA FEDERAL, momento em que se aproximou de CUNHA; QUE, com a ida de 
wao VIEIRA LIMA, irmão de GEDDEL, à amara, também ocorreu a aproximação de 
GEDDEL com CUNHA, pois seu irmão precisava de cargos; QUE após GEDDEL sair da vice-
presidência da (FF, se candidata a senador, e, sendo eleito, queria formar uma dupla junto com 
EDUARDO CUNHA — um concorrendo para presidente da Câmara e outro pata presidente do 
Senado; .QUE GEDDEL não foi eleito" (Termo de Depoimento n. 5). "Com relação à CAIXA 
ECONÓMICA FEDERAL, também houve deitadas na Via-Presidência de Pessoa Jurídica — 
T/IPJU; QUE o DEPOENTE atuou perante a VIPJU entre 2011 e 2015 durante a gestão de 
GEDDEL VIEIRA LIMA; QUE amaneira operação consistiu na liberação de uma linha de crédito 
de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais.) para o grupo empresarial J&F; QUE foi paga uma 
propina no valor total de R$ 9.750.000,00 (nove milhões, setecentos e cinquenta mil reais) referente a essa 
operação; QUE os valores foram creditados na conta corrente de vantagens indevidas que o 
DEPOENTE tinha perante o grupo empresarial J&F; QUE os valores eram repassados ao 
DEPOENTE de forma oculta e disfarçada por meio de estratégiarjá explicadas em termo de colaboração 
anterior; QUE os beneficiários da propina foram o DEPOENTE, EDUARDO CUNHA, 
HENRIQUE AU/ES e GEDDEL VIEIRA LIMA; QUE EDUARDO CUNHA 
funcionava como um "banco de propina", ou sga, pagava propina para deputados e depois virava "dono" 
dos mandatos dos beneficiários; QUE, na área de GEDDEL VIEIRA LIMA, o grupo conseguiu 
liberar recursos em torno de RJ 5 a 8 bilhões de reais; QUE uma valor igual ou ainda miar foi liberado 
na FTFUG; QUE, no grupo Jeff, no âmbito da VPJU, foram beneficiadas perante a CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL pelo esquema do grupo do DEPOENTE as empresas Jeiaf (holding), 
VIGOR, FLORA, ELDORADO, SEARA, ALPARGATAS; QUE os percentuais de propina 
cobrados dessas empresas variavam de 2,7% a 3,4% do financiamento; QUE para a jeraf (bolding) 
foram feitas quatro operações no valor total de R$ 1,35 bilhão de reais; QUE para a VIGOR foi feita 
uma operação no valor de RJ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais); QUE para a FLORA foi 
feita uma operação no valor de RJ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais); QUE para 
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A primeira operação realinda com o apoio de Lúcio Funaro 

e EDUARDO CUNHA na Vice-Presidência de GEDDEL VI-

EIRA LIMA foi a liberação de R$ 300 milhões de reais em favor da 

J&F'. O percentual de propina acertado foi novamente de 3%. A 

parte correspondente a GEDDEL, 65%, foi entregue por Lúcio 

Funaro em dinheiro no hangar da Aero Star, no aeroporto de Salva- 

a ELDORADO foi feita uma operação (crédito para exportação) no valor de RI 300.000.000,00 
(trezentos milhões de reais), aliso dar debintures de 940 milhões; QUE para a SEARA Jia feita uma 
operação no valor de aproximadamente RJ 1 bilhão de remi; QUE para a ALPARGATAS foi feita 
uma operação de RI 2,7 bilhões; QUE SEARA e ALPARGATAS foram as únicas que não 
pagaram propina; QUE essas duas :Mimar operações foram feitas em momento posterior à salda de 
GEDEL VIEIRA LIMA da VIPJU; QUE tem certeza de que até a presente data GEDDEL 
VIEIRA LIMA continua a ter influencia na área de crédito da CAIXA ECONÓMICA 
FEDERAL; QUE a outra operação ilícita ocorrida na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
também na VIPJU, envolve a empresa MAFRIG; QUE o valor da operação foi de RI 
350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais); QUE nessa operação também houve pagamento 
de propina para EDUARDO CUNHA, HENRIQUE ALVES, GEDDEL VIEIRA LIMA, 
o DEPOENTE e IVANILDO MIRANDA; QUE IVANILDO MIRANDA foi quem 
apresentou o DEPOENTE a MARCOS MOLTNA, proprietário da MAFRIG; QUE 
IVANILDO MIRANDA era operador do ex e da atual Governador de Mato Grosso do Suh 
ANDRÉ PUCaNELLI e REINALDO AZAM:RUJA, respectivamente; QUE o valor da 
propina foi de RI 9.000.000,00 (nove milhões de reais), entregues em espécie ao DEPOENTE; QUE 
quem ajudou o DEPOENTE a guardar o dinheiro foi o doleiro TONY; QUE, além desse valor, RI 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) foram pagos a IVANILDO MIRANDA; QUE 
outra operação deita na VPJU envolveu a empresa SPMAR, no valor de cerca de RS 2 bilhões de reais; 
QUE a SPMAR é concessionária do Rodoanel de São Paulo; QUE a propina foi recebida pelo 
DEPOENTE, EDUARDO CUNHA, HENRIQUE ALVES e GEDDEL VIEIRA 
LIMA; QUE as propinas eram pagas por meio da empresa CONTERN, que tron.feria valores para a 
empresa VISCAYA do DEPOENTE, com base em notar fiscais fictícias; QUE o DEPOENTE 
conversava sobre o assunto com os irmãos BERTIN, de prenomes SILMAR, REINALDO e 
NATALINO; QUE SPMAR pertence ao grupo BERTIN; QUE os pagamentos de propina eram 
feitos à medida que as liberações dos valores eram feitas pela Caixa Económica Federal; QUE a primeira 
liberação foi feita em março de 2013 e a última em fevereiro de 2015; QUE GEDDEL VIEIRA 
LIMA saiu da VIPJUR no primeiro semestre de 2014, porém continuou recebendo os valores dar 
propinas até fevereiro de 2015, continuando a operar mesmo após sua salda do cago; QUE, no inicio, 
ainda em 2011, como o DEPOENTE não conhecia GEDDEL VIEIRA LIMA, o fluxo de 
informações entre ambos era feito por EDUARDO CUNHA; QUE, depois, com o tempo, para trazer 
mais agilidade às operações, o DEPOENTE passou a tratar diretamente PM GEDDEL VIEIRA 
LIMA, tendo inclusive inúmeras vezes feito entregas de dinheiro pessoalmente a esse último, tanto em São 
Paulo/ SP como em Salvador/RA; QUE auxiliou a Policia Federal prestando informações sobre vos e 
hospedagens nas datas em que os pagamentos foram realizados; QUE, além de GEDDEL VIEIRA 
LIMA, o DEPOENTE chegou a entregar dinheiro pessoalmente a HENRIQUE EDUARDO 
ALVES, em São Paulo, SP e em Natal/RN:QUE o DEPOENTE apresentará elementos de prova 
dar viagens feitas para roera de dinheiro; QUE GEDDEL VIEIRA LIMA recebeu pelo esquema 
na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no mínimo, RI 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) de 
propina" (Termo de Depoimento n. 6). 
Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Policia Judiciária n. 101/2017: 
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dor, em diversas datas. Nas ocasiões subsequentes em que necessi- 

tou entregar recursos de propina a GEDDEL, Lúcio Funaro se va- 

leu do mesmo hangar no aeroporto de Salvador, inclusive em uma 

delas usou o avião de Júlio Camargo para fazer a entrega, outras 

 t

ve- 

zes, entregou o dinheiro no hotel Renaissance, na Alameda Santos 

e outra vez no hotel Pestana em Salvador.' 

nas planilhas de Lúcio Funaro, GEDDEL VIEIRA LIMA era referenciado com as 
indicações "G", "Ge", "Gu", "Ged" e "Gued", "If/g" e "If-salv". As entregas de valores a 
GEDDEL em dinheiro ocorriam em um hangar pertencente à empresa AERO STAR 
TAXI AEREO LTDA no aeroporto de Salvador/BA. Uma das planilhas demonstra 
pagamentos para GEDDEL VIEIRA LIMA, ocorridos entre os anos de 2014 e 2015, no 
valor total de R$ 11.150.000,00 (onze milhões cento e cinquenta mil reais). Consta da 
planilha especificamente um pagamento de R$ 1 milhão no dia 30/01/2014. Em oficio 
emitido pela empresa AERO STAR, verificou-se que Lúcio Funaro contratou, por meio de 
sua 	empresa VIS CAYA HOLDING PARTICIPACOES, INTERMEDIAÇÕES, 
ESTRUTURAÇOES E SERVICOS S/S LTDA, serviços de hangaragem no dia 
29/01/2014, um dia antes da data registrada na planilha de pagamentos a GEDDEL. A 
aeronave, PT-MJC, de propriedade de Lúcio Funaro, permaneceu no hangar da empresa 
por apenas 30 minutos, entre 19:02h e 19:32h. Esse curto período de estadia, juntamente 
com os contextos apresentados, permitem inferir que o objetivo da viagem foi unicamente 
a entrega dos valores de propina indicados por Lúcio Funaro. Há nos autos comprovante 
de pagamento do serviço de hangaragem; ficha de atendimento no hangar, indicando o 
horário; contratos, entre outros documentos. 

159Depoimentos colaboradores. 'QUE, com relação à CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, 
também houve ilicitudes na Vice-Presidência de Pessoa Jurídica — VIPJU; QUE o DEPOENTE 
atuou perante a VTPJU entre 2011 e 2015 durante a gestão de GEDDEL VIEIRA LIMA; QUE 
a primeira operação consistiu na liberação de uma linha de crédito de R$ 300.000.000,00 (trezentos 
milhões de reais) para o grupo empresarial J&F; QUE foi paga uma propina no valor total de RI 
9.750.000,00 (nove milhões, setecentos e cinquenta mil reais) referente a essa operação; QUE os valores 
foram creditados na conta corrente de vantagens indevidas que o DEPOENTE tinha perante o grupo 
empresarial Krt.; QUE os valores eram repassados ao DEPOENTE de forma oculta e diefarçada por 
meio de estratégiatjá explicadas em termo de colaboração anterior;QUE os beneficiários da propina foram 
o DEPOENTE, EDUARDO CUNHA, HENRIQUE ALVES e GEDDEL VIEIRA 
LIMA' (Termo de Depoimento n. 6). Segundo Joesley Batista, "Funaro afirmava ter a mesma 
influência sobre liberação de financiamentos pela CEF, por ter, também juntamente com EDUARDO 
CUNHA, sido responsável pela nomeação de Giovanni e Derziê, que ocupavam cargos estratégicos na 
estrutura da instituição financeira; QUE as operações foram realizadas e a propina foi paga, por meio de 
um sistema de conta-corrente criado pele depoente para registrar as entradas decorrentes da liberação dos 
financiamentos e as saídas, que se davam ora por meio de pagamentos em espécie em reais ou em dólares, 
ora contra notas fiscais emitidas contra empresas do grupo, por empresas titularizadas por Lado Furtam 
ou por outras empresas, indicadas por Lucia Funaro, titularizadar por terceiros" (Termo de 
Colaboração Unilateral n. 3). 
Feitos STF. Ação Cautelar a. 4.324, Relatório de Análise de Polícia Judiciária a 113/2017. 
Vide contrato e planilha de Lúcio Funaro. 

160Depoixnentos colaboradores. Lúcio Funaro: "QUE, no início, ainda em 2011, como o 
DEPOENTE não conhecia GEDDEL VIEIRA LIMA, o fluxo de informações entre ambos era 
feito por EDUARDO CUNHA;QUE, depois, com o tempo, para trazer mais agilidade às operações, o 
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As empresas que pagaram propina em razão da aprovação de 

financiamento no âmbito da CEF, especificamente com a participa-

ção da Vice-Presidência comandada por GEDDEL foram: a MAR-

FRIG, a J&F, a Seara, a SPMAR (Concessionária do Rodoanel de 

São Paulo do Grupo Bertin)', a Eldorado, a Alpargatas, a Flora, a 

Vigor e a Imobiliária Oeste Sul Móveis, de Henrique Constantino, 

sendo que neste último caso como a operação era de menor monte 

e Henrique havia disponibilizado algumas vezes aeronave para 

transporte do pai de GEDDEL VIEIRA quando estava enfermo, 

não houve o pagamento de valores adicionais além do empréstimo 

do avião'. 

DEPOENTE passou a tratar diretamente com GEDDEL VIEIRA LIMA, tendo inclusive 
inúmeras vezes feito entregas de dinheiro pessoalmente a esse último, tanto em São Paulo/ SP como em 
Salvador/Re?' (Termo de Depoimento n. 6). 

161Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Policia Judiciária n. 111/2017: 
"Observa-se que a maior soma de crédito liberado em favor da BERTIN e, por conseguinte, a maior 
entrada de dinheiro na "conta" FUNARO/BERTIN, ocorreu no ano de 2013, período em que 
GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA ocupava a VICE-PRESIDÊNCIA da CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL [...] foram aqui abrangidos as movimentações operadas por Lúcio 
Funaro e o Grupo BERTTN entre março de 2013 e maio de 2015, encontradas no manda! apreendido. 
Realizando o somatório, foram identificadas um montante de RS 57.334.462,65 (cinquenta e sete 
milhões, trezentos e trinta e quatro mil quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) 
provenientes das entradas de dinheiro na conta mantida entre FUNARO e a BERTTN, que 
viabilizaram o pagamento de propina efetuado pelo colaborador.Essa soma de valores corresponde aos 
valores positivos ("-1-') da tabela BERTIN:xls (entrada de dinheiro). Com base nas referidas entradas, 
FUNARO emitia diversas Notas Fiscais frias, que eram pagas pelo Gpo. Ademais, salienta-se que os 
valores de anato liberados em benefício da BERTTN riam um total de R:2.028.092.043,00 (dois 
bilhões vinte e oito milhões noventa e dois mil e quarenta e íris reais), acrescido d.o credito de valor 
desconhecido referente a operação do dia 23/1012013, que gerou isoladamente uma comissão ao 
FUNARO de R16.032.000,00". 

162Depoimentos colaboradores. Segundo Lúcio Funaro, "no grupo J&F, no âmbito da VPJU, 
foram bendicinâni perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL pelo esquema do grupo do 
DEPOENTE as empresas J&F (hokling), VIGOR, FLORA, ELDORADO, SEARA, 
ALPARGATAS; QUE os percentuais de propina cobrados dessas empresas variavam de 2,7% a 3,4% 
do financiamento; QUE para a J&F (bokling) foram feitas quatro operações no valor total de Ri 1,35 
bilhão de reais;QUE para a VTGORfoi feita uma operação no valor de RJ 200.000.000,00 (duzentos 
milhões de reais); QUE para a FLORA foi feita uma operação no valor de R: 250.000.000,00 
(duzentos e cinquenta milhões de reais); QUE para a ELDORADO foi feita uma operação (crédito 
para exportação) no valor de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), além das debéntures de 
940 milhões; QUE para a SEARA foi feita uma operação no valor de aproximadamente R$ 1 bilhão 
de reais; QUE para a ALPARGATAS foi feita uma ração de RI 2,7 bilhões; QUE SEARA e 
ALPARGATAS foram as únicas que não pagaram propina; QUE essas duas últimas operações foram 
feitas em momento posterior à saída de GEDEL VIEIRA LIMA da VIPJU; QUE tem (eriça de 
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A operação relacionada à empresa MARFRIG foi feita em 

2012 e envolveu a liberação de R$ 300 milhões de reais e o paga-

mento de 3%, ou seja, R$ 9 milhões de reais a título de propina 

para EDUARDO CUNHA, GEDDEL VIEIRA LIMA, HENRI-

QUE EDUARDO ALVES e Lúcio Funaro. Os pagamentos foram 

feitos através de notas emitidas pela empresa VISCAYA e também 

em valores em espécie.' No Relatório de Análise de Polícia Judidá- 

que até a presente data GEDDEL VIEIRA LIMA continua a ter influência na área de crédito da 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL; QUE a outra operação ilícita ocorrida na CAIXA 
ECONÓMICA FEDERAL, também na V7PJU, envolve a empresa MAFRIG; QUE o valor da 
operação foi de R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais); QUE nessa operação 
também houve pagamento de propina para EDUARDO CUNHA, HENRIQUE ALVES, 
GEDDEL VIEIRA LIMA, o DEPOENTE e IVANTLDO IVIIRANDA" (Termo de 
Depoimento n. 6). No Termo de Depoimento n. 5, Lúcio Futuro menciona ainda que 
"HENRIQUE CONSTANTINO doou horas de voo em seu avião a GEDDEL, quando o pai deste 
encontrava-se doente e precisava ser tramferido para São PAULO". Sobre o assunto, Joesley 
Mendonça Batista, no seu Termo de Depoimento n. 3, esclareceu que Lúcio Funaro tinha 
conhecimento de que a Eldorado estava tentando obter financiamento junto ao FI-FGTS, 
bem como que diversas empresas do grupo estavam iniciando tratativas para obter 
financiamento junto à CEF. Sempre mencionando que falava em nome de EDUARDO 
CUNHA e com apoio do então vice-presidente da República MICHEL TEMER, Lúcio 
Funaro ofereceu intervenção para aprovar o financiamento em associação com Fábio 
Cleto. Joesley Batista prometeu pagar a propina solicitada de 3 a 3,5% do valor referente ao 
financiamento. "[...] ai passou um pouquinho mais de tempo, o Lúcio chega dizendo que poderia, que 
na caixa eles tinham tomado conta da Caixa Econômica, do banco Caixa Econômica, que eles tinham 
tomado conta e tal, mesma coisa, EDUARDO CUNHA, e aí foi quando Lido... porque lá na caixa 
eles tinham operações com várias empresar, com a JBS, com a J&F, com a Eldorado, aí lá começou acho 
que a gente prep.s uma operação pra Caixa pela holdingJeW [...] na Caixa ele (Funaro) passou a 
cobrar a mesma coisa, entre 3 e 3,5% [...] ele dizia ter o Gerido!, o Geddel eu já conhecia ele de anos 
[...] o Geddel Vária Lima, eu falava pro Lido: 'ô Lido, o Geddel eu não preciso que você me ajude em 
nada com Geddel porque o Geddel eu conheci ele há 20 anos [...J"' (Termo de Depoimentos n. 3, 
vídeo 9'43 a 10'40, 10'58 a 11'02, 11'27 a 11'33 e 11'40 a 11'47). 

163Feitos STF. Inquérito n. 4.327, Relatório Conclusivo da Polida Federal, p. 129: "Dada a 
sequência cronológica, cumpre mencionar que na representação da PGR lançada nos autos da Ação 
Cautelar n° 4044 há menção às transações suspeitar ocorridas entre 31/05/2012 e 101081 2012, 
registradas no RIF 16253 (Relatório de Investigação Financeira), envolvendo a empresa VISCAYA 
HOLDING, PARTICIPA0Es, INTERMEDL4ÇÕES, COBRANÇAS E SERVIÇOS 
S/ S LTDA, de LÚCIO BOLONHA FUNARO, e a MARFRIG. É importante enfatizar  que o 
dia da aprovação do voto da ~REG, isto é, 01/08/2012, coincide com mesmo dia em que a 
MARFRIG dituou depósito na conta da empresa VISCAYA". 
Depoimentos colaboradores. Lúcio Funaro: "QUE a propina foi recebida pelo 
DEPOENTE, EDUARDO CUNHA, HENRIQUE ALVES e GEDDEL VIEIRA 
LIMA; QUE as propinas eram pagas por meio da empresa CONTERN, que trauferia valores para a 
morna VISCAYA do DEPOENTE, com base em notas fiscais fictícias; QUE o DEPOENTE 
conversava sobre o assunto com os irmãos BERTIN, de prenomes SILMAR, REINALDO e 
NATALINO; QUE SPMAR pertence ao grupo BER7IN; QUE os pagamentos de propina eram 
feitos à medida que as liberações dos valores eram feitas pela Caixa Econômica Federal; QUE a prinseira 
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ria n. 102/2017, demonstra-se que, no dia 14/09/2012, foi regis-

trada na planilha de Lúcio Punam uma entrada de valor de R$ 

500.000,00, pagos pela MARFRIG, e uma saída de valor para EDU-

ARDO CUNHA de R$ 800.000,00. Consta do relatório que "esse 

valor teria sido entregue por ALTAIR ALVES, pessoa de confiança de 

EDUARDO CUNHA, uma parte para GEDDEL em Salvador/13A e 

outra parte teria sido entregue a HENRIQUE ALVES em Natal! R& 

Essas entregas foram fritas em voo fretado pela VISCAYA com a empresa 

GLOBAL TAXI AEREO. Segundo FUNARO, ALTAIR teria ido 

para São Paulo em helicóptero alugado também pela VISCAYA e de lá se-

guido com ele para Salvador/BA e Natal! RN Foram localitados os voos fre-

tados pela empresa referente a essas movimentações. Verifica-se que o avião 

permanece por menos de 30 minutos em Salvador, e pouco mais de uma hora 

em Natal/RN. Em seguida, pousa no Rio de Janeiro, possivelmente para o de-

sembarque de ALTAIR, para só então retornar para São Paulo". A conso-

lidação dos pagamentos da MARFRIG a Lúcio Funaro aponta R$ 

8.977.350,00, valor coincidente com a propina de R$ 9.000.000,00 

relatada pelo doleiro, a qual se espraiou para integrantes do núcleo 

político da organização criminosa, entre os quais EDUARDO CU-

NHA, GEDDEL VIEIRA LIMA e HENRIQUE EDUARDO AL-

VES'. 

De outra parte, em uma das planilhas de Lúcio Funaro 

apreendidas na residência de sua irmã, Roberta Funaro Yoshimoto, 

há registro de pagamentos a GEDDEL VIEIRA LIMA no mon 

liberação foifeita em março de 2013 e a intima em fevereiro de 2015" (Termo de Depoimento n. 
Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Policia Judiciária n. 102/2017. 

1Ó4Feitos STF. Ação Cautelat n. 4.324, Relatório de Análise de Policia judiciária n. 102/2017. 
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tatue de R$ 11.150.000,00, ocorridos entre os anos de 2014 e 2015. 

A letra "G" no topo da planilha refere-se a GEDDEL, assim como, 

em outros casos, as siglas "Ge", "Gu", "Ged" e "Gued", "lf/g" e 

"lf-salv". 

O 

data vir 	 histodco a-Wein% 

30/01/14 1.000.000,00 e 1.000.000,00 
17102/14 6501)00,00 e 1.650.000,00 
27/02/14 500.000,00 e 2.150.000,00 26/fev 

21/03/14 8013000,00 e 2.950.000,00 
08/05/14 1.000.000,00 e 3.950.000,00 
24/07/14 1.000.000,00 e 4.950000,00 
13/08/14 50.000,00 doação 5.000.000,00 
13/08/14 50.000,00 doação 5.050.000,00 
29/08/14 1.500.060,00 e 6.550.000,00 
11/09/14 1.900.000,00 e 8.450.000,00 
03/10/14 1.200.000,00 e 9.650.000,00 
19/12/14 500.000,00 e 10.150.000,00 
28/01/15 500.000,00 e 10.650.000,00 
13/03/15 500_000,00 e 11.150.000,00 

Lúcio Funaro mantinha as movimentações financeiras espe-

cíficas para cada uma dessas entregas. Dessa forma, em sua contabi-

lidade pessoal, localizada em seus HDs e com a indicação de 

arquivos apontados pelo próprio investigado, foi possível verificar a 

forma como se dava parte da movimentação dos valores, desde a li-

quidez bancária até a entrega a GEDDEL VIEIRA LIMA em Sal-

vadot O Relatório de Análise de Polida Judiciária n. 101/2017 

resumiu as movimentações referentes a GEDDEL VIEIRA LIMA 

nos anos de 2014 e 2015, das quais são exemplos: 
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Esteve em Salvador 
no dia 18/02/2014 

por apenas 42 minutos 

Esteve em Salvado no dia 26/07/2014 	Esteve ern Salvador no dia 11/09/2014 
por apenas 1h por apenas 27 minutos 

R$ 1 mlhão 

Entrega de 
valores 

no hangar da 
Aero Star 

24/07/2014w 

R$ 1,9 mlhão 

Entrega de 
valores 

no hangar da 
Aero siar 

11109/2014w 
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a•—••• 

Aeronave de Funaro 	 Aeronave de Funaro 	 Aeronave de Funaro 

R$ 650 mi 

Entrega de 
valores 

no hangar da 
Aero Star 

18/02/2014w 

Contém os 
dados da 
transação 

Aponta a retirada com o doleto 
Aponta a retracia com o dolelro 

e o pagamento a GEDDEL 

  

    

     

     

mana Pessoal 
	 Planilha Pessoal 

	 Pbnilha Pessoal 

Há outros registros de pagamentos nos documentos apreen-

didos com Roberta Funaro, pertencentes ao seu irmão, Lúcio Fu-

nato. Em planilhas, apontam-se valores repassados em 2012, mais 

especificamente em 20/04, R$ 500.000,00 a GEDDEL VIEIRA 

LIMA; e em 31/08, R$ 1.000.000,00 a EDUARDO CUNHA, iden-

tificado nas planilhas como "BOB". Este último pagamento coin-

cide com transações relacionadas à MARFRIG GLOBAL FOODS 

S.A, a qual efetuou depósitos na conta da VISCAYA, empresa de 

Lúcio Funaro, logo após a aprovação de financiamento na CEEI" 

O relatório da Policia ainda aponta outros pagamentos e o envolvi-

mento de Altair Alves Pinto, ex-assessor e operador de EDU-

ARDO CUNHA. No total, foram identificados pagamentos no 

165Feitos outras instâncias. Relatórios de Análise de Material Apreendido n. 114/2016 
(Processo n. 75108-93.2016.4.01.3400/JFDF, fis. 50/141). A Operação Catilinárias foi 
deflagrada no bojo da Ação Cautelas n. 4.044/SIE 
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montante de R$ 16.900.000,00, ocorridos entre os anos de 2012 e 

20151m. 

Ao todo, entre 2011 e 2013, GEDDEL VIEIRA LIMA libe-

rou em tomo de R$ 5 bilhões no âmbito do esquema montado na 

CEF167  juntamente com o apoio de EDUARDO CUNHA e Lúcio 

Punam, responsáveis pela negociação com os empresários, e de 

HENRIQUE EDUARDO ALVES e MICHEL TEMER, que da-

vam sustentação à manutenção de GEDDEL no cargo. Ao todo, 

no período, esse grupo arrecadou por volta de R$ 170 milhões de 

Só as empresas da holding J&F pagaram de propina a EDU-

ARDO CUNHA, GEDDEL VIEIRA LIMA e Lúcio Funaro 

166Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Policia Judiciária n. 101/2017. 
167Feitos outras instâncias. Processo n. 75108-93.2016.4.01.3400/JEDF, mídia de fl. 463. 
1 ARTliernimentne rnlaboradores. Lúcio Funaro: "QUE GEDDEL VIEIRA LIMA recebeu 

pelo esquema na CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, no mínimo, R$ 20.000.000,00 (vinte 

milhões de reais) de propina; QUE o DEPOENTE não sabe exatamente o valor de propina repassado 
a EDUARDO CUNHA, mas sabe que este sempre diaribuia parte da propina recebida com 
HENRIQUE EDUARDO ALVES e MICHEL TEMER, fira outros deputados airados de 
CUNHA; QUE o grupo todo deve ter negociado, na VIFUG e na VPJUR, em torno de RI 
250.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) de propina, fora o valor da propina referente ao 
empréstimo para a compra ela ALPARGATAS que geraria uma propina de R$ 81.000.000,00 

(oitenta e um milhões de riais)" (Termo de Depoimento n. 6). 
Feitos STF. Inquérito n. 4.327, Relatório Conduto da Policia Federal. Veja-se resumo da 
operação policial que encontrou aproximadamente R$ 51 milhões em apartamento ligado a 
GEDDEL VIEIRA LIMA. Consignou-se no relatório: "há que se considerar que os 

aproximados RI 51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de nau), - considerando os valores em reais e 
dólares com cotação do clia 05/09/2017- em espécie, superam ajá incrível marca de RI 20.000.000,00 

(vinte milhões de reais) estimada de LUCTO BOLONHA FUNARO, que teriam sido pagos a título de 
propina em razão das negociatas ocorridas em descrédito da Caixa Económica Federal, o que nos faz 
inferir que o saldo remanescente podem ter se originado de outros esquemas ilícitos destacados ao longo deste 
relatório, relacionados com a atuação elo grupo do 'PMDB DA C.AMARA", inclusive envolvendo a 
ciéncia e participação do irmão de GEDDEL, o Deputado Federal LUCIO QUADROS VIEIRA 
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quase R$ 90 milhões' em razão dos seguintes financiamentos obti-

dos por empresas do seu grupo junto à CEF e ao FI-FGTS's:"°  

a) em 11/2011, crédito de R$ 300 milhões (propina de R$ 

9,75 milhões)171; b) J&F, em 08/2012, crédito de R$ 250 mi-

lhões (propina de R$ 5,8 milhões)172; c) J&F, em 11/2012, 

crédito de R$ 500 milhões (propina de R$ 14,5 milhões)173; 

d) Flora, em 07/2013, crédito de R$ 250 milhões (propina 

de R$ 7,5 milhões)174; e) Vigor, em 07/2013, crédito de R$ 
169Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Policia Judiciária n. 113/2017. 

No relatório, foi identificado montante de R$ 135.874.886,00, pago entre os anos de 2011 e 
2015, valor que agrega esquemas ilícitos dentro e fora da Caixa Econômica Federal. 

170Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 113/2017: 
"Na pkinilha JOE.xls constam, em separado, registros das notas fiscais emitidas para as empresas do 
grupo J&F. As notasfiscais foram localizadas no HD de LÚCIO e encontram-se co/acionadasjunto às 
planilhas de 'Movimentação dia" que serão tratadas nesse relatório [4 Nas planilhas diárias de 
LÚCIO, o mesmo referia-se  a JOESLEY como 70", 10E", 'IBS", '7&F" ou 'ELDORADO", 
constando, em cada registro, a informação de valores recebidos, bem como a forma, se por I ED, depósito ou 
valores em espécie, e por vezes maiores informações da empresai conta. Podemos verificar também que na 
maior parte dos dias em que há trartierências de valores para LÚCIO há também a transferência destes 
valores para EDUARDO CUNHA, GEDDEL VIEIRA LIMA ou FÁBIO CLETO, a 
depender do fatilitador dentro da CEE Porém, a maioria dos pagamentos eram feitas através da entrega de 
valores em espécie, sacados com os doleiros 'PRT" / 'RIO" (CLAUDIO FERNANDO 
BARBOSA DE SOUZA).". 
Depoimentos colaboradores. Segundo Joesley Batista, "embora as operaçõesfissem legais e as 
empresas fizessem Jia ao financiamento, Furtam deixou claro durante as tratativas que poderia criar 
dfculdades intransponíveis, caso a propina não fosse paga; QUE Luci() deixou claro que, sem o 
pagamento da propina solicitada, as operações não seriam realizadas (...) QUE as operações foram 
realizadas e a propina foi paga, por meio de um sistema de conta-corrente criado pelo depoente para 
registrar ar entradas decorrentes da liberação dos financiamentos e as saldar, que se davam ora por meio de 
pagamentos em espécie em reais ou em dólares, ora contra notas fiscais emitidas contra empresas do grupo, 
por empresas titularizadas por Lúcio Fumara ou por outras empresas, indicadas por Lucia Funaro, 
titularizadar por terceiros; QUE no controle da conta-corrente, o depoente mantinha registro em planilha 
dar entradas e das saídas (..) QUE durante o período das tratativas ora descritas, o depoente chegou a 
encontrar EDUARDO CUNHA em diversas oportunidades, principalmente após o inicio de 2015, 
quando este último passou a ocupar o cargo de Presidente da Câmara dos Deputados; QUE nessas 
ocasiões, EDUARDO CUNHA sempre tomava a iniciativa de tocar no assunto do EINGTS e da 
CEF, fazendo referência a pedidos de financiamentos que estavam em análise e eram, simultaneamente, 
*do de tratativas entre o depoente e Lúcio Funaro; QUE nessas ocasiões EDUARDO CUNHA 
perguntava se o processo estava tramitando a contento (...)" (Termo de Colaboração Unilateral n. 3). 

171Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Polida Judiciária n. 113/2017. 
Vide contrato e planilha de Lúcio Funaro. 

172Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Polida Judiciária n. 113/2017. 
Vide cédulas de crédito bancário e planilha de Lúcio Funaro. 

173Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Polida Judiciária n. 113/2017. 
Vide contrato e planilha de Lúcio Funaro. 

I74Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Polida Judiciária n. 113/2017. 
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200 milhões (propina de R$ 6 milhões)"5; f) Eldorado, em 

08/2013, credito de R$ 150 milhões (propina de R$ 4,5 mi-

lhões)'; g) J&+, em 09/2014, crédito de R$ 300 milhões 

(propina de R$ 9 milhões)177. Além do financiamento con-

cedido pelo FI-FGTS em favor da Eldorado, em 12/2012, 

crédito de R$ 940 milhões (propina de R$ 32,9 milhões)178. 

Para gerar dinheiro em espécie, Lúcio Funaro se valia dos 

serviços do doleiro Cláudio Fernando Barbosa (codinomes Tony e 

Peter). Cláudio Fernando fornecia boletos bancários, como de su-

permercados e lotéricas, para pagamento por parte de Lúcio Fu-

naro. Este último recebia o equivalente em espécie. O crédito 

gerado com o pagamento dos boletos tinha uma taxa entre 2% e 

5%. Entre os documentos apreendidos na residência de Roberta 

Funaro Yoshimoto, irmã de Lúcio Funaro, encontram-se boletos 

aparentemente referentes à conta de Lúcio Funaro com o doleiro 

Cláudio Fernando Barbosa'''. Outra sistemática de Lúcio Funaro 

era a formalização de retirada de valores de suas empresas na quali-

dade de dividendos ou por meio de contratos de mútuo'''. 

Vide cédula de crédito bancário e aditamento correspondente, além de planilha de Lúcio 
Futuro. 

175Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Policia Judiciária n. 113/2017. 
Vide cédula de crédito bancário e aditamento correspondente, além de planilha de Lúcio 
Funaro. 

176Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Policia judiciária n. 113/2017. 
Vide contrato e planilha de Lúcio Futuro. 

177Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Policia Judiciária n. 113/2017. 
Vide contrato e planilha de Lúcio Funaro. 

178Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Polida Judiciária n. 113/2017. 
Vide planilha de Lúcio Funaro. 

179Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Polida Judiciária n. 100/2017. 
180Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Polida Judiciária n. 101/2017. 

Vide exemplo de negócio em que Lúcio Funaro assina, ao mesmo tempo, como mutuante e 
mutuário. 
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Os valores em espécie eram destinados, majoritariamente, à 

parcela da propina devida a EDUARDO CUNHA, GEDDEL VI-

EIRA LIMA, HENRIQUE EDUARDO E MICHEL TEMER. 

Vale ressaltar que a parcela destinada aos dois últimos nem sempre 

eram de conhecimento dos empresários, pois se tratava de um 

acerto direto de EDUARDO CUNHA e GEDDEL VIEIRA 

LIMA com HENRIQUE EDUARDO ALVES e 1VIICHEL 1E- 
MER181.  

Foram apreendidas planilhas e outros documentos perten-

centes a Lúcio Funaro que demonstram pagamentos a HENRI-

QUE ALVES, diretamente ou por meio de intermediários de sua 

confiança, nominadamente Wellington Ferreira da Gostais' e Nor-

ton Domirtgues Masera. 

No lançamento planilhado de 18/09/2014, há registo de R$ 

3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) em espécie ("e") 

para "Chico Anísio", um dos codinomes de HENRIQUE ALVES 

na contabilidade de Lúcio Funaro. Tal valor foi levado para Natal 

no avião PR-RNF. O oficio n° 1135/2017 enviado à INFRAERO 

obteve o registro de voo da aeronave PR-RNF e confirma o deslo- 

181Depoirnentos colaboradores. Lúcio Funaro: "Que Too,  e Juta eram os seus fornecedores de 
dinheiro vivo, já que eles conseguiam suprir o volume de dinheiro vivo que o depoente precisava; Que eles 
usavam sistema de boletos de supermercado, que eles mandavam boletos de supermercado, e o depoente 
pagava os boletos e eles davam ao depoente dinheiro vivo" (Termo de Depoimento n. 10). 

182 Feitos STF. "O assessor Welington Ferreira da Costa ganhou visibilidade midiátka quando foi roubado 
e levaram com ele uma mala contendo R$ 100.000,00 11.1 Insta ressaltar que na véspera do assalto, dia 
12/06/2013, consta a movimentação de recebimento de valores por WELLINGTON (valor destinado 
a HENRIQUE ALVES), no valor de R$ 200.000,00 (dutentos mil reais) em espécie [...] A fim de 
confirmar a ida de Welington à São Paulo foram oficiadas as companhias aéreas. Em resposta ao Oficio n° 
1221/2017 — PF/MJC — GINQISTFIDICORIPF, a Gol Linhas enviou a movimentação 
solicitada, na qual consta que Wellinglon Costa embarcou para São Paulo no dia 12/06/ 2013, no voo 
G3 1411, tendo saído de Brasília às 11 h44min e desembarcado no aeroporto á Congonhas às 13h26min 
[...J No dia 14/061 2013, WELLINGTON viciou de Brasília/DF para Natal/RN, por meio da 
Avianca" (Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Policia Judiciária n. 103/2017). 
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camento para Natal/RN em 18/09/2014. Corrobora esse fato a re-

serva no hotel de luxo Ocean Palace Beach Resort & Bungalows, 

em Natal, para os dias 18/09/2014 e 19/09/2014, tendo como hós-

pedes Lúcio Bolonha Funaro e Raquel A. Pina, bem como paga-

mento da conta no Ocean Palace no cartão de crédito de Funarol". 

Verificou-se nas planilhas de Funaro que os valores repassa-

dos para HENRIQUE ALVES no período de 2012 a 2014 totalin-

ram R$ 6.308.800,00 (seis milhões trezentos e oito mil e oitocentos 

reais). Desse montante, só no ano de 2014, o valor pago foi R$ 

4.808.800,00 (quatro milhões oitocentos e oito mil e oitocentos re-

ais). Segue tabela conforme consta do relatório po1icial:1" 

EMISSOR 
DATA DO 

PAGAMENTO 
VALOR RECEPTOR 

Lúcio Funaro 15/08/2012 R$ 150.000,00 Wellington 
Wellington Lúcio Funaro 23/08/2012 R$ 150.000,00 

Lúcio Funaro 24/08/2012 R$ 200.000,00 Wellington 
Wellington Lúcio Funaro 28/09/2012 R$ 200.000,00 

Lúcio Funaro 27/12/2012 R$ 100.000,00 Wellington 
Lúcio Punam 25/03/2013 R$ 300.000,00 Wellington 
Lúcio Punam 19/04/2013 R$ 1.000.000,00 Wellington 
Lúcio Funaro 12/06/2013 R$ 200.000,00 Wellington 
Lúcio Funaro 18/09/2014 R$ 3.500.000,00 Henrique Alves 
Lúcio Funaro 24/09/2014 R$ 12.500,00 Ehs 
Lúcio Futuro 24/09/2014 R$ 9.700,00 35 
Lúcio Funaro 24/09/2014 R$ 20.800,00 Bergarnini 
Lúcio Funaro 25/09/2014 R$ 250.000,00 Norton 
Lúcio Funaro 25/09/2014 R$ 31.000,00 Bergamini 
Lúcio Funaro 25/09/2014 R$ 22.500,00 Ehs 
Lúcio Funaro 25/09/2014 R$ 12.300,00 3s 
Lúcio Funaro 26/09/2014 R$ 350.000,00 Norton 
Lúcio Funaro 29/09/2014 R$ 35.000,00 Ehs 
Lúcio Fuinato 29/09/2014 R$ 9.450,00 Ehs 
Lúcio Funaro 30/09/2014 R$ 30.000,00 Ehs 
Lúcio Funaro 30/09/2014 R$ 9.000,00 Ehs 

183Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatotio de Análise de Polícia Judiciária ri. 103/2017. 
184Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatorio de Análise de Policá Judiciária n. 103/2017. 
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Lúcio Punam 30/09/2014 R$ 8.550,00 Ehs 
Lúcio Funaro 07/10/2014 R$ 8.000,00 Ehs 

TOTAL: R$ 6.308.800,00 Henrique Eduardo  Alves 

Além do pagamento em dinheiro, a propina chegou a ser 

paga em algumas ocasiões por meio de doações eleitorais, como de-

monstram, por exemplo, as doações feitas pela empresa ARA-

GUAIA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, de 

propriedade de Lúcio Funaro (embora formalmente esteja em 

nome de terceiros) em beneficio do Comitê do PTB e do Partido 

Social Cristão, em 26/06/20141 . Registre-se que o Relatório de 

Análise de Material Apreendido n. 114/2016 já analisou conversas 

entre GEDDEL VIEIRA LIMA e EDUARDO CUNHA em que 

estes ajustavam pagamento para o Partido Social Cristão, referente a 

acordo com Pastor Everaldol'. 

Com relação às doações do Grupo Rutin a Cândido Vacca-

rena e MICHEL TEMER, foram pedidas por EDUARDO CU-

NHAI'. Vale notar que Cândido Vaccarezza pertence aos quadros 

185Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Policia Judiciária n. 103/2017. 
1.86Feitos outras instâncias. Processo n. 75108-93.2016.4.01.3400/1FDF, fls. 50/141. A 

Operação Catilinárias foi deflagrada no bojo da Ação Cautelar n. 4.044/STE 
187Depoimentos colaboradores. Lúcio Funaro: "(...) gostaria de rrgirtrar que está anexando na 

colaboração o registro de doação de um milhão e meio de reais por parte de NATALINO BERITN a 
TEMER, relativo a operação do Grupo BERITN no FT-FGTS, referente a empresa NOVA (IDE, 
em 2009; QUE nessa agenda, de 2010, consta 1 milhão e meio para VACAREZZA, sendo que tem 
confirmado 700 mil (não sabe se 300 mil teria sido feito por caixa 2), além á 2 milhões de reais para 
TEMER, sendo 1 milhão e meio confirmado; QUE aparte de EDUARDO CUNHA foi 1 milhão, 
com todo valor confirmado; QUE essa operação da NOVA CTBE ou aBEPAR se deu na época que 
MOREIRA FRANCO era Via-Presidente & VIFUG da CEE; QUE mos cadernos que foram 
apreendidos pela PF, no ano de 2010, tem lembretes para cobrar de NATALINO as doações realizadas 
a VACAREZZA, TEMER e CUNHA" (Termo de Depoimento n. 05). 
TSE. O Sistema de Prestação de Constas Eleitorais aponta duas doações de R$ 500 mil 
cada ao Diretório Nacional do PMDB em 19/08/2010 e em 01/09/2010 pela Bracol 
Holding Ltda., Grupo Berna; e uma doação de R$ 500 mil em 13/09/2010 pela Disa 
Desfilaria Itaunas S/A, também do Grupo Bertin. 
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do PT, foi o líder do governo na Câmara entre 2010 e 2012, mas fi-

gurava entre os aliados de EDUARDO CUNHAI", sendo um dos 

interlocutores deste no âmbito das tratativas espúrias da organiza-

ção criminosa no bojo da Câmara dos Deputados no que diz res-

peito à venda de legislação. 

Nos autos do Processo n. 5032634-05.2016.4.04.7000/JFPR, 

foi apreendida agenda de Natalino Bertim189, onde constam as se-

guintes anotações: 

peOir--- 
ert 
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188Depoimentos colaboradores. Lúcio Funaro: "Que para a aprovação de medidas legislativas, no 
PT o principal dado é CUNHA era Vacarezta, e depois, André' Vargas, até este ser cassado". 
(retino de Depoimento n. 07). 

189Feitos outras instâncias. Processo n. 5032634-05.2016.4.04.7000/JFPR, evento 1, anexo 
2, página 63. 
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Importante frisar que o esquema continuou a funcionar 

mesmo após a saída de GEDDEL VIEIRA LIMA, em dezembro 

de 2013, da Vice-Presidência da CEF. Nesse sentido, o colaborador 

Lúcio Funaro afirmou que: " tem certeza de que até a presente data 

GEDDEL VIEIRA LIMA continua a ter influência na área de crédito da 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL' 

Nesse sentido, vale ressaltar que em agosto do corrente ano 

foram apreendidos mais de R$ 51 milhões em notas de real e de dó-

lar que, embora pertencesse a GEDDEL VIEIRA LIMA, estavam 

acautelados num endereço de propriedade de terceiros com o claro 

propósito de se evitar a descoberta desta quantia em poder do de-

nunciado'. Esses valores certamente guardam relação direta com 

os esquemas ilícitos operados pelos denunciados. 

190Depoimentos Colaboradores. Termo de depoimento n° 6 de Lúcio Funaro. 

191Feitos STF. Inquérito n. 4.327, Relatório Condusivo da Policia Federal. Veja-se resumo da 
operação policial que encontrou aproximadamente R$ 51 milhões em apartamento ligado a 
GEDDEL VIEIRA LIMA. Consignou-se no relatório: "há que se considerar que os 
aproximados Rd 51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de nus), - considerando os valores em reais e 
dá/ares com cotação do clia 05/09/2017- em espécie, superam a já incrível marca de RI 20.000.000,00 
(vinte milhões de reais) estimada de Lua° BOLONHA FUNARO, que teriam sido pagos a título de 
propina em razão das negociatas ocorridas em descrédito da Caixa Económica Federal, o que nos faz 
inferir  que o saldo remanescente podem ter se originado de outros esquemas ilícitos destacados ao longo deste 
relatório, relacionados com a atuação do grupo do 'PMDB DA C.A.MARA", inclusive envolvendo a 
ciência e participação do irmão de GEDDEL, o Domado Federal LUCTO QUADROS VIEIRA 
LIMét 
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2.2.5 Secretaria de Aviação Civil 

MOREIRA FRANCO' foi nomeado para Secretaria de 

Aviação Civil em 16 de março de 2013, permanecendo no cargo até 

1" de janeiro de 2015, quando foi sucedido por ELISEU PADI-

LHA, que ficou na Pasta até 1" de dezembro de 2015. 

As concessões dos aeroportos brasileiros foram feitas em 

duas etapas distintas, uma em 2012 e outra em 2013. Em 2012, du-

rante a primeira rodada (com a concessão dos aeroportos de Gua- 

192Biografia. Moreira Franco também foi governador do Estado do Rio de Janeiro e 
Deputado Federal por três mandatos, além de ser um dos principais interlocutores do 
grupo político do PMDB ligado a MICHEL TEMER, conforme acima já demonstrado. 
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ralhos, Viracopos e Brasilia), quando MOREIRA FRANCO não 

era ainda Ministro, a Odebrecht não teve sucesso. 

Quando foi lançada, em 2013, a primeira versão do Edital da 

segunda rodada, havia dois itens que eram questionados pelos con-

correntes da empresa, mas eram itens que a Odebrecht considerava 

que não deviam ser mudados, pois favoreciam suas chances de sa-

grar-se vencedora no certame. Tais itens eram: a) a necessidade de 

que a empresa vencedora estivesse associada a um operador de ae-

roportuário que comprovasse a capacidade de operar aeroportos 

com pelo menos 35 milhões de passageiros/ano e b) o impedi-

mento de aquelas empresas vencedoras da rodada anterior partici-

passem da segunda rodada. 

Valendo-se de relação mantida entre Cláudio Melo e MO-

REIRA FRANCO, executivos da Odebrecht foram recebidos pelo 

Ministro e expuseram a necessidade do grupo de que fossem manti-

das as duas exigências do edital acima referidas, esclarecendo que 

eventuais mudanças não eram de interesse da OTP (Odebrecht 

TRANSPORT). 

Ao final do processo de concessão, os interesses da Odebre-

cht foram atendidos, pois não foram alteradas as cláusulas de inte-

resse do grupo, sagrando-se vencedora na concessão do Aeroporto 

do Galeão'. 

193Feitos STF. Inquérito n. 4.327, Relatório Conclusivo da Policia Federal: "à vista do recente 
depoimento prestado no dia 06/09/ 2017, pelo ex-Ministro ANTONIO PALOCCI, que foi 
denunciado no inquérito que tratava da organização criminosa do PT, este afirmou que o emijecimento das 
regras para a partiapação no leilão elo Aeroporto do Galeão teria sido uma inciativa do pro'prio Governo 
para favorecimento do Grupo Odebrecht, o qual, inclusive, sagrou-se vencedor do certame licita/ócio para a 
concessão do citado Aeroporto". 
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A respeito de tais fatos, Paulo Cesena194  destacou que na pri-

meira rodada não houve reuniões diretamente com o Ministro da 

Secretaria de Aviação Civil à época Wagner Bittencourt, o que só 

foi ocorrer quando da realização da segunda rodada por conta do 

"acesso facilitado" de Claudio Melo Filho a MOREIRA FRANCO. 

Paulo Cesena afirma ainda que não era usual a apresentação dos ar-

gumentos técnicos das empresas sobre assuntos pertinentes ao edi-

tal diretamente ao ocupante do cargo de Ministro. A apresentação 

deste tipo de argumento era feita formalmente perante uma equipe 

técnica da ANAC. Importante destacar ainda que as cláusulas que a 

Odebrecht pressionou para constarem do edital realmente restrin-

giam o caráter competitivo da licitaçãoi". 

Estas duas questões deixam translúcida a relação promiscua 

entre o público e o privado, revelando um verdadeiro escambo por 

parte de MOREIRA FRANCO com a coisa pública. De um lado 

194Depoimentos colaboradores. Vide Termo de Colaboração ti. 2 de Paulo Henyan Yue 
Cesena, em que o colaborador discorre sobre o pagamento indevido de R$ 4 milhões a 
MOREIRA FRANCO como contrapartida pelas restrições inseridas no edital de licitação 
do Aeroporto do Galeão. Vide dado de corroboração nominado "2.A', em que se 
demonstra tela do Drousys apontando pagamentos a "Primo", codinome de MOREIRA 
FRANCO. Na planilha "Programacao semana 17 a 21.03.14", por exemplo, constam 2 
(dois) pagamentos em favor de "PRIMO", ambos no dia 18/3/2014, nos valores de R$ 
1.062.000,00 e R$ 1.438.000,00. 
Relatório. Sobre isso, Relatório de Análise n. 98/2017 — SPEA/PGR. 

195Depoimentos Colaboradores. Vide Termo de Colaboração n. 2 de Paulo Ilenyan Yue 
Cesena, em que o colaborador discorre sobre o pagamento indevido de R$ 4 milhões a 
MOREIRA FRANCO como contrapartida pelas restrições inseridas no edital de licitação do 
Aeroporto do Galeão. Em seu Termo de Colaboração n. 2, Cesena afirmou que "Benedieto 
Junior me informou que Claudio Melo Filho havia ligado dizendo que Moreira Franco havia solicitado 
pagamentos. Foi feito então pagamento ao Ministro Moreira Franco sob pretexto de doação eleitoral Um valor 
de RI 4 milhiies seria alocado ao meu centro de custo no Odebrecht Tramport como uma contrapartida por 
tudo aquilo que o Ministro Moreira Franco havia se empenhado nos temas relacionados à concessão do 
Galeão". Vide dado de corroboração nominado "2.A", consubstanciado em tela do Drortrys 
apontando pagamentos a "Primo", codinome que por vezes designava MOREIRA FRANCO. 
Na planilha "Programação semana 17 a 21.03.14", por exemplo, constam 2 (dois) pagamentos 
em favor de "PRIMO", ambos no dia 18/3/2014, nos valores de R$ 1.062.000,00 e R$ 
1.438.000,00. 
Relatórios. Sobre o tema, ver Relatório de Análise n. 98/2017 — SPEA/PGR. 
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ele recebia os representantes da empresa em seu gabinete, demons-

trando todo seu poderio em beneficiá-la em razão do cargo que 

ocupava e, de outro vértice, solicitava vantagem indevida a pretexto 

de contribuição de campanha eleitoral. 

Em 2014, novas reuniões foram mantidas entre Paulo Ce-

sena, Cláudio Melo Filho e MOREIRA FRANCO pata discutir 

questões relativas à gestão do aeroporto do Galeão. 

Neste contexto, MOREIRA FRANCO fez uma solicitação 

de vantagem indevida em relação à Odebrecht, pedindo recursos no 

valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a pretexto da 

campanha de 2014. 

A solicitação foi aceita por Benedicto Júnior, superior 

hierárquico de Paulo Cesena, em razão de ser MOREIRA 

FRANCO uma pessoa muito próxima do "núcleo duro" do 

governo federal, sendo um dos mais fortes representantes do 

PMDB ligado a MICHEL TEMER, além do temor de que 

houvesse risco de retaliação na área da aviação caso o pedido não 

fosse atendido, especialmente em relação ao Aeroporto do Galeão 

em que poderiam ser criadas dificuldades, pois havia um grande 

conflito no setor privado da aviação e MOREIRA FRANCO era a 

pessoa que podia pender para um dos lados do conflito. 

Parte destes valores foram pagos com recursos não 

contabilizados e operaciona1i7ados pelo Setor de Operações 

Estruturadas da Odebrecht. A pessoa indicada por MOREIRA 

FRANCO para receber o dinheiro foi ELISEU PADILHA'. 

196Depoimentos colaboradores. Segundo Cláudio Melo Filho, "Na verdade quem fez o pedido 
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Assim, por orientação de ELISEU PADILHA, cujo codi-

nome mais comum era PRIMO'', os valores foram pagos da se-

guinte formai" 

Moeda Valor Data Codinome Observação 

R$ 1.062.000,00 18/03/2014 PRIMO Rua Siqueira Campos 

1184- Centro - 12o. 

Andar - Luciano Pavão 

R$ 1.438.000,00 18/03/2014 PRIMO Paulo Henrique Qua- 

ao Paulo Cesena e a mim là o então Ministro da SAC, o senhor Moreira Franco. Mas, depois ele saiu 
desse cargo e assumiu o senhor Eliseu Padilha. O senhor Eliseu Padilha me perguntou: Claudio, eu recebi 
a informação do senhor Moreira Franco de que a empresa poderia fazer uma contribuição de campanha 
para a eleição de 2014, isso procede? Eu disse: Senhor Eliseu Padilha, eu já falei isso, a empresa está 
ciente, mas se o senhor quiser eu posso voltar a falar com o responsável pela empresa E ele me pediu que 
assi m jizesse e eu procedi, falei com o Benedicto Junior, que é o chefe do Paulo Cesena, e com o próprio 
Paulo Cesena. E não tratei mais do tema." (Termo de Colaboração n. 12). Sobre o pagamento a 
pretexto de campanha feito em 2014, a pedido de Moreira Franco, Paulo Cesena disse que 
"Benedicto Junior me alarmou que Claudio Melo Filho havia ligado dizendo que Moreira Franco havia 
solicitado pagamentos. Foi feito então pagamento ao Ministro Moreira Franco sob pretexto de doação 
eleitoral Um valor de Ri 4 milhões seria alocado ao meu centro de custo no Odebncht Tranoort como 
uma contrapartida por tudo aquilo que o Ministro Moreira Franco havia se empenhado nos temas 
relacionados à concessão do Galeão". (Termo de Colaboração n. 2). Vide dado de corroboração 
nominado 'Anexo 2.A", que apresenta planilhas com a programação semanal de 
pagamento de propina referente aos períodos de 17 a 21.03.14 e de 24 a 28.03.2014. José 
de Carvalho Filho, por sua vez, relatou que "Benedicto Junior determinou um pagamento ao Elireu 
Padilha na Oca em que ele era Ministro do SAG (...) pediu que eu procurasse o senhor Eliseu Padilha, 
assim o jk e passei exatamente a ele as informações, diretamente a ele. Ele forneceu o endereço e eu forneci 
a senha". (Termo de Colaboração n. 5). Vide dado de corroboração nominado "Anexo 5.8', 
que apresenta planilha com a programação de pagamentos relacionados a Eliseu Padilha 
("Primo") e registro de ligações telefônicas com o então Ministro. Segundo Benedicto 
Júnior, "durante o período eleitoral de 2014, Moreira Franco solicitou a Claudio Melo Filho, executivo 
da GNO com atuação em Brasília, contribuições para a campanha do PMDB em 2014. Aprovei o 
pagamento solicitado por Moreira Franco a Claudio Melo Filho no valor de 4 millhões de reais em razão 
da posição de Moreira Franco, bastante ligado a Michel Temer e ao rukko duro do PMDB". Vide dado 
de corroboração nominado "2-N', em que se demonstra tela do Drousys apontando 
pagamentos a "Primo", codinome mais associado a ELISEU PADILHA, mas que também 
era utilizado para descrever MOREIRA FRANCO. Na planilha "Prograrnacao semana 17 a 
21.03.14", por exemplo, constam 2 (dois) pagamentos em favor de "PRIMO", ambos no 
dia 18/3/2014, nos valores de R$ 1.062.000,00 e R$ 1.438.000,00. 
Relatórios. Sobre o tema, ver Relatório de Análise n. 98/2017 — SPEA/PGR. 
Feitos STF. O caso vem sendo investigado no Inquérito n. 4.462/DF, perante o Supremo 
Tribunal Federal. Ouvido em sede policial, Benedicto Junior ratificou os termos do seu 
acordo de colaboração premiada (fls. 111/113 do Inquérito n. 4462). 

197Relatórios. Vide Relatório de Análise n. 105/2017-SPEA/PGR. 

198Relatórios. Relatório de Análise n° 048/2017 — SPEA/PGR sobre os pagamentos e da-
dos de corroboração da Odebrecht. Vide também Relatório de Análise n. 137/2017-
SPEA/PGR, que demonstra outro codinome de ELISEU PADILHA, "Podão". 
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resina 

R$ 1.500.000,00 25/03/2014 PRIMO Paulo Henrique Qua-
resma 

Destaque-se que o endereço constante no Drougs como 

sendo de entrega é onde funciona o escritório de ELISEU 

PADILHA, qual seja, Rua Siqueira Campos, no 1184, Rio Grande 

do Sul'. 

Foram identificadas 2 (duas) planilhas, denominadas 

"Programacao semana 17 a 21.03.14" e "Programacao (24 a 

28.03.2014)", com os detalhes sobre 3 (três) pagamentos, no total 

de R$ 4,0 milhões, feitos pela Odebrecht em favor de "PRIMO", 

codinome comumente utilizado para descrever ELISEU 

PADILHA. Na planilha "Programacao semana 17 a 21.03.14" 

constam 2 (dois) pagamentos em favor de "PRIMO", ambos no dia 

18/3/2014, nos valores de R$ 1.062.000,00 e R$ 1.438.000,00. 

Conforme registros existentes na planilha, o primeiro pagamento, 

no valor de R$ 1.062.000,00, foi programado para ocorrer em 

18/3/2014 e o dinheiro entregue na cidade de Porto Alegre (POA) 

por ordem da Odebrecht Transport (OTP), referente à obra 

"AEROPORTOS". A senha para entrega do numerário foi 

"SARDINHA", o dinheiro saiu da conta da Odebrecht denominada 

"TUTAR" e constou a seguinte observação: "ENTREGAR NA 

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1184 - CENTRO - 12. ANDAR, AO 

LUCIANO PAVÃO (500 DIA 14/3 - 562 19/3)". 

199Relatórios. Relatório de Análise n. 048/2017 — SPRA/PGR. Vide também: 
< 

 
http://www.eliseupadilha.com.br/advogado/>. 
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Como se nota no campo "observação", os R$ 1.062.000,00 

foram entregues da seguinte forma: R$ 500.000,00 em 14/3/2014 e 

R$ 562.000,00 em 19/3/2014: 

ROA - RS 
DS OTP AEROPORTOS C.14.415-396833 PRIMO 1.062_000,00 

TOTAL POA - R$ 1.062000.00 

Sardinha HTAR  D ENTREGAR NA RUA SIQUEIRA CAMPOS,1184 - CENTRO - 12 ANDAR. AO  LUCIANO PAVÃO (500 DIA 1413- 562 
1913 

  

Já o segundo pagamento, no valor de R$ 1.438.000,00, 

também programado para 18/3/2014, foi entregue no Rio de 

Janeiro (RIO), por ordem da Odebrecht Transport (OTP) e 

referente à obra "AEROPORTOS". A senha usada para entrega do 

dinheiro foi "ÁGUIA", e no campo observação constou: 

"CONTATO PAULO HENRIQUE QUARESMA". A planilha 

"Programacao semana 17 a 21.03.14" foi enviada por meio de 

correio eletrônico no dia 17/3/2014, às 10:24. O email teve como 

assunto "PROGRAMAÇÃO SEMANAL 17 A 21.03.14" e foi 

enviado por TULIA (tulia@drousys.com) para WATERLOO 

(waterloo@drousys.com). 

No curso das investigações da Operação Lava Jato, apurou-

se que, para viabilizar a comunicação de forma dissimulada entre 

executivos e funcionários do Setor de Operações Estruturadas da 

Odebrecht, as conversas travadas no Drousys eram feitas por meio 

de codinomes, sendo TULIA o codinome utilindo por MARIA 

LUCIA TAVARES, então Secretária do Setor de Operações 
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Estruturadas da Odebrecht, e WAIERLOO o codinome de 

FERNANDO MIGLIACCIO, executivo da Odebrecht. 

A planilha "Programacao (24 a 28.03.14)" informa um 

pagamento em favor de "PRIMO", no dia 25/3/2014, no valor de 

R$ 1.500.000,00. O pagamento foi feito em 25/3/2014 na cidade 

de São Paulo (SAO), por ordem da Odebrecht TRANSPORT 

(OTP) e referente a obra "AEROPORTOS". A senha usada para 

entrega do dinheiro neste caso foi "TUCANO", e no campo 

observação constou: "CONTATO PAULO HENRIQUE 

QUARESMA". 

As planilhas do Drouys também apontam pagamentos no 

total de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) feitos pela 

Odebrecht a "ANGORÁ", codinome mais relacionado a 

MOREIRA FRANCO. Uma parte desse dinheiro é a relativa à 

entrega ocorrida no escritório de José Yunes, intermediário de 

MICHEL TEMER para o recebimento e repasse de propina. 

Data 	Valor 	Codinome 	
Responsável 	

Local do 
pelo 	 Observação 

programada 	(Rã) 	Beneficiário 	 Pagamento 
pagamento 

1.062.000, 
1 18/03/2014 

00 
PRIMO 

Odebrecht 
Transportes 	Porto Alegre 

(O Dl) 

Entregar na 
Rua Siqueira 
Campos 
1184 - 
Centro - 12°. 
Andar-Ao 
Luciano 
Pavão (500 
Dia 14/3 - 
562 19/3) 

91t 
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2 18/03/2014 1.438.000,  
00 

3 25/03/2014 1.500.000,  
00 

PRIMO 

PRIMO 

Odebrecht 
Transportes 

(ODT) 

Odebrecht 
Transportes 

(ODT) 

Contato: 
Rio de 	Paulo 
Janeiro 	Henrique 

Quaresma 

Contato: 
Paulo 

São Paulo 
Henrique 
Quaresma 

4.000.00 
Total 	0,00 

Data 
i programad 

a 

Codinome 
Valor (14) 	Benefidári 

o 

Responsável pelo 
pagamento 

Local do 
Pagamento Observação 

1 	13/08/2014 1.500.000,00 ANGORÁ 
Odebrecht 

Transportes (ODT) 
Porto Alegre 

2 	26/08/2014 1.000.000,00 ANGORÁ 
Odebrecht 

Transportes (ODT) 
São Paulo 

Contato: José 
Carvalho 

3 	27/08/2014 1.000.000,00 ANGORÁ 
Odebrecht 

Transportes (ODT) 
São Paulo 

Contato: José 
Carvalho 

4 02/09/2014 1.000.000,00 ANGORA 
Odebrecht 

Transportes (ODT) 
São Paulo 

Contato: José 
Carvalho 

04/09/2014 1.000.000,00 ANGORÁ 

Odebrecht 
Transportes (ODT) 

São Paulo Entregar na 
Rua Capitão 
Francisco,90-
Jcl. Europa, 
procurar o Sr: 
Jose Yunes ou 
Sra Cida 

6 10/09/2014 1.000.000,00 i 	ANGORÁ 
Odebrecht 

Transportes (ODT) 
São Paulo 

Contato: José 
Carvalho 

7 30/09/2014 500.000,00 ANGORÁ 

Odebrecht 
Transportes (001) 

São Paulo Entregar na 
Rua Geronimo 
da Veiga, 248, 
Apt. 1101, ao 
Sr Altair ou 
Zabo (no dia 
01/10) 

7.000.000,0 
, 	Total 

 

o 

  

O pagamento especificamente intermediado por José Yunes 

foi fruto, na verdade, de um ajuste direto de MICHEL TEMER 
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com Marcelo Odebrecht, ocorrido no Palácio do Jaburu, em 

28/05/2014. 

Nessa reunião, que contou com a presença de MICHEL 

TEMER, ELISEU PADILHA, Cláudio Melo Filho e Marcelo 

Odebrecht, o então Vice-Presidente da República falou sobre "a 

perspectiva que se tinha da eleição de 2014, é... consequentemente da reeleição 

do pro'prio sr Vice-Presidente da República e... é... e se deu muito em função do 

que o PMDB pensava, L. ele tentou transmitir a Marcelo a importância do 

PMDB naquele processo eleitoral que ocorreria em 2014, ele ditia que tinha 

alguns candidatos e ele na condição de presidente do partido L. do partido 

PMDB nacional, gostaria de fazer uma solicitação a Marcelo, que Marcelo 

contribuísse com as campanhas do PMDB como um todo [ ...] Marcelo 

Odebrecht por seu turno, é, disse viva iria contribuir com algumas pessoas, já 

estava, é... no direcionamento dele e é... disse que atenderia dessa forma [...] 

não ele não solicitou valor, ele pediu ajuda ao Partido, ao partido, mas aí como 

Marcelo disse isso, aí entrou acho que o pm'prio presidente, Vice-Presidente 

MICHEL lEMER comentou do Estado de São Paulo, aí Marcelo disse que 

já estaria ajudando ao sr Paulo Scaf, que tinha relacionamento com ele, era 

amigo pessoal dele [...] aí nessa hora, Marcelo comentou que estaria 

destinando ao partido algo em torno de RS 10 milhões e nessa hora, aí foi 

perguntado o Estado de São Paulo como ficaria, aí Marcelo disse que o des0 

dele era destinar dessa quantia, R$ 6 milhões para o Estado de São Paulo, 

para a pessoa de Paulo Scaf que era amiga dele, e aí ficou combinado dessa 

forma e ficou estabelecido que os outros RI 4 milhões Marcelo destinaria ao 

Partido, à pessoa do sr.. ficou definida naquela reunião que a pessoa do sr. 

ELISEU PADILFIA seria a pessoa que estaria re.00nsável por é... 
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recepcionar esse valor e dentro daquilo que eles achassem adequado, 

transmitissem à pessoa que eles iriam pelo Partido ajudar... isso fica ainda 

mais claro numa mensagem de Marcelo Odebrecht que ocorreu no dia 09110, 

eu sou copiado nessa mensagem e como a sra. me pediu pra transcrever o e-mail, 

dito seguinte.., essa mensagem é pra Hubert° Silva, HIberto Silva é o diretor 

da área de operações, é.. estruturadas da empresa... está copiado Benedkto Jr., 

CF, que eu acredito que seja Carlos Fadigas, e CMF que são minhas iniciais, 

Cláudio Melo Filho, o assunto diz: 'sem assunto'. E Marcelo diz: 'PS', que é 

sr. Paulo Scaf, 'ficou com a quele buraco de 4 reais com DM [...] entre 

outros, o que era óbvio, depois de muito choro, não tive como não ajudar na 

seguinte linha, abre parêntese, de ter algum cailodo  ainda que moral, fecha 

parênteses, vamos combinar o pagamento com DM via HS (Hilberto Silva) 

para fevereiro de 2015, entre parêntese, HS eu disse que você procuraria DM 

para confirmar, fecha parêntese. Aí ele bota depois, 'fico com este crédito para a 

próxima, onde não nos buscaria', não sei o que isso significa, e ele bota: 'ele', é 

PS que tá aqui, 'avisaria o amigo de CMF (MT', que significa Michel 

Temer), que nada mais é o do que a continuidade do jantar, 'que este seria 

nossos únicos contas a pagar do time dele', entendo eu que o PMDB... 

[Procuradora da República: o sr. sabe informar  se esses R$ 10 milhões foram 

efetivamente pagos?] A parte que coube ao sr. ELISEU PADILHA, sim, 

foi pago, porque o José Carvalho Filho foi a pessoa orientada pela empresa a 

lidar, combinar com ele e realizar esses pagamentos.., a outra parte eu não sei 

dizer porque eu não tratei em momento nenhum [Procuradora da República: 

como que se deu o pagamento para ELISEU PADILHA?] 100% dele veio 

do Setor de Operações Estruturadas [. ..] foi de forma não contabilizada r 

ao que me consta é... ele combinava com Carvalho, que eu também fui atrás 
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desses dados, é.. o local da entrega, Carvalho passava, ele dava o local a 

Carvalho e Carvalho dava uma coordenada a ele... ao ELISEU 

PADILHA, agora, se foi ele que estava no local ou preposto dele eu acredito 

que Carvalho também não saiba como eu também não sei [...1 nos dados de 

corroboração que a empresa venficou.., um dos endereços que consta tratado por 

Carvalho com o sr. ELISEU PADILHA é o endereço que a empresa botou 

no google e nos informou que aquele endereço era o escritório de uma pessoa 

chamada José Yunes [Procuradora da República: esse valor foi parte do que foi 

definido no jantar?] foi a parte que coube à responsabilidade  de recepcionar o 

sr. ELISEU PADILHA, foram os 4 milhões [...] houve um probleminha 

entre o ELISEU PADILFIA e o Carvalho, o problema houve porque 

parece, segundo Carvalho me relatou depois, um valor foi entregue a pessoa 

dizia que não foi entregue e tal, e Carvalho comunicou isso para a Área de 

Operações Estruturadas e me pediu que também comentasse isso... eu avisei ao 

Hilberto que tinha havido esse problema e perguntei que solução dar.. a 

empresa assumiu e disse que resolveria e faria novamente.. e nessa discussão, 

entendeu, agente vai ao sr. ELISEU PADILHA pra comentar isso e nessa 

discussão a gente fica sabendo que esse valor era um valor é.. que seria 

destinado, segundo ele, ao PMDB, ao sr. EDUARDO CUNHA... mas 

quem recepcionaria isso era o ELISEU PADILHA, e também Carvalho me 

relatou que houve, por parte do proposto que receberia esse valor, uma ligação 

pra ele, ou algo assim, entendeu, se queixando de forma muito veemente por isso 

que ele me pediu pra entrar no circuito e por isso que fui com ele ao sr. 

ELISEU PADILHA pra tentar esclarecer a situação que nós não sab'amos 
.2oo 

200Depoimentos colaboradores. Cláudio Melo Filho, Termo de Colaboração n. 14, vídeo, 
952 a 18'00. 
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Cláudio Melo Filho trouxe, como dado de corroboração, o e-

flui em que Marcelo Odebrecht menciona "MT', sigla para 

MICHEL TEMER:' 

De: MO 

Para: Hilberto Silva 

CC: B.J, CF, CMF 

09/10/2014, 09h01 

Assunto: sem assunto 

~cot: com aquele buraco de 4 reais com DM (entre outros). O que era obvio. Depois 
de muito choro não tive como não ajudar na seguinte linha (de ter algum conforto ainda 
que "moral')— Vamos combinar o pgto com DM via FIS para fev/15 (115: eu disse que 
vc procuraria DM para confirmar) 

fico com este crédito para a próxima, onde não nos buscaria 
ele avisaria o amigo de CAIE (MT) que este seria nosso únicos contas apagar do 
time dele/ 

José Carvalho Filho confirmou esses fatos, dizendo `fui 

informado por Cláudio Melo em maio de 2014 que Marcelo tinha negociado e 

aprovado e determinado uma ajuda de campanha ao PMDB [..] ele tinha 

determinado um pagamento ao PMDB de RI 4 milhões e quem ficou 

responsável  por receber isso, segundo o Cláudio Melo, foi ELISEU 

PADIL[-JA f..]  a forma de estabelecer o pagamento foi exatamente essa 

[ ...] e o ELISEU informou Cláudio que parte desse dinheiro ele estaria 

diponibilizando para o deputado EDUARDO CUNHA [.. I fiz isso, um 

belo dia me figa o deputado, chateado [..] porque não tinha recebido o 

dinheiro e brigou comigo de forma muito ostensiva a agressiva [...] eu tenho 

dois endereços aqui, um dos endereços eu consegui captar... no dia 

1110812014, Angora, entrega Rua Capitão Francisco 90, Jardim Europa, o 

sr. Yunes ou sra. Cicia... são as pessoas que foram indicadas por ele pra receb r, ....2___  

201Relatórios. Vide Relatório de Análise n. 109/2017-SPEA/PGR. 
Depoimentos colaboradores. Cláudio Melo Filho, Termo de Colaboração n. 14, dado 
nommado "Mexo 14-C". 
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EL1SEU PAD1LHA, pra receber esse valor [....]"202. O codinome 

Angora, mais associado a MOREIRA FRANCO, foi utili7ado nesse 

caso para descrever ELISEU PADILHA. O pagamento acabou 

sendo feito em 04/09/2014. A Secretaria de Análise da 

Procuradoria-Geral da República analisou dados do Drousys e 

encontrou registro desse pagamento: "No campo observação referente ao 

primeiro pagamento consta: "CONTATO: JOSÉ CARVALHO", 

enquanto no pagamento do dia 04/09/2014 foi informado o seguinte: 

"ENTREGAR NA RUA CAPITÃO FRA_NCISC0,90-JD. 

EUROPA, PROCURAR O SR. JOSE YUNES OU SRA. CIDA"'. 

O próprio José Yunes, amigo de longa data de MICHEL 

LEMER, confirmou o encontro com Lúcio Bolonha Funaro, 

conhecido lobista e criminoso, a pedido de ELISEU PADILHA, 

por volta de agosto/setembro de 2014. "É que o Ministro 

PADILHA, pela relação política que eu tenho com ele, em 

decorrência de eu ser também do PMDB, me telefonou, foi 

em 2014 não sei se em agosto ou setembro, não me lembro, 

pedindo se ele poderia mandar um documento pro meu 

escritório e depois uma outra pessoa pegaria, eu falei sem 

problema nenhum... é... aí foi uma pessoa... foi um a pessoa, que se 

identificou como... é.. Funaro. [...] eu recebi, era a pessoa que levou o 

documento, deixou o documento na mesa do meu escritório de advocacia e pediu 

que depois uma outra pessoa iria pegar o documento e levar, aí eu [...] 

202Depoimentos colaboradores. José de Carvalho Filho, Termo de Colaboração n. 6, vídeo, 
19'43 a 2320. 

203Relatórios. Relatório de Análise n. 048/2017 — SPEA/PGR. A planilha do Drousys consta 
dos termos de José de Carvalho Filho, nominada "Fotos Drousys JCF completo", vide 
página 12 do pdf. 
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[Procurador da República: o sr. consegue descrever essa pessoa chamada Lúcio, 

esse Lúcio Funaro..?] Ele é jovem né jovem bem apessoado, bem falante [...] e 

tivemos uma conversa de uns 10, 12 minutos e ele falou que estaria em 

campanha pro EDUARDO, pra presidente da Câmara.., falei 

que EDUARDO? Ele falou 'EDUARDO CUNHA', aí que eu me 

apercebi nessa hora que ele era ligado ao Deputado EDUARDO CUNHA 

[...] Procuradora da República: esse documento que o sr. disse que o Lido 

Funaro deixou lá na mesa do st, ele era compatível com uma filha de papel, 

ele era compatível com... ou era um pacote?' Não, era um pacote, era um 

pacote. [Procuradora da República: poderia haver dinheiro ali dentro?' Poderia 

ser qualquer coisa [..] poderia ser documento, poderia ser dinheiro [...] era 

mais ou menos alto assim... mas muito bem embalado... até pra inibir de se 

abrir 

O assunto subjacente a esse depoimento de José Yunes 

surgiu, como visto, no bojo das delações de executivos da 

Odebrecht e foi tema de conversa entre Joesley Batista e 

RODRIGO LOURES: Joesley Batista: ...que trapalhada foi essa do 

Yunes? Que porra é essa? [..] RODRIGO LOURES: _quando surgiu 

aquele 6$-ódio, aquela delação, ele ficou pessoalmente muito magoado. Porque 

f..] ele iria trazer um problema... Ele adora o presidente. Ele ama o Temer 

[...] ele. com  o seu gesto [...] no gabinete, quis 1: .1 sinalizar pros demais. 

Ge... el, Padilha. Moreira, que aquele [..] gesto que ele tava fazendo era um 

gesto de grandeza: Olha. eu tô saindo em [...] homenagem ao nosso amigo 

principal E saiu. [...] confusão... Joesley Batista: Pois é, pó. 

RODRIGO LOURES: E vai derrubar o Padilha. Joesley Batista: 

204Documentos. Depoimento de José Yunes, PGR, 14/02/2017, Vídeo nominado "PGR-
MCU01_14Feb17_15.27". 
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Cá entre nós, eu fiquei com medo. Nó deixamos dois milhão pra ele. [...] Um 

milhão uma vez. E um na outra. RODRIGO LOURES: Lá no escritório 

dele? Joesley Batista: Lá no escritório dele. RODRIGO LOURES: 

Aqui em São Paulo? Joesley Batista: Naquela mesma situação. 

RODRIGO LOURES: Era... mas através do LÁ..? [...] Joesley 

Batista: (Ininteligível). RODRIGO LOURES: É, então pronto. 

Joesley Batista: Através do... é, mas não corre o risco.., não corre dele 

falar? [...] Eu fiquei assustado com esse troço. RODRIGO LOURES: 

Tudo bem, mas ele sabe que a [...] (Ininteligível), mas ele sabe que.. quem 

pediu pra ele? Foi na época do Chalita, não foi? [...] Joesley Batista: Foi 

na época do Chalita 	Mas ele sabe tudo. RODRIGO LOURES: 

Não, mas não vt.fr problema [...] Joesley Batista: E foi o Padilha que 

pedia esse dinheiro? No nosso caso não. RODRIGO LOURES: 

(Ininteligível) no de vocês.., mas, no caso que ele me contou é que... f. 

aquilo que ele disse pros jornais é verdade: o Padilha ügou, perguntou se ele 

poderia [...] Joesley Batista: Esse... ele fez isso... pra ele amanhã... e 

amanhã se esse doido ia la 'não, o pessoal lá levou também e tá' [...] A 

pergunta é: o Michel tá bem com o Yunes? RODRIGO LOURES: Tá. 

Joesley Batista: Não corre do Yunes querer fuder o Michel não? 

RODRIGO LOURES: Não, não, não, não, não. Não, tá tudo bem. 

Joesley Batista: °Que o Yunes fudeu o... o Eh... o Padilha, eu não sei. 

Agora, vai que esse doido quer fuder o Michel, me fode junto. RODRIGO 

LOURES: Não, não, não. Isso não. [...] Joesley Batista: Pronto. 

RODRIGO LOURES: Eu acho que... Joesley Batista: Deixa eu 

falar, desses assuntos aí, enfim, eu acho que nós temos [...] O negócio do 
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CADE, bem objetivo...' 

Em determinado momento da gravação, Joesley Batista 

comenta com RODRIGO LOURES sobre o medo pela aparição 

pública de José Yunes em caso relacionado à intermediação de 

propina da Odebrecht. A razão do temor foi o fato de que o 

mesmo mecanismo fora utilizado pela JBS — "eu fiquei com medo. Nó 

deixamos dois milhão pra ele. [...] Um milhão uma vet. E um na outra' A 

interlocução foi feita por outra pessoa, não RODRIGO LOURES, 

"na época do Chalita [...]" (Joesley Batista). 

Observe-se que há vastos elementos de prova a respeito da 

atuação direta de MICHEL TEMER na solicitação de propina a 

pretexto de incrementar a campanha de Gabriel Chalita à Prefeitura 

de São Paulo em 2012. A Queiroz Gaivão "doou" R$ 1.500.000,00 

ao Diretório Nacional do PMDB em 2012, a pedido de Sérgio 

Machado, que por sua vez recebeu solicitação direta de MICHEL 

TEMER". Noutro episódio, MICHEL TEMER ligou para 

Henrique Constantirto a fim de confirmar a solicitação de valores a 

205Processos STF. Inquérito n. 4.483, Laudo n. 1.247/2017 — INC/DITEC/DPF, pp. 
121/128, transcrição do arquivo PR2 A 13032017.wav. 

206Depoirnentos colaboradores. Sérgio Machado, Termo de Colaboração n. 12: "próximo à 
eleição para prefeito de São Paulo em 2012, salvo engano em setembro, o depoente foi ao seu encontro no 
fim da tarde, início da noite; QUE o depoente se encontram com TEMER na base militar em Brasília 
antes dele embarcar para São Paulo; [..] que MICHEL TEMER então disse que estava com problema 
no financiamento da candidatura do Gabriel Chalita e perguntou se o depoente poderia ajudar; que então o 
*ente disse que faria um repasse através de uma doação oficial no valor de RS 1 milhão e 500 mil reais; 
que a doação oficial feita polir construtora QUEIROZ GALVÁO a pedido do depoente ao diretório 
nacional do PMDB". 
TSE. Registros do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais demonstram que a 
Construtora Queiroz Gaivão S.A doou R$ 11.830.000,00 ao Diretório Nacional do PMDB 
em 2012, uma delas no valor de R$ 1.500.000,00 em 28/09/2012, mês em que houve a 
reunião entre MICHEL TEMER e Sérgio Machado, e outras três no valor total de R$ 
2.500.000,00 entre 1 e 4/10/2012. Observe-se que o Diretório Nacional doou R$ 
1.000.000,00 no dia 28/09/2012 para a campanha de prefeito de Gabriel Chalita e mais R$ 
500.000,00 no dia Ri 02/10/2012, além de outros R$ 670.000,00, no total, em 05/10/2012 
e 24/10/2012. 
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serem destinados à campanha de Chalita. 

Sobre a operacionalização da propina via José Yunes, que 

decorreu, como visto, de solicitação direta de MICHEL TEMER a 

Marcelo Odebrecht, Lúcio Bolonha Funaro divergiu das 

declarações de José Yunes, mas apenas sobre questões 

circunstanciais. O fato da intermediação financeira foi confirmado, 

e Lúcio Funaro adicionou o detalhe de que aquela parcela de 

propina foi direcionada a GEDDEL VIEIRA LIMA, o que 

fortalece o caráter central de MICHEL TEMER na organização 

criminosa, verdadeiro distribuidor de cargos estratégicos e 

vantagens indevidas, objetivando o desenvolvimento e a 

manutenção de uma estrutura paralela de poder". 

De volta a MOREIRA FRANCO, observe-se que, no 

aparelho celular apreendido na casa de Otávio Marques de 

Azevedo'', foram encontradas mensagens de texto travadas com 

José Henrique Braga Polido Lopes, então conselheiro suplente no 

conselho de administração do Grupo CCR e diretor de novos 

negócios da Andrade Gutierrez; Paulo Guedes, então vice-

presidente de investimentos da Andrade Gutierrez; e Ricardo 

Coutinho de Sena, também da Andrade Gutierrez. 

Nos diálogos, os interlocutores discutem atuação voltada a 

viabilizar o empreendimento Novo Aeroporto de São Paulo, por 

meio de alteração no regime de autorização dos aeroportos. 

207Depoimentos colaboradores. Lúcio Funaro: "esteve por duas vetes com JOSÉ YUNES; 
QUE teve uma operação com o GEDDEL que passou pelo YUNES, no ano de 2014, envolvendo um 
repasse de caixa 2 que foi acertado entre Odebrecht, JOSÉ PADILHA e MICI-IEL TEMER" 
(Termo de Depoimento n. 5. 

208Feitos STF. Ver Petição n. 7.099/STF, mídia de fl. 5 (Relatório de Policia Judiciária n. 
882/2015). 
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Identifica-se atuação de MOREIRA FRANCO no atendimento de 

interesses do grupo econômico. Seguem transcrições das 

mensagens: 

De josepolidoQicloud.com  para Otávio Marques 

(14/11/2013), em que José Polido fala em reunião com MOREIRA 

FRANCO e preparação para conversa com o Executivo: "Reunião 

com o MF será na próxima segunda, à tarde. Preparação para conversa com o 

Executivo, na defesa do nosso argumento. Abs.". 

Em 26/11/2013, José Polido diz para Otávio Marques: "Hoje 

à tarde, em conversa com a presidenta, MF e Brig Saito recomendaram 

verbalmente o NASP. O comentário foi feito pelo MF, em resposta e consulta 

feita por ela, no inicio da reunião que tiveram para tratar de mais slots para 

Congonhas. O fato foi presenciado pelo Cel Bertolino.", 'Estamos 

caminhando". Paulo Guedes fala em seguida: "A msg do MF ao SA foi: 

'entreguei o material para a PR, ela pediu o relatório completo. Agora vou 

agilizar o Decreto". 

No mesmo aparelho celular, foram encontradas mensagens de 

texto travadas com Ricardo Antonio Mello Castanheira, executivo 

da CCR e com MOREIRA FRANCO, então Ministro-chefe da 

Secretaria de Aviação Civil e atual Ministro-Chefe da Secretaria-

Geral da Presidência da República. Nos diflogos travados com 

Ricardo Castanheira, os interlocutores discutem licitações ocorridas 

no ano de 2013 relativas à concessão do aeroporto de CONFINS, 

vencidas por consórcio composto pela CCR, e de algumas rodovias. 

São mencionados nessas tratativas o Ministro-Chefe da Secretaria-

Geral da Presidência da República MOREIRA FRANCO e a 
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Senadora Gleisi Hoffman, vejamos: 

De Ricardo Castanheira, em 12/11/2013: "Existem rumores de 

adiamento do leilão de Confins por receio de que não tenha proposta. É ruim 

para nós. A CCR vai apresentar proposta. Por favor, confirme para o 

Ministro. Mesmo que não sela pessoalmente. Abs.". "Otavio-Adriana 

Azevedo" responde: "Vou ao Ministro as 19h". Ricardo Castanheira: 

"Não vou poder ir com você. Mas é importante saber se querem adiar e 

reforçar que vamos apresentar proposta. Não é bom adiar. Abs". Em 

22/11/2013, Ricardo Castanheira continuou: "Liguei para dar as boas 

notícias de Confins. Espetacular! Preciso ligar para o nosso amigo. Você me 

passa o celular dele? Abs.". "Otavio-Adriana Azevedo" respondeu: 

"Você não quer vir, SP, na segunda em um almoço debate com o Moreira 

Franco na segunda?'. Ricardo Castanheira: "Já havia confirmado minha 

presença desde a semana passada, com a confiança na equipe que estudou e 

apresentou a proposta. Estarei presente . Um pouco mais tarde, ainda 

no dia 22/11/2013, Ricardo Castanheira pediu a Otavio o telefone 

do Ministro: "Preciso ligar para o Ministro. Por favor, me passe o contato. 

Não deixe para segunda. Abs". Em resposta, "Otavio-Adriana 

Azevedo": "Desculpe: 061 98234383. A Gleise acabou de ligar e disse 

que falou com vote'. Ricardo Castanheira: "Acabei de falar com o Moreira. 

Muito bom. Encontramos na segunda. Abs". No dia 04/1.2/2013, 

"Otavio-Adriana Azevedo" volta a se comunicar com Ricardo 

Castanheira: "Ganhamos hoje?'. Ricardo Castanheira: "Triunfo ganhou 

com 52% de desconto. CCR último com 21% de desconto". "Otavio-

Adriana Azevedo": "Ok". Ricardo Castanheira concluiu: "Você já 

deve saber. Ganhamos a 163 MS. Gleisi mandou um abraço e agradeceu. 
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Cesar Borges muito fe4 Abs". Em resposta, "Otavio-Adriana 

Azevedo": "Parabéns a este time campeão". 

Segundo análises policiais, das mensagens acima transcritas, 

destacam-se as de Otávio Marques e Ricardo Castanheira 

(possivelmente Ricardo Antônio Mello Castanheira, executivo da 

CCR). Ricardo fala par Otávio que existem rumores sobre o 

adiamento do leilão de Confins por receio de falta de proposta, em 

12/11/2013. Ricardo então pede a Otávio que confirme para o 

Ministro que a CCR irá apresentar proposta, e Ricardo diz que não 

pode ir junto mas que era importante saber se querem adiar ou 

reforçar que vão apresentar. Em 22/11/2013, Ricardo envia 

mensagem dizendo que tinha boas noticias de Confins e diz para 

Otávio que precisa ligar para "nosso amigo" e pede o telefone. 

Otávio então questiona Ricardo sobre interesse em comparecer na 

segunda a um almoço debate com MOREIRA FRANCO. 

Em 22/11/2013, houve leilão referente à concessão do 

Aeroporto de Confins, vencido pelo consórcio integrado pela CCR. 

Registe-se que, anteriormente, o Governo havia alterado as regras 

do leilão do Aeroporto de Confins: 
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Leiláo Data 
Participantes e 

deságio 
Vencedora 

Deságio 
vencedor 

BR 163 MT 27/11/2013 

- Consórcio Rota do 
Futuro (27,69%); 

- Invepar; 
Consórcio Integração 

(43%); 
-CCR (35,54%); 

- Gaivão Engenharia 

- Triunfo 
Participações (46%X 

- Odebrecht 
(52,0") ,  

Odebrecht 52,03% 

BR 060, 153 e 
262 04/12/2013 

-invepar(42,13%); 
- Triunfo 

Participações(52%); 
- Consórcio Via 
CapItal(41,19%; 

- Consórcio Rodovias 
Federais (Queiroz 
Galvão)(37,99%); 
-CCR(21,41%)" 

Triunfo 
Participações e 
Investimentos 

52% 

BR 163 MS 17/12/2013 

- CCR(52,74%); 
- Queiroz Gaivão 

(41,11%X 
- I nvepar (31%); 

- Odebrecht (9,50%); 
- Triunfo 

Participações; 
- Consórcio Rota do 
Futuro (44,17%f 

C CR 52,74% 

0R040 27/12/2013 

- Consórcio Via 
Capital (44,63%); 
- CCR(15,22%); 

- Invepar(61,13%); 
- Triunfo(9,96%); 

- Consórcio Queiroz 
Gaivão 

Invraestrutura(4,99%); 
- Consórcio Caminho 

Novo(23,99%); 
- Consórcio 

I ntegração(29,29%); 
- Contemn 

Construções e 
Comércio 

lida(42 90%)". 

I nvepar 
Investimentos 
Participações e 
Infraestrutura 

61,13% 
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Chama a atenção o fato de que nas três primeiras licitações a vencedora 
apresentou proposta com deságio semelhante, em tomo de 52%. Também 
chama atenção a diferença de deságio entre a primeira colocada e as outras 
propostas bem como os percentuais de deságio que as vencedoras ofertaram 
nos processos em que foram perdedoras. 

Anda em relação a licitação da BR 163, o primeiro trecho hdtado foi do 
MT, venddo pela Odebrecht, sendo que esta era considerada pelo mercado 
como favorita na lidtação do trecho do MS75. Contudo nesse leilão a Odebrecht 
apresentou o menor deságio entre os participantes, de apenas 8,50%. 

Abaixo tabela comparando o deságio vencedor (grifado)  e os deságios 
ofertados nos outros leilões: 

Lidtação 
Deságios 
Odebrecht 

Deságios 
Triunfo 

Deságios 
CCR 

Deságios 
Invepar 

BR 163 MT 52.03% 46% 35,54% 43% 

BR 060. 153 e 
262 

- N ao participou 52% 2141% 42,13% 

BR 163 MS 8,50% 44,17% 52,74% 31% 

BR 040 Não participou 9,98% 15,22% 51.13%  

Finalmente, nos cliRogos travados com MOREIRA FRANCO, 

nota-se a proximidade existente entre os interlocutores, que 

marcaram diversos encontros por meio das mensagens e, ainda, 

discutiram passageiramente o leilão do aeroporto de CONFINS. 

Seguem transcrições das mensagens: 

Mensagem de "Otavio-Adriana Azevedo", em 29/10/2013, 

com o seguinte teor: "Ministro, exatamente ontem os números telefônicos 

do Rio e Espírito Santo, mudara. O meu número é (021) 98813-0207. 

°Quando quiser eu ligo. Abs". MOREIRA FRANCO respondeu: "Pode 

ser agora". 

Em 12/11/2013, "Otavio-Adriana Azevedo" enviou a 

seguinte mensagem. "Posso passar por ai em torno das 16:30?". 

MOREIRA FRANCO: "Ok". 
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Depois "Otavio-Adriana Azevedo" diz (22/11/2013): 

"Prezado Ministro, conforme prometido não apenas participamos  mas 

compramos CONFINS. Abs, Otávio". MOREIRA FRANCO: "Vocês 

são craques. Foi aonde houve competição. Vamos em frente. Abs e obrigado". 

No dia seguinte, "otavioa@me.com": "Prezado Ministro, o voo 

das 8h foi cancelado aqui em SP e estou indo às 8h30. Se não se importar o 

Sr. poderia chegar às 10h15? Abs, Otavio". E MOREIRA FRANCO 

responde: "Ok". "otavioa me.com":  "Nos vemos lá. Ah?'. 

Em 26/12/2013, "otavioaRme.com":  "Vamos encontrar amanhã 

às 10 da manhã? Pode ser na casa do Sergio? Abs". MOREIRA 

FRANCO: "Pode ser às 11?'. "otavioa me.com":  "Pode, ok. Na casa 

do Sergio. Ah?'. No dia seguinte, "otavioa ,me.corri" busca 

confirmação: "Ministro, confirmado as 11h, na casa do Sergio? Ab.?'. E 

MOREIRA FRANCO reafirma: "Confirmado". 

Já em 7/2/2014, "otavioaQme.com" diz ao Ministro: "Prezado 

Ministro, podemos falar as 11h deste domingo na casa do Sergio? Estou 

decolando de Lisboa e chego em Confins hoje às 23h. Forte abraço, Otávio". 

MOREIRA FRANCO: "Ok. Marcado". 

No dia 13/2/2014, "otavioa me.com":  "Ministro, a FGV está 

aguardando a aprovação da proposta técnica para colocar o preço. O Guilherme 

sugeriu rediscutir internamente a proposta técnicd'. MOREIRA FRANCO: 

"Já tomei providências. Segunda eu libero". 

Os diálogos sugerem a reali7ação de encontros entre Otávio 

Marques e MOREIRA FRANCO, além de referirem-se a dois 

encontros entre ambos e Sérgio Andrade, presidente da Andrade 
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Gutierrez, na casa deste Ultimo, no dia 27/12/2013. 

2.2.6 Ministério da Agricultura 

No curso das negociações mantidas entre os integrantes do 

"PMDB da Câmara" ora denunciados e a cúpula do PT para manter 

o apoio daqueles à base aliada do governo federal, MICHEL TE-

MER obteve a nomeação de Wagner Rossi para o Ministério da 

Agricultura em abril de 2010. Antes disso, Wagner, também por in-

dicação de MICHEL TEMER, havia ocupado a Presidência da 

Companhia Nacional de Abastecimento — CONAB. 

Depois que assumiu o Ministério, Wagner Rossi, entre abril e 

maio de 2010, apresentou Joesley Batista a MICHEL TEMER. A 

partir dai, eles passaram a manter contatos frequentes a respeito de 

interesses comuns, inclusive escusos, tendo se encontrado em, pelo 

menos, outras vinte oportunidades. 

Numa delas, após a saída de Wagner Rossi do Ministério da 

Agricultura, que ocorreu em agosto de 2011, MICHEL l'EMER 

solicitou a Joesley Batista que pagasse uma espécie de mesada no 

valor de R$ 100 mil para Wagner Rossi e de R$ 20 mil a Milton Or-

tolan, o que foi feito por Joesley por aproximadamente um ano. A 

solicitação de MICHEL TEMER foi aceita por Joesley por que sa-

bia que MICHEL tinha relação com as operações feitas pelo grupo 

J&F no 'âmbito da CEP". 

209Depo mentos colaboradores. Segundo Joesley Batista, "guando Wagner Rosa deixou de ser 
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Em 2013, em razão da relação espúria construída no âmbito 

da CEF, EDUARDO CUNHA e Lúcio Funaro apresentaram Joes-

ley Batista a Rodrigo Figueredo como sendo a pessoa que seria no-

meada para o cargo de Secretário de Defesa da Agropecuária no 

Ministério da Agricultura, o que de fato ocorreu. A partir da nome-

ação, Joesley Batista pediu que fosse federalizado o sistema de ins-

peção animal no Brasil. A demanda de Joesley Batista foi objeto de 

calorosa discussão com EDUARDO CUNHA em reunião no gabi-

nete do então Ministro da Agricultura Antônio Andrade, que inter-

cedeu para acalmar os ânimos. O pedido de Joesley acabou 

avançando apenas em relação à exportação de despojos, que foi re-

gulamentada em março de 2014. Em razão desse beneficio, foi acer-

tado, a título de propina, o valor de R$ 2 milhões de reais por meio 

da inserção do crédito na "conta-corrente" mantida entre Lúcio Fu-

naro e Joesley Batista. 

No dia 05/02/2014, foi emitido o OFICIO CIRCULAR N° 

02/2014 DAS/MAPA, o qual revogou a CIRCULAR N° 279/2004. 
Ministro da Agricultura, Temer pediu ao depoente que pagasse tnensalinho de 100 mil reais a Wagner 
Rossi e a Milton Ortolarr um mensalinho de 20 mil reais; QUE Milton Ortolan era Secretário Executivo 
do Ministério da Agricultura e deixou o Ministério juntamente com Wagner Rossi; QUE o depoente 
aquiesceu e determinou o pagamento, que foifeito disfira:ri:dama:te por cerca ele um ano; QUE no início 
dos pagamentos, chegou-se a tentar estabelecer relação profissional de consultoria entre Wagner Rossi, 
Milton atolan e a empresa; QUE, no entanto, o relacionamento profissional de consultoria não foi 
adiante e os pagamentos continuaram a ser realizados; QUE o relacionamento do depoente e Temer se 
estreitou a partir de então, ficando claro para o depoente que o então Vice-Presidente operava, além de 
Wagner Rossi; em aliança com Gedcleí Vieira Lima, Moreira Franco e EDUARDO CUNHA, entre 
outros". (Termo de Colaboração Unilateral n. 39). 
Feitos STF. Em 16/06/2017, ouvido pela autoridade policial nos autos no Inquérito ri. 
4.327 (fls. 250/262), Joesley disse que "o depoente já fezpagamentos de "propina" apelido direto do 
Presidente MICHEL TEMER; QUE exemplo disso, foi o caso de mesada de aproximadamente de RJ 
100 mil que pagou para WAGNER ROSSI e de RI 20 mil pagos a MILTON HORTOLAN 
quando os mesmos deixaram o Ministério da Agricultura e ficaram contrariados com a dispensa, em razão 
de a permanintia não ter sido defendida pelo Presidente MICHEL TEMER; QUE WAGNER 
ROSSI disse ao depoente que não ter sido ou leal da parte do Presidente MICHEL TEMER não té-lo 
defendido para permanecer como Ministro, mesmo coca quarenta anos de serviço prestados em favor do 
presidente". 
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A Circular revogada permitia a pequenos e médios frigoríficos bra-

sileiros comercializarem para outros países, através dos Entrepostos 

de Carnes Derivados (ECD's) e dos frigoríficos, ambos habilitados 

ao comércio internacional, os miúdos e despojos de bovinos que 

não são considerados consumíveis no Brasil. A revogação da circu-

lar constituiu reserva de mercado, beneficiando apenas os grandes 

frigoríficos, como a JBS. Tais subprodutos representam um fatura-

mento de US$ 300 milhões por ano:' 

As novas regras do governo federal para a exportação de como, miúdos comestíveis e 

despojos bovinos bloqueiam a exportação de 61 mil toneladas de produtos que 

dificilmente serão absorvidos pelo mercado interno. As sobras passam a representar uru 

passivo ambiental para 200 empresas, alerta a Associação Brasileira de Frigoríficos 

(Abraffigo), que briga na justiça para reverter a situação. 

ASS'kE a GAZETA no PC \O  E TENHA ACE550 lumelai:to AS MtaiLLISES E TENDENCIAS DD 
MERCADO 30 AGRO EGDC10. 

A restrição parte da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) do Ministério da 

Agricultura. Pecuária e Abastecimento (Mapa). O órgão decidiu bloquear produtos com 

origem em frigorificas que não estão na lista de estabelecimentos exportadores, 

Inclusive os que iam inspeção federal. O Mapa não quis argumentar sobre os motivos da 

decisão, que teria pegado o setor privado de surpresa. 

As empresas bloqueadas são responsáveis por 6094 dessas exportações. conforme a 

Abrafrigo. No ano passado, os embarques sentaram 215 mil toneladas. Isso significa que 

61 mil toneladas por ano não poderão ser remetidas ao exterior até que haja adaptação. 

Segundo a Abratrigo, as empresas lerão de jogar tora o que não for vendido. "Parte dos 
despojos irá para graxatias e fábricas de ração e parte para aterros e hxões." 

Os frigorificas e pecuaristas terão também perdas financeiras. A venda de miúdos e 

despojos bovinos representa cerca de 3.5% do valor de um boi. A exportação desses 

subprodutos rende US$ 1o0 milhões ao ano ao Brasil, estima a Abrafrigo. Com  o 

bloqueio, esse valor perle cair a US$ nu milhões. 

Abriga entre os friginificos eu governo entrou numa nova fase. Agora o Setor pirado 

anisa o raktiStiii0 da Agricultura de estar tentando driblar a justiça. Depois de decisão 

judicial favorável ao setor privado, que suspendia o ato administrativo da Defesa 

Agropecuária, "o Mapa, por meio da edição dos artigos 6.° e 7? da Instrução Normativa 

to, restabeleceu as restrições e acabou por driblar o veredicto do juiz", acusa o 

presidente da Abrafrigo, Péricles Sal azar. A resolução do Mapa, que regulamentaria 

apenas despojos, acabou por incidir também no mercado de couros. lácteos, tripas e 

embutidos. 

210Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Policia _judiciária n. 107/2017. 

o 

e 
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Além deste pedido, Joesley também se valeu do esquema 

montado por EDUARDO CUNHA, com o aval de HENRIQUE 

EDUARDO ALVES e MICHEL TEMER, no âmbito do Ministé-

rio da Agricultura para obter a revogação do ato normativo que 

passara a autorizar a aplicação de vermífugos de longa duração e di-

luição. Com  a revogação, voltou-se à sistemática anterior de aplica-

ção de vermífugos de prazo de absorção total mais curto, o que 

auxiliava na exportação das carnes. No caso, o pagamento de pro-

pina ajustado foi de R$ 5 milhões e foi incluído na planilha mantida 

entre Joesley Batista e Lúcio Funaro. 

O Ministério da Agricultura, no dia 14/04/2014, por Ro-

drigo Figueiredo (funcionário indicado por EDUARDO CUNHA), 

propôs a inclusão das avermectinas de longa ação sob venda con-

trolada por receituário emitido por veterinários. Em 29/05/2014, o 

Ministério publicou a INSTRUÇÃO NORMATIVA IV 13/2014, 

proibindo temporariamente a produção e o uso das avermectinas de 

longa ação. 

Os valores creditados nesta planilha eram repassados ao 

grupo de EDUARDO CUNHA de diferentes formas, mas princi-

palmente por meio de dinheiro em espécie e emissão de notas fis-

cais contra empresas do Grupo JBS sem contrapartida de serviços 

ou bens."' 

Na planilha de Lúcio Funaro chamada "JOE", referente às 

movimentações financeiras com Joesley Batista, foi identificada a 

211Depoimentos Colaboradores. Vide Termo de Colaboração n. 4 de Joesley Batista e dado 
de corroboração nominado "Anexo 4 - 5 - 6 - 9 - Funaro - Joesley Batistai", especialmente 
a página 5 do pdf. 
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referida movimentação no montante de R$ 7.000.000,00 (sete mi-

lhões de reais), sendo R$ 2.000.000,00 (dois milhões) no dia 

18/03/2014, referente à questão do despojo e R$ 5.000.000,00 

(cinco milhões) no dia 01/07/2014, referente à ivermectina, con-

forme segue: 

16103/14 2.000.00060 

a 03/0412014 4.749.000,00 
03/04/14 -338.000,00 

16/04/14 -1260.000,00 

17/04/14 -783.000,00 

0645/14 495.900,00 

07/05114 -1.023.330,00 
03/06/14 -1.341.087,24 

01/97/14 5.000.00060 
01/07/14 -105.600,60 
01/07/14 -1.577.800,00 

Cred despojos 	 -2751.679,67 

ref quaação casa pari 	 -9.500.67467 
desp hencoptera 	 -9.838.679,67 

nf 106 viscfpa 	 -11.66867467 

nt 089 araglas 	 -12.451.679.67 

n1110 sign/eldorado 	 -13.347.579.67 

nf 094 aras/eldorado 	 -16170.90467 
nf 113 visc/eldorado 	 -18.511.996,91 

ref verme 	 -11.511.996,91 

imposto bele/antera 	 -11.617.597.51 
nf 097 aragljba 	 -13.195.397,51 

Houve casos, contudo, em que o pagamento foi feito por 

meio de transferência de propriedade de bens, como aconteceu com 

o helicóptero Augusta, prefixo PRFMB, que foi dado para Lúcio 

Funaro como pagamento de propina212. 

2.2.7 Câmara dos Deputados 

O esquema montado dentro do Congresso Nacional para 

venda de medidas legislativas funcionava (e, possivelmente, ainda 

funcione) da seguinte forma: quando um projeto de lei ou medida 

provisória erameram feitos, havia uma articulação por parte dos inte- 

212Depoimento Colaboradores. Vide Termo de Colaboração n. 4 de Joesley Batista e dado 
de corroboração nominado "Anexo 4 - 5 - 6 - 9 - Funaro - Joesley Batista?, especialmente 
a página 5 do pdf. 
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grantes do núcleo político do PMDB da organização criminosa para 

que os setores do empresariado impactados com as propostas legis-

lativas fossem contatados para que fosse feita a negociação do pa-

gamento de propina em troca da aprovação ou não da medida. Essa 

articulação, no âmbito da Câmara dos Deputados, era feita por 

ELISEU PADILHA e, posteriormente, também por EDUARDO 

CUNHA. No âmbito do Senado Federal, era Romero Jucá e/ou Re-

nan Calheiros quem fazia esse tipo de trativa. Já a articulação entre 

Câmara e Senado era sempre feita por Romero Jucá' em razão do 

relacionamento ruim mantido por EDUARDO CUNHA e Renan 

Calheiros. 

Além da atuação coordenada dos integrantes do núcleo polí-

tico da organização criminosa que atuavam no Congresso Nacional, 

havia também articulação com membros do PT. No caso de EDU-

ARDO CUNHA, seus principais interlocutores eram Cândido Va-

carezzam, André Vargas' e Adindo Chinaglia216. No mais das 

vezes, havia uma troca de favores entre os próprios membros do 

núcleo político da organização criminosa de forma a garantir que os 

projetos negociados por todos fossem aprovados.'" 

213Biografia. Documento — "Romero Jucá 2" Líder do governo no Senado Federal no 
período de 2007 a 2011. 

214Biografia. Foi líder do governo na Câmara dos Deputados no período 2010/2012 e 
chegou a receber, por meio de doação oficial, parcela da propina devida pelo grupo Bertin 
a EDUARDO CUNHA. 

215Feitos STF. Relatório de Análise de Material Apreendido n. 137/2016, pp. 56/57, Ação 
Cautelar n. 4.044/STF. Há diversos diálogos mantidos entre André Vargas e EDUARDO 
CUNHA degravados no Relatório de Análise n. 137/2016 que deixam claro que os dois 
trabalham de forma coordenada tanto no âmbito da Câmara dos Deputados, quanto da 
Caixa Econômica Federal. 

216Biografia. Foi Presidente da Câmara dos Deputados enfie fevereiro de 2007 e fevereiro de 
2009, quando recebeu o apoio de EDUARDO CUNHA para sua eleição. 

217Depoimentos colaboradores. Lúcio Funaro: 'QUE CUNHA tinha um bom relacionamento 
com CANDIDO VACAREZA e ARLENDO CHINAGLL4; QUE, quando se trata de algum 
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Exemplo de como a organização criminosa agia na venda de 

projetos normativos foi a negociação em torno do Projeto de Lei n. 

863/2015, que tratou da desoneração tributária de vários setores da 

economia. 

Em 2011, a Lei n. 12.546 desonerou a folha de pagamento 

de empresas de alguns setores, visando à formalização das relações 

de trabalho e ao fomento das respectivas atividades econômicas. 

Esse ato foi alterado pela Lei n. 12.715/2012, que incluiu carnes de 

suínos (NCM 02.03)2" no âmbito da desoneração. Depois, em 

2013, foi novamente alterado para acrescentar carnes de aves (NCM 

02.07), por meio da Lei n. 12.794219 . 

Já em 2015, o então presidente da Câmara dos Deputados, 

EDUARDO CUNHA, convidou Joesley Batista para reunião na re-

sidência oficial da Câmara, ocasião em que solicitou o pagamento 

de R$ 15 milhões para garantir que o setor de aves mantivesse a 

sua aliquota na nova proposta legislativa do Executivo sobre as de-

sonerações, que iria iniciar tramitação na Casa. De fato, o Projeto de 

assunto que esses dois não podiam intedirir, pediam o auxílio de TEMER, mas era incomum, pois os 
dois resolviam os problemas junto ao PT, também com a partidpação de ANDRÉ VARGAS; QUE 
com CANDIDO VACAREZA, CUNHA tinha um melhor relacionamento" (Termo de 
Depoimento ti. 05). 

218Nomenclatima Comum do Mercosul 02.03. Vide Lei n. 12.715/2012: "Art. 55. A Lei n° 
12.546, de 14 de dezembro de 2011, passa a vigorar com ar seguintes alterações: [...] !Art. 8° Até 31 
de dezembro de 2014, contribuirão sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os 
descontos incondicionais concedidos, à advida de 1% (um por cento), em substituição às contribuições 
previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, as empresas que 
fabricam os produtos classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, 
nos códigos referidos no Anexo desta Lei. [...] Anexo (Anexo da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 
2011) NCM . .1 02.03". 

219Lei n. 12.794/2013: 'Ari. 2o O Anexo I rierido no capta do art. 8o da Lei no 12.546, de 14 de 
dezembro de 2011, passa a :tonar: (Vigência) I - acrescido dos produtos classificados nos códigos da 
Tabela de Incidência da Imposto sobre Produtos Industnálizados - LIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660, 
de 23 de dezembro de 2011, constantes do Anexo I desta 124 [...] ANEXO I (Acréscimo no Anexo I 
da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011) NCM 02.07'. 
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Lei n. 863/2015 foi apresentado pelo Poder Executivo em 

20/03/2015 e trazia a previsão de aumento da aliquota para 

2,5%.' A redação final, no entanto, foi aprovada com a inserção 

do art. Er-A.221. Essa emenda constou tanto do texto apresentado 

pelo Deputado Federal Newton Cardoso Jr. (bancada do PMDB de 

Minas Gerais e então 1° Vice-Líder do PMDB na Câmatar quanto 

do substitutivo apresentado pelo Deputado Federal Leonardo Picci-

ani (bancada do PMDB do Rio de Janeiro, então Líder do PMDB, 

relator do PLY-3. 

O Projeto foi aprovado e transformou-se na Lei n. 13.161, 

de 31 de agosto de 2015. A propina foi paga em espécie a EDU-

ARDO CUNHA, que inclusive cobrou um adicional de R$ 5 mi-

lhões a Joesley Batista. Cerca de R$ 17,5 milhões foram 

interrnediados por Florisvaldo e Altair, operadores de Joesley Ba-

tista e EDUARDO CUNHA, respectivamente. O restante foi entre-

gue pelo próprio Joesley Batista e EDUARDO CUNHA no 

aeroporto de Jacarepaguá/RJ. Os pagamentos deram-se entre o fi-

nal de 2015 e o início de 2017.224  

220Documentos. Tramitação em anexo. 
221Documentos. Art 8° — 'A capota da contribuição sobre a receita bruta prevista no art. 8°  será 

de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento), exceto para as empresas constantes dos incisos II a IX e 
XIII a XVI do 53°  do art 8°  e para as empresas que fabricam os produtos classificados na Tipi nos 
códigos 6309.00, 64.01 a 64.06 e 87.02, exceto 8702.90.10, que contslindriio à ai/quota de 1,5% (um 
inteiro e cinco décimos por tento), e para as empresas que fabricam os produtos classificados na Tipi nos 
códigos 0103, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 02.09, 02.10.1, 0210.99.00, 03.03, 03.04, 0504.00, 
05.05, 1601.00.00, 16.02, 1901.20.00 Ex 01, 1905.90.90 Ex 01 e 03.02, exceto 0302.90.00, 
que conttibuirio à allquota de 1% (um por cento)" 

222Docunaentos. Biografias. Tratou-se da Emenda Aditiva ri. 84, apresentada em 
24/06/2015. 

223Documentos. Biografias. Tratou-se do Substitutivo n. 1, apresentado em 24/06/2015. 
224Depoimentos colaboradores. Anexo complementar n. 10 de Joesley Batista. 
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Em outros casos, as propostas legislativas eram negociadas 

com os grupos econômicos beneficiados antes mesmo de serem 

apresentadas, hipótese em que os articuladores no Congresso eram 

procurados pelas empresas interessadas na medida legislativa a ser 

confeccionada. 

Nesse sentido, Joesley Batista, que já tinha relacionamento 

com EDUARDO CUNHA por conta dos negócios ilícitos manti-

dos no âmbito da CEF, apresentou João Alves de Queiroz Filho, 

conhecido como Júnior da Arisco, a EDUARDO CUNHA, ocasião 

em que lhe pediu que recebesse Nelson Melo, então Diretor Institu-

cional da HYPERMARCAS para tratar de alguns pleitos do grupo. 

A reunião foi agendada e Nelson Melo apresentou as demandas. A 

primeira era a aprovação da Medida Provisória 549/2011, assunto 

este que já havia sido conversado também com Adindo Chinaglia 

pelo grupo HYPERMARCAS. A Medida Provisória foi aprovada, 

mas como houve oposição da ANVISA, a presidente Dihna acabou 

vetando o texto'. 

225Depoinientos colaboradores. Lúcio Funaro: ",Que na MP 627/ 2013 foi inserido um 'jabuti" 
pelo Do. Sandra Mabel, que proibia o arrolamento de bens de pessoas físicas em execuções fiscais de 
pessoas jurídicas cao valor não ultrapassasse 30% do capital social da empresa ou do patrimônio liquido; 
Que João Alves .Queiroz Pilho, o Junior da Arisco, foi quem encomendou tal MP, para que ele parasse de 
ter problemas em discussões de créditos tributários, o que acontecia toda vezque ele tinha que vender imoveis 
de sua incorpomdora ST.AN  empreendimento imobiliários". (Termo de Depoimento n. 07). 
Feitos STF. Sobre a MP 549/2011, vide Relatório de Análise de Policia Judiciária n. 
107/2017, Ação Cautelar n. 4.324: o "objetivo principal era isentar de impostos (PIS I Partia e 
Cofias) produtos destinados a pessoas portadoras de deficiência No entanto, ao tramitar pela Câmara foi 
proposta emenda pelo Deputado SAINDRO MABEL (PMD13/ GO), para permissão de 
comercialização de MTP's (Medicamentos Isentos de Prescrição) em supermercados, armazéns, empórios e 
lojas de conveniência e similares. 11..J No dia 16/ 05/ 2012, na movimentação bancária de FUNARO, 
há recebimento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil mais), valor pago em alicie, por 'ARISCO — JR". 
[...] No dia 17/05/2012, a então Presidente DILNIA ROUSSEFF vetou parcialmente a medida 
provisória. [...] Segundo FUNARO, o veto se deu porque NEISON MELLO, diretor de relações 
institucionais da HIPERMARCAS, acertou com CIIINAGLUI, do Ministério da Saúde, mas não 
tinha conseguido acertar com a ANVISA'. 
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Ainda no Relatório de Análise n. 137/2016, há comunicações 

telefônicas do ano de 2012 de EDUARDO CUNHA, inclusive com 

HENRIQUE ALVES, a respeito de várias medidas provisórias Em 

09/03/2012, por volta de 13:03(UTC+0), EDUARDO CUNHA 

disse ao Deputado correligionário Genecias Noronha: "Saiu hoje a 

no 561 pede essa relattoria liga para henrique pedir", "Pede para entrar na 

comissa° mixta das mps 563 e 564", "Urgente por escrito agora cedo o prato 

e hf'.' No dia 17/07/2012, EDUARDO CUNHA enviou uma 

mensagem SMS para HENRIQUE ALVES relacionando Renan 

Calheiros à MP 574 e Ideli Salvatti à MP 561: "Nao esquece renan mp 

574 e ideli veto da 561". Uma mensagem enviada de EDUARDO 

CUNHA, em 13/08/2012, por volta de 14:51(UTC+0), para o nú-

mero +55 (83) 9315-5813, cadastrado na agenda do ex-parlamentar 

como "Hugo mota", transparece a atuação sobre o veto da MP 561. 

EDUARDO CUNHA utili7aria o Deputado Federal Hugo Motta 

para interceder na referida MP: "Vou por uma emenda para você assinar 

que e do veto da 561".' 

Em conversa datada de 13/9/2012, EDUARDO CUNHA 

trata com HENRIQUE EDUARDO ALVES sobre a possibilidade 

de Romero Jucá ser o relator ou membro de comissão da Medida 

Provisória n. 579: 

226Feitos STF. Relatório de Análise de Material Apreendido n. 137/2016, . 49, Ação 
Cautelar n. 4.044/STE 

227Feitos STF. Relatório de Análise de Material Apreendido n. 137/2016, pp. 49/52, Ação 
Cautelar n. 4.044/STF. 
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Segundo querem de qualquer forma eu e Juca na 
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Pode quebrar Cemig que e sociedade de Aecio e 
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E quebra empreendimento em sociedade da Odeb 
e Andrade 
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Sera a maior polemica da legislatura maior que o 
cod florestal 

Veremos. Articular Sen e Camara. 
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artigos la que e sacanaqem pura 
Precisam realmente serem modificados 

Ve o Valor Economico de hj que vc entendera um 
pouco a cagada 
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EDUARDO CUNHA também atuou para conseguir a dimi-

nuição do ICMS sobre o combustível para aviação no Distrito Fe-

deral, gerando, com isso, ganhos expressivos para GOL 

TRANSPORTES AÉREOS. A redução de 25% para 12% do 

ICMS para gasolina foi feita pelo Governo do Distrito Federal em 

18.04.2013 Nessa empreitada, EDUARDO CUNHA valeu-se de 

Tadeu Fillipelli mas contou também com o auxilio de HENRIQUE 
mavEs228.  

228Depoimentos colaboradores. Lúcio Fmnro: "Que Tadeu Filipe& era parceiro do grupo do 
CUNHA, e chegou a substituir CUNHA fta presidência da CCJ; Que ambos atuaram na alteração Si 
legislação distrital para redução do ICMS para querosene de aviação, reduzindo de 25% para, salvo 
engano, 15%; Que o depoente estava no avião de Henrique Constantino, com este último, quando em 
viagem para Brasília; Que quando chegaram em Brasília ambos foram para a cara de Henrique Eduardo 
Alves, onde estavam CUNHA e o próprio Henrique; Que nessa reunião eles trataram do pleito da 
redução das alíquotan Que Henrique Constantino, o depoente e os demais foram então para a casa de 
Tadeu Felipeli,- Que se lembra que era uma casa com grade, no Lago Sul; Que, chegando lá, o depoente 
sabia o assunto que seria tratado, mas que ele não ficou na reunião e acabou saindo; Que, quando voltou, 
Henrique Constantino falou "está tudo certo", ou sga, eles combinaram com Tadeu sobre a medida 
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A outra demanda do Grupo HYPERMARCAS foi a aprova-

ção da Medida Provisória 627/2013, que mudava a regulamentação 

do arrolamento de bens para dívidas fiscais. Em contrapartida, o 

grupo comprometeu-se a pagar R$ 5 milhões a titulo de propina. O 

pleito acabou sendo atendido por meio da inserção do texto no art. 

98 do Projeto de Lei de conversão da referida MT e da Emenda n" 

200 ao texto da MP pelo Deputado Sandro Mabel". Contudo, o 

Grupo Hypermarcas não quis pagar a propina alegando que o texto 

aprovado não contemplava na íntegra o interesse deles. Depois 

disso, várias reuniões foram feitas com a presença de EDUARDO 

CUNHA, de Lúcio Funaro e de Nelson Mello visando resolver o 

impasse do pagamento da propina, que acabou sendo renegociada 

para o patamar de R$ 3 milhões e adiantada por Lúcio Funaro a 

EDUARDO CUNHA, que posteriormente foi ressarcido por Jú-

nior da Arisco, em 2014, diante da iminência da candidatura de 

EDUARDO CUNHA à Presidência da Câmara dos Deputados. O 

pagamento foi feito por meio de um contrato fictício entre a em-

presa ARAGUAIA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, de 

lesislativd' (Termo de Depoimento n. 07). 
229Docurnentos. Depoimentos colaboradores. O então Deputado Federal EDUARDO 

CUNHA foi o relator da Medida Provisória n. 627 e a alteração na regulamentação do 
arrolamento constou no art. 98 do Projeto de Lei de Conversão apresentado pelo 
parlamentar. O Deputado Sandes Junior apresentou a Emenda n. 200 à MP 627, a qual 
tinha o mesmo objetivo demandado pelo Grupo Hypermarcas. Lúcio Funaro chegou a 
afirma no seu Termo de Colaboração n. 3 que "NELSON ainda informou ao DEPOENTE 
que outra empresa do GRUPO tinha uma rede de televisão e rádios em Goiás, a qual havia contribuído de 
fortim fundamental para eleição do DEPUTADO SANDES JUNIOR— que este Deputado sempre 
propunha matérias de cunho tributário em projetos e medidas na amam; QUE NELSON MELLO 
E JUNIORDA ARISCO se utilitaram do DEPUTADO SANDES JUNIORpara a inserção de 
jabutis em legislações tributárias ou outras de interesses deles; QUE a medida provisória que NELSON 
MELLO solicitou para o depoente — a qual objetivava não arrolar bens de sécios de empresas pela Receita 
Federal do Brasil — tinha o intuito de facilitar as transações imobiliárias de JOÃO ALVES 
QUEIROZ JUNIOR, feitas através da empresa STAN EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS". 
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Lúcio Funaro, a BRAINFARMA e a COMESD, empresas do 

grupo Hypermarcas'. 

Nelson Mello informou que tratou com diversos parlamenta-

res sobre projetos de lei, exemplificando com assuntos tributários. 

Disse que chegou a enviar e-mails para servidores da Comissão de 

Assuntos Econômicos (CAE) e do gabinete de Romero Jucá. Infor-

mou que MILTON LYRA foi copiado em alguns desses e-maus e 

que este "precisava entender os assuntos tratados pela Hypermarcas 

para ajudar na explicação dos posicionamentos aos parlamentares". 

Também participou que MILTON LYRA sabia o que ele fazia nas 

frentes legislativas.' 	 <19- 
230Depoimentos colaboradores. Lúcio Funaro: "Que na compreensão do depoente, nesse caso 

CUNHA assinou a MP por que ele sabia que era uma medida que também envolvia interesses 
econômicos do governo, então ek não teve receio de assinar; como sempre ocorria; Que foi acertado o 
pagamento de 5 milhões pela inclusão do jabuti que favorecia a Hypermarcar; Que o acerto não foi 
honrado de início, e depois pagaram RI 2.940 milhões, por meio de 4 notas fiscais de 500 mil reais e 2 
notas de 470 mil reais emitidas em favor da empresa do colaborador (Araguaia); Que as notas fiscais 

foram emitidas por duas empresas do grupo Hypermarcau COSMED e BRA1N FÁRMA" (Termo 
de Depoimento n. 7). 
Feitos STE Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Policia Judiciária n. 107/2017: 
"Com relação aos mencionados pagamentos, foram localizados no HD de Lúcio Fumar° as notas de 
pagamentos referentes ao contratofedido entre a ARAGUAT4 COSMED e BRAINFARMA 
Nota Fiscal Eletrônica COSMED valor R$ 500.000,00 — Venc. 28/01/2015 [...] Nota Fiscal 
Eletrônica COSMED valor R$ 500.000,00 — Venc. 26/02/2015 [...] Nota Fiscal Eletrônica 
COSMED valor R$ 500.000,00 — Venc. 13/03/2015 [...] Nota Fiscal Eletrônica 
BRAINFARMA valor RS 500.000,00 — Venc. 28/01/2015 [...] Nota Fiscal Eletrônica 
BRAINFARMA valor RI 500.000,00 — Veste. 26/02/2015 [...] Nota Fiscal Eletrônica 
BRAINFARMA valor RI 500.000,00— Venc. 13/03/2019'. 

231Depoimentos colaboradores. Segundo Nelson Mello, "em 2014 o depoente estava 
acompanhando a MP 627, de matéria tributária, para taxar lucros de empresas com subsidiárias fora do 
Brasil; que foi introduzida uma emenda, salvo engano 338, que tratava de arrolamento de betu; que isso 
despertou interesse porque a HYPERMARCAS vinha sofrendo autuações, inclusive com arrolamento de 
bens de diretores; que, por isso, os maiores grupos empresariais do Brasil acompanhavam a MP 627 como 
um todo, sendo a emenda 338 de maior interesse da I-IYPERNL4RCAS; que a MP deve ter tido em 
torno de 500 emendas; que uma dessas emendas tinha um texto que enquadrava empresas como a do 
depoente; que esse texto dizia que não se poderia avançar nos bens dos sócios se a autuação envolvesse 
valores inferiores  a 30% dos bens da companhia; que em uma das visitas ao FITNARO perguntou sobre 
a chance de a MP andar; que FUNARO perguntou se o depoente estava disposto a pagar pelo apoio 
político, sem entrar em detalhes, mas o quantificando em R$ 3.000.000,00; que o depoente queria a 
aprovação dessa emenda, cuja autoria ek desconhece; que deve ter havido em torno de 20 emendas sobre o 
tema do arrolamento; que os R$ 3.000.000,00 não foram ditos claramente se destinar a EDUARDO 
CUNHA, mas foi dito que era para apoio nos gastos de campanha e toda a máquina; que ambos, o 
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Em quebra de sigilo telemático e bancário (Ação Cautelar n. 

4313), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) enviou relatório 

com diversos e-maus de Nelson Mello tratando sobre projetos de lei, 

indusive diretamente com parlamentares e com Milton Lyra, opera-

dor de Senadores do PMDB. Abaixo, colam-se alguns deles: 

Nelson Mello 
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No e-mail a seguir, o objeto é a Medida Provisória n. 

627/2013. Vale lembrar que o próprio Nelson Mello admitiu a 

depoente e FUNARO, apenas tratavam a respeito de EDUARDO CUNHA, único que me foi 
apresentado; que o depoente concordou; que posteriormente começou a haver muitas criticas ao texto da MP, 
inclusive na imprensa, ao da emenda sobre arrolamento, que .geraria muitas dúvidar; que FUNARO 
chamou o depoente para "WH c*" e disse que o texto tinha sido publicado conforme o acordado; que o 
depoente informou que o texto aprovado era diferente do que tinha sido acordado e interessava à empresa 
(...); que posteriormente viu na imprensa que CUNHA seria o provável presidente da Câmara dos 
Deputados; que então repensou o assunto e marcou um encontro com FUNARO; que disse a FUNARO 
que tinha repensado tudo; que então combinaram um contrato com uma empresa chamada 
ARAGUAL4, mediante dois contratos fictícios com duas subsidiárias da HYPERMARCAS, os 
braços industriais; de nome COMSMED SIA e BRAINFARMA S/A, no total de R$ 
2.940.000,00; que os coraratos foram fictícios porque não houve a prestação de serviços (...)" (Termo de 
Colaboração n. 1). Vide dado de corroboração nominado "Contrato Brainfarma x 
Araguaia" e "Contrato Comsmed x Araguaia". 
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compra de emenda a essa Medida Provisória mediante pagamento a 

EDUARDO CUNHA: 
netatral irmano 
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Sobre o mesmo tema, no e-mail abaixo ele refere-se a 

cio", ou seja, Lúcio Funaro, operador de EDUARDO CUNHA: 

Nelson Mello 
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A Medida Provisória 627/2013 foi objeto também do paga-

mento de propina pelo Grupo Gerdau, os valores foram pagos por 

meio de doações "oficiais" em favor do Diretório Nacional do 

PMDB e do Diretório Estadual do PMDB em Roraima — já à época 

presidido pelo Senador Romero Jucá.' Importa destacar, outros-

sim, que o Grupo Odebrecht também pagou propina para inserir 

emendas ao texto da MP 627/2013. Com  efeito, tem-se que pessoas 

ligadas ao grupo Odebrecht — especificamente Marcelo Odebrecht, 

José de Carvalho Filho e Cláudio Melo Filho' —, em sede de cola-

boração premiada, narraram a articulação e o pagamento de vanta-

gens indevidas para obterem emendas favoráveis à Odebrecht na 

tramitação da Medida Provisória n. 627/2013. 

Referidos colaboradores relataram que a tributação das opera-

ções comerciais no exterior sempre foi um tema do interesse do 

grupo Odebrecht, em especial pelo fato de a Construtora Norberto 

Odebrecht (CNO), a Odebrecht Óleo e Gás e a Braskem terem 

subsidiárias com forte e destacada atuação em outros países. 

Em razão disso, Marcelo Odebrecht narra que negociou dire-

tamente com o então Ministro Guido Mantega, dentro do contexto 

da relação construída à base do pagamento de vantAgens indevidas 

entre o grupo Odebrecht e integrantes da cúpula do Governo Fede- 

232Feitos STF. Analisando-se as doações eleitorais efetuadas pelo grupo Gerdau nos pleitos 
de 2010 e 2014, constata-se que os R$ 1.333.333,00 doados aos diretórios nacional e 
estadual do PMDB em Roraima favoreceram diretamente o Senador Romero Jucá e seu 
filho Rodrigo de Holanda Menezes Jucá, conforme será detalhado adiante. Sobre o assunto, 
ver a Informação Policial ir 007/2017-G1NQ/STF/DICOR/PF, acostada às fis. 178/193 
do Inquérito n. 4.347/STF (Volume 5). 

233Feitos STF. Vide depoimentos no Inquérito n. 4.426. 
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ral à época dos fatos, o que culminou na edição da Medida Provisó-

ria n. 627/2013. 

Com isso, o pleito da Odebrecht Óleo e Gás foi parcialmente 

atendido, uma vez que ficou definido que até 2019 não haveria tri-

butação sobre lucros auferidos no exterior provenientes da ativi-

dade de afretamento ou da prestação de serviços diretamente 

relacionados à exploração de petróleo e gás. 

No que tange às demais empresas do grupo, em especial a 

CNO, a medida provisória trouxe impacto negativo, pois estabele-

ceu a tributação dos resultados no exterior ao final de cada ano, in-

dependentemente da remessa dos lucros à matriz no Brasil. 

Desse modo, o grupo Odebrecht continuou com gestão junto 

ao Ministério da Fazenda e passou também a atuar no Congresso 

Nacional para que, no momento de converter a medida provisória 

em lei ordinária, interesses da companhia fossem atendidos. 

Era atribuição de Cláudio Melo Filho, diretor de relações insti-

tucionais em Brasflia/DF, realizar contatos com parlamentares e 

ajustar a atuação deles em consonância com os interesses da Ode-

brecht, mediante o pagamento de valores ilícitos. 

Após diversas rodadas de discussões, o Ministério da Fa-

zenda encaminhou ao Relator da Medida Provisória na Câmara dos 

Deputados, o então deputado EDUARDO CUNHA, sugestão de 

modificação do texto original da MP n. 627/2013, o que foi acatado 

pelo relator e aprovado no Plenário da Câmara dos Deputados em 

26/3/2014. 
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Em abril de 2014, perante o Senado Federal, a interlocução da 

Odebrecht por intermédio de Cláudio Melo Filho foi realinda com 

o Senador Romero Jucá para a aprovação da MP n. 627/2013, que 

restou convertida na Lei n. 12.973/2014. Essa lei concedeu um cré-

dito de imposto presumido de 9% sobre os lucros auferidos no ex-

terior por investimentos em Controladas que exercessem 

determinadas atividades não prejudiciais aos investimentos das em-

presas brasileiras no Brasil, entre elas a construção de edifícios e de 

obras de infraestrutura (art. 87, §§ 10 e 11). 

Considerando que a CNO possui relevantes atividades no ex-

terior, o grupo Odebrecht beneficiou-se com as alterações reali7a-

das na Medida Provisória n. 627/2013. 

Em razão dessa atuação perante o Senado Federal, interce-

dendo em favor da Odebrecht, Romero Jucá solicitou vantagem in-

devida, para si e para Renan Calheiros no valor de R$ 5.000.000,00. 

Tal montante foi entregue pessoalmente a Romero Jucá ou a tercei-

ros em endereços por ele indicados. Embora não se sabe nesse mo-

mento o valor repassado ao grupo dos ora denunciados, é certo que 

houve pagamento de propina, do contrário não teria havido a apro-

vação, pois como vimos, os membros do PMDB do Senado e Câ-

mara pertencentes à organização criminosa trabalhavam de forma 

coordenada. 

Nesse sentido, Marcelo Odebrecht descreve como funcionava 

a negociação no âmbito da Câmara dos Deputados: "[../ na Câmara, 

tinha a questão do ELISEU PADILHA, certo, que era quem coordenava 
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um grupo, mas aí era um pouco mais difuso porque tinha o EDUARDO 

CUNHA; [..] então o Cláudio /Melo Filho] era mais... funcionava com o 

Jucá, coordenando os interesse do PMDB no Senado e o ELISEU PADI-

LHA na Câmara [...] o que Cláudio sempre me dizia era o seguinte: 'olha, 

eu acerto com o Jucá, tá resolvido o PMDB lá do Senado; eu acerto com o PA-

DILHA, tá resolvido o PMDB da Câmara'''. 

Sobre o assunto e a proximidade com ELISEU PADILHA, 

Cláudio Melo explicou que: "[....] Me tornei, posso dizer, com uma certa 

proximidade dele muito em função do relacionamento pessoal que eu tinha com 

o senhor GEDDEL VIEIRA LTIVIA que é amigo dele, companheiro dele 

como parlamentar e de dita estreita confiança de um com outro. Então através 

disso, o seu ELISEU PADILHA começou a perceber que de uma forma ou 

de outra ele podia ter um relacionamento comigo  de uma certa confiança porque 

eu tinha confiança de uma pessoa que era próxima a ele e acredito, certamente, 

que ele deve ter perguntado, pedido referência minha e o próprio GEDDEL, 

senhor GEDDEL, deve ter dado essas referências[..]' 235  

Segundo Cláudio Melo, a percepção de que ELISEU PADI-

LFIA concentrava as arrecadações financeiras do núcleo político do 

PMDB veio após jantar ocorrido no Palácio do Jaburu, com a pre-

sença do então Vice-Presidente da República Michel Temer, em que 

foi solicitado a Marcelo Odebrecht apoio a campanha do PMDB, 

sendo ELISEU PADILHA designado por MICHEL TEMER 

como responsável pelo recebimento de parte da doação. Ainda se- 

234Feitos STF. Processo n. 4.462/STF, Marcelo Bahia Odebrecht, Termo de Colaboração n. 
21, Vídeo, 2'00 a 2'28 e 7'24 a 7'34. 

235Feitos STF. PET 6471/STF, Claudio Melo, Termo de Colaboração n. 12, vídeo, 2'59 a 
3'39. 
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gundo Cláudio Melo, a função de PADILHA restou clara quando o 

ex-ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil reforçou pedido de 

doação ao PMDB, que já havia sido realizado pelo seu antecessor 

Moreira Franco. 2"  

Vários colaboradores da Odebreha apontam também'', por 

meio de declarações e de provas documentais, que, entre 2009 e 

2013, prometeram e pagaram vantagem indevida para políticos, na 

época pertencentes aos poderes Executivo e Legislativo, para elabo-

ração, aprovação e promulgação da: Medida Provisória n. 470/2009, 

que instituiu o chamado liefis da crise"; da Medida Provisória n. 

472/2009, posteriormente convertida na Lei n. 12.249, de junho de 

2010; e da a Medida Provisória n. 613/2013, convertida na Lei 

12.859, de 10 de setembro de 2013, que disciplinava o chamado 

`REIP— Regime Especial da Indústria Química", um regime de desone-

ração fiscal para a aquisição de matérias-primas. 

Todas essas Medidas Provisórias beneficiariam diretamente a 

Braskem, sociedade empresária do ramo petroquímico pertencente 

ao grupo Odebrecht. 

Segundo relata Marcelo Odebrecht, ao longo de 2008 e 2009, 

a Braskem e outras empresas do setor industrial apresentavam um 

F
passivo tributário expressivo. Em razão disso, o colaborador iniciou 	._  

236Feitos STF. PET 6471/STF, Claudio Melo, Termo de Colaboração n. 12, vídeo, 04'02 a 
05'00, 09'21 a 10'15 e 18'39 a 19'32. 

237Feitos STF. Conforme exsurge dos termos de depoimento n. 21.2 do colaborador 
Alexandrino Alencar, n. 6 do colaborador Carlos Fadigas de Souza; n. 5, n. 6, n. 37 e n. 38 
do colaborador Cláudio Melo Filho; n. 10 do colaborador Emito Odebrecht n. 18, n. 23 e 
n. 24 do colaborador José de Carvalho Filho; e n. 6, n. 17, n. 21 e n. 32 do colaborador 
Marcelo Odebrecht, há elementos que indicam crimes relacionados ao caso 'MA.  470, 472 
e 613" (Inquérito n. 4.437/STF, fls. 2/18). 
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uma série de tratativas com o Ministro da Fazenda daquela época e 

com Antônio Palocci — que, apesar de não possuir cargo formal no 

governo, continuava a participar das deliberações deste. O tema, em 

razão da sua importância, foi tratado também por Emito Odebre-

cht e Alexandrino Alencar diretamente com o ex-presidente, conso-

ante se vê dos termos de depoimento n. 10 e n. 21.2, 

respectivamente. 

O resultado dessas negociações foi a edição da MP n. 

470/2009, que fixou um regime específico para tratamento do pas-

sivo do IPI aliquota O% e crédito-prêmio de IPI, mediante contra-

partidas, que só para membros da cúpula do Poder Executivo foi de 

R$ 50 milhões'. 

Ainda de acordo com Marcelo Odebrecht, depois da edição da 

MP n. 470/2009, a Braskem teve um novo pleito, desta vez relacio-

nado à inclusão dos prejuízos fiscais de 2009 na referida medida 

provisória, o que também foi atendido por meio da MP n. 

472/2009, posteriormente convertida na Lei n. 12.249, de junho de 

2010. 

238Depoimentos colaboradores. Vide Termo de Colaboração n. 6 de Marcelo Odebrecht, 
em que o colaborador discorre sobre sua participação em várias reuniões com Guido 
Mantega e Antonio Palocci, a fim de obter, por meio da MP 470/2009, solução para 
pagamento do enorme passivo fiscal da Braskem oriundo do aproveitamento do crédito-
prêmio de IPI. Marcelo afirmou que, pela relevância, Emílio Odebrecht tratou de tema 
pessoalmente com o então presidente Lula. Relatou, ainda, que, em função da edição das 
medidas provisórias 470 e 472, Guido Mantega solicitou a Marcelo Odebrecht o 
pagamento de R$ 50.000.000,00, a pretexto de doação eleitoral em 2010, tendo os valores 
sido alocados do centro de custo da Braskem, com a concordância do seu presidente, 
Bernardo Gradin. Vide dados de corroboração nominados 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F, 6.G 
e 6.H. 

239Feitos STF. Os fatos envolvendo pagamentos de propina feitos pela Odebrecbt no con-
texto da elaboração e da tramitação das medidas provisórias n. 470/2009, 472/2009 e 
613/2013 estão sendo investigados no Inquérito n. 4.437, que tramita perante Supremo 
Tribunal Federal. 
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Alem das empresas já mencionadas, entre junho e outubro 

de 2013, EDUARDO CUNHA atuou também em favor dos inte-

resses da OAS relacionados à rolagem da dívida pública do Municí-

pio de São Paulo, na gestão do Prefeito Fernando Haddad. A 

questão foi tratada pelo Projeto de Lei Complementar n. 238/2013, 

no qual EDUARDO CUNHA apresentou subemenda substitutiva 

global à Emenda de Plenário n. 09, como relator'. 

Sobre o caso, em diligência de busca e apreensão autorizada 

pelo Supremo Tribunal Federal, arrecadou-se em poder de EDU-

ARDO CUNHA um computador pessoal em que se verificou e-

mail tratando do tema: "Foi identificado na análise deste aparelho um 

email em que o deputado EDUARDO CUNHA envia a claudia.510mede-

riso@qmail.com  com a mensagem 'depois de conversar com Hadda fiz 

essas alteracoes,passe a ele,abs' e o arquivo 'plp 238 a vero.docx' ane-

xado que contém exatamente o prgjeto de lei Complementar 238/2o13 .241 

Em 23.10.2013, Leo Pinheiro mandou mensagem para 

EDUARDO CUNHA solicitando confirmação sobre a aprovação 

da rolagem da dívida pública de São Paulo, a qual fora noticiada na 

imprensa, ao que o então Deputado Federal respondeu: `Sim"; 

'Aprovamos". Em 24/10/2013, o empresário finali7ou a conversa 

afirmando ao parlamentar: traças a você. Te devo mais esta! Abs.' 

240Feitos outras instâncias. Vide tramitação da proposta na Câmara dos Deputados (fls. 
44/47 do Processo n. 0001430-69.2016.4.05.8400 — Apenso H do Inquérito Policial n. 
020/2017-SR/PF/RN). 

241Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.044/STF, Relatório de Análise de Material Apreendido n. 
44/2016 — Equipe DF-07, v. 18,11. 3747. 

242Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.044/STF, Relatório de Análise de Material Apreendido n. 
44/2016 — Equipe DF-07, v 18, fl. 3747. 
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Por essa atuação, pela tentativa de EDUARDO CUNHA de 

interceder a favor da empresa para eliminar restrições impostas às 

privatizações dos aeroportos do Galeão e de Confins e pela supera-

ção de entraves à liberação de financiamento do BNDES relativo à 

obra Arena das Dunas, em Natal/RN, a OAS pagou a titulo de pro-

pina o valor de R$ 7.850.000,00 (sete milhões oitocentos e cin-

quenta mil reais) ao grupo de EDUARDO CUNHA.' 

A Medida Provisória 656/2014, que permitiu a participação 

de capital estrangeiro em percentual majoritário em hospitais, labo-

ratórios médicos e planos de saúde, foi outra negociada diretamente 

por EDUARDO CUNHA e os grupos AMIL, por meio de Edson 

Bueno, e o COPA DOR, por meio de André Esteves do BTG. Em 

contrapartida à aprovação da norma houve pagamento de pro-

pina.' No caso do COPA DOR, uma parte do valor foi pago por 

intermédio de doação oficial do Banco BTG, sócio do COPA 

D'OR, para EDUARDO CUNHA. 

Reali7ado o cotejo dos dados do rastreamento societário dos 

grupos empresarias AMIL e REDE D'OR com os da prestação de 

contas de EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, foi consta- 

243Feitos outras instâncias. Processo n. 0001430-69.2016.4.05.8400/JERN, mídia de fl. 42, 
Relatório de Análise de Policia Judiciária n. 13/2015, páginas 33/45; ver também, no 
mesmo processo, tramitação da proposta na Câmara dos Deputados, fls. 44/47. Tais fatos 
foram imputados a EDUARDO CUNHA em denúncia no Processo n. 001430-
69.2016.4.05.8400/JFRN (corrupção passiva qualificada e lavagem de dinheiro). 

244Relatórios. Relatório de Análise n. 117/2017 — SPEA/PGR. 
Depoimentos colaboradores. Segundo Lúcio Rumo, "Que a AÍ? 656/2014, sobre a libera-
ção de empresas estrangeirar para participar de planos de saúde e hospitais, bettOtiou a rede Copa D'Or, 
que é do grupo BTG, e o gntpo AMIL, de proptiedade da Edson Bruno, também amigo de CUNHA; 
Que CUNHA comentou sobre essa MP com o depoente e disse que tava tudo resolvido" sobre essa ela, o 
que signilicava que havia um acordo a seu respeito para o pagamento de propina; Que o depoente sabe que 
teve pagamento de propina envolvendo a MP 656 porque Altair esteve em São Paulo para receber paga-
mento da propina da AMIL e comentou com o depoente" (Termo de Depoimento n. 7). 
Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Policia Judiciária n. 107/2017. 
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tado que o candidato recebeu uma doação no valor de R$ 

500.000,00 do BANCO BTG PACTUAL S.A. por meio do Diretó-

rio Estadual do PMDB/RJ. 

Segundo o "Comunicado ao Mercado" emitido em 

27/05/2015, o BANCO BTG PACTUAL S.A. é acionista da 

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. O referido "Comunicado ao Mer-

cado", datado de 27/05/2015, informa a alienação de ações da 

Rede D'Or São Luiz S.A., sob propriedade do BANCO BTG PAC-

TUAL S.A., a investidores no exterior."' Chama a atenção o fato de 

a transação societária ter ocorrido poucos meses após a aprovação 

da Medida Provisória 656/2014, convertida na Lei n° 13.097 de 19 

de janeiro de 2015, que alterou a legislação de forma a permitir o 

investimento de capital estrangeiro no setor hospitalar brasileiro. 

Conforme Relatório de Análise n" 122/2017/SPEA/PGR, o 

então Deputado Federal EDUARDO CUNHA atuou de forma de-

cisiva para aprovar a alteração legislativa supracitada, utilizando-se 

para tanto da Emenda 376, apresentada pelo Deputado Federal Ma-

noel Júnior (PMDB/PB). Cabe acrescentar que, assim como EDU-

ARDO CUNHA, o Deputado Federal Manoel Júnior também foi 

beneficiado por doação do BANCO BTG PACTUAL S.A'. Ao 

todo, foram identificados 191 registros de doações eleitorais a poli-

ticos do PMDB reali7adas por empresas vinculadas a AMIL ou 

245Relatónio. Relatório de Análise n. 117/2017 — SPEA/PGR. 
246Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Policia Judiriria n. 107/2017: 

"Manoel Júnior, atual vice-prefeito de João Pessoa/PB, deputadofederal à época do fato, aparece na movi-
mentação financeira de Funaro com um dos desdobramentos da conta de EDUARDO CUNHA 
(BOB"), com o codinome "bob-paraiba", conforme veremos nas planilhas. No dia 02/10/2014, foi 
pago em beneficio de Manoel Júnior o montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reair), entregues 
RI 50.000,00 (cinquenta mil reais) no escritório de Ládo Funaro, e R$ 100.000,00 (cem mil reais) foi 
pago por meio de :Ws TED's". 
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REDE DOR, tomlizando R$ 25.880.357,53 (vinte e cinco milhões, 

oitocentos e oitenta mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cin-

quenta e três centavos), destacando-se: 

duas doações de R$ 500.000,00 cada para GEDDEL 

VIEIRA LIMA, em 16/09/2014 e 29/09/2014; 

três doações de R$ 100.000,00 cada para RODRIGO 

SANTOS DA ROCHA LOURES, em 17/09/2014, 

29/09/2014 e 21/10/2014; e uma doação de R$ 400.000,00 

em 01/09/2014; 

quatro doações para HENRIQUE ALVES, nos valores 

de R$ 200.000,00 em 01/08/2014, R$ 50.000,00 em 

08/08/2014, 	R$ 250.000,00 	em 14/08/2014 	e R$ 

200.000,00 em 21/10/2014; 

duas doações de R$ 750.000,00 cada para Paulo Antônio 

Skaf em 15/08/2014; e mais duas doações, uma de R$ 

150.000,00 em 27/10/2014 e outra de R$ 500.000,00 em 

01/09/2014. 

Além dessas medidas legislativas acima mencionadas, foram 

também objeto de negociação a aprovação das MP's 449/2008, 

470/2009, 472/2009, 595/2012 (dos portos), 613/2013, 651/2014, 

656/2014, 677/2015.247  

EDUARDO CUNHA, embora tenha ingressado, na Câmara 

dos Deputados, apenas em 2003, rapidamente conquistou prestigio 

247Feitos STF. Inquéritos n. 4.437, 4.426, 4.389 e 4.413. 
Depoimentos colaboradores. Termo de Colaboração Unilateral n. 27 de Ricardo Saud e 
dado de corroboração nominado "Anexo 33 e 26 - Eunicio Oliveira - Senador - MI' 656-
2014 - Ricardo Saud"; e Termo de Colaboração n. 7 de Lúcio Funaro. 
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entre seus pares, especialmente porque, ao longo do tempo, sempre 

dividiu com eles parte da propina obtida do núcleo econômico. 

Num primeiro momento, em razão da sua forte ligação com An-

tony Garotinho, EDUARDO CUNHA liderou a bancada do 

PMDB do Rio de Janeiro e do PSC na Câmara dos Deputados, 

eram estes os que receberam maior volume de recursos por parte 

de EDUARDO CUNHA. Depois, a eles se juntaram os deputados 

do PMDB de Minas Gerais liderados à época por Fernando Diniz, 

que se tornou um grande aliado de EDUARDO CUNHA. Além 

dos deputados do PMDB do RJ e de MG e do PSC, EDUARDO 

CUNHA também construiu uma forte relação com Adindo China-

glia248, Cândido Vacarezza' e André Vargas', o que lhe ajudava 

também com o trânsito necessário com a bancada do PT na Câ-

mara dos Deputados'. 

Nesse sentido, as conversas mantidas entre EDUARDO CU-

NHA e André Vargas que foram objeto do Relatório de Análise n" 

137/2017 da Policia Federal:' 

248Biografia. Foi Presidente da Câmara dos Deputados entre fevereiro de 2007 e fevereiro de 
2009, quando recebeu o apoio de EDUARDO CUNHA para sua eleição. 

249Biografia. Foi líder do governo na Câmara dos Deputados no período 2010/2012 e 
chegou a receber, por meio de doação oficial, parcela da propina devida pelo grupo Bertin 
a EDUARDO CUNHA. 

250Feitos STF. Relatório de Análise de Material Apreendido n. 137/2016, pp. 56/57, Ação 
Cautelar n. 4.044/STF. Ha diversos diálogos mantidos entre André Vargas e EDUARDO 
CUNHA degravados no Relatório de Análise n. 137/2016 que deixam claro que os dois 
trabalham de forma coordenada tanto no âmbito da Câmara dos Deputados, quanto da 
Caixa Econômica Federal 

251Depoimentos colaboradores. Lúcio Punam: "CUNHA tinha um bom relacionamento com 
CANDIDO VACAREZA e ARLINDO CI-EINAGLIA; QUE, quando se trata de algum 
assunto que esses dois não podiam intelerir, pediam o auxilio de TEMER, mas era incomum, pois os 
dois resolviam os problemas junto ao PT, também com a participação de ANDRÉ VARGAS; QUE 
com CANDIDO VACAREZA, CUNHA tinha um melhor relacionamento" (Termo de 
Depoimento n. 5). 

252Feitos STF. Relatório de Análise de Material Apreendido n. 137/2016, pp. 56/57, Ação 
Cautelar n. 4.044/STF. 
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Emissor 	11mestamp-T1me 
261 FDF76 André 
Vargas 

Tenho reuneao pela manha toda o malhar hoje ou 	29/08/2012 
amanha a tarde ? 	 22:49:09(UTC+0) 

261E0E76 André 	Pode ser 16 onde? 
	

68/08/2012 
Vargas 
	

23:49:27(UTC+0) 
261F0F76 André 	()uai meg 

	
28108/2012 

Vargas 
	

23:49:27(UTC+0) 
221A983D Eduardo 575 

	
28/08/2012 

Cunha 
	

23:50:25(UTCs0) 
261FDF76 André 	A 574 Ia MI instalada °Man? 

	
28/0H/2012 

Vargas 
	

23:52:02(UTC+0) 
281FDF7111Andre 	Sou membro de uma delas tenho que ver 

	
28/08/2a12 

Vargas 
	

23:52:031UTC+0) 
221 A9138D Eduardo Nao 

	
28108/2012 

Cunha 
	

23:52:32(UTC+0) 
221A9880 Eduardo Amanha 

	
28/082012 

Cunha 
	

23:5234(UTC.0) 
261 FDF76 André 	Voo ver 

	
28108/2012 

Vargas 
	

23:57:25(UTC÷0) 
22149880 Eduardo 	1430 

	
28/08/2012 

Cunha 
	

23:57:49(UTC+0) 
221A986D Eduardo 	Precise° vela 	 28/08/2012 
Cunha 	 23:57:54(UTC+0) 
261F0F76 André 	Onde? 	 28/08/2012 
Vargas 	 23:58:31(UTC+0) 
221A9880 Eduardo 574 	 28/08/2012 
Cunha 	 23:58:43(UTC+0) 
22149880 Eduardo 575 o 15 	 28/08/2012 
Cunha 	 23:58:51(UTC+0) 
22149880 Eduardo 574 1430. E 575 15 Me 	 28/08/2012 
Cunha 	 23:59:07(UTC+0) 
261F0 F76 André 	Tudo no senado? 	 29/061/2012 
Vargas 	 00:01:213(UTC+0) 
221A9880 Eduardo Sim 	 25V08/2012 
Cunha 	 00:02:015(.ITC+0) 
22149880 Eduardo 	Tou liberado Ia 	 29/08/2012 
Cunha 	 01:02:20(UTC+0) 
221A998D Eduardo Quer agora ou arnanhj? 	 29/08/2012 
Cunha 	 01:02:37(UTC+0) 
261 Fofo André 	To no seio de alguma família Pode ser depois das MPs 29/09/2012 
Vargas 	 01:118:313(UTC+0) 
221A9880 Eduardo Cimo ans 	 29/08/2012 
Cunha 	 01:06:52(UTC+0) 
261FDF76 André 	Gostaria de estar no seio da minha familia mas .... 	29/08/2012 
Vargas 	 01:11:35(UTC+13) 
22IA988D Eduardo 	As veres a gente arranja subsiftwo rstsrsrs 	 29/08/2012 
Cunha 	 01:12:03(UTC+0) 
261FOF76 André 	Tem que estar de olho na retaguarda senao sabe COTO 29/0132012 
Vargas 	 e 	 01:18:09(UTC+0) 

Nas eleições de 2010 e 2014, EDUARDO CUNHA conso-

lidou-se como uma forte liderança na Câmara dos Deputados e não 

apenas em relação à bancada do PMDB e do PSC. Ele também ti-

nha o apoio de diversos parlamentares do SD, PR, DEM, PP e, 

como já dito, do próprio PT. Só para sua campanha à Presidência 

da Câmara, entre agosto de 2014 e janeiro de 2015, ele gastou mais 
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de R$ 30 milhões de reais. O valor foi debitado da propina devida 

pelo grupo J&F em razão dos financiamentos obtidos na CEF e 

pelo menos R$ 5.600.000,00 foram usados a fim de pagar depósitos 

em favor do PMDB Nacional e outros parlamentares indicados por 

EDUARDO CUNHA.' 

Foram apreendidas diversas anotações de Lúcio Funaro no 

bojo da Ação Cautelar n. 4.324 com referência a pagamentos feitos 

a pedido de EDUARDO CUNHA para outros parlamentares': 

INI", que recebeu em espécie de FUNARO R$400mil, em São 
Paulo, é o cocfrnome utilizado para ANTONIO ANDRADE, ex-
Ministro da Agnadtura e atual vice-governador de Minas Gerais. Ademais, 
nas movimentaçães dessa data foram entregues a 'BOB" um total de R$ 
800mil [...] salienta-se que 'BOB/PARAÍBA" em verdade, refere-se a I% 
M_ANOF.1" 	JÚNIOR (Manoel Alves da Silva Júnior), atual vice-prefeito far 
de João Pessoa/PB e deputado federal à Ooca dos fatos. 

253Depoimento colaboradores. Sobre o assunto, Joesley Mendonça Batista esclareceu que: 
"F..] foi trinta, nós demos trinta, foi pago dez milhões com nota fria de fornecedores diversos [...] pelo 
que eu entendi, elo saiu comprando os deputados, saiu comprando um monte de deputado Breial afora, pra 
isso seria esses trinta milhões, então um bocado de nota fria apresentada por esses deputados foi em torno de 
dez ou onze milhões, teve dinheiro em espécie entregue direto a elo [...] doze milhões em dinheiro, cinco e 
seiscentos foi feito em doação oficial para o PMDB [... (Termo  de Colaboração Unilateral n°. 6 
de Joesley Batista, vídeo, 1'00 a V10, 1'26 a 1'46, 1'57 a 2'00). A respeito de tais 
pagamentos, a partir da planilha apresentada por Joesley Batista é possível verificar que 
foram emitidas notas fiscais a Moura Lima e Siqueira, Mauro Araújo Advogados 
Associados, Franco Oliveira Advogados e Associados, FGA Assessoria e Negócios Ltda., 
Soares Donato Advogados Associados, Cunha Pereira e Advogados Associados, Grafbelo 
Rvestimentos Ind. e Com., Persoft Informática Ltda., cujo valor totaliza R$ 10.895.575,25, 
consoante depoimento do colaborador. No que tange às doações oficiais, consta na 
planilha doação ao PMDB/NACIONAL em 17/09/2014 e 17/10/2014, doações em 
01/10/2014 para os candidatos Carlos Gomes de Bezerra (MT/PMDB), Vital do Rego 
Filho (PB/PMDB), Fernando Antônio Ceciliano (RJ/PMDB), Geraldo Resende Pereira 
(MS/PMDB) e em 07/10/2014 ao PMDB/RJ. Tais doações foram confirmadas no Sistema 
de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) do Tribunal Superior Eleitoral, somando 
exatamente R$ 5.600.000,00, em conformidade com o explanado por Joesley Batista. A 
planilha em questão, bem como as notas fiscais e comprovantes de pagamento encontram-
se no anexo 4 5 6 7 8 -EDUARDO CUNHA — Ricardo Sauad 1 de 2. Segundo 
Lúcio Funaro, "1:4 Que o depoente dirponibilkou Linha de crédito para CUNHA no valor de 30 
milhões, para que este financiasse campanhas de políticos aliados; Que em 2014 emitiu 10 milhões de nota 
para CUM-L4, e que o restante dos 20 milhões CUNHA tratou direto com joesky Que sabe que esses 
candidatos receberam valores por que grõs voltar de uma viagem encontrou com Denilton da JBS e conferiu  
com ek cada pagamento, para abastecer sua planilha de acompanhamento" (Termo de Depoimento n. 

254Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 105/2017. 
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BR 8 VISC 03/1 

18.651,59 SDO 

(4.700,00) ch No 333 sq 
(14 050 OM pinplo 't,34 sa  

11 	(45.000,00) teu env oco-pa mina 
b,(11) UI Leu dUldill uep ui ur 	uri Ler 

(45.174,11) SUO 

EIRBARAG 03/10 

(21393,19) SDO 

14.150,30 dep rec em dnh 
a and AR Sn IPC Prrl inh 

(2534,00) ch No 469 sddep elite-a 
(2.000,00) mens brbcap 

(31.166,59) SDO 

10.988,61 dep dis reap 
(7 ing 1111 rtn rnntas 

(31.000,00) ted erw bob-paraiba 
I IMUU,Ull) IdU Cr P/ LB, VISL IML 
(7.511,00) ted ene aluguel 
(3.000,00) ch No 343 dep adem* rib 

(30,00) trf ted 
10.988,61 Parcial 

saldo final 	(59.435,53) 

Nos meses de _junho a agosto de 2014, constatamos que há um aumento de 
RS29.946.981,72 na divida que FUNARO tinha na "conta corrente" 
referentes a negócios com a Je7F/JOESLFY BATISTA (70E9, valor 
este relativamente próximo aos 11130 milhões indicados por LÚCIO. As 
iniciais destacadas em verde na imagem acima, foram decifradas pelo 
investigado como sendo: `CE"- Cosentino Eduardo = EDUARDO 
CUNHA; `CE ASRG" — ALEXANDRE SANTOS e SORAYA 
SANTOS = Cônjuges e Deputados Federais pelo Rio de Janeiro/RJ, 
filiados ao PMDB. Segundo FUNARO, a presença das iniciais do 
CUNHA (CE') nessa transação, deu-se pelo fato do pagamento ter sido 
efetuado a mando do ex-Presidente da Câmara; `CE PIAUI" — 
MARCELO COSTA E CASTRO = Político do Piauí, filiado ao 
PMDB e ex- Ministro do Governo Dilma Rousseff, reeleito Deputado 
Federal nas eleições de 2014. Assim COMO citado acima, as iniciais de 
CUNHA estão presentes; `CE SAND" — SANDRO MABEL = 
Deputado Federal de Goiás, filiado ao PMDB. Atenta-se para a presença 
das iniciais "CE"; `CE ARRUDA" — JOSÉ ROBERTO ARRUDA, 
filiado ao PR, ex-Deputado Federal e ex-Governador do DE Também com 

(24000 09 ted env bob-pardea 
riati,so nue° 
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JM SUPER BH • 
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16.511.996,91 

-11.511.996,91 

-11,617.597,51 

-13.195.397,51 

-14.578396,00 

14.609.988,76 

16.095.788,76 

-16.614.56816 

-19.894.568,76 

-20.626.568,76 

-24.480.568,76 

-25.191.568,76 

-24.691.568,76 

-24.491.569,76 

-25.391.568,76 

-29.391.568.76 

-30.391.568,76 

-31391.568,76 

-33.291.568,76 

-34.291.568,76 

-35.291.568,76 

-36291.568,76 

-38291.5138,76 

-41.291.568,76 

-43.914.568,76 

45.200.368,761 

CE ASRG • 

CE PIAU' 

CE SANO • 

CE ARRU • 

CE REF SALDO • • 

nf 117 Mal& CF 
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as iniciais `CE" ao lado; 'CE SALDO"— Segundo FUNARO, seria o 
saldo dos RI30 milhões prometidos por JOESLEY BATISTA ao ex-
Presidente da Câmara. 

150 03/06/14 -1.341.08724 

151 01/07/14 5.000.000,00 

152 01/07/14 -105.600,60 

153 01/07/14 -1.577.800,00 

154 08N7/14 -1.382.998,49 

155 08/07/14 -30.59176 

156 15/07/14 -1.486.800.00 
157 04/08/14 -518.780.00 

158 08/0EU14 -3.280.000.00 

159 08108114 -731000,00 

160 08/08114 -3.854.000,00 

161 08108114 -711.000,00 

162 25/08114 500.000,00 

163 25/08114 200.000,00 

164 28/08/14 -900.000,00 

165 29/09/14 -4.000,000,00 

166 29/08114 4000,000,00 

167 28/0EU14 -2.000.000,00 

168 28/09414 -900.000,00 

169 28/08/14 -1.000.000,00 

170 2803/14 -1.000.000,00 

171 28/08/14 -1.000.000,00 

172 28/08/14 -2.000.000,00 

173 28/08/14 -1000.000,00 

174 28/08/14 -2.623.000,00 

175 28/08/14 -1285.800,00 

Os pagamentos via "caixa 2" encontram-se na planilha da 

JBS por estarem vinculados aos montantes repassados por tal em-

presa à EDUARDO CUNHA e debitados na planilha Lúcio Fu-

nato. 

Além da distribuição de valores por ele arrecadados, EDU-

ARDO CUNHA conseguiu o apoio destes parlamentares por meio 

da distribuição de cargos dentro das comissões, das relatorias de 

projetos de interesse destes deputados, além de ter contribuído para 

obter novos cargos no âmbito do Poder Executivo Federal. 
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As relatorias dos projetos especialmente de interesse de gran-

des grupos econômicos eram sempre uma oportunidade para arre-

cadação de propina, assim como a participação em Comissões, no 

bojo das quais se pode negociar a apresentação ou retirada de re-

querimentos em troca de propinai"?' 

2.2.8 Outras áreas 

Ainda em 2013, HENRIQUE ALVES atuou diretamente 

para satisfazer interesses da OAS pertinentes à obra Arena das Du-

nas, em Natal/RN. A continuidade da liberação de parcelas do fi-

nanciamento da obra, concedido pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), estava ameaçada 

em razão de entendimento do Tribunal de Contas da União no 

Acórdão TCU n. 3270/2011. Formou-se um impasse que poderia 

levar à suspensão dos repasses de parcelas do crédito e à conse- 

255Feitos STF. Ação Cautelar n. 4.324, Relatório de Análise de Policia Judidária n. 105/2017. 
Entre outros nomes, o relatório identificou, nos registros de Lúcio Funaro: Manoel Júnior, 
GEDDEL VIEIRA LIMA, Antônio Andrade, Alexandre Santos, Soraya Santos, Marcelo 
Costa e Castro, Sandro Mabel, José Roberto Arruda. Há também menção genérica ao PSC. 
Depoimentos colaboradores. Lúcio Futuro: "[.. .] QUE todos os deputados narrados no anexo 
do DEPOENTE receberam propina ou relatarias ou cargos de CUNHA, para fazer (Unheiro: 
ANDRÉ MOURA, FERNANDO DLNIZ, urra° VIEIRA LIMA, BALDY, ARLINDO 
CIIINAGLIA; RISSEU PADILFIA, SÉRGIO DE SOUZA, MOREIRA FRANCO, 
SANDRO MABEL, PRIANTE, MANOEL JR, FERNANDO JORDÃO, ANTONIO 
ANDRADE, CANDIDO VACAREZZA, ALEXANDRE SANTOS, HUGO LEAL, 
VLADIMIR COSTA, CARLOS BEZERRA, SORAY/4 SANTOS, TADEU FILIPE, TI, 
TEREZA CRISTINA, SARAIVA FELIPE, MAURO LOPES, VALDIR MARANHÃO, 
ROGÉRIO ROSSO, WASHIGTON REIS, SOLANGE ALMEIDA, ROSE DE FREITAS 
E ANDRÉ VARGAS; QUE queria deixar cktro que eles podem ter recebido dinheiro do Fl-FGTS, 
da presidência de FURNAS, da diretoria internacional da Petrobrar, propostas de medidas provisórias ou 
projetos de leis, de distribuição pela influência política de CUNHA de mlatorias ou comissiks de CPPS 
[..];" (Termo de depoimento te: 5" (Termo de Depoimenot n. 5). 

256Feitos STF. Sobre demais medidas negociadas, vide Relatório Conclusivo da Polida 
Federal, Inquérito n. 4.327. 
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quente paralisação das obras. HENRIQUE ALVES garantiu a Léo 

Pinheiro que iria agir perante o Tribunal de Contas da União para 

resolver o problema. 

Em 22.06.2013, HENRIQUE ALVES mandou a seguinte 

mensagem para Léo Pinheiro, comprometendo-se a falar sobre o 

assunto com o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Norte, seu parente inclusive: "Tenho sim. E resolvo. Sou 

como vc...! Charles poderia me procurar seg cedo em cara? Ja marcaria com o 

pres TC, irmão do Garibaldi. Discutiríamos problema. Se ele puder, 8 e 30-

0k?' Em 14/07/2013, HENRIQUE ALVES afirmou que iria agir 

perante o Tribunal de Contas da União para resolver o problema: 

"Seg, em BSB, vou pra cima do TCU. Darei notícias!". As seguintes men-

sagens enviadas por EDUARDO CUNHA para Léo Pinheiro em 

outubro de 2014 trataram da contrapartida: "Ve Henrique seg turno"; 

"Henrique amigo?';"Arnigo qual a saída para Henrique?'; "Mas amigo tem 

de encontrar uma solução senão todo eiorço será em vao";"Não dá para pedir 

aos alemaes?'; "Deixa falar tive com junior pedi a ele ppara doar por vc ao 

henrique acho que ele fará algo"; "Preciso que de um reforço aojunior ao menos 

1 dele da. Sua conta precisava de emergencif; "0k bom tocando com Júnior 

aqui na pressão ele vai resolver e se entende com vc". A referência a "ale-

mães" é uma alusão à origem supostamente germânica do nome da 

Construtora Norberto Odebrecht, ao passo que a pessoa identifi-

cada como "Junior" é Benedicto Barbosa Silva Junior, ex-executivo 

de tal empreiteira. Em 16/10/2014, o próprio HENRIQUE AL-

VES efetuou cobrança desse tema diretamente a Léo Pinheiro, 
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como evidencia esta mensagem enviada pelo parlamentar ao empre-

sário: "Amigo, como Cunha falou, na expectativa aqui. Abs e obrigador" 

O repasse dos recursos do financiamento de fato continuou 

ocorrendo e a obra foi concluída. O Tribunal de Contas da União, 

por meio do Acórdão TCU n. 530/2014, não identificou improprie-

dades no caso. No entanto, no ano de 2016, o Tribunal de Contas 

do Estado do Rio Grande do Norte constatou sobrepreço e super-

faturamento de R$ 77.532.187,35 (setenta e sete milhões, quinhen-

tos e trinta e dois mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e cinco 

centavos). 

Em razão do auxílio para atendimento dos interesses da 

OAS no caso, HENRIQUE ALVES recebeu considerável mon-

tante de doações eleitorais oficiais na sua campanha a Governador 

do Estado do Rio Grande do Norte em 2014. Inclusive, EDU-

ARDO CUNHA atuou na solicitação e cobrança dos valores, viaba_ i- 

257Feitos outras instâncias. Em relação à Odebrecht, o executivo Benedicto Barbosa da 
Silva Junior foi ouvido na condição de colaborador e, embora tenha alegado não se 
recordar exatamente dos fatos, confirmou que recebeu de EDUARDO CUNHA pedido de 
auxilio à campanha de HENRIQUE ALVES ao Governo do Rio Grande do Norte em 
2014, em face de dificuldades da OAS em realizar doações eleitorais. No mesmo dia da 
última mensagem de EDUARDO CUNHA a Léo Pinheiro informando que a Odebrecht 
poderia doar, no lugar da OAS, R$ 1.000.000,00 à campanha de HENRIQUE ALVES, em 
23 de outubro de 2014, a empreiteira realmente efetuou doações no valor total de RI 
4.000.000,00 ao Diretório Nacional do PMDB, que, na mesma data, repassou as quantias 
ao Diretório Estadual do Rio Grande do Norte, o qual, de forma fracionada, diredonou o 
montante a Henrique Alves (Processo n. 0001430-69.2016.4.05.8400/JERN, fls. 217/233, 
286/289, 363/365 e mídia de fl. 42, Relatório de Análise de Policia Judiciária n. 001/2015, 
páginas 58/60, e Relatório de Análise de Policia Judiciária n. 13/2015, páginas 53/57; 
Processo n. 0001451-45.2016.4.05.8400/JEAN, Caso Sitiei n. 2330, Relatório de Análise n. 
017/2017-SPEA/PGR, e Caso Simba 001-MPF-002353-44, Caderno Bancário n. 5, 
Relatório Tipo 4; Procedimento Investigatório Criminal n. 1.28.000.001968/2016-
92/PRRN, fls. 240/248 e 488/490). 
Tais fatos foram imputados a EDUARDO CUNHA, HENRIQUE ALVES e outros em 
denúncia no Processo n. 001430-69.2016.4.05.8400/JEAN (corrupção passiva qualificada e 
lavagem de dinheiro). 
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lixando ate mesmo que parte deles fosse repassada por meio da 

Odebrecht." 

Entre fevereiro e julho de 2013, EDUARDO CUNHA pro-

meteu a Jose Aldemário Pinheiro Filho ("Leo Pinheiro") interferir 

em favor da empresa OAS — e efetivamente o fez — no tocante à 

concessão de aeroportos, especialmente mediante contatos com o 

então Ministro de Estado da Aviação Civil MOREIRA FRANCO, 

para eliminar restrições impostas pelo Conselho Nacional de Deses-

tatizações (CND) às privatizações dos aeroportos do Galeão e de 

Confins, as quais estavam inviabilizando a participação do grupo 

empresarial nas respectivas licitações. 

EDUARDO CUNHA encaminhou as seguintes mensagens 

para Leo Pinheiro a respeito do assunto: "Ok. Seria bom uma conversa 

minha com MF?';"Estou com você e vamos ajudat";"Quinze de cem?'. Em 

2014, o então parlamentar reclamou que ele e o grupo de políticos 

do PMDB que teria atuado no caso em favor da OAS, inclusive 

258Feitos outras instâncias. Em relação à Odebrecht, o executivo Benedicto Barbosa da 
Silva Junior foi ouvido na condição de colaborador e, embora tenha alegado não se 
recordar exatamente dos fatos, confirmou que recebeu de EDUARDO CUNHA pedido de 
auxilio à campanha de HENRIQUE ALVES ao Governo do Rio Grande do Norte em 
2014, em face de dificuldades da OAS em realizar doações eleitorais. No mesmo dia da 
última mensagem de EDUARDO CUNHA a Léo Pinheiro informando que a Odebrecht 
poderia doar, no lugar da OAS, R$ 1.000.000,00 à campanha de HENRIQUE ALVES, em 
23 de outubro de 2014, a empreiteira realmente efetuou doações no valor total de R$ 
4.000.000,00 ao Diretório Nacional do PMDB, que, na mesma data, repassou as quantias 
ao Diretório Estadual do Rio Grande do Norte, que, de forma fracionaria, direcionou o 
montante a Henrique Alves (Processo n. 0001430-69.2016.4.05.8400/JFRN, fls. 217/233, 
286/289, 363/365 e mídia de fl. 42, Relatório de Análise de Policia Judiciária n 001/2015, 
páginas 58/60, e Relatório de Análise de Policia Judiciária n. 13/2015, páginas 53/57; 
Processo n. 0001451-45.2016.4.05.8400/JFRN, Caso Sittel n. 2330, Relatório de Análise n. 
017/2017-SPEA/PGR, e Caso Sirnba 001-MPF-002353-44, Caderno Bancário n. 5, 
Relatório Tipo 4; Procedimento Investigatório Criminal n. 1.28.000.001968/2016-
92/PRRN, fls. 240/248 e 488/490). Tais fatos foram imputados a EDUARDO CUNHA, 
HENRIQUE ALVES e outros em denúncia no Processo n. 001430-
69.2016.4.05.8400/JFRN (corrupção passiva qualificada e lavagem de dinheiro). 
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HENRIQUE ALVES, estaria sendo preterido pela empresa quanto 

à destino de doações eleitorais oficiais: 'E vc ter feito 5 paus para 

M.TCHEL direto de uma vez antes, todos souberam e da barulho sem resolver 

os amigos"; "Até porque Moreira tem mais rapidez depois de prejudicar vcs do 

que os amigos que brigaram com ele por vc,entende a lógica da turma? Ai inclui 

henrique,geddel,e02". 

Por essa atuação, pela aprovação do Projeto de Lei Comple-

mentar n. 283/2013 (já descrita) e pela eliminação de restrições im-

postas às privatizações dos aeroportos do Galeão e de Confins, o 

valor total recebido da OAS foi de R$ 7.850.000,00 (sete milhões 

oitocentos e cinquenta mil reais) em propina. 

No mesmo ano, HENRIQUE ALVES intercedeu perante 

Leo Pinheiro para que a OAS celebrasse contratos de utilização da 

Arena das Dunas em condições mais favoráveis para o América Fu-

tebol Clube e o ABC Futebol Clube. Cada uma das equipes chegou 

a receber, somente de "luvas", o valor de R$ 2.000.000,00 (dois mi-

lhões de reais) no segundo semestre de 2013. Os fatos foram con-

firmados pelo presidente do ABC no período, Rubens Guilherme 

Dantas. Na mesma época, como já narrado, HENRIQUE ALVES 

atuou em prol da OAS na superação dos entraves à liberação do fi- 1:3_____ 

259Feitos outras instâncias. Como mencionado em algumas das mensagens transcritas, a 
matéria foi submetida a decisão do Tribunal de Contas da União. O órgão de controle 
externo, por meio do Acórdão TCU n. 2246/2013, determinou que o Conselho Nacional 
de Desestatização apresentasse fundamentos técnicos para as restrições impostas no caso, 
relativas à exigência de um operador de aeroportos estrangeiro e à proibição de que os 
licitantes tivessem participação de mais de quinze por cento em outros aeroportos 
privatizados (Processo n. 0001430-69.2016.4.05.8400/JFRN, fls. 49/114 e mídia de fL 42, 
Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 13/2015, páginas 27/38 e 52). Tais fatos foram 
imputados a EDUARDO CUNHA, HENRIQUE ALVES e outros em denúncia no 
Processo n. 001430-69.2016.4.05.8400/JFRN (corrupção passiva qualificada e lavagem de 
dinheiro). 
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nanciamento do BNDES para construção da Arena das Dunas. No 

caso, portanto, houve solicitação de vantagem indevida, por parte 

de HENRIQUE ALVES, em favor de terceiro, em razão do auxílio 

político e parlamentar prestado pelo então Deputado Federal ao 

grupo empresarial OAS, o que de fato veio a ocorrer. A propina, na 

situação, foi paga por meio de repasse de valores a pessoas jurídicas 

relacionadas ao então Deputado Federal, o que é uma das modali-

dades típicas de lavagem de dinheiro constatadas na Operação Lava 

Jato, e, somada aos R$ 7.850.000,00, totali7ou R$ 9.850.000,00 

(nove milhões oitocentos e cinquenta mil reais) em vantagens inde-

vidas."' 

Outro episódio que merece destaque refere-se à Companhia 

de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (CAERN). Entre 

agosto e outubro de 2014, a Odebrecht repassou à campanha de 

HENRIQUE ALVES a Governador do Rio Grande do Norte R$ 

260Feitos outras instâncias. Diligências realizadas no Procedimento Investigatório Criminal 
n. 1.28.000.001968/2016-92/PRRN procuraram esclarecer o contexto e o significado da 
seguinte mensagem enviada por José Adelmáfio Pinheiro Filho para o executivo da OAS 
Antônio Carlos Mata Pires em 26/03/2013: "Henrique Alves me Ligou x nossa negociação cum o 
América de NotalFalo-me do no de cadeiras: 1650 para 2000 E do valor mensah 50mi1 para 100miL 
Vc vê com Cacha 13fin. A oitiva do presidente do América Futebol Clube de Natal na época, 
Akx Sandro Peneira de Melo, elucidou o fato, além do que os dados telefônicos obtidos na 
medida cautelar objeto do Processo n. 0001451-45.2016.4.05.8400/JFRN evidenciam 
vários contatos entre HENRIQUE ALVES e os terminais usados por Ala Sandro Ferreira 
Melo, presidente do América de Natal na época, e pelo representante do ABC Futebol 
Clube encarregado de tratar do assunto, Silvio de Araújo Bezerra. Há também contatos 
telefônicos entre HENRIQUE ALVES e José Adelmário Pinheiro Filho, inclusive na 
época dos fatos, todos no ano de 2013. Silvio de Araújo Bezerra, inclusive, manteve 
contato telefônico diretamente com Léo Pinheiro na data em que a negociação foi fechada, 
em 23/07/2013 (Processo n. 0001430-69.2016.4.05.8400/JFEN, mídia de fls. 42, Relatório 
de Análise de Policia Judiciária n. 001/2015, página 58; Procedimento Investigatório 
Criminal n. 1.28.000.001968/2016-92/PRRN, fls. 463/470, ver também fls. 471/472, cópia 
dos contratos nas fls. 251/403, matérias jornalísticas nas fls. 117/132 e 421/425; Processo 
a 0001451-45.2016.4.05.8400/JFRN, Caso Sittel n. 2330, Relatório de Análise n. 
017/2017-SPEA/PGR). Tais fatos foram imputados a HENRIQUE ALVES e outros em 
denúncia no Processo n. 001430-69.2016.4.05.8400/JFRN (corrupção passiva qualificada e 
lavagem de dinheiro). 
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2.000.000,00 (dois milhões de reais). O pagamento dos valores foi 

acertado entre EDUARDO CUNHA, HENRIQUE ALVES e o 

executivo da Odebrecht Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos 

Reis em uma reunião na Câmara dos Deputados em 06/08/2014. 

As quantias foram pagas em razão do interesse da Odebrecht em 

investir na privatização da Companhia de Água e Esgoto do Rio 

Grande do Norte (CAERN), um dos projetos de HENRIQUE AL-

VES, que seria implementado caso fosse eleito. 

Constam do Drougs registros do pagamento das quantias em 

questão, associados ao codinome "Fanho", em alusão ao caracterís-

tico timbre de voz de HENRIQUE ALVES. Foram pagos R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais) em 21/08/2014 e mais R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais) em 16/10/2014, valores repassa-

dos em espécie, em São Paulo/SP.' 

Outro episódio que ilustra a atuação da organização crimi-

nosa envolve o atual Presidente da República Em 2016, MICHEL 

TEMER solicitou, um pouco antes de assumir a Presidência da Re-

pública, a Joesley Batista, numa reunião realinda no escritório jurí-

dico daquele no bairro de Itaim, em São Paulo, o pagamento de 

propina no valor de R$ 300 mil para pagar despesas de marketing 

261Feitos outras instâncias. Processo n. 0001430-69.2016.4.05.8400/JERN, fls. 4/23 do 
Apenso III do Inquérito Policial n. 020/2017-SR/PF/RN; fis. 3/17 do Apenso IV do 
Inquérito Policial n. 020/2017-SR/PF/RN, inclusive relatório do Caso Sittel n. 2330; 
Processo n. 0001451-45.2016.4.05.8400/JFRN, Relatório de Análise de Mídia Apreendida — 
Equipe 01A — Item 01. 
Relatórios. Relatório de Análise n. 101/2017 — SPEA/PGR: "Conclui-se, portanto, que os 
documentos obtidos no Drouy, sistema de comunicação utilizado pelo Setor de Operações Estruturadas do 
Grupo Odebrecht, corroboram as afirmações  do executivo da Odebrecbt Fernando Reis, em seu Termo de 
Colaboração n° 7, no que se refere a pagamentos em favor do codinome 'JEAN-HO". As phmilhat 
encontradas no Sistema Drougs revelam dois pagamentos, no total de R: 2,0 milhões, feitos pela 
Odebrecht no ano de 2014 em favor do ex-Deputado Federal HENRIQUE ALVES, identificado pelo 
codinome "FANI-10".". 
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político pela internet. Os valores em espécie, por orientação de MI-

CHEL TEMER, foram entregues à pessoa de nome Ekinho que 

buscou a quantia na casa de Joesley'. 

2.2.9 Da obstrução às investigações 

Os resultados concretos das várias fases da "Operação Lava 

Jato" gerou preocupação em integrantes da organização criminosa, 

em especial pertencentes ao núcleo político e econômico do grupo 

do chamado "PMDB da Câmara dos Deputados". 

Esse temor, no caso do núcleo político e econômico, gestou 

vários planos e ações para obstrução da "Operação Lava Jato", com 

utilização desvirtuada das funções e prerrogativas do Poder Legisla-

tivo, cooptação e tentativa de cooptação de membros do Poder Ju-

diciário e desestruturação, por vingança e precaução, a futuras 

atuações do Ministério Público', como articulação para aprovação 

de lei de abuso de autoridade ou anistias a crimes. 

Dessarte, o silêncio de Lúcio Funado, um dos operadores fi-

nanceiros do esquema do "PMDB da Câmara", ligado a EDU-

ARDO CUNHA, que dispõe de intimidade com esquemas ilícitos 

262Feitos STF. Inquérito n. 4.483, Laudo ri. 1.247/2017 — INC/DITEC/DPF, p. 77: 
"RODRIGO LOURES: AI voeis se encontram. Joesky Batista: Isso, né?Marfoi bom, fiquei uma hora 
e pouco lá e tal, conversamos bastante... Muito bom.., ia revi-lo, né? Porque desde quando ek assumiu. 
RODRIGO LOURES: Pois é, fazia  um tempo. Ele mesmo e... você comentou aquele dia, desde as 
ekkies e tal, eu falei: "Ué? Mas é muito tempo': E de fato era, ele também: Puxa, é mesmo! Eu não 
falo com o Joesley há muito tempo': fres& Batista: A última vez que eu vi ele, era, tipo  assim, uns dez 
dias do impeachnsent, que ele me chamou lá (inintekgivel) num negócio lá da Internet e tal. RODRIGO 
LOURES: Isso. (Ininteli4ive0. Joesky Batista: Isso, ner? Dá trezentos mil RODRIGO LOURES: E 
melhorou?. Joesky Batista: resolveu". 

263Vide, como exemplo, a colaboração de José Sérgio de Oliveira Machado, onde foi revelada 
a chamada "solução MICHEL" como meio de parar a "Operação Lava Jato". 
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em tomo do poder político, embaraçaria a investigação do mencio-

nado grupo criminoso organizado, deixando de trazer novos fatos e 

seu relevante aporte probatório decorrente de possível acordo de 

colaboração premiada. 

Em razão desse temor, entre fevereiro e junho de 2016, Lúcio 

Funaro, antes de ser preso, entabulou com JOESLEY BATISTA, 

membro do núcleo econômico da parcela da organização criminosa 

ligada ao grupo do "PMDB da Câmara dos Deputados", um .̀̀pacto 

de silêncio". 

O compromisso entabulado entre ambos era o de não firmar, 

em troca de recursos financeiros disponibilizados por JOESLEY 

BATISTA a serem usados para amparar a familia de Lúcio Funaro 

caso este fosse preso, colaboração premiada. Foi, então, oferecido 

por JOESLEY BATISTA a Lúcio Funaro um contrato de R$ 100 

milhões de reais, com o escopo de, além de conferir verniz de lega-

lidade a atos criminosos perpetrados por ambos, mantê-lo em silên-

cio. O contrato foi elaborado em dezembro de 2015 ou janeiro de 

2016, mas foi assinado com data retroativa a 2012. Além disso, JO-

ESLEY e Lúcio fizeram cópia do contrato e destruíram o original 

pra inviabilizar a perícia, consoante Relatório de Análise ri' 

113/2017 e Termo de Depoimento n° 1 de Lúcio Funaro. 

JOESLEY BATISTA se preocupava com a possibilidade de 

Lúcio Funaro, em conjunto com EDUARDO CUNHA, levar às au-

toridades de persecução fatos criminosos que envolvessem o pró-

prio JOESLEY BATISTA e o núcleo político do "PMDB da 

Câmara",. Assim, na data em que fecharam tal acordo para paga- 
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mento dos valores, JOESLEY BATISTA dizia a Lúcio Funaro para 

irem "tocando juntos" ,"amarrando as pontas", tudo no sentido de que 

Lúcio Funaro deveria combinar versões para estorvar os trabalhos 

desenvolvidos pelos órgãos de persecução. Em troca, Lúcio Funaro 

se comprometia a não falar nada aos órgãos de persecução e a não 

firmar acordo de colaboração premiada (termo de colaboração de 

Lúcio Futuro). 

Em razão de tal acordo entabulado entre Lúcio Funaro e JO-

ESLEY BATISTA, com o objetivo de manter o silêncio de Lúcio 

Funaro, a J&F, por determinação de JOESLEY BATISTA, criou 

uma espécie de pagamento mensal no valor de R$ 600.000,00 e, em 

outras oportunidades, R$ 400.000,00, a serem pagos diretamente a 

Lúcio Funaro ou, se preso, a pessoas ligadas a eles. 

Após a prisão de Lúcio Funaro, JOESLEY BATISTA conti-

nuou a pagar os montantes combinados, com o escopo de evitar 

que Lúcio Funaro colaborasse com as investigações e, assim, as aju-

dasse a avançar nos casos de envolvimento do próprio JOESLEY 

BATISTA e o grupo político que o apoiava, do qual fazia parte MI-

CHEL TEMER. 

Dessa forma, após a prisão de Lúcio Funaro, Francisco de As-

sis, em nome de JOESLEY BATISTA, com o condão de manter o 

silêncio de Lúcio Funaro, efetivou dois pagamentos a Dante Fu-

nato, seu irmão, no valor de R$ 600.000,00, bem como más um pa-

gamento no montante de R$ 600.000,00. Após, efetivou mais sete 

pagamentos mensais no valor de R$ 400.000,00 a Roberta Funaro, 
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irmã de Lúcio Funaro, com o condão de mantê-lo "tranquilo", no 

sentido de não tomar nenhuma medida contra os interesses de JO-

ESLEY BATISTA e seu grupo de apoio político do PMDB (termo 

de declaração de Lúcio Funaro). 

Nesse período de encarceramento, o ânimo de Lúcio amaro 

em cumprir o pacto de silêncio" era constantemente monitorado não 

só por JOESLEY BATISTA, mas também por integrantes do go-

verno de MICHEL 1EMER, um dos líderes da organização crimi-

nosa com atuação na Câmara dos Deputados, como GEDDEL 

VIEIRA LIMA e ELISEU PADILHA, por meio de contatos com 

sua esposa, bem como de membros de sua família, como, por 

exemplo, sua irmã Roberto Funaro. 

Em resposta a tais sondagens, Lúcio Funaro enviava mensa-

gens a JOESLEY BATISTA, tranquili7ando-o quanto seu ânimo 

em não relatar fatos às autoridades que o comprometessem o nú-

cleo político e econômico da organização criminosa (Termo de Co-

laboração de Lúcio Funaro). 

Um desses recados foi enviado a JOESLEY BATISTA, por 

meio de Roberta Funaro, dentro de uma caneta bic, no intuito de 

tranqiiili7á-lo quanto ao cumprimento do compromisso firmado. 

Tal recado foi entregue por Roberta a Francisco de Assis, momento 

em que se apresentou como irmã de Lúcio Funaro e, ato contínuo, 

foi questionada por Francisco de Assis sobre o ânimo de Lúcio Fu-

naro em permanecer em silêncio ou entabular acordo de colabora-

ção premiada. 
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No dia 07 de março de 2017, JOESLEY BATISTA se encon-

trou com MICHEL TEMER, líder da organização criminosa do 

PMDB da Câmara dos deputados, para, entre outros assuntos, tra-

tar da situação dos presos Lúcio Funaro e EDUARDO CUNHA. 

Havia certa preocupação de JOESLEY BATISTA, porque o saldo 

de vantagem indevida, acima referido, outrora pactuada com Lúcio 

Funaro estava se esgotando, após prolongado pagamento em parce-

las mensais (em TD 2, a partir de 7min20s). 

Mais claramente ainda, JOESLEY BATISTA informa, em de-

clarações, que o motivo principal da conversa com MICHEL TE-

MER era obter sua opinião acerca da necessidade de continuar 

efetivamente o pagamento a EDUARDO CUNHA e a Lúcio Fu-

naro para mantê-los em silêncio. 

Destarte, em razão do receio que o grupo político do cha-

mado "PMDB da Câmara" tinha quanto aos avanços de investiga-

ções relacionadas à operação Lava jato, MICHEL TEMER instigou 

a ideia já preexistente de JOESLEY BATISTA para continuidade de 

pagamentos a Lúcio Funaro, como forma de que este não cele-

brasse acordo de colaboração premiada, mantendo-o "calmo" e, em 

consequência, incentivando-o, com o pagamento dos recursos, a 

não relatar às autoridades as operações espúrias da J&F ou ilicitudes 

que envolvessem o próprio JOESLEY BATISTA e o grupo político 

de MICHEL TEMER. 

Com feito, na data mencionada, JOESLEY BATISTA se en-

controu com MICHEL l'EMER, em sala localizada no subsolo do 

palácio do Jaburu, aposento este utilizado por MICHEL I EMER 
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para tratar de assuntos mais sensíveis. JOESLEY BATISTA acessou 

a garagem sem identificação na portaria e sem registro na agenda 

oficial da presidência'. MICHEL TEMER e JOESLEY BATISTA 

conversaram sobre o encontro velado, ressaltando, inclusive, suas 

vantagens: 

00:32:04 JOESLEY: Segundo, estamos lá nos defendendo. Terceiro, o negó-
cio do HENRIQUE, ótimo. E, enfim, se surgir alguma coisa, urna 
novidade... 

TEMER: (..) 

JOESLEY: E se for urgente, eu.... 

TEMER: (..) (pensa) mais. 

JOESLEY: Eu gostei desse jeito aqui. 

TEMER: Desse jeito aqui. 

JOESLEY: Eu vim dirigindo. Nem vim com motorista. 

TEMER: E 

JOESLEY: Eu mesmo dirijo. 

TEMER: Ou você vem com o RODRIGO. 

JOESLEY: Também. 

2640 Decreto n. 4.081/2002, que "institui o Código de Conduta Ética dos Agentes Públicos 
em exercício na Presidência e Vice-Presidência da República", estabelece em seu art. 2" o 
dever de transparência às atividades da Presidência e Vice-Presidência da República. Mais 
especificamente, o art 4", V e VI, do Decreto prevê que o agente público deverá "V - 
divulgar e manter arquivada, na forma que for estabelecido. pela CEPR, a agenda de 
reuniões com pessoas fisicas e jurídicas com as quais se relacione funcionalmente" e "VI - 
manter registro sumário das matérias tratadas nas reuniões referidas no inciso V, que 
ficarão disponíveis para exame pela CEPA". A própria ocorrência da reunião demandava 
requerimento prévio escrito, cautela também não observada. Os deveres de transparência e 
probidade incidem com especial força no tocante ao Presidente e ao Vice-Presidente da 
República. Nessa esteira, o art. 12 do Decreto prevê: Art. 12. As audiências com pessoas 
fisicas ou jurídicas, não pertencentes à Administração Pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou de organismo 
internacional do qual o Brasil participe, interessada em decisão de alçada do agente público, 
serão: I - solicitadas formalmente pelo próprio interessado, com especificação do tema a ser 
tratado e a identificação dos participantes; [...] 
Outrossim, esses deveres eram de ser observados porque se cuidava de encontro com o 
presidente e proprietário de empresas investigadas em distintos casos, inclusive pela Polícia 
Federal, órgão da Administração Pública federal, chefiada por MICFIEL TEMER. 
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TEMER: Identifica, o RODRIGO se identifica lá. 

JOESLEY: Eu tinha combinado de vir com ele. 

TEMER: Ah, você veio sozinho? 

JOESI FY: Eu vim sozinho. Mas ai eu liguei pra ele, era dez e meia, 
então, por isso que eu atrasei uns cinco minutinhos. Ai deu nove e 
cinquenta eu mandei mensagem pra ele. Eu falei. Ai ele não respon-
deu. Deu dez e cinco, eu liguei pra ele, falei, O RODRIGO, cadê? 
Puta, eu Vá num compromisso aqui. Vai lá, fala... eu passei a placa do 
carro. 

TEMER: (Sim, sim) 

JOESLEY: Eles, eu fui chegando, eles abriram, eu nem dei meu 
nome. 

TEMER: Ah, você não deu nome, ótimo... 

JOESLEY: Não, fui chegando, eles viram a 	do carro, abriram. placa 
Entrei. Entrei aqui na garagem. 

TEMER: Melhor então 

JOESLEY: Funcionou super bem. Você não vai mudar pro outro? 

Tal encontro, às escondidas, também foi mencionado no diá-

logo entre RODRIGO LOURES e JOESLEY BATISTA: 

00:01:57 RODRIGO: A conversa com ele foi boa lá aquele dia? 

  

	1

JOESLEY: Muito boa. Muito boa. Eu tava precisando ter aquela 
conversa lá com ele. Primeiro...obrigado. 

RODRIGO: Imagina... 

JOESLEY: Super... 

'RODRIGO: Certinho ne? 

08 	JOESLEY: Super discreto ali. Bem, não dei meu nome, nada. 00:02  
Entrei, entrei direto na garagem, desci, fui ali naquela salinha ali. 

RODRIGO: Protege você, te deixa a vontade. 

JOESLEY: É. 

RODRIGO: Dá pra fazer sempre assim. Quando for, quando 
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Ivocê chegar e o cara pergunta, o teu nome é RODRIGO. 

IJOESLEY: Isso. 

	1

RODRIGO: Menino como aqueles militares ali da portaria são 
controlados por nós. 

IJOESLEY: Uhum. 

RODRIGO: A gente nunca sabe quem vai tá naquela posição. 
Porque os comandantes saem trocando esses caras. Então 
quando você chega a placa (...) JO e avisa, ó, o RODRIGO vai 
chegar ai com o carro tal. O menino que tá na porta não sabe 
nada. 

JOESLEY: Pronto. Não, funcionou super bem. 

À época do encontro espúrio, as empresas presididas por JO-

ESLEY BATISTA já eram alvo de investigação na chamada "Ope-

ração Greenfield", que apura a irregularidade no uso de fundos de 

pensão em favor dessas pessoas jurídicas; na denominada "Opera-

ção Sepsis", que investiga o uso de propina para a liberação de re-

cursos do fundo de investimentos do FGTS (FI-FGTS) e na 

designada "Operação Cui Buono", que apura irregularidades em 

créditos de outras linhas da Caixa Econômica Federal. 

Em determinado momento de seu diálogo com MICHEL TE-

MER, JOESLEY BATISTA informa o motivo do encontro'. No 

decorrer da conversa, JOESLEY BATISTA, no afã de se certificar 

se continuaria a pagar pelo silêncio de EDUARDO CUNHA e Lú-

cio Funaro, já que tinha o interesse em cessar os pagamentos, com 

o afã° de que MICHEL TEMER, por ser líder do núcleo criminoso 

do "PDMB da Câmara", determinasse a sua interrupção, diz que 

265 A partir dos 8minl5s da conversa. 
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está bem com EDUARDO CUNHA e que continuava pagando Lú-

cio Funaro'. Ato contínuo, MICHEL TEMER instiga-o a conti-

nuar os pagamentos, ao afirmar, com ênfase e vontade livre e 

consciente, que `yireeisa manter isso, viu?", estimulando-o, assim, a dar 

continuidade ao pagamento de vantagem, com o escopo de evitar 

que as investigações em face do grupo politico de MICHEL TE-

MER, que apoiava a própria JBS, bem como do próprio JOESLEY 

BATISTA, avançassem. Anote-se o diálogo: 

JOESLEY: Rede social, não sei que, você lembra e tal. 

TEMER: Você tem razão. 

JOESLEY: Né? O negócio de golpe e tal. E aí, mas tudo bem. E 
aí, enfim, de lá pra cá. Eu vinha falando com o GEDDEI  , en-
fim, aí, também não lhe oportunei 

00:09:02 	TEMER: Deu aquele problema com ele 

JOESLEY É Também não quis lhe incomodar. 

TEMER: Aquele... um idiota daquele. Foi confiar nos outros deu 
nisso 

JOESLEY: Qual bobagem? 

TEMER: Foi uma bobagem que ele fez. 

JOESLEY: Uma bobagem. 

TEMER: Bobagem sem consequência nenhuma. 

JOESLEY: Não precisava daquilo, né? 

TEMER: O cara fez, aproveitou pra fazer um carnavaL 

JOFSLEY: Mas eu vinha falando com o GEDDEL ali, tudo 
bem, enfim, andei falando algumas vezes com o PADILHA tam-
bém, mas, agora também o PADILHA adoeceu. 

TEMER: Adoeceu. 

JOESLEY: Ficou adoentado. 

266Joesley Mendonça afirma em suas declarações: "Eu fui lá falar com o presidente exatamente isso, 
que tinha acabado o saldo do Eduardo, que eu tinha pago tudo, que estava tudo em dia, mas que tinha 
acabada Por outro lado, que eu seguia pagando o Lúcio, RI 400.000,00 por mis, e que eu queria 
informar isso a ele e saber a opinião dele, foi onde ele, de pronto, me disse que era importante continuar 
isso, enfim" (em TD 02 Joesley Mendonça 20170407.mp4, a partir de 08min78s). 
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TEMER: É. 

JOESLEY: É, enfim, ai eu fiquei meio, falei, deixa eu ir lá 

TEMER: Claro. 

JOESLEY: Para dar uma. Quero primeiro dizer o seguinte, esta-
mos juntos aí, o que o senhor precisar de mim. 

TEMER: Isso, ti bom 

JOESLEY: Viu? 

TEMER: Ti. 

JOESLEY: Me fala. É... 

TEMER: Passar, esperar passar. 

JOESLEY: Queria te ouvir um pouco, Presidente, como é que 
ti? Como que o senhor ti nessa situação toda ai, do EDUARDO, 
não sei o que, Lava Jato. 

00:09:48 	TEMER: O EDUARDO resolveu me, me fustigar, né, você viu 
que... 

JOESLEY: Eu não sei, como é que ti essa relação? 

TEMER: Está ( ) na defesa. O MORO indeferiu vinte e uma 
perguntas dele que não tem nada a ver com a defesa dele. 

JOESLEY: Pois é. 

TEMER: Era para me (amendrotar). Eu não fiz nada (contra ele) 
e no Supremo Tribunal Federal....posso falar com um ou dois (..). 
E daí, rapaz, é... mas...temos onze ministros. 

00:10:16 	JOESLEY: É, eu queria falar assim, muito assim na...dentro do 
possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de 
alguma pendência daqui pra ali, zerou tal, liquidou tudo e ele foi 
firme em cima, ele já tava lá, veio, cobrou, ti, ti, ti. Pronto! Ace-
lerei o passo e tirei da frente. O outro menino companheiro dele 
que ti aqui, né? Que o GEDDEL sempre tava. 

TEMER: O Lúcio Funaro 

JOEST FY: Isso, isso. O GEDDEL é que andava sempre ali 

TEMER: É. 

JOESLEY: Mas o GEDDEL também com esse negócio agora, 
eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não 
posso, também. 

TEMER: É, é complicado, é complicado. 

JOESLEY: Eu não posso encontrar de. 
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TEMER: É complicado, vai parecer obstrução de justiça 

JOESLEY: Isso, isso. 

TEMER: Todos esses (...) 

00:11:16 	JOESLEY: O negócio dos vazamentos. O telefone lá do EDU- 
ARDO com o GEDDEL, volta e meia citava alguma coisa meio 
tangenciando a nós, a não sei o quê. Eu tO lá me defendendo. 
Como é que eu.. o quê que eu mais ou menos dei conta de fazer 
até agora: Eu tê) de bem com o EDUARDO. 

00:11:39 	TEMER: Tem que manter isso, viu? 

JOESLFY: Todo mês... 

EMER: (...) É. 

Em conversa com RODRIGO LOURES, JOESLEY BA-

TISTA confirma que está mantendo pagamentos a Lúcio Funaro e 

EDUARDO CUNHA para fazer com que permaneçam em silên-

cio. Anote-se: 

00:38:12 

JOESLEY: É o caso do LÚCIO. Lúcio Funaro está lá preso. Já 
fui, já dei reportagem na Folha, no Estadão, o Promotor me 
chama, a Policia Federal me chama, não sei o quê. Eu tenho a 
estória, eu conto, eu vou, e pah, e falo e pronto... 

RODRIGO: E ele tá alinhado? 

JOESLEY: E de do outro lado também... 

RODRIGO: Como é que...como é que é a cabeça dele nesse 
momento? Como é que ti a cabeça dele? 

JOESLEY: RODRIGO.. 

RODRIGO: Eu não conheço pessoalmente. 

JOESLEY: Não? Então...é...isso eu vou falar o que eu acho, ti? 
	Porque também o cara ti lá, né? 

RODRIGO: Clara Não dá pra saber. 

1 00:38:52 JOESLEY: Nunca mais vi o cara na vida. Falei com o 
MICHEL, desde quando o EDUARDO foi preso, e ele, quem 
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JOESLEY: Trazendo urna certa (paz). De um lado é isso. Agora, 
o que eu até comentei com o MICHEL, o problema é o 
seguinte: 6 RODRIGO, a gente tem que pensar que essa 
situação não dá pra ficar o resto da vida. Um mês vai, dois 
meses, três meses, seis meses, lie? Mas vai chegando uma hora 
que assim, você vai indo, vai indo. Eu, por exemplo, eu tei 
tomando urnas pancadas que ainda estou me segurando. Estou e 
tal. Eu acho que eu me blindei ali no primeiro estágio, ali. Por 
enquanto, eu tô, enfim, mas é o tipo da situação que se não 
parar de bater, ri& Vai batendo, vai batendo... 

00:39:14 
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I rá segurando as pontas sou eu. Eu tO... 

¡RODRIGO: Sim, cuidando deles lá 

	F

jOESLEY: Dos dois, tanto da família de um quanto da família
do outro. Pahhhh. Isso, aparentemente, está... 

RODRIGO: Estabilizou. 

JOESLEY BATISTA confirmou que o motivo dos pagamen-

tos era "garantir o silêncio deles, para manter eles calmos, manter o Lúcio 

calmo la na penitenciária, e o Eduardo também". Disse que sempre rece-

bia sinais claros, inicialmente de GEDDEL VIEIRA LIMA, de que 

era importante mantê-los, financeiramente. Após as investigações 

da "Operação Lava Jato" alcançarem GEDDEL VIEIRA LIMA, 

JOESLEY BATISTA foi tratar diretamente com MICHEL TE-

MER (em TI) 2, a partir de 9min45s). 

A seu turno, RICARDO SAUD informou que MICHEL TE-

MER sempre pedia para manter o pagamento de vantagem indevida 

a EDUARDO CUNHA e Lúcio Funaro. Para tanto, MICHEL TE-

MER se valia de linguagem cifrada, dizendo: 'Está dando alpiste para 

os passarinhos, os passarinhos estão tranquilos na gaiola". RICARDO 

SAUD confirma que a intenção era manter EDUARDO CUNHA e 
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Lúcio Funaro em silêncio, de modo a não revelar fatos que pudes-

sem prejudicar "a República e a empresa" (11) 2, 7min). 

Assim, após MICHEL TEMER instigar a continuidade dos 

pagamentos das vantagens indevidas para viabilizar o silêncio de 

EDUARDO CUNHA e Lúcio Funaro, este realmente chegou a se 

efetivar. 

Isso porque, caso os pagamentos acertados fossem suspensos, 

Lúcio Funaro teria quebrado o pacto e firmado o acordo de colabo-

ração premiada bem antes daquele ajustado, após a iniciativa de JO-

ESLEY de romper com aliança com Lúcio Funaro.. 

Com efeito, em 20/04/2017, em continuidade aos pagamen-

tos feitos a Lúcio Funaro, Roberto. Funaro compareceu à sede da 

JBS para receber uma das parcelas mensais dos recursos destinados 

a seu irmão para garantir seu silêncio no valor de R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais). 

Durante todo período em que recebeu os montantes espúrios, 

Roberta Funaro, habitualmente, não ingressava no prédio da presi-

dência da JBS, preferindo receber os valores em locais aleatórios e 

mais remotos, como o estacionamento da escola GERMINARE, 

que se situa no interior do complexo empresarial do Grupo J & F 

Investimentos S/A. 

Buscando seguir, então, a dinâmica mais próxima da que habi-

tualmente era observada, RICARDO SAUD, ciente de que os valo-

res entregues teriam por objetivo manter o silêncio de Lúcio 

Funaro, informou que deixaria os mencionados valores a serem re-

passados a Roberta Funaro no interior de um veículo da empresa, 
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que permaneceria estacionado nos fundos da escola GERMI-

NARE. Ato contínuo, após encontrá-la em uma sala de espera, am-

bos seguiriam ate aquele local. As fotos abaixo demonstram o início 

da ação controlada, com as imagens do dinheiro entregue e do au-

tomóvel utilizado para a escuta ambiental. 
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Destarte, em torno das 15h do dia 20 de abril de 2017, tal 

como combinado, Roberta Funaro chegou à sede da JBS, sendo 

conduzida por um táxi, que permaneceu à sua espera no estaciona-

mento. Há registros do momento em que Roberta Funaro e RI-

CARDO SAUD entram no veículo Toyota Corolla, antes 

mencionado, que se encontrava estacionado: 

Como o modas operandi havia sido passado antecipadamente à 

Polida Federal, providenciou-se a captação ambiental autorizada ju-

ridicamente no interior do veículo. Assim, RICARDO SAUD pas-

sou a conduzir o veiculo até o estacionamento principal da 

empresa, onde o táxi que trouxera Roberta Funaro continuava a 

aguardando. Foi possível acompanhar o desembarque de Roberta 

Funaro do veículo, de posse da mala de dinheiro: 
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Durante o recebimento da mala com os valores utilindos para 

calar Lúcio Punam por Roberta Funaro, foi possível registrar o se-

guinte diálogo entre a mencionada denunciada e RICARDO 

SAUD: 

ROBERTA: RICARDO, obrigada 
RICARDO: eu queria só que você.., quatrocentos ire? 
ROBERTA: huhum 
RICARDO: só pra você (ininteligível) dinheiro não 
ROBERTA: mas tá tudo certinho, certinho 
RICARDO: precisa abrir não? 
ROBERTA: não, de jeito nenhum 
RICARDO: vá com Deus viu. Olha, tê às ordens... O que precisar 
ROBERTA: RICARDO, obrigada por tudo viu. Nossa, como disse 
a Luisa, você foi nota dez 
RICARDO: ah, obrigado. Desculpa alguma coisa. 

Posteriormente ao mencionado diálogo, Roberta Funaro in-

gressou no táxi e saiu da empresa, dirigindo-se ao estacionamento 
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do Shopping Vila Lobos, Zona Oeste de São Paulo, onde entrou 

num veículo Jaguar de placa FHK 7477. Ao sair do shopping, di-

rigiu-se diretamente ao endereço situado à Rua Conde D'Eu, 1539, 

São Paulo/SP, onde reside. 

Ademais, durante execução de busca e e apreensão realinda a 

residência de Roberta Funaro (ação cautelar n° 4324), foi encon-

trada a quantia de R$ 1.699.800,00 (um milhão, seiscentos e noventa 

e nove mil e oitocentos reais), acondicionada em bolsas e mochilas, 

valores recebidos pela mencionada denunciada que estavam sendo 

pagos mensalmente para compras o silêncio de Lúcio Funaro. 

Com o rompimento do pacto de pagamento por JOESLEY 

BATISTA, a partir da colaborações firmadas com o Ministério Pú-

blico Federal por JOESLEY BATISTA e outros executivos da J&F, 

Lúcio Funaro começou a sinalirar a possibilidade de também firmar 

acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal 

(termo de declaração n° 1 de Lúcio Funaro). Ao tomar conheci-

mento das tratativas, GEDDEL VIEIRA LIMA, político ligado ao 

grupo de MICHEL TEMER, contactou Lúcio Funaro para sondá-

lo se começara a tratar da colaboração com a Procuradoria-Geral da 

República. Ao negar a informação, Lúcio Funaro questionou a ra-

zão da indagação, momento em que GEDDEL VIEIRA LIMA in-

formou que a noticia tinha chegado ao Palácio do Planalto. 

Não fosse pelo recebimento dos pagamentos reali7ados por 

JOESLEY BATISTA com o aval de MICHEL LEMER, o que in-

centivou a Lúcio Funaro a manutenção do "pacto de silêncio", Lúcio 

teria adotada, há mais de um ano, como estratégia de defesa, a cola- 

218 de 245 



PGR 	 Inquéritos n. 4.327/DF e 4.483/DF 

boração premiada e possivelmente teria contribuído com a Justiça 

desde ali para evitar a prática de novos delitos por parte do grupo 

do "PMDB da Câmara" que, como visto, continuou a agir ilicita-

mente. 

2.2.10 Dos demais crimes praticados na atual gestão de MI- 

CHEL TEMER 

O PMDB formali7ou sua saída da base aliada do governo fe-

deral um pouco antes, em 29.3.2016. Em 17.04.2016, a Câmara dos 

Deputados autorizou a instauração de processo de impeachment 

contra Dilma Rousseff, o que culminou no seu afastamento provi-

sório da Presidência da República, em 15.05.2016, e definitivo, em 

31.08.2016. Com  isso, MICHEL TEMER assumiu a Presidência da 

República, em caráter provisório, em maio de 2016, e definitivo em 

agosto de 2016. 

Junto com a ascensão ao poder de MICHEL TEMER, 

houve um rearranjo no núcleo político da organização criminosa. 

Os integrantes, com exceção dos membros do PT, que outrora fize-

ram parte da organização se uniram novamente em torno dos mes-

mos interesses espúrios que motivaram à aliança firmada com o 

governo de Lula e Dilma. 

Nesse sentido, o novo núcleo político da organização crimi-

nosa negociou com o PP a Presidência da Caixa Econômica Fede- 
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tal, o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde', tendo os 

nomes para os cargos sido indicados por Ciro Nogueira e Agui-

naldo Ribeiro, ambos membros da organização criminosa e, respec-

tivamente, Presidente e Líder do Partido na Câmara à época. 

Além de contemplar os interesses do PP, MICHEL I 	EMER 

como já dito, trouxe para o primeiro escalão os denunciados ELI-

SEU PADILHA, MOREIRA FRANCO, GEDDEL VIEIRA 

LIMA e HENRIQUE EDUARDO ALVES. Nomeou ainda Osmar 

Serraglio para Ministro da Justiça a fim de que RODRIGO LOU-

RES assumisse a cadeira na Câmara dos Deputados. Contudo, em 

razão das investigações, GEDDEL VIEIRA LIMA e HENRIQUE 

EDUARDO ALVES tiveram contra si expedidos mandados de pri-

são em razão do envolvimento com os crimes praticados no âmbito 

da presente organização criminosa. GEDDEL e HENRIQUE AL-

VES foram presos no corrente ano por envolvimento em fatos ilíci-

tos relacionados à atuação da organização criminosa. 

Com relação a EDUARDO CUNHA, em 05.06.2016, o Su-

premo Tribunal Federal determinou a suspensão do seu mandato e 

o seu afastamento da Presidência da Câmara. Posteriormente, em 

267Depoimento colaboradores. Vide Termo de Colaboração n. 10 do ex-senador Deicídio 
do Amaral, em que o colaborador discorre sobre a migração dos esquemas de corrupção 
para o Ministério da Saúde: "QUE há verdadeira "queda de braços" para indicação de nomes para as 
agências reguladoras relacionadas à área da saúde, até pela visibilidade negativa que o Caso Lava Jato 
impas aos setores de energia, engenharia e petróko; QUE, atualmente, está a cargo do PMDB do Senado 
indicar nomes para agências reguladoras ligadas à área da saúde; QUE os Senadores EUNICIO DE 
OLIVEIRA, ROMERO JUCÁ e RENAN CALHEIROS possuem papel e força incontestável 
quanto a essas ituficacies; QUE o depoente recorda que as indicaçães mais recentes para as agências 
reguladoras voltadas ao setor da saúde aconteceram em maio de 2015; QUE o depoente remexam que 
houve queda de braço "tremenda" para a indicação de JOSÉ CARLOS DE SOUSA ABRAAO, 
apadrinhado do PMDB do Senado, para o cargo de Diretor-Presidente da Agência Nacional de Saúde". 
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13.09.2016, teve o seu mandato cassado e desde 19.10.2016 está 

preso preventivamente. 

Embora o núcleo político do "PMDB da Câmara" na organi-

zação criminosa tenha se abalado com os desdobramentos das in-

vestigações criminais envolvendo os seus membros, isso não teve 

influência nos negócios escusos mantidos pela organização, apenas 

novos articuladores foram escalados para o papel daqueles que fo-

ram afastados de suas funções. 

Prova disso são as tratativas espúrias mantidas entre Joesley 

Batista e MICHEL TEMER. A relação entre os dois teve início em 

2010, quando foram apresentados por Wagner Rossi e passaram a 

ter encontros frequentes para tratar de interesses privados e escu- 

Após a assunção de MICHEL TEMER à Presidência da Re-

pública, a interlocução com Joesley Batista passou a ser feita por 

ELISEU PADILHA e GEDDEL VIEIRA LIMA, especialmente 

por este que sempre questionava Joesley sobre Lúcio Funaro e 

EDUARDO CUNHA, com receio de que eles pudessem firmar 

acordo de colaboração premiada e prejudicar o núcleo político do 

"PMDB da Câmara" na organização criminosa. Joesley disse a 

GEDDEL VIEIRA LIMA que, apesar de Funaro e CUNHA terem 

sido presos, manteve os pagamentos de valores ilícitos a eles com o 

intuito de desincentivá-los a firmar acordo com o Ministério Pú-

blico Federal.' 

268Depoimentos colaboradores. Vide Termo de Colaboração Unilateral n. 39 de Joesley Ba-
tista, em que o colaborador discorre sobre os pagamentos feitos a EDUARDO CUNHA e 
Lúcio Funaro a fim de impedir que eles firmassem acordo de colaboração premiada com o 
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Com a saída de GEDDEL VIEIRA LIMA do primeiro esca-

lão do governo em razão do seu envolvimento com irregularidades 

praticadas no âmbito da CEF, e as suspeitas em torno também da 

atuação de ELISEU PADILHA, Joesley Batista procurou interlocu-

ção com RODRIGO LOURES, pessoa próxima ao presidente da 

República, através de trocas de áudios de celular no dia 04.03.2017: 

na, -Claro 13n 40 	16.63 

<15 • 	Rodrigo Rocha Louros 

seb, 4 de mar 

il As mensagens que vocé enviar para esta 
conversa e as ligacées agora slio protegidas com 
Criptografia de ponta-a-ponta. Toque para mais 

informações. 

I 

Obrigado! Bom fim de semana. 

Igualmente! 

Be I a 
dom, 5 de mar 

i 
ia 

Ok, onde t encontro? 

O 

Ministério Publico Federal. Segundo Joesley, "quando Temer assumiu a Presidência, o depoente e 
Geddel Vieira Lima inauguraram canal de interlocução; QUE por esse canal, o depoente enviava pedidos 
a Temer, podendo lembrar, em especial, de pálio para que ele interviesse no BNDES a fim de que o 
banco não vetasse a mudança da sede da JSS para o exterior; QUE ainda por esse canal, Geddel, embora 
Ministro de Estado, buscava atualikação constante sobre a situação de EDUARDO CUNHA e Lúcio 
Funaro, sabedor de que o depoente provia ao sustento de ambos; QUE Geddel ela explicito quanto ao te-
mor de que Cunha e Funaro se tornassem colaboradores; QUE Geddel sempre perguntava ao depoente, a 
respeito de Funaro: "E o passarinho? Está calmo?' (vídeo TD 02 Joesley Mendonça 20170407). 

222 de 245 



PGR 	 Inquéritos n. 4.327/DF e 4.483/DF 

No dia 6 de março de 2017, Joesley Batista, em um hotel de 

luxo em São Paulo/SP, encontrou RODRIGO LOURES e solicitou 

que fosse atendido pessoalmente pelo Presidente MICHEL TE-

MER RODRIGO LOURES conseguiu agendar esse encontro para 

o dia seguinte, às 22h30 no Palácio do Jaburu. RODRIGO LOU-

RES, ao avisar da reunião, pediu o número da placa do carro do Jo-

esley para que fosse providenciada a liberação do veiculo na 

portaria do Palácio do Jaburu. Para isso, RODRIGO LOURES 

disse a Joesley que diria à segurança do Presidente que seria ele que 

iria à reunião naquele veiculo, evitando assim que Joesley se identifi-

casse. 

*141  Claro BR aG 	 16:54 	 •••en Claro BR 40 	 16:54 

<15 	Rodrigo Rocha Louras 	Da %, 	< 15 	Rodrigo Rocha Louras 	Do 

conversa e as ligacees agora são protegidas com 
crsotogratia de ponta-a-ponta. Toque para mais 

informações. 

JHW 4401 

ter, Ide mar 

ConfirmadoIs'e 23.00pm? 

22:30 hs 

Combinado, depois t passo placa do 
carro 

Avise quando pousar. Vou acompanha-
i°. 

Ok 

Oi Rodrigo, acabei de chegar na minha 
casa aqui no lago 

Como quer fazer? 

Já te ligo 

Ok 

Quando chegar, entre na garagem. 
Passando a porta principal da casa, fica 
logo à direita. 

O AJO estará te aguardando na garagem 
da casa. 

Foi tudo bem? 

Obrigado 

 

Ok dom, 23 de abr 

dom, 23 de abr 

 

Boa tarde, me liga? 
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Só esta estratégia utilt7ada já nos autoriza a fazer algumas 

afirmações. Primeiro que o encontro não deveria ser do conheci-

mento de terceiros, inclusive os próprios seguranças, o que denota 

que o Presidente sabia de antemão que os assuntos que seriam tra-

tados não eram republicanos (motivo pelo qual também não cons-

tou em sua agenda); segundo, RODRIGO LOURES, além de 

pessoa de relacionamento próximo com MICHEL TEMER, é assí-

duo no Palácio, tanto que se valeu do próprio nome para liberar, 

sem necessidade de verificação, o carro de Joesley; terceiro, havia 

interesse de MICHEL l'EMER nessa reunião, tanto que conseguiu 

no dia seguinte um espaço na sua agenda para atender Joesley. 

O procedimento indicado por RODRIGO LOURES foi ob-

servado por Joesley que foi recebido por MICHEL TEMER no Pa-

lácio do Jaburu sem qualquer identificação. A esse respeito importa 

relatarmos as observações de MICHEL TEMER:"ah você não deu 

nome? Ótimo'. Em outra conversa, agora entre Joesley Batista e 

RODRIGO LOURES, no dia 13/03/2017, este último deu a en-

tender que a prática era comum — "E como aquele, ali da portaria, não 

são controlados por nós, fica tudo em ofil" — e que seria a adotada para fu-

turos encontros entre Joesley Batista e MICHEL 11,MER no Palá-

cio do Jaburu — "Quando for, quando você chegar, e o cara pergunta, teu 

nome é Rodtigo".2" 

269Feitos STE Disse IViICHEL TEMER a Joesley Batista (Inquérito n. 4.483/STF, Áudio 
PR114032017.way, entre 32'04 e 33'07). 

270Feitos STF. Inquérito n. 4.483/STF, Áudio PR2A13032017.way e fls. 846/917, relatório 
policial n. 91/2017. 
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Na conversa entre MICHEL LEMER e Joesley Batista fo-

ram tratados vários assuntos de cunho ilícito, inclusive foi anteci-

pado a Joesley a queda dos juros em 1% pelo COPOM na reunião 

que aconteceria a seguir e foi dito, desta vez por Joesley, sobre paga-

mentos ilícitos que estava fazendo a autoridades com influência na 

Operação Greenfield. Num determinado momento, Joesley questi-

ona MICHEL TEMER sobre qual seria a pessoa com quem ele, Jo-

esley, poderia tratar de seus interesses, agora que GEDDEL 

VIEIRA estava sendo envolvido nas investigações em curso no âm-

bito do Ministério Público. 

Após a confirmação de MICHEL TEMER de que as tratati-

vas sobre assuntos de interesse de Joesley deveriam ser tratados 

com RODRIGO LOURES, o empresário teve mais dois encontros 

com o interlocutor do Presidente para dar continuidade às tratativas 

entabuladas no Palácio do Jaburu: no dia 13/3/2017, Joesley Batista 

recebeu RODRIGO LOURES em sua residência, na cidade de São 

Paulo/SP; no dia 16/3/17, reuniram-se na casa do ex-parlamentar, 

em Brasflia/DF. No último encontro, o empresário reportou a exis-

tência de um procedimento de seu interesse no CADE, relacionado 

à Empresa Produtora de Energia (EPE) de Cuiabárn. De pronto, 

RODRIGO LOURES se disponibilizou a resolvê-lo, e efetivamente 

praticou atos nesse sentido.2" 

2710 nome da empresa é Ambar Energia Limitada (UTE Mário Covas), de propriedade do 
Grupo j&F. 

272Feitos STF. Inquérito n. 4.483, Laudo n. 1247/2017 — INC/DITEC/DPF: Joesley: E é... 
peta ai, deixa eu ler o resto aqui. Reunião com o superintendente adjunto e sua equipe na 
próxima segunda, dia 20. Já tá agendado, ou seja, nosso advogado tem uma reunião com o 
Superintendente Adjunto na segunda e, imediatamente após a reunião, protocolo da 
petição 	documentos requerendo a imediata concessão de medida preventi... preventiva. 
RODRIGO LOURES: Hmm hum. JOESLEY: falei errado, quem concede a liminar é o 
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A partir daí RODRIGO LOURES explica a demanda de Jo-

esley e pede que Gilvandro ou Eduardo acompanhe o caso de 

perto, que promete fazê-lo e conversar com o Kenys, que seria a 

pessoa com quem a empresa da J&F teria reunião. Joesley ainda 

afirma a respeito do contrato a ser firmado com a Petrobras: E... 

enfim... se der certo é um fantasma que eu tirei da minha frente. A gente re-

solve um problema no curto prazo. O pro.... .um ano, dois ano ai, um ano. E 

no final arrebata: — "O TEMER mandou eu falar, eu vou falar é com cê, 

R nrYR Mn Poig I.  você viu que... é... nem eu esperava, mas recebi a nova missão e 
soldado só tem... Gilvandro É... RODRIGO:... uma alternativa: tem que cumprir, nó? Tem 
que, tem que ateu... Gilvandro: É... eu sei disso porque eu também sou assim. RODRIGO: 
(Risos). Gilvandro: É, né? RODRIGO: Mas ficou duas... Gilvandro: Eu sou assim também. 
RODRIGO: É... é você sabe que nessa virada, é... da função anterior, aí, na semana passada 
eu tomei posse, ficaram duas pendências. Eu queria até ajustar isso com você. Você tem um 
minutinho. pode falar? Gilvandro: Com certeza. Posso. 
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nós vamos abrir nesse negócio ai, cinco por cento", RODRIGO LOURES — 

"Tudo bem, tudo ber.274  

Em troca da intervenção do governo federal, a bolding assu-

miu o compromisso de pagar R$ 500.000,00 por semana no mí-

nimo, mas a propina poderia chegar ao patamar de R$ 

38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais) ao longo de aproxima-

damente nove meses a depender do valor da energia.' 

273Feitos STF. Inquérito n. 4.483/STF, Audio PR216032017.wav (mídia de fI. 59), a partir de 
5'35; degravação constante da fl. 20 do Relatório de Análise n. 66-SPEA/PGR. Ver 
também depoimento do Presidente do CADE, Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo. 
RODRIGO LOURES deixou claro, no diálogo com Gilvandro Araújo, que falava em 
nome de MICHEL TEMER e no interesse deste, ao aludir que em apenas um "soldado" que 
cumpria "missões". O montante de propina poderia variar entre R$ 19 milhões e R$ 38 
milhões, a depender do valor do gás durante a vigência do contrato. No Laudo de 
degravação n. 1247/2017 — INC/DITEC/DPF, transcreveu-se outra parte da conversa 
entre Joesley Batista e RODRIGO LOURES, dessa feita sobre o ânimo de EDUARDO 
CUNHA e Lúcio Funaro: RODRIGO LOURES: "E como é que tá... e de resto as outras coisas 
lá... Os nossos outros amigos ki tudo cabno?" Joesley Batista: "o menino aqui de Brasília... Ele deu 
noticia, é.. fresquinha. Mandei... ele teve ontem... lá no escritárá.. Quatrocentos mi/pra ele... Porque 
atrasei uma semana, aio advogado chegou: 'Quê que é?"Não não, é só porque você atrasou, só 
porque atrasou uma semana.' 'Não tá tudo bem'... 'tá resolvido. tá. tranquilo". RODRIGO 
LOURES: "Eu acho que SiIN e... e... e o caso... Eduardo... e...". Joesley Batista: "tó fatendo a 
minha...". RODRIGO LOURES: "Qual que é teu sentimento? Quê que ti acha?'. Joesley Batista: 
"Acho que tá calmo". RODRIGO LOURES: "É porque, eu... até vi que o Eduardo resolveu só... 
soltou nota contra o Renan". Joesley Batista: "Eu acho que tanto o Eduardo quanto o Lúcio tão 
calmos... dai não vem...". RODRIGO LOURES: "Probkmd'. Joesley Batista: "É. Dai eu não vcjo 
problema não" (Inquérito n. 4.483/STF; fls. 68/69 do Laudo n. 1247/2017 — 
INC/DITEC/DPF). 
Documentos. Sobre a nota de EDUARDO CUNHA a que RODRIGO LOURES se 
referiu, observe-se que, no dia 14/03/2017, dois dias antes do diálogo, de fato EDUARDO 
CUNHA soltou nota questionando a probidade de Renan Calheiros. Vide: 
<http://www2.valotcom.br/politica/4899760/preso-cunha-rebate-renan- 
e-diz-que-pais-conhece-probidade-do-rival>. 

274Feitos STF. Laudo n. 1247/2017 — INC/DITEC/DPF e cópia da denúncia oferecida 
contra Temer e Rodrigo Loures. 

275Feitos STF. Inquérito n. 4.483/STF. Entre os elementos de prova, destacam-se gravações 
ambientais em audio efetivadas por Joesley Mendonça Batista: (i) gravação de conversa 
mantida com RODRIGO LOURES em 06/03/2017 (Audio PR206032017.way); 
gravação de conversa com o Presidente da República MICHEL TEMER realizada em 
07/03/2017, por volta de 22h40, no Palácio do Jaburu, Brasflia/DF (Audio 
PR114032017.wav), gravação autentica, conforme Laudo n. 1103/2017-INC/DITEC/PF; 
(Ui) gravação de conversa com o então Deputado Federal RODRIGO LOURES, realizada 
em 13/03/2017, na residência de Joesley Batista, localizada em São Paulo/SP (Audio 
PR2A13032017.wav); (rv) gravação de conversa com o então Deputado Federal 
RODRIGO LOURES, na residência dele, localizada em Brasflia/DF, realizada no dia 
16/03/2017 (Audio PR216032017.wav). Degravações no Relatório de Análise n. 056/2017- 
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Em suma, o interesse de Joesley Batista era que a Petrobras 

fosse obrigada a vender o gás da Bolívia para a empresa, perten-

cente à holding J&F. O processo já se arrastava há quase dois anos 

em razão da discussão travada no processo a respeito da obrigatori-

edade da venda do gás por parte da Petrobras. A empresa (EPE) de 

Cuiabá havia solicitado, no final de 2015 (21.09.2015), mais uma 

vez, o deferimento de liminar para que, com o fornecimento de gás 

garantido, ela pudesse participar de um leilão de energia que aconte-

ceria ainda este ano. 

Um mês após a conversa de Joesley e MICHEL TEMER e, 

depois, com RODRIGO LOURES, a Petrobras apresentou uma 

proposta de acordo com a empresa contemplando o interesse da 

J&F, possibilitando, assim, a participação no leilão e aquisição de 

gás pelo valor que a empresa queria. Antes das tratativas levadas a 

efeito por Joesley Bastista com MICHEL TEMER e RODRIGO 

LOURES, a oferta da Petrobras para o fornecimento de gás era 

num outro patamar de valo?". 

SPEA/PGR. Além disso, houve ação controlada (Ação Cautelar n. 4.315/STF) e 
interceptação (Ação Cautelar n. 4.316/STF), em que a Policia Federal desenvolveu ações de 
campo e escutas ambientais e telefônicas para acompanhar, registrar e comprovar os 
pagamentos de propina. 

276Depoimentos colaboradores. Contrato firmado entre a Petrobras e ÂMBAR ENERGIA 
LTDA (UTE MÁRIO COVAS) anexo à denúncia (3_5 Contrato AM:BAR-EPE UTE 
Mano Covas Firme Inflexível 2017.04.13), bem como o oficio rr. 2092/2016/CADE 
expedido nos autos do Inquérito Administrativo n°. 08700.009007/2015-71 (5_11 
Petrobras CADE PUBLICA_19_05_2016). Frisa-se que no bojo do Autos n° 
08700.009007/2015-04 em trâmite perante o CADE, a Petrobras alegou em petição que 
"mostra-se totalmente desarrazoado cogitar-se de qualquer efeito competitivo da controvérsia existente entre 
a EPE/GOM e a Petrobras. Mais que isso, mostrar-se-ia verdadeiramente temerário determinar à 
Petrobras em sede de cautelar e mediante cognição precária, fornecimento de gás natural à UTE Cuiabá 
em condtko`es desvantajosas à Petrobras e em detrimento dos compromissos assumidos pela Petrobras com 
terceiros, roma: para aumentar os ganhos privados da EPE/GOM.". (Vide ainda TC Unilateral 39 
Joesley Mendonça Batista; TE) 02 20170407 Joesley Mendonça Batista; Anexos 01 a 10 
Joesley Mendonça Batista). 
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Em contrapartida ao acordo firmado, no dia 28 de abril de 

2017, na Pinaria Camelo, em São Paulo/SP, o grupo J&F, por meio 

de Ricardo Saud, paga a primeira parcela da propina acertada, no 

valor de R$ 500.000,00 a RODRIGO LOURES. 
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As demais parcelas apenas não foram pagas em virtude do 

acordo de colaboração firmado entre Joesley Batista e o Ministério 

Público Federal, o que permitiu que fosse feita, pela Polida Federal 

com autorização do Supremo Tribunal Federal, uma ação contro-

lada que comprovou a entrega dos valores e as conversas mantidas 

entre Ricardo Saud e RODRIGO LOURES. 

Os fatos ilícitos deram ensejo à propositura de ação penal 

contra MICHEL TEMER e RODRIGO LOURES, Autos 

4517/STF. Em relação à imputação de corrupção passiva em desfa-

vor de MICHEL TEMER, a Câmara dos Deputados decidiu pelo 

não prosseguimento da ação. 

Mas esse não foi o único crime praticado durante a gestão de 

MICHEL TEMER. Como já visto, houve também a prática de 

crime de embaraço à Justiça, cuja imputação é objeto da presente 
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denúncia e há ainda um terceiro grupo de fatos envolvendo suposta 

atuação ilícita de MICHEL TEMER e outros.' 

Em um dos encontros reali7ados entre RODRIGO LOURES, 

homem de confiança de MICHEL I EMER, e RICARDO SAUD, 

diretor de relações institucionais do grupo J&F, com o objetivo de 

tratar sobre o pagamento da propina que é objeto de denúncia 

apresentada no bojo do Inquérito n° 4483, uma terceira pessoa de 

nome "Ricardo" apareceu e conversou com os interlocutores"' 279 

Em encontro seguinte, RODRIGO LOURES, ao debater as 

formas de efetivar os pagamentos da propina, volta a mencionar o 

nome de "Ricardo", que compareceu ao encontro 

supramencionado, bem como das pessoas de "Celso", "Edgar" e 

"Coronel"?' 

Depreende-se dos diálogos que "Ricardo", "Celso", 

“Edgar.281” e "Coronel' eram pessoas que poderiam intermediar 

277Feitos STF. Ver fls. 19/54 da Petição n. 7.123 (Volume 1). 
278Depoimentos colaboradores. Em depoimento prestado na Procuradoria-Geral da 

República em 10.05.2017, sobre os fatos relacionados a RODRIGO LOURES e MICHEL 
TEMER, denunciados no inquérito n° 4483, RICARDO SAUD esclareceu o seguinte: "A 
hora em que eu estava levantando para ir embora, veio uma pessoa de nome Ricardo, que eu até conheço, ele 
é diretor também de relações butitucional do grupo RODRIMAR, la de Santos (..) O RODRIGO 
pegou e falou 'olha, esse ai é seu xará, você sabe? (...) Doais eu quero te falar sobre ele' (..)" (vide a 
partir dos 09min45s). 
Feitos STF. Vide Relatório Circunstanciado n° 03, de 08/05/2017, constante da AC n. 
4315, fls. 289 e ss. (Volume 1). 

279Feitos STF. Diálogo referente a encontro ocorrido em 24/04/2017, na cafeteria Santo 
Grão, bairro Itaim Bibi, em São Paulo, conforme descrição do Relatório Circunstanciado n° 
03, de 08 de maio de 2017, constante no bojo da AC n. 4315 (fls. 266-357). 

280Feitos STF. A conversa ora transcrita ocorreu inicialmente no café II Batista, no Shopping 
da Vila Olímpia, e, em seguida, no Restaurante Pecorino, no dia de 28/04/2017, por volta 
das 16h23min, conforme informações constante no bojo da AC n° 4315, volume 2, fL 314. 

281Feitos STE Segundo a polida federal, a identidade de "EDGAlt" seria EDGAR RAFAEL 
SAFDIE, conforme mencionado em Relatório Parcial da Policia Federal constante do 
inquérito n°4483 (fls. 846/917). 

282Feitos STE Em relação à pessoa identificada no diálogo como "Coronel", RICARDO 
SAUD também esclarece: "Como eu tinha entregado, eu não, eu autorizei  o arisvaldo entregar 1 
milhão de reais a mando do MICHEL TEMER, para o Coronel Lima, lá, cara que foi Secretário de 
Segurança de São Paulo, eu entendi que ia ser ele que ia continuar, nt, ai eu falei como ele então 	s 
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pagamentos ilícitos para RODRIGO LOURES e MICHEL 

LEMER. No diálogo resta explicitado que a pessoa identificada 

como "Celso" é também da total confiança de MICHEL TEMER. 

Neste contexto é que a RODRIMAR S/A — Transportes, 

Equipamentos e Armazéns Gerais surge no bojo da investigação. 

A terceira pessoa que chegou ao final da conversa reali7ada 

em 24/04/17, na cafeteria Santo Grão, em São Paulo, era 

RICARDO CONRADO MESQUITA, diretor da RODRIMAR 

S/A. No encontro seguinte, ao indicar RICARDO MESQUITA 

como alternativa para operar os valores de que tratavam, 

RODRIGO LOURES repassou a RICARDO SAUD o cartão 

abaixo: 

A pessoa citada no diálogo acima como "Celso", referido 

como "muito amigo" do Presidente da República, MICHEL 

LEMER, é, na verdade, ANTÔNIO CELSO GRECCO, sócio e 

presidente da mesma RODRIMAR S/A. 

Ainda no decorrer das investigações do Inquérito n° 4.483, 

continuar onde cuja entreguei; não, não, lá os canais estão congestionados. Era lá na ARGEPLAN" (a 
partir de 20min47 — mídia constante da AC 4315 e degravada às fls. 312-316). Constata-se, 
portanto, que o coronel referido é JOÃO BATISTA LIMA FILHO, proprietário da 
empresa ARGEPLAN ARQU1LETURA e ENGENHARIA. 
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foram interceptadas ligações telefônicas de RODRIGO LOURES 

que indicam a promulgação de, pelo menos, um ato normativo 

recente que beneficiara diretamente a RODRIMAR S.A., empresa 

na qual atuam RICARDO CONRADO MESQUITA, diretor, e 

ANTÔNIO CELSO GRECCO, sócio e presidente. Foi o chamado 

"Decreto do Portos". 

Em Auto Circunstanciado', a Polida Federal identificou 

várias evidências de que as tratativas diziam respeito à edição do 

Decreto 	9.048/2017, o qual "Altera o Decreto n° 8.033, de 27 de 

junho de 2013, que regulamenta o disposto na Lei nl 12.815, de 5 de junho de 

2013, e as demais disposições legais que regulam a exploração de portos 

organizados e de instalações portuárias" e que teria beneficiado 

indevidamente a RODRIMAR S.A nas pessoas de RICARDO 

CONRADO MESQUITA, diretor, e ANTÔNIO CELSO 

GRECCO, sócio e presidente. 

O inquérito relativo a estes fatos foi autorizado, no dia 12 de 

setembro de 2017, pelo Ministro Rektor'. 

283Feitos STF. Ação Cautelar n. 4316, referente ao inquérito n. 4483, Auto Circunstanciado 
n° 02/2017, datado de 08 de maio de 2017, fl. 320 e ss. 

284No dia 12/09/2017, "O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
autorizou nesta temafeira (12) a abertura de inquérito contra o presidente da República, Michel Temer, 
para investigação de suposta prática dos crimes de corrupção ativa e passiva e de lavagem de dinheiro. O 
novo inquérito, requerido pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, na Petição (PET) 7123, 
envolve possível repasse de valores a Michel Temer e a Rocha Latires e eventual vinculação de serviços 
prestados por representantes da Rodrimar SIA á edição do Decreto dos Portos (Decreto 9.048/2017), 
assinado pelo presidente da República. Ao deferir o pedido, o ministro Barroso observou que, para a 
abertura de inquérito, basta a existência de indícios plausíveis de materialidade e autoria. No caso dos 
autos, o relator considerou que os elementos colhidos pela Procuradoria-Geral da República revelam que 
Rodrigo Rocha Loures, "homem sabidamente da confiança do presidente da República", menciona pessoas 
que poderiam ser intermediárias de repasses ilícitos para o pro'prio presidente, em troca da edição de ato 
normativo de eipe4ico interesse de determinada empresa, no caso, a Rodrimar IA, demonstrando haver 
razoabilidade no pedido de abertura de inquérito formulado pelo procurador-gerw". Notícia do STF, 
disponível 	em: 	<http://www.stf. ius.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?  
idConteudo=355387>. 
Feitos STF. Vide Petição 7.123 em anexo. 
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3. Adequação típica das condutas narradas 

Assim agindo, MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LU-

LIA, EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, HENRIQUE 

EDUARDO LYRA ALVES, GEDDEL QUADROS VIEIRA 

LIMA, RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES, ELI-

SEU LEMOS PADILHA e WELLINGTON MOREIRA 

FRANCO, ao promoverem, constituírem e integrarem dolosa e 

pessoalmente organização criminosa formada por mais de quatro 

pessoas, inclusive agentes públicos que se utilizaram de suas fun-

ções para cometer infrações penais, estruturalmente ordenada e ca-

racterizada pela divisão de tarefas, preordenada a obter vantagens 

no âmbito da Administração Pública direta e indireta e da Câmara 

dos Deputados, cometeram o crime de pertinência a organização 

criminosa qualificado, previsto no art. 2', § 40, II, III e V, da Lei n. 

12.850/2013, sendo que, em relação a MICHEL 1.1.MER, incide 

também o art. 2°, § 3", daquele diploma legal por ter atuado como 

líder da organização criminosa desde maio de 2016. 

A organização criminosa nesse caso se caracteriza pela associ-

ação de bem mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e 

caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com 

objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem econômica e 

política, mediante a prática de infrações penais de penas máximas 

superiores a quatro anos (ao menos corrupção ativa e passiva, eva-

são de divisas e lavagem de dinheiro), todos sancionados com pe- 
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nas máximas superiores a quatro anos de privação de liberdade, e 

de caráter transnacional. 

Parte do produto ou proveito do crime se destinava ao exte-

rior. Outrossim, há transnacionalidade dos delitos. Outra causa de 

aumento de pena decorre do concurso de funcionário público (art. 

§ 49, II, III e V). 

De outra parte, MICHEL TEMER, com vontade livre e 

consciente, instigou JOESLEY BATISTA a pagar, por meio de 

RICARDO SAUD, vantagens indevidas a Lúcio Funaro, com a fi-

nalidade de impedi-lo de firmar acordo de colaboração. Com  essa 

conduta, MICHEL TEMER, JOESLEY BATISTA e RICARDO 

SAUD embaraçaram as investigações de infrações praticadas pela 

organização criminosa, e cometeram, assim, o crime previsto no art. 

2°, §10,  da Lei n. 12.850/2013. 

Além do embaraço, foram descritos vários outros fatos ilíci-

tos que demonstram que a organização criminosa continua a ope-

rar. Nesse sentido, aplica-se a lei vigente a partir de setembro de 

2013 (Lei n. 12.850/13). Conduta permanente, mesmo iniciada an-

tes dessa data, passa a ser regida pela nova lei, nos termos do enun-

ciado da Súmula n. 711 do Supremo Tribunal Federal. A 

organização criminosa não esgotada até setembro de 2013 se en-

caixa no crime surgido após essa data, tipificado no art. 2° do refe-

rido ato normativo. 

4. Requerimentos e pedidos 
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Assim, demonstrada a existência de elementos suficientes de 

materialidade e autoria delitivas, o Procurador-Geral da República 

oferece a presente denúncia contra MICHEL MIGUEL ELIAS 

TEMER LULIA, EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, 

HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES, GEDDEL QUA-

DROS VIEIRA LIMA, RODRIGO SANTOS DA ROCHA 

LOURES, ELISEU LEMOS PADILHA, WELLINGTON 

MOREIRA FRANCO, JOESLEY MENDONÇA BATISTA e 

RICARDO SAUD, bem como requer: 

a notificação dos denunciados para oferecerem resposta 

escrita no prazo de 15 (quinze dias), na forma do art 4° da Lei n. 

8.038/1990 adotando-se a providência prevista no art. 5', se for o caso;; 

a submissão da presente ao que dispõe o art. 86, caput, da 

Constituição Federal; 

o recebimento da denúncia; 

a citação dos acusados para acompanhamento da instru-

ção, nos termos dos aias. 1" a 12 da Lei n. 8.038/1990 e do disposto 

no Código de Processo Penal; 

durante a instrução do feito, a adoção das seguintes dili-

gências: a) oitiva das testemunhas abaixo arroladas; b) outras medi-

das que venham a ser consideradas necessárias; 

confirmada na instrução a prova até agora produzida, o 

acolhimento da pretensão punitiva estatal ora deduzida, com a con-

denação ao final dos acusados da seguinte forma: 
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MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA às 

penas previstas no art 2°, 5 1., § 3" e § 4", inciso II, da Lei n. 

12.850/2013; 

EDUARDO COSENTINO DA CUNHA às pe-

nas previstas no art. 2°, § 49, inciso II, da Lei n. 12.850/2013; 

HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES às pe-

nas previstas no art. 2°, § 4°, inciso II, da Lei n. 12.850/2013; 

GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA às penas 

previstas no art. 2°, § 4°, inciso II, da Lei n. 12.850/2013; 

RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES às 

penas previstas no art 2°, § 4P, inciso H, da Lei n. 12.850/2013; 

ELISEU LEMOS PADILHA às penas previstas 

no art. 2', §, 4°, inciso II, da Lei n. 12.850/2013; 

WELLINGTON MOREIRA FRANCO às pe-

nas previstas no art. 2°, §, 49, inciso II, da Lei n. 12.850/2013; 

JOESLEY MENDONÇA BATISTA às penas do 

art. 2°, 5 1", da Lei n. 12.850/2013, na forma do 29, do Código Pe-

nal; 

RICARDO SAUD às penas do art 2", § 1", da Lei 

n. 12.850/2013, na forma do 29, do Código Penal. 

7) a decretação da perda da função pública para os condena-

dos detentores de cargo ou emprego público ou mandato eletivo, 

principalmente por terem agido com violação de seus deveres para 
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com o Poder Público e a sociedade, nos termos do art. 92 do Có-

digo Penal; 

o perdimento dos valores ilícitos em favor da União, nos 

termos do art. 91, II, b, do Código Penal; 

a condenação dos acusados à reparação dos danos materi-

ais causados por suas condutas, nos termos do art 387, IV, do Có-

digo de Processo Penal, fixando-se um valor mínimo de R$ 

587.101.098,48'; 

a condenação dos acusados à reparação dos danos mo-

rais causados por suas condutas, nos termos do art. 387, IV, do Có-

digo de Processo Penal, fixando-se um valor mínimo equivalente ao 

montante cobrado a titulo de vantagem indevida no caso, no pata-

mar de R$ 55.000.000,00, já que os prejuízos decorrentes da cor-

rupção são difusos (lesões à ordem econômica, à administração da 

Justiça e à administração pública, inclusive à respeitabilidade do par-

lamento perante a sociedade brasileira), sendo dificilmente quantifi-

cados. 

Brasília/DF, 	bro de 2017 

Rodrigo J 	onteiro de Barros 

Procurador-Geral da República 

acids/pj/n/sb 

285Valor de parte do montante recebido a titulo de vantagem indevida. O restante do valor 
pode ser cobrado nos processos que tenham por objeto os crimes praticados pelos 
membros das organizações criminosas. 
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ROL DE TESTEMUNHAS 

ALBERTO YOUSSEF (colaborador), brasileiro, nascido em 
6/10/1967, CPF 532.050.659-72, RG 35064702 — SSP/PR, resi-
dente na Rua Dr. Elias César, n. 155, ap. 601, Jd. Petrópolis, Lon-
drina/PR; 

ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR 
(colaborador), brasileiro, filho de Fernando Ramos de Alencar e 
Julita de Sanes Ramos de Alencar, nascido em 05/05/1948, CPF 
067.609.880-00, RG 7298135, residente na Rua Coronel Bento 
Noronha, n° 165, Jardim Paulistano, São Paulo-SP; 

BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR (colaborador), 
brasileiro, nascido em 30/8/1960, CPF 015.225.538-94, RG 
7.730.356-8 SSP/SP, residente na Rua Codajas n. 372, Condomínio 
Jardim Pernambuco, Leblon, Rio de Janeiro/RJ; 

CLÁUDIO MELO FILHO (colaborador), brasileiro, nascido 
em 18/8/1967, CPF 358.882.885-00, RG 1867619/SSP/BA, resi-
dente no SHIS, QI 7, Conjunto 14, Casa 20, Brasilia/DF; 

DELCIDIO DO AMARAL GOMEZ (colaborador), brasileiro, 
casado, nascido em 8/2/1955, CPF 011.279.828-42, RG 
46900134/SSP/SP, residente na Rua Rodolfo José Pinho, 1330, casa 
4, Jardim Bela Vista, Centro, Campo Grande/MS; 

EMÍLIO ALVES Odebrecht (colaborador), brasileiro, filho de 
Yolanda Alves Odebrecht, nascido 25/01/1945 (72 anos), CPF 
004.403.965-49, residente na Alameda das Catabas, 156, 
apartamento, 302, Caminho das Arvores, Salvador — BA; 

FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA (colaborador), 
brasileiro, filho de Carmem Stefano de Oliveira, CPF 098.272.341-
53, RG 250.889/SSP/DF, residente na Rua Jorge Americano, 380, 
Alto da Lapa, São Paulo/SP; 
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LÚCIO BOLONHA FUNARO, brasileiro, CPF 173.318.908-40, 
RG 11659179-1/SSP/SP, residente na Rua Guadelupe, 54, Jardim 
América, São Paulo/SP, atualmente recolhido no Presídio da Pa-
puda em Brasilia/DF; 

MARCELO BAHIA Odebrecht (colaborador), brasileiro, 
casado, engenheiro, filho de Etnilio Alves Odebrecht e Regina 
Amélia Bahia Odebrecht, nascido em 18/10/1968, natural de 
Salvador-BA, RG 2598834/SSP/BA, CPF 487.956.235-15, 
residente na Rua Joaquim Cândido de Azevedo Marques, 750, 
Jardim Pignatari, São Paulo-SP, atualmente preso na 
Superintendência de Polícia Federal em Curitiba/PR; 

MÔNICA REGINA CUNHA MOURA (colaboradora), brasi-
leira, divorciada, filha de Benjamin Silva Moura e Fidelice Cunha 
Moura, nascida em 09/08/1961, natural de Feira de Santana/BA, 
CPF 441.627.905-15, RG 01199250-60, residente no Condomínio 
Parque Interlagos, Rua do Me, Quadra F, Lote 5, Casa 105, Cama-
çari/BA; 

PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE 
NETO, brasileiro, nascido em 07/01/1948, filho de Clarice Roma 
de Oliveira Andrade, inscrito no CPF/MF sob o n" 004.458.604-
30, atualmente recolhido na carceragem da Superintendência de 
Policia Federal em Curitiba/PR; 

PEDRO AUGUSTO RIBEIRO NOVIS (colaborador), 
brasileiro, casado, filho de Renato Augusto Novis e Maria  Elisa 
Ribeiro Novis, nascido em 24/05/1947, natural do Rio de Janeiro, 
RG 565.091-70/SSP/BA, CPF 002.272.345-53, residente na Av. 
Prof. Fonseca Rodrigues, n.° 960, apt. 25, Alto de Pinheiros, São 
Paulo/SP; 

JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO (colaborador), 
brasileiro, casado, nascido em 18/12/1946, filho  de Expedito 
Machado da Ponte e Daisy de Oliveira Machado, com terceiro grau 
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completo, CPF 108.841.497-49, RG 2004002118924 — SSP/CE, 
residente na rua Dr. Pedro Sampaio, 180, Delurdes, Fortaleza/CE; 

CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA (colaborador), 
brasileiro, CPF 325.470.564-53, residente na Rua Estrada de Aldeia, 
s/n., Condomínio Clube Alvorada, Camaragibe, Pernambuco; 

CÉSAR RAMOS ROCHA (colaborador), brasileiro, casado, filho 
de Valdemar Barbosa Rocha e Estelina Ramos Rocha, nascido em 
30/05/1966, natural de Itumbiara/GO, CPF 363.752.092-53, RG, 
2892909/SSP/GO, residente na Rua Carlos Weber, 663, apto 24-A, 
Vila Leopoldina, São Paulo/SP; 

EDUARDO COSTA VAZ MUSA, brasileiro, divorciado, CPF 
425.489.187-34, e RG 6107069, residente na Avenida Alexandre 
Ferreira, número 76, apto 501, Bairro Lagoa, na cidade do Rio de 
Janeiro/RJ; 

FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES (colaborador), 
brasileiro, nascido em 23/7/1967, CPF ti. 490.187.015-72, residente 
na Avenida Lúcio Costa, n. 3600, BI. 1, Barra da Tijuca, Rio de Ja-
neiro/RJ; 

JÚLIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO (colaborador), 
brasileiro, CPF 416.165.708-06, RG 32183495 - SSP/SP, com ende-
reço na rua Oscar de Almeida, n. 40, Morumbi, São Paulo/SP; 

LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, brasileiro, casado, 
filho de Paulo Soares e Elza Joanna da Rocha Soares, nascido em 
23/02/1962, natural de São Paulo/SP, RG 12.617.267 SSP/SP, CPF 
036.210.248-16, residente na Rua Leme do Prado, 200, apto 232-c, 
São Paulo/SP (colaborador); 

MARCIO FARIA DA SILVA (colaborador), brasileiro, casado, 
engenheiro civil, CPF 293.670.006-00, RG 162775/SSP/MG, filho 
de Augusto Batista da Silva e Iva Faria Gontijo da Silva, nascido em 
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02/12/1953, natural de Arcos/MG, residente na Rua Joaquim José 
Esteves, 60, ap. 41-A, Alto da Boa Vista, São Paulo/SP; 

NESTOR CUIRAT CERVERÓ (colaborador), brasileiro e espa-
nhol, filho de Nestor Cutiat Sancho e Carmen Cerveró Torrejon, 
nascido em 15/8/1951, CPF 371.381.207-10, RG 
2.427.971/SSP/RJ, residente na Estrada Neuza Goulart Brizola, n. 
800, casa 2, Itaipava, Petrópolis/RJ; 

PAULO ROBERTO COSTA (colaborador), brasileiro, nascido 
em 1/1/1954, CPF n. 302.612.879-15, documento de identidade n. 
1708889876/CREA/RJ, com endereço na Rua Ivando de Azam-
buja, casa 30, condomínio Rio Mar IX, Barra da Tijuco., Rio de Ja-
neiro/RJ; 

RICARDO RIBEIRO PESSOA (colaborador), brasileiro, CPF 
n. 063.870.395-68, com endereço na Alameda Ministro Rocha Aze-
vedo, n. 872, apartamento 141, Jardins, São Paulo, São Paulo, com 
endereço profissional na sede da empresa UTC Engenharia S/A, 
localinda na Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, n. 384, 
Chácara Santo Antônio, São Paulo, São Paulo; 

ROGÉRIO SANTOS DE ARAUJO (colaborador), brasileiro, 
casado, filho de Lauro Lacaille de Araújo e Yolanda Santos de 
Araújo, nascido em 19/09/1948, natural do Rio de Janeiro/RJ, CI 
DETRAN RJ 031027738-6, CPF 159.916.527.91, residente na Rua 
Igarapava, 90, apartamento 801, Rio de Janeiro/RJ, 

AUGUSTO ROQUE DIAS FERNANDES FILHO (colabora-
dor), brasileiro, nascido em 2/7/1953, CPF 509.161.067-72, RG 
039999560/SSP/RJ, residente na Rua Comandante Marcolino de 
Souza 443, bloco 3, apto. 302, Itaipava, Petrópolis/RJ; 

HENRIQUE SERRANO DO PRADO VALLADARES 
(colaborador), brasileiro, divorciado, filho de Francisco Miguel do 
Prado Valladares e Maria Isaura Serrano do Prado Valladares, 
08/09/1956, natural de Salvador-BA, CREA/BA 11404D, CPF 
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133.336.315-04, residente na Av. Epitácio Pessoa, 2300, apt 701, 
bloco 1, Rio de Janeiro/RJ; 

ROGÉRIO NORA DE SÁ (colaborador), ex-executivo da 
ANDRADE GUTIERREZ, brasileiro, nascido em 21/04/1949, 
filho de Idafina Dias Nora de Sá, inscrito no CPF/MF sob o n" 
189.039.917-53, residente da Rua Leopoldo Couto de Magalhães 
Junior, no 1274, apartamento 161, Itaim Bibi, São Paulo/SP; 

SÉRGIO LINS ANDRADE, brasileiro, casado, engenheiro, filho 
de Sonia Pimentel Lins de Andrade, carteira de identidade 
18.049/D-CREA-RJ, CPF 235.755.577-72, residente na Rua 
Embaixador Graça Aranha, 76, Condomínio Jardim Pernambuco, 
Leblon, Rio de Janeiro/RJ; 

ARIEL PARENTE COSTA (colaborador), brasileiro, casado, fi-
lho de Francisco Manoel Ferreira Costa e Benvinda Parente Costa, 
nascido em 28/09/1944, Cruzeiro do Sul/Acre, RG 561043 
SDS /PE, CPF 043.430.264-34, residente na Avenida Boa Viagem, 
no 4610, ap. 1200, Recife/PE; 

JOÃO ANTÔNIO PACÍFICO FERREIRA (colaborador), bra-
sileiro, nascido em 16/11/1953, CPF 093.964.114-34, RG 956.622 
— SSP/PE, residente na Rua dos Sapotis, s/n, Reserva do Paiva, 
Cabo de Santo Agostinho/PE, Condomínio Vila dos Corais, Torre 
4, ap. 102, Norte. 

ALEXANDRE ROSA MARGOTTO (colaborador), brasileiro, 
filho de Elisabeth Rosa Margotto, nascido em 24/11/1973, CPF 
990.799.689-00, RG 16.633.968-4, residente na Rua Dt Mario 
Ferra; 95, Apto. 104, Jardim Europa, São Paulo/SP; 

FÁBIO FERREIRA CLETO (colaborador), brasileiro, filho de 
José Waldemar Junqueira Cleto e Cylka Ferreira Cleto, nascido em 
12/05/1971, CPF 15306436862, residente na Alameda dos 
Sombreiros, 297, Quinta da Baroneza, Bragança Paulista/SP; 
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RICARDO PERNAMBUCO (colaborador), brasileiro, CPF 
005.994.687/34 e RG 1.511.390 (IFP/RJ), residente e na Rua do 
Parque, 31, São Cristóvão Rio de Janeiro/RJ; 

RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR (colaborador), 
brasileiro, portador do CPF 002.219.087-22 e RG 082429663 
(IFP/RJ), residente na Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 50, 1° 
andar, São Paulo/SP; 

ANTONIO PALOCCI FILHO, brasileiro, casado, médico, filho 
de Antonio Palocci e Antonia de Castro Palocci, nascido em 
04/10/1960, portador da identidade civil 10530521/SP, inscrito no 
CPF/MF sob o n. 062.605.448-63, residente na Alameda Itu, 593, 
ap. 131, bairro Jardim Paulista, São Paulo/SP, atualmente preso na 
Superintendência da Polícia Federal em Curitiba/PR; 

HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO 
(colaborador), RG 68486561, CPF 105.062.765-20, brasileiro, 
casado, filho de Hilberto Mascarenhas Alves da Silva e Neyde Silva 
da Silva, nascido em 16/11/1955, natural de Salvador/BA, 
residente na Rua Sabino Silva, 443, apartamento 901, Salvador/BA; 

JOSÉ DE CARVALHO FILHO (colaborador), brasileiro, nas-
cido em 11/7/1950, CPF 077.483.375-00, RG 0045379980 — 
SSP/BA, residente na Avenida Orlando Gomes S/N, Condomínio 
Parque Costa Verde, Rua A, Quadra F, Lote 1, Piatã, Salvador/BA; 

PAULO HENYAN YUE CESENA (colaborador), brasileiro, 
divorciado, filho de Carlos Cesena e Cheng Faun Yue Cesena, 
nascido em 11/09/1972, natural de São Paulo, RG 19.951.448-3, 
CPF 173.429.088-94, residente na Rua Desembargador Amorim 
Lima, n° 250, apartamento 61, São Paulo/SP; 

OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO (colaborador), brasi-
leiro, nascido em 31/5/1951, CPF 129.364.566-41, RG M479057 
SSP/MG, residente na Rua Afonso Braz, 115, ap. 91, São Paulo/SP; 
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JOSÉ YUNES, OAB/SP 13.580, com endereço profissional na 
Rua Capitão Francisco Padilha, 90, Jardim Europa, São Paulo/PS 

NELSON JOSÉ DE MELLO (colaborador), brasileiro, casado, 
CPF 130.110.221-00, RG 493340/SSP/GO, residente na Rua Car-
doso de Almeida, 841, bloco A, apto 181, Perdizes, São Paulo/SP; 

JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO [LÉO 
PINHEIRO], brasileiro, filho de Izalta Ferraz Pinheiro e de José 
Adelmátio Pinheiro, nascido em 29/09/1951, CPF 078.105.635-72, 
com residência na Rua Roberto Caldas Kerr, n° 151, Edifício 
Planalto, Alto de Pinheiros, em São Paulo/SP, atualmente recolhido 
na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba/PR; 

MARCOS DE QUEIROZ GRILLO (colaborador), brasileiro, 
natural de São Paulo, SP, divorciado em união estável, filho de 
Odair Grillo e Sylvia de Queiroz Grilo, nascido em 14 de julho de 
1951, economista, identidade número 2.107.536 IFP, CPF número 
219.496.467-34, residente à Estrada Nemesio Schimidt, Km 3,1, 
São Pedro da Serra, Nova Friburgo/RJ; 

FLÁVIO DAVID BARRA (colaborador), brasileiro, nascido em 
6/5/1962, CPF n. 533.858.226-34, com endereço na Rua Inhambú, 
97/21, Moema, São Paulo/SP. 
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