
 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Distrito Federal

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 10a VARA FEDERAL DA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Petição/manifestação n° /2016-MPF/PRDF

Referências: processos nº 62094-42.2016.4.01.3400, 62099-64.2016.4.01.3400 e 62092-

72.2016.4.01.3400

(Obs: Correlacionar com Operação Greenfield – inaugurada a partir de processos

distribuídos por dependência aos autos nº 35352-77.2016.4.01.3400)

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  vem  perante  Vossa  Excelência

ratificar  a  denúncia apresentada  pelo  Procurador-Geral  da  República  no  bojo  do  processo

renumerado como 62094-42.2016.4.01.3400, bem como realizar os requerimentos enunciados  a

seguir.

Em primeiro lugar, por entender que a denúncia de fls. 10/74 (dos autos nº 62094-

42.2016.4.01.3400)  contém todos os elementos  exigidos pelo art.  41 do Código de Processo

Penal, bem como está instruída com fartos elementos comprobatórios dos elementos de autoria

de materialidade referentes aos delitos especificados às fls. 73/74 dos respectivos autos, restando

inconteste  a  existência  de  justa  causa  para  a  ação  penal,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO

FEDERAL  requer  expressamente  a  ratificação  da  mencionada  denúncia  e  que  seja  ela

integralmente recebida, a fim de inaugurar o processo judicial de persecução criminal em face

dos  acusados  EDUARDO  CONSENTINO  DA  CUNHA,  HENRIQUE  EDUARDO  LYRA

ALVES, LÚCIO BOLONHA FUNARO, FÁBIO FERREIRA CLETO e ALEXANDRE ROSA

MARGOTTO.

Em segundo lugar, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL registra que a ação

penal  em comento  apresenta conexão intensa com os  fatos  criminosos  apurados no bojo da

Operação Greenfield (inaugurada por  dependência  ao processo nº  35352-77.2016.4.01.3400).
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Em especial, pelos objetos dos investimentos sob apuração, a conexão alcança diretamente os

seguintes  casos  já  deflagrados  na  Operação:  (i)  caso  Florestal/Eldorado  (por  conta  do

investimento do FI-FGTS na Eldorado, por meio da aquisição de debêntures); e (ii) caso Invepar

(por conta do investimento do FI-FGTS na LAMSA, da INVEPAR). Em razão de alcançar a

denúncia possível corrupção ocorrida no âmbito da Vice-Presidência de Gestão de Ativos de

Terceiros da Caixa Econômica (VITER/CEF), que foi alvo de busca e apreensão na Operação

Greenfield e que possivelmente foi utilizada, no passado, para finalidades criminosas na gestão

de  fundos  de  investimentos  (vários  deles  que  têm  como  cotistas  os  Fundos  de  Pensão

investigados), os fatos da denúncia sob exame também possuem correlação com os seguintes

casos  da  Operação  Greenfield:  (iii)  caso  FIP  OAS  Empreendimentos;  (iv)  caso  FIP  RG

Estaleiros;  (v)  caso  FIP Sondas;  (vi)  e  caso  FIP CEVIX.  Outrossim,  os  fatos  denunciados

apresentam  ainda  correlação  com  investimentos  de  Fundos  de  Pensão  e  do  Fundo  de

Investimento  do  FGTS  (FI-FGTS)  que  hoje  já  são  objeto  de  exame  por  parte  da  equipe

interdisciplinar investigadora da Operação Greenfield e que não foram ainda objeto de medidas

judiciais de deflagração; tal é o caso, por exemplo, (vii) do Fundo de Investimento Imobiliário

(FII) PM (Porto Maravilha), que foi veículo de investimento do FI-FGTS na Trump Towers Rio,

e que favoreceu, de forma suspeita, o grupo econômico THE TRUMP ORGANIZATION.  A

investigação desse último investimento do FI-FGTS pode ainda apontar elementos para, no bojo

da  Operação  Greenfield,  apurar-se  também outro  investimento  lesivo  ao  Fundos  de  Pensão

Serpros e à entidade estadual de previdência Igeprev (do Tocantins), qual seja, (viii) o FIP LSH,

que favoreceu a empresa LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e o grupo

empresarial  THE TRUMP ORGANIZATION.

A análise conjunta dos fatos denunciados nos autos em epígrafe e  no bojo da

Operação Greenfield denotam, em grande número de casos, a similitude de favorecimentos do

FI-FGTS  em sintonia  com os  Fundos  de  Pensão,  ou  seja,  a  coincidência  de  investimentos

comuns  que  apontam  para  um  processo  decisório  político  que  escapa  à  formalidade  da

documentação oficial  que serviu  para  as  decisões  de  investimentos  investigadas.  Portanto,  é

indispensável,  para  o  total  esclarecimento  da  teia  criminosa,  que  os  fatos  denunciados  no

processo em epígrafe sejam reunidos com os demais processos da Operação Greenfield.
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Assim, por tais razões, ademais de ratificar integralmente a denúncia de fls. 10/74

dos autos nº 62094-42.2016.4.01.3400, requer-se que os processos decorrentes desses processos,

ou que sejam conexos (como, por exemplo, os processos nº 62099-64.2016.4.01.3400 e 62092-

72.2016.4.01.3400)  com  eles,  sejam  considerados  correlatos  aos  processos  da  Operação

Greenfield (inaugurada por dependência ao processo nº 35352-77.2016.4.01.3400).

Por tal razão, a denúncia aqui ratificada deve ser tomada pela 10ª Vara Federal da

Seção Judiciária do Distrito Federal como a primeira denúncia apresentada no bojo da Operçaão

Greenfield. Solicita-se, assim, que, na capa dos processos em epígrafe, seja feita a identificação

da Operação Greenfield.

Outrossim, na linha doutros pedidos já aduzidos e deferidos pelo juízo no bojo da

Operação  Greenfield,  requer-se  autorização  judicial  expressa  para  o  compartilhamento  das

provas  dos  processos  em  epígrafe  com  as  instituições  que  vêm  trabalhando  no  esforço

investigativo  comum da Greenfield,  quais  sejam,  a  CVM, a  PREVIC,  a  Receita  Federal  do

Brasil, o Tribunal de Contas da União, a Caixa Econômica Federal, o Banco Central do Brasil, a

FUNCEF, a PETROS e a Petrobras, ademais, obviamente, da Polícia Federal e doutros órgãos do

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

Finalmente, considerando a prisão do acusado LÚCIO BOLONHA FUNARO nos

autos nº 62099-64.2016.4.01.3400, e aplicando-se analogicamente o art.  7º, 5, da Convenção

Americana  de  Direitos  Humanos  (Pacto  de  San  José),  requer-se  a  designação  imediata  de

audiência de custódia, a fim de que o mencionado acusado seja preliminarmente ouvido pelo

juízo sobre os fatos que justificaram sua prisão cautelar e para que seja indagado sobre sua

eventual  vontade  de  colaborar/cooperar  com as  medidas  de  instrução  do  processo  e  outras

medidas  de  investigação  ainda  em  curso.  Em  caso  de  realização  urgente  da  audiência  de

custódia, informa o membro ministerial signatário que pode ser devidamente intimado, para esse

fim,  por meio eletrônico (e-mail:  anselmolopes@mpf.mp.br) ou por via  telefônica (61-3313-

5268).
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Finalmente, requer-se seja conferida publicidade aos autos após o recebimento da

ação penal, com a ressalva de eventuais documentos intrinsecamente sigilosos que assim sejam

classificados pelo juízo.

Eis os termos em que se requer deferimento.

Brasília, 21 de outubro de 2016.

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES

Procurador da RepúblicaProcurador da República
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