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Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes, 

A Procuradora-Geral da República, no uso de suas atribuições constitucionais e 

legais, manifesta-se nos termos que se seguem. 

Trata-se de inquérito instaurado para apurar fatos envolvendo o ex-Senador da 

República Moo NEVES DA CuNHA pela prática de crimes de corrupção passiva (art. 317 

do Código Penal), bem como lavagem de dinheiro (art. 1° da Lei n° 9.613/1998), consis-

tente no recebimento de vantagem indevida por empresas contratadas por FURNAS 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
Brasília/DF 
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CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., ao passo que a lavagem de dinheiro seria realizada por pes-

soas jurídicas ligadas a Andréa Neves da Cunha, além da utilização de doleiros para envio 

de valores ao exterior. 

A investigação iniciou-se a partir de elementos colhidos na PET n° 5.283 e na 

PET n° 6.015, que contêm o termo de colaboração de ALBERTO YOUSSEF e de DELCIDIO DO 

AMARAL, respectivamente. 

Na Petição n° 5283, noticiou-se que o PSDB, por intermédio do então Senador 

AÉCIO NEVES, tinha influência na direção de FURNAS, juntamente com o Partido Progres-

sista, sobre a qual recai a suspeita de pagamento de vantagens indevidas por empresas contra-

tadas. O relato de supostos fatos criminosos atribuídos ao então Senador constou inicialmente 

no Termo de Colaboração n° 20 de ALBERTO YOUSSEF, lavrado em decorrência de acordo de 

colaboração premiada homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Os mesmos fatos foram 

posteriormente reafirmados no Termo de Declarações Complementar n°21. 

A PET 5.283 veio a ser arquivada em 6/3/2015, a pedido da Procuradoria-Geral 

da República, ao fundamento de não terem sido identificados, na ocasião, outros elementos 

de prova que apoiassem a instauração de um inquérito. Naquela oportunidade, esclareceu-se 

que o testemunho de ALBERTO YOUSSEF era vago e assentado apenas em relatos de terceiros, 

sendo um deles, ao tempo das declarações, já falecido (JOSÉ JANENE), de modo que inexis-

tia suficiente concretude nos dados colhidos a lastrear uma linha de investigação. 

Contudo, nos autos da Petição n° 6.015, surgiram informações, supervenientes ao 

arquivamento, indicando novos elementos probatórios que autorizavam a reabertura da inves-

tigação, a saber, o depoimento prestado por DELCIDIO DO AMARAL GOMEZ (Termo de Cola-

boração n° 04) em que trata dos mesmos fatos referidos na PET 5.283, sendo que agora sob a 

perspectiva de alguém que ocupava uma posição privilegiada em relação aos episódios e que, 

por isso, apresentava detalhes da conduta criminosa. 

Somado a isso, foram juntados novos documentos que, reforçados com os ele-

mentos de provas preexistentes, instruíram o pedido de desarquivamento da PET 5.283 e a 

instauração de inquérito em face de AÉCIO NEVES DA CUNHA, o que foi autorizado pelo Mi-

nistro Relator. 

Este inquérito objetiva apurar, portanto, os fatos narrados por dois colaborado-

res em momentos distintos. 
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A fim de detalhar todo o trabalho investigativo realizado até então, bem como 

apresentar os elementos probatórios já coligidos, primeiro se traz os depoimentos de 

ALBERTO YOUSSEF e DELCIDIO DO AMARAL. Após, passa-se à descrever especificamente 

os fatos objetos desta investigação. 

II.!. Dos RELATOS DE ALBERTO YOUSSEF 

Consta do depoimento de ALBERTO YOUSSEF que, durante o governo do PSDB, 

de 1994 a 2001, havia na empresa FURNAS influência política tanto do PP como do PSDB: 

cada um era responsável por uma diretoria. Na época dos fatos, o dinheiro do esquema que 

atuava em FURNAS era recolhido por JOSÉ JANENE e entregue ao colaborador para que ele o 

remetesse para quem fosse determinado por JANENE. ALBERTO YOUSSEF afirmou que enviava 

dinheiro para Londrina ou Brasília, tendo recebido recursos em Bauru e em São Paulo. 

Em Bauru, funcionava a sede da empresa BAURUENSE, de propriedade de AIRTON 

DARÉ (já falecido, conforme certidão de óbito à fl. 676), o qual prestava serviços de locação 

de veículos, limpeza e segurança a FURNAS. Segundo o colaborador, um funcionário de 

JANENE eventualmente coletava dinheiro no mencionado local, além de ter presenciado oca-

sião em que AIRTON DARÉ entregou valores ao próprio JANENE. Ademais, em algumas ocasi-

ões foram entregues recursos por terceiros em nome das empresas BAURUENSE e CAMARGO 

CORREA, sendo essas as únicas empresas envolvidas no esquema de FURNAS das quais o co-

laborador tem noticias. O controle da movimentação financeira relacionado às mencionadas 

empresas era feito manualmente por meio de anotações de ALBERTO YOUSSEF. 

O colaborador narrou episódio envolvendo a cobrança de valores pendentes pela 

CAMARGO CORREA relacionadas à obra de uma barragem. O valor pendente seria de R$ 4 mi-

lhões de reais e foi cobrado em uma visita à sede da construtora, ocorrida no ano de 2002, na 

qual o colaborador acompanhou JOSÉ JANENE. Na ocasião, um representante da construtora 

chamado JOAO HAULER afirmou que não havia nada a ser pago, alegando que alguém do 

PSDB teria recebido esse valor. 

Embora não tenha o representante da CAMARGO CORREA afirmado a quem teria 

sido paga a comissão pelo contrato de FURNAS, o colaborador informou que quem teria influ-

ência junto à diretoria de FURNAS seria o então Deputado Federal AÉCIO NEVES, o qual rece-

beria recursos por meio de sua irmã. Essa ligação de AÉo0 com o esquema de pagamento de 
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propinas de obras da empresa estatal de energia foi revelada por JOSÉ JANENE, mas também 

seria de conhecimento de AIRTON DARÉ. 

ALBERTO YOUSSEF afirmou acreditar que tal esquema de comissionamento junto 

a FURNAS foi encerrado depois de 2002, quando JANENE passou a não ter mais influência so-

bre a empresa. 

Ouvido novamente acerca destes fatos no Termo de Declarações Complementar 

n° 21, ALBERTO YOUSSEF afirmou que o PSDB, por meio de Mcio NEVES, "dividiria" uma 

Diretoria em FURNAS COM o Partido Progressista, por meio de JOSÉ JANENE. Também afir-

mou que ouviu que A.Éclo teria recebido valores mensais, por intermédio de sua irmã, de uma 

das empresas contratadas por FURNAS, a BAURUENSE, no período entre 1994 e 2000/2001. 

Em relação ao esquema de propina relacionado ao PSDB, ALBERTO YOUSSEF 

afirmou que os valores sequer passavam por JosÉ JANENE, pois se tratavam de duas frentes 

diferentes e, segundo soube por JANENE e ANTONto DARÉ, o operador do PSDB na época se-

ria a irmã de AÉCIO NEVES. 

11.2. Dos relatos de Deicídio do Amaral 

Diante do novo depoimento, colhido no bojo da colaboração celebrada por 

DELCIDIO DO AMARAL GOMEZ (termo de colaboração n. 04), este inquérito foi instaurado. 

O ex-Senador declarou que DIMAS FABIANO TOLEDO foi por muito tempo Diretor 

de Engenharia de FURNAS, por vários governos. Quando o Partido dos Trabalhadores assu-

miu o Governo Federal, DIMAS já era Diretor. O então Diretor tinha forte apoio do Partido 

Progressista - PP e do PSDB, por meio de AÉCIO NEVES. 

O colaborador afirmou que fez uma viagem com o ex-Presidente LULA para Cam-

pinas no avião presidencial, em 06 de maio de 2005, momento em que LULA perguntou quem 

era DIMAS Tomo, ao que DELcímo respondeu ser uma pessoa muito competente do setor 

elétrico. Na continuidade da conversa, LULA mencionou que assim que assumiu o governo, 

JANENE pediu a manutenção de DIMAS TOLEDO, posteriormente, AÉCIO NEVES também pe-

diu pela manutenção do mencionado Diretor. Ademais, o ex-presidente teria afirmado que o 

PT, que era contra a manutenção, estaria a favor, concluindo com a frase: "Pelo jeito ele está 
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roubando muito!"' . Narra que JosÉ DIRCEU também pediu a LULA para DEVIAS TOLEDO con-

tinuar a frente da Diretoria de Engenharia de FURNAS. 

Por outro lado, a afirmação de que DlIvLAS TOLEDO "estaria roubando muito", se-

gundo o colaborador, significa que seria necessário muito dinheiro para manter três grandes 

frentes de pagamentos a três partidos importantes, quais sejam, PP, PSDB e PT. 

Em relação à influência de DIMAS TOLEDO na estatal, DELCiDIO DO AMARAL afir-

mou que o diretor tinha grande protagonismo em FURNAS e os demais Diretores eram coad-

juvantes, até mesmo porque a Diretoria de Engenharia era a mais forte, pelo orçamento e 

pelas obras, sendo, portanto, a mais "poderosa'. DELCIDIO afirmou que o mencionado dire-

tor possuía vínculo muito forte com AÉcio NEVES. 

Narrou também o episódio da chama "Lista de FURNAS", documento que surgiu 

durante a CPMI dos Correios e que indicava repasse de valores a políticos. Embora o colabo-

rador acredite que a lista seja materialmente falsa, aduz que seu conteúdo é verdadeiro na-

quilo que aponta para doações destinadas a vários políticos, sabendo informar que DIMAS 

operacionalizava pagamentos de valores ilícitos a AÉcio NEVES, assim como também ao PP, 

via JosÉ JANENE, além do PT. 

Em relação a AIRTON DARÉ, mencionado por ALBERTO YOUSSEF como alguém 

que pagava propina oriunda do esquema, o colaborador afirmou que o empresário dono da 

BAURUENSE, prestadora de serviços em FURNAS, era muito próximo de DEVIAS TOLEDO, tanto 

que a BAURUENSE cresceu muito na gestão deste. 

Acrescenta que a empresa BAURUENSE é algo muito pequeno dentro do es-

quema de FURNAS, o qual envolvia as mesmas investigadas na Operação Lava Jato, ou 

seja, ANDRADE GUTIERREZ, OAS, CAMARGO CORREA, ODEBRECHT, entre outras. 

11.3. Da investigação 

1 	Segundo o colaborador, quando o Partido dos Trabalhadores assumiu o governo houve movimentação para 
mudanças na diretoria de FURNAS, especificamente a diretoria de engenharia ocupada por Dimas Toledo, o 
que não veio a ocorrer. 

2 	Segundo Deicídio do Amaral, a Diretoria de Engenharia de FRUNAS era a mais propícia a gerar valores de 
propina a agentes públicos, conforme o seguinte relato: "a Diretoria de Engenharia de FURNAS é a'joia 
da coroa' da ELETROBRAS, sendo a mais cobiçada pelos partidos; QUE questionado por que ela é mais 
cobiçada, respondeu que não há dúvidas que FURNAS foi usada sistematicamente para repassar valores 
para Partidos; QUE o que se vê hoje na PETROBRAS ocorreu, sem dúvida, em FURNAS, em vários 
governos, e talvez afigura mais emblemática neste sentido seja o próprio DIMAS, que passou muitos anos 
na Diretoria, tendo grande longevidade". 
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No curso da investigação, foi possível estabelecer algumas conexões entre o re-

lato dos colaboradores e outras apurações que tiveram como objeto o pagamento de vanta-

gem indevida decorrente de contratos de FURNAS. 

Obteve-se informação de que DIMAS FABIANO TOLEDO e AIRTON ANTONIO DARE 

foram denunciados' em 2012 (ao lado de diversas outras pessoas) pelo Ministério Público Fe-

deral perante a 2' Vara Federal do Rio de Janeiro por participação em um "esquema de arre-

cadação de vantagens indevidas (propinas)" no âmbito da empresa FURNAS, "custeadas 

mediante superfaturamento de obras e serviços" (Inquérito n. 1835/2005, autos de n.° 

2005.51.01.517099-44). 

A denúncia ofertada nos autos do inquérito n. 1835/2005 (autos de n.° 

2005.51.01.517099-4) — e posteriormente declinada para a Justiça Estadual — narra modus 

operandi muito semelhante ao noticiado pelos colaboradores ALBERTO YOUSSEF e DELCIDIO 

DO AMARAL, com o pagamento de vantagens indevidas para servidores públicos e políticos 

no âmbito da empresa FURNAS por empresas interessadas em contratar. Há menção ao ex-

diretor de Furnas, DlIvIAS TOLEDO. Este seria o responsável por gerenciar uma espécie de 

"fundo" de valores ilícitos, que eram recursos disponibilizados a políticos sob o pretexto de 

financiar campanhas. 

Na época dos fatos, DIMAS TOLEDO foi Diretor de Engenharia de FURNAS. Em in-

vestigação do Ministério Público do Trabalho sobre terceirização irregular, DEVIAS TOLEDO 

foi apontado como administrador dos contratos de terceirização. Ainda segundo divulgado, 

dos terceirizados de FURNAS, 80% eram contratados pelo Grupo BAURUENSE, que entre 2000 

e 2006 recebeu R$ 826 milhões de reais de FURNAS em 28 contratos para prestação de servi-

ços. Em ao menos cinco contratos não houve licitação'. 

Ouvido no Inquérito 1835/2005 perante a Polícia Federal do Rio de Janeiro em 

10 de fevereiro de 2006, DIMAS FABIANO TOLEDO afirmou que conhece o então governador 

de Minas Gerais AÉci0 NEVES e que este último "costumava procurar o declarante em FUR-

NAS para assuntos envolvendo os municípios onde o atual governador tinha base eleitoral", 

que "mantém com o Sr AECIO CUNHA [pai de AÉCIO NEVES], conselheiro de FURNAS, 

relação de amizade, já que o avô do declarante já era companheiro de partido do avô de AE- 

3 	Cópia da denúncia às fls. 45/91. 
4 	A denúncia não foi recebida pela Justiça Federal, que declinou o caso à Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

conforme copia da decisão às fls. 97/102. 
5 	<http://www1.folha.uol.com.brifsp/brasil/fc1901200618.httn>,  acesso em: 26 abr. 2016. 
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CIO CUNHA". Afirmou, ainda, que "sua filha FABL4NA [TOLEDO] é engenheira civil com 

pós-graduação na área de comercialização de energia, contratada da empresa BAURU-

ENSE, prestando serviços em FURNAS". Declarou, ainda, que "conhece um dos donos da 

BAURUENSE de nome AIRTON DARÉ; QUE este indivíduo já esteve várias vezes no gabi-

nete do declarante, conforme a necessidade de serviço; (..) QUE AIRTON DARÉ era nor-

malmente responsável pela resolução de problemas de maior magnitude, sendo o 

gerenciamento diário realizado pelo preposto da empresa de nome RAMIRO". 

Ainda nos autos do Inquérito n° 1835/2005 (2005.51.01.517099-4), o Ministério 

Público Federal destacou que a preocupação de DIMAS em perder o cargo em FURNAS pode 

ser verificada na documentação apreendida em sua Fazenda, por força de mandado de busca 

e apreensão expedido pelo Juízo da 2' Vara Federal do Rio de Janeiro, que se encontra às fls. 

11 e 12 do apenso XX, volume 1, daqueles autos e consiste em correspondência de 

MARCELLO SIQUEIRA para o então Ministro JosÉ DIRCEU, bem como correspondência para o 

então Presidente da República Luiz INÁcio LULA DA SILVA, por parte do deputado estadual 

VICENTINHO, para permanência de DIMAS TOLEDO no cargo de diretor'. 

Além desses elementos, foi juntado aos autos depoimento de FERNANDO 

ANTÔNIO GUIMARÃES HOURNEAUX DE MOURA (prestado na ação penal 5045241-

84.2015.4.04.7000/PR, em tramitação na 13 Vara Federal de Curitiba) em que cita o es-

quema de distribuição de vantagens ilícitas no âmbito de FURNAS com participação de DIMAS 

FABIANO TOLEDO, diretor indicado pelo então Senador AÉcio NEVES. 

Ouvido no presente inquérito (fls. 455/457), FERNANDO ANTÔNIO GUIMARÃES 

HOURNEAUX DE MOURA esclareceu que em janeiro de 2003, após a posse do novo governo, 

participou ativamente do processo de escolha de cargos de 2° escalão das empresas públicas, 

visto que auxiliou diretamente SILVIO PEREIRA, então Secretário-Geral do PT, neste processo. 

Afirmou que em janeiro daquele ano foi chamado por JosÉ DIRCEU para uma reunião, mo-

mento em que foi questionado sobre as informações que possuía sobre DIMAS TOLEDO, visto 

que a permanência deste na Diretoria de Engenharia de FURNAS também havia sido pedida, 

diretamente ao Presidente LULA, pelo Governador eleito de Minas Gerais, AÉcio NEVES. 

FERNANDO HOURNEAUX teria informado a JOSÉ DIRCEU que, até aquele mo-

mento, só tinha estado com Dimiks TOLEDO em duas ou três oportunidades, sendo apresen- 

6 	Conforme descrito à fl. 82. 
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tado pelo Deputado Federal JosÉ JANENE como um grande conhecedor de FURNAS. JOSÉ 

DIRCEU esclareceu a FERNANDO que esta foi a única indicação solicitada por AÉCIO NEVES 

ao ex-presidente LULA, motivo pelo qual o diretor seria mantido no cargo. 

A pedido de DIRCEU, FERNANDO HOURNEAUX encontrou-se com DIMAS TOLEDO 

para informar que o político do PT apoiaria a sua manutenção a frente da Diretoria de Enge-

nharia de FURNAS. Nesse encontro, DIMAS informou que o diretório estadual do PT em São 

Paulo não precisaria se preocupar, não precisando nem aparecer no Rio de Janeiro, sede de 

FURNAS, pois "1/3 iria para o PT de São Paulo, 1/3 para o PT Nacional e 1/3 para AÉCIO 

NEVES". SILVIO PEREIRA e JOSÉ DIRCEU foram comunicados do teor da conversa com 

DIMAS TOLEDO e sobre o repasse de valores. 

Ouvido às fls. 581/582, JOSÉ DIRCEU negou irregularidades na recondução de 

DIMAS TOLEDO, mas confirmou que a permanência do diretor de FURNAS era apoiada por ou-

tros partidos da base aliada, bem como pelo PSDB de Minas Gerais, inclusive pelo então Go-

vernador ITAMAR FRANCO. 

No mais, foram juntados diversos relatórios da Controladoria-Geral da União e 

do Tribunal de Contas da União dando conta de irregularidades em contratos firmados pela 

empresa FURNAS com a empresa BAURUENSE, em que há envolvimento de DIMAS FABIANO 

TOLEDO. 

O ex-Diretor de Engenharia de FURNAS prestou declarações às fls. 469/472, no 

qual especificou que trabalhou na estatal de 1968 a 2005, exercendo a função de diretor de 

engenharia, planejamento e construção de 1996 a 2005. DIMAS TOLEDO esclareceu que sua 

indicação para ocupar o cargo de diretor foi feita pelo então presidente de estatal e se deu em 

virtude de sua qualificação técnica. Afirmou que, após o PT assumir o Governo Federal, per-

maneceu na diretoria a pedido do novo presidente de FURNAS, JOSÉ PEDRO RODRIGUES. 

A partir de conexão do caso Mensalão com desvios de valores em FURNAS, reve-

lado pelo então Deputado Federal ROBERTO JEFFERSON, DIMAS TOLEDO foi afastado da dire-

toria da estatal em julho de 2005'. 

Por fim, em relação à possível evasão, por parte de AÉcio NEVES, dos valores re-

cebidos no esquema de pagamento de vantagens indevidas instalado na Diretoria de Enge-

nharia de FURNAS, a Procuradoria-Geral da República buscou obter elementos informativos 

7 	htta://www 1 Solha.uol.com.brifsp/brasiffc0107200502.htm  
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acerca da possível existência de contas bancárias de titularidade de familiares do parlamentar 

no exterior. Constatou-se que as contas estariam em nome da mãe do então Senador, Inês Ma-

ria Neves Faria. 

Sobre o assunto, faz-se necessário mencionar a chamada Operação Norbert, que 

tramitou perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro (IPL n.° 001/2005 

DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/RJ). 

Na mencionada operação, foram apreendidos diversos documentos, por ordem ju-

dicial, na casa dos doleiros CHRISTIANE PUCH/vIANN e NORBERT MOLLER. Referidos docu-

mentos revelaram que diversas pessoas, valendo-se das atividades dos doleiros, criaram 

mecanismos de interposição de personalidade jurídica, com o intuito de manter e ocultar va-

lores no exterior, inclusive na Suíça e no Principado de Liechtenstein, na Europa'. 

Em relação aos "clientes" de NORBERT MOLLER, o caso deu ensejo, inicialmente, 

à instauração do IPL 008/2007 (2007.51.01.809024-6) com objetivo de apurar a prática do 

delito tipificado no art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86, por parte dos titulares de contas 

mantidas no exterior, as quais eram administradas pelo casal NORBERT MOLLER e CHRISTINE 

PUSCHMANN. 

Os elementos informativos atinentes a INÊS MARIA NEVES FARIA, mãe de MCIO 

NEVES, foram assim identificados: Dossiê n° 99; Conta n° 200783; Titular "Bogart and Tay-

lor Foundation" (Inês Maria Neves Faria); Domicílio Rio de Janeiro. 

A partir desse elementos, instaurou-se o inquérito n° 085/2009-11 (proc. 

2009.51.01.812685-7) para apurar especificamente a conduta da cliente INÊS MARIA NEVES, 

bem como a existência de uma conta no Principado de Liechtenstein, cuja responsável legal 

seria INÊS NEVES e a titularidade seria da ftuidação "Bogart and Taylor Foundation'. 

8 	Como fruto das referidas apurações, o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro ofereceu denúncia em 
face de CHRISTINE PUSCHMANN (viúva de NORBERT MÜLLER) e suas filhas CHRISTINE MOLLER 
e INGRID MARIA MOLLER LUSQUINOS (proc. N°2007.51.01.809024-6 - Denúncia oferecida nos autos 
do IPL 001/2005, numeração judicial 2005.51.01.503143-3) pela prática de crimes contra o sistema 
financeiro (art. 16 e 22 da lei n.° 7.492/86). 

9 	A existência de uma fundação sediada em um paraíso fiscal da qual seria beneficiário AECIO NEVES é 
referida em outro termo de colaboração de DELCÍDIO DO AMARAL (termo 18), quando o colaborador 
afirmou que JOSÉ JANENE teria lhe confessado que AECIO NEVES era beneficiário de uma fundação 
sediada em um paraíso fiscal, da qual ele seria dono ou controlador de fato. Tal fundação seria sediada em 
Liechtenstein e, ao que parece, a fundação estaria em nome da mãe ou do próprio AECIO NEVES. Por fim, 
essa operação financeira teria sido estruturada por um doleiro do Rio de Janeiro. 
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Em relação à mencionada conta no Principado de Liechtenstein, o Ministério Pú-

blico Federal, à época dos fatos, promoveu o arquivamento com os seguintes fundamentos 

"em razão do Principado de Liechtenstein constituir-se em `paraíso fiscal', inexorável se faz 

o arquivamento deste inquérito, tendo em vista a inviabilidade de colaboração internacional 

com o fim de dar prosseguimento às investigações", conforme consta na manifestação de fls. 

22/24 do Apenso 3. 

Ocorre que a Procuradoria-Geral da República, por meio de cooperação jurídica 

internacional, obteve assistência jurídica daquele Principado. Inicialmente foi autuado o Pro-

cedimento de Cooperação Internacional n° 1.00.000.003849/2017-36, remetendo-se a solici-

tação em 15/08/2017. 

Posteriormente, em 10/01/2018, autoridades de Liechtenstein restituíram ao Bra-

sil o pedido de cooperação jurídica após diligências, esclarecendo que remetia em anexo a 

documentação referente às instituições "Boca da Serra" e "Bogart & Taylor Foundation", 

além da documentação referente às pessoas de DIMAS FABIANO TOLEDO, MARIA ISABEL 

MARTINS TOLEDO, FABIANA TOLEDO, DIMAS FABIANO TOLEDO JÚNIOR, GABRIEL MARTINS 

TOLEDO, AÉCIO NEVES DA CUNHA, ANGELA NEVES CUNHA, GABRIEL FALCÃO NEVES 

CUNHA, INÊS MARIA NEVES FARIA, ANDREA NEVES DA CUNHA, FREDERICO PACHECO DE 

MEDEIROS e outros. 

A documentação foi encaminhada pela autoridade central brasileira, Departa-

mento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, em 07/02/2018. Às fls. 

763/764, a Procuradoria-Geral da República requereu a juntada aos autos do Inquérito n. 

4.244 dos documentos encaminhados via cooperação jurídica internacional, em especial do 

Ofício n° 11-RS.2017.223, do Tribunal do Principado de Liechtenstein, bem como seus ane-

xos. 

Adicionalmente, a Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procura-

doria-Geral da República enviou o Relatório n° 105/2018/SPPEA/PG, o qual analisou contas 

bancárias mantidas no exterior, vinculadas à família do então Senador AÉclo NEVES, ao ex-

Diretor de Fumas DrtviAs FABLItN0 TOLEDO e ao casal de doleiros NORBERT MULLER e 

CHRIS1TNE PUSCHMANN. 

A primeira conta analisada pertence à FUNDAÇÃO BOGART & TAYLOR cuja bene-

ficiária principal é INÉS MARIA NEVES FAMA, conforme revelado pelo documento denomi- 
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nado "BYE-LAWS". Chama a atenção o fato de que, em caso de falecimento desta, o se-

gundo beneficiário é AÉcto NEVES e em caso de falecimento de ambos, os beneficiários pas-

sam a ser outros integrantes da família Neves (terceiros beneficiários). 

Digno de nota é que, em caso de morte de AÉ00 NEVES, a maior beneficiária se-

ria a neta de INÊS, GABIUELA FALCÃO NEVES CUNHA, filha de AÉcLo, que ficaria com 50%, 

enquanto o restante caberia para as irmãs ANDRÉA NEVES CUNHA e ANGELA NEVES CUNHA, 

25% cada. 

Ainda, segundo o documento, a FUNDAÇÃO BOGART & TAYLOR é administrada 

pelo escritório de administração fiduciária DOMAR Fiduciary and Management Esta-

blishment, exclusivamente sob as ordens de INÊS MARIA NEVES FARIA e ANDREA NEVES 

FARIA, respectivamente mãe e irmã de AÉclo NEVES. 

Importante destacar que, segundo o documento citado, estavam autorizadas a mo-

vimentar a conta da FUNDAÇÃO BOGART & TAYLOR, além dos membros do Conselho da Fun-

dação, INÊS MARIA NEVES FARIA e ANDREA NEVES FARIA, mãe e irmã de Aécio Neves, 

respectivamente. 

Analisou-se a conta de n° 397200 (cliente n° H200783AA) em nome da 

FUNDAÇÃO BOGART & TAYLOR mantida no LGT BANK Liechtenstein. Para abrir a conta 

bancária em nome da FUNDAÇÃO BOGART & TAYLOR no LGT Bank Liechtenstein, a família 

de AÉcto NEVES valeu-se dos serviços do doleiro NORBERT MULLER, que por sua vez contra-

tou o escritório de administração fiduciária DOMAR, sediado em Vaduz, capital de Liech-

tenstein. 

Surpreende-se, outrossim, que a conta da FUNDAÇÃO BOGART & TAYLOR, que 

tem a mãe de AÉcto NEVES como beneficiária econômica, recebeu ordem de pagamento no 

valor de USD 15.000.00 dólares, originários da conta OROMARA FOUNDATION, cujos 

responsáveis são os doleiros NORBERT MULLER e CHRISTINE PUSCHNIANN, o que demonstra a 

relação financeira envolvendo estes com a mãe do então Senador. 

Nessa linha, o Relatório de Análise n° 105/2018/SPPEA/PGR chama atenção 

para o seguinte fato: "na referida ordem de pagamento (figura 42) houve uma instrução es-

pecial solicitando que não fosse informado o nome do cliente na transação: "Spezielle Wei-

sung: ORNE NENNUNG DES AUF7'RAGGEBERS" instrucão especial: SEM IDENTIDADE 

DO CLIENTE). Tal solicitação foi prontamente atendida pelo LGT Bank Liechtenstein, Que 
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registrou como cliente beneficiário (Aufiraccgeber) do pagamento apenas "um de nossos cli-

entes" (one of our clients), ao invés de registrar o nome da Fundação Bogart & Taylor que 

era do conhecimento da instituição financeira (vide figuras 44 e 45 a seguir)" (fl. 9262). 

Por oportuno destacar, ainda, que o escritório DOMAR também prestou os mes-

mos serviços ao ex-Diretor de Fumas DIMAS TOLEDO na constituição da FUNDAÇÃO BOCA 

DA SERRA e na abertura da conta no exterior em nome da Fundação. Ou seja, mais uma vez 

resta demonstrada a vinculação entre o ex-Diretor de Furnas DIMAS TOLEDO e a família do 

então Senador AÉ00 NEVES. 

Noutro ponto, cumpre esclarecer que os documentos inicialmente 

disponibilizados ao MPF revelam, de fato, uma vinculação da conta HORNBEAM 

CORPORATION com INÊS MARIA NEVES FARIA, mãe de AÉcio NEVES, na condição de 

beneficiária econômica de transação financeira envolvendo a conta da FUNDAÇÃO BOGART 

& TAYLOR, cuja beneficiária principal é INÊS MARIA NEVES FAIUA. 

Os novos documentos juntados pela defesa mostram que INÊS MARIA NEVES 

FARIA foi efetivamente beneficiária econômica de transação bancária efetivada entre a conta 

em nome da FUNDAÇÃO BOGART & TAYLOR e a conta em nome da offshore HORNBEAM 

CORPORATION, constituída no PANAMÁ e que aparece no caso conhecido como 

PANAMÁ PAPERS, investigação sobre a indústria de empresas offshores utilizadas para 

ocultar dinheiro e dificultar o rastreamento de seus verdadeiros donos, iniciada a partir de 

documentos de autoria da sociedade de advogados panamenha MOSSACK FONSECA. 

Nesse sentido, embora a investigação tenha chegado ao nome da mãe do ora 

investigado, o presente apuratório visa obter elementos que comprovem o recebimento de 

vantagem indevida por Moo NEVES DA CUNHA no esquema de FURNAS. 

Na hipótese, o nome do investigado aparece na constituição da FUNDAÇÃO 

BOGART & TAYLOR, pois no caso de falecimento da beneficiária principal INÊS MARIA NEVES 

FARIA ele passa a ser o beneficiário da fundação. 

Com efeito, a existência de uma fundação sediada em um paraíso fiscal da qual 

seria beneficiário AÉcio NEVES é referida também por DELCIDIO DO AMARAL (termo de 

colaboração n° 18), quando o colaborador afirmou que JOSÉ JANENE teria lhe confessado que 

AÉcto NEVES era beneficiário de uma fundação sediada em um paraíso fiscal, da qual ele 

seria dono ou controlador de fato. Tal fundação seria sediada em Liechtenstein e, ao que 
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parece, a fundação estaria em nome da mãe ou do próprio AÉcIo NEVES. Por fim, essa 

operação financeira teria sido estruturada por um doleiro do Rio de Janeiro. 

Portanto, é forte a possibilidade de que o pagamento de vantagem indevida a 

AÉ00 NEVES DA CUNHA no esquema de FURNAS tenha ocorrido na conta titulada pela 

BOGART AND TAYLOR FOUNDATION no Principado de Liechtenstein. Todavia, a continuidade 

dessas diligências não cabe mais à PGR e sim ao órgão ministerial que atua perante a 

primeira instância. 

11.4. DA VIABILIDADE DAS INVESTIGAÇÕES A SEREM DECLINADAS 

O conjunto probatório colhido até então fundamenta a continuidade das investiga-

ções, afigurando-se bastante robusto à guisa de apontar a prática de crimes de corrupção e lava-

gem de capitais. 

Portanto, trata-se de investigação em que constam elementos probatórios que de-

monstram a existência de fatos típicos, com indícios de materialidade e autoria delitivas, re-

velando-se plenamente viável do ponto de vista investigativo. 

Constata-se que os integrantes da família de AECIO NEVES e o ex-Diretor de Fur-

nas e suposto operador do esquema DIMAS TOLEDO, coincidentemente, valeram-se do mesmo 

modas operandi para viabilizar a constituição das FUNDAÇÃO BOGART & TAYLOR (família 

Neves) e BOCA DA SERRA (DIMAS FABIANO TOLEDO), bem como a abertura de contas bancá-

rias no exterior, mediante a utilização de serviços dos doleiros NORBERT MULLER e 

CHRISTINE PUSCHMANN e do escritório de administração fiduciária em Liechtenstein DO-

MAR Treuhand-und Verwaltungs-Anstalt, trazendo ainda mais verossimilhança às hipóteses 

investigativas norteadoras deste Inquérito. 

Por outro lado, há na documentação bancária recebida do exterior elementos que 

merecem um maior aprofundamento e que, portanto, justificam a continuidade das investiga-

ções, especialmente: 1) a existência de extratos bancários de contas vinculadas ao ex-Diretor 

de Furnas DIMAS FABIANO TOLEDO e ao casal de doleiros NORBERT MULLER e CHRISTINE 

PUSCHMANN, com significativas movimentações financeiras e que sequer foram analisadas; 

2) a identificação da conta bancária n° 27227 mantida no LGT BANK LIECHTENSTEIN por 

INÊS MARIA NEVES FARIA, mãe de AÉCIO NEVES, cujos extratos bancários não se teve 

acesso até o presente momento, mas que já foram solicitados; e 3) as evidências que reve- 
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iam a proximidade da família NEVES com o ex-Diretor de Furnas e suposto operador do es-

quema DIMAS TOLEDO e com o casal de doleiros NORBERT MULLER e CHRIS'TINE 

PUSCH1VIANN ao utilizarem o mesmo modas operandi para viabilizar a constituição das Fun-

dações BOGART & TAYLOR (família NEVES) e BOCA DA SERRA (DIMAS FABIANO TOLEDO) e a 

abertura de contas bancárias no exterior. 

Vê-se, desse modo, que há justa causa para o prosseguimento desta investiga-

ção, que deverá ser processada agora no juízo competente, ou seja, na Seção Judiciária do 

Estado do Rio de Janeiro. Não custa lembrar que se está diante de um inquérito, não de 

uma ação penal. Além de respeitados os parâmetros objetivos mínimos para a instauração 

formal de investigação, há aqui conjunto suficiente de elementos a justificar a continuidade 

das investigações. 

Após alguns incidentes, é chegado o momento de ordenar a apuração em 

exame. 

A Corte Constitucional já reconheceu não ser mais competente. Os elementos co-

lhidos ainda não justificam um juízo negativo (arquivamento) ou positivo (denúncia). Dili-

gências relevantes, como a completa cooperação internacional, ainda estão em curso. 

Logo, a consequência natural é seu declínio. Não há nada de excepcional nessa 

providência. Nada de extravagante. 

A interrupção prematura desta investigação como requer o investigado impedirá, 

de plano, o exaurimento da hipótese investigativa em exame, que, além de viável, vinha 

sendo paulatinamente corroborada por novos elementos. 

III 

Pelos fundamentos expostos, a Procuradora-Geral da República requer: 

o indeferimento da pretensão de arquivamento do inquérito apresentada pelo 

investigado AÉcto NEVES DA CUNHA; e 

o reconhecimento da incompetência superveniente do Supremo Tribunal Fede-

ral para supervisionar a investigação dos fatos apontados nestes autos, com o consequente 
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declínio da investigação, à luz dos elementos até então colhidos, à Seção Judiciária do 

Rio de Janeiro. 

Brasília, 17 de setembro de 2019. ÇA/v.,4  
Ra uel nas FérreiriDo 
Procuradora-Geral da República 
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