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DENUNCIA N' 02 /2018 -- GPV/PRRI/MPF
IP NO 0045948-04.2017.4.01 .0000/SP

AUTOR: JUSTIÇA PUBLICA
DENUNCIADOS: ÂNGELO GOULART VILLE

RELATORA: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES

o MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, por seus

Procuradores Regionais da República infra-assinados, vem, mui respeitosamente,

com fulcro no artigo 129. inciso l da Constituição da República, no artigo 6'. inciso V

da Lei Complementar 75/93 e no artigo 24 do Código de Processo Penal,

designados pelas portarias PRG n' 727, de 7 de agosto de 2017, e PGR/MPF n'
1004, de 19 de setembro de 2017, na forma do Art. 18 da Lei Complementar 75/93,

com base nos autos em epígrafe e demais autos de medidas cautelares que a esta
instruem. oferecer
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DENUNCIA

em face de



MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional da República na I' Região

1 - ANGELO GOULART VILLELA, Procurador da
República, brasileiro. filho de Cardos Omar Goulart Villela e de Ténia Resina Goulart
Villela, nascido em 14/10/1980, em Niterói/RJ, portador da cédula de identidade RG

n' 12.564.701-6 SSP/RJ, CPF n' 084.119.687-74, Título de Eleitor n

107005940388, residente e domiciliado à Rua Gararu, 202, Condomínio Residencial

Helbor Edition Nova, Apartamento 14, Bairro Vila Concepção, São Paulo/SP

2 -- WILLER TOMAZ DE SOUZA, brasileiro, filho de

Uirque de Souza Alves e de Elza Tomaz de Souza, nascido em 01/09/1981, em
Brasília/DF, portador da cédula de identidade RG n' 1.880.735 SSP/DF, CPF n
846.286.341-49, Título de Eleitor n' 020423422003, residente e domiciliado à

Quadra SHIS, QI 01, Conjunto 04, Casa 25, Lago Sul, Brasília/DF, CEP 71605-040,
ou à Quadra SHIS, QL 06, Conjunto 11, Casa 18, Brasília/DF, CEP 71620-115

(' ') ,-.'\

3 - JOESLEY MENDONÇA BATISTA, brasileiro,

presidente do grupo económico J&F S/A, filho de José Batista Sobrinho e de Flora

Mendonça Batista, nascido em 05/02/1 972, em Formosa/GO, portador da cédula de
identidade RG n' 967.397 SSP/SP, CPF n' 376.842.211-91, Título de Eleitor n
028627541074, residente e domíciliado à Avenida Marginal Direita do 'neto. 500
Bloco 1. Vila Jaguará, São Paulo/SP, CEP 05.118-100, ou à Alameda Estados

Unidos, 280, Alphaville Residencial Dois, Barueri/SP, CEP 06.470-250

'x

4 -- FRANCISCO DE ASSIS E SALVA, brasileiro

advogado, filho de Juvenal Alves da Silva e de Rosa Alves da Sirva, nascido em
25/03/1965, em Campo Mourão/PR. portador da cédula de identidade RG n
3960789 SSP/PR, CPF n' 545.102.019-15, Título de Eleitor n' 015421050680

residente e domiciliado à Rua Jogo Moura. 1499. Pinheiros, são Pauis/SP.X4jNEP
05.412-003, ou à Rua Maranhão, 297, Apartamento 101 , Higienópolis, São Paulol

Fls. 38 a 44 do autos da QUEBSIG N' 0045951-56.2017.4.01.0000/SP e relatório da ASSPA PRRI em anp:
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CEP 01 .240-001, ou à Rua Agisse, 268. Apartamento 12, Jardim das Bandeiras, São
Paulo/SP, CEP 05.439-01021

5 - ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA, brasileiro,

publicitário, filho de Lauci Nadja Monteiro da Sirva e de Antõnio Carlos Vieira da

Sirva, nascido em 01/11/1967, em Recife/PE, portador da cédula de identidade RG
n' 3145408 SSP/PE, CPF n' 499.514.914-72, Título de Eleitor n' 000012060884,

residente e domiciliado à Quadra SHIS, QI 03, Conjunto 10, Casa 02, Lago Sul
Brasília/DF, CEP 71.605-300, ou à Avenida Boa Viagem, Edifício Antõnio Monte

Apartamento 2, 3356, 1 , Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51.020-001(: -'\

6 - JULIANO RICARDO DE VASCONCELLOS COSTA

COUTO, brasileiro, advogado, presidente da OAB/DF, filho de Mana Virginia de

Vasconcellos Costa Couto e de Ronaldo Costa Couto, nascido em 13/02/1975, no
Rio de Janeiro/RJ, portador da cédula de identidade RG n' 1.342.651 SSP/DF. CPF
n' 666.664.901-00, Título de Eleitor n' 011174572097, residente e domiciliado à

Quadra SQS 306. Bloco D, Apartamento 103, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.353-040,

Pelas razões de fato e de direito a seguir expostas

) '')

l DAS IMPUTAÇOES I' a 7' Imputações

/. 7 Corrupção aviva artigo 333, parágrafo único do Código Penal

/. 2 Corrupção passiva artigo 31 7. $ 1' do Código Penal

1.3 -- "Lavagem" de dinheiro -- artigo lo da Lei 9613/98

/. 4 Violação de sigilo funcional artigo 325 do Código Penal

1.5 -- Embaraçamento de investigação sobre organização criminosa

12. 850/2013
artigo z'. 6~'i\Na j-ei\

\

Fls. 31 a 37 do autos da QUEBSIGN' o045951-56.2017.4.01 .oooo/SP e relatório da ASSPA PRRI em i:mexo
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional da República na I' Região

1.1 - Corrupção aviva

Willer Tomaz de Souza, agindo com vontade livre e
consciente. unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas com Joesley

Mendonça Batista, Francisco de Assim e Silva, Juliano Costa Couto e André Gustavo

Vieira da Salva, visando corromper o Procurador da República Ângelo Goulart Villela

e utilizando-se de sua proximidade com o referido membro do Ministério Público

Federal, no período compreendido entre o mês de fevereiro e 17 de maio de 2017

em Brasília/DF, prometeu e ofereceu-lhe três diferentes vantagens indevidas em

razão de sua função pública e para determina-lo a praticar ato de ofício infringindo

deveres funcionais. As vantagens oferecidas foram

a) o pagamento de 1/3 (um terço) do valor inicial de

R$ 3.754.000,00 (três milhões, setecentos e
clnquenfa e quatro ml/ reais; pagos pela Eldorado
Brasil Celulose S/A ao escritório Willer Tomaz

Advogados Associados sob o pretexto de prestação

de serviços de advocacia, conforme 2' Cláusula,

subitem i) do respectivo instrumento de contratos

b) o pagamento de R$ 50.000,00 (c/nquenfa ml/

reais; menta/s a título de "aguda de custo"e

c) o percentual de êxito na redução dos valores de
avaliação das ações da empresa Eldorado Brasil

Celulose S/A Í"va/uafion') no âmbito da "Operação

Greenfield"(PIC 1.16.000.00.1002/2016-76)

As vantagens foram prometidas e oferecidas com o

objetivo de determinar o Procurador da República Angelo Goulart Villela a prqicap

condutas em razão de sua função pública e aros de ofício com infringênciaVb

deveres funcionais a ülm de beneficiar o denunciado Joesley Mendonça Batistag\.
empresa Eldorado Brasil Celulose S/A, investigados na "Operação Greenfield" P(PIC

4



MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional da República na I' Região

1.16.000.00.1002/2016-76), mediante a elaboração de promoção de arquivamento

da investigação' e de manifestações sustentando a tese da empresa na avaliação de

suas ações, além de manter os denunciados abastecidos com informações sigilosas.

caracterizando violação aos deveres funcionais (Lcp 75/93, artigo 236) de guardar

segredo sobre assunto de caráter sigiloso que conheça em razão do cargo ou

função (inciso 11), desempenhar com probidade suas funções (incisa IX) e guardar
decoro pessoal (inciso X), além de prática da conduta vedada de receber, a qualquer

título e sob qualquer pretexto, honorários e percentagens (artigo 237, 1)

c. 1.2 -- Corrupção Passiva

O Procurador da República Ângelo Goulart Villela, com

vontade livre e consciente, no período compreendido entre o mês de fevereiro e 17
de maio de 2017, na cidade de Brasílià/DF. aceitou, por intermédio de Willer Tomaz

de Souza. as promessas de vantagens indevidas oferecidas por Joesley Mendonça
Batista, Francisco de Assim e Salva. Juliano Costa Couto. André Gustavo Vleira da

Sirva e do próprio Willer Tomaz de SoÜza para praticar condutas em razão de sua

função pública e ates de oficio em favor do denunciado Joesley Mendonça Batista e
da Eldorado Brasil Celulose S/A nÓ âmbito da "Operação Greenfield" (PIC

1.16.000.00.1002/2016-76), consistentes na elaboração de promoção de
arquivamento da investigação e de manifestações sustentando a tese da empresa

na avaliação de suas ações, além dÇ manter os denunciados abastecidos com
informações sigilosas, violando os dexjeres funcionais (Lcp 75/93. artigo 236) de

guardar segredo sobre assunto de car4ter sigiloso que conheça em razão do cargo
ou função (inciso 11), desempenhar com probidade suas funções (inciso IX) e guardará

decoro pessoal (inciso x). além de incidir na conduta vedada de receber hê0orári#s
e percentagens a qualquer título e sob qualquer pretexto (artigo 237, 1)

.) --\

Procedimentos e/ou inquéritos . \
930
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional da República na I' Região

As promessas de pagamento de vantagens indevidas

aceitas pelo Procurador da República Angelo Goulart Villela foram

a) o pagamento de 1/3 (um terço) do valor inicial de

R$ 3.754.000,00 (três milhões, setecentos e
clnquenfa e quatro mf/ reais) pagos pela Eldorado
Brasil Celulose S/A ao escritório Willer Tomaz

Advogados Associados sob o pretexto de prestação
de serviços de advocacia, conforme 2' Cláusula,

subitem i) do respectivo instrumento de contrato e

b) o pagamento de /?$ 50,000,00 rc/nquenfa mf/

rea/sJ menta/s a título de "a/uda de custo" e

c) o percentual de êxito na redução dos valores de

avaliação das ações da empresa Eldorado Brasil

Celulose S/A ("va/uaf/on') no âmbito da "Operação

Greenfield"(PIC 1.16.000.00.1002/2016-76)

1.3 - Lavagem de ativos

} ---'~. Joesley Mendonça Batista, Francisco de Assim e Silva,
Juliano Costa Couto, André Gustavo Vieira da Salva, Wíller Tomaz de Souza e o

Procurador da República Ângelo Goulart Villela, com vontades livres, conscientes e

agindo em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, entre os dias 21 de

fevereiro e 2 de março de 2017' ocultaram e dissimularam a natureza, a

movimentação e a propriedade criminosas da primeira das vantagens ilícitas aceitas

pelo Procurador da República Angelo Goulart Villela, em razão de sua função!, para a

prática de condutas e atos de ofício em benefício do denunciado Joesley M+idonça

Batista e da empresa J&F/Eldorado no âmbito da "operação GreenfieldBÃPlq

Fls. 55/59 do Inquérito Disciplinar n.o 1.00.002.000042/2017-21

6 \:
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional da República na I' Região

1.16.000.00.1002/2016-76), bem como da comissão devida a Juliano Costa Couto e

a André Gustavo Vieira da Silva pelos mesmos ates deiituosos

Para tanto, os denunciados Joesley Mendonça Batista,

Francisco de Assis e Silva e Willer Tomaz de Souza. no dia 23 de fevereiro de 2017,

celebraram formalmente instrumento de contrato de prestação de serviços de

advocacia' entre o Escritório Willer Tomaz Advogados Associados e a empresa

Eldorado Brasil Celulose S/A, tendo por objeto, inserto na I' Cláusula do
instrumento de contrato, "a prestação de sewfços fécn/cos espec/a/fzados de

advocacia contenciosa, a fim de patrocinar, perante a Justiça Federa! e Tribunais

Superiores, os interesses da CONTRATANTE, nos autos no 0052041-

02.2016.4.01.3400, em trâmite perante a 10: Vara Federal da Seção Judiciária do

Distrito Federal, bem como demais incidentes e inquéritos e/ou processos judiciais

que derivaram das operações intituladas 'sepsis', 'greenfteld' ou 'cui boné?' ', e gula

2' Cláusula, subitem i), previu a remuneração no valor de "R$ 4.000.000,00 rquafro
milhões de reais) à(sic) título de pró-labora, em até 5 dias Úteis contados a partir da

assinatura do presente contrata.

n -)

A contratação, contudo, serviu como meio e instrumento

de execução de dois propósitos escusos
''\

a) simular a existência de ordinária contratação de

serviços de advocacia e dissimulando o principal objeto

do contrato, que incluía a prática dos crimes de

corrupção ativa e passiva por parte dos denunciados,
e. com isso, viabilizando a

b) lavagem do dinheiro da propina mediante a

dissimulação da natureza criminosa, da movimc$Njtqção

e da propriedade: b.l) dos valores relacionados càÚ

l oo.o02 000042/201 r-21 . \i<lS& l.,,2\\
\ gw

5 Fls. 55/59 do Inquérito Disciplinar n.
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primeira das vantagens indevidas a serem pagas por

Joesley Batista e Francisco de Assim ao Procurador da

República Angelo Goulart Villela pelos "serviços

prestados", consistente em um terço do valor da 2'

cláusula, subitem i), bem como b.2) dos dois terços
restantes do valor da 2; cláusula, subirem i), devidos a
Juliana Costa Couto e a André Gustavo Vieira da Salva

pelo agendamento do mesmo acerto criminoso.

("") ,. Registre-se que a assinatura do contrato de prestação de
serviços de advocacia, ocorrida no dia 23 de fevereiro de 2017, sucedeu à
expedição da fatura por parte do escritório Willer Tomaz Advogados Associados à

empresa Eldorado Brasil Celulose S/A, datada de 21 de fevereiro de 2017'

Posteriormente, no dia 2 de março de 2017, mediante a

transferência' de R$ 3.754.000,00 rfrés m/Ihões, setecentos e cinquenta e quatro
mf/ reafsJ da conta 2271/000130045571 (Eldorado Brasil Celulose S/A) para a conta

3067/00013002689-9(Willer Tomaz Advogados Associados(CNPJ 12.409.070/0001-

87), ambas do Banco Santander (033), que correspondeu ao pagamento da primeira

parcela dos honorários referentes ao contrato de prestação de serviços de
advocacia por parte do escritório Willer Tomaz Advogados Associados, formalizada

na 2' Cláusula, subitem "i)", os denunciados Joesley Mendonça Batista, Francisco
de Assis e Salva e Willer Tomaz de Souza, com vontades livres e conscientes,

unidade de desígnios e divisão de tarefas, ocultaram e dissimularam a origem, a

movimentação e a propriedade de 1/3 (um terço) da vantagem financeira paga para

remunerar a prática do crime de corrupção passiva por parte do Procurador da

República Ãngelo Goulart Villela, verdadeiro proprietário e destinatário da.jquantia.

bem como dos dois terços restantes, devidos a Juliano Costa Couto e \And
\

y

c) -'l

6 FI. 59 do Inquérito Disciplinar n.o 1 .00.002.000042/201 7-21
FI. 58 do Inquérito Disciplinar n.o 1 .00.002.000042/201 7-21

8
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
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Gustavo Vieira da Silva, decorrentes do mesmo acerto criminoso, na proporção de

um terço para cada um, na condição de verdadeiros proprietários das quantias.

Destaque-se que anteriormente à formalização desse

contrato, fora minutado outro contrato, no expressivo valor de R$ 15 milhões. a qual

também incluía formalmente Juliano Costa Couto na condição de prestador de

serviços de advocacial porém, durante as negociações Ilícitas, optou-se por exclui-lo

do instrumento formal, haja vista conflito de interesses', conforme se verá ao longo
desta denúncia

("J ,-.

1.4 e 1.5 - Violação de Sigilo Funcional e Embaraçamento de Investigação sobre
Organização Criminosa em concurso formal

Para executar o acordo espúrio e corrupto, o Procurador

da República Angelo Goulart Villela, com vontade livre e consciente, agindo com

unidade de desígnios e divisão de tarefas com Willer Tomaz de Souza, Joesley
Mendonça Batlsta e Francisco de Assis e Silva, a partir do dia 1 5 ou 16 de fevereiro

de 2017 e até o dia 17 de maio de 2017', mesmo antes de sua designação formal

para compor a Força-Tarefa da "Operação Greenfield" por via da Portaria PGR/MPF

n.' 239, de 20 de março de 2017", mas em razão de sua função pública e do acesso

que tinha à Força-Tarefa, haja vista o convite para integra-la, passou a atuar em
favor do Grupo J&F Eldorado, praticando diversos alas Ilícitos

.J ''l

Para tanto, 1) revelou fatos e Informações aos quais teve

ciência em razão do cargo e que deveriam permanecer em segredo, e,
simultaneamente. 2) embaraçou duas investigações criminais envolvendo

' AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N' 638.647 - DF (2014/0281800-4). Relator Ministro PatSh de 'R
Sanseverino. agravante Jacob lbrahim Obeid. representado por Juliana Costa Couto, e agraval$R SEARA
ALIMENTOS S/A. empresa do Grupo J&F. -~\R

Data da execução dos mandados de prisão e busca e apreensão expedidos pelo Ministro Edson: FàMln. do

934
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional da República na I' Região

organizações criminosas ("Operação Greenfield" e "Operação Lava Jato"), da

seguinte maneira

a) no dia 15 de março de 2017, gravou, sem o

conhecimento dos demais participantes, e revelou,

entre os dias 15 e 16 de março de 2017, a Joesley
Mendonça Batista e Francisco de Assim e Silva. por via

da transmissão da gravação a Willer Tomaz. o
conteúdo de reunião sigilosa ocorrida no âmbito da

'Operação Greenfield", no interesse do PIC

1.16.000.00.1002/2016-76, que tramitava em sigilo"

da qual participaram o próprio denunciado, o

Coordenador da Força-Tarefa Greenfield. Exm.o

Procurador da República Anselmo Henrique Cordeiro

Lopes, e um dos sócios da Eldorado Brasil Celulose

S/A, Mário Celso Lopes, acompanhado de seu filho

Mário Celso Lincoln Lopes, oportunidade na qual se

discutiu a possibilidade de ser firmado acordo de

colaboração premiada, e que por isso mesmo deveria

ter permanecido em segredo. ex vf do disposto no

artigo 7o, capot e $ 2' da Lei 12.850/2013

b) entre os dias 20 e 24 de março de 2017. informou a
Willer Tomaz de Souza acerca de reunião de

advogados do Grupo J&F/Eldorado com a

Procuradoria-Geral da República para avaliar a

possibilidade de celebrar acordo de colaboração

premiada no âmbito da "Operação Lava-Jato', qm isso

embaraçando a referida investigação, que tirWa por

objeto descortinar a atuação da organização crirriqlosi
Resolução/CNMP n.' 13, de 2 de outubro de 2006 (artigo 14), revogada pela Resolução/CNIUP n.' 181,'qg7

de agosto de 2017 (artigo 16), atualmente em vigor. Além disso, o PIC 1.16.000.00.1002/2016-76 tramitava»p
sigilo decretado peão Exm.' Procurador da Repúb]ica Anse]mo Henrique Cordeiro Lopes por decisão proferi(]à NN.
bojo dos autos. e tinha visibilidade restrita no Sistema Único do Ministério Público Federal. \.,// \$

v.\'K W
lO .V9 \KVÚ 'ü \

q3 5

r
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conhecida por "PMDB do Senado"':, e

c) entre os dias 31 de março e 7 de abril de 2017

repassou a Willer Tomaz documentos sigilosos

consistentes em resumos informações e estratégias

confidenciais e sensíveis da Força-Tarefa Greenfield,

as quais haviam sido disponibilizadas apenas aos
membros da Força-Tarefa em grupo específico (MPF
Telegram) no aplicativo "Telegram", e que por isso

deveriam ter permanecido em segredo entre os

integrantes do grupo, e que, porém, no dia 7 de abril de

2017, na sede do escritório Willer Tomaz de Souza

Advogados Associados':, foram transferidos

ilicltamente a Francisco de Assis e Salva a flm de que

fossem repassados a Joesley Mendonça Batlsta

Assim. além de consumar o crime de violação de sigilo

funcional, a conduta delitiva também consumou o delito de embaraçamento de

investigação sobre organização criminosa, no primeiro caso porque alertou Joesley
Batista e Francisco de Assis quanto a fato que não era de seu conhecimento: a
tentativa de celebração de acordo de colaboração premiada com Mário Censo Lopes,

o que enfraqueceu a estratégia de investigação da força-tarefa atuante na

Operação Greenfield:

No segundo caso ("PMDB do Senado" e "LavaJato"),

também mediante o alerta a possíveis investigados em razão da colaboração,

praticamente inviabilizando a cometa de prova por meios invasivos que
surpreendessem ou que ensejassem a proximidade do colaborador éom os /
investigados. Tanto é verdade que os colaboradores foram chamados à atenêRO por/'
2 Inquérito/STF n.' 4326/DF, Inquérito/STF n.o 4327/DF e Inquérito/STF n.' 4483/DF. Denúncias oferecidj$ pe.

Procurador-Geral da República em 6 de setembro de 2017 (docs. anexos). imputando a prática doWePto
tipificado no artigo 2', $ 4', 11, 111 e v da Lei 12.850/2013 a lideranças do PMDB do Senado ("Quadiiilhã9j:.do
PMDB no Senado').

Segundo depoimento de Francisco de Assis e Sirva, 13'10" a 13'30'

11
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Willer Tomaz em cantata com Francisco de Assim, ao adverte-lo para "r7ão p/eyudicar

meus amigas" e "se quiser fazer delação pode fazer. mas só não prejudica meus

amigos"''

No terceiro caso (atas de reunião), porque da mesma

forma revelou informações sensíveis e estratégicas a respeito de várias
nvestigações criminais's conduzidas pela força-tarefa no âmbito da "Operação

Greenfield". reduzindo a possibilidade de utilização de medidas de colega de provas

cuja eficácia depende do segredo e da surpresa, bem como revelou aos
investigados os meios e modos de investigação, permitindo que a eles se
antecipassem, tanto que Wíller Thomaz sugeriu que se buscasse "contatos na
Comissão de Valores Mobiliários -- CVM'

r') -i

11 DA CONTEXTUALIZAÇAO DOS FATOS

Como é de conhecimento público, corre em nosso país

uma verdadeira depuração contra a corrupção que tomou de assalto os órgãos
públicos e causa desvios bilionários de verbas públicas. não só federais, como
estaduais

J ''3
Exsurgiu, então, a "Operação Lava Jato", que posou

vários desdobramentos em todas as instâncias do Poder Judiciário, dela decorrendo

outras investigações em face de crimes descobertos no decorrer das apurações

Segundo depoimento de Francisco de Assis (l0.5.2017). Arquivo audiovisual -- 12'06" a 14'56'
ambiental de reunião com \Mller Tomaz em 7.4.2017, na sede do escritório Willer Tomaz Advogados
feita por Francisco de Assim, um dos interlocutores. sem conhecimento do outro interlocutor - arquivo
'w///er e fas 2.W:4v", conforme Termo de Apreensão lavrado em 5.5.2017 (dispositivo "Perldrive
Connecf. ve/me/ho'), 01 '45" a 02'08".

Notadamente o PIC 1.16.000.00.1002/2016-76 (Caso Florestal/Eldorado) e o PIC n' 1.16.000.
69/IPL n' 917/2016 (Caso RG Estaleiros). além dos demais para os quais houve designação. nos
Portaria PGR/MPF n.' 239. de 20 de março de 2017. t.... ,

NW12
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Um desses desdobramentos da "Operação Lava Jato" é a

Operação Greenfield' em curso na eg. 10' Vara Federal do Distrito Federal, cuja

denominação decorreu do nome que se dá ao tipo de investimento comercial feito

em fase inicial de uma empresa ou, no jargão comercial, 'no papel", sem custo

operaciona

O esquema criminoso investigado pela 'Operação
Greenfield em apertada síntese: funcionava da seguinte forma: os Fundos de

Pensão buscavam investir, com participação acionária indireta em empresas de

("") -'\
grande porte, o que em princípio parece lógico, pois o dinheiro captado não pode

ficar sem um investimento seguro. Ocorre que houve aquisições das cotas do FIP"
precedidas de avaliações ou "va/uaf/on" irregulares. acima do preço de mercado

superestimando os valores dos ativos das empresas e, com isso, aumentando de

16 Conforme narrado na denúncia oferecida nos autos do Procedimento Investigatório Criminal n'
1.16.000.001029/2016-69 e do IPL n' 917/2016 (Caso RG Estaleiros), "Dos íO (dez) casos que
justificaram a deHagraçãa da Operação Greenfleld. 8(alto) são relativos a investimentos realizados
(de forma temerária ou fraudulentas pelas EFPC em empresas por meio de Fundos de Investimerlto
em Participações {FIPs). Em geral, o FIP é instrumento utilizado pelo investidor institucional (o fundo
de pensão) para adquirir. indíretarnente, participação acionárfa em empresa(em alguns casos.
também debêntures simples ou convertíveis, cama no F}P Enseada). Dessa forma, em vez de o
Fundo de Pensão comprar diretamente as ações da empresa-alvo, ele adquire cotas do FIP, sendo o
FIP(como pessoa jurídica) considerado acionlsta da empresa {ou debenturista). Essas aquisições de
cotas do FIP, por sua vez, nos casos desvendados pela Operação Greenfield, são precedidas de
avaliações económico-financeiras (valuations) irreais e tecnicamente irregulares que têm por escapo
superestimar o valor dos ativos da empresa, aumentando, de forma aRificial, a quantia total que o
próprio Fundo de Pensão precisa pagar para adquirir a participação acionária indireta na empresa. A
essa ilicitude, cometida em praticamente todos os casos investigados, denominamos
'sobreprecificação", que é realizada com escopo semelhante aos conhecidos "superfaturamentos" de
obras públicas, em que o valor de uma obra (ou ativo, no caso da sobreprecificação) é superestimado
a fim de justificar um pagamento a maior por parte do Poder Público(ou por parte da EFPC
investidora, no caso da sobreprecificação).
Por meio desse esquema, a EFPC paga pelas cotas do FIP mais do que elas de fato valem, sofrendo,
assim, um prejuízo "de partida", independente do próprio sucesso que venha a empresa ter no futuro.
Nesses mesmos casos, a EFPC investidora, ao reconhecer um valor irreal da empresa que é alvo do
investimento, também acaba prejudicada por não dimensionar corretamente o potencial de ganho no
investimento e os riscos envolvidos no negócio, terminando por se envolver em empreendimento que
não se justifica desde o ponto de vista económico, na lógica de custo-benefício.
Nos 8 FIPs que são apurados na Greenfield, a temeridade dos investimentos resta claramente
demonstrada(Inclusive por autos de Infração da Superintendência Nacional de Previdêncjà
Complementar - PREVIC - ou por constatações de relatórios de auditoria interna otX. externa, #o
Relatório Final da CPI dos Fundos de Pensão) pela realização de investimentos açodadoBKefetiv#ios
por resoluções das diretorias executivas dos fundos de pensão que não respeitaram a riQ@ess©ade
de observância de pareceres jurídicos, de riscos e de governança, entre outros. Em alga)Rb casos:
também se observou a adição de resoluções de diretoria com base em informaçõébCKalsas,
repassadas dolosamente por algum dos gerentes e diretores de EFPC investigados na f$$$ente
Operação Greenfield.

Q -')
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forma artificial os preços a serem pagos a elas, causando prejuízo aos Fundos de
Pensão e um lucro indevido aos acionistas das empresas. Havia nesses casos, pois,

um prejuízo "de pad/da", mesmo que posteriormente houvesse valorização das

cotas adquiridas. evento. contudo. futuro e incerto quando da realização de cada um
dos investimentos.

A "Operação Greenfield" foi deflagrada em 05/09/2016 e

apura a existência de um esquema de corrupção em Fundos de Pensão de quatro

empresas estatais (FUNCEF - CAIXA, PETROS - PETROBRÁS, PREVI - BANCO

DO BRASIL E POSTALIS CORREIOS) que pode ter causado um prejuízo de R$ 8

(oito) bilhões de reais, tramitando em primeiro grau de jurisdição e sendo conduzida

por Procuradores da República lotados na Procuradoria da República no Distrito

Federal, os quais atuam perante a respectiva Seção Judiciária. Sua coordenação
está a cargo do Excelentíssimo Procurador da República Anselmo Henrique

Cordeiro Lopes e, em sua composição, há vários membros do Ministério Público
Federal. Depois de algum tempo após a deflagração, passou a fazer parte do grupo
o ora denunciado, o Procurador da República Ângelo Goulart Vlllela, circunstância

que atrai a competência do Tribunal Regional Federal da I' Região por força do

artigo 108, 1, 'a' da Constituição da República

<''') --\

No âmbito da "Operação Greenfield", passou-se a

nvestigar também o grupo J&F Investimentos, do qual faz parte a Eldorado Brasil

Celulose S/A, que teria sido beneficiada pelas operações fraudulentas e tinha como

sócios Joesley Mendonça Batista e Mário Censo Lopes, os quais, contudo. estavam

brigadas entre si e tinham relação de inimizade"

A relação de inimizade é confirmada pelos denunciados Ângelo Goulart Villela e Willer Tomaz de S+ilb».KI)6s
depoimentos prestados nos autos do Inquérito Disciplinar n.' l.oo.o02.000042/2017-21, assim coco xt$1.os
denunciados Francisco de Assis e Ângelo Goulart Villella no âmbito da ação controlada. Vede Laudo 92+/2
NC/DITEC/PF. linhas 582 e seguintes e 648. Hs. 127 e sega. e 130 da QuebSig n.' o04591-56.2017.4.P7o

\ K
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Foi nesse contexto de depuração que Joesley Mendonça
Batista, um dos principais expoentes do Grupo Económico J&F", em conjunto com

Francisco de Assis e Selva, advogado do grupo, resolveu, após praticar os delitos
narrados na I' a 5' imputações da presente denúncia, entabular acordos de

colaboração premiada, tratativas que, ex ví /ege, devem ser sigilosas". Inicialmente,

Joesley buscou contato com o Exm.' Procurador da República Anselmo Henrique

Cordeiro Lopes, coordenador da Força-Tarefa da "Operação Greenfleld". com quem

já lidava em face das investigações em primeira instância, o qual, porém. forneceu o

contatol: do Promotor de Justiça Sérvio Bruno, integrante da Força-Tarefa da

Operação Lavajato" no âmbito da Procuradoria-Geral da República, uma vez que

em sua colaboração em tese poderia atingir pessoas de foro privilegiado

Constatando que alguns fatos ilícitos narrados por Joesley

Batista e Francisco de Assim envolviam pessoas detentoras de foro por prerrogativa

de função perante o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República

cuidou das tratativas iniciais. Foi assim que Joesley Batista e Francisco de Assis
apresentaram-se espontaneamente como colaboradores e se disponibilizaram a

narrar fatos, apresentar documentos concernentes a diversos crimes e a fornecer
outros meios de prova coligidos em passado recente

-..7 111 DA COLABORAÇÃO PREMIADA

Após as tratativas iniciais e para efetivar a colaboração na

'Operação Lava Jato", Joesley Mendonça Batista e Francisco de Assis e Sirva
compareceram à Procuradoria-Geral da República em 7/04/2017, ocasião na qual

O Grupo J&F é liderado pela sociedade empresária J&F Investimentos S.A., criada em 1953. presebhç el
mais de 30 (trinta) países. Sob o controle do grupo, dentre outras empresas, estão a JBS (líder glokiÉI.
processamento de proteína animal), a Alpargatas (maior empresa de calçados e vestuários da América Lata?bV a
Vigor (maior empresa brasileira de derivados de leite), a Flora (empresa líder em segmentos de jirÜÕÉia
doméstica e higiene pessoal), a Eldorado Brasil (maior planta para produção de celulose no mundo)e d B
Original. A receita líquida da J&F Investimentos S.A.. em 2015. foi de R$ 174 (cento e setenta e quatro) bil.hdeê
http:/4finvest.com.br/quem-somos/apresentacao/ ' ' \./

Lei 12.850/2013, artigo 7', capuz e $$ 2' e 3'.

15
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celebraram um pré-acordo de colaboração premiada:', prestaram depoimentos e

apresentaram diversos elementos de prova que indicavam a possível prática de

crimes por pessoas detentoras da prerrogativa de foro privilegiado junto ao Supremo

Tribunal Federal, resultando em pedido de instauração de inquérito perante o próprio
Pretório Excelso, além de algumas medidas cautelares

Joesley Batista e Francisco de Assis também noticiaram a

existência de crimes que estavam sendo praticados em detrimento das

investigações empreendidas no âmbito das Operações "Greenfield" e "Lava Jato""

porquanto constitui obrigação do colaborador relatar todos os crimes que tem
conhecimento, informando todos os detalhes relativos à materialidade
circunstâncias e autoria delitivas

I''') ,--~

No material entregue havia duas gravações ambientais

em áudio, feitas por Joesley Mendonça Batista, um dos interlocutores, gueaçla.gÉlIda
não era colaborador.

Na primeira delas há uma conversa entre Joesley e o

Presidente da República Michel Miguel Ellas Temer Lulia, provavelmente gravada
em 07/03/2017. no Palácio do Jaburu, residência oficial do atual Chefe do Poder

Executivo Federal ÍRudlos PR7 740320í7.WH\{ PR2 760320í7.WHV e PR2 ,4

1303201 7. WAV Laudo ll 03-201 7-ACVE -- STF-Palmos)

A segunda conversa foi travada entre Joesley Batista e o
Senador Aécio Neves (PSDB/MG), provavelmente em 24/03/2017, no Hotel Unique,

em São Paulo (Hud/o 4et/n/que.WHV9

\

:' Temo de Pré-Acordo de Colaboração Premiada. anexo ao Ofício no l0/2018 - GTLJ/PGR. de 12 de hnffâ\&le

Fls. 31 a 37 e 38 a 44 e documentos de fls. 27 a 30 dos autos da QuebSig N' 0045951-56.2017.4.01 .0000/S
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Nessas gravações, Joesley Batista fala a respeito das
investigações nas quais o grupo J&F e/ou seus membros são alvos e destaca que

sua situação no primeiro grau de jurisdição, vale dizer, na "Operação Greenfíeld
estaria 'lse!!ç&z.egelvlda", pois tratava da caso com um Juiz e com um Procurador da

República, vc/b/s2':

Ml:(ininteligível) os processos. eu. .. eu tõ meio

enrolado aqui, né? No processo, assim

M2: (Ininteligíve!}

(''\ --) (Descontinuidade 79 em 00: 11:53. 329}

Ml: Isso, isso

M2:(Ininteligível) inquérito, né?

Ml: É. É investigado, eu não tenho ainda denúncia.

M2:(Ininteligível). Não tem denúncia(ininteligível)

MÍ. Isso não tenho denúncia. Aqui..eu dei conta de
um lado. o juiz. dar uma seaurada. Do outro lado. um
juiz substituto. aue é um cara aue fica

M2: Tá.segurando os

M'í: 7'õ

(Descontinuidade B0 00:12:09.019)

usando os dois

LAUDO N' 1103/2017 - INC/DITEC/PF. A identificação de interlocutores específicos foi realizada segundo informações
contidas nos próprios diálogos, por meio de autodenominação ou denominação recíproca entre os interlocutores.segunda
nformações contidas nos próprios diálogos, por meio de autodenominação ou denominação recíproca entre os interlocutor-
Utiliza-se as referências "Ml". "M2" etc. para designar interlocutores com vozes com características masculinas ê: "Fl", "F2" étc.
para interlocutores com vozes com características femininas. As referências "M?' e "F?" são atribuídas a inté.NQcutoresÁuja
correlação com outras falas é duvidosa. A relação de locutores perceptualmente identificados estão listados na Tàbêla 3.

Reitera-se que, ao longo dos exames, todas as referências aos instantes de tempo do registro de áudJQ'ylo dquivo
analisado se dará sob o formato hh:mm:ss.sss.Tabela 3 - Relação dos interlocutores na transcrição do arquivo oQumjnádo.

Autodenominação ou denominação recíproca entre os interlocutores.

PRESIDENTE

Locutor(es) com denominação duvidosa

Rótu l

MI
JOESLEY

M2

M?
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Ml: . . .o eu consegui (ininteligível).

Descontinuidade 82 em 00: 12:13.35\

Ml: . . . ador (ininteliaível}

Descontinuidade 83 em 00:12:14. 887.

Ml: (Ininteligível) dentro da força tarefa. aue tá.

M2: Tá lá também.

JWí; Também fá me dando /nformacão.

M2: {lninteliaível}

(Descontinuidade 84 00: 12:21. 010).

Ml: E eu

(Descontinuidade B5 em 00: 12:23. 051).

Ml: Lá que eu, eu tõ, pra dar conta de trocar o

procurador que tá atrás de mim.

M?: (ininteligível).

(Descontinuidade 86 em 00: 12:28. 920}.

M#:(Ininteligível). Se eu der conta, tem o lado bom, e
o lado ruim. O lado bom é que dá uma esfriada até o
outro chegar e tal, o lado ruim é que se vem um cara
com raiva, com não sei o quê...

M2: Procurador aue você tá

(Descontinuidade 87 em 00:12:41. 675)

Ml: (Ininteligíve!) o que tã . . . o aue tá me

M2: Te ajudando

Ml: Não, o

(Descontinuidade B8 em 00: 12:44. 737)

Ml: lá..me Biudando tá bom. beleza.

M2: (Ininteligível}

Ml: AqQ!:ao orincioa. . . aue. . . é yln

0

\/
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Descontinuidade 89 em 00: 12:49.201)

M.!:JeBtum que tá me investigando. Eu consegui
um... colar .um no ql"upo. Agora eu to tentando

trocar. . .

M2: O aue tá {ininteliaível)

Ml: Isso

M2: Hmm

(Descontinuidade 90 00: 12:59. 024)

(''\ --x
Ml: (Ininteligível) nessa aí. então tá meio assim. efe
s3iti.de férias, até essa semana eu fiquei nreocuoado

sele..etiê.eu fico com medo. muito bem. Eu tõ... eu
tà.só contando essa história ora dizer assim. eu to

M2: Se mexendo

Ml: Me defendendo aí

Ml: Tê..DQ.segurando. tal. (Ruídos típicos de

movimentação do dispositivo de caotacão). Os dois
lá. tõ mantendo. tudo bem. Mas (ininteligível).

(.,, ,--
Ml: Isso.

M2: Hmm

Como se vê, Joesley Batista confessou ao Presidente da

República Michel Temer que fazia gestões "extra-autos" junto a dois juízes !éderais e

um Procurador da República no âmbito da "Operação Greenfield'

Analisando exclusivamente o conteúdo da gravabã

tem alguns trechos com descontinuidade, observa-se que, no que tol
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Magistrados Federais. as referências não são categóricas, porém não há espaço

para dúvida de que, com relação ao Procurador da República, houve algo concreto

envolvendo a aproximação da Força-Tarefa r"consegui co/ar um no grupo",

:agora eu fo fenfando trocar...") e o repasse de informações sigilosas r"também fá

me dando informação") referentes à investigação

Joesley Batista e Francisco de Assim posteriormente

revelaram que o referido procurador da República era Ângelo Goulart Villela

Ü- A versão que Joesley Batista levou inicialmente à

Procuradoria-Geral da República, em 27/04/2017, é que tais conversas não

passavam de mera bravata:'l porém, com o avanço do processo de colaboração,
sentindo-se aparentemente mais confiante no Ministério Público Federal, de forma

espontânea e em conjunto com Francisco de Assis resolveu comparecer à
Procuradoria-Geral da República a fim de elucidar a situação, tendo cada um

prestado um segundo depoimento no dia l0/05/2017, quando firmaram o termo de
colaboração premiada

No curso desse segundo depoimento (l0.5.2017)
prestado quando o LAUDO N' 1103/2017 - INC/DITEC/PF ainda não havia sido

confeccionado:', Joesley revelou um fato muito Importante, não alcançado pela
gravação da qual ele próprio foi o autor:

Joeslev: eu disse pro Presidente Michel que eu tinha
comprado um Procurador por R$ 50 mil, que ej&tinha

acertado um juiz e que eu ia... que eu estavzl\.jl\e..

No início do segundo depoimento à PGR, Joesley esclareceu que por "bravata" quis se referir ao fatal âb 'b6e
normalmente praticava seus atos sem intermediários, ao contrário do que veio a ocorrer no caso dose al
narrados nesta denúncia: '(...) quando eu fraco de bravata é que na nea//Jade lodos os meus aios buu
normalmente fiz eu normalmente faço direto e não através de intemlediários.

O que só veio a ocorrer em 27 de junho de 2017. ? t..tx.

/
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erga . . .

PrQcurqdor da República: substituição

Joeslev: vendo uma forma de substituir o Anselmo,
isso jamais aconteceu, e em relação ao juiz e ao... eu
usei esse caso... mas eu não posso dizer... que...
não fui eu. {-.) por isso que eu Ihe disse que era
bravata. Meus negócios eu que faço mesmo, eu que
fui. , .

n. Joesley Batista utiliza o termo "bravata" para explicar que

não tratava diretamente com o juiz federal substituto. Contudo, tanto Joesley
Mendonça Batista como Francisco de Assis e Salva faltaram com a verdade em seus

depoimentos em no mínimo dois aspectos de extrema relevância: a) primeiro, ao

tentarem excluir suas responsabilidades nos crimes envolvendo a atuação do
Procurador da República Ângelo Goulart Villelal b) segundo. ao faltarem a verdade

quanto aos envolvimentos de Juliano Costa Couto e de André Gustavo Vieira da
Salva nesses mesmos delitos

Observe-se que se trata de omissões e versões

inverídicas de alta relevância jurídica, eis que a legislação:s permite que o juiz

conceda redução de pena em até 2/3 (dois terços) ou até mesmo o perdão judicial
ao réu colaborador que forneça elementos de prova que elucidem os fatos e não que

os distorça em uma versão conveniente a suas necessidades. excluindo

indevidamente a autoria dos crimes objeto da investigação.

J ')

É também importante observar, neste ponto. que janto
(supostas) tratativas com magistrados lotados na 10a Vara Federal, c(Ino

efetivamente ocorridas com o Procurador da República Ângelo Goulart Villel&.n.

foram feitas diretamente por Joesley ou por Francisco, mas por intermédio dq

Lei 12.830/2013. artigo 4
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Tomaz, que, como será visto adiante, vendeu seus serviços de advocacia incluindo

no "pacote" esses dois "produtos": gestões junto a Juízes Federais e a um
Procu radar da República

Como será detalhadamente esclarecido ao longo da

denúncia, a viabilização do esquema criminoso se deu por via da contratação do

escritório Willer Tomaz Advogados Associados, mediante a intermediação de Juliano

Costa Couto e André Gustavo Vieria da Silva, pela empresa Eldorado Brasil Celulose

S/A para duas finalidades ocultas e sub-reptícías no instrumento de contrato: a)

'influir" na atuação de juízes da 10' Vara Federal da Subseção Judiciária do Distrito

Federall b) corromper o Procurador da República Ângelo Goulart Villela
0 -1

O primeiro objeto ilícito (primeira "cláusula oculta")

porém, não é objeto da presente denúncia, mas apenas o segundo

lv DA CONTRATAÇÃO DO ESCRITORIO WILLER TOMAZ ADVOGADOS

Como se pode inferir a partir da leitura das sete

imputações trazidas na presente denúncia, contratação do escritório Willer Tomaz
Advogados Associados foi meio de execução de parte dos delitos

Ao prestarem seus segundos depoimentos (l0.5.2017) à
Procuradoria-Geral da República, Joesley Batista e Francisco de Assim declararam

que, entre setembro e outubro/2016. logo após a deflagração da Ç)peração

Greenfield'. foram procurados por André Gustavo Vieira da Salva, presiqFnte dq
empresa de publicidade Arcos, amigo de Joesley e um dos operadores do eã;uerWa

descoberto na "Operação Lava-Jato". já condenado em primeira Instância HeWyuiz

Federal Sérgio Mora por corrupção e lavagem de dinheiro a 6 (seis) anos,l6/ààis)

22
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meses e 20 (vinte) dias em regime semiaberto nos autos da ação penal n.' 5035263
1 5.2017.4.04.7000/PR

O objetivo do contato foi apresentar Juliano Costa Couto,

advogado e presidente da OAB/DF, que teria relação de proximidade com o Juiz

Federal Substituto Ricardo Augusto Soares Leite, lotado na 10; Vara Federal da
Seção Judiciária do Distrito Federal, juízo perante o qual tramitam investigações do

interesse do Grupo J&F, dentre elas, além da "Greenfield", as Operações "Sepsis" e

:Cui bono", além de um inquérito cujo objeto é as relações do grupo com o BNDES

Ç .) ,-\
Na época, Juliano Costa Couto chegou a tomar café da

manhã26 com Francisco de Assis e transpareceu proximidade com o Magistrado.

Apesar disso, as conversas não evoluíram porque, naquele mesmo período,
segundo semestre de 2016, no âmbito da "Operação Greenfield", foi celebrado um

acordo denominado termo de ciência e garantia:'

Tal fato fez desaparecer momentaneamente o interesse
de Joesley na contratação de Juliana Ricardo, proposta porAndré Gustavo

J --~ Francisco de Assis, em seu primeiro depoimento

(27.4.2017) prestado à Procuradoria-Geral da República, declarou que à época

chegou a consultar Joesley Batista sobre se deveria dar sequência ao assunto e
providenciar a contratação, haja vista contato de André Gustavo, porém foi orientado

a aguardar

\

(-.) perguntei pro Joesley 'Joesley é pra\fazer
alguma coisa, não é pra fazer alguma coisa?i\*El}

fa/ou 'não, não, aguarda'. A/Sons dias o .Anóré a/duro

26 Segundo Depoimento de Francisco de Assis e Salva. 04'30" a 04'44".
27 Fls. 79/89 dos autos do Inquérito Disciplinar n.o 1 .00.002.000042/2017-21
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dele cobra 'e aí, o Juliana quer saber vai atear, não
vai atear', eu perguntei pro Joesley e ele falou assim

calma que o André é muito entrão. Espera que eu
v'ego com o André. 'Í-.J 'a'

Ocorre que, no início de 2017, no curso da mesma

Operação Greenfield", entendeu-se que os investigados violaram o termo de ciência

e garantia, motivo pelo qual foram pedidas novas medidas cautelares, incluindo

bloqueio de bens de Joesley Batista e também a suspensão de 100% (cem por
cento) da diretoria da empresa Eldorado

0-
Em seu depoimento prestado aos 9 de março de 2018 à

Procuradoria Regional da República na I' Região, o Excelentíssimo Procurador da

República Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, coordenador da Força-Tarefa

'Greenfield", explicou em que consistiram as cautelares

(-.) que no final de janeiro, inicio de fevereiro/2017 o

depoente requereu ao Juízo da IO' Vara Federal que
declarasse o descumprimento do termo de ciência e
compromisso firmado com a Holding J&F em
setembro/2016; que na ocasião o depoente

atravessou duas petições simultaneamente, uma
sigilosa, outra pública; que a sigilosa foi a que gerou
a segunda fase da Greenfield e a prisão de Mário

Censo; que por via da pública foi solicitada a
declaração do descumprimento do termo de ciência e
compromisso e pedida a volta das medidas

caule/ares contra does/ey e outros; (-.) " { \

/t

/

Nas palavras de Francisco de Assis no seçjq#do

prestado à Procuradoria-Geral da República. ds c?R$o
J

\

depoimento (l0.5.2017)

28 4'02 a 4'20'
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novas medidas cautelares desoneravam Wesley Batista, porém agravavam a

situação de seu irmão Joesley20

Joesley e Francisco consideraram que as novas medidas

assecuratórias provocaram um "caos" para a empresa Eldorado e o Grupo J&F, o

que deu ensejo a que voltasse à cena André Gustavo, novamente afirmando que
Juliano Ricardo Costa Couto seria amigo do Exm.o Juiz Federal Substituto Ricardo

Augusto Soares Leite, da Eg. 10; Vara Federal do Distrito Federal, mesmo Juízo que

havia decretado as medidas assecuratórias, e que tal proximidade poderia auxiliar
no processo.(a -

A partir de então, Joesley alegou que passou a se

nteressar pela contratação de mais advogados além dos muitos que já possuía, e

retomou o assunto com André Gustavo, seu amigo, e Juliano Costa Couto, o qual

Ihe apresentou o advogado e parceiro de negócios Willer Tomaz de Souza, que
incluiu dentre os seus predicados a relação íntima de amizade com o Juiz Federal
Substituto Ricardo Augusto Soarem Leite, lotado na 10' Vara Federal da Seção

Judiciária do Distrito Federal, juízo perante o qual tramita a "Operação Greenfield

Eis as palavras de Joesley em seu segundo depoimento (1 0.5.2017)"

c.) -"~
:!Qe$!ey {-.) Esse fato nasceu de um amigo meu,

André, que me apresentou um advogado, chamado
Juliano Costa Couto, que este advogado Juliana me
apresentou um advogado chamado Willer Tomaz; na
ocas/ão nós estávamos sendo investigados...
estamos até hoje sendo investigados, no caso da
Greenfield; a Eldorado tinha acabado... o Procurador

f/nha acabado de... é... eu não se/ os formos
técnicos... pedir o afastamento de toda Diretori$(:1.çla

Eldorado e aquilo causou um transtorno muito foilà:+/
;

\

Xy
25
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29 04'50" a 05'24'

04'00'' a 06'36'
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a gente precisava contratar um advogado que
trabalhasse exclusivamente para a Eldorado para
defender os interesses da Eldorado;(-.) lá no dia eu
conheci, conversei, achei que ele como advogado ele
poderia colaborar, poderia fazer um bom trabalho em
defesa da Eldorado, e dentro dos préstimos dele lá
como advogado, dentro dos honorários que ele
pediu, cobrou, que a gente negociou na realidade, é...

ele incluía dizendo, né, que ele tinha muita

proximidade com um juiz chamado Ricardo, mas que
na realidade não é o juiz do caso...

0 PromototSérqio Bruma: não é o titular da vara

Joeslev: não é o titular da vara, eu não entendo bem
mas e/e é o...

Promotor Sérvio Bruno: "substituto

Joesjçy: substituto

Promotor Sérvio Bruno: da mesma IOa Vara

:!9egl9y: da mesma IO' Vara; é... eu achei que, enfim,
talvez aquilo poderia ajudar em alguma medida; o
Tomaz sempre deixou claro que não tinha propina
pra esse juiz; ele sempre disse que era muito amigo,

tinha muito amigo-.(-.)x'

Promotor Sérvio Bruto: "você sabe o sobrenome

desse juiz ?"

does/ev'; não se/

Francisco de Assis {como advogado): Soares Leite

Jçp$1Qy: não sei, Ricardo

Francisco de Assim: Soares Leite

Promotor Sérvio Bruma: tá, então ele dizia qà\
dizia que tinha amizade com o juiz, muita infl+ên

!!gqslgy: "muita influência, muita amizade, qiie/Á }. iz

26 R
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ia na casa dele e aí eu disse: 'olha, então quero ver
um dia em que você faça um jantar aqui na sua casa
e eu quero vir aqui conhecer essa pessoa, Ricardo,
essejuiz, que é o juiz substituto, né, que chama?

Promotor Sérvio Bruto: Hum

Joeslev: e aí se deu toda a tratativa.

Joesley também declarou". em seu segundo depoimento

(l0.5.2017) à Procuradoria-Geral da República, que se reuniu previamente com

Willer lomaz de Souza na sede do escritório Willer Tamaz Advogados Associados e
acertou inclusive valores para a contratação

0-

{...) Na realidade eu acertei com ele informalmente,
liguei pro nosso advogado, Francisco, e 'Francisco,
eu gostaria de te sugerir e indicar pra Eldorado

contratar o Wifler Tomaz... é... é... advogado, aqui de
Brasília, que eu fui apresentado, por um amigo, me
parece ser uma pessoa capaz, uma pessoa que vai
ser possível nos ajudar aqui nessa questão... e assim
o Francisco começou a negociar com ele, mas na
realidade eujá tinha negociado... os, os...<)
Promotor Sérvio Bruno: os valores

!!Qegley: com ele os valores... o Francisco fez as
formalidades até, ele pediu mais do que o valor que
ele tinha combinado, o Willer, aí o Francisco ofereceu

menos e aí quando eles chegaram lá no quejé estava /
acertado... fecharam o contrato e tudo bem; VX /'

Promotor Sérvio Bruto: só uma coisa. essa re&!ião

com ele, o senhor foi ao escritório dele? \

Rr .J
R

/

al 07'00" a 07'48" e 08'48" a 08'59
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Joeslev: eu fui ao escritório dele...

Promotor Sérvio Bruno: fica aonde?

JQesjQy: na no Lago Sul, QI 3, Conjunto 't

Joesley também declarou que não queria que Francisco

de Assis soubesse da negociação para não parecer que invadira seara afeta aos
advogados, daí o haver incumbido de negociar valores que já estavam previamente

acertados com Willer Tomaz, o que acabou sendo constatado pelo próprio Francisco
de Assim, como visto'~.. / ''"'\

(-.) Não, é porque isso eu negociei informalmente e

para fazer as tratativas, como eu não queria falar pro
Fran... pro advogado nosso que já tinha acertado, eu,
eu quis deixar eles negociarem, aí eu falei 'Willer,

pede um pouco mais, que aí ele vai dar um desconto,
vai pedir um desconto, você vai chegar ao termo
r...;,''

E de fato Francisco de Assim declarou haver ficado com

mpressão de que, quando se reuniu com Willer Tomaz para fechar o acerto final, o
valor da contratação já havia sido previamente acertado com Joesley e a reunião

fora somente "pró-forma" para sacramentar o acordo, ao final firmado no valor total

de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), sendo a metade paga inicialmente e o /'
restante em caso de êxito33: ix /

(--) ai eu... eu percebi que quando eu fiz a >1+pPsta
e ele me fez a contraproposta, eu percebi qti+jáilt$pha

um "úmero ma/s ou me,'os ,'a mesa... qu#narko

\

b

08'14" a 08'32'
Fls. 55/59 do Inquérito Disciplinar n.o 1 .00.002.000042/201 7-21
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Joesley me fala do número eu confirmo e ele fala 'Ah:

mas o André já tinha me falado desse número' (-.)

(-.) quando no final ele propõe cinco mais cinco. Ai
eu entendi que. AÍ eu falo pro Joesley. Não, é

quatro mais quatro, acho que ele se enganou, foi
esse número que o André me falou'(-.)

Francísco de Assis também explicou em seu segundo

depoimento à Procuradoria-Geral da República que de fato Joesley o chamou a

<1 .
Brasília, na noite do dia 13 ou 14 de fevereiro de 2017, para uma reunião com os
advogados, porém só conseguiu chegar à noite, por volta das 21:00h, no escritório

de Willer Tomaz Advogados Associados, para reunião com Juliano Costa Couto, com
a preserlça de Willer Tomazas

Ainda segundo Franciscon, Willer Tomaz explicou que o

trabalho do escritório seria discreto e eficaz, exaltando que mantinha relacionamento
de amizade íntima;' com o Exm' Juiz Federal Substituto da 10' Vara Federal da

Seção Judiciária do Distrito Federal, Ricardo Augusto Soares Leite, chegando a
asseverar que. em face desse contato próximo, lograria bons resultados para a
Eldorado Brasil Celulose S/A no âmbito da "Operação Greenfield

:J -'\
34 Primeiro depoimento de Francisco de Assis e Sirva à Procuradoria-Geral da República em 27.4.2017 (09'18'

as 05'30" a 06'11
36 05'45" a 07'11

Nos autos do procedimento avulso n.' 0013380-88.201 7.4.01 .8000, que tramita perante a
do Tribunal Regional Federal da I' Região, o Juiz Federal Substituto Ricardo
informações a respeito de sua relação de amizade com Willer Tomaz de Souza
feita, então, em outubro de 2015, salvo engano, Marcos Vinicius (Presidente
o aniversário dos filhos dele (de Marcos Vinícius), 2 (duas) crianças mais ou menos das idades de
alhos. Eu e minha esposa, Canina Costa Oliveira Leite, fomos ao aniversário dos filhos de
(Pnsidente Nacional da OAB), mas chegamos ao local da festa bem atrasados, Por conta disso.
estavam ocupadas, mas encontramos uma em que já estava sentada somente l (uma) pessoa,
(esposa de Willer Tomaz). Eu e minha esposa pedimos licença para sentamlos ali, na mesa
por Flávia Tomaz (esposa de VViller Tomaz), que assim pemlitiu, de fomla muita cortês:
foram bhncar e começamos a conversar com Flávia Tomaz (esposa de Wilier Tomaz) sobre
maternidade, filhos, babas, escolas, etc. (...) Em detemtinado momento, aproximou-se da
anfitrião, Marcos Vinícius (Presidente Nacional da OAB), que nos reapresentou ao casal e, já
aniversáão, nos convidou para um jantar que aconteceria na casa de \Mller Tomaz. onde estariam
pessoas que poderiam vir a ãmlar convênios com o Instituto dos Magistrados Federais ou a
eventos do mesmo Instituto. (.

a
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Com o objetivo de dar credibilidade ao seu discurso,

Francisco de Assis declarou que Willer Tomaz, segundo Francisco de Assis, citou à

guisa de exemplo o ocorrido em processo de interesse do Pastor Salas Malafaia38, no

âmbito do qual sofrera medida de condução coercitiva, motivo qual o Exm.' Juiz

Federal Substituto Ricardo Augusto Soares Leite teria despachado no feito e ouvido

("conversado") com o pastor na própria sede do escritório Willer Tomaz Advogados

Associados, tamanha a confiança que tinha no respectivo titular, o denunciado Willer

Tomaz, segundo versão do próprio

Após ser informado do teor da reunião com Francisco de

Assim, Joesley, o qual, apesar de afirmar que estava "meio descrente", avaliou que

seria uma boa oportunidade e autorizou a contratação do escritório de Willer Tomaz

Em outras palavras, no jargão popular concernente aos jogos de azar, Joesley
pagou pra ver", ou seja, aceitou a possibilidade da influência de Willer Tomaz sobre

o Juiz Federal Substituto Ricardo Augusto Soares Leite ser verdadeira e por isso
investiu dinheiro do Grupo J&F/Eldorado na contratação do escritório Willer Tomaz

Advogados Associados

Destaque-se que, posteriormente, entre os dias 14 e 15
de fevereiro de 2017, Francisco de Assis e Juliano Costa Couto voltaram ao
escritório Willer lomaz Advogados Associados, ocasião na qual novamente o

suposto relacionamento de Willer com o Exm' Juiz Ricardo Augusto Soares Leite foi

utilizado como oferta de serviços para justificar a contratação do escritório. Depois

do almoço, com a presença de Joesley'9, discutiu-se o valor dos "honorários", porém

a negociação não se encerrou naquele momento. tendo prossegui(IQ até quy'

Francisco de Assis enviasse a proposta de Willer Tamaz a Joesley para viàWação
/

'Operação Timóteo" -
htto://www.correiobraziliense .com . br/aoD/noticia/oolitica/201 6/1 2/1 6/i nl

;9 Segundo depoimento de Francisco de Assis à PGR em l0.5.2017 (07'29")

38

i/silo
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Neste ponto, mostra-se digno de reglstro que Juliana

Costa Couto efetivamente já aquela época patrocinava (e ainda patrocina) causa
contra a empresa Seara", também do grupo J&F, inviabilizou-se sua contratação

ostensiva em razão de provável conflito de interesses (tergiversação)", abrindo

espaço para a exclusiva contratação do escritório Willer Tomaz Advogados
Associados

O contrato, então, foi firmado entre o escritório killer

Tomaz Advogados Associados e a empresa Eldorado Brasil Celulose S/A, tendo por

ob\eto "a prestação de sewiços técnicos especializados de advocacia contenciosa, a
fim de patrocinar, perante a Justiça Federa! e Tribunais Superiores, os interesses da

CONTRATANTE, nos autos n' 0052041-02,2016-4.01-3400, em trâmite perante a

10a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, bem como demais
incidentes e inquéHtos e/ou processos judiciais que derivaram das operações
hf/fu/idas 'seX)s/s', 'green/7e/d' ou 'cu/ dono?' ", aparentando se tratar de uma

ordinária contratação de serviços de advocacia, porém ocultando seus verdadeiros e

principais objetos, além de sua natureza criminosa

(') -l

Francisco de Assim e Sirva, contudo, em seu segundo

depoimento à Procuradoria-Geral da República (l0.5.2017). foi categórico ao afirmar

que serviu de portador de esclarecedor "recado" de Joesley Mendonça Batista a
Willer Tomaz'z:

(...) fica combinado que ele ia ter o mandato de-. de

nos aproximar do Doutor Ricardo... e..\.ele tinh,

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N' 638.647 -- DF (2014/0281800-4) e RECURSOS ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N Recorrente SEARA ALIMENTOS S.4 (:iP17 00 2022184-9) i

Muito embora. à luz do Estatuto da Advocacia (Lei 8906/1994). Juliana Costa Couto tenho cl:
praticado a inflação disciplinar tipificada no artigo 34. 111, qual seja. "va/esse de agenc/apor de causas
padlcipação nos óonorá/ios a receber'. \,/
: 07'28" a 10'14". .... ,

\

\
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Todavia, conforme já frisado, as versões de Joesley

Batista e Franclsco de Assim faltam com a verdade em dois aspectos cruciais

primeiro, porque a contratação do escritório Willer Tomaz Advogados não tinha

apenas uma cláusula oculta (suposta influência sobre o Juiz Federal Substituto

Ricardo Augusto Soares Leite). mas uma segunda. que consistia em corromper o

Procurador da República Angelo Augusto Villela para que atuasse em favor dos

interesses pessoais de Joesley e Francisco, assim como da Eldorado Brasil
Celulose S/A. Em segundo lugar, porque Juliano Costa Couto e André Gustavo

Vieira da Salva não tiveram suas participações limitadas ao primeiro episódio, mas

também aos fatos objeto da presente denúncia, conforme será explicado no tópico

seg uinte .('"' -'l

V - DA SEGUNDA CLÁUSULA OCULTA NA CONTRATAÇÃO DO ESCRITÓRIO
WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS -- I' E 2' IMPUTAÇOES

CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA

Retomando a cronologia dos fatos, uma vez contratado

verbalmente o escritório de Willer Tomaz, na sequência Francisco de Assis

comunicou o fato à empresa J&F/Eldorado e, entre os dias 15 e 16 de fevereiro,

compareceu novamente ao escritório para discutir a formalização da contratação,
ocasião na qual foi apresentado ao Procurador da República Ângelo Goulart Villela,

que estaria lotado no Rio de Janeiro, mas estava trabalhando no TSE" (ü. 25}, e que
passaria a compor a Força-Ta refa Greenfield.

0 '3

Francisco de Assim declarou. em seu primeiro depqipento

à Procuradoria-Geral da República (27.4.2017), que foi surpreendido por\j\jVillet/

Tomaz ao ser apresentado ao Procurador da República Ângelo Goulart ViljÉIW~rÉ

curso da reunião43, vel't)/si l w)N.
\J \

&

1 1 '45" a 14'41
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(-.) No dia seguinte, que eu agora não me lembro se
é dia quinze ou dezesseis, mas tá mais pro 16 porque

é o dia seguinte do almoço, eu vou lá pra ele e falo,

como é que a gente quer, como é que a gente
enxerga, que documento eu vou te mandar, manda
algumas coisas por e-mail e tal, pra ele e tal, aí ele faz

toada um discurso comercial, muito bem feito, e ta}, o

trabalho dele técnico é de primeiríssima qualidade,
muito lúcido, muito bem feito, e aí ele fala pra mim
olha eu vou, vou... mostrar minha confiança e a
minha fidelidade, que eujá garanti ao Joesley, eu vou

te apresentar um amigo, você tá com pressa?' Eu
falei 'não'. AÍ eu não sei se nu, nu, demorou um
pouco, mas não foi mais do que dez minutos, eu
fiquei esperando e entrou uma pessoa na sala... e ele

apresentou como Angelo, Angelo... eu perguntei o
nome porque eu tenho dificuldade de gravar e ele
falou, eu lembro que ele falou Angelo Goulart.

Apresentou o, o, essa essa pessoa, dizendo que seria

um Procurador da República, e eu tinha entendido

que era um procurador federal, mas depois que ele
que ele entrou... era um procurador da República que
era... não sei de que estado, mas tava lotado no Rio
de Janeiro, trabalhava no TSE, fez toda a
apresentação a sua, é... e que comentou, sa/vo
engano... mas agora eu não sei se foi ele ou o Tomaz
que comentou que ele iria pro time do Anselmo,
compor... não sei se grupo de trab... o nome técnico
eu não sei se é grupo de trabalho ou força-tarefa, da

Greenfield, Sepsis e Cui band, que o Ansqlmo iria /
reunir todas as operações em uma só... entêQ,, ia... /
então ele iria se desincompatibilizar da funçãàbxb~ td

e... enfim, foi isso. AÍ... eu falei ó, prazer láiiijl:+e

conhecer, tal, aí eu falei assim eu queda

aproveitar a oporfun/jade curta que fem gÕÉÚ elS

34 "'\\.. \\X '""s
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quero te explicar o que nós discutimos nesse
processo... Expliquei todo o esforço que a gente
teve, que iria fazer perícia, que havia um erro de
premissa no relatório da PREVIC, e no... na medida
cautelar... proposta pelo Ministério Público. Que era
um erro assim... era um erro de leitura. AÍ ooo... eu

expliquei pra ele isso, essa essa explicação durou
cerca de quinze, vinte minutos, expliquei assim pra
ele mais... historicamente, falei ó, te mando toda a
documentação... eu acho que no momento que o
Ministério Público perceber esse equívoco...
especialmente em Greenfield, que é um investimento

de Florestal... o próprio Ministério Público vai corrigir

sua petição e encerrar o inquérito, porque isso aqui
tem um erro! O lau... o, o, o, laudo diz que é tre,
quinhentos e setenta e oito milhões, a PREVIC leu
trezentos e o Ministério Público leu trezentos, se virar

a página, você vê que é quinhentos e trinta e oito.
Expliquei tudo pra ele e falei assim ó: o objetivo é
esse, eu preciso... o meu trabalho é tirar o Ministério
Público dessa premissa errada, na Greenfield. A
Sepsis, a cui boro depois nós vamp ver, vamos ver
e... entendeu. AÍ falou 'ah não, tá bom, tal, obrigado

fa/', e... enfim. (-.J"

D

Entretanto, a participação de um Procurador da República

no esquema criminoso não era exatamente uma novidade, eis que Joesley Batista.

esclareceu em seu segundo depoimento à Procuradoria-Geral da Repüblii

(l0.5.2017) que de fato houve prévia negociação com Willer Tamaz de 9buza, ages
mesmo do início das tratativas com a presença de Francisco de Assis, e\;ue/cada

comentou com Francisco a respeito do envolvimento de um Proa?ulliiçÍor da

35
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República que passaria a compor a força-tarefa da "Operação Greenfield"", fato do

qual havia sido informado por Willer Tomaz

(...} aí passado o-. sei lá, passada uma semana ou
duas, é... que o Francisco foi lá e fechou o contrato e
tal, o Francisco vem me fazer esse comentário:

Joesley, eu tive lá pra tratar duns assuntos e achei
curioso que tinha uma pessoa apresentada por
Angelo, é... dizendo ser um Procurador da República
do Rio de Janeiro, e dizendo que estaria sendo
nomeado a fazer parte da força-tarefa lá... da
Greenfield.' AÍ o Francisco me comentou isso e eu
falei ué, mas e como é que se deu isso? 'Ele falou:
Não, eu encontrei com ele lá no escritório dele lá...
no escritório lá no Lago Sul, e explanei lá o que que é

a nossa defesa e tal, e parece que eles são amigos
mesmo, parece que eles têm alguma relação {-.)

Promotor Sérvio Bruma: então o advogado do senhor,

o Francisco, Ihe relatou que quando ele esteve no
escritório do advogado Willer Tomaz ele teve uma
reunião com. . .

Joeslev: o Willer e este Ângelo

Promotor .Sérvio .Bruma: Angeto Procurador da

República.

Joeslev: dizendo que era Procurador da República e
que ia assumir em alguns dias a força-tarefa.

Promotor Sérvio Bruma: sim. * /

Joeslev: aí eu falei com o Francisco:

Francisco, você sabe que o Angelo havia
comigo isso realmente...

'W "9

Promotor Sérvio Bruto: o Ângelo não, o.

Segundo depoimento de Joesley Batista, arquivo audiovisual. 7'00" a ll '27'
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:!Qe$!ey: não, o Tomai-. tinha me dito, ué, Francisco,
o Tomai tinha me comentado isso mesmo. aue tinha
um amigo dele e tal. do Rio de Janeiro. deve ser essa

pessoa...enfim, de novo nós não conhecíamos o

Anaelo. e o Francisco não conhecia o Anaelo. e ciente

também, fazia parte da forca-tarefa ainda.

então até então não tinha credibilidade. muita
credibilidade aquela conversa do Tomaz: (-.)"15

0-
Após Francisco de Assis e Willer Tomaz chegarem a um

acordo em relação aos termos do contrato, Willer entrou em contato com Joesley e

voltou a falar a respeito do ingresso do Procurador da República Ângulo Goulart

Víllela à Força-Tarefa da "Operação Greenfíeld". A propósito, eis o que declarou
Joesley Batista à Procuradoria-Geral da República em seu segundo depoimento aos
1 0/05/2017

(-.) e ele, depois de tudo certo, tudo feito, o Tomaz me
comentou, me disse assim 'olha, eu acho que vai ser um

amigo meu do Rio de Janeiro que vai se juntar à força-
tarefa lá do ProcuradorAnselmo, :á da... da...

ç.J
Promotor Sérvio Bruma: Greenfield

Joeslev: da Greenfield. E... um amigo meu lá do Rio de
Janeiro e tal, que eu tenho ótimas relações, eu acho que

vai dar certo dele se juntar a essa força-tarefa, acho que

vai ser muito bom, que ele vai poder ajudar.' Eu na
realidade não acreditei muito naquela conversa aquele

dia porque, enfim, eu achei que poderia ser um.X. enfim,
um... uma bravata de/e, mas tudo bem, e&,. nem/
comentei Isso com o Francisco e nem nada. (-.)'líix\\\ /

/

i5 09'52" a 11'27:
16 09'1 0 a 09'51
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Joesley declarou que só passou a acreditar na
verossimilhança da participação do Procurador da República Angelo Goulart Villela

após sua nomeação para compor a Força-Tarefa da "Operação Greenfield"

(-.) enfim o Francisco seguiu lá as tratativas

normais lá, lá da nossa defesa, é... que que
aconteceu? Quando... quando... da nossa defesa...
ah! Quando o Francisco me cantata dizendo 'Joesley,
aconteceu um negócio curioso aqui'. O que que foi?
Eu recebi no meu WhatsApp a... uma mensagem do
Willer Tomaz da nomeação daquela pessoa Angelo

na força-tarefa. Então isso é verdade. O... e... ele
tinha dito que ia acontecer e aconteceu mesmo.

Promotor Sérvio Bruma: então o advogado Francisco

é... te, te avisou isso... e, e mandou uma mensagem
pra você com essa nomeação?

Joeslev: ele me ligou, não sei, me encontrou

pessoalmente, dizendo 'olha, curioso, aquela pessoa
que eu encontrei lá, com o nome Angelo, dizendo ser

procurador realmente foi nomeado na força-tarefa da
Greenfield.

Promotor Sérvio Bruma: entendi

Joesley: o Ângelo me mandou aqui me mostrando
que aquele cara lá.. .

Promotor Sério Bruma: Willerman... Wil, T\Witler

Tomaz? \\

Jeep!er. wf//er Tomaz. Eu tó trocando o nome?'xlNI

Promotor sérvio Brado: Tá, você lá cõamaitóoX

Ánge/o.l
Joeslev: não, desculpa.

Promotoi5éigio Bruto: quem mandou?

/
/

/R\
v\k
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Joeslev: Willer Tomaz mandou a mensagem pro Dr.
Francisco com a nomeação do Diário Oficial lá, do
Angelo, foi aí que o Francisco me disse 'Joesley,
curioso, aquela pessoa com quem tinha estado lá na

reunião, com o nome de Angelo, se dizendo

Procurador da República, parece que é verdade, olha

o nome dele aqui no Diário, ele faz parte agora da
força-tarefa da Greenfield. aí foi onde eu comecei a
acreditar que poderia... poderia que... poderia ter
alguma relação alí entre os dois né? (-.yq'

0.
Mais adiante, no mesmo depoimento, Joesley ainda

declarou

(.-) porque efe havia me dito, também de boca, que
ia dar cinquenta mil real por di... por mês pra... ajuda
de custo pra esse procurador... 'ah, ele tá vindo, ele
vai trabalhar, vou dar cinquenta mil de ajuda de custo

pra ele pra ele ficar aqui em Brasília' e tal, enfim,
passar informações pra nós e tal. De novo: não sei se

ele pagou os cinquenta mit, não sei se... efe me falou
isso de boca, não foi esse o trabalho que eu contratei
dele (-.)'''

Todavia, percebe-se claramente que Joesley Batista tenta,

sem sucesso, esquivar-se de sua responsabilidade no episódio, no qual agiu com
manifesto e incontestável dolo de corromper o Procurador da República Angelo

Goulart Villela. Neste ponto. é de suma importância observar de torjjjR maia,
detalhada alguns aspectos dos depoimentos do próprio Joesley e de Franqhqo qe
Assis. l \

/

N

\

11 '28" a 13'10'
1 6'32 a 1 6'55"
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O primeiro deles é que Joesley confessou que, antes de
Francisco iniciar as tratativas de formalização do contrato da Eldorado Brasíl

Celulose S/A com o escritório Willer Tomaz Advogados Associados, iniciara a

negociação com o respectivo titular, Willer Tomaz de Souza, que Ihe avisou que um

amigo Procurador da República se juntaria à Força-Tarefa Greenfield e poderia
ajudar.

'0 -
O segundo detalhe é que. no curso das tratativas de

Francisco, após acertada verbalmente a contratação, porém antes da assinatura do

contrato. Willer Tomaz voltou a comentar que seu amigo Procurador da República

seria nomeado para a força-tarefa e "poderia ajudar no caso'

Convenhamos, cuida-se de uma revelação por demais
relevante para ser tratada como algo "sem credibilidade" ou uma "bravata", tanto

mais quando se paga vultosos R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) iniciais a

título de "honorários" advocatícios, os quais. na avaliação do próprio Francisco da
Silvo, com experiência para contratar advogados no mundo todo, constituem um
valor bastante alto

Nesta mesma ordem de ideias, é simplesmente

estapafúrdia a versão de que esses valores foram pagos para um simples jantar com

o Exm.' Juiz Federal Substituto Ricardo Augusto Soarem Leite, da 1 0; Vara Federal

da Subseção Judiciária do Distrito Federal

Joesley Batista. subestimando a inteligência al'Wia. teta a
nclusão" da atuação do Procurador da República Ângelo Goulart Villelp\lVN"pacote

de serviços" contratados junto ao escritório Willer Tomaz AdvogadosIAsWçiados
como algo pueril, frívolo, de importância secundária ou periférica. \,/ \ /l

/

V
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Todavia, as evidências demonstram que a contratação do

escritório Willer Tomaz Advogados Associados pela empresa Eldorado Brasil
Celulose S/A ocorreu com a ciência por parte de Joesley Batista e de Francisco de
Assim do envolvimento do Procurador da República Angelo Goulart Villela.

Tanto é verdade que, após o acerto verbal da contratação,

porém antes da assinatura do instrumento de contrato de prestação de serviços de
advocacia, Francisco de Assis, mesmo alegando ter sido surpreendido pela

realização do encontro, efetivamente reuniu-se com o Procurador da República

Ângelo Goulart Villela na sede do escritório Willer Tomaz Advogados Associados,
ocasião na qual, como visto, explicou detalhes do caso ao membro do Ministério

Público Federal, o qual Ihe afirmou que iria se inteirar junto à força-tarefa da

Operação Greenfield"

('l .

Tal fato, registre-se, é incontroverso, na medida em que o
Procurador da República Angelo Goulaít Villela, em seu interrogatório, e Willer

Tomaz, em seu depoimento na condição de informante, ambos prestados à

Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal. confessaram a realização da
reunião com Francisco de Assis na sede do escritório Willer Tomaz Advogados

Associados com a presença do Procurador da República Ângelo Goulart Villela para
tratar da "Operação Greenfield", após o acerto da contratação. porém antes do
contrato ser firmado entre o escritório e a Eldorado Brasil Celulose S/A.

Ora, o contrato por si só já ocultava o objeto de
'aproximação" com um juiz federal substituto por conta da "Operação Green$eld"l /
contudo, como se isso não se fosse suficiente, o contratado ainda por Npa /
apresenta pessoalmente, antes da assinatura, na sede de seu escritório,l Xn/

Procurador da República que passaria a integrar a força-tarefa e que "poqerl
ajudar", o que efetivamente se confirmou.

© .\\
&
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Inobstante tais ocorrências, o contrato foi posteriormente

assinado, mas ainda assim os colaboradores têm a ousadia de afirmar que deram

pouca credibilidade ao fato, quando os próprios elementos de prova que forneceram

dizem exatamente o contrário, como por exemplo o seguinte trecho da gravação

ambiental'9 feita por Francisco de Assis e Salva (interlocutor), sem o conhecimento

de Willer Tomaz (interlocutor), na sede do escritório Willer Tomaz Advogados

Associados, aos 7 de abril de 2017, ocasião na qual Willer Tomaz entregou a
Francisco de Assis minutas de reunião sigilosas da Força-Tarefa Greenfield que lhes

haviam sido disponibilizadas clandestina e criminosamente pelo Procurador da

República Ângulo Goulart Villela:0.

21'58

Francisco de Assim: eu me acho credor de duas
coisas. Eu não, a empresa. Aquele jantar aue era pra

r com o Ricardo.

Willer Tomaz: por quê? Pra quê?

Francisco de Assis: Pra conhecer ele. E,..s,..e...Q.
Angelo pra explicar essa porra toda. Era pra ser eu,
tem um técnico aqui pra explicar, uma pessoa do
es critério . . .

/

Willer Tomaz: o escritório me mandou esse aviso de

oerder o André. aviso aue o i... jantar.

Francisco de Assim: mandou?

Willer Tomaz: mandou

Francisco de Assim: Por isso que ele me falotbFntão,

agora tõ entendendo, falou(imitando Joesii#Ü 'ê

4bori
entendi.

Arquivo de nome 'wl/ler e íns2.WHv". armazenado em um dispositivo "Penddve SanDisk Cruzei à?or#eq
vem7e/ho", fornecido à Procuradoria-Geral da República e objeto de apreensão em 5 de maio de 2017

\
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(silêncio de alguns segundos e papel sendo rasgado)

20'52"

lâ8Ber.IQan:
coisas aue tão ruim.(inaudível)

FrêDcisco de Assis: o que... que qui nós soma
procês? Prometeu. Concordo com você que o Ângelo
eu nao se/. . .

W.jlJ9LTomaz: nem precisava tá citando as fontes...
Olha o nível de informação que eu tõ te levando. Eu
duvido aue você tenha aqui um advogado aqui aue
fem f/.:: esse n/ve/ de /nfo/maçÕQ.

Fl9ncisco de Assj$: eu não tenho ain porque eu
tenho o nível de confiança que eu entrei com você.

M!!eclblnaz: eu não concordo.(inaudível) homem

você tá fazendo uma porrada de movimento sem eu
nunca saber.

Francisco dq4$pjg: como saber? (inaudível)

Wilfer Tomaz: você fez os movimentos e depois cê
teve que...

Francisco de Assim: eu só faço movimento.

Wi+let Tomaz: a gente num casa antes...

Francisco de Assis: eu só faço movimento...

Willer Tomaz: entra com petição aí..

Francisco de Assim: cê quer que eu te conte tudo?

yy!!!ecleaaz: cê num trabalhou nada antes, aquela
petição, você simplesmente atravessou...

Francisco de.Assim; cara, sabe qual... XNN\ /
Willer Tomaz: por isso eu não confio em vàcBSlj'cêra.
Eu não confio em você.

Francisco de Assis: sabe quando terminaram\.dqli

K /

\
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pef/ção?

Willer Tomaz: eu fiquei sabendo do nada. Você
simplesmente mandou ó, a gente acha que é melhor

ir isso aqui.(rindo) Calma, concorda como sempre

(rindo} (inaudível).

Francisco de Assim: cê... você acha que o Anselmo
vai sair aí eu que 'ó, num combinei o negócio pra
ela' . . .

Vyiller Tomaz: vai parecer que foi o Joesley que
sugeriu e não que o juiz determinou.

(sequência inaudível}

21'58

Francisco de Assís:(-.) que prometeu. Tem um cara
lá que cuida disso. Deixa eu cuidar. O Joeslev te
mandou um recado pelo André.

(sequência inaudivel}

22'09

Willer Tomaz: aí. é. prosoera s-sssusoeitando de uma
d91êção premiada. aí vou colocar Ricardo. o juiz?

inaudível) fazer delação premiada e foder com o
cara?

Francisco de Assis: eu não conheço o cara, não fiz
nada com o cara...

Wifler Tomaz: meu tu tá louco! Tá louco!? Enquanto
eu não tiver. absoluta seauranca de tudo... Pelo amor
dQ.Deus, eu tâ.,..eu abri esse escritório pra você.
mas tõ sem... retaguarda...

Francisco de Assis: você não tá confiando n+.tgent«é
Isso? «N\K /

W///er 7omaz: eu topo... nããâo, não é eu nâo JÊ&.não

ló confiando, porque aí {veya-.menfej, eu bép/;byei

44 \ ,.,
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aqui, eu fiquei sabendo das coisas depois que você
já fez. . .

Francisco de Assis: só uma vez, bicho. Foi só uma
vez.

Willer Tomai:(gargalhadas} hahahahaha!

Francisco de Assis: próxima vez...

Willer Tomaz: a gente pra caralho fala aqui...

Francisco de Assim: próxima vez eu te conto.

14/1//eCTomaz; rapaz. Você fem noção o aue aue. a as
profundezas aue eu fõ /ndo? A orofundldade aue eu

t6 indo ?

Francisco de Assis: não.

WillerJomaz: ... pra conseguir informação.

Francisco de Assis: pode falar pra ele que o
tá muito bem feito.

Willer Tomai: pra ele o caramba. brother! Isso aqui
não é tudo dele não! Num té tudo dele não cara! Não

é... não é só o Anaelo. Nosso exército é muito maior

do que só o Angeto.

Francisco de Assim: tá certo...

\6í!!!eriçaêz: não personifica isso na pessoa dele. ..

Francisco de Assis: eu fico impressionado com um
negócio, bicho, õ, saiu na Veja, cara... traço saiu na
Veia . . .

(inaudível)

Willer Tomaz: mandou parar o negócio pro dia IO.

Francisco de Assim: então ele sabe que eu tens;q.\que

WilleC::l'omaz: sabe! Ele pediu, pra gente conliq

.&

h
a

trabalhoaDa

sobre isso0

/
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Francisco de A$$ig: não, porque outro dia ele falou
não, eu, mas... {inaudível), mas já tá? Já. 'Já teve o-.
Ele não fala, né? 'Já teve o... ahn? Ahn? 'Mas tá tudo
bem?' Ué, Joesley, claro. 'Cê tem falado com ele?' Eu
falei 'Joesley, eu já te falei que o Tomaz ligou numa

sexta, apavorado... dizendo que saiu uma notícia que
tinha dilação, que não era pra foder o amigo dele'.
Que era dez hora da manhã. 'Foi isso que ele falou?'
Foi aí que ele te ligou, né? Ahn, entendi, quer dizer
que não teve?' E, não fev'e. '7á, ma$ ç Q outro
serviço?' Ele chama de... o outro sócio que entrou.
Tá trabalhando direitinho?' Falei bicho. também não

sei porque faz tempo.. Você sumiu, cara, você
(inaudível)

Wi!!SLlgaêZ: temo que começar a trocar {tuitinho}.

Outro detalhe é que. no dia 7 de março de 2017, após a

assinatura do contrato, porém antes do pedido de designaçãos' e da própria

designaçãos' do Procurador Ângelo Goulart Villela para integrar a Força-Tarefa da
'Operação Greenfield", ocorridos respectivamente nos dias 15 e 20 de março de

2017, Joesley Batista revelou a ninguém menos do que ao próprio Presidente da
República, Michel Elias Temer Lulia, que havia "colado" um Procurador da República

na Força-Tarefa Greenfield e que estava "fer7fando subsf/ruir o outro". E como se não
bastasse, "complementou" o áudio da gravaçãos: que ele próprio fez comprovando o

diálogo e declarando, em seu depoimento, que contou ao Presidente Michel Temer

estar pagando R$ 50 mil mensais a um Procurador da República

'J

\

&

Ofício n' 1 806/201 7 - MPF/PRDF/4o OF. DE COMBAT'E A CORRUPÇÃO

Portaria PGR/MPF n.o 239, de 20 de março de 2017 (fl. 23). \

b: Audíos pn1 740320í7.WHK pn2 160320í7.WHve PR2 A 130320í7.wnv /arado íí03 20fz AcvC3it/.]
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(-.) eu disse pro Presidente pichel que eu tinha
comprado um Procurador por R$ 50 mil(-.)

De resto, em depoimento prestado à Comissão de
Inquérito Administrativo Disciplinar n.' PGEA 1.00.002.0000422017-21s', Joesley

Batista confessou que "o procurador da RepúÉ)//ca a aue se referiu na corlversa com

o presidente da Reoúbfica era Anseio", bem como que "WliieF iria pagar uma ajuda

de custo de R$ 50.000,00 para esse p/ocurador" E no segundo depoimento à
Procuradoria-Geral da República Joesley confessou ter afirmado ao presidente

Michel Temer que estava corrompendo um Procurador da República

Sobre a combinação do pagamento por parte de Willer
Tomaz, é esclarecedor o seguinte trecho da gravação ambientals4 feita por Francisco

de Assim e Silva (interlocutor). sem o conhecimento de Wlller Tomaz (interlocutor). na

sede do escritório Willer Tomaz Advogados Associados, aos 7 de abril de 2017

ocasião na qual Willer Tomaz entregou a Francisco de Assim minutas de reunião
sigilosas da Força-Tarefa Greenfield que lhes haviam sido disponibilizadas

clandestina e crímínosamente pelo Procurador da República Angelo Goulart Vlllela

27'24

Willer Tomaz: (sussurando) Joestey achou caro?

Francisco de Assim: o quê?

Willer Tomaz: porra, o que me pagou?

Francisco de Assis: não. Ele quer falar o\Weguint{

meu, tu falou pra mim que tinha combii\bdo ilím

negócio lá, não tinha?

Willer Tomaz: tinha.

fls. 822/824. v
armazenado em um dispositivo "PendHve Sana/sk Cruzar ConnêÜ{.
da República e objeto de apreensão em 5 de maio de 2017.

/

PePrPr 0045949-86.201 7.4.0 1 .0000/SP.
s4 Arquivo de nome "w//7er e fas2.WHv'
ve/me/ho". fornecido à Procuradoria-Geral

47 .. dt \



MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional da República na I' Região

Flgnç;i;$çp d A$$i$: tá no preço? O, o, o cara, o cara
tá passando?

W}//er Tomaz; fá no p/"eço, você sabe que não fá no
preço, você surgiu depois. Não tem nada no preço.
Hein? Não tá no preço (inaudível) esse negócio é

muito estratégico pra ficar conversando sobre isso.
Pelo amor de Deus!

Francisco de Assis: sobre dinheiro?!

Wi!!sLJlemaz: é... Dito que, quem repassa pra quem:
quem nao repassa. . .

Francisco de Assim: não. não. não... Problema seu.
Ahn. !es..- cou .responsabilidade tua. não

!!çQg? Luiz Fernando me(inaudivel}

(...J

Mas não é só. Conforme Francisco de Assls declarou à

Procuradoria-Geral da República em seu primeiro depoimento (27.4.2017), o

Procurador da República Angelo Goulart Villela Ihe foi apresentado por Willer Tomaz

na sede do escritório Willer Tomaz Advogados, /Huna PROUHR 4QU/LO QUE TOM4z

JÁ rlwnA PROMET700 pun.4 0 ioESLET', ou seja, o que já havia sido pré-combinado

entre Willer Tomaz e Joesley Batista, antes de Francisca de Assis começar sua

participação nas negociações.
ç..) ,--x

Como se pode facilmente observar, Francisco de Assi

em seu depoimento à Procuradoria-Geral da República. foi claro ao aludir/ a
'o/omessa" de Willer Tomaz a Joesley Batista, anterior à contratação dqX.escritório:

envolvendo a influência sobre a atuação de Procurador da Repúbli(#KXluPto à
Operação Greenfield", tanto que, como visto, declarou à Procuradoria.qç/al da

República "QUC SE LEMBRA QUE AQUELA APRESENZaC.õo ER4 noRA iPWovnP
AQU/LO QUE rOMAZ JÁ TINHA PROME7'1D0 RARA 0 JOESLEY; (-.)" v

1 5'11" a 15'14
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Com efeito, Francisco de Assim, em seu segundo

depoimento à Procuradoria-Geral da República (l0.5.2017). especificou até o dia e

local em que Willer Tomaz de Souza Ihe confirmou a promessa de pagamento de R$

50.000,00 (cinquenta mil reais) mensais ao Procurador da República Ângelo Goulart

Villela: exatamente na reunião do dia 7 de abril de 2017, na sede do escritório Willer

Tomaz Advogados Associados, em Brasília, após Joesley e Francisco deixarem a

sede da Procuradoria-Geral da República

0- Francisco de Assis. na ocasião, na sede do escritório

Willer lomaz Advogados associados, recebeu de vViller memórias de reunião

compartilhadas reservadamente entre os membros da Força-Tarefa Greenfield no
grupo MPF Telegram. no aplicativo Telegram, e explicou detalhadamente cada ponto

dos serviços já prestados pelo Procurador da República Angelo Goulart Villela

assim como a respectiva remuneração, que envolvia, além do pagamento mensal de

R$ 50.000,00 (cinquenta reais), o rateio do valor dos honorários iniciais pagos pela

Eldorado Brasil Celulose S/A entre André Gustavo Vieira da Silva, Juliana Costa

Couto e ao próprio Procurador da República Ângelo Goulart Villela

Como visto, a reunião foi gravada ambientalmente por
Francisco de Assim sem o conhecimento de Wíller Tomaz, tendo o respectivo arquivo

de áudio, de nome "wi//er e fas2.WnV", armazenado em um dispositivo "Pendnve
band/sk Cruzei Coar?ecf, vem?e/ho", sido fornecido à Procuradoria-Geral da
República e objeto de apreensão em 5 de maio de 2017

No curso da conversa, Willer Tomaz deixa clqrçssima :r/

extensão do seu poder de corrupção. primeiramente quando Francisco de \sois IFÉ

ndaga a respeito do Procurador da República Ângelo Goulart Villela estar ci$ohe/áe

seu papel no esquema criminoso:
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12'10

Francisco de Assim: tá claro oro Anaelo (?

Willer Tomaz: total

Francisco de Assim: aue nós temo um acordo. aue ele
fem uma remuneração. aue e/e fem aue nos a/udan fá

claro isso pra ele'!:lá:claro? Eu precisava assim me
reunir com ele seguinte ó, deixa eu te pauta, vai lá e
fala, tem umas coisas que tem que botar na
cabecinha dele... do...

0-
WilleLJomaz: deixa eu Ihe dizer uma coisa. deixa eu
dizer uma coisa...

Francisco de Assis: sai

Willer Tomaz: deixa eu dizer uma coisa

Francisco de Assis: sai da porta, lembra daquela
c0/7versa, com o...

Wille! Tenaz: eu tenho tranquilidade naquele

ambiente. só aue você orecisa me pautar.

Francisco de Assis: então, tõ querendo te pautar.

Wi!!eLJIQPaZ: então-. a(inaudível) cento e onze, do:
do Zé Cardos...

Francisco de Assis: onze é o bloqueio

Willer Tomaz: a gente vai conseguir, cara. Se bobear
com o Ande/mo. /sso não é ass/m, dando,

personificando a defesa, eu tõ ali sempre de bandeira /
branca... Fique tranquilo. Q.:Apgelp.tã;;Bli.;Ó-p !qaeg /

Infe/ro do /ado, essas co/sa aue estamos râlaudlve/).Z'

da mudança de estratégia, é de/e a sugestão)l\i4oós/a
finalização do caso Florestal/Eldorado. decidia;'ké /ah.

se va/ sega/r para a RG Esta/e/ro.

Francisco de Assim:(inaudível)
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Willer Tomaz: o FIP. da Eldorado. da Florestal. o
Angelolsussurando) ele excluir. Daí a
imoortância disso aqui. Vou te falar um negócio

hein? A gente deveria ter colocado no. no oacote. O
movimento aue eu fiz deoois de contratar esse
cenário... é ajudar com o resultado. querendo
contribuir com o resultado. Eu vou te falar. Eu vi! Isso
aqui foi um movimento meu! Duvido que algum
dvoaado aqui aue faz um, ah, uma coisa um

movimento arriscado desse, cara. que eu tõ fazendo.

Me expondo (rindo). {-.)"

0-
As indagações de Francisco de Assis durante a reunião

causaram visível desconforto em Willer Tomaz, a ponto de, na saída do escritório,

reclamar da menção a nomes e às quantias destinadas aos envolvidos:

27'24

killer Tomaz: {sussurando) Joesfey achou caro?

Francisco de Assim: o quê?

\4fjjjQL;TQmgz: porra, o que me pagou?

Francisco de Assis: não. Ele quer falar o seguinte:
meu, tu falou pra mim que tinha combinado um
negócio lá, não tinha?

Willer Tomaz: tinha

Frade/sco de .Assls: fá no preço? o, o, o cara, (iÕçara

fá passando? nl\

WI//er Tomaz; fá no oreco. você sabe aue não itó

oreco, você safa/u depois. Não fem nada no
Hein? Não tá no prego finaudível) esse
muita.estratégico pra fic

/
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Pelo amor de Deus!

Francisco de Assim: sobre dinheiro?!

Willer Tomaz: é... Dito aue. quem repassa ora quem
ue/n nao repassa. . .

Francisco de Assim: não. não. não... Problema seu.
Ahn, res... ficou uma responsabilidade tuQ, não
!!çgg? Luiz Ferrando me(inaudível)

y\l!!!eC.!QmBz: não... por enquanto não... na verdade.
vamp por aqui po. . .

(1 Francisco de Assim: aqui, o carro tá ali

Willer Tomaz: na verdade eu tõ até esperando uma
outra contrapartida, um outro pra, processinho, tem
tanta pica grande aí põ. Né? Nu, num sou merecedor
de na, nem um outro pedacinho? Foram... porra...

Francisco de Assis: você tá reclamando?

Willer Tomaz: eu tâ! Porra!

Francisco de Assis: puxa

Willer Tomaz: rapaz, eu tõ me virando aqui, cara.
Você não me passa informação nenhuma. Nenhuma.
Você fica esperando eu te levar. {gargalhadas)

Francisco de Assim: irisadas) que-. puta que pariu.

Wilier Tomaz: (gargathadas}

Francisco de Assis: porra... Achei que você vinha
aqui ó porra, õ... Francisco, obrigado aí, ó cê, cê, nós
fizemos um bom negócio...

Franclsco de .Assim; põ, mas essa aí de, de X'(Nf l#
que dividir os honorários. . .

lvi//er Tamaz: fofa/. Nâo sobrou nada. Zero(y

sobrou nada. SÓ, fõsó -. h tX\i

Ç
/\'
/

28'35:
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Francisco de Assim: eu posso falar isso pro Joesley?

Willer Tomaz: eu t6 só...

Flpnçjgçg de.Bssig: o cara é amigo dele pra caralho

Willetjomaz: eu tõ só pelo amor.

Francisco de Assis:(gargalhadas)

Willer Tomaz: sério

("} -...~
A preocupação em preservar as "fontes de informação

jleia-se agentes públicos corrompidos) e de como se dava a respectiva

remuneração, inclusive "quem paga quanto a quem", mostra de maneira cristalina a

unidade de desígnios entre os denunciados.

Outra evidência de que não se cuidou de puro e simples

contrato de prestação de serviços de advocacia foi o fato de que houve um rateio do

valor dos honorários pagos pela Eldorado Brasll Celulose/SA ao escritório Willer

Tomaz Advogados Associados, e curiosamente nenhum centavo coube ao próprio
escritório ou ao seu titular, eis que 2/3 (dois terços) foram divididos entre André

Custava Vieira da Salva e Juliano Costa Couto e o terço restante ao Procurador da

República Ângelo Goulart Villela...) '-''\

Francisco de Assis deixou claro" em seu segundo

depoimento à Procuradoria-Geral da República (l0.5.2017) que recebeu a

informação de Willer Tomaz de que 2/3 (dois terços) do valor inicial\Vle R$
3. 754.000,00 (três milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil reais) pa$1#\« pe.

Eldorado Brasil Celulose S/A ao escritório Willer Tomaz Advogados Associa(psx#ili o

pretexto de prestação de serviços de advocacia. conforme 2' Cláusula. subit+m indo

respectivo instrumento de contrato. foram destinados a Juliana Costa couto àK/yi-

12'06" a 14'56" \\\\ \J
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Gustavo Vieira da Sirva. bem como que o outro terço restante ao Procurador da 9

República Ângelo Goulart Vilella

(...) sexta-feira antes do carnaval Willer me liga e

fa/a 'que sacanagem é essa? Vocês estão fazendo

delação premiada? Não sei o que, vocês não vão
sacanear os meus amigos', não sei o que e tal, aí eu
desconversei e falei 'Willer, da onde vem essa
conversa?", e ele falou 'não, não, foi o Angelo que
me contou.' Eu falei 'Ah', eu desconversei 'ah, tá', aí
ele me perguntou se seria possível o Joesley fazer
uma delação premiada sem o meu conhecimento e eu
falei 'óbvio que é'. AÍ ele me perguntou 'se você
soubesse me contaria?' e eu respondi jjamais'. E a

conversa meio que se circunscreve a isso. E... e... eu
falei 'o Joesley está em Nova porque, talvez ele esteja

fazendo colaboração em Nova porque, então toca a
sua vida, toca o processo. AÍ ele se afasta um tempo,

e eu tento falar com ele e não conseguia, não
conseguia, e aí ele depois me retorna... é... teve... até
hoje... o despacho referente à Eldorado e ao
presidente da Eldorado não aconteceu, é, ou seja,
nenhum êxito ele obteve até agora, e aí em outra
reunião, que salvo engano, dia 24... eu, eu me
distanciei muito... dia 24 de, de março... é... acho
que foi dia 24 de março ou dia 8 de abril... é num dia
que a gente sai daqui da PGR e a gente tá indo pra,
pra Sâo Paulo e aí eu falo 'ó passo aí no escritório...
então aí ele voltou a insistir em falar cop3igo, eu /
passo lá e ele me entrega esses relatório:i®;ue el
reportei aqui, que o Ângelo teria preparadq~:àlja de
das reuniões das for... das diversas forças-t+refâ.

\ /

0

'0

Promotor Sérvio Bruto: das atas
/
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'y
0Francisco: das atas. Ele me explicou um por um e

nesse dia ele inclusive me cobra que o Joesley
estava cobrando do André a questão do jantar com o
Dr. Ricardo. E que... ele não tinha conseguido ainda e
que... eu ainda falo assim ó 'tâ com medo de vocês
estarem fazendo delação e o Ricardo ser um anexo'.

AÍ eu falo pra ele 'ó, vamos fazer o seguinte Willer?
Eu não preciso disso. Profissionalmente eu não
preciso disso, você tratou desse assunto com o
Joesley, você cuida disso com ele'. E pergunto pra
ele, porque tinha uma estória de que ele contou pro
Joesley que ele estaria pagando um mensalinho de
cinquenta mil reais pro... pro... ProcuradorAns... é...

Angelo. E eu pergunto 'tá certo?' porque ele dá
aquele relatório, muito bem feito, 'tá certo? Que ele
tem uma remuneração por isso?' 'Tá certo'. E reclama

que parte dos honorários que nós pagamos a ele, que
são honorários caros, prum, prum valor inicial pra
advocacia, pela experiência que a gente tem, em
contratar advogados no mundo inteiro, quatro
milhões iniciais é um valor bastante alto. E ele
reclama... e ele falou... 'Puxa, mas é uma fortuna o

valor desses honorários'. aí ele falou 'Nããão. mas

uma parte ficou com o André. uma oarte...' e ele
aponta... eu não leQlbrq se 91e falou Q nome... uma
parte teria ficado com. com o Juliana e a outra oarte

com, com... o.:Angelo. 'E eu estou trabalhando por

amor'. (-.)"

(.}

A propósito, Willer Tomaz, em seu depoimento prestado à

Corregedoria-Geral do Ministério Público Federais', confirmou haver dito a Frâocisc
de Assis e Sirva que haveria o rateio dos honorários da contratação do esêÜtórl

Inquérito Administrativo Disciplinar n.o 1 .00.002.000042/2017-21 . depoimento de Willer Tomaz de Soui#. 3#
Arquivo de vídeo, 01'34". u. \

\

/
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Willer Tomaz Advogados Associados pela Eldorado Brasil Celulose S/A com André (J

Gustavo Viera da Silva e Juliana Costa Couto, bem como que pediu a Francisco

para não revelar o fato a Joesley Batista

Converge no mesmo sentido o seguinte trecho da
gravação ambiental feita por Francisco de Assis da reunião com Wlller Tomaz no dia

7 de abril de 2017, na sede do escritório Wíller lomaz Advogados Associados, em
Brasília/DF, sem o conhecimento de Willer Tomaz, cujo respectivo arquivo de áudio

de nome "wl//er e Éas2.yl/mv", armazenado em um dispositivo "Penddve band/sk

Cruzar Connecf, verme/ho", foi fornecido à Procuradoria-Geral da República e objeto

de apreensão em 5 de maio de 2017
0.

16'14

Francisco de Assim: :JQest.ev falouassim; 'Francisco.
nós fizemo um contrato de cinco Datas. e aí?" Que

ue você me fala?

IN1ll ! Tonlaz: oro Tomaumesmo não tá sobrando
nada. Eles pegaram um (inaudível) de vocês.

Francisco de Assis: como cara?

W!!!ec.tenaz:: Ah? Ah? Um terço daaui]o. a]i foi oro
André. o amigo do. do. o irmão do Joeslev. Tá até
Dsrtylbb an d0 3í porque . . .

Francisco de Assim: um terco!?

Willer Tomaz: 11a berço. Outro terço prol;Puliano O
outro um terço tõ reoassando.prQ..amigo. Màs não efa

cinco, não foi cinco não, foi quatro. l\&&~ /

Francisco; fá certo. l \\V
WI//er 7omaz; o neaóc/o aue erà

famanhozinóo. o negócio ficou desse lama)3áo

\
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ficou de fato como

Francisco de Assim: ah, então, dá pra você pedir pra
ele pra gente fazer uma reunião, nós três, uma
reunião de trabalho.

Í6 '57

28'35

Flonçisçe de Assim: Dõ..:mBS essa de você ter
ue dividir os honorários...

(.) Willer Tomaz: total. Não sobrou nada. Zero. Não
sobrou nada: :SÓ, fõ só...

Francisco de Assis: eu posso falar isso pro Joesley?

Willer Tomaz: eu tâ só. ..

Francisco de Assim: o cara é amigo dele pra caralho.

Willer Tomaz: eu tõ só pelo amor.

(gargalhadas)

Willer Tomaz: sério

Não há a menor sombra de dúvida, portanto, de que
Juliana Costa Couto efetivamente foi um dos articuladores do acerto com Joesley

Batista, Francisco de Assim e a Eldorado Brasil Celulose S/A, eis que, na execução
da medida de busca e apreensão determinada pelo Ministro Edson Fachin nos autos

da PBAC N' 0045952-41 .2017.4.01 .0000-SP, foi encontrada minuta com os mesmos

termos do contrato firmado entre a empresa e o escritório Willer Tomaz A(41Íogados/

Associados, porém com o próprio Juliano Costa Couto figurando como cor\tÜtad#.
no mesmo valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)

/

Não restam dúvidas, dessarte, que Juliano Costa'CoutWx

57 \\..\(\ XX
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embora não tenha figurado formalmente no contrato de prestação de serviços de
advocacia, já que evidenciaría o conflito de interesses por advogar contra a SEARA

ALIMENTOS S.A., uma das empresas do Grupo J&F, em outro feito, ainda assim

amuou intensamente nos bastidores para a viabilização do acerto, que Ihe resultou

proveito económico equivalente a um terço do valor pago na ocasião pela Eldorado
Brasil Celulose S.AS'

Da mesma forma, André Gustavo também obteve o
mesmo proveito económico que Juliana Costa Couto por apresenta-lo a Joesley

Batista e insistir na contratação, exercendo portanto a função de agenciador e
viabllizador do acerto criminoso

o ..

Portanto, os fatos até aqui narrados tornam evidente e

cristalina a presença do dolo nas condutas de Joesley Batista e Francisco de Assis,

em total, absoluta e convergente unidade de desígnios com Willer Tomaz, Juliano

Costa Couto, André Gustavo Vieira da Salva e o Procurador da República Angelo

Goulart Villela na prática dos delitos de corrupção ativa e passiva

É absolutamente evidente que Joesley Batista negociou

com Willer Tomaz a contratação do escritório já contando com a atuação do
Procurador Angelo Goulart Villela junto à "Operação Greenfield" no interesse do

Grupo J&F como um serviço contratado sob seu controle e sua supervisão, a ponto
de abordar com terceiros ao assunto

Da mesma forma, é de constatação óbvia

recebeu a notícia da designação formal do Procurador da República

para oficiar no âmbito da Força-Tarefa da "Operação Greenfield", e tambér$
ouviu, via Willer lomaz, a gravação feita pelo próprio Procurador da

58 \Jm \erço de R$ 3.754.000,00 (três milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil
aprox\mudamente R$ 1.251.333,33 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e trinta e
fónfa e f/és cenfavosJ. t..
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Ângelo Goulart Víllela da reunião da força-tarefa com seu sócio Márcio Celso,

Joesley Batista não havia sido surpreendido (ou o foi apenas pela rapidez e
eficiência no cumprimento do acordo de corrupção), pois de fato já havia contratado

junto a Willer Tomaz a atuação de um membro do Ministério Público Federal que
passaria a integrar a força-tarefa da "Operação Greenfield" para atuar no interesse

do Grupo J&F, e não apenas a suposta influência do próprio Willer Tomaz junto ao

Exm.' Juiz Federal Substituto Ricardo Augusto Sobres Leite

Cuidava-se, destarte, de verdadeiro 'bacofe de sew/ços
ocu/fos e crfm/nosos" contratados ao escritório de Wlller Tamaz, utilizado como

argumento persuasivo em conversa travada com ninguém menos do que o

Presidente da República Michel Miguel Ellas Temer Lulia

0.

Por isso mesmo, é absolutamente inverossímil e até

mesmo estapafúrdia a versão de que Joesley Batista não havia dado crédito ao fato

bem como que a atuação do Procurador da República Angelo Goulart Villela seria

uma espécie de "bónus" concedido graciosamente por Willer Tomaz ao Grupo J&F
Para provar sua /ea/dado", conforme Joesley Batista declarou à Procuradoria-Geral

da República e à Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar n.' PGEA
1 .00 .002.000042201 7-21

(.J

Efetivamente, Joesley "pagou pra ver", ou seja, aceitou a

possibilidade da oferta de Willer Tomaz ser verdadeira e por isso investiu dinheiro do

Grupo J&F/Eldorado na exploração de prestígio que gerou a "contratação" dos

serviços do escritório Willer Tomaz Advogados Associados e, Ror via dg
consequência. no "pacote de sew/ços ocu/fos e cdm/nosos" que incluía\a~ atuagáo

espúria e corrupta do Procurador da República Ângelo Goulart Villela. .\

Do mesmo modo, é manifesto o dolo na Uondulb..de

Francisco de Assim. advogado Diretor Jurídico do Grupo J&F, que, com vontade lIVre

59
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e consciente executou todas as negociações a mando de e em unidade de desígnios

com Joesley Batista, mesmo sendo um exímio conhecedor do Direito, o coordenador

Jurídico do Grupo J&F.

Como visto, o encontro entre Francisco de Assim e o

Procurador Angelo Goulart Villela no escritório Willer Tomaz Advogados Associados,

na presença de seu titular Willer Tomaz, entre os dias 13 e 16 de fevereiro de 2017,

antecedeu tanto à contratação verbal quanto a assinatura do contrato. ocorrida no

dia 23 seguinte. Logo, é indiscutível que Francisco aderiu e agiu em unidade de

desígnios com Joesley Batista, Willer Tomaz de Souza e também com o Procurador
Ângelo Goulart Villela

0

Resta evidente, outrossim, que Joesley Mendonça Batista

'testava" todas as suas opções, tentando se informar via Francisco de Assim a

respeito da atuação de Willer Tomaz e do Procurador da República Angelo Goulart

Villela, que tentavam, junto à Força-Tarefa da "Operação Greenfield" manter o
acordo'9 celebrado ou, em caso de insucesso, a celebração de acordo de
colaboração premiada, sem prejuízo de, ao mesmo tempo, estudar a possibilidade
de celebrar acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da

República. Cuidou de ambos os assuntos como se fossem "negócios", avaliando

qual das opções seria mais válida

Neste ponto, é importante destacar as palavras do

Excelentíssimo Procurador da República Eduardo Bottão Pelella, então Chefe de
Gabinete do Procurador-Geral da República, no sentido de que

da designação do Procurador da República Angelo Goulart, ocorrida,
via da Portaria PGR/MPF n.' 239, de 20 de março de 2017 (fl. 23).

y

Termo de Ciência e Compromisso e respectivo Aditivo - fls. 79/89 do Inquérito Administrativo
1 .00.002.000042/201 7-21
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do grupo J&F procuraram a Procuradoria-Geral da República para manifestar o
interesse de Joesley Batista em se tornar colaboradora'

Antes disso, ou seja, na época das negociações entre
Joesley Batista e Willer Tomazl nas datas dos encontros entre Francisco de Assis e

Willer Tomaz, primeiro com Juliano Costa Couto e depois com o Procurador da

República Angelo Goulart Villela, ambas no escritório Wlller Tomaz Advogados

Associados, e ainda na data da conversa gravada entre Joesley Batista e o
Presidente da República Michel Miguel Ellas Temer Lulia, tudo o que havia era um

esquema criminoso que, dentre outros objetivos, envolvia o controle da Força-Tarefa

Greenfield pela J&F/Eldorado, por via de Willer Tomaz e do Procurador da República
Angelo Goulart Villela.

0.

J
Tanto é verdade que Joesley Batista, em seu segundo

depoimento à Procuradoria-Geral da República", foi claríssimo ao afirmar que a

primeira visita com o objetivo de começar a se informar a respeito do processo de
colaboração premiada ocorreu em momento cronologicamente posterior até mesmo

ao da exibição da gravação da reunião entre Mário Censo Lapes com o Coordenador

da Força-Tarefa da "Operação Greenfield", Exm.o Procurador da República Anselmo

Henrique Cordeiro Lopes. e do Procurador da República Angelo Goulart Villela, que

de maneira clandestina, traiçoeira e criminosa gravou e divulgou o conteúdo da
reunião, evento que será explicado adiante na presente denúncia.

Em relação ao Procurador da República Ângelo Goulart
Villela, a própria presença física do membro do Ministério Público Federal na reunia

do dia 1 5 ou 16 de fevereiro de 2017. a convite de Willer Tomaz, conforme Õ(ometida

a Joesley Batista, mantendo "conversa fécn/ca" com Francisco de Assis aQbsdeito

das expectativas da J&F/Eldorado de redução da "va/uaf/on" no âm%jÉ da
Operação Greenfield", e ainda comprometendo-se "a ajudar". constituir o7l$#rco

PePrPr 0045949-86.201 7.4.01 .Oooo/SP. fls. 81 4/81 5. p.. ..,4

20'00" a 20'51 do arquivo audiovisual. ü. tX\q.i/

V
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inicial da prestação dos serviços criminosos contratadosl É fácil reconhecer.

portanto. que naquele momento já haviam ocorrido tanto a promessa e o
oferecimento, quanto a aceitação, quando menos. do pagamento de um terço dos

R$ 4.000.000.00 (quatro milhões de reais) pela contratação do escritório de Willer
Tomaz de Souza e também da vantagem ilícita mensal de R$ 50.000,00 Íc/r7quenfa

m// reais;, consumando/exaurindo os delitos de corrupção ativa e passiva

Resta igualmente evidenciado que o Procurador da

República Ângelo Goulart Villela já havia começado a atuar em favor do Grupo J&F
Eldorado mesmo antes de integrar a Força-Tarefa da "Operação Greenüeld" por

meio da Portaria PGR/MPF n.' 239. de 20 de março de 2017 (fl. 23). contexto que

evidencia a intensidade do dolo em sua conduta cuidadosamente planejada

Quanto a Willer Tomaz, resta evidenciado que foi o

mentor do envolvimento do Procurador da República Ângelo Goulart Villela. Foi da

relação de amizade existente entre ambos que surgiu a ideia de "ajuda" à
J&F/Eldorado em razão da função pública do membro do Ministério Público Federal

e mediante o pagamento das três vantagens indevidas (incluído o percentual de
êxito na redução da va/uaf/on. que exsurgiu quando do cumprimento da corrupção

pactuada) objeto dos crimes de corrupção aviva e passiva imputados na presente

denúncia . .............,'L)

VI DA LAVAGEM DE ATIVOS 3' IMPUTAÇÃO

Como visto, o contrato de prestação deWperviçq

advocatícios entre a empresa J&F/Eldorado possuía duas cláusulas criml@Rsa/ e

ocultas, uma tendo por objeto a atuação extra-autos de Willer Tomaz de Squàê\cinto

ao Juízo da lo' Vara Federal. outra corromper o Procurador da Repúblicja ;f(ljêelo

Goulart Vilella. ambas tendo por finalidade a defesa dos interesses de Joedey (i\da

empresa Eldorado Brasil Celulose junto à "operação Greenfield". \ . \.lt<
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Para ocultar a natureza criminosa e a propriedade da

vantagem indevida destinada ao Procurador da República Ângelo Goulart Vilella, os

denunciados se valeram. a partir do dia 23 de fevereiro de 2017, da formal

celebração do instrumento de contrato de prestação de serviços de advocacia"

entre a Eldorado Brasil Celulose S/A e o escritório Willer Tomaz Advogados
Associados. firmado pura e simplesmente para dar ares de legalidade ao que era
manifestamente ilegal e que Já estava em curso. ocultando e dissimulando a origem

ilícita dos valores recebidos

A execução material do pagamento da vantagem indevida

se iniciou no dia 2 de março de 2017. mediante a transferência'; de R$ 3.754.000,00

Ítrés mf/iões, setecentos e cinquenta e quatro mfl reaisJ da conta

2271/000130045571 (Eldorado Brasil Celulose S/A) para a conta

3067/00013002689-9(Willer Tomaz Advogados Associados(CNPJ 12.409.070/0001-

87). ambas do Banco Santander (033). que correspondeu, oficialmente, ao
pagamento da primeira parcela dos honorários referentes ao contrato de prestaçãa

de serviços de advocacia por parte do escritório Willer Tomaz Advogados
Associados, formalizada na 2' Cláusula. subitem "iy

Contudo. em verdade, os denunciados Joesley Mendonça

Batista. Francisco de Assim e Salva e Willer Tomaz de Souza ocultaram e
dissimularam a natureza criminosa, a movimentação e a propriedade total dos

valores. sendo 1/3 (um terço) da vantagem financeira paga para remunerar a prática

do crime de corrupção passiva por parte do Procurador da República Ângulo Gouia9

Villela. verdadeiro proprietário e destinatário da quantia, outro 1/3 (um terço) pa?

André Gostava. que iniciou as tratativas de negociação, ligando corrüWore7 a

corrompidos, e 1/3 (um terço) para Juliana Costa Couto. que, impedido ljo~?Qár às
claras, seguiu o plano criminoso em comunhão de esforços com Willer XoVa7j\

Fls. 55/59 do Inquérito Disciplinar n.' 1 .00.002.000042/2017-21
59 do Inquérito Disciplinar n.e l .O0.002.Q00042/2017-21
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E importante esclarecer que. no rateio dos "honorários

advocatícios", Willer Tomaz reclama que não foi contemplado com qualquer valor.

inobstante ter utilizado seu escritório para lavar os valores pagos por Joesley Batista

e Francisco de Assis, a título de propina. mediante a dissimulação da natureza. da

movimentação e da propriedade do dinheiro da negociata

Tal ocorreu porque Willer Tomaz priorizou a remuneração

de quem agendou sua contratação pela Eldorado Brasil Celulose S/A (Juliana
Ricardo e André Gustavo) e de quem trabalharia em prol da empresa infiltrado na

força-tarefa da "Operação Greenfield" (o Procurador da República Ângelo Goulart

Villela). Tanto é verdade que, à guisa de não ter ficado com nenhuma parte do valor

referente a 2' Cláusula, subitem i), buscou. no momento da confirmação verbal da

contratação. aumentar o valor a título de "honorários", conforme deixou claro Joesley
Batista no início do seu segundo depoimento à Procuradoria-Geral da República

Willer Tomaz, contudo. não logrou êxito em sua estratégia, bem como se queixou a

Francisco de Assis que não tinha ficado com nada dos R$ 3.754.000,00 Ítrés

milhões, setecentos e cinquenta e quatro míl reais;, conforme já visto

0

Os custos para remunerar a título de vantagens indevidas

o Procurador da República Ângelo Goulart Villela inclusive ensejaram uma

explicação por parte de Willer Tomaz para tentar justificar a divisão do "pro-laboro
contida na 2' Cláusula, subitem i). quando afirmou a Francisco de Assim estar

'trabalhando por amor"

o -\

Vll - DOS DELITOS DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIO

EMBARAÇAMENTO DE INVESTIGAÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO CRIM

4' E 5' IMPUTAÇÕES r.
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vll. 1 - Da reunião com Mário Celso Lares no âmbito do PIC 1.16.000.00.1002/2016-76

Uma vez "contratado" pela J&F/Eldorado/Joesley Batista

via Willer Thomaz. o Procurador da República Angelo Goulart Villela a partir de

então passou a sistematicamente atuar em favor da empresa J&F/Eldorado, seja
transmitindo via VViller a Joesley e Francisco informações sigilosas a respeito das

estratégias e ates praticados no âmbito da "Operação Greenfield", seja tentando
convencer o Procurador da República Anselmo Cordeiro Lopes da tese que

interessava à empresa a respeito da "va/uaffon

(a -
Após sua prisão no dia 8 de março de 2017, no âmbito da

Operação Greenfield"M, Mário Celso Lopes foi ouvido pela Polícia Federal.
inobstante solicitação em sentido contrário do Coordenador da Força-Tarefa

Greenfield no Ministério Pública Federal. o Exm.o Procurador da República Anselma

Henrique Cordeiro Lopes. que se encontrava viajando em gozo de férias.

Este lamentável fato deu ensejo à marcação de uma

reunião com Mário Celso Lopes na Procuradoria da República no Distrito Federal no

dia 15 de março de 2017. a qual compareceram o próprio Coordenador da Força-
Tarefa Greenfield no Ministério Público Federal. que no mesmo dia havia pedido a

designação do Procurador da República Ângelo Goulart Villela para integrar o grupo
O investigado Mário Celso Lopes, que possui inscrição aviva na Ordem dos
Advogados do Brasil, compareceu à reunião acompanhado de seu filho, Mário
Lincoln

(') -

Sem o conhecimento dos demais partia\antes.

especialmente do Coordenador da Força-Tarefa. Exm.' Procurador da ReJ?l<Eli7

Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, o Procurador da República Ângelo Gàelfrt

Villela. lá corrompido, gravou parte da reunião, no âmbito da qual foi discut\dz>/ijl(

Link:
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iniciativa do Coordenador, a possibilidade de celebração da acordo de colaboração

premiada, rechaçada naquela ocasião por Mário Censo Lopes.

Conforme confessa em seu interrogatório à Corregedoria-

Geral do Ministério Público Federal's. a gravação foi feita por via de aparelho de

telefonia móvel ("celular"), na ocasião guardado dentro de um dos bolsos internos do

paletó do terno que o denunciado vestia

O Procurador da República Ângelo Goulart Villela finalizou

a gravação simultaneamente ao encerramento da reunião. tendo em seguida se
reunido com o Exm.o Procurador da República Anselmo Henrique Cordeiro Lopes e

questionado do motivo de não fazer a mesma "carga" (ou pressão) que fez sobre
Mário Censo Lopes em Joesley Batista, tendo ouvido como resposta. segundo

versão do próprio denunciado, que '7ó forcei mu/fo, r7ão fá saindo r7ão, mas a/guém
vai desatar. . . se ele nãa fizer, o outro vai fazer.'''

0 --

Em seguida, após encaminhar mensagem a Willer Tomaz.

combinou de encontra-lo no dia seguinte na sede do escritório Willer I'omaz

Advogados Associados, ocasião na qual revelou o conteúdo da reunião, que deveria

permanecer em segredo. ao tocar o arquivo de áudio e depois transmiti-lo por via do

aplicativo Telegram, a pedido. ao próprio Willer Tomazor. O fato também é
confessado por Willer Tomaz em seu depoimento prestado à Corregedoria-Geral do
Ministério Público Federal". sendo, portanto, incontroverso

#$:::$:%râgY':'lm!:t l i:UH :'b:â=,U,Çgã:;W8:i $WW
!!iilããÜáât$S:pS'xsunhS:,g:ss s=': - "' '. "'--:" -''";'/;W« ..
wdeo (Parte 02)in18 43va 18 48'mar n.' l oo.o02.000042/2017-21 . Link à n 202 do Arquivo digitalÍ2e2ll1lko de

vídeo (Part AOmini 7raüvo ' lunar n.o l .oo.o02.000042/201 7-21 . Link à fl. 1 99 do Arquivo digital\j?/l1l:ur13l\lde

vídeo (Parte 02). 17'32" a 1 9'20". Xtt~tKi \-
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Willer Tomaz, bastante empolgado por estar de posse da

gravação clandestina, não se apanhou em "mostrar serviço" com o objetivo de se
cacifar junto a Francisco de Assis e Joesley Batista, tendo pedido a marcação

urgente de uma reunião. Francisco ainda explica que o pedido de reunião foi feito

por telefone dias após Willer Tomaz haver Ihe mandado cópia da Portaria/PGR 239.

de 20 de março de 2017. por via da qual o Procurador da República Ângelo Goulart
Villela fora designado para integrar a Força-Tarefa da "Operação Greenfield".

Ocorre que Francisco não se encontrava em Brasília e

sim Joesley Batista. que combinou de se encontrar com Willer Tomaz no Hangar da

ácaro Taxi Aéreo, no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Brasília, conforme

explicou Francisco de Assis em seu primeiro depoimento à Procuradoria-Geral da

República (27.4.2017)

0-

'(-.) Em seguida, na outra semana, ele dá uma
desaparecida mas na semana seguinte ele fala 'pelo
amor de Deus eu preciso falar com você, é urgente,

vem aqui não sei o que', 'não posso ir aí', estava em
algum outro compromisso, mas o Joesley está em
Brasília, aí eu liguei pro Joesley 'não, Francisco, eu
tava indo embora, mas vê aí com ele', aí eu contatei
as dois e 'eu espero ele aqui'(-.)'"

Joesley Batista resumiu como se deu o encontro no

Hangar da lcaro

.(...) o wi//er Tomaz /iga de forma urgenl+jxeá gáo
Francisco dizendo 'Francisco eu preciso falahQfgn o
Joesley de qualquer maneira, é urgente, \eüW5:iso

falar, eu preciso falar, enfim, coincidenjerg6htjjNeu

21'59" a 22'18' ©67 992

\



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional da República na I' Região

estava em Brasília, eu falei pro Francisco "olha, eu

posso esperar o Willer, Willer Tomaz no hangar lá da
ácaro, onde a gente decora do avião, eu posso
aguardar ele lá se é tão urgente o que ele tem pra
falar. eu aguardo lá', mas eu não sabia o que era (--)

ele chegou em avião

privado nos hangares ali

JeeSleZ: nos hangares ali na ácaro, num voo privado,
ele chegou lá, enfim, sentou comigo, e pegou o
celular dele e me disse 'olha, é..." vamos supor
assim, isso era numa terça, quarta-feira, ele disse
'o/ha, semana passada, o Ángelo, que fol o
procurador que foi nomeado na força-tarefa, que eu
apresentei ao seu advogado, ele teve a primeira
reunião de trabalho dele...', e coincidentemente a

primeira reunião de trabalho dele foi o depoimento
que o Mano Ce/se, que é um ex-sócio rlosso que
inclusive está sendo investigado na Greenfield

também, teve com o Ande/mo, é... com o procurador
Anselmo, o bário Censo, o filho, o procurador
Ande/mo e e/e, este Ande/o. Eu não conheço esse

Ângelo. AÍ eu disse 'tá, mas e daí?' 'não, e aí que ele
acabou de me mandar aqui...', ele tava é... enfim, é,

um pouco excitado com aquela informação dizendo
'ó ele me mandou aqui a gravação que ele gravou
toda a audiência

0

gravou a audiência do

seu sócio?

3199919y; do meu ex-sócio, Jb#ário Ce/se \l\

Promotor:Sécgjg.BrgBg: que estava sendo ob#çjdl#no

gabinete do Ministério Público?

:!Q9919y: do Ministério Público, do Dr. AnsiVly161'-j\ele

mostrou aque/a gravação e eu comecei a cllR'ir
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aquela gravação eu percebi que era realmente a

gravação da audiência do Mário com o Anselmo.
era uma audiência, o

Mário Censo tava sendo.. .

J9eSley: bário Casar, Mário Censo
: Mário Censo. Tava

sendo ouvido pelo procurador Anselmo, no gabinete
dele no Ministério Público, esse procurador Angelo

estava junto . .

JeSSleX: isso.

teria gravado.. .

JeeglSZ: teria gravado...

ado e enviado para o

advogado Willer Tomaz.

JeeSley: pro advogado Willer Tomaz, e ele me
mostrou inclusive escrito lá Ângelo!

Pr hor chegou a ler lá que

quem enviou a mensagem chamava Ângelo?

JeegleX: Ângelo, com várias trocas de mensagem e...
a fita a, a gravação.

ravação.

JeeSley: ele botou pra mim ouvir, quando eu percebi
o que era, eu me caí a ficha eu falei uai, esse negócio
de, do procurador deve ser verdade porquel\ele havia
me dito, também de boca, que ia dar
real por di... por mês pra. . ajuda de custo
procurador... 'ah, ele tá vindo, ele vai
dar cinquenta mil de ajuda de custo pra lje
ficar aqui em Brasília' e tal, enfirnh.

informações pra nós e tal. De novo: nao
pagou os cinquenta mil, não sei se... ele me
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isso de boca, não foi esse o trabalho que eu contratei

dele (...) quando ete me falu lá atrás que o procurador

Angelo, um amigo dele, do Rio de Janeiro, que vinha
fazer parte da força-tarefa tal, tal, ele havia me
comentado que inclusive iria dar cinquenta mil reais

por mês para o Angelo como ajuda de custo. Enfim,
também não, eu não contratei esse serviço, eu num,
riam conheço esse An, o... o Ande/o, eu não se/ se
isso é verdade também. E... mas quando ele me

aparece com a fita gravada, e com o celular dele com
o nome Angelo lá e com várias trocas de mensagem,

eu percebi a... a gravidade do assunto, não é? Foi
onde eu pedi um... eu falei 'õ Tomaz, você me dá um
tempo aqui deixa eu ir ali avisar os pilotos, que eu
preciso prorrogar, ver o negócio... dos shot pra
pousar em São Paulo, e aí eu saí e falei com os
pilotos, que eu percebi que a minha reunião com ele
ía demorar, que ele ia me mostrar uma gravação, e
tudo, eu precisava postergar a minha decolagem, e aí
eu fui lá, avisei os pilotos, combinei que na volta, eu

fui e peguei o meu celular e botei pra gravar, o
celular, porque eu fiquei, é... esse ex-sócio meu, esse
ex-sócio meu... ele, ele, ele é um... ele é, ele... vou
dizer assim... ele é um investigado em tese, eu não

poderia tá né? E... e... e... de certa forma... até ele
fala mal de mim na fita, lá... ele... ele é quase um,
um... adversário meu, vamos dizer assim. AÍ tudo
bem eu... eu graves a gravação. Dele. AÍ eu botei o
celular pra gravar e falei, meu Deus, o que vai sair
daqui? Tá bom, ouvi a gra... gravou tudo...
Promotor Sólgie...Bruae: então pera aí, ele, ell<jge...,

ele fez uma amostra, você pediu um tempo - .lh
parou o awao ..
Jeeglez: parou o avião, eu fuí lá, reprogramel o/li;$

[. Kf'X v R
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otou o celular pra gravar

e vo/fou.

JeeSleZ: botei o celular pra gravar e voltei.
Promotor Sérgio Bruno: pediu pra ele continuar.

JeesleX: aí eu falei, vamp continuar aqui, vamo ver, e
aí ficamo lá... uns quarenta minutos, e tal... quando
cabos a fita, aí nós continuamos, ficamos ainda uns
vinte minutos conversando, eu e o Ângelo, desculpa,
eu e o Willer Tomaz. AÍ eu e o Willer Tomaz ficamos
mais uns vinte minutos ali eu... O Willer me
comentou que o... o juiz Ricardo tinha falado pra ele

que ia ter uma operação, de um negócio de 't bilhão,
e ficou falando algumas coisas ali que eu, e que, mas

que nós não tínhamos nada a ver, nós não estávamos
nessa operação... e que o doutor Ricardo não falou
que operação que era, mas, enfim, falou que era uma
operação que ele tinha autorizado, que ia ser uma
bomba que ia estourar e tal, tal, tal. Enfim, feito isso,
ele ficou falando várias outras coisas sobre o
processo, enfim, sobre coisas dessa natureza.
Terminou ali, eu despedi dele e fui embora. Peguei o

avião e fui embora pra São Paulo e... e fiquei com
essa fita gravada e sem saber o que fazer até. (-.) "7'

O conteúdo da reunião deveria permanecer em segredo

por dois motivos: primeiro. porque o PIC 1.16.000.00.1002/2016-76 tramitava em

sigilo. inclusive decretado por despacho. sendo parte da estratégia de investigação

naquele momento manter todas as diligências em segredos segulWo. porgHe

qualquer tratativa de colaboração premiada deve permanecer ex i?íljjÇOejl/ em

segredo até o recebimento da denúncia. /'~.~..A

1 3'28" a 1 '57"
Lei 12.850/201 3, artigo 7' capot e $$ 2' e 3
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Aliás. como visto, o próprio Joesley Batista. leigo em

Direito, percebeu imediatamente o caráter ilícito da gravação pelo Procurador da

República Ângelo Goulart Villela, o que o motivou a "gravar a gravação" que Willer
Tomaz Ihe mostrou no Hangar da ácaro, Guio respectivo arquivo de áudio Ihe foi

criminosamente repassado por Angelo sob o compromisso de Willer apaga-lo

A par da violação do sigilo funcional. o embaraçamento à

investigação de infração penal cometida por organização criminosa levada a cabo no

âmbito do PIC 1.16.000.00.1002/2016-76 é flagrante. Ao alertar possível alvo de

colaboração premiada. o Procurador da República Angelo Goulart Villela viabilizou
cantata entre os investigados, efetivamente ocorrido ainda no mês de março em

reunião a qual compareceram Francisco de Assis, Mário Censo Lopes e "Seu Zé", pa

de Joesley e Wesley Batista':

(3 -

Não é demais repetir que a tentativa de Joesley de se

desvencilhar da responsabilidade pela corrupção do Procurador Ângelo Goulart

Villela e pelo pagamento dos R$ 50 mil reais mensais não tem a menor

plausibilidade. eis que foi o próprio Joesley que contou ao Presidente da República
Michel Miguel Ellas Temer Luzia sobre o esquema e que estava pagando R$ 50 mil
mensais a um procurador que atuava no caso. Joesley efetivamente contratou os

serviços do Procurador da República Ângelo Goulart Villela, os quais chegaram a ser

efetivamente prestados desde a contratação, como provam tanto a presença do
membro do Ministério Público Federal no escritório Willer Tamaz Advogados

Associados, como a entrega de gravação com o conteúdo de reunião que deveria ter

permanecido em segredo.

Ü : gHg HbB B li$: 1g K
reunião. . \ "\,/ \\«.\.N\\à. \lXN

7') \\\\ V
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vl1.2 - Da Reunião na Procuradoria-Geral da República com advogados do Grupo
J&F/Eldorado para discutir possível colaboração premiada "PMDB do

Senado'!v3

Conforme declarou Francisco de Assis em seu primeiro

depoimento à Procuradoria-Geral da República (27.4.2019). alguns dias após
encaminhar a portaria de designação do Procurador da República Ângelo Goulaít

Villela a Francisco de Assis por via do aplicativo Telegram. Willer Tomaz telefonou

novamente, desta vez em tom de cobrança. visando embaraçar as investigações

sobre inflação criminal cometida pela Organização Criminosa PMDB/Senado". e

indagando se Joesley Batista e Francisco de Assis estavam entabulando acordo de

colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República. Segundo Francisca
de Assim. Willer Tomaz usou as seguintes palavras:

0-

Francisco, pelo amor de Deus, tá rolando aqui em
Brasília que vocês estão fazendo delação, vocês não
me falaram nada,

(...) "

(...) "Quem me contou soube do Ministério Público e
que fem o/tenta por cento dos, dos assuntos
reduzidos a termo.'"'

\\q

( ~> ,-.

73 Inquérito/STF n
Procurador-Geral
tipificado no
PMDB no

Inquérito/STF n
Procurador-Geral
tipiüicado no
PMDB no

20'31" a 22'01"
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Q
9

No mesmo sentido. Joesley Batista declarou que. após a

reunião no Hangar da ácaro. seus advogados compareceram à Procuradoria-Geral

da República pela primeira vez para se informar a respeito dos procedimentos para
celebrar acordo de colaboração premiada. contudo desconfiou que o Procurador da

República Ângelo Goulart Villela ficou sabendo e contou a V\óller Tomaz:

'(...) não, aí... a gente vem aqui, como é que fol? Os
advogados nossos, teve a primeira abordagem..

: vocês procuraram

a gente...

Jeeglev; isso...
teressados na

: na PGR, isso.

Promotor Sérgio Bruto: pra começar as tratativas

JeSSleX: isso...

colaboração.

JQeSlgy: é veio a, veio fazer a primeira visita, ainda
não era... veio primeiro pra entender o processo e tal,

fez a primeira conversa, não tinha acertado, foi o
início, né? Os primeiros passos, assim.
Tecnicamente falando. E veio a primeira vez aqui e
tal... e isso, eu não sei como, de alguma forma... é, é,

é, eu acho fá? Eu acho que esse .AngeJ'o ficou
sabendo porque, logo depois da vinda nossa aqui,
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ac

Greenfield?

né?e

JeeSley: da Greenfield, isso, da força-tarefa da
Greenfield, que era um, uma pessoa que tinha...
vazado a informação pro Tomaz, e do desespero que

o Tomaz ligou pro Francisco, no dia seguinte

aconteceu também dois ou três episódios curiosos,

que... vamp dizer,
p©

tur

iei'

e... e

e

0

e

Senado. Acontece foda essa sequência de
ev/déncias, agora é o seguinte, nós temos um
problema seríssimo porque nós temos um
procurador da República na força-tarefa da
Greenfield, e sabe Deus se é só ele ou se tem mais

procurador da força-tarefa da Greenfield que tá...
vamp dizer, comprometido não com o, o... né?
Enfim-.(-.)"" /

\

A notícia do comparecimento de advogados do Grt;Êl{ J

à Procuradoria-Geral da República causou estrépitos em willer Tamaz, +ÜljàlÁa
diversos amigos e clientes que poderiam estar. e de fato estavam envo\vid(l?Wla

@20'17" a 24'19'
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Organização Criminosa PMDB/Senado. Tanto é verdade que os colaboradores foram
chamados à atenção em contato do próprio Willer Tomaz com Francisco de Assim. ao

adverte-lo para "não preyud/car meus amigos" e que "se quiser fazer de/anão pode

fazer, mas só não prejudica meus amigos"'

Em seguida Francisco de Assim, previamente combinado

com Joesley Batista. encaminhou. no dia 31 de março de 2017. sexta-feira, a

seguinte mensagem de voz" ao Exm.' Procurador da República Anselmo Henrique
Cordeiro Lopes:

'Dr. Anselmo parece que no, na equipe do, do MPF,
eu não entendi se é na sua equipe ou na equipe lá do

Sérgio, parece que tem um, uma das pessoas que
tem um, que tem conexões políticas, parece que e
o... é o... tipo assim, o que eu ouv/ é que é o, seria o
elo político do MPF, diz que foi uma recente

nomeação, que é um cara que tem uma família

historicamente política, parece que ligada ao João
Gou/ad, dão se/ se é fofoca ou dão é, mas diz que
essa pessoa transita mu/fo no Senado, no
Congresso, e diz que h

.ânicig.!91.ggrd., então assim eu não sei da onde que
é. vou falar assim pro Pelella e pro Sérgio Bruno,
tenta me identificar e me ajudar, porque se for isso,
essa pessoa no mínimo no mínimo teria que... e...
teria que... no mínimo desmentir e ainda dizer assim
o/ha... e ta/, não é isso, en#m se não Yai botar
prometo... pra perder. (--)

Co/ necf, vede/ÓDIO-00000557 opus. encaminhado pelo Ofício R.o 1882/2018 -- MPF/PRDF/FT (àÁEENFil$$D

de 12 de março de 2010. \\ \V\bK \q?\
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Além da mensagem de voz, Francisco de Assim

encaminha mensagens ao Exm.' Procurador da República Anselmo Henrique

Cordeiro Lopes. que. porém. acredita, dada a proximidade e confiança que detinha

nele. que o Procurador da República Ângelo Goulart Villela não seria o autor da
vazamento e nem tampouco estaria envolvido em atividades ilícitas'9. Apesar disso.

alegando como pretexto tratar-se de situação mais urgente. o Exm.o Procurador da

República Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, na condição de Coordenador da

Força-Tarefa Greenfleld. solicitou-lhe a devolução do "Caso Florestal/Eldorado" e
incumbiu-lhe da investigação denominada "RG Estaleiros'n

A revelação da informação concernente à possibilidade de

colaboração premiada de Joesley Batista teve efeito imediato no Senado Federal,
como visto, causando prejuízo à investigação concernente ao Inquérito/STF n.'

4.326/DF". por alertar eventuais alvos de medidas destinadas a cometa de provas-

y11.3 - Dos resumos de reuniões e informações sensíveis e estratégicas

compartilhados resewadamente no Grupo MPF Telegram entre os integrantes da
Força-Tarefa Greenfield

Com a evolução tecnológica e possibilidade de acesso à

rede mundial de computadores por aparelhos de telefonia móvel. notebooks e

tablets. além das unidades computacionais em formato tradicional. foram

desenvolvidos vários aplicativos que permitem tanto comunicação de um perfil de

usuário com outro. como a formação de microcomunidades no âmbito dafXquais as

pessoas, por via de perfis. relacionam-se e interagem entre \àl s?iá
profissionalmente, para discussão de diversos temas ou por puro e s mples .ili$7'

HS =:=â ?lSI' .:=::=m: :. n y=n=E:=
EENFIELD, de 12 de março de 2018.
setembro de 2017 (doc. anexo).
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Um dos aplicativos mais utilizados em ambiente de

trabalho é o Telegram. que tanto pode ser instalado em aparelhos de telefonia

móvel. como também em nofebooks ou centrais fixas (CPUs). Como oferece
mecanismos de proteção como a criptografia. tornou-se bastante popular como

ferramenta de trabalho para discussões sigilosas em grupos de acesso restrito

Nesse contexto. para que os integrantes da Força-Tarefa Greenfield se
comunicassem com segurança entre si, o Coordenador criou o grupo MPF Telegram.

no qual, além de discussões de temas jurídicos afetos à investigação. também

compartilhava-se arquivos para acesso restrito e exclusivo aos participantes, os

quais continham resumos de informações bastante sensíveis. sigilosas e
confidenciais, dentre as quais até estratégias de atuação da força-tarefa.0-

O Coordenador da Força-Tarefa. Exm.' Procurador da

República Anselmo Henrique Cordeiro Lopes incluiu o Procurador da República

Ângelo Goulart Villela no grupo MPF Telegram no dia 29 de março de 2017" e na
dia 4 de abril de 2017 portou naquele ambiente restrito uma série de arquivos

contendo informações sensíveis e estratégicas a respeito da investigação. incluindo

medidas futuras

Inobstante o caráter sensível, estratégico e sigiloso das

informações. o Procurador da República Angelo Goulart Villela, com o claro objetivo
de embaraçar a investigação sobre organização criminosa desenvolvida no âmbito

da Força-Tarefa Greenfield, e de forma clandestina, dissimulada e tratçoetra

repassou-as a Willer Tomaz entre os dias 4 e 7 de abril de 2017, violando seu dever
funcional de sigilo.

0 -1

LgmETH? HZ E.T::';;=:==S:â?;.T$E:.!hÉ:::,===;::Í;:81#EÇ:J&
conversas

f K

&
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Willer Tomaz de Souza, por sua vez. com o objetivo de v

embaraçar a mesma investigação e ainda se cacifar com Joesley Batista e Francisco

de Assis. apressou-se em solicitar mais uma reunião.

Francisco de Assis. em seu primeiro depoimento à
Procuradoria-Geral da República (27.4.2017). esclareceu que de fato Willer Tomaz

estava procurando-o naqueles dias, tendo então, orientado por Joesley, combinado
um encontro, ocorrido na sede do escritório Willer Tomaz Advogados Associados, na

dia 7 de abril de 2017. após. sem o conhecimento de Willer Tomaz. haverem saído

da Procuradoria-Geral da República e assinado termo de pré-acordo de colaboração

premiada. Segundo Francisco de Assis. Willer Tomaz se mostrava muito nervoso e
reclamou com Francisco por via de frases do tipo "assim você me afrapa/ha, você

não dIvIde a estratégia comigo, como é que você fez uma petição do Joesley pra

pedir propor cautelares e renunciar ao conselho, que devia ter discutido antes, eu

poderia ajudar muito mais. que não era assim que as coisas funcionavam você

precisa acreditar em mim. a estratégia não era essa"

0-

Após Francisco retrucar afirmando que inclusive

encaminhou a petição para análise e assinatura, Willer Tomaz afirmou "então o

seguinte, deixa eu te mostrar um negócio". "táqul ó, eu quero ver um advogado de
Brasa/ia que fe er7fregue isso aqui". Ato continuo entregou versões impressas dos
documentos postados pelo Exm.' Procurador da República Anselmo Henrique

Cordeiro Lopes no Grupo MPF Telegram. que Ihe haviam sido criminosamente

repassadas pelo Procurador da República Angelo Goulart Villela

Í \ ,,-.

A nova incumbência do Procurador da

Goulart Villela despertou o interesse de Willer Tomaz. Francisco de

Joesley Batista. inobstante não se tratar de assunto relacionado com a

acordo - investigações sobre a Eldorado Brasil Celulose S/A no

Primeiro depoimento de Francisco de Assis e Silva à Procuradoria-Geral da República em 27.4
29'04'
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Operação Greenfield". conforme demonstra o seguinte trecho da gravação
ambiental feita por Francisco de Assis (interlocutor) com Willer Tomaz (interlocutor)

aos 7 de abril de 2017 na sede do escritório Willer Tomaz Advogados Associados:

07'23

l#i//er ToBlgz; tá. Vamp lá. Essa semana... (inaudívelU

Françl9çz .dE .Aggb:(inaudível. parece estar

comenda) relatório

Wll/er Tomêz: ele... eu tive (ínaudívelU quatro

reuniões no Rio de Janeiro.

Willer TQ©gZ.: vamp começar pelo... pela mais
importante.

(pausa)

Wi : no dia

31, a superintendência de registro da CVM, teve uma
reunião com a força-tarefa, villa e Marco Antõnio.

Querem saber quem é quem aqu/ eu só quero fe

passar a /nformação. De quem é o... quem e o ..
(rindo) Q condutor é você. Vai chefiar a valuation

(inaudível) o Anselmo-. pediu à CVM que fizesse a
valuation(inaudível) e da Eldorado. Eu
particularmente {inaudível) esse é o documento mais

importante... ele tá bitolado nesse negócio de
valuation... mais importante nessa fase pré-

processual penal. Quem vai chefiar é o RRV... você
deve conhecer-. (inaudível) yFranciscQ.d9.:ASSE.: não sei... vai, vai...

wl//er e/e ho/e é o... superiníe+à9

gente val o/har daqui a pouco jinaudíveJU JI íl7#l!:
completo. Ele está auxiliando o Marco \Antõi

©

a
fe/e

&
&

\
\
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superintendência... tem que ver... a análise das
valuations da Florestal e da Eldorado. Esse resultado

vai sair... eu vou te dar essa folha...

Francisca dg:BSgb= hum-. (parece estar comendo}

WI//er ToQlêZ; eu vou te dar isso aqui, eu dão vou
nem ficar com isso aqui não, bicho. O resultado deve

sair dentro de dois ou três meses porque eles
pediram até noventa dias pra fazer. Na próxima
reunião da força-tarefa no Rio deverá ser convidado

Rawet, para alinhar essa valuation

EranÇISÇQ. d!.Ag$b:(inaudível) do Anselmo, vaí
ouvir.

Willer Tomgz: não.(inaudível) também está no Rio.

Força-tarefa ela pega tanto... é... as demandas aqui
de Brasília... que envolve... RG Estaleiros, erre que

envolve Funcef, Perros, etc., como a parte do Timóteo

lá no Rio de Janeiro.

Francisco de Assim: hum.

WI//er To©êZ: então e/es, na força-tarefa, estão os

dois peras, vamp com calma (lendo trecho da ata de
reunião} "Após a finalização da avaliação referente

ao caso Florestal/Eldorado, decidir-se-á em conjunto
se a nova análise será referente ao RG Estaleiros ou
ao caso G/oba/"

audível

Wi//er 7.ÓalêZ; que não tem nada a ver com vozes,
mas hoje... a Greenfield tá virando o trabalho e eu

preciso de você fr fá nas outras (inaudível) l$
Francisco de Asse.: inaudível

wl//er To/Dêz: é isso, que eu lõ focado aqui prajíai$Rj!

FranciscQ dg.ÊSgb: vem cà(inaudível) /
t/

81 ob 6
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Willer ToH3Z:: tá, vou terminar

Os prejuízos às investigações da FT/Greenfield são
translúcidos e evidentes. com a revelação da estratégia de atuação e futuras

diligências/medidas a serem adotadas com vista à roleta de material probatório, as

quais deveriam ter permanecido em segredo e foram indevidamente reveladas a

alguns dos investigados, no caso, Willer Tomaz (advogado da Eldorado Brasil
Celulose S/A), Francisco de Assis (Diretor Jurídico do grupo J&F) e Joesley

Mendonça Batista (sócio do Grupo J&F)

\

\

0-

VII.4 - Do Dolo

Para os três episódios de violação de sigilo funcional a

Procurador da República Angelo Goulad Villela e Willer Tomaz. que negam a prática

dos delitos de corrupção atava e passiva. utilizam a mesma justificativa: não havia

diálogo com o Exm.' Procurador da República Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, o

que teria motivado o Procurador da República Ângelo Goulart Villela. por interesse
exclusivamente profissional, a se inteirar do caso e tentar viabilizar um acordo de

colaboração premiada entrando em acordo com os investigados( ') ,-..

O argumento é evidentemente falho. frágil e inválido

É bastante

embaraçar as investigações desenvolvlaas liu '--
1.16.000.00.1002/2016-76. Foi intenso o dolo com que agiram o

República Ângelo Goulart Villela e Willer Tamaz tanto é
conversar com Francisco de Assis no dia 7 de abril de
Willer Tomaz Advogados Associados, disse "faça/ ó, eu quero ver um
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Brasilia que te entregue isso aqui", bem como "nem precisava tá citando as fontes

Olha o nível de informação que eu tõ te levando. Eu duvido que você tenha aqui um

advogado aqui que tem ti... esse nível de informação"\ ou "rapaz. Você tem noção o

que que. a as profundezas que eu tõ indo? A profundidade que eu tõ indo?", assim
como "0 Ângelo tá ali ó, o tempo inteiro do lado, essas coisa que estamos

(inaudível). da mudança de estratégia, é dele a sugestão. Após a finalização da caso
Florestal/Eldorado, decidir se ah, se vai seguir para a RG Estaleiro", a\êm óe
"FranciscQ de.:â$$!g: !á Çlêrg.P©.Ângglg (2}. . .WlyeLlbn29Z:: total. Eral3çlsçadgAssb

ue nós

aludat.Jâ.ÊIB11g is$P prg.deZ-lâ Êlglg? Eu precisava assim me reunir com ele
seguinte ó, deixa eu te pauta, vai lá e fala, tem umas coisas que tem que botar na
cabecinha dele.. . do

0-

A estratégia ficou mais explícita e evidenciada aos 3 de

maio de 2017. em jantar ocorrido na casa de Willer Tomaz, sita à SHIS QL 06, Cona.

11. Lago Sul, reunido com o próprio anfitrião e Francisco de Assim e Salva" sob

monitoração da Polícia Federal por determinação do Ministro Fachin em sede de

ação colltFolBda04

No curso desse jantar. o Procurador da República Ângela

(J "'"\ Goulart Villela tentou persuadir Francisco de Assis a convencer Joesley Batista e
Mário Censo Lopes a entrarem em acordo, afirmando textualmente que seria "o

melhor dos mundos'

L/abas 65í a 660 \

.Í...)m6 (Ángelo) (...J O melhor dos munddêB\o me/l
dos mundos, não se/ se isso é possíve/ (iq:ção7

chegar pro cara: ''AÍ, meu irmão, vamos...

{b/indarl aqui, eu e você, a gente tá nuqa~Wa

l q! BllÍIU 111 1HUlil l:ilE:l:.á:i!::« IVM
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fodida." Isso seria o melhor dos mundos. Não sei se

isso é possível, cara.

MI (Francísco): o Joesley falar pro Mário... tipo
assim . . .

M5 (Willer): Por coincidência

M6 (Ângelo): Por coincidência

M5 (1Vfl/er): Cê acha que dá pra uma coisa dessa?

M6 (Ângelo): Estou te falando aqui. Depois vocês

analisam. Estou te falando porque, olha só: o
Anselmo quer a colaboração de um ou de outro.

Í...)'''(1 .

A propósito, o Exm.o Procurador da República Anselmo

Henrique Cordeiro Lopes em depoimento prestado aos signatários na Procuradoria

Regional da República na I' Região aos 9 de março de 2018, esclareceu que "que
tanto a colaboração de Mário Celta, quanto a de Joesley Batista interessavam a

investigação do PfC 1.16.000.00. 1002/2016-76 (Caso Florestal/Eldorado); que o

depoente achava que Mário Celso em tese padaria revelar fatos que

comprometessem Joesley, porém isso não retirava o interesse na colaboração de

Joesiey (. ..}'

O dolo com que agiram os denunciados também resta

claro no seguinte trecho do diálogo entre Francisco de Assis e Willer I'omaz na
reunião do dia 7 de abril de 2017. na sede do escritório Willer Tomaz Advogados

Associados. objeto de gravação" por Francisco de Assim (intertocutoQ\sem o

conhecimento de Willer Tamaz (interlocutor): \V

=.lâT:ã.=:'íu:iJ'Eg::H=*1::'p:.:: igi':il;a 'u.=g'úl a,11 n: gg.'i'T;.%a#.ll$$1,
!:h=, :.=H #:::;J::JH:. :H;=:= :=d=.IÊT::E::==pled;H'Í.c;H' =;»~
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12'10

claro pro Angelo

14d!!eC.!baaZ; fofa/

FraDçlgçg.dg.A$Sb: que nós temo um acordo, que ele
tem uma remuneração, que ele tem que nos ajudar, tá

claro isso pra ele? Tá claro? Eu precisava assim me
reunir com ele seguinte ó, deixa eu te pauta, vai lá e

fa/a, fem umas coisas que tem que botar na
cabecinha dele... do...

y!!119Cl9aaZ.: deixa eu Ihe dizer uma coisa, deixa eu
dizer uma coisa...()

yl!!!eLlgmaZ.: deixa eu dizer uma coisa

da porta, lembra daquela

conversa, com o...

Willer TgmBZ.: eu tenho tranquilidade naquele

ambiente, só que você precisa me pautar.

o, tõ querendo te pautar...

bVifler Tomba; então... a (Inaudível) cento e onze, do,
do Zé Carlos...

é o bloqueio

Willet.l9©3Z.: a gente vai conseguir, cara. Se bobear
com o Ande/mo. /sso não é ass/m, dando,

personificando a defesa, eu tõ ali sempre de bandeira
branca... Fique tranquilo. O Ângelo tá ali ó, o tempo
inteiro do lado, essas coisa que estamos(inaudível),
da mudança de estratégia, é de/e a suoestãiKApós
finalização do caso Florestal/Eldorado, decidlÇlqe a7
se vai seguir para a RG Estaleiro.

EEêDçlgçgdgAggb;(inaudível)

Willer TQlDBZ: o FIP. da Eldorado,
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Ángelo, (sussurando) e/e vai exc/ulr. Daí a
importância disso aqui. Vou te falar um negocio
hein? A gente deveria ter colocado no, no pacote. O
movimento que eu fiz depois de contratar esse
cenário... é ajudar com o resultado, querendo

contribuir com o resultado. Eu vou te falar. Eu vi! Isso

aqui foi um movimento meu! Duvido que algum

advogado aqui que faz um, ah, uma coisa um
movimento arriscado desse, cara, que eu tõ fazendo.

Me expondo. Depois, essa SF/, que é a
Superintendência de Fiscalização Externa (passa a

ler a minuta de reunião) chefiada por Mário Lopes, e

em especial a GFEI (chefiada por Marcelo), tá

realizando a fiscalização {inaudivel) diversos
investimentos investigados pela Greenfield,

(inaudível). A Milha ficou de enviar a relação dos
casos da Greenfield que estão na SFI. Após a FT,
força-tarefa no Rio marcará reunião com a SFI. CVM
vai complementar o relatório de análise do
Trendbank, (inaudível) o novo termo de acusação

que deverá ser remetida para o Paulo Games.

FlaPçlSÇZ dg..:BS$K:(inaudível) o Paulo Games
(inaudível)

Willer ToD3Z:(inaudível) o relatório de fiscalização
também sob, sobre o Bioener... sobre caso
Bioenergia, que será entregue ao Anselmo e pro lvan.

CVM passará novas informações à FT (inaudível) o
inquérito aberto(inaudível) fazendo tudo isso, e eu
vejo a interferência(inaudível) muita coisa. .

FlançiSÇa dZ.A$Sb: e o mandato?(inaudível) questão
do valuafíon (inaudívelU $K

Wlller Toluêz; nós temos que ch... você teve-eõ!?Xso

jinaudívelD INt\lK.

\

/
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Rio, mas... o Ánge/o não

conhece (inaudível)

141111eclêlnaZ: neeeem morto podemo cara. /sso é

CvM, isso não é MP

ããooo, achei que ele... sabia..

W!!!eC..ZbaaZ; nããão... Não queira dar uma carga
maior do que ele já está fazendo não.

Í5'07

0-
Vlll - DA TERCEIRA VANTAGEM INDEVIDA - CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA

DA AçÃO CONTROLADA - I' E 2' IMPUTAÇOES

Como visto anteriormente. as novas medidas cautelares

requeridas pelo Ministério Público Federal e deferidas pelo Juízo da 10' Vara
Federal no inicio de fevereiro/2017. partindo-se da premissa de que o termo de
ciência e garantia havia sido violado, provocaram o que Joesley Batista e Francisco
de Assis definiram como "caos" no Grupo J&F.

(') --~ Inobstante a série de delitos cometidos pelos

denunciados, em todos os depoimentos e gravações ambientais que fazem parte do

conjunto probatório que acompanha a presente denúncia Francisco de Assis
invariavelmente se mostrou indignado (ou ao menos desejava transparecer

sentimento de indignação), com o entendimento aditado pelo Ministério puouco

Federal, sempre sustentando ser calcado em uma premissa equivocada. \i
\\
\

e

A título de exemplo, quando Francisco de Assis exp?jjVU,

m seu primeiro depoimento à Procuradoria-Geral da República (27 .4.20llz}/càl:$1
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foi apresentado ao Procurador da República Angelo Goulart Villela, demonstrou
claramente o seu ponto de vista a respeito do tema'

(...) No dia seguinte. que eu agora não me lembro se

é día quinze ou dezesse/s, mas fá mais pro í6
porque é o dia seguinte do almoço, eu vou lá pra ele
e fa/o, como é que a gente quer, como é que a gente

enxerga, que documento eu vou te mandar, manda
algumas coisas por e'mail e tal, pra ele e tal, aí ele faz
toldo um discurso comercial, muito bem feito, e tal, o

trabalho dele técnico é de primeiríssima qualidade,

muito lúcido, muito bem feito, e aí ele fala pra mim
olha eu vou, vou... mostrar minha confiança e a
minha fidelidade, que eu já garanti ao Joesley, eu vou

te apresentar um am/go, você fá com pressa?' Eu
falei 'não'. AÍ eu não sei se nu, nu, demorou um
pouco, mas não foi mais do que dez minutos, eu
fiquei esperando e entrou uma pessoa na sala... e ele

apresentou como Angelo, Angefo... eu perguntei o
nome porque eu tenho dificuldade de gravar e ele
falou. eu lembro que ele falou Angelo Goulart.

Apresentou o, o, essa essa pessoa, dizendo que seria
um Procurador da República, e eu tinha entendido

que era um procurador federal, mas depois que ele

que ele entrou... era um procurador da República que
era... não seí de que estado, mas tava /ofado no Rio
de Janeiro, trabalhava no TSE, fez toda a
apresentação a sua, é.. e que comerltou, :a/vo /
engano... mas agora eu não sei se foi e/e ou o iepaz //
que comentou que e/e iria pro time do AnsêV{VO,

compor... não seí se grupo de traí... o nome tói?qll\o

eu não sei se é grupo de fraga/ho ou torça-tarefa)
Greenfle/d, Sepsis e cu/ homo, que o Asse/mt e

l\l'q v 'l
\
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reunir todas as operações em uma só... então ía...
então ele iria se desincompatibilizar da função e tal
e... enfim, foi isso. AÍ... eu falei 6, prazer em te
conhecer, tal, aí eu falei assim eu queria até
aproveitar a oportunidade curta que tem aqui eu
quero te explicar o que nós discutimos nesse
processo... Expliquei todo o esforço que a gente
teve, que iria fazer perícia, que havia um erro de
premissa no relatório da PREVIC, e no... na medida
cautelar... proposta pelo Ministério Público. Que era
um erro assim... era um erro de leitura. AÍ ooo... eu

expliquei pra ele isso, essa essa explicação durou
cerca de quinze, vinte minutos, expliquei assim pra
ele mais... historicamente, falei ó, te mando toda a
documentação... eu acho que no momento que o
Ministério Público perceber esse equívoco...

especialmente em Greenfield, que é um investimento
de Florestal... o próprio Ministério Público vai corrigir

sua petição e encerrar o inquérito, porque isso aqui
tem um erro! O lau... o, o, o, laudo diz que é tre,
quinhentos e setenta e oito milhões, a PREVIC leu
trezentos e o Ministério Público leu trezentos, se virar

a página, você vê que é qu/nhenfos e trinta e o/to.
Expliquei tudo pra ele e falei assim ó: o objetivo é
esse, eu preciso... o meu trabalho é tirar o Ministério
público dessa premissa errada, na Greenfield. A
Sepsis, a cui boro depois nós vamp ver, vamos ver
e... entendeu. AÍ falou 'ah não, tá bom, tal, obrigado

ra/', e-. en#m. (--)

0

Ao longo do tempo decorrido desde a contrataçãRXWat

do escritório Willer Tomaz Advogados Associados. em 23 de fevereiro de 2qlTIXf a

assinatura do pré-acordo de colaboração premiada. em 7 de abril de 20Tlg tJqm

B8 Fls. 55 a 57 do Inquérito Administrativo Disciplinar n.o l .oo.o02 000042/2017-21 \àU\\f'2$89V
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como dos crimes de violação de sigilo funcional e de embaraçamento de
investigação sobre organização criminosa praticados pelos denunciados, não houve

avanços concretos quer no sentido de se obter o encerramento das investigações.

quer no sentido de convencer o Exm.' Coordenador da Força-Tarefa Greenfield.
Procurador da República Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, em relação ao que

Francisco de Assis qualificou como premissa equivocada da qual partiu o Ministério

público Federal ao requerer as novas medidas cautelares

Q
9

Com isso. além das vantagens já prometidas e oferecidas.

sabedores de que o Procurador da República Angelo Goulart Villela Ângelo estava
envidando todos os seus esforços para cumprir o acertado no acordo de corrupção.

mesmo que fosse às custas de praticar mais crimes, tais como os de violação de

sigilo funcional e de embaraço às investigações sobre infrações penais cometidas

por organização criminosa, e sabedores da relação de amizade intima que mantinha
com o Coordenador da força-tarefa. Exm.' Procurador da República Anselmo

Henrique Coelho Lopes, Joesley e Francisco de Assis. via Willer Tomaz, prometeram
e ofereceram a Angelo um percentual sobre o valor da va/uaf/on para que

influenciasse o Procurador da República Anselmo Henrique Cordeiro Lopes a

aceitar. ainda que parcialmente. os argumentos de Francisco de Assis. .

(1'}

(.) -~ Veja-se que. durante a reunião com Willer Tomaz na sede

do escritório VViller Tomaz Advogados Associados aos 7 de abril de 2017. ocasião na

qual Willer Tomaz entregou as minutas de reunião sigilosas da Força.Tarefa
Greenfield que lhes haviam sido disponibilizadas clandestina e criminosamente pelo

Procurador da República Angelo Goulart Villela, Francisco de Assim novamente

cobrou a atuação no sentido da redução da va/uaflon, conforme deixa ]jaro o

seguinte trecho da gravação ambiental'o feita por Francisco de Assim cllR?uva

(interlocutor), sem o conhecimento de Willer Tomaz (interlocutor): i )ql

/

.nE. E=m H:::;á::JU:. ãH;i:E= E=d=1:T:!E::==r:ed;nl.gm:ÓU$
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20'22

Françi$çg..dg..4ssls: eu me acho credor de duas
coisas. Eu não, a empresa. Aquele jantar que era pra
ter com o Ricardo.

W!!!eLlemaZ:: por quê? Pra quê?

Françigçg..dg..4gglg; Pra conhecer e/e. E, e, e o
Ânqel

willer.l9aaz.: o escritório me mandou esse aviso de

perder o André, aviso que o j... jantar.

Francisçg.dg.ASgb.: mandou?
0

Willer]..9BêZ,: mandou.

Francisçg.d9..ASgB.: Por isso que ele me falou então,

agora tõ entendendo, falou 'õ Francisco, cê não ia
jantar com o seu aliado?' Agora entendi.

(silêncio de alguns segundos e papel sendo rasgado)

20'52"

Wi!!et.!91DgZ.: eu não vou expor o Ricardo a algumas
coisas que tão ruim. (inaudível)

Françi$çg..dg...4ggb: o que... que qul nós sono
procés? prometeu. Concordo com você que o .Ãnge/o
eu não sei. . .

Willet. !9BlgZ: nem precisava tá citando as fontes...
Olha o ttível de informação que eu tõ te levando. Eu
duvido que você tenha aqui um advogado
tem ti... esse nível de informação.

não tenho ain

tenho o nível de confiança que eu

Willer TglngZ: eu não concordo.(inaudivel}
HA -imã narrada de movimentovocê tá fazem
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nunca saber.

ElaPçlSçadS.AgSig: como saber?(inaudível)

!4#!!ec.Zbaaz; você fez os movimentos e depois cê

teve que..

só faço movimento...

Willer TorBBZ.: a gente num casa antes..

só faço movimento...

BC!!!SljelpaZ.: entra com petição aí...

quer que eu te conte tudo?

\M!!eLl91BgZ:: ' aquela

petição, você simplesmente atravessou...

, sabe quan...

W!!!ec..ZêaaZ; por isso eu não confio em você, cara.
Eu não confio em voce.

quando terminaram aquela

petição?

Willer TQIDBZ.: eu fiquei sabendo do nada. Você
simplesmente mandou ó, a gente acha que é melhor
ir isso aqui. (rindo) Calma, concorda como sempre
(rindo) (inaudível)-

FraDçigçg.dg.4ggi$; cé... você acha que o Ande/mo
vai sair aí eu que 'ó, num combinei o negócio pra

ela' . . .

vvi!!er..!églaz.: vai parecer que foi o Joesley que
sugeriu e não que o juiz determinou.

(sequência inaudível)

2{ '58

FraDçigçg @ 4g$8: r...) que prometeu. Tem u+ }$(a

/á que cuida disso. Deixa eu cuidar. O Joesl

V
mandou um recado pelo André.

92
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(sequência inaudível)

22'09

Wiiierl9maz.: aí, é, prospera s-sssuspeitando de uma

delação premiada, ai vou colocar Ricardo, o juiz?
(inaudível) fazer delação premiada e foder com o

cara?

não conheço o cara, não flz

fiada com o cara..

Willer Tot.BBZ:: meu tu tá louco! Tá louco!? Enquanto
eu não tiver, absoluta segurança de tudo... Pelo amor
de Deus, eu tõ... eu abri esse escritór/o pra você,
mas fõ sem... retaguarda...

não tá confiando na gente é

isso?

WI//ec..Zb©êZ; eu topo... nããão, não é eu não fÕ não
tõ confiando, porque aí 'veja-aumente', eu expliquei

aqui, eu fiquei sabendo das coisas depois que vice
já fez...

vez, bicho. Foi só uma

vez.

c)
Willer TaHgZ:(gargalhadas) hahahahaha!

ima vez...

yy!!!SLlemaZ: a gente pra caralho fala aqui...

ima vez eu te conto.

WI//9CJb©gZ; rapaz.

l

tõ /ndo? \&

ygüu®'n@; ...

Francisçg.dg.Asse.: pode falar pra ele que o tràllX/

W
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tá muito bem feito.

Willer TQ®3Z:: pra ele o caramba, brother! Isso aqui
não é tudo dele não! Num té tudo dele não cara! blãa

certo...

W! ]9 :

Frarlç!$çg.dg.AgSb.: eu fico impressionado com um

negócio, bicho, õ, saiu na Vela, cara... traço saiu na
Mega . . .

(inaudível)

Willer Tg©gZ.: mandou parar o negócio pro dia lO.

tão ele sabe que eu tenho que

Willer TQlD3Z:: sabe! Ele pediu, pra gente conversar
sobre isso.

Françi.$ça.de..A$Sb.: não, porque outro dia ele falou

não. eu. mas... (inaudível), mas já tá? Já. 'Já teve D-

ele não fala, né? 'Já teve o... ahn? Ahn? 'Mas tá tudo

bem?' Ué, Joesley, claro. 'Cê tem falado com ele?' Eu
falei 'Joesley, eu já te falei que o Tomaz ligou numa
sexta, apavorado... dizendo que saiu uma notícia que
tinha delação, que não era pra foder o amigo dele'.

Que era dez hora da manhã. 'Foi isso que ele falou?'
Foi aí que ele te ligou, né? Ahn, entendi, quer dizer
que não teve?' E, não teve. '7á, mas e of\ outro
ser"suíço?' E/e chama de... o outro sócio que $nfrou.

Tá trabalhando direitinho?' Falei bicho, tambóYRxj:ão

se/ porque faz tempo... você sumiu, cara,f lçltçl

(inaudível)

!M!!er:!bplaz; temo que começar a trocar fuitinllÇ./ \:\

t\FI' .
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Francisçg.d9..ASSE.: nããão, uma série de vezes, por

exemplo ontem eu te liguei, 'ah não, tõ almoçando e
tal'. falei porra, cara,(inaudível) depois, e eu nao

podia ficar porque eu tõ o, hoje, por exemplo, eu
tenho aniversário da minha filha, ontem eu tinha um

negócio, tinha que chegar lá, ainda peguei uma chuva
/á

Wi//er !balas: mas você não fa/a, eu também tenho a
minha agenda. (inaudível) tivesse combinado antes-.

Francisçg...d9...:4ssis; não, vamp combinar, gamo
alinhar mais aqui. Hein, que dia que dá pra gente
encontrar com o... Nâo, você não confia em mim?
Não confia em mim? Manda outra pessoa.

Willer..!9111gZ: confio, cara. Eu confio, confio; mas é
porque... a gente tá muito... tá muito truncado, tudo
muito truncado. É... eu acho impressionante resumir

tudo a um jantar com o cara.

Francisco de Asse.: não não. Esquece.

U!!!!S!.!9aaZ: eu acho que a contribuição que.
tão esquece.

vyl119r.!91naz: ...a gente tá dando não...

não não. Isso não é pra isso

não. Esquece.

J41111eLJbaaz; é... parece assim...

Francisç9...d9..:AS$b.: eu num preciso disso não tá?
Profissionalmente, eu não preciso disso não. Q.Sus
aauel

aqui.

.ãol
y!!!!SLJlemêZ:: vai depender da CVM...

®'lK
95 i20

\



10'2Â
TRAI' IC6CSE

f

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL.. ., .. --::.
Procuradoria Regional da República na I' Kegiiiu

Franç!$çg.d9..AS$b: vai depender depende dele. Ele

fem que /er a coisa. O que o mafería/ que eu
entreguei pra ele ontem ele tem que ler direito. Sabe
o que ele chegou a falar? 'Ah, você mostrou naquela

gravação lá do, do Márío Censo (pausa de a/gins
segundos) que ele desconfia que o Joesley não fez a

integralização Eu levei os extratos bancários,
melhor, olha como ajudou. Extratos bancários. Aqui
ó: data tal, tanto, data tal, tanto, data tal, tá aqui, tinha

que pegar, tinha que ali deixa eu fazer um relatório
pra você. 'Não, um relatório não cabe' Não, peras,
Anselmo, quanto vale isso? Pra ele, ele não gosta de

dinheiro, o Anselmo, O Anselmo, seguinte, o que
você acha de quinhentos e cinquenta né? Quinhentos

e quarenta e nove? Tá eu pago um milhão pro
Ministério Público Mais dez ações. (inaudível) não
va/ ser. Sabe o que vaí acontecer? A CVM val
concluir, e o Anselmo vai ficar com raiva dela, mas a
valuation . . .

0

26'09

Joesley Batista e Francisco de Assis, portanto, tinham

mesmo acordos de colaboração premiada e/ou leniêncta.

"-''T";"::.= ': ': : ':=:r===t,'N=:
=.:==:,=:=. :: .::; ====::==.:.=.-::':: ::iTu$:
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Fachin. várias medidas cautelares com o objetivo de investigar e colher prova a

respeito dos crimes em plena execução. Dentre essas medidas foi requerida a

autorização para ação controlada. nos seguintes termos:

i) seja autorizada a postergação da intervenção dos
órgãos de persecução criminal durante o (s) encontro
Ís; entre FRANC/SCO DE ASS/S E SIL\#l (o

representante da J&F), o advogado WILLER TOMAZ e
o procurador da República ANGELO GOULART
vILLELA, em São Paulo ou Brasília, inicialmente

agendado para 03/05/2017, determinando-se, se
necessário, o estrito acompanhamento remoto desse
encontro pela Procuradoria Geral da República, pela
autoridade policial e pelos respectivos servidores por
ela indicados;(...) iii) gSl+--g!!!glizgdg--d!!rê!!!g- R

amb
rravac ' e, se

necessário, o devido acompanhamento remoto da

diligência por essa Procuradoria-Geral da República

e pela autoridade policial, p
C

.essa aplicando-se o prazo

para autorização de fa/ /nfervenção o da
interceptação telefónica;(-.)"

0

O Exm.o Ministro Edson Fachin autorizou a realização da

medida nos termos requeridos pelo Exm.o Procurador-Geral da República $fs 3 de

medida nos termos reguei u-'D pç"' ' do jantar do dia 3 de maio de 2017llh casa

de Willer, na SHIS QL 06, Com. 11. Lago sul. Brasília/DF, ao qual compfrêig$ra

Francisco de Assis. já na condição de colaborador, desconhecida dali dilqfis

participantes, e o Procurador da República Angelo Goulart Villela. l\\)\j!\
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Na ocasião houve a gravação dos diálogos mantidos na

bojo de ação controlada autorizada judicialmente pelo STF em medida cautelar

(QuebSig N.o 0045951-56.2017.4.01.0000). resultando na elaboração do Laudo

992/2017 - INC/DITEC/PF (Laudo de Perícia Criminal Federal - Registros de Áudio

e Imagens). feito pelo Instituto Nacional de Criminalistica

Durante o jantar, entabulou-se com o Procurador da

República Angelo Goulart Villela, uma negociação para esclarecer o valor desse

percentual, chegando-se à conclusão de que não seria fixo. mas dependeria do

quanto conseguissem manipular o Exm.o Procurador da República Anselmo

Henrique Cordeiro Lopes. Por outras palavras: quanto menor a diferença de valor

que o Exm.' Procurador da República Anselmo Henrique Cordeiro Lopes
considerasse que existira, maior seria o percentual. A propósito, confira-se a

resultado da ação controlada deferida pelo Supremo Tribunal Federal

(3 -

Explicando: se na compra das ações o Fundo de Pensão

pagou R$ 578.000.000.00 (quinhentos e setenta e oito milhões) e Anselmo
acreditasse que as ações valiam R$ 558.000.000.00 (quinhentos e cinquenta e oito

milhões). a diferença seria de "apenas" R$ 20 (vinte) milhões, tornando o percentual
maior. mas se Anselmo considerasse que o valor das ações valiam apenas R$
250.000.000 (duzentos e cinquenta milhões). a diferença que o grupo económico

teria que pagar seria bem maior. de cerca de R$ 328.000.000 (trezentos e vinte e
oito milhões). o que tornaria o percentual menor.

0

Portanto, durante o jantar restou esclarecido

Procurador da República Angelo Goulart Villela que, se ele
conseguisse persuadir o Exm.o Procurador da República Anselmo Henrique

Lopes a aceitar a tese do Grupo J&F/Eldorado no PIC 1.16.000.00

M V
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com isso, reduzir o valor da valuation, receberia o pagamento de mais uma

vantagem ilícita, consistente no pagamento de um percentual de "êxito'

Por sinal, a discussão sobre o percentual de êxito foi

regada a vinho e muita alegria, expondo a total desfaçatez dos presentes à reunião.
No início do jantar. sabedor da pretensão de Francisco de Assis de que o Exm.'

Coordenador da Força-Tarefa Greenfield. o Procurador da República Anselmo

Henrique Cordeiro Lopes. fosse convencido a mudar seu entendimento em relação à
va/uaf/on. o Procurador da República Angelo Goulad Villela explicou a dificuldade de

executar essa tarefa. demonstrando. porém, total adesão aos interesses do grupo
J&F

0 -.

Linhas 510 a 523

M5: Espera aí, deixa o Angelo contextualizar peque
e/e sabe...

Ml: Tá, me fala aí, depois... não, eu entro aqui.

M5: ... ai, você entra arrematando tudo, entendeu?

Porque é melhor. Porque ai. tá... porra.- (ininteligível)

visão que a gente não(ininteligível).

M6; Vamos /á.

M5: Acho melhor.

M6: vou completar agora...

M5: E.

M'6: vou fazer dois me...

M5: Do zero, do zero. '\

M6: vou fazer dois meses que eu... que eq\?trem

formalmente (fninfe/ígível). Que que eu seta\ÇI
Inicio? Fa... falei isso(ininteligível). Çgl111g1l?.

©W

b
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O jantar prosseguiu tendo por tema central a questão da

valuation e a definição da estratégia para convencer o Exm.' Coordenador da Força-

Tarefa Greenfield a mudar de entendimento. Francisco de Assim. entusiasta da ideia.

explicitou como remunerada o Procurador da República Ângelo Goulart Villela acaso

alcançasse este intento. conforme restou evidenciado no seguinte trecho da
conversa

c) ,--~ L/abas í405 a í459

M.í: O/ha só... se a fundação f/veste pego esses
duzentos e cinquenta milhões aqui, deixado aplicado

lá, /PCA (j, pê, cê, á; mais xfs por cento. As
fundações . . .

M5: Cumprindo com a meta atuarial.

Ml: ... as fundações queriam... a meta atuarial é

menos... as fundações teriam quinhentos e setenta e
oito milhões. O Anselmo quer que a gente confesse

que a gente tirou das fundações quinhentos e setenta
e oito milhões.

Mí; ... sobre isso aqui. o, o se'ui)qç.
'Ande/mo...

M6: Não é... e... tu... cê tem que partir na veldâd-

\
\
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não é disso aqui. É disso aqui. Isso aqui é
meramente.

Mí; Não.

A#6: ...é atum//zação.

Ml: Não. não. Não é isso não.(Ininteligível). Eu
estou falando de negócios. E...

M6; Então...

Ml: ... é... ele falou pra eu ser claro...

M't :

frezer!!Qg:.

M6;

seferlfa e o/fo.

M6;

M

zero.

JU6: S/ID:

'í= Cedo?

M6; cede::

N
oito . . .

K Ü
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Fra
fun

M

M6: Entendi.

0
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Mais adiante, o Procurador da República Ângelo Goulart

Villela dá inequívoca demonstração de aceitação da promessa de vantagem

indevida

Linhas í494 a í569

M6: Deixa eu te falar uma coisa: a gente tem que
achar dentro do.- do... do maior.- nossa ideia, né?

Chegar aqui o menos próximo daqui possíve!.

É... ah, não. O mais próximo do zero possível.

M6: Então. O mais próximo daqui possível.

M 'í ;

Mí; /sso, ah... se o Ande/mo quí... ó... ava//a... cê
vai ler aqui, avaliação é quinhentos e trinta e oito,
certo? Avaliação é quinhentos e trinta e oito. Nós
fechamos o negócio em quinhentos e cinquenta, dá
doze milhões de diferença, certo? AÍ ele quer.

M6: (Ininteligível). Na, na, na. não, desculpa. não
entendi, vocês {ininteligível).

Ml: A avaliação, o laudo, o laudo que está aqui
disse que vale quinhentos e trinta e oito.

M6: (Ininteligível).

M'l: N6s... nós fechamos o negócio por quinhentos
e cinquenta...

M6: Ah! Tá! Igual está aqui.

Ml: Ah! E pra seguir o laudo? Então\.fem

mi/iões de diferença. \Õ

M6: Entendi.

Ml: Ah... o Anselmo quer que pague
milhões? Fecha amanhã com ele e me
telefone. AÍ tem um êxito aqui.

M?: (Ininteligível).
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Ml: Agora ele dizer que é entre quinhentos e
cinquenta e trezentos? AÍ nós vamos pra... aí nós
vamos brigar vinte anos. Em qualquer circunstância,
nõs vamos brigar vinte anos.

M6; (Inlnfe/igível) é o seguinte, essa-. essa

segunda parte eu confesso que não entendi. Porque
se o laudo está dizendo que você... que está valendo

mais do que vocês estão falando que tá valendo.

Ml: Não, não, não, não. É que quando você pede
um laudo, quando a fundação pede... Qualquer

empresa, pode ser eu como executivo da empresa,

pede um laudo você normalmente... a lei ou o
regulamento estabelece um range entre o mínimo e o
máximo.

M6; E o máx/mo.

Ml: O mínimo era quinhentos e trinta e oito, o
máximo quinhentos e oitenta e pouco. Negociou aqui

mais ou menos no meio, quinhentos e cinquenta.

Um... uma coisa é o Anselmo dizer o seguinte: me

paga quinhentos e trinta e oito. Que a diferença é de
doze milhões.

M6; Sim, fá

Ml: Outra coisa...

M5:(Ininteligível), tá difícil de entender isso ai,
cara ? . .

M6: Não, (ininteligível).

u'í: Não. outra coisa é e/e fa/ar rláo, \iqo/ó
quinhentos e trinta e oito, é trezentos, e a dife:1111)f é
duzentos e cinquenta milhões.

M6: Ah! Não, não, não.. &
\
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Mí; O duzerlfos e

seiscentos milhões.

M6; Não, mas aí... é isso que eu fõ fe fa/ando

Francisco. A gente.. a... o ideal... o ideal era que ele

achasse que quinhentos e cinquenta era o valor
carreto.

MÍ; E.

M6; lhas ass/m...

Ml: Ele quer um ponto de honra?

M6; Mas se... se você aprovar por qu/nhentos e
trinta e oito...

Ml: É pegar os doze milhões e corrig

M6:(Ininteligível), eu entendi. Cara-.

M5: Se você não entendesse eu ia desenhar aí pra

você(ininteligível), caralho.

M6: Nem com três vinhos, eu... eu ia falar besteira
assim . .

M5: Não, mas cê... cê tá tirando onda aí, né?

M6: É que eu tenho que descansar (ininteligível).

Mas deixa eu te falar uma coisa. {lninteiigível).

Ml: Mas cê acha que tu consegue falar com ele
sobre isso?

M6; O/ha...

M'í: Sobre éx/to fu não consegue?

M6; Não, sobre êxito não, Isso aí é INlpossl/e/.

jlnlníeligívelD.:g

M5; Enfio/ver (Inínfe/igívelU. l ilN
M6: Porque ó... sabe? Sinceramente... \l./

.N

hojemilhões ecinquenta anau

r afé agora

\
R
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Mí: Não, enfio/vê-/o, né? Mas nós aqui estamos
falar do . . .

M6: -.(ininteligível) falar sobre êxito(Ininteligível).

Ml: Não, mas nós aqui... mas nós aqui está claro

pra nós (ininteligível).

M6: Não, eu já entendi. Eu estou falando o
seguinte: eu já... o Tomaz já me perguntou
exatamente isso aí, mesma coisa. Ninguém, ninguém

(ininteligível) val ter liberdade de falar com ele
quando ele (ininteligível),

M'l: Mas cê pode trabalhar...

M6: Sim, mas trabalhar por outros meios.

(Ininteligível). A gente tem cinquenta empresas pra
investigar, gente.

Mí: Vamos matar esse assunto.

M6: Vamos matar esse assunto.

Ml: Não, não é tirar de volta, vamos matar esse
assunto.

M6; Vamos matar esse assunto e va... e vamos
partir pra próxima...

Mí: Vamos.

M6: (Ininteligível)

Mí: Vam... vamos botar os honorários do Wi//er

(ininteligível).

(Grito, ruído, risadas)

M5:(Ininteligível) negócio do caralho.

Ml: Ele vai... ele vai achar que ganhou
dinh eira . . .

\
N

(...)
b
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O assunto volta a ser tratado pela terceira vez na reunião.

novamente com inequívoca aceitação da promessa de vantagem indevida por parte

do Procurador Ângelo Goulart Villela:

Linhas 1677 a 1689

Ml: (Ininteligível). ótimo. Ângelo, é o seguinte, ó;
você entendeu o negócio do quinhentos e setenta e

oito pra zero?

M6: Eujá entendi.

Ml: o êxito é "l" e tem que ter um percentual em

cima disso pra... pra ganhar dinheiro isso.

M6: Na, na, na. . . eu sei, eu sei

Ml: Se tiver claro pra você.

M6: (Ininteligível). Eu - eu. . . eu tenho trabalha...

Ml: Está claro pra você?

M6; ...é ./usf... é justamente esse... e..

redução...

essa

Ml: Hum.

M6: -.(ininteligível) isso.

Ml: Em cima disso tem um êxito, pronto

O Procurador da República Ângelo Goulart Villela deixou

clara a sua estratégia de abordagem

\

Linhas 576/578 M6; r.-.) aos poucosKNku/ tâ
trabalhando pra dar uma fundida nisso: \eli+$&em

absoluta convicção que a ... que a irregufaríoÀtl?/ à\já

,,'"''.:l;.«,«,'«,'''". Xtw107
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Linhas í25í/í252 M6; E-. você... você fem que
vir aqui mais vezes, hein? Porque ele nunca me
serviu um vinho desse.

Linhas 16Q7/1608 M6:(Ininteligível) o Fred, o

Max. é o lvan... o lvan... e é lvan (ininteligível) ele é

politicamente influenciável. ..

Linhas 1616/1620 M6; (Ininteligível). Mas assim,

esse ano cara, sinceramente. ele não (ininteligível)

e... e... ele não tá fazendo isso para (ininteligível)

vocês. E/e fem uma cona/chão, que a gente pode
mudar a convicção.(Ininteligível) ela já foi mudada,
vocês veem que a situação hoje ele já não tem mais o
fetiche que ele tinha pela... pela... pela Eldorado e

pela J&F (jota, e, efe) Ele tá agora mexendo com
outras coisas

r .)

Linha 22í7 M6: E o que eu fõ fe fa/ando

vocês são as ma/odes.

c) ,.
Enfatizou-se. em nível estratégico. a importância do

estreitamento de relações por via da convivência em mesas de põqueB,

especialmente em uma futura rodada na residência de Delegado de Polícia Fede

que à época havia acabado de adquirir uma mesa para tanto:

Linhas í677 a í739
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M6; Deixa eu fe fa/ar uma coisa; você não va/
amanhã? Acho-. a -. fá marcado í4 (catorze9 horas.

JU'í: Eu posso ver. Eu posso ver, porque é o
seguinte: eu preciso entender como é que foi essa
marcação dessa reun/ão, fá?

M5: Quem marcou(ininteligível)?

M6: Pois é...

Ml: Eu acho que foi o bário Celso que marcou.

M6: Porque (ininteligível).

M5: (Ininteligível).

Ml: Não... induziu marcar.

M6; Aqui ó, eu vou fe mostrar uma coisià&lquí.

Ml: Eu soube agora. o Joesley falou\"fõ, o
Anselmo marcou uma reunião!". Agora!

lw5: luas o Ande/mo marcou com quem?l

114'í; Com a gente.

/sso

® \
\
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M5: Mas assim-. quem(ininteligível)

Ml: O Joesley me falou.

M5: E quem falou com o Joeslei?

Ml: Eu não sei porque eu tava ali meio
trabalhando, entendeu? Quando eu vim pra cá eu:
Ah, depois eu vejo

M6: Mas olha-. {ruído) tá estranho ó.- Dois de
maio, ontem: "Fala meu irmão.", "Diga meu caro.
(Ininteligível).

Ml: {Dois de maior, Anselmo...

M6: Hã, é... eu falando pro Anselmo.

Mí: Esse é o .Alise/mo.

/W6; Ande/mo é esse aqui, é o brarlco.

Ml:(Ininteligível), Tá. Ah! Tá.

m

7b

r

Mí; Que é amanhã?

@ q
N
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hoje . . .

Ml: Essa foi hoje...

M6: "Brother, amanhã {ininteligível) pra um amigo

nosso que comprou uma mesa de póquer e a gente
vai lá prestigiar'', que é... geralmente é na minha

casa. Mas...

Ml: Aqui? Cê tem uma casa aqui?

M6: Tenho uma casa aqui

d

U

Neste outro trecho, o Procurador da República Ângelo

Goulart Villela explica como poderia "fraga/har po/Ificamenfe" o Exm.o Procurador da

República lvan Marx a respeito de importante investigação em curso. A abordagem
se daria em encontro em mesa de póquer

Linhas 1975 a 2015

M'f; "Não. Todas as reun/ões que o J+ei

na... no... no Asse/mo afé hQ/e eu tivejunil).
cento.\

$

!y' f#ve

«-"

111

\\



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional da República na l Região

M6: {1ninteligível)

M'í: Mas é... seu eu for... se e/e fosse, eu não vou,
né?

e

M6:(Ininteligível), mas o lvan?

M'í; Não.

Ml: Não, não... não. O lvan é BNDES.

M6: Ah, tá, pensei que fosse o lvan {ininteligivel).

Ml: Não, lvan Marquei. É lvan Marquei.

M6: BNDES.

Ml: Sépsis é o Anselmo, põ!

M'í: Ah é?

M6: A gente teve reunião conjunta com a Pi
ele participou.

Ml: Hã... uai, eu não sabia disso.

©
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M6: (Ininteligível).

M'l: Outra coisa... no lvan...

rue a

M'í: É? Tá

M6: Tranquilo.

Mí; Mas cê conversa com e/e?

M6: Converso. Ele joga póquer comigo. Ele não vai

sempre, mas mesmo assim ele vai.(Ininteligível).

Ml: Tá. Nâo, gente, acho que... Tomaz, eu te passo

amanhã essa história da reunião direitinho, aí eu te
falo.

0

M?: (Ininteligível)

Ml: E assim cara, queria

amanhã, né? Mas...

queria ir embora

M6; Meia-noite?

Ml: Mas se tiver reunião às catorze, aí eu já fico

mais... TÕ precisando matar uma saudade aí que o
Tomaz (ininteligível) hoje.

M6:(Ininteligível), aqui é bom cara. Aqui em
Brasília essas reuniões são boas... em Brasília cê
mata a saudade, não é Tomaz?

No trecho a seguir transcrito, volta-se a conversar

respeito da abordagem sobre o Exm.' Procurador da República Anselmo f\Rnriq

Cordeiro Lopes. em mesa de póquer, no âmbito da "Operação Greer7#e/d".

1.lobas 2023 a 207í V '

a
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M'í; E ass.. é... porque é o sega/nte né õ... õ... o
Ângelo... tirando a questão jurídica, se você pegar
todos os relatórios da FUNCEF, o melhor
investimento de todos os tempos da FUNCEF foi esse

{que nós fizemos). Se você pegar o relatório do
BNDES, o que o... o que o BNDES ganhou.

M6: Isso aí que cê tá falando é uma coisa que na
é... na época da instrução da Eldorado pode ser
utilizado, entendeu? Se você chamar(ininteligível) o

relatório, os próprios auditores dessas empre...
desses fundos e falar: "Olha, como é que foi o
(ininteligível)

Ml: Ah, deixa eu te falar o que que o Anselmo me

falou hoje... esqueci ó o que foi... "Não Francisco,
olha, tal, vê com o bário aí, é que o bário sabe que a
única chance dele é fazer uma delação e coisa e tal.

Ele falou: "Francisco, faz o seguinte: ... faz o
seguinte: declara que você teve uma vantagem no
preço''. Eu falei: "Anselmo, nós não tivemos

vantagem no preço, a gente queria o/focenfos

milhões". A gente pode ter sido super negociador.

M6: Ele quer... ele quer uma confissão de culpa.

Ml: Ele quer-. ah... (ininteligível) espera ai um
pouquinho: "0 Anselma, cê quer que o Joesfey vá ai
e minta? isso ele não vai fazer.'' ''Não, não é mentir

não, mas olha, veja bem, de repente o cara...". E uma

delinquência sabia.

M6= (fninteligíve/y l

Mí; Ílnínfe/igít'elU \\$

M5: Tem um digestivozinho ali(Ininteligível)}
\

Ml: Mas õ... õ... Ângelo, assim, primeiro, Pt

aí por me receber.

ldo
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M6: Não, que é isso(ininteligível)

M't: ...entender, acho que o Willer me deu
liberdade de eu ser claro, acho que fui claro o
suficiente, vocês conversam mais um pouco ai e..

M6: {lninteligível)... o que eu falo com meus
amigos(ininteligível) grande.

Ml: E... vamos tentar falar amanhã de novo, se for
o caso. Se for o caso, cé faz o...

M6: Não... eu só preciso saber..

Ml: Manda uma mensagem por ele e me fala...

M6: S6 preciso saber... se vai ter reunião ou não.

cedinho .Dre..çê:

M6; Ai, aí... com isso...

Ml: Porque de repente.

ex

M6: (Ininteligível) foda de cê trazer... (ininteligível)
falou isso, mas porra

M'í; Não dá.

M6: É arrisca... pode dar super cedo ou poli' da

WM'í= Uma merda. WN

totalmente errado.

r

0 -.
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M5: Igual lá no escritório aquele dia. Pode dar
super certo ou pode ser uma merda.

M6: Entendeu? AÍ assim.-(ininteligível), cê que

que eu apresente, eu apresento, porra!

Ml: Ele é gente boa pra caralho.

M6: Pra caralho! Pra caralho. Já segurei muita...

(ininteligível), de mulher, o caralho. De a mulher
dele me ligar diz... perguntando se tava comigo
(ininteligível)

Mí; rRfsadas).

M6; Então, ass/m, a re/anão nossa não é
(ininteligível)

Finalmente. no seguinte trecho debatem a respeito da

estratégia de abordagem sobre o Exm.o Procurador da República Anselmo Henrique

Cordeiro Lopes durante o jogo de póquer

Linhas 2275 a 2307

Ml: Então gente, é o seguinte: Eu tõ saindo aqui,
só pra... fazer o seguinte: eu... então, assim, que que
nós combinamos aqui é o seguinte: eu te aviso
amanhã se vai ter confirmado a reunião, que reunião

é essa.

M6: Avisa isso(ininteligível),

Ml: O {ininteligível) não me respondeu até agora.
(Ininteligível).

M6:(Ininteligível) eu passo aqui amanhã. eu FiiQfot

pr.. (ininteligível) ou você me avisa e eu conire'

..« .'«..'".. $®l
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MÍ.

M6.

Não, eu aviso o Tomaz. Tomaz te avisa

Isso. (Ininteligível) a gente conversou aqui.

É, é isso.

É Isso.

MÍ.

M5=

M6. (Ininteligível).

M6=

MÍ.

M6.

Ele não ganhou nunca.

(Risos).

Deixa ele ganhar.

M6: (Ininteligível)

banhou..

(1.) '-'~.

Como se pode facilmente observar, restou claro que uma

das estratégias utilizadas pelo Procurador da República Ângelo Goulart Villela para
executar o acordo corrupto e espúrio celebrado com Joesley Mendonça Batista e

Francisco de Assim e Salva por intermédio de Willer Tomaz de Souza era, de forma

ardilosa e sub-reptícia, valer-se da aparência de amizade em

descontração nas mesas de póquer para tentar conquistar a confiança
Procurador da República Anselmo Henrique Cordeiro Lopes e subtrair inft
de interesse de seus "consfffufnfes", em favor dos quais agia de forma cri

remunerada.lltt\\là
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E como se não bastasse, chegou-se a aventar até mesmo

a expansão dos "negócios" em relação a outras autoridades do Ministério Público

Federal, externando explicitamente sua intenção de "partir para outra'

O conteúdo da conversa entabulada por Wlller Tomaz,

Franclsco de Assim e o Procurador da República Ângelo Goulart Villela, além, de

reforçar a comprovação da prática dos crimes de corrupção ativa e passiva mediante

a atuação do Procurador da República em favor da J&F/Eldorado explicita a terceira

vantagem ilícita prometida por Willer Tomaz. Joesley Batista e Francisco de Assis, e

aceita pelo Procurador da República Ângulo Goulart Villela, caracterizada pelo

percentual de êxito na redução dos valores da "va/uafior7" sobre as ações da

empresa J&F/Eldorado no âmbito da "Operação Greenfield

Q.

a diferença é a seguinte, é uma diferença pra
resumir aqui, é a diferença de uma variação de R$
300 milhões ou 550 milhões, isso dà R$ 250 milhões

de diferença, na teoria do Dr. Anselmo, daria R$ 25Q

cinco fica R$ 578 milhões.. Para;.ç ;QIQ tem.uma
oarcela de êxito para o procurador (Ang lç}.;gue.;oó$

coloc , já

pagos para o WILLER, os R$ 4 milhões já pagos. E
x" por cento e eu desenho e tá lá no papel, se ele

(Angelo) não jogou fora, 'você só me diz qual lé o 'x'

que a gente conversa, aí eu pego no braço dele, do
ÂNGELO, pergunto 'tá claro isso pra você i?se' e ele
diz tá claro.

® ,\
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Tnrrrcocsíà. \

'v'

0
IX - CONCLUSÃO E PEDIDO

Tais as circunstâncias o Ministério Público Federa

denuncia

1) Ângelo Goulart Villela como incurso nas
sanções dos crimes tipificados no artigo 317, capuz e

parágrafo primeiro, e no artigo 325, na forma do

artigo 29, todos do Código Penal, por 3 (três) vezes,
bem como no artigo 2o, $ 1' da Lei 12.850/2013, por

2 (duas) vezes, e ainda no artigo lo da Lei

9613/1998, por uma vezl

2) Willer Tomaz de Souza como incurso nas
sanções dos crimes tipificados no artigo 325 e no

artigo 333, na forma do artigo 29, por 3 (três) vezes,

todos do Código Penal, bem como no artigo 2o, $ 1'
da Lei 12.850/2013, por uma vez, e ainda no artigo

lo da Lei 9613/1998, por uma vezl

3) Joesley Mendonça Batista como incurso nas

sanções dos crimes tipificados no artigo 325 e no

artigo 333, na forma do artigo 29. por 3 (três) vezes,

todos do Código Penal, bem como no artigo 2o, $ 1Q

da Lei 12.850/2013, por uma vez, e ainda no artigo

lo da Lei 9613/1998, por uma vezl

4) Francisco de Assim e Silva como Incqfso nas
sanções dos crimes tipificados no artigo 34É e
artigo 333. na forma do artigo 29, por 3 (trêslNRe=

todos do Código Penal. bem como no artiggí 2%.$
da Lei 12.850/2013, uma vez. e ainda no arji

Lei 9613/1998, por uma vezl
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5) André Gustavo Vieira da Silva como incurso nas

penas do artigo 333 do Código Penal e ainda no
artigo lo da Lei 9613/1 998, ambos por uma vezl

6) Juliana Costa Couto como incurso nas penas da
artigo 333 do Código Penal e ainda no artigo I' da
Lei 9613/1998, ambos por uma vez.

Requer, uma vez autuada a presente denúncia, o seu

recebimento e a citação dos denunciados para responderem a todos os ates do

processo, a intimação das testemunhas abaixo arroladas e ao final a condenação
dos réus nas penas dos tipos penais indicados.

c} --.

Requer. outrossim, sejam os réus condenados à
reparação dos danos materiais e morais (CPP, art. 387, IV) causados de forma
difusa (lesões à ordem económica. à administração pública, inclusive à imagem e

respeitabilidade do Ministério Público Federal perante a sociedade brasileira) pela

prática dos crimes ora denunciados, estimando-se em R$ 24.000.000,00 (vinte e
quatro milhões de reais) valor a ser ressarcido a título de danos morais. ficando o
valor mínimo a título de danos materiais a ser apurado no curso da instrução.

Por derradeiro, uma vez condenado, requer a decretação

da perda da função pública do Procurador da República Ângelo Goulart Villela, por

ter agido com violação de seus deveres com o Estado e a sociedade, nos termos do

artigo 92 do Código Penal

irasíliãf.25 de abril de

GUSTAVO PESSANHA VE
PROCURADOR REGIONAL DN IBLICA

MARCELO
PROCURADOR REGIONAL DA REPUBLICA
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ROL DE TESTEMUNHAS

1) Anselmo Henrique Cordeiro Lopes(Procurador da República - Matrícula 1106)

2) Eduardo Botão Pelella (Procurador da República - Matrícula 857)

3) Sérgio Bruno Cabras Fernandes (Promotor de Justiça do MPDFT)
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