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INFORMAÇÃO Nº 232/2016-GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR 

 
 
 

 SIGILOSO 
 
 
 
 
 
 

Ao: DPF IGOR ROMÁRIO DE PAULA 

Do: APF RODRIGO PRADO PEREIRA 

REF: Denúncia Apócrifa – Possíveis Ilícitos envolvendo BANCO BTG PACTUAL / ANDRE ESTEVES / 

EDUARDO CUNHA 

 

 

 

 

 

Senhor Delegado, 

 

 

 

 
 

Esta INFORMAÇÃO DE POLICIA JUDICIARIA vem apresentar a Vossa Excelência relatos 

provenientes de Fontes Humanas que procuraram o GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/PF/PR para informar aos 

investigadores diversos possíveis indícios de esquema de lavagem de dinheiro que, segundo o informante, ainda 

são desconhecidos pela equipe de investigação e que teriam relação com o BANCO BTG PACTUAL.  
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RESUMO  

 

De acordo com o relato, tratam-se de esquemas extremamente sofisticados de lavagem de 

dinheiro que se auxiliam da complexidade dos produtos disponíveis no mercado de derivativos da bolsa de valores, 

bem como nas ausências legais ou regulamentares das leis específicas que deveriam proteger o mercado de ações.  

 

Devido à relevância e complexidade das informações encaminhadas, esta INFORMAÇÃO 

POLICIAL, de caráter SIGILOSO, tem o objetivo de servir de base para a apuração de tais denúncias. Ressalta-se 

que se faz necessário um aprofundamento das investigações para averiguar se tais informações são verdadeiras, 

tratando-se inicialmente apenas de indícios e relatos de possíveis crimes.  

 

Entretanto, a elaboração deste documento é fundamental para difundir o conhecimento entre 

os diversos investigadores que neste momento dedicam-se ao combate do crime organizado e do branqueamento 

de capitais, sendo criado para este fim. 

 

Durante as entrevistas, os informantes solicitaram que sua qualificação fosse ocultada 

justificando o receio de sofrerem represálias. Assim, desta forma, esta informação foi suprimida durante a 

elaboração do presente documento.  

 

INTRODUÇÃO  

 

As entrevistas foram realizadas entre os dias 27 de junho de 2016 e 01 de julho de 2016, na 

cidade de Curitiba/PR. O INFORMANTE possui grande conhecimento do mercado financeiro e teve grande 

proximidade com o funcionamento do BANCO BTG PACTUAL, sendo esta a única informação que o mesmo deseja 

formalizar.   

 

Os assuntos não foram tratados de forma cronológica, sendo diversas vezes interrompidos 

para um melhor aprofundamento em conceitos da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM & F). Assim sendo, com o 

objetivo de maximizar o efeito didático do presente documento, os assuntos serão divididos em tópicos, conforme 

seguem.  

 
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS NO BTG PACTUAL   

 

De acordo com o relato, o INFORMANTE declarou que a partir da publicidade das 

investigações da OPERAÇÃO LAVAJATO, ao ter acesso aos detalhes do SETOR DE OPERAÇÕES 

ESTRUTURADAS na ODEBRECHT, percebeu que existia um setor com a mesma função no BANCO BTG 

PACTUAL.  

 

Segundo o INFORMANTE, esse DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS, 

instituído dentro do BTG PACTUAL tinha como objetivo criar ferramentas e procedimentos que permitissem tanto ao 

próprio banco como a clientes específicos a manipulação artificial do resultado financeiro de entidades jurídicas. 
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Desta forma, através do adiamento do pagamento de tributos, bem como da diminuição do lucro de exercícios 

financeiros, o passivo tributário – impostos devidos ao FISCO – diminuía consideravelmente.  

O declarante informa que os mecanismos acima descritos também foram oferecidos à 

diversos clientes com o objetivo de ocultar recursos financeiros oriundos da lavagem de dinheiro fora do país. Se 

referiu à “Estruturação de Negócios” dos “Bancos de Investimentos” e que estas operações eram comercializadas 

pelo BANCO mediante uma cobrança percentual do valor a ser movimentado.  

 

A seguir serão apresentados os supostos mecanismos indicados como sendo utilizados pelo 

BANCO BTG PACTUAL para auxiliar no crime de lavagem de dinheiro, possibilitando que recursos financeiros 

sejam enviados para fora do país sem autorização e conhecimento das autoridades fiscalizadoras.  

 

SWAPS DE BALCÃO NÃO REGISTRADOS NA CETIP 

 
De acordo com o relato, sempre houve uma grande prospecção por parte do BANCO BTG 

PACTUAL para identificar entidade jurídicas que possuem grande passivo tributário. Estas entidades eram 

fundamentais para que o esquema de lavagem de dinheiro funcionasse.  

 

Ao identificar estas empresas, uma abordagem era realizada pelo BANCO, apresentando a 

possibilidade de participar do negócio, que consiste da seguinte forma descrita no diagrama abaixo. 

 

 
 

1. Uma empresa “X” quer enviar ilegalmente R$ 10 milhões de reais para fora do pais. Assim sendo, faz a 

prospecção de uma empresa que possua uma grande dívida tributária, identificada neste exemplo como 

empresa “Y”. Neste caso, vamos supor que a empresa “Y” possua uma dívida tributária no valor de R$ 15 

milhões, ou seja, muito maior do que o valor que vai ser objeto da lavagem de dinheiro.  
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2. Ao identificar essa empresa “Y” com passivo tributário, a empresa “X” apresenta o esquema de lavagem à 

empresa “Y” e oferece um percentual do valor ao controlador da empresa “Y”. Esse percentual é variável e 

depende de diversos fatores que variam de acordo com o caso concreto.  

 
 

3. Na sequência, as empresas “X” e “Y” celebram um contrato de SWAP CAMBIAL
1
, porém como não existe a 

obrigação de que o contrato seja registrado na CETIP
2
, esse contrato é elaborado com data retroativa, ou 

seja, de alguns meses atrás.  Assim sendo, as empresas calculam exatamente o valor que vai ser 

repassado de uma empresa para outra, pois já é conhecido o valor da taxa cambial no momento da 

liquidação do contrato.  

 
4. No caso do exemplo em questão, a empresa “X” se compromete a comprar US$ 10 milhões à uma taxa de 

R$ 3,00 até a data de 31/12/2006 (exemplo fictício). E a empresa “Y” se compromete a vender US$ 10 

milhões à uma taxa de R$ 3,00 até a data de 31/12/2006.  

 
 

5. Todavia, esse contrato é feito na data de 01/01/2007 (de fato), mas a data que consta no documento é de 

01/01/2006 (um ano antes). Assim sendo, no momento da assinatura já é conhecido que a taxa de cotação 

do dólar no dia 31/12/2006 é de R$ 2,00/US$.  

 
6. Desta forma, o cálculo da execução do contrato poderia ser descrito da seguinte forma abaixo colocada:  

 

EXEMPLO 
Cotação do dólar 31/12/2006 = 2,00 R$/US$ 

 

Empresa “X” – obrigada a comprar US$ 

US$ 10 milhões x (3,00 R$/US$) = R$ 30 
milhões 

Empresa perde R$ 10 milhões  

 

Empresa “Y” – obrigada a comprar US$ 

R$ 30 milhões x (3,00 R$/US$) = US$ 10 
milhões  

Empresa ganha R$ 10 milhões 

  

 
7. A empresa “X” se comprometeu a comprar US$ 10 milhões a uma taxa de R$ 3,00/US$, gastando um total 

de R$ 30 milhões. Como na prática o dólar está R$ 2,00/US$, o total de US$ 10 milhões custaria apenas 

R$ 20 milhões. Assim sendo, a empresa “X” perdeu R$ 10 milhões (R$ 30 milhões – R$ 20 milhões).  

 
8. De forma equivalente, o inverso acontece com a empresa “Y”, que se comprometeu a vender US$ 10 

milhões à uma taxa de R$ 3,00/US$, recebendo um total de R$ 30 milhões. Como na prática o dólar está 

R$ 2,00/US$, ao invés de receber R$ 20 milhões – o real custo de US$ 10 milhões – a empresa irá receber 

R$ 30 milhões, devido ao compromisso assumido de utilizar a taxa fixa de cambio de R$ 3,00/US$. Assim 

sendo, a empresa “Y” ganhou R$ 10 milhões (R$ 20 milhões + R$ 10 milhões).  

 
9. Assim sendo, a empresa “X” conseguiu “legalmente” transferir R$ 10 milhões para a empresa “Y”. 

 

                                                           
1
 SWAP CAMBIAL é um instrumento derivativo que permite a troca de rentabilidade dos ativos, neste caso, de moedas. Em termos 

básicos, as empresas se comprometem a comercializar uma determinada moeda a uma determinada taxa, num determinado 

prazo. Entretanto, na prática, as empresas não efetuam a compra e a venda, apenas calculam o quanto uma empresa deve à outra 

e efetuam o pagamento. 

2
 CETIP: empresa de capital aberto que oferece serviços de registro, central depositária, negociação e liquidação de ativos e títulos 
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10. Em seguida, a empresa “Y” realiza uma operação de CAPITALIZAÇÃO DE OFFSHORE, ou 

seja, ela declara ao FISCO que vai remeter R$ 10 milhões para uma de suas OFFSHORES 

situadas em algum paraíso fiscal. Tanto a operação de remessa de recursos ao exterior quanto a própria 

offshore estão registradas e declaradas ao FISCO. 

 
11. Devido ao grande prejuízo que a empresa “Y” possui – cerca de R$ 15 milhões neste exemplo – o lucro 

com a operação de SWAP não será tributado, pois no exercício inteiro a empresa “Y” ainda continua com 

prejuízo global. Neste caso, o prejuízo ainda será de R$ 5 milhões (eram R$ 15 milhões de prejuízo, houve 

um lucro de R$ 10 milhões através do SWAP, resultando em um ainda prejuízo de R$ 5 milhões). 

 
12. Assim sendo, a empresa “Y” conseguia transferir os R$ 10 milhões iniciais pertencentes a empresa “X” 

legalmente à empresa “Y1”, esta última situada no exterior. Toda essa operação é legal e registrada. 

Destaca-se que a empresa “Y1” está registrada em um paraíso fiscal. 

 
13. Finalmente, como a empresa “Y1” está em um paraíso fiscal, ela acaba transferindo os R$ 10 milhões que 

recebeu para a empresa “X1”, sem que seja necessário qualquer justificativa pois ambas estão baseadas 

em países nos quais há diversas facilidades e brechas a transferências de recursos financeiros entre 

pessoas jurídicas.  

 
14. Destaca-se que a empresa “X1” possui o mesmo quadro societário que a empresa “X”. Assim, os sócios da 

empresa “X” obtiveram êxito em retirar do país R$ 10 milhões e depositaram em contas controladas pelos 

próprios sócios no exterior.  

 
15. Cabe ressaltar que em cada uma das etapas deste processo, os responsáveis por cada uma das empresas 

e os gerentes das contas correntes envolvidas são beneficiados com percentuais do valor nominal que está 

sendo transferido ilegalmente, pois todos têm ciência da ilegalidade da operação. Os percentuais variam de 

1% a até 10%.  

 
Após esta breve explicação exemplificativa, destaca-se que o esquema apresentado de 

lavagem de dinheiro pode ser utilizado em diversas situações como: 

 
 Uma empresa obteve um lucro líquido e não deseja pagar imposto sobre a maior parte dele. Assim 

sendo, realiza operações estruturadas de SWAP com o objetivo de ilegalmente retirar do pais o 

excedente. Assim o FISCO não poderá tributá-la.   A empresa consegue lesar o FISCO em 

aproximadamente 35% do valor “maquiado”. 

 

 Uma empresa precisa efetuar o pagamento de propina à agentes públicos, porém precisa 

primeiramente “esfriar” o dinheiro. Após receber os pagamentos decorrentes de um contrato com uma 

estatal – exemplo – a empresa realiza uma operação estruturada de SWAP, conforme explicitado 

acima. Em seguida, quando os recursos estão novamente disponíveis a ela, porém desta vez no 

exterior, ela os remete à offhores controladas pelos agentes públicos que originalmente possibilitaram 

os lucros abusivos no BRASIL.  

 

 
POSSIVEL EXEMPLO 1 

 
Um exemplo dado pelo informante consiste na operação estruturada de aproximadamente 

US$ 3,8 bilhões realizada pelo próprio BTG PACTUAL em favor da ROMANCHE INVESTMENT CORPORATION 

LLC, esta última constituída em DELAWARE.  

 

De acordo com os relatos, os sócios do BTG PACTUAL no BRASIL são os mesmos sócios 

da offshore ROMANCHE, em DELAWARE. Segue abaixo matéria jornalística que aborda esse assunto. 
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“A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) apontou, sobre o 

mesmo assunto em 2007, que a coincidência de perdas para o Pactual e de 

ganhos para a ROMANCHE indicaria o suposto objetivo de reduzir impostos 

do banco no Brasil. 

A apuração no BC não envolveu questões tributárias, que estão 

fora de suas atribuições, e ficou concentrada nas operações financeiras, 

equivalentes a quase US$ 3,8 bilhões. ” – Fonte: 

http://oglobo.globo.com/economia/negocios/por-perdas-no-pactual-comite-

do-bc-recomendou-inabilitacao-de-esteves-18434686 

 

Ao final das investigações, restou apenas uma multa de R$ 100 mil à ANDRE ESTEVES e 

uma multa de R$ 25 mil ao BANCO BTG PACTUAL.  

 

Outro ponto que foi destacado foi o fato do BANCO BTG PACTUAL ser o maior doador de 

recursos financeiros à partidos políticos entre todos os bancos no BRASIL. Segue matéria jornalística vinculada em 

fontes abertas que aborda o tema.  

“O grupo do banco BTG Pactual, presidido pelo empresário André 

Esteves, doou R$ 42,5 milhões em 2014 para candidatos a presidente, 

governador, senador e deputado federal. A maior fatia dessas doações foi 

direcionada ao PT: cerca de R$ 13 milhões, embora o BTG tenha 

repassado dinheiro a 15 partidos. ” - Fonte: 

http://oglobo.globo.com/brasil/btg-pactual-o-segundo-maior-doador-eleitoral-

entre-bancos-18173005  

 

Assim sendo, através do mecanismo sofisticado acima descrito de lavagem de dinheiro, 

existem indícios, conforme relato do informante, de que o BTG PACTUAL possa ter sido utilizado para o 

branqueamento de capitais oriundos da corrupção de agentes públicos. Ressalto que esses indícios deverão ser 

confirmados, pois tratam-se apenas de denúncias iniciais.  

 
SWAPS NA CETIP 

 

O informante relata que em determinado momento a RECEITA identificou essa brecha na 

legislação e instituiu que, para que as perdas com as SWAPs pudessem ser dedutíveis do exercício fiscal, elas 

deveriam ser obrigatoriamente registradas na CETIP.  

 

Entretanto, conforme exposto pelo informante, uma brecha foi deixada propositalmente na 

legislação específica. Trata-se de uma modalidade específica de SWAP, esta qual somente determinaria os 

indexadores do contrato de SWAP somente na data de liquidação do mesmo.  

 

Ou seja, a operação é registrada na CETIP e somente no momento da liquidação do contrato, 

as partes informam os indexadores que utilizaram para cada uma delas. Isto permite que se “escolha”, mediante a 

http://oglobo.globo.com/economia/negocios/por-perdas-no-pactual-comite-do-bc-recomendou-inabilitacao-de-esteves-18434686
http://oglobo.globo.com/economia/negocios/por-perdas-no-pactual-comite-do-bc-recomendou-inabilitacao-de-esteves-18434686
http://oglobo.globo.com/brasil/btg-pactual-o-segundo-maior-doador-eleitoral-entre-bancos-18173005
http://oglobo.globo.com/brasil/btg-pactual-o-segundo-maior-doador-eleitoral-entre-bancos-18173005
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conveniência das partes, quem ganha e quem perde no final da operação, tendo-se na prática um efeito semelhante 

a assinatura de um contrato com data retroativa.  

 

O relato do informante destaca a sugestão de uma possível diligência que poderá ser 

realizada pelas autoridades policiais. Trata-se de solicitar a CETIP todas os registros das SWAPs que foram 

registradas no órgão, porém que só tiveram seus indexadores informados após a liquidação do contrato. De acordo 

com o declarante, ele informou que a grande maioria dos contratos com este perfil foi utilizado para a 

lavagem de dinheiro.  

 

CONTA “CLIENTE 2” NA CETIP 

 

O informante explica que os BANCOS possuem uma “CONTA PRÓPRIA” na CETIP, mas 

também uma conta “CLIENTE 2”. Na “CONTA PRÓPRIA”, os BANCOS lançam suas operações proprietárias; Na 

conta “CLIENTE 2”, os bancos lançam as operações com os seus clientes.  

 

Nesta conta “CLIENTE 2”, os bancos não precisam identificar para a CETIP quem são as 

contrapartes de suas operações, desta forma, eles podem mudar a vontade dos clientes e manter o sigilo deste tipo 

de operação perante a CETIP.  

 

Entretanto, no momento da liquidação da operação as partes têm que aparecer na 

contabilidade do banco para justificar a transferência de recursos com os ganhos e perdas das operações.  

 

Desta forma, segundo o relato, os bancos utilizam manipulações de valores que seriam 

negociados, muitas vezes aumentando os valores que o cliente autorizou a negociação. Assim sendo, criam fluxos 

secundários de valores que auxiliam o processo de lavagem de dinheiro.  

 

FUNDOS EXCLUSIVOS 

 

O informante destaca que uma variação do esquema de lavagem de dinheiro exposto 

consiste em adaptar o esquema utilizando-se os FUNDOS EXCLUSIVOS de um só cotista.  

 

Estes FUNDOS possuem vantagens tributárias que permitem um efeito semelhante aos das 

empresas que no passado tinham prejuízo acumulado.  

 

Assim, os fundos “carregam” lucros por muito tempo antes de pagar IR, além de possuírem 

alíquotas menores. O esquema consiste em realizar um SWAP com o próprio fundo de cota exclusiva, sendo que o 

cotista desse fundo é uma offshore.  

 

Desta forma, através dos contratos de SWAP manipulados, o fundo adquire prejuízo, 

diminuindo consideravelmente o valor que deverá ser tributado pelo FISCO. E esse valor desviado é direcionado 



 

 

 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

        DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

NÚCLEO DE ANÁLISE –DRCOR/SR/DPF/PR 

 

Página 8 de 13 

CONFIDENCIAL 

para o próprio cotista desse fundo, que neste caso é uma offshore. Segue diagrama com fluxo possível do esquema 

explicitado abaixo.  

 

 

 
 

 
“LEI BAMERINDUS” - Lei 12.973 

 

O informante relata outra forma de ocultar tributos utilizada pelo BANCO BTG PACTUAL: 

através de lei específica que foi aprovada mediante possível lobby do banco junto ao Legislativo, possibilitando que 

a massa falida de um banco seja aproveitada por outro banco saudável.  

 

Trata-se de um banco saudável que adquire um banco falido – massa falida, podendo então 

aproveitar o balanço negativo deste último sem arcar com as dívidas deixadas no ato da falência. O referido assunto 

foi incluído em medida provisória pelo então DEPUTADO FEDERAL EDUARDO CUNHA.  

 

Há uma denúncia de que CUNHA teria se beneficiado mediante a contrapartida financeira 

dos entes interessados na alteração legal. Segue abaixo matéria vinculada em fontes abertas.  

“Incluída no artigo 109 da MP 627, transformada na Lei 12.973 

sancionada há duas semanas por Dilma, está a permissão para que 

qualquer empresa inativa, em falência ou em liquidação use prejuízos 

fiscais para abater até 100% do IR devido sobre ganhos de capital, desde 

que o dinheiro da operação de venda dos bens ou direitos seja usado para 

quitar dívidas com a União. Até a sanção da lei, as empresas só podiam 

abater 30% do imposto com prejuízos de anos anteriores, tendo que pagar 

os 70% restantes em dinheiro. O IR sobre ganhos de capital é devido 
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sempre que um bem ou direito é revendido por valor acima daquele que 

está registrado na contabilidade da empresa. A diferença é tributada pelo 

governo em 15%. 

Relatada pelo deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), a MP 627 

não incluía em seu texto original o benefício tributário. Apesar de ter sido 

incluída no Congresso, a mudança foi diretamente negociada com a equipe 

do ministro da Fazenda, Guido Mantega. O Valor apurou que o texto 

transformado em lei foi redigido pela Receita Federal. Em parecer, o Fisco 

fala em estímulo à alienação de bens e recebimento de recursos pela 

União. A Fazenda também capitaneou as sugestões de vetos à MP e a lista 

não incluiu o artigo 109. ” -  Fonte: 

http://www.aasp.org.br/aasp/imprensa/clipping/cli_noticia.asp?idnot=16784  

 

Exemplo: caso um banco saudável tenha um lucro de aproximadamente R$ 10 bilhões em 

um determinado exercício fiscal, ao adquirir um outro banco, falido, que possui prejuízo de R$ 9 bilhões, aproveita 

este último, declarando ao fisco apenas um lucro líquido de R$ 1 bilhão.  

 

O mais importante: o banco saudável somente irá pagar imposto sobre o lucro relacionado ao 

R$ 1 bilhão, e não mais sobre os R$ 10 bilhões. Desta forma, deixa de pagar ao FISCO o imposto sobre R$ 9 

bilhões.  

 

Há indícios de que CUNHA tenha sido orientado por ESTEVES a alterar trechos da MP 

convertida em lei para beneficiar o BANCO BTG PACTUAL, conforme matéria abaixo.  

“Uma dessas MPs, a 627, de 2013, teve Cunha como relator. O 

GLOBO revelou na última quarta-feira que o BTG Pactual orientou Cunha a 

alterar trechos dessa MP. Convertida na Lei 12.973 em maio de 2014, ela 

contém dois dos mais robustos benefícios obtidos pelos interessados nos 

negócios com bancos em liquidação. O artigo 109 retirou para pessoas 

jurídicas que estejam em liquidação ordinária judicial ou extrajudicial ou em 

falência o limite de 30% à compensação tributária de ganhos de capital. 

Assim, os bancos em liquidação ganharam o direito de utilizar 100% dos 

créditos tributários. ” - Fonte: http://oglobo.globo.com/brasil/investigadores-

veem-digital-de-cunha-em-nove-mps-que-beneficiam-bancos-18230590  

Destaca-se a matéria vinculada em fontes abertas que identificou um lucro altíssimo após a 

aquisição da massa falida do BANCO BAMERINDUS pelo BANCO BTG PACTUAL, conforme trecho destacado 

abaixo.  

“O Banco Sistema, criado a partir da compra da massa 

falida do Bamerindus pelo BTG Pactual, registrou um lucro de R$ 

1,215 bilhão no ano passado. O resultado é muito próximo do lucro 

obtido pela Copel, que foi de R$ 1,265 bilhão. 

O lucro do Sistema foi garantido por um resultado bruto de 

intermediação financeira de R$ 789 milhões e ganhos com a 

http://www.aasp.org.br/aasp/imprensa/clipping/cli_noticia.asp?idnot=16784
http://oglobo.globo.com/brasil/investigadores-veem-digital-de-cunha-em-nove-mps-que-beneficiam-bancos-18230590
http://oglobo.globo.com/brasil/investigadores-veem-digital-de-cunha-em-nove-mps-que-beneficiam-bancos-18230590
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reversão de provisões – elas são geralmente feitas para preservar o 

banco de créditos duvidosos. Isso explica o fato de a receita do 

banco, de R$ 838 milhões no ano passado, ter sido bastante abaixo 

do lucro líquido. 

A massa falida do Bamerindus foi comprada pelo BTG no 

fim de 2014, ano em que ela teve um prejuízo de R$ 165 milhões e 

receitas de R$ 389 milhões. O objetivo do BTG foi passar para o 

Sistema sua área de crédito, com a transferência de um patrimônio 

de aproximadamente R$ 5 bilhões para a nova instituição. Com 

isso, ele poderia aproveitar os créditos tributários que faziam parte 

da massa falida. ” - Fonte: 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/banco-que-comprou-

massa-falida-do-bamerindus-lucra-r-12-bilhao-

6x4lq6bejc9jt9nt5ut48gb5s  

Da mesma forma, destacam-se também os indícios de que CUNHA teria sido beneficiado 

com R$ 45 milhões para alterar a medida provisória que possibilitou o lucro significativo do BANCO BTG PACTUAL 

com a aquisição da massa falida do BAMERINDUS. Segue abaixo.  

O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-

RJ), reagiu hoje (30) com “franca indignação” e desmentiu “com veemência” 

as informações divulgadas pela imprensa de que teria recebido propina de 

R$ 45 milhões para alterar uma medida provisória beneficiando o banco 

BTG Pactual – cujo dono, André Esteves, foi preso na última semana. ”  - 

Fonte: http://www.tribunafeirense.com.br/m/noticias/9962/eduardo-cunha-

nega-que-tenha-recebido-propina-do-btg-pactual.html  

 

 
ATIVOS NÃO PADRONIZADOS 

 

O informante também relata que outro mecanismo utilizado para a lavagem de dinheiro. 

Trata-se da utilização de ATIVOS NÃO PADRONIZADOS, como por exemplo o FCVS - Fundo de Compensação de 

Variações Salariais – e debentures da ELETROBRAS, estas últimas emitidas nos anos 60 e 70 com o objetivo de 

capitalizar a empresa para pagar os empréstimos compulsórios cobrados sobre as contas dos consumidores de 

energia entre 1962 e 1976.  

 

DEBENTURES DA ELETROBRAS 

 

De acordo com o informante, as debentures de Eletrobrás, consideradas então “moedas 

podres”, pois não possuem valor comercial, podem ter sido utilizadas para a lavagem de dinheiro.  

O referido mecanismo consiste em duas empresas celebrarem contrato entre si com o 

objetivo de “alugar” por determinado período uma quantidade dessa moeda – debentures da Eletrobrás. Assim 

sendo, uma empresa “cede” uma grande quantidade dessa “moeda podre” a outra, mediante pagamento de aluguel.  

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/banco-que-comprou-massa-falida-do-bamerindus-lucra-r-12-bilhao-6x4lq6bejc9jt9nt5ut48gb5s
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/banco-que-comprou-massa-falida-do-bamerindus-lucra-r-12-bilhao-6x4lq6bejc9jt9nt5ut48gb5s
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/banco-que-comprou-massa-falida-do-bamerindus-lucra-r-12-bilhao-6x4lq6bejc9jt9nt5ut48gb5s
http://www.tribunafeirense.com.br/m/noticias/9962/eduardo-cunha-nega-que-tenha-recebido-propina-do-btg-pactual.html
http://www.tribunafeirense.com.br/m/noticias/9962/eduardo-cunha-nega-que-tenha-recebido-propina-do-btg-pactual.html
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Em algumas vezes, as empresas celebram um contrato de venda com pagamento futuro, e 

após alguns dias, quebram o referido contrato, ressarcindo a empresa com valor proporcional do aluguel da 

quantidade de moeda podre.  

 

Assim sendo, sem haver nenhuma prestação de serviço de fato, ao final do contrato de 

aluguel, uma empresa repassa recursos financeiros à outra mediante a declaração de que se trata de contrapartida 

pelo aluguel temporário de “moedas podres”. Segue abaixo diagrama elaborado pelo informante. 

 

 
 

A seguir será apresentado um originalmente escrito por FERNANDO TEIXEIRA do JORNAL 

VALOR ECONOMICO que trata desse assunto. 

“O Superior Tribunal de Justiça (STJ) criou uma grande confusão 

ao tentar definir validade das antigas debêntures da Eletrobrás, emitidas 

nos anos 60 e 70. Consideradas no meio tributário um tipo de moeda podre 

sem muito prestígio, as debêntures transformaram-se em febre no mercado 

paralelo de títulos a partir de junho de 2007, quando a primeira seção do 

STJ, responsável por unificar a posição das turmas de direito público, 

proferiu uma decisão inédita que considerou que os títulos tinham valor e, 

assim, poderiam ser usados como garantia em execuções fiscais. Quatro 

meses depois, no entanto, os ministros da primeira turma, onde teve origem 

o entendimento adotado na seção, voltaram atrás e declararam que as 

debêntures, de fato, nada valem. 

O problema é que, neste meio tempo, advogados e empresas 

gastaram milhões de reais comprando debêntures antigas que circulavam 

no mercado e alguns contribuintes chegaram a parar de pagar seus tributos 

para serem executados - e assim entregarem os títulos ao fisco. A operação 
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se mostrava particularmente rentável: as debêntures eram vendidas por 

preços baixíssimos - algo como 2% ou 3% de seu valor de face. Mas, nos 

poucos meses de fama, algumas debêntures chegaram a ser negociadas a 

20%. Apenas dois dos escritórios que atuam neste mercado alegam que 

tiveram em mãos, juntos, R$ 5 bilhões em títulos acumulados. 

As debêntures foram emitidas pela Eletrobrás para pagar os 

empréstimos compulsórios cobrados sobre as contas dos consumidores de 

energia entre 1962 e 1976. Espécie de tributo incidente em até 30% do 

valor das contas, o compulsório foi devolvido aos consumidores na forma 

de obrigações com vencimentos de cinco anos, até 1968, e 20 anos a partir 

de então. Diante de prazos tão longos após 1968, a maior parte dos 

consumidores não foi atrás de seus créditos, seja devido à burocracia ou 

porque os papéis se perderam em meio a inventários e massas falidas, 

gerando um grande volume de papéis de valor duvidoso.” - Fonte: 

http://www.debentures.com.br/informacoesaomercado/noticias.asp?mostra=

4916&pagina=-105  

 
FCVS – FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS 

 

O FCVS foi criado com a finalidade garantir o limite de prazo para amortização das dívidas 

dos financiamentos habitacionais contraídas pelos mutuários do Sistema Financeiro da Habitação – SFH.  

 

O FCVS possui um valor de FACE, ou seja, um valor que foi atribuído no momento do 

lançamento desse título. Entretanto, o valor verdadeiro do mesmo, o valor presente líquido, é muito baixo, cerca de 

1% do valor de FACE.  

 

Da mesma forma exposta acima, o FCVS é considerado “moeda podre” porque o valor desse 

título é muito baixo. Entretanto, há milhões e milhões desses títulos disponíveis no mercado.  

 

De acordo com o informante, como o FCVS é um ATIVO NÃO PADRONIZADO, ou seja, seu 

valor presente líquido não é controlado pela Bolsa de Valores. Assim, outros órgãos são responsáveis por este 

controle, como no caso dos contratos de SWAP, o responsável por este controle é a CETIP.  

 

Todavia, no caso do FCVS, o responsável pelo controle não é a CETIP, mas sim a CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL – CEF. Assim sendo, quem atribui os valores que realmente valem os FCVS é a CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL.  

 

De acordo com o informante, o então SENADOR DELCÍDIO DO AMARAL negociou com 

ANDRE ESTEVES, sócio controlador do BANCO BTG PACTUAL, que exerceria influência junto ao GOVERNO para 

que fosse autorizado que uma empresa utilizasse o FCVS para pagar dívida tributária, considerando o valor de 

FACE e não o valor presente líquido.  

 

http://www.debentures.com.br/informacoesaomercado/noticias.asp?mostra=4916&pagina=-105
http://www.debentures.com.br/informacoesaomercado/noticias.asp?mostra=4916&pagina=-105


 

 

 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

        DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

NÚCLEO DE ANÁLISE –DRCOR/SR/DPF/PR 

 

Página 13 de 13 

CONFIDENCIAL 

Desta forma, o BTG PACTUAL compraria do mercado uma grande quantidade de FCVS por 

aproximadamente 1% do valor de FACE e as utilizaria considerando o valor de FACE, ou seja, com ganhos 

descomunais.  

 

Abaixo consta matéria jornalística que expõe o assunto supracitado.  

“Em sua delação premiada, o senador Delcidio Amaral (sem 

partido-MS) afirmou que é fato conhecido que “o presidente da Câmara 

funcionava como menino de recados de André Esteves, principalmente 

quando o assunto se relacionava a interesses do banco BTG, 

especialmente no que tange a emendas às medidas provisórias que 

tramitam no Congresso”, diz.  

De acordo com a delação, o presidente da Câmara dos Deputados 

havia apresentado emenda a uma MP “possibilitando a utilização dos FCVS 

(Fundos de Compensação de Variações Salariais) para quitarem dívidas 

com a União”, o que seria do interesse do BTG e Esteves.” - Fonte: 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1765058-andre-esteves-e-

investigado-em-inquerito-de-cunha-na-lava-jato.shtml  

 

 

 

É a informação. 

 

Curitiba, 23 de setembro de 2016. 

 

RODRIGO PRADO PEREIRA 
Agente de Polícia Federal 

Matrícula 19.006 - 2ª Classe 
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