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Excelentíssima  Juíza  Federal  da  26ª  Vara  Cível  Federal  da  Subseção 
Judiciária de São Paulo

Ação Civil Pública nº 0011479-76.2015.4.03.6100

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador 

da República que esta subscreve,  em cumprimento à decisão de fl.  500, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, manifestar-se nos seguintes termos.

No dia 17.06.2015 foi proferida decisão determinando 

ao Ministério Público Federal que emendasse a inicial, no prazo de 10 (dez) dias,  

para: a) apontar o documento que comprova que o imóvel vale, atualmente, R$ 

90.000.000,00,  ou  o  documento  que  comprova,  claramente,  o  valor  atual  do 

imóvel; b) especificar, de forma detalhada, qual a participação de cada um dos 

requeridos nos fatos e qual o ato de improbidade praticado por cada um deles; c)  

esclarecer, ainda, se a conduta foi dolosa ou culposa.

Primeiramente,  cumpre  esclarecer  que  não  há 

imputação do valor de R$ 90.000.000,00 por este órgão ministerial. Tal montante 

foi apontado pelo representante na manifestação que deu ensejo à instauração do 

Inquérito Civil  nº 1.16.000.002856/2014-16, no qual  foram descobertas diversas 
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outras irregularidades. Além disso, o auferimento do valor atual do imóvel trata-se 

de matéria eventualmente atinente a futura especificação de provas.

Os itens  b e  c, para melhor manuseio, foram objetos 

de aditamento, em itálico, em nova inicial ora apresentada.

Diante  da  extinção  da  Ação  Cautelar  nº  0011480-

61.2015.4.03.6100,  sem  resolução  do  mérito,  foi  incluído  na  presente  ação  o 

pedido de indisponibilidade de bens dos réus domiciliados no exterior.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a 

substituição da inicial anteriormente apresentada pela que segue em anexo.

Termos em que, pede deferimento.

São Paulo, 18 de junho de 2015.

Roberto Antonio Dassié Diana
     Procurador da República
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Excelentíssimo(a) Juiz(a) Federal da ____ª Vara Cível Federal da Subseção 
Judiciária de São Paulo

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  meio  do 

Procurador  da  República  signatário,  no  exercício  de  suas  atribuições 

constitucionais  e  legais,  vem à  presença  de  Vossa  Excelência,  com fulcro  no 

disposto  nos  artigos  127  e  129,  inciso  III,  e  37,  caput e  parágrafo  4º,  da 

Constituição Federal, e no artigo 6º, inciso VII, alínea b, e XIV, alínea f, da Lei 

Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), na Lei nº 

8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), e na Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação 

Civil Pública), propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

COM PEDIDO DE LIMINAR

em face de

• Antonio Carlos Conquista, brasileiro, casado, tecnólogo;

• Sinecio Jorge Greve, brasileiro;
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• Ricardo Oliveira Azevedo, brasileiro, casado, administrador;

• Roberto Macedo de Siqueira Filho, brasileiro;

• José Carlos Rodrigues Sousa, brasileiro;

• Mônica Christina Caldeira Nunes, brasileira;

• João Carlos Penna Esteves, brasileiro;

• Ernani de Souza Coelho, brasileiro;

• Marcos Antonio da Silva Costa, brasileiro;

• Júlio Vicente Lopes, brasileiro;

• Rogério Ferreira Ubine, brasileiro;

• Reginaldo Chaves de Alcântara, brasileiro;

• Tânia Regina Teixeira Munari, brasileira;

• Piazzano  Empreendimentos  Imobiliários  Ltda.,  sociedade  empresária 

limitada;

• Mascarenhas Barbosa Roscoe S.A.  Construções,  sociedade anônima 

fechada;

• Luiz Fernando Pires, brasileiro, casado, engenheiro;
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• Luiz Eduardo Monteiro Pires, brasileiro, solteiro, engenheiro;

• Flávio Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro;

• Antonio Carlos Barbosa de Almeida, brasileiro, casado, engenheiro;

• Latam  Real  Estate  Brasil  Empreendimentos  Imobiliários  Ltda., 
sociedade empresária limitada;

• Marcelo de Campos Bicudo, brasileiro, casado, advogado;

• Latam Real Estate New Zealand Limited, sociedade empresária limitada;

• Gregory  Luke  Fitzsimons,  qualificação  desconhecida,  residente  e 

domiciliado em New Zealand;

• Patricio  Jose  Martinelli,  qualificação  desconhecida,  residente  e 

domiciliado no Uruguay;

• Diego  Javier  Manafra  Wilson,  qualificação  desconhecida,  residente  e 

domiciliado no Uruguay.

pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

I – OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de ação civil pública de anulação de negócio 

jurídico c/c ação civil pública de improbidade administrativa com pedido de liminar 

promovida pelo Ministério Público Federal em face de Antonio Carlos Conquista, 

Rua Frei Caneca, 1360 – Consolação – São Paulo (SP) – CEP 01307-002
Fone: 11 3269-5000 Fax: 11 3269-5355 – Site: www.prsp.mpf.gov.br 5



Ministério Público Federal
Procuradoria da República em São Paulo - SP

___________________________________________________________

Sinecio  Jorge  Greve,  Ricardo  Oliveira  Azevedo,  Roberto  Macedo  de  Siqueira 

Filho,  José  Carlos  Rodrigues  Sousa,  Mônica  Christina  Caldeira  Nunes,  João 

Carlos Penna Esteves, Ernani de Souza Coelho, Marcos Antonio da Silva Costa, 

Júlio  Vicente  Lopes,  Rogério  Ferreira  Ubine,  Reginaldo  Chaves  de  Alcântara, 

Tânia  Regina  Teixeira  Munari,  Piazzano  Empreendimentos  Imobiliários  Ltda., 

Mascarenhas  Barbosa  Roscoe  S.A.  Construções,  Luiz  Fernando  Pires,  Luiz 

Eduardo  Monteiro  Pires,  Flávio  Oliveira,  Antônio  Carlos  Barbosa  de  Almeida, 

Latam Real Estate Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda., Marcelo de Campos 

Bicudo,  Latam  Real  Estate  New  Zealand  Limited,  Gregory  Luke  Fitzsimons, 

Patricio Jose Martinelli e Diego Javier Manafra Wilson.

A  presente  ação  encontra-se  lastreada  no  Inquérito 

Civil nº 1.16.000.002856/2014-16 (doc. 01), instaurado a partir de representação 

anônima noticiando suposto superfaturamento, por parte dos representantes do 

Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - Postalis, na compra de 

imóvel situado no Município de Cajamar/SP, inscrito na matrícula nº 124.797 do 2º 

Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Jundiaí/SP.

II – DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

A legitimidade  do  Ministério  Público  Federal  para  a 

propositura de ação civil pública decorre da própria Constituição Federal que, em 

seu artigo 129, inciso III, estabelece:

“Art.  129  –  São  funções  institucionais  do  Ministério  

Público:

III – promover o inquérito civil e ação civil pública para  

a  proteção  do  patrimônio  público  e  social,  do  meio  

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.”
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No mesmo sentido é a regra contida no artigo 5º da Lei 

nº 7.347/85, segundo a qual a ação civil pública pode ser intentada, dentre outros 

legitimados, pelo Ministério Público.

Outros  instrumentos  normativos  infraconstitucionais 

fortalecem as atribuições ministeriais,  havendo,  por  conseguinte,  uma série  de 

previsões legais que conferem ao Ministério Público o poder-dever de resguardo 

do  patrimônio  público,  a  exemplo  do  artigo  6º,  inciso  VII,  alínea  “b”,  da  Lei 

Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União):

“Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:

VII  –  promover  o  inquérito  civil  e  ação civil  pública  

para:

b) a proteção do patrimônio público e social, do meio  

ambiente,  dos  bens  e  direitos  de  valor  artístico,  

estético, histórico, turístico e paisagístico;”

Ademais, a Lei nº 7.347/85 contempla, dentre os bens 

tutelados  e  amparáveis  por  meio  da  ação  civil  pública,  o  patrimônio  público,  

conforme seu artigo 1º, inciso VIII.

Patente,  pois,  a  legitimidade  do  Ministério  Público 

Federal para o manejo desta ação civil pública de anulação de negócio jurídico 

cumulada com ação civil pública de improbidade administrativa.

III – DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO PAULO

A competência da Justiça Federal decorre do fato de 

os  atos  praticados  representarem  lesão  ao  patrimônio  público  dos  Correios, 

empresa pública federal, o que faz incidir a regra de competência insculpida no 

artigo 109, inciso I, da Constituição Federal:
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“Art.  109.  Aos  juízes  federais  compete  processar  e  

julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou  

empresa  pública  federal  forem  interessadas  na  

condição de autoras,  rés,  assistentes  ou oponentes,  

exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as  

sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

Segundo o artigo 36 do Regulamento da PostalPrev, 

plano previdenciário oferecido pelo Postalis, os Correios farão uma contribuição 

regular em nome da cada participante de valor igual à contribuição básica feita por 

ele no mesmo mês (fls. 487/499), conforme será tratado com detalhes no item VII 

da presente ação.

A competência territorial  da Seção Judiciária de São 

Paulo evidencia-se na medida em que nesta cidade foram praticados,  em sua 

maioria, os atos lesivos ao patrimônio público descritos na presente ação, sendo, 

via de consequência, o local  onde se deu o dano. Nesse sentido, é pacífica a 

jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO 

CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  

COMPETÊNCIA DO LOCAL DO DANO. 

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de  
que o foro do  local do dano  é competente  para  
processar e  julgar Ação Civil Pública,  mesmo nos  
casos de improbidade administrativa. 
2. À luz  do art. 109, § 2º,  da Constituição  Federal, a  

União  pode ser processada  no foro do  local do dano,  

o  que, na  hipótese de Ação  Civil Pública, convola  
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em obrigatoriedade, conforme estatuído no art. 2º da  

Lei  7.347/1985. 3. Agravo  Regimental não provido.”

(AgRg no REsp.  1043307/RN,  Rel.  Ministro  Herman  

Benjamin,  Segunda  Turma,  julgado  em  24/03/2009,  

DJe 20/04/2009)

Deste modo, é no Município de São Paulo, local onde 

houve a celebração do contrato, que devem ser apurados os fatos supostamente 

irregulares.

IV – DA APURAÇÃO DOS FATOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Em 23.02.2015, o Ministério Público Federal instaurou 

o Inquérito Civil nº 1.16.000.002856/2014-16, a partir de representação anônima, 

com o objetivo de investigar suposto superfaturamento na aquisição de imóvel 

pelos representantes do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos 

– Postalis.

Segundo consta da “denúncia”, os representantes do 

Postalis  autorizaram  a  compra  de  um  terreno  em  Cajamar/SP  por  R$ 

196.000.000,00 (cento e noventa e seis  milhões de reais),  mas,  atualmente,  o 

imóvel valeria apenas R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais). Tinham como 

objetivo nele construir um novo centro de logística para, em seguida, alugá-lo aos 

Correios. Contudo, a empresa pública federal se recusa a efetuar o pagamento do 

primeiro aluguel, alegando que faltam obras a serem realizadas.

Juntamente  com  a  “denúncia”,  o  representante 

encaminhou:  a)  proposta comercial  da empresa Mascarenhas Barbosa Roscoe 

S.A.  Construções  relativa  a  instalações  elétricas;  b)  instrumento  particular  de 

promessa de  venda e  compra  de  imóvel  com compromisso  de  construção de 
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empreendimento logístico e seu primeiro aditivo firmado entre o Postalis e a Latam 

Real Estate Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda., tendo como interveniente a 

Mascarenhas Barbosa Roscoe S.A.  Construções;  c)  escopo técnico do projeto 

referente ao novo empreendimento logístico denominado Complexo Operacional 

Rodoanel; d) contrato de locação celebrado entre o Postalis e os Correios.

Diante dos fatos narrados, o Ministério Público Federal 

iniciou as investigações, constatando diversas irregularidades no negócio jurídico 

objeto dos presentes autos, as quais serão detalhadas a seguir.

V – PRELIMINARMENTE

5.1. Do histórico de prejuízos do Postalis

A  debilidade  financeira  do  Postalis  é  fato  notório, 

provocada por investimentos suspeitos, pouco rentáveis ou que não tiveram ainda 

rendimento repassado ao fundo, conforme amplamente divulgado pela mídia (fls. 

314/318 do IC).

Noticia-se  que  após  seis  meses  de  investigação,  a 

Superintendência  Nacional  de  Previdência  Complementar  –  Previc  chegou  à 

conclusão de que os diretores e conselheiros do Postalis foram os responsáveis 

por tal rombo.

Ressalta-se  ainda  que  o  Postalis  já  figurou  em 

diversos escândalos políticos, dentre eles a CPMI dos Correios – Mensalão.

Segundo Relatório Final dos Trabalhos da CPMI dos 

Correios,  no  curso  das  investigações,  verificou-se  que  os  indícios  de 

irregularidades mais relevantes encontravam-se nas transações ocorridas entre 
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abril de 2004 e setembro de 2005. Naquele período, as perdas somaram R$ 25,6 

milhões no segmento de futuros da BM&F e R$ 36 milhões em CDBs e debêntures 

do Banco Santos. O total das perdas foi de R$ 61,6 milhões (fls. 319/338 do IC).

Além  disso,  na  abertura  do  seu  Relatório  Anual  de 

2012,  o  Postalis  reconheceu  que  encerrou  o  exercício  com a  difícil  tarefa  de 

elaborar um plano de custeio com um déficit a ser equacionado. O retorno dos 

investimentos  abaixo  do  esperado,  associado  à  necessidade  de  revisão  de 

algumas premissas atuariais resultou em não se alcançar o planejado (fls. 339/350 

do IC).

Atualmente, estima-se que o instituto possui um déficit 

atuarial de 5,6 bilhões de reais. Entre os investimentos que levaram o fundo a 

apresentar esse déficit bilionário estão aplicações em títulos de bancos liquidados, 

como Cruzeiro do Sul e BVA e investimentos atrelados à dívida de países com 

problemas como a Argentina e a Venezuela.

Por  conta  disso,  o  prejuízo  foi  suportado  pelos 

funcionários dos Correios que, a partir de 01 de abril de 2015, passaram a pagar 

uma  contribuição  adicional  de  25%  dos  salários  para  cobrir  o  rombo  pelos 

próximos 15 (quinze) anos.

Diante de tais fatos, resta evidente que o Postalis não 

deveria ter realizado negócio jurídico de vultuosa quantia, isto é, aproximadamente 

R$ 196.000.000,00 (cento e noventa e seis milhões de reais), nas circunstâncias 

em que ocorreram, conforme será detalhado adiante.

5.2. Da Política de Investimentos dos anos de 2012 a 2016

A Resolução CMN nº  3.792,  de 24 de setembro  de 

2009,  dispõe  sobre  as  diretrizes  de  aplicação  dos  recursos  garantidores  dos 
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planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar, tal 

como o Postalis (fls. 351/364 do IC).

São  seis  segmentos  possíveis  para  aplicação  dos 

recursos: renda fixa, renda variável, investimentos estruturados, investimentos no 

exterior, imóveis e operações com participantes.

Existem  regras  de  alocação  de  recursos  para  cada 

uma das modalidades de investimento, com o objetivo de minimizar os riscos. Os 

investimentos classificados no segmento de imóveis devem observar, em relação 

aos recursos de cada plano, o limite de até 8% (oito por cento), porém, pode ser  

estabelecido um percentual menor na política de investimentos do fundo.

A  política  de  investimentos  é  um  documento 

obrigatório,  elaborado  anualmente  pela  Diretoria  Executiva  e  aprovado  pelo 

Conselho  Deliberativo  da  entidade  fechada  de  previdência  complementar,  que 

reúne um conjunto de diretrizes e medidas para nortear a gestão dos recursos 

financeiros dos planos de benefícios, estabelecendo inclusive os limites mínimos e 

máximos  de  aplicação dos  recursos  do  plano em cada uma das  modalidades 

possíveis.

Elaborada  com  base  no  cenário  macroeconômico 

projetado para o período e nas especificidades e características das obrigações 

passivas do plano de benefícios, a política de investimentos deve ser coerente e 

consistente com as premissas e estratégias de longo prazo, estando pautada em 

princípios  de  segurança,  rentabilidade,  solvência,  liquidez  e  transparência,  os 

quais devem ser equilibrados em função do nível de maturidade de cada plano.

Na política de investimentos do Postalis referente aos 

anos de 2012 a 2015 consta tabela mostrando que a alocação atual no segmento 

de imóveis é 1,38% e a alocação objetivo 1,76% (fls. 365/379 do IC).
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A partir  de  tais  informações  denota-se  que,  mesmo 

diante da debilidade financeira já reconhecida, o instituto optou por aumentar a 

porcentagem de investimentos no setor de imóveis,  agravando sua situação já 

deficitária. 

Ainda assim, o objetivo era de aumentar em menos de 

0,38%.  Contudo,  conforme  demonstração  de  fl.  343  do  IC,  em  2011  os 

investimentos imobiliários eram de R$ 73.880.000,00 (1,08% dos ativos) e subiram 

para  R$  256.634.000,00  (3,27%  dos  ativos).  Ou  seja,  em  vez  de  eventual 

acréscimo residual na carteira de imóveis, algo em torno de R$ 30.000.000,00 de 

avanço em investimentos  imobiliários,  foram aplicados quase sete  vezes mais, 

tudo isso violando a própria política de investimentos do fundo.

Além disso, o artigo 53, inciso XIV da Resolução CMN 

nº  3.792/2009  dispõe  que  é  vedado  à  entidade  fechada  de  previdência 

complementar adquirir ou manter terrenos, exceto aqueles destinados à realização 

de empreendimentos imobiliários ou construção de imóveis para aluguel, renda ou 

uso próprio, e  desde que haja previsão na política de investimentos do plano de 

benefícios. No entanto, analisando a Política de Investimento dos anos de 2012 a 

2016  do  Postalis,  não  foi  possível  localizar  qualquer  previsão  nesse  sentido. 

Portanto, seus representantes não poderiam ter autorizado a compra do imóvel 

situado em Cajamar.

5.3. Da baixa rentabilidade do investimento

Ao longo das investigações realizadas pelo Ministério 

Público Federal, não ficaram claros os motivos que levaram o instituto a escolher o 

imóvel situado no Município de Cajamar para investir. Em nenhum momento há 

notícia de que foram cogitados outros imóveis com outras taxas de retorno e para 

outras destinações.
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Além disso, segundo os Correios, eles conseguiram o 

valor do aluguel por metro quadrado por R$ 23,90 com o Postalis, inferior aos R$ 

28,00  apresentados  por  outra  empresa.  Nota-se  que  o  Postalis  poderia  ter 

conseguido uma taxa de retorno maior, mas aceitou valor bem abaixo do que o 

estipulado por outras empresas (fls. 380/381 do IC).

No  mais,  o  contrato  de  locação  celebrado  entre  o 

Postalis e os Correios possui vigência de 120 (cento e vinte) meses, prorrogável  

por  igual  período,  sendo  o  valor  do  aluguel  mensal  de  R$  1.750.000,00  (um 

milhão, setecentos e cinquenta mil reais) – fls. 79/94 do IC. Isso significa que o 

investimento  efetuado  pelo  Postalis  teria  rendimento  de  8%  ao  ano,  sem 

considerar a inflação. Pessoas físicas com poucos recursos chegam a esse tipo de 

retorno financeiro sem muitos esforços. 

Ressalta-se que isso ocorreria se os aluguéis fossem 

recebidos desde logo. No entanto, era previsível que isso somente ocorreria após 

o encerramento das obras, ou seja, haveria muitos meses sem retorno algum, o 

que já tornava o investimento desde logo pouco atrativo. Trataremos disso no item 

6.3 para melhor compreensão.

O  instituto  também  poderia  ter  investido  em  títulos 

públicos,  tal  como  as  Letras  Financeiras  do  Tesouro  –  LFTs,  que  além  de 

possuírem maior liquidez, proporcionariam maior rentabilidade, conforme tabela 

apresentada pela Bovespa (fls. 382/383 do IC). Havia, na ocasião, mais de vinte 

títulos públicos com taxas de retorno maior e só uma menor. Dados da Associação 

Brasileira  de  Entidades  Fechadas  de  Previdência  Complementar  –  Abrapp 

mostram que os fundos de pensão do País tinham 15% (quinze por cento) dos 

seus  R$  641,7  bilhões  em  ativos  aplicados  em  títulos  públicos  em  2012.  O 

Postalis, em comparação, mantinha menos de 1% (um por cento).
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5.4. Da ausência de pesquisa de mercado

O Postalis  também não realizou pesquisa de preços 

com outras construtoras, optando por contratar a Mascarenhas Barbosa Roscoe 

S.A. Construções para realizar a construção no novo centro logístico dos Correios 

sem ter outros orçamentos em mãos para comparar.

A  negociação  sempre  foi  casada,  pois  o  orçamento 

inicial apresentado pela Mascarenhas Barbosa Roscoe S.A Construções abrangia 

não  só  o  valor  das  construções,  mas  também  do  terreno,  ainda  que  de 

propriedade da sua coligada Piazzano Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Diante dos fatos acima narrados, já é possível  notar 

que o negócio jurídico realizado pelo Postalis foi  temerário.  O instituto, mesmo 

diante de sua crise financeira, optou por comprar imóvel de alto valor, com baixa 

taxa de retorno, sem realizar qualquer pesquisa prévia de mercado com outras 

construtoras, sem avaliar outras opções de investimentos e em desacordo com a 

sua própria Política de Investimentos dos anos de 2012 a 2015.

No  entanto,  a  situação  se  agrava  diante  das 

irregularidades  constatadas  pelo  Ministério  Público  Federal  ao  longo  das 

investigações, conforme será demonstrado a seguir.

VI – DA OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES

6.1. Das irregularidades constatadas ao longo das negociações

Em  26.09.2011,  a  empresa  Mascarenhas  Barbosa 

Roscoe  S.A.  Construções  apresentou  proposta  comercial  ao  Postalis  para  a 

construção de um centro de operações logísticas,  suprimentos e transporte de 
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cargas, incluindo galpão e construções auxiliares com área total de 74.120,35 m² 

(fls. 231/232 do IC).

O preço total da área com terreno e construções era 

de R$ 202.267.500,00 (duzentos e dois milhões, duzentos e sessenta e sete mil e 

quinhentos reais), o qual deveria ser pago 95% antes e 5% após a entrega do 

habite-se.

No entanto, à época, a Mascarenhas Barbosa Roscoe 

S.A. Construções não era proprietária do imóvel, mas sim sua coligada Piazzano 

Empreendimentos Imobiliários Ltda., conforme registro do imóvel em questão (fls. 

133/137 do IC).

A  partir  dessa  proposta,  o  Postalis  contratou  a  CB 

Richard  Ellis  –  CBRE para  avaliar  o  imóvel  para fins  de  aquisição  e locação, 

chegando aos seguintes valores (fls. 233/248 do IC): 

VALOR DO TERRENO R$ 23.670.000,00 a R$ 28.930.000,00
CUSTO DE CONSTRUÇÃO R$ 124.800.000,00
CUSTO TOTAL R$ 136.000.000,00 a 166.000.000,00

Considerando  a  rentabilidade  que  o  investimento 

poderia proporcionar ao Postalis, através de uma renda ou aluguel, a CB Richard 

Ellis – CBRE concluiu que o valor de mercado para o imóvel estaria em torno de 

R$ 210.000,000,00 (duzentos e dez milhões de reais).

Ora,  isso deve ser  bem compreendido.  A avaliação, 

em uma leitura correta, indica que o imóvel (terreno com o prédio já pronto) valeria  

entre 136 e 166 milhões de reais,  mas,  em face do quanto poderia render de 

aluguel, até 210 milhões seria um valor razoável. 
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Vale dizer, fez uma avaliação que oscila entre 136 e 

210 milhões de reais , o que traz pouca certeza de valor.

Ainda assim, quanto ao valor do terreno, nota-se que 

foi avaliado pela CB Richard Ellis – CBRE, em 26.12.2011, por R$ 23.670.000,00 

(vinte e três milhões e seiscentos e setenta mil reais), sendo que, poucos meses 

antes, em 18.03.2011, a Piazzano Empreendimentos Imobiliários Ltda. comprou o 

imóvel de José João Abdalla por R$ 10.958.854,54 (dez milhões, novecentos e 

cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro 

centavos).

Causa estranheza o fato de que, no mesmo ano da 

avaliação,  o  terreno  em  questão  foi  vendido  à  Piazzano  Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. por quase R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) a menos do 

que o estimado pela CB Richard Elllis – CBRE.

A fim de  avaliar  o  efetivo  valor  do  m²  na  região,  o 

Ministério  Público  Federal  verificou  que  o  imóvel  tratado  nestes  autos  era 

decorrente  do  desmembramento  de  um  terreno  maior  (matrícula  nº  27.138), 

fracionado em vários. 

A  tabela  abaixo  demonstra  o  valor  e  a  data  da 

negociação desses terrenos, sendo que quase todas as vendas foram realizadas 

por José João Abdalla Filho (fls. 384/443 do IC):

MATRÍCULA METRAGEM VALOR DA 
VENDA

VALOR DO 
M²

DATA DA 
VENDA

113.707 168.813,36 m² R$ 700.000,00 R$ 4,00 09.01.2009
113.706 417.466,98 m² R$ 1.800.000,00 R$ 4,00 09.01.2009
113.704 47.600,15 m² R$ 86.798,87 R$ 2,00 22.01.2009
113.709 285.050,23 m² R$ 341.205,13 R$ 1,20 22.01.2009
113.707 168.813,36 m² R$ 17.000.000,00 R$ 100,00 14.05.2009
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116.927 120.673,76 m² R$ 12.141.567,51 R$ 100,00 10.08.2009
120.772 27.153,22 m² R$ 1.164.873,14 R$ 43,00 25.09.2009
124.751 783.317,78 m² R$ 78.331.778,00 R$ 100,00 10.12.2010
124.798 61.431,88 m² R$ 3.071.588,96 R$ 50,00 18.03.2011
134.097 207.972,04 m² R$ 14.558.042,80 R$ 70,00 07.08.2011
125.142 623.346,97 m² R$ 12.466.140,00 R$ 20,00 06.09.2011
134.098 30.613,32 m² R$ 1.710.000,00 R$ 56,00 12.07.2012
138.676 823.602,28 m² R$ 32.029.890,40 R$ 39,00 13.03.2013
145.230 373.609,26 m² R$ 19.799.500,00 R$ 53,00 19.03.2014
142.838 19.411,60 m² R$ 300.000,00 R$ 16,00 07.11.2014

Desconsiderando os valores irrisórios de R$1,20 a R$ 

16,00, ainda assim, percebe-se que o valor do preço médio do m² à época era R$ 

60,00  (sessenta  reais).  Portanto,  razoável  afirmar  que  o  imóvel  inscrito  na 

matrícula nº 124.797 valia efetivamente R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), 

valor da aquisição pela Piazzano Empreendimentos Imobiliários Ltda.

De qualquer  forma,  com parâmetros  da CB Richard 

Ellis  –  CBRE  oscilando  entre  136  e  210  milhões,  analisando  o  resultado  da 

avaliação, o Postalis encaminhou contraproposta à Mascarenhas Barbosa Roscoe 

S.A.  Construções,  que  aceitou  reduzir  o  valor  global  para  R$  193.327.148,00 

(cento e noventa e três milhões, trezentos e vinte e sete mil e cento e quarenta e 

oito reais), perto da margem superior e muito acima do valor estimado do terreno e 

construção. 

Isso significa que os dirigentes do Postalis, tendo uma 

avaliação objetiva de que o imóvel  valeria 166 milhões para ser construído,  já 

considerando o terreno, concordaram em pagar quase 30 milhões a mais, sob a 

perspectiva  de  que  até  210  milhões  seria  um  negócio  lucrativo.  No  entanto, 

desconsideraram a obviedade de que haveria muitos meses de desembolso de 

milhões de reais durante as obras, sem recebimento de aluguel, o que prejudica 

em muito considerar esses 210 milhões como preço alvo.
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Ademais,  tendo  ciência  da  avaliação  feita  pela  CB 

Richard  Ellis  –  CBRE,  a  Mascarenhas  Barbosa  Roscoe  S.A.  Construções  e 

demais empresas vendedoras atuaram com superioridade em relação ao Postalis, 

pois  esse  não  teve  acesso  às  estimativas  de  custo  da  construção  e  outras 

despesas dos vendedores e construtora.

Ora,  se  a  Mascarenhas  Barbosa  Roscoe  S.A. 

Construções e demais empresas sabiam tudo o que o Postalis detinha sobre o 

negócio  e  este  nada  ou  quase  nada  sabia  das  informações  em  posse  das 

vendedoras  e  construtora,  há  claro  desequilíbrio  indevido  na  relação  entre  as 

partes do negócio jurídico.

Estrategicamente, não se negocia a compra de algo 

dizendo “pago até tanto” sem que haja qualquer transparência da parte contrária.

No entanto, no meio das negociações, em 15.06.2012, 

apareceu a empresa Latam Real Estate Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda. 

e  comprou o  terreno da  Piazzano Empreendimentos  Imobiliários  Ltda.  por  R$ 

41.707.000,00 (quarenta e um milhões e setecentos e sete mil reais).

Vale  dizer,  o  imóvel  em  litígio  foi  vendido  pela 

Piazzano  Empreendimentos  Imobiliários  Ltda.  à  Latam  Real  Estate  Brasil 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. por R$ 190,00 (cento e noventa reais) o m², 

valor  muito acima do usual  no mercado que, conforme visto,  era de R$ 60,00 

(sessenta reais) o m².

A  tabela  a  seguir  mostra  a  evolução  do  valor  na 

negociação do terreno ao final adquirido pelo Postalis, já incluindo a obra no último 

caso:
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MATRÍCULA METRAGEM VALOR DA 
VENDA

VALOR DO 
M²

DATA DA 
VENDA

124.797 219.177,49 m² R$ 10.958.854,54 R$ 50,00 18.03.2011
124.797 219.177,49 m² R$ 41.707.000,00 R$ 190,00 15.06.2011
124.797 219.177,49 m² R$ 194.906.166,00 R$ 890,00 25.05.2012

Nota-se  que  a  Latam  Real  Estate  Brasil 

Empreendimentos  Imobiliários  Ltda.  pagou  cerca  de  R$  30.000.000,00  (trinta 

milhões  de  reais)  a  mais  pelo  terreno,  já  que  este  valia  efetivamente  R$ 

11.000.000,00 (onze milhões de reais).

Cumpre ainda destacar que a Latam Real Estate Brasil 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. é empresa de propriedade incerta.

Analisando  seu  quadro  societário  constatou-se  que 

esta possui como sócios Marcelo de Campos Bicudo e Latam Real Estate New 

Zealand Limited (fls. 145/147 do IC).

Marcelo de Campos Bicudo é advogado especialista 

em empresas  offshore,  além de ser  responsável  por  diversas outras,  algumas 

delas situadas no mesmo endereço da Latam Real Estate Brasil Empreendimentos 

Imobiliários  Ltda.,  a  saber:  Campos  Bicudo e  Jaloreto  Advogados  Associados, 

Ibate  S/A.,  Finninvestimento  e  Participações  Ltda.,  Braintree  Administração  e 

Participações Ltda. e Quincy Administração e Participações Ltda. (fls. 156/162 do 

IC). Algumas dessas empresas se dedicam ainda ao mesmo ramo de atividade da 

Latam Real Estate Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Já  a  Latam  Real  Estate  New  Zealand  é  empresa 

sediada na Nova Zelândia,  dirigida por  Gregory Luke Fitzsimons,  residente na 

Nova Zelândia, e Patricio Jose Martinelli, residente no Uruguai. Tem como sócia a 

Angerona Group Trust New Zealand Limited (fls. 145/147 do IC).
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A Angerona Group Trust New Zealand Limited, por sua 

vez,  também é dirigida por Gregory Luke Fitzsimons e Patricio Jose Martinelli,  

além de Diego Javier Manafra Wilson, residente no Uruguai, sendo que o segundo 

possui 100% de participação na empresa.

Cumpre ainda destacar que a Latam Real Estate New 

Zealand Limited iniciou suas atividades em 30.01.2012, sendo que em 05.03.2012, 

menos de três meses depois, abriu sua filial no Brasil, a Latam Real Estate Brasil  

Empreendimentos  Imobiliários  Ltda.  Pouco tempo depois,  em 25.05.2012,  esta 

efetuou a compra do imóvel objeto dos presentes autos. 

Evidentemente  soa  suspeito  que,  quando  o  negócio 

estava para ser concluído com o Postalis, o proprietário desiste e vende o imóvel  

para uma empresa criada meses antes.

Tais  fatos  foram  inclusive  divulgados  pela  mídia, 

conforme reportagens publicadas pela Revista Época e intituladas “As transações 

suspeitas  entre  os  Correios  e  seu  fundo  de  pensão,  Postalis”  e  “PPS  cobra 

explicações  sobre  negócios  do  Postalis  e  Correios”  (fls.  138/144  do  IC).  As 

reportagens  destacam  que  a  Latam  Real  Estate  New  Zealand  Limited  tem  o 

mesmo endereço da embaixada brasileira. Contudo, pelas pesquisas do Ministério 

Público  Federal  juntadas  aos  autos,  estão  em  andares  diferentes  do  mesmo 

edifício (fls. 152 e 500 do IC)

6.2. Das irregularidades constatadas no instrumento particular de promessa 
de venda e compra

Após adquirir o imóvel da Piazzano Empreendimentos 

Imobiliários Ltda., em 23.04.2012, a Latam Real Estate Brasil Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. apresentou proposta comercial  ao Postalis,  contendo o preço 

para construção do mesmo centro de operações,  suprimentos e transbordo de 
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cargas, incluindo galpão e construções auxiliares com área total de 76.824,02 m² 

(fls. 295/296 do IC).

Tal proposta comercial, assim como a elaborada pela 

Mascarenhas  Barbosa  Roscoe  S.A.  Construções,  foi  também  assinada  por 

Antonio Carlos Barbosa de Almeida, na qualidade de Diretor Comercial da Latam 

Real Estate Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda. Nota-se que as empresas 

possuíam dirigente em comum, evidenciando que houve conluio entre elas.

No  mais,  Marcelo  de  Campos  Bicudo,  sócio  e 

responsável pela Latam Real Estate Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda., e 

Luiz  Eduardo  Monteiro  Pires,  sócio  e  responsável  pela  Mascarenhas  Barbosa 

Roscoe  S.A.  Construções,  possuíam  sociedade  em  comum,  a  Akaroa 

Empreendimentos Imobiliários S.A. (CNPJ/MF nº 14.783.569/0001-85).

A  Akaroa  Empreendimentos  Imobiliários  S.A.  foi 

constituída em 09.12.2011,  pouco tempo depois  do início  das negociações do 

Postalis com a Mascarenhas Barbosa Roscoe S.A. Construções. Situava-se ainda 

no mesmo endereço da Latam Real Estate Brasil Empreendimentos Imobiliários 

Ltda., isto é, na Avenida Lineu de Paula Machado, nº 1426, Jardim Everest, CEP 

05601-001,  São Paulo/SP, além de serem assistidas pelo mesmo escritório de 

contabilidade  (Indexcon  Assessoria  e  Contabilidade  S/S  Ltda.).  Contudo,  a 

empresa  encontra-se  baixada  desde  09.04.2013,  em  razão  de  liquidação 

voluntária, coincidentemente logo após a aquisição definitiva do imóvel pela Latam 

Real  Estate  Brasil  Empreendimentos  Imobiliários  Ltda.  Tais  fatos  representam 

mais um indício de que houve conluio entre as empresas que assinaram o contrato 

com o Postalis, criando e encerrando sucessivas empresas, algumas no exterior,  

mas sempre envolvendo as mesmas pessoas e sempre mantendo a Mascarenhas 

Barbosa Roscoe S.A. Construções como construtora.
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Por  meio  da  14ª  Reunião  Ordinária  da  Diretoria 

Executiva  –  2012,  o  Postalis  aprovou  a  proposta  comercial  apresentada  pela 

Latam Real Estate Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda. (fls. 299/301 do IC).

Em  seguida,  em  25.05.2012,  o  Postalis  firmou 

“instrumento  particular  de  promessa  de  venda  e  compra  de  imóvel  com 

compromisso de construção de empreendimento logístico e outros pactos” com a 

Latam Real  Estate  Brasil  Empreendimentos  Imobiliários  Ltda.,  figurando  como 

interveniente a Mascarenhas Barbosa Roscoe S.A. Construções (fls. 33/46).

Restou  acordado  que  a  Latam  Real  Estate  Brasil 

Empreendimentos  Imobiliários  Ltda.,  mediante  a  contratação  da  Mascarenhas 

Barbosa Roscoe S.A.  Construções,  seria responsável  pela construção do novo 

empreendimento  logístico  dos  Correios,  às  suas  exclusivas  expensas  e  sem 

qualquer custo adicional para o Postalis.

Para tanto, o Postalis pagaria a quantia vultuosa de R$ 

194.906.166,00 (cento e noventa e quatro milhões, novecentos e seis mil e cento e 

sessenta e seis reais) à Latam Real Estate Brasil Empreendimentos Imobiliários 

Ltda.

Após  simples  pesquisa  realizada  na  internet,  foi 

possível  constatar  que  a  quantia  supracitada está  muito  acima da  usualmente 

despendida pelos Correios para construção de complexos operacionais. 

Segundo o “Blog dos Correios”, até 2017, os projetos 

de logística da estatal preveem o investimento de R$ 900.000.000,00 (novecentos 

milhões  de  reais)  e  englobam  a  implantação  de  14  (quatorze)  complexos 

operacionais, além da ampliação de outros seis (fl. 447 do IC). O Postalis, em um 

único complexo operacional, gastou mais de 21% desse valor.
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Para a construção do Centro de Tratamento de Cartas 

e Encomendas – CTCE de Londrina/PR, por exemplo, com área construída de 

16.000 m², foram investidos apenas R$ 7,8 milhões,  valor  muito baixo quando 

comparado ao investido pelo Postalis para construção do Complexo Operacional 

Rodoanel (fl. 446 do IC).

Nota-se que o negócio jurídico realizado foi simulado, 

com o objetivo de favorecer as empresas envolvidas e seus representantes legais.

Consiste a simulação, no dizer de Nelson Nery Júnior, 

“na celebração de um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que não  

objetiva  o  resultado  que  dele  juridicamente  se  espera,  pois  há  manifestação  

enganosa de vontade”.1 

A finalidade de simular um negócio jurídico é enganar 

terceiros ou fraudar a lei. No caso vertente, os réus celebraram negócio jurídico 

indevido  a  fim  de  favorecer  as  empresas  envolvidas,  razão  pela  qual  é 

inteiramente  nulo.  Aliás,  todas  as  vantagens  do  negócio  ficaram  com  as 

vendedoras e praticamente nenhuma com o Postalis, comprador.

De fato, ao não se diferenciar valor do terreno e da 

construção, mesmo já tendo pago o primeiro, só o receberia (passagem definitiva 

da escritura) após pagar também a segunda (Cláusula Décima Quinta – fl. 44 do 

IC).

Realmente, só em 29 de janeiro de 2014, após quitar 

tudo (terreno e obra), o Postalis obteve a escritura definitiva do terreno. Como se 

vê, houve compra casada em desfavor do fundo de previdência.

1JUNIOR, Nelson Nery. Código Civil anotado e legislação extravagante, 2ª ed., São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 229.
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No  mais,  adotou-se  o  INCC  –  Índice  Nacional  da 

Construção Civil, a partir da data-base de 01.12.2011, para correção da quantia 

acordada, aplicando-se tal indexador a todas as parcelas vincendas do preço, sem 

qualquer exceção (mesmo para a eventual parcela do contrato que se referisse ao 

valor do imóvel), como forma de garantir a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro das partes.

O atraso ou falta de pagamento do preço de aquisição 

do imóvel sujeitaria o Postalis ao pagamento de multa moratória de 0,33% ao dia, 

limitada a 10%, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária de acordo 

com a variação do IGP-M da FGV, medida no período.

Por fim, o preço ajustado deveria ser pago 99% antes 

e 1% após a entrega do habite-se.

A  utilização  do  INCC  para  correção  monetária  das 

parcelas vincendas do preço onera excessivamente o Postalis, agravando ainda 

mais a situação o fato de ter sido utilizada a data-base de 01.12.2011, data bem 

anterior à celebração do contrato. Ademais, aplica o INCC sobre o valor do terreno 

(aliás, o contrato sequer especifica qual o valor desse e qual o da construção) e  

não somente sobre a construção.

Além  disso,  na  proposta  inicial  apresentada  pela 

Mascarenhas Barbosa Roscoe S.A.  Construções ao Postalis,  o  preço ajustado 

deveria  ser  pago 95% antes  e  5% após  a entrega do  habite-se.  Contudo,  no 

instrumento particular de promessa de venda e compra assinado com a Latam 

Real Estate Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda., tal forma de pagamento foi 

alterada para 99% antes e 1% após a entrega do habite-se, agravando a situação 

do Postalis, sem justificativa.

Nota-se que não só o preço ajustado, mas também a 

forma  de  pagamento  estipulada  foi  alterada  para  forma  mais  prejudicial  ao 

Rua Frei Caneca, 1360 – Consolação – São Paulo (SP) – CEP 01307-002
Fone: 11 3269-5000 Fax: 11 3269-5355 – Site: www.prsp.mpf.gov.br 25



Ministério Público Federal
Procuradoria da República em São Paulo - SP

___________________________________________________________

Postalis, evidenciando que seus gestores autorizaram indevidamente o instituto a 

fazer um negócio temerário.

6.3. Do não auferimento do lucro esperado e do lucro esperado insuficiente

O Postalis efetuou a compra do imóvel com o intuito de 

posteriormente alugá-lo aos Correios. Contudo, a locação ficou condicionada à 

construção, por conta própria ou por intermédio de terceiros, de imóvel comercial  

destinado  à  instalação  e  funcionamento  de  Complexo  Operacional  Logístico 

Rodoanel/SPM para uso dos Correios.

O empreendimento logístico deveria ser construído no 

prazo de 14 (quatorze) meses, com tolerância de até 6 (seis) meses, contados a 

partir da aprovação e licenciamento das obras. Somente após a sua conclusão os 

Correios começariam a efetuar o pagamento dos aluguéis devidos.

Por meio do Ofício nº 01537/2014 – VIJUR, datado de 

16.12.2014,  os  Correios  informaram  que  o  contrato  de  locação  encontra-se 

suspenso até a entrega das chaves, que se dará após a realização e aceitação por 

parte dos Correios das obras. Por esse motivo, não há notícia de ter havido algum 

pagamento de aluguel ao Postalis (fls. 77/78 do IC).

Nota-se que o Postalis não auferiu o lucro esperado 

com a compra do imóvel, já que os Correios se recusam a iniciar o pagamento dos 

aluguéis diante da não conclusão das obras pela Mascarenhas Barbosa Roscoe 

S.A. Construções. Passaram-se cerca de três anos desde a aquisição do imóvel  

sem que o Postalis tenha percebido qualquer resultado.

Assim,  trata-se  de  investimento  indevido,  temerário, 

pouco rentável e que não teve ainda rendimento repassado ao fundo.
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Aliás, era evidente, desde logo, que o retorno auferido 

só  iria  ser  realizado  após  o  encerramento  das  obras.  Dessa  forma,  mesmo 

desconsiderando os atrasos exagerados,  já se vislumbrava até 20 meses sem 

retorno algum.

Ora, investir mais de 200 milhões de reais (por conta 

das correções pelo INCC) para não ter retorno por mais de um ano e meio e, após 

isso, ter retorno inferior à quase todos os títulos públicos é algo inadmissível como 

aplicação.

Portanto, desde logo, já era visível que se investia em 

algo arriscado com perspectiva de retorno de aproximadamente 1/3 dos títulos 

públicos no prazo de 1,5 anos.

6.4. Do descumprimento das diretrizes para aplicação de recursos previstas 
na Resolução CNM nº 3.792/2009

Segundo o artigo 4º da Resolução CMN nº 3.792/2009, 

os  administradores  de  entidades  fechadas  de  previdência  complementar,  na 

aplicação dos recursos garantidores dos planos de benefícios, devem observar os 

princípios  de  segurança,  rentabilidade,  solvência,  liquidez  e  transparência  dos 

investimentos,  exercendo  suas  atividades  com  boa-fé,  lealdade  e  diligência  e 

zelando por padrões éticos na decisão de realização do investimento, mediante 

adoção  de  práticas  que  garantam  o  cumprimento  do  seu  dever  fiduciário  em 

relação aos participantes dos planos de benefícios.

A segurança está relacionada ao gerenciamento dos 

riscos  envolvidos  no  investimento.  No  caso  em  tela,  não  foram  apresentados 

estudos  sobre  a  viabilidade  do  empreendimento  ou  sobre  os  riscos,  custos  e 

perspectivas de retorno. 
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A rentabilidade também constitui  elemento  relevante 

na  composição  da  alocação de  ativos  pelo  fundo de  pensão.  Considerando a 

vigência do contrato de locação (120 meses, prorrogável por igual período) e o 

valor dos aluguéis (R$ 1.750.000,00), o investimento efetuado pelo Postalis teria 

rendimento  de  8%  ao  ano,  sem  considerar  a  inflação.  Conforme  exposto 

anteriormente,  pessoas  físicas  com  poucos  recursos  chegam  a  esse  tipo  de 

retorno financeiro sem muitos esforços. Além disso, o instituto poderia ter investido 

em  mais  de  vinte  títulos  públicos,  que  além  de  possuírem  maior  liquidez, 

proporcionariam maior rentabilidade. Contudo, o Postalis sequer atingiu o retorno 

esperado com a compra do imóvel, já que o contrato de locação celebrado com os 

Correios  encontra-se  suspenso  até  a  finalização das  obras  pela  Mascarenhas 

Barbosa Roscoe S.A. Construções. 

Por  liquidez  entende-se  a  velocidade  com  que  é 

possível resgatar um investimento e transformá-lo em dinheiro disponível. No caso 

em tela, era evidente, desde logo, que o retorno auferido só iria ser realizado após 

o  encerramento  das  obras.  Dessa  forma,  mesmo desconsiderando  os  atrasos 

exagerados, já se vislumbrava até 20 meses sem retorno algum. Ora, investir mais 

de 200 milhões de reais (por conta das correções pelo INCC) para não ter retorno 

por mais de um ano e meio e, após isso, ter retorno inferior à quase todos os 

títulos públicos é algo inadmissível como aplicação.

Por fim, faltou transparência na divulgação dos dados 

sobre o investimento. Não há no instrumento particular de venda e compra divisão 

dos valores a serem pagos pelo terreno e pela construção, o que possibilitaria aos 

interessados problematizarem os montantes. Sequer há certeza de quem são os 

reais  proprietários  da  vendedora  Latam  Real  Estate  Brasil  Empreendimentos 

Imobiliários Ltda.

Como desdobramento dos deveres de boa-fé, lealdade 

e  diligência,  espera-se  que  os  administradores  de  uma  entidade  fechada  de 
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previdência complementar utilizem todo zelo ao realizar um investimento, de forma 

a evitar riscos desnecessários. A existência de problemas financeiros, por si só, já 

os impediria de celebrar negócio jurídico de vultuosa quantia nas condições vistas. 

No entanto, autorizaram a realização de investimento com desrespeito à Política 

de Investimentos de 2012 a 2016, sem pesquisar outros negócios ou imóveis com 

melhores taxas de retorno e sem solicitar orçamentos de outras empresas para 

construção do novo centro de logística dos Correios. Como se isto não bastasse, o 

contrato de venda e compra foi celebrado com pessoa jurídica inidônea, com valor 

superfaturado e contendo cláusulas extremamente desvantajosas ao Postalis que, 

ao final, não obteve o lucro esperado. 

Os  representantes  do  Postalis,  portanto,  sequer 

tomaram os cuidados que um particular tomaria ao adquirir um imóvel como forma 

de investimento. 

Ante o exposto, resta evidente que o negócio jurídico 

realizado foi temerário, não se justificando o gasto de quase R$ 200.000.000,00 

(duzentos milhões de reais) pelo Postalis. 

6.5. Do campo de futebol

O  instrumento  particular  de  promessa  de  venda  e 

compra prevê ainda que a Latam Real Estate Brasil Empreendimentos Imobiliários 

Ltda. outorgará em favor da matrícula nº 124.798, de propriedade de Viareggio 

Empreendimentos Imobiliários, servidão de passagem no imóvel. Em contrapartida 

à tal oneração, a Latam Real Estate Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda. se 

comprometeu em construir, às suas exclusivas expensas, um campo de futebol no 

imóvel (fl. 34 do IC – Cláusula Primeira, Parágrafo Terceiro).

Trata-se  de  previsão  totalmente  desarrazoada  e 

incompreensível, pois não irá gerar qualquer lucro ao Postalis, pelo contrário, o 
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campo de futebol ocupará parte do terreno destinado à construção do novo centro 

de logística dos Correios.

6.6. Do decreto de desapropriação do imóvel

Por meio do Decreto nº 5.181, de 08 de dezembro de 

2014, a Prefeitura do Município de Cajamar desapropriou o imóvel em questão, 

com o objetivo de implementar a primeira etapa de expansão viária para ligação 

das  Avenidas  Dr.  Antônio  João  Abdalla  à  Avenida  Ribeirão  dos  Cristais  (fls. 

167/178 do IC).

Cumpre mencionar que, apesar de o decreto ser do 

ano de 2014, o registro do imóvel que o acompanha é do ano de 2011.

Diante  disso,  o  Ministério  Público Federal  expediu  o 

Ofício nº 6044/2015 (PR/SP 25557/2015), solicitando a Prefeitura do Município de 

Cajamar  que:  a)  enviasse  cópia  integral  do  procedimento  administrativo  que 

embasou a referida desapropriação; b) esclarecesse a diferença temporal entre a 

data  do  Decreto  nº  5.181  (08.12.2014)  e  a  data  do  registro  do  imóvel  que  o 

acompanha (01.04.2011); c) informasse se a empresa Piazzano Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. ou qualquer outro proprietário anterior ou posterior foi notificado 

do teor do decreto expropriatório (fls. 184/185 do IC).

Em 29.05.2015, a Prefeitura do Município de Cajamar 

encaminhou o Ofício DNJ nº 0177/2015, informando que o Decreto nº 5.181/2014 

foi revogado pelo Decreto nº 5.278/2015, tornando sem efeito o referido ato de 

desapropriação.  Além  disso,  informou  que  o  procedimento  administrativo  que 

embasou  a  desapropriação  foi  extraviado,  mas  adotou  medidas  para  sua 

restauração (fls. 531/687 do IC).
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Primeiramente,  o  Superintendente  da  Prefeitura  do 

Município de Cajamar, Edilson Alexandre Ferreira do Amaral, registrou o Boletim 

de Ocorrência nº 1.287/2015, relatando o extravio do procedimento administrativo.

Em  seguida,  a  Diretoria  Municipal  de  Negócios 

Jurídicos  solicitou  a  abertura  de  processo administrativo  para  apurar  os  fatos, 

encontrando partes dos documentos que embasaram à desapropriação nos autos 

do Mandado de Segurança nº 0001273-59.2015.8.26.0108.

A  Prefeitura  do  Município  de  Cajamar  instaurou  o 

procedimento administrativo extraviado em 01.10.2014. 

A Comissão de Avaliação,  após  efetuar  vistorias  no 

imóvel, concluiu que o valor por m² da área para fins de desapropriação era de R$ 

110,82 (cento e dez reais e oitenta e dois centavos), perfazendo um total da área 

de R$ 463.872,57 (quatrocentos e sessenta e três mil, oitocentos e setenta e dois 

reais e cinquenta e sete centavos).

Vale observar que esse valor não se refere ao imóvel 

inteiro (4.185,82 m² de um total de 219.177,49 m²) e sim à parte dele, a qual, por  

ligar as avenidas Dr. Antônio João Abdalla e Ribeirão dos Cristais é provavelmente 

sua área mais valorizada.

No  entanto,  o  Departamento  de  Contabilidade,  ao 

compulsar os atos, informou acerca da inexistência de recursos orçamentários, no 

exercício de 2014, para custear a despesa em questão.

A Coordenadoria do Sistema de Controle Interno, por 

sua vez, referendou a informação prestada pelo Deparamento de Contabilidade, 

sugerindo,  na oportunidade,  que  a  demanda fosse  reapresentada no  exercício 

subsequente, qual seja, exercício de 2015.
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Os autos foram, ainda, remetidos à Diretoria Municipal 

de  Negócios  Jurídicos,  que  apresentou  parecer  pela  expedição  de  decreto  de 

desapropriação.

Em 05.12.2014, o Prefeito determinou a expedição do 

decreto,  encaminhando  os  autos  ao  Departamento  Técnico  Legislativo  para  o 

cumprimento da decisão.

Providenciados os ajustes orçamentários necessários, 

elaborou-se notificação de desapropriação, encaminhada via e-mail ao Postalis em 

27.02.2015.

Após notificação acerca da desapropriação, o Postalis 

ingressou  com  o  Mandado  de  Segurança  nº  0001273-59.2015.8.26.0108,  em 

trâmite perante a 2ª Vara Judicial do Foro Distrital de Cajamar, visando anular o 

Decreto  nº  5.181/2014.  Em  05.03.2015  o  juiz  deferiu  a  liminar  pleiteada, 

determinando  a  suspensão  imediata  dos  efeitos  do  referido  decreto  e  da 

notificação de desapropriação. Atualmente, os autos encontram-se conclusos para 

sentença.

Considerando as diversas irregularidades apontadas, a 

Prefeitura do Município de Cajamar decidiu revogar o Decreto nº 5.181/2014 e 

instaurar sindicância para fins de apuração do desaparecimento dos documentos, 

cujos trabalhos ainda não foram concluídos.

VII – DOS ATOS ÍMPROBOS PRATICADOS PELOS RÉUS

A Constituição Federal erigiu como um dos princípios 

basilares que regem a Administração Pública a moralidade administrativa, o qual 

tem como uma de  suas  manifestações  a  proteção à  probidade administrativa. 

Assim, em seu artigo 37, § 4º, dispõe:
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“Art.  37.  A administração pública,  direta,  indireta  ou  

fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos  

Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  

obedecerá  aos  princípios  da  legalidade,  

impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e,  

também, ao seguinte:

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão  

a suspensão dos direitos políticos, a perda da função  

pública,  a  indisponibilidade  dos  bens  e  o  

ressarcimento  ao  Erário,  na  forma  e  gradação  

previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

Visando conferir  eficácia ao dispositivo constitucional 

mencionado, o legislador elaborou a Lei nº 8.429/1992, conhecida como Lei de 

Improbidade Administrativa.

Estão sujeitos às penalidades da Lei nº 8.429/1992 os 

agentes públicos, definidos pelo artigo 2º como todo aquele que exerce, ainda que 

transitoriamente  ou  sem  remuneração,  por  eleição,  nomeação,  designação, 

contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 

emprego ou função na administração direta, indireta ou fundacional de qualquer 

dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal,  dos  Municípios,  de 

Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja 

criação o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do 

patrimônio ou da receita anual.

Segundo o artigo 36 do Regulamento da PostalPrev, 

plano previdenciário oferecido pelo Postalis, os Correios farão uma contribuição 

regular em nome da cada participante de valor igual à contribuição básica feita por 

ele no mesmo mês.  Portanto,  o  instituto enquadra-se nas entidades para cuja 
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criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por 

cento do patrimônio ou da receita anual (fls. 487/499 do IC).

Ademais, conforme notícia de fls. 501/504, os Correios 

assumiram contribuição extraordinária.

A  Lei  nº  8.429/1992  divide  e  define  os  atos  de 

improbidade em três categorias: a) os que importam enriquecimento ilícito (art. 9º); 

b)  os  efetivamente  lesivos  ao  erário  (art.  10);  c)  os  que  atentam  contra  os 

princípios da Administração Pública (art. 11).

A  síntese  dos  fatos  até  então  narrados  na  inicial 

permite  a  conclusão  de  que  os  réus  causaram  prejuízo  ao  erário  e  violaram 

princípios da Administração Pública, conforme será detalhado a seguir.

7.1. Da improbidade administrativa tipificada no artigo 10, caput e incisos V, 
IX e XII, da Lei nº 8.429/1992

O artigo 10,  caput, da Lei nº 8.429/1992 define como 

ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou 

omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 

malbaratamento  ou  dilapidação  dos  bens  ou  haveres  das  entidades  da 

administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, 

dos  estados,  do  Distrito  Federal,  dos  municípios,  de  território,  de  empresa 

incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o 

erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% (cinquenta por cento) do 

patrimônio ou da receita anual.

Trata-se de uma descrição ampla, em que podem ser 

encaixadas inúmeras condutas específicas,  algumas das quais  estão arroladas 

nos incisos do artigo 10. No entanto, esse rol é exemplificativo, sendo possível que 
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condutas  que  não  estejam  especificamente  descritas  nesses  incisos  também 

caracterizem atos de improbidade, nos termos do caput do artigo 10.

No presente caso, a má alocação de recursos pelos 

representantes do Postalis evidentemente causou prejuízo ao patrimônio público 

dos  Correios,  empresa  pública  federal  patrocinadora.  Até  a  presente  data,  o 

investimento realizado não gerou qualquer retorno, tendo em vista que o contrato 

de locação encontra-se suspenso em razão da não finalização das obras. 

Ademais,  como visto  também,  escolher  investimento 

mais arriscado e com perspectiva de retorno de somente 1/3 de Letras Financeiras 

do Tesouro – LFTs é causa de perda patrimonial.

Portanto,  os  recursos  públicos  vindos  dos  Correios, 

como  entidade  patrocinadora,  foram,  no  caso  dos  autos,  dilapidados  pelo 

investimento indevido.

Por  conta  disso,  a  conduta  dos  réus  pode  ser 

enquadrada no caput do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Contudo, 

nada  impede  que  seja  ainda  enquadrada  nos  incisos  V,  IX  e  XII  do  mesmo 

dispositivo legal, que prescreve:

“Art.  10.  Constitui  ato  de  improbidade 
administrativa que causa lesão ao erário  qualquer 

ação  ou  omissão,  dolosa  ou  culposa,  que  enseje  

perda  patrimonial,  desvio,  apropriação,  

malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres  

das  entidades  referidas  no  art.  1º  desta  lei,  e  

notadamente:

(...)
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V -  permitir  ou  facilitar  a  aquisição,  permuta  ou  
locação de bem ou serviço por preço superior ao 
de mercado;
(...)

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas  
não autorizadas em lei ou regulamento;
(…)

XII  -  permitir,  facilitar  ou  concorrer  para  que  
terceiro se enriqueça ilicitamente;
(...)”

Conforme  exposto  anteriormente,  o  negócio  jurídico 

ora  combatido  foi  superfaturado,  levando-se  em  conta  o  preço  de  imóveis 

semelhantes na região e o valor usualmente gasto pelos Correios para construção 

de centros logísticos. Dessa forma, os representantes do Postalis, ao aprovarem a 

proposta comercial apresentada pela Latam Real Estate Brasil Empreendimentos 

Imobiliários  Ltda.,  permitiram  a  aquisição  de  bem  por  preço  superior  ao  de 

mercado, nos termos do inciso V supratranscrito.

Além  disso,  a  política  de  investimentos  do  instituto 

referente  aos  anos  de  2012  a  2015  não  foi  observada,  considerando  que  os 

representantes  do  Postalis  autorizaram  o  gasto  de  aproximadamente  R$ 

195.000.000,00  (cento  e  noventa  e  cinco  milhões  de  reais)  para  aquisição  do 

imóvel situado no município de Cajamar. Portanto, os representantes do instituto 

permitiram a realização de despesas não autorizadas em regulamento.

Não  há  como  admitir  que  os  representantes  do  

Postalis  não  tinham  conhecimento  das  diretrizes  estabelecidas  na  política  de  

investimentos do fundo, evidenciando que agiram com dolo. De qualquer maneira,  

os atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário não exigem  

dolo  para  sua  configuração,  conforme  redação do  artigo  10,  caput,  da  Lei  nº  

8.429/1992.
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Por fim, concorreram para que as empresas envolvidas 

no  negócio  se  enriquecessem ilicitamente,  já  que  estas  receberam os  valores 

decorrentes do negócio irregular, com todas as vantagens para as vendedoras e 

construtora e quase nenhuma para o fundo previdenciário.

Configura dever fundamental de quem trabalha com a 

coisa  pública  preservar  o  patrimônio  público,  utilizando-o  de  forma  correta. 

Descumprida  tal  imposição,  revela-se  inafastável  a  aplicação  das  penas  de 

improbidade administrativa correspondentes, previstas no artigo 12, incisos II da 

Lei nº 8.429/1992:

“II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do  

dano,  perda  dos  bens  ou  valores  acrescidos  

ilicitamente  ao  patrimônio,  se  concorrer  esta  

circunstância, perda da função pública, suspensão dos  

direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de  

multa  civil  de  até  duas  vezes  o  valor  do  dano  e  

proibição de contratar com o Poder Público ou receber  

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou  

indiretamente,  ainda  que  por  intermédio  de  pessoa  

jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de  

cinco anos;”

7.2. Da improbidade administrativa tipificada no artigo 11,  caput,  da Lei nº 
8.429/92

A Lei nº 8.429/1992, em seu artigo 11, define como ato 

de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 

pública  qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os  deveres  de  honestidade, 

imparcialidade,  legalidade  e  lealdade  às  instituições.  Assim  como  o  artigo  10 
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acima analisado,  traz  ainda  um rol  exemplificativo  de  condutas  que violam os 

princípios da administração pública.

Existem outros princípios que regem a administração 

pública  e  cuja  inobservância  pode  revelar  improbidade  administrativa,  como 

aqueles  estabelecidos  no  artigo  37  da  Constituição  Federal:  legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O  objetivo  do  legislador  é  de  que  nenhum  ato  de 

improbidade administrativa fique sem punição. Muitas vezes, há dificuldade em 

provar o enriquecimento ilícito de alguém ou a lesão econômica ao patrimônio 

público, embora esteja demonstrada a violação aos princípios da administração 

pública. Nesses casos, ainda é possível condenar o responsável por improbidade 

administrativa.

O  comportamento  das  pessoas  citadas  no  item 

anterior pode ser enquadrado, também, no artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/1992, 

já  que,  no  mínimo,  representam  violação  aos  princípios  da  impessoalidade, 

moralidade administrativa e eficiência.

O princípio da impessoalidade está relacionado com a 

finalidade pública que deve nortear toda atividade administrativa. Significa que os 

agentes públicos não podem atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas 

determinadas, devendo sempre o interesse público nortear seus comportamentos. 

No  caso  em  tela,  os  representantes  do  Postalis 

evidentemente beneficiaram as empresas envolvidas no negócio jurídico, já que 

estas lucraram com a venda de imóvel por valor superior ao de mercado. No mais,  

em momento algum cogitaram outros imóveis para investir ou ainda contratar outra 

empresa para a construção do novo empreendimento logístico dos Correios.
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O  princípio  da  moralidade  administrativa  impõe  ao 

administrador que se determine não só pelos preceitos vigentes, mas também pela 

moral comum, em razão da relevância das tarefas por ele empreendidas. Não há 

dúvidas quanto ao comportamento destoante do interesse público e dos valores 

éticos administrativos por parte dos envolvidos.

Por  fim,  o  princípio  da  eficiência  exige  do 

administrador o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os 

melhores resultados. Todavia, os representantes do Postalis,  mesmo diante de 

sua notória crise financeira, optaram por comprar imóvel de alto valor, com baixa 

taxa de retorno, sem avaliar outros negócios ou solicitar orçamentos de outras 

construtoras, obtendo péssimos resultados com o investimento.

Esse conjunto  de  circunstâncias  evidenciam que  os  

requeridos agiram com dolo, uma vez que voltaram suas condutas conscientes de  

que estavam expondo a entidade a perigo excessivo, acima de qualquer limite  

comumente aceitável, arriscando o patrimônio não só dos Correios, na qualidade  

de entidade patrocinadora, mas também dos seus participantes.

Desse modo, aos réus também devem ser aplicadas, 

subsidiariamente, as sanções do artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/1992:

“III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do 

dano, se houver, perda da função pública, suspensão  

dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento  

de  multa  civil  de  até  cem  vezes  o  valor  da  

remuneração  percebida  pelo  agente  e  proibição  de  

contratar com o Poder Público ou receber benefícios  

ou  incentivos  fiscais  ou  creditícios,  direta  ou  

indiretamente,  ainda  que  por  intermédio  de  pessoa  
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jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de  

três anos.”

VIII – DA LEGITIMIDADE PASSIVA

8.1. José Carlos Rodrigues Sousa, Mônica Christina Caldeira Nunes e José 
Carlos Penna Esteves 

Devem figurar no polo passivo da presente demanda 

todos  os  representantes  do  Postalis  que,  de  alguma  forma,  participaram  da 

aprovação  da  proposta  comercial  apresentada  pela  Latam  Real  Estate  Brasil 

Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Primeiramente,  tal  proposta  passou  pela  análise  do 

Comitê de Investimentos do Postalis, tendo como membros José Carlos Rodrigues 

Sousa, Mônica Christina Caldeira Nunes e João Carlos Penna Esteves.

O  Comitê  de  Investimentos  tem  por  objetivo 

assessorar, em caráter consultivo, a Diretoria Executiva nas decisões relacionadas 

à gestão dos ativos do Plano administrado pela entidade, observadas a segurança, 

rentabilidade,  solvência,  liquidez  e  transparência  dos  investimentos  a  serem 

realizados, de acordo com a legislação vigente e a política de investimentos do 

fundo.

O  cargo  de  membro  do  Conselho  de  Investimentos 

deve ser exercido com a diligência, especialização e o cuidado requeridos para a 

função. Contudo, tais deveres foram desrespeitados no presente caso.

No  exercício  de  tais  funções,  violando  todos  esses 

deveres e se omitindo em verificar os entraves ao negócio antes expostos, José 

Carlos Rodrigues Sousa, Mônica Christina Caldeira Nunes e João Carlos Penna 

Rua Frei Caneca, 1360 – Consolação – São Paulo (SP) – CEP 01307-002
Fone: 11 3269-5000 Fax: 11 3269-5355 – Site: www.prsp.mpf.gov.br 40



Ministério Público Federal
Procuradoria da República em São Paulo - SP

___________________________________________________________

Esteves,  após  debate  realizado na  539ª  Reunião  Extraordinária  do  Comitê  de 

Investimentos,  emitiram  parecer  favorável  a  aquisição  do  imóvel  situado  no 

Município  de  Cajamar,  e  enviaram  a  matéria  para  aprovação  da  Diretoria 

Executiva, mesmo diante das diversas irregularidades já relatadas (fls. 297/298 do 

IC).

Nota-se  que  tais  pessoas  tiveram  participação  

fundamental no processo decisório de aquisição do imóvel, contribuindo para a má  

alocação  dos  recursos  do  fundo.  Suas  condutas,  evidentemente,  causaram  

prejuízo ao patrimônio público dos Correios, entidade patrocinadora, configurando  

ato  de  improbidade  administrativa  previsto  no  artigo  10,  caput,  da  Lei  nº  

8.429/1992, nos termos do item 7.1 desta inicial.

Além  disso,  ao  emitirem  parecer  favorável  ao  

investimento, permitiram a aquisição de bem por preço superior ao de mercado e  

a  realização  de  despesas  não  autorizadas  em  regulamento,  além  de  terem  

concorrido  para  que  as  empresas  envolvidas  no  negócio  se  enriquecessem  

ilicitamente, nos termos do artigo 10, incisos V, IX e XII, da Lei de Improbidade  

Administrativa.

Por  fim,  suas  condutas  representaram,  no  mínimo,  

violação aos princípios da impessoalidade, moralidade administrativa e eficiência,  

conforme explicado no item 7.2 da presente ação.

8.2.  Antonio  Carlos  Conquista,  Sinecio  Jorge  Greve,  Ricardo  Oliveira 
Azevedo e Roberto Macedo de Siqueira Filho

Após parecer favorável do Comitê de Investimentos, a 

matéria foi enviada para aprovação da Diretoria Executiva, composta por Antonio 

Carlos  Conquista,  Sinecio  Jorge  Greve,  Ricardo  Oliveira  Azevedo  e  Roberto 

Macedo de Siqueira Filho. 
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A  Diretoria  Executiva  é  o  órgão  responsável  pela 

administração da entidade fechada de previdência complementar. Seus membros 

devem  manter  e  promover  conduta  permanentemente  pautada  por  elevados 

padrões  éticos  e  de  integridade,  orientando-se  pela  defesa  dos  direitos  dos 

participantes e assistidos dos planos de benefícios que operam e impedindo a 

utilização da entidade fechada de previdência complementar em prol de interesses 

conflitantes com o alcance de seus objetivos.

Segundo o artigo 49 do Estatuto do Postalis, compete 

a Diretoria Executiva, dentre outras funções, apresentar ao Conselho Deliberativo 

propostas de edificação, aquisição e alienação de bens imóveis (fls. 517/530 do 

IC).

Antonio  Carlos  Conquista,  na  condição  de  Diretor 

Presidente,  e  Ricardo  Oliveira  Azevedo,  na  condição  de  Diretor  Financeiro, 

assinaram o instrumento particular de promessa de venda e compra celebrado 

com a Latam Real Estate Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda., tendo como 

interveniente a Mascarenhas Barbosa Roscoe S.A. Dessa forma, não há como 

afastar  a  responsabilidade  pelos  danos  causados  ao  patrimônio  público  dos 

Correios.

Sinecio Jorge Greve, Diretor de Seguridade, e Roberto 

Macedo de Siqueira Filho, Diretor Administrativo, apesar de não terem assinado o 

contrato,  aprovaram  a  proposta  apresentada  pela  Latam  Real  Estate  Brasil 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. Nesse sentido, vale transcrever parte do item 

1.2 da Ata da 14ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva (fls. 299/301 do IC). :

“DECISÃO: Após análise, a proposta é APROVADA,  
por  unanimidade,  condicionando  ao  acerto  da  

locação e liberação dos recursos pela Patrocinadora  
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ECT. O assunto deverá ser levado ao conhecimento e  

deliberação do Conselho Deliberativo.” (grifos nossos).

Portanto, não resta dúvida que todos os membros da 

Diretoria  Executiva  do  Postalis  devem  integrar  o  polo  passivo  da  presente 

demanda, pois violaram seus deveres funcionais no presente caso.

Suas condutas são enquadradas nos artigos 10, caput  

e incisos V, IX e XII e 11, caput, ambos da Lei de Improbidade Administrativa, uma  

vez que causaram lesão ao erário e violaram os princípios da impessoalidade,  

moralidade administrativa e eficiência, conforme detalhado nos itens 7.1 e 7.2 da  

presente ação.

8.3. Ernani de Souza Coelho, Marcos Antonio da Silva Costa, Júlio Vicente 
Lopes,  Rogério  Ferreira  Ubine,  Reginaldo  Chaves  de  Alcântara  e  Tânia 
Regina Teixeira Munari

Por fim, o Conselho Deliberativo do Postalis, composto 

por Ernani de Souza Coelho, Marcos Antonio da Silva Costa, Júlio Vicente Lopes, 

Rogério Ferreira Ubine, Reginaldo Chaves de Alcântara e Tânia Regina Teixeira 

Munari, por meio de sua 5ª Reunião Extraordinária, autorizou a Diretoria Executiva 

a realizar a aquisição do terreno (fls. 279/281 do IC).

O Conselho Deliberativo,  órgão máximo da estrutura 

organizacional do Postalis, é responsável pela definição de sua política geral de 

administração e de seus planos de benefícios.

Assim como no  caso  dos  dirigentes,  a  atividade  de 

conselheiro  deve  ser  feita  em  prol  dos  planos  de  benefícios  e  da  entidade, 

evitando que o mesmo seja feito em benefício próprio o de um grupo, prevenindo 

potencial conflito de interesses. 

Rua Frei Caneca, 1360 – Consolação – São Paulo (SP) – CEP 01307-002
Fone: 11 3269-5000 Fax: 11 3269-5355 – Site: www.prsp.mpf.gov.br 43



Ministério Público Federal
Procuradoria da República em São Paulo - SP

___________________________________________________________

Compete  ao  Conselho  Deliberativo,  dentre  outras 

funções, deliberar sobre a aquisição e alienação de bens imóveis, observando-se 

as diretrizes supracitadas. No entanto, isso não ocorreu, já que o negócio jurídico 

realizado beneficiou empresas em detrimento dos interesses do Postalis.

Assim,  considerando  que  os  membros  do  Conselho 

Deliberativo supracitados autorizaram a Diretoria Executiva a realizar a aquisição 

do terreno, patente sua legitimidade passiva.

Nota-se  que  os  membros  do  Conselho  Deliberativo  

acima  elencados  tiveram  a  palavra  final  na  decisão  de  investir  no  imóvel,,  

ignorando  todas  as  irregularidades  constatadas  ao  longo  das  investigações  

realizadas pelo Ministério Público Federal.

Logo,  devem  também  responder  pelos  danos  

causados ao erário, nos termos do artigo 10, caput e incisos V, IX e XII, da Lei nº  

8.429/1992,  assim  como  pela  violação  dos  princípios  da  impessoalidade,  

moralidade administrativa e eficiência, conforme já explicado nos itens 7.1 e 7.2  

desta inicial.

8.4.  Piazzano  Empreendimentos  Imobiliários  Ltda.,  Mascarenhas  Barbosa 
Roscoe  S.A.  Construções,  Latam  Real  Estate  Brasil  Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. e Latam Real Estate New Zealand Limited

A Lei nº 8.429/1992 não tem nos agentes públicos seu 

único  destinatário,  mas  também  os  particulares  que  com estes  concorram  na 

prática do ilícito ou que do ato ilegal se beneficiem. Nesse sentido, dispõe o artigo 

3º da Lei de Improbidade Administrativa:

“Art. 3º As disposições desta lei são aplicáveis, no que  

couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, 
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induza  ou  concorra  para  a  prática  do  ato  de  
improbidade  ou  dele  se  beneficie  sob  qualquer  
forma direta ou indireta.” (grifos nossos)

O dever de probidade, portanto, se estende a todas as 

pessoas que estejam vinculadas ao poder público, bem como a terceiros que se 

beneficiem do ato ilícito,  inclusive as pessoas jurídicas de direito privado. Com 

isso,  o  legislador  objetiva  possibilitar  a  reparação  integral  do  dano  ao  erário, 

punindo todos os envolvidos. 

Há  ainda  que  se  considerar  que  são  incompatíveis 

com as pessoas jurídicas tão somente as sanções de perda da função pública e 

suspensão dos direitos  políticos,  podendo-se,  portanto,  serem condenadas por 

improbidade administrativa ao ressarcimento integral do dano, à perda dos bens 

ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ao pagamento da multa civil e à 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios, nos termos do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992.

No presente caso, não há dúvidas de que as empresas 

Piazzano Empreendimentos Imobiliários Ltda., Mascarenhas Barbosa Roscoe S.A. 

Construções,  Latam  Real  Estate  Brasil  Empreendimentos  Imobiliários  Ltda.  e 

Latam  Real  Estate  New  Zealand  Limited  concorreram  e  beneficiaram-se, 

diretamente, dos atos ímprobos acima descritos, devendo integrar o polo passivo 

da presente demanda.

A  Mascarenhas  Barbosa  Roscoe  S.A.  Construções 

sempre  esteve  presente  nas  negociações.  Inicialmente,  apresentou  proposta 

comercial  ao  Postalis,  mas  faltou  com  transparência  ao  não  apresentar  as 

estimativas de custo da construção e outras despesas. Nota-se que a empresa, ao 

longo  das  negociações,  atuou  com  superioridade  em  relação  ao  Postalis, 

contribuindo para o desequilíbrio contratual indevido.
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Além disso, apesar das mudanças de propriedade do  

imóvel,  em  nenhum  momento  foram  cogitadas  outras  construtoras  para  a  

realização das obras do novo centro de logística dos Correios. Dessa forma, não  

resta dúvida que a Mascarenhas Barbosa Roscoe S.A. Construções deve também  

responder pelos prejuízos causados ao erário e pela violação dos princípios da  

impessoalidade, moralidade administrativa e eficiência, nos termos dos artigos 10,  

caput e incisos V, IX e XII, e 11, caput, ambos da Lei nº 8.429/1992, conforme  

exposto nos itens 7.1 e 7.2 desta inicial.

Apesar de as negociações iniciais terem ocorrido com 

a  Mascarenhas  Barbosa  Roscoe  S.A.  Construções,  o  imóvel  sempre  foi  de 

propriedade da Piazzano Empreendimentos Imobiliários Ltda.,  restando patente 

sua participação no negócio jurídico temerário.

Na condição de proprietária do imóvel e coligada da  

Mascarenhas  Barbosa  Roscoe  S.A.  Construções,  não  há  como  negar  que  a  

Piazzano  Empreendimentos  Imobiliários  Ltda.  participou das negociações e se  

beneficiou com o negócio jurídico realizado. Portanto, assim como aquela, deve  

responder pelos prejuízos causados ao erário (artigo 10, caput e incisos V, IX e  

XII,  da  Lei  nº  8.429/1992),  nos  termos  do  item 7.1  da  presente  ação,  e  pela  

violação dos princípios da Administração Pública citados no item 7.2 (artigo 10,  

caput, da Lei nº 8.429/1992).

A  Latam  Real  Estate  Brasil  Empreendimentos 

Imobiliários Ltda.,  por sua vez, efetuou a compra do imóvel  quando o negócio 

estava  para  ser  concluído.  Em  seguida,  apresentou  proposta  comercial  ao 

instituto,  mantendo  a  Mascarenhas  Barbosa  Roscoe  S.A.  Construções  como 

construtora.  Ao  final,  figurou  como  vendedora  no  instrumento  particular  de 

promessa de venda e compra. Tudo indica que as empresas agiram em conluio, 

uma vez que ambas as propostas foram assinadas por Antonio Carlos Barbosa de 

Almeida.  Além  disso,  seus  representantes  possuíam  sociedade  em  comum, 

Rua Frei Caneca, 1360 – Consolação – São Paulo (SP) – CEP 01307-002
Fone: 11 3269-5000 Fax: 11 3269-5355 – Site: www.prsp.mpf.gov.br 46



Ministério Público Federal
Procuradoria da República em São Paulo - SP

___________________________________________________________

dedicada ao mesmo ramo de atividade, a Akaroa Empreendimentos Imobiliários 

S.A.

O  comportamento  da  Latam  Real  Estate  Brasil  

Empreendimentos Imobiliários Ltda., portanto, pode ser enquadrado nos artigos  

10, caput e incisos V, IX e XII, da Lei nº 8.429/1992, já que causaram lesão ao  

erário, assim como no artigo 11, caput, do mesmo diploma legal, tendo em vista a  

violação dos princípios da impessoalidade, moralidade administrativa e eficiência,  

segundo já explicado nos itens 7.1 e 7.2.

A Latam Real  Estate  New Zealand  Limited  também 

teve  vantagem desarrazoada,  em prejuízo ao  patrimônio  público  dos Correios, 

uma  vez  que  detém  99,99  de  participação  na  Latam  Real  Estate  Brasil 

Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Além  disso,  na  condição  de  controladora  da  Latam  

Real  Estate  Brasil  Empreendimentos  Imobiliários  Ltda.,  é  evidente  que  

acompanhou  as  negociações,  considerando  seu  vultuoso  valor.  Dessa  forma,  

concorreu e se beneficiou com os atos ímprobos descritos nos artigos 10, caput e  

incisos V, IX e XII e 11, caput, ambos da Lei nº 8.429/1992, na forma dos itens 7.1  

e 7.2 desta inicial.

Vale observar que todas as empresas acima listadas  

auferiram vantagens indevidas, tendo em vista que tiveram acesso ao quanto valia  

a propriedade inteira (terreno e construção) e o preço limite para uma construção  

finalizada, o que reforça ainda mais a violação dos artigos da Lei de Improbidade  

Administrativa antes mencionados.

8.5.  Luiz  Fernando  Pires,  Luiz  Eduardo  Monteiro  Pires,  Flávio  Oliveira, 
Antonio Carlos Barbosa de Almeida
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Juntamente  com  as  pessoas  jurídicas,  devem  ser 

responsabilizados seus gestores,  que respondem com seu patrimônio  pessoal, 

quando ilegal e indevidamente praticaram atos em nome da empresa.

Luiz  Fernando  Pires  e  Luiz  Eduardo  Monteiro  Pires 

eram  os  representantes  da  Mascarenhas  Barbosa  Roscoe  S.A  Construções 

quando da realização do negócio jurídico ora combatido, assinando o “instrumento 

particular de promessa de venda e compra com compromisso de construção de 

empreendimento logístico e outros pactos”.

Tendo em vista o alto valor do negócio jurídico, não há 

como admitir que tais pessoas não o acompanharam, participando ativamente das 

negociações com o Postalis. Portanto, também contribuíram para o desequilíbrio 

contratual indevido.

Ademais,  conforme  visto  no  item  anterior,  há  fortes 

indícios de que agiram em conluio com Marcelo de Campos Bicudo, representante 

da Latam Real Estate Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Flávio Oliveira e Antonio Carlos Barbosa de Almeida, 

ambos engenheiros da Mascarenhas Barbosa Roscoe S.A. Construções, também 

devem ser responsabilizados, pois assinaram o primeiro aditivo do contrato. 

Além disso, em razão de sua profissão, tais pessoas 

detinham o conhecimento técnico dos valores envolvidos em obra daquele porte, 

concorrendo para que a Mascarenhas Barbosa Roscoe S.A. obtivesse vantagem 

econômica indevida.

Antonio  Carlos  Barbosa  de  Almeida  também  foi  o 

engenheiro responsável pela elaboração das propostas comerciais apresentadas 

pela Mascarenhas Barbosa Roscoe S.A. Construções e pela Latam Real Estate 
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Brasil  Empreendimentos  Imobiliários  Ltda.  ao  Postalis,  exercendo  o  cargo  de 

Diretor Comercial em ambas as empresas.

Ante  o  exposto,  tais  pessoas  devem  responder,  

juntamente com os representantes do Postalis, pelos prejuízos causados ao erário  

(artigo 10, caput e incisos V, IX, XII, da Lei nº 8.429/1992) e pela violação dos  

princípios  da impessoalidade,  moralidade administrativa  e  eficiência  (artigo 11,  

caput, da Lei nº 8.429/1992), conforme detalhado nos itens 7.1 e 7.2 da presente  

ação.

8.6.  Marcelo  de  Campos  Bicudo,  Gregory  Luke  Fitzsimons,  Patricio  Jose 
Martinelli e Diego Menafra Wilson

Marcelo de Campos Bicudo, sócio e responsável pela 

Latam Real Estate Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda., também assinou o 

contrato em questão.  Assim, concorreu para o prejuízo causado ao patrimônio 

público dos Correios e para o enriquecimento ilícito das empresas envolvidas no 

negócio, devendo responder pelos atos ímprobos previstos nos artigos 10, caput e  

incisos V, IX e XII e 11, caput, ambos da Lei nº 8.429/1992, conforme detalhado  

nos itens 7.1 e 7.2.

Assim  como  Luiz  Fernando  Pires  e  Luiz  Eduardo 

Monteiro Pires, atuou com superioridade em relação ao Postalis, pois tinha em 

mãos todas as informações sobre o  negócio,  contribuindo para o desequilíbrio 

contratual indevido.

Além  disso,  existem  fortes  indícios  que  agiu  em 

conluio  com  os  representantes  da  Mascarenhas  Barbosa  Roscoe  S.A. 

Construções,  pois  mantinha sociedade em comum com Luiz  Eduardo Monteiro 

Pires (Akaroa Empreendimentos Imobiliários S.A.).
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Agrava  sua  situação  o  fato  de  ser  responsável  por 

diversas outras empresas, algumas delas situadas no mesmo endereço da Latam 

Real  Estate  Brasil  Empreendimentos  Imobiliários  Ltda.  e  dedicadas ao mesmo 

ramo de atividade.

Devem ainda integrar o polo passivo da presente ação 

Gregory Luke Fitzsimons, Patricio Jose Martinelli e Diego Javier Menafra Wilson, 

uma vez que, na condição de diretores da Latam Real Estate New Zealand Limited 

e da Angerona Group Trust New Zealand, integraram a cadeia de recebimento de 

valores.

Como diretores  da Latam Real  Estate  New Zealand 

Limited,  detentora  de  99,99  de  participação  na  Latam  Real  Estate  Brasil 

Empreendimentos  Imobiliários  Ltda.,  não  há  como  defender  que  não  tinham 

conhecimento das negociações com o Postalis, ainda mais em razão do vultuoso 

valor e a importância do contrato.

Portanto,  seus  atos  também  causaram  prejuízo  ao  

erário e  violaram os princípios  da impessoalidade,  moralidade administrativa e  

eficiência, na forma dos artigos 10, caput e incisos V, IX e XII e 11, caput, todos  

da Lei de Improbidade Administrativa, conforme relatado nos item 7.1 e 7.2 acima  

expostos.

IX – DO PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

 A indisponibilidade de bens prevista no artigo 7º da Lei 

nº 8.429/1992 é medida de natureza cautelar, que denota estarem presentes o 

fumus boni iuris e o periculum in mora, com o objetivo de evitar o perecimento do 

patrimônio  dos  réus  e,  assim,  garantir  a  futura  recomposição  do  patrimônio 

público.
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O  fumus  boni  iuris encontra-se  devidamente 

demonstrado à vista de todos os consistentes fundamentos de fato e de direito 

acima elencados, além dos documentos que o acompanham, a tornar de rigor a 

concessão de medida liminar pleiteada por este órgão ministerial.

O  periculum  in  mora  também  está  patentemente 

demonstrado, visando tal medida evitar a dilapidação do patrimônio dos réus e a 

frustração  da  provável  sentença  de  procedência  do  pedido.  Isso  porque  a 

alienação de bens necessários a assegurar a aplicação das sanções pecuniárias 

postuladas nesta  ação provocará irremediável  prejuízo ao patrimônio  público e 

social.

Ressalta-se  que  a  jurisprudência  indica  que  não  é 

necessário esperar que os réus comecem a dilapidar ou transferir seus bens para 

declará-los indisponíveis:

“(...) AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE  

BENS. (...).  Desnecessidade de se aguardar que o 
agente  inicie  a  dilapidação  do  patrimônio.  O  
periculum in mora emerge nos termos da inicial, da  
gravidade dos fatos e do montante dos prejuízos. 
Interpretação do art. 37, § 4º, da Carta Magna. Pouco  

importa  a  origem  lícita  ou  ilícita  dos  bens  a  serem 

bloqueados.  Lei  8.429/92.  Agravo improvido.”  (TJRS, 

AI 598409902/RS, 3ª C. Cível. Rel. Des. Vasco Della 

Giustina, J 09.12.1998).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.  

AÇÃO  CIVIL  POR  ATO  DE  IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA.   RECEBIMENTO  DA  INICIAL.  

INDISPONIBILIDADE  DE  BENS.  REQUISITOS  DA 

MEDIDA  CAUTELAR.  FUMUS  BONI  IURIS  E 
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PERICULUM  IN  MORA.  CARACTERIZAÇÃO.  1.  A  

indisponibilidade  de  bens  pode  ser  deferida  quando 

verificada a existência do fumus boni iuris e periculum  

in  mora.  O  perigo  na  demora  da  prestação  

jurisdicional,  apto  a  permitir  a  indisponibilidade  dos  

bens  do  réu,  não  pode  ser  encontrado  apenas  na  

existência  de  atos  demonstrativos  do  interesse  de  

desfazimento  de  bens  por  parte  do  requerido.  

Alienação  e  demais  hipóteses  de  dilapidação  do  

patrimônio  são  atos  instantâneos,  o  que  impede  a  

atuação  coibidora   do  Judiciário.  (...)  (TRF  da  1ª 

Região  -  AG  2007.01.00.029762-6/TO,  Rel. 

Desembargador  Federal  Hilton  Queiroz,  Quarta 

Turma,DJ p.31 de 11/01/2008)

Observa-se, ademais, que a medida ora requerida pelo 

Ministério Público Federal procura impor o menor gravame possível aos réus, pois 

os  bens  tomados  indisponíveis  continuarão  na  posse  e  administração  de  seu 

proprietário – ao contrário do que ocorreria se fosse pedido o sequestro de bens 

previsto no artigo 16 e parágrafos da Lei de Improbidade Administrativa.

Com  estas  considerações,  mister  se  faz  garantir  a 

indisponibilidade dos bens dos réus e o ressarcimento ao erário, além de garantir 

o pagamento de multas civis a serem estipuladas na futura condenação, tudo para 

evitar,  reitere-se,  que  os  réus  possam de  algum modo frustrar  a  eficácia  das 

sanções  cabíveis  pela  prática  dos  atos  de  improbidade  administrativa  acima 

expostos.

Sendo  assim,  a  medida  ora  vindicada  nada  mais  é 

senão garantir a eficácia de uma norma constitucional, qual seja, o artigo 37, § 4º,  

in  verbis:  “Os atos  de improbidade administrativa importarão a  suspensão dos  
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direitos  políticos,  a  perda da função pública,  a  indisponibilidade dos bens e o  

ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da  

ação penal cabível”.

Não é demais ressaltar que, para a consecução de tais 

finalidades,  deve  o  juiz  decretar  a  indisponibilidade  dos  bens  sem  a  prévia 

audiência  das partes  contrárias,  com fundamento no artigo  804 do Código de 

Processo Civil. Acaso seja concedida a oportunidade de manifestação, podem os 

réus se valerem de expedientes escusos para ocultar bens, a fim de frustrar a 

reparação aos cofres públicos.

Em relação ao valor  que  se  pretende acautelar,  R$ 
584.718.498,00 (quinhentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e dezoito 
mil e quatrocentos e noventa e oito reais), vale informar que foi ele obtido a 

partir da soma dos danos causados ao erário e da possível penalidade de multa a 

ser aplicada em caso de condenação (duas vezes o valor do dano).

Ante o exposto,  o Ministério Público Federal  requer, 

liminarmente,  inaudita  altera  pars,  a  decretação da  indisponibilidade dos  bens 

móveis e imóveis dos réus domiciliados no Brasil  e no exterior, com fundamento 

no artigo 12 da Lei nº 7.347/85 e no artigo 7º da Lei nº 8.429/92, em montante 

suficiente para assegurar o integral ressarcimento do dano material e o pagamento 

da multa civil, com incidência de juros e correção monetária, comunicando-se os 

órgãos competentes para as averbações necessárias.

Diante  do  valor  elevado  de  eventual  condenação  e 

visando garantir  o ressarcimento integral  dos prejuízos causados ao patrimônio 

público  dos  Correios,  faz-se  necessário  também  o  bloqueio  dos  bens  das 

empresas  em  que  os  réus  domiciliados  no  Brasil  e  no  exterior possuem 

participação  societária  relevante  ou  que  se  dediquem  ao  mesmo  ramo  de 

atividade, elencadas na tabela abaixo.
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Piazzano Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. (fls. 505/508 do 
IC)

Não há no sistema do Ministério da 
Fazenda registro de participação em 
quadros societários de outras 
empresas.

Mascarenhas Barbosa Roscoe S.A. 
Construções (fls. 509/513 do IC)

1. Fano Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. (CNPJ/MF nº 15.811.877/0001-
30);

2. Lisboa Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. (CNPJ/MF nº 
15.811.877/0001-30);

3. Niteroi Park Ltda. (CNPJ/MF nº 
03.072.248/0001-56). 

Latam Real Estate Brasil 
Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. (fls. 145/147 do IC)

Vega-JJP Participação S.A. 
(CNOJ/MF nº 14.063.367/0001-69).

Luiz Fernando Pires 1. JGM International Participações 
Ltda. (CNPJ/MF nº 20.704.650/0001-
25);

2. Paços de Ferreira Participações e 
Empreendimentos Ltda. (CNPJ/MF nº 
11.217.087/0001-70.

Luiz Eduardo Monteiro Pires Villa Firenze Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. (CNPJ/MF nº 
15.463.197/0001-72).

Marcelo de Campos Bicudo (fls. 
156/162 do IC)

1. Campos Bicudo e Jaloreto 
Advogados Associados (CNPJ/MF nº 
04.247.394/0001-38);

2. Nova Itaquara Participações Ltda. 
(CNPJ/MF nº 14.102.239/0001-87);

3. Quincy Administração e 
Participações Ltda. (CNPJ/MF nº 
19.510.539/0001-19);

4. Bueloni Advogados (CNPJ/MF nº 
02.663.246/0001-79);
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5. Moura Louzada Advogados 
(CNPJ/MF nº 05.938.236/0001-97);

6. Amparo Corporation (CNPJ/MF nº 
05.454.397/0001-05);

7. Auto Posto Belezura Ltda. 
(CNPJ/MF nº 11.122.540/0001-64);

8. Prabodhan Empreendimentos e 
Participações Ltda. (CNPJ/MF nº 
13.099.512/0001-07);

9. Kctex Brasil Assessoria Ltda. 
(CNPJ/MF nº 11.757.777/0001-11);

10. Fininvestimento e Participações 
Ltda. (CNPJ/MF nº 16.436.886/0001-
50);

11. Braintree Administração e 
Participações Ltda. (CNPJ/MF nº 
19.510.523/0001-06);

12. Elarea.Com Empreendimentos, 
Desenvolvimento e Serviços Ltda. 
(CNPJ/MF nº 09.946.205/0001-52);

13. Vega-JJP Participação S.A. 
(CNPJ/MF nº 14.063.367/0001-69).

Gregory Luke Fitzsimons (fls.  
464/469 do IC)

1. Waikato Finance Limited  
(3807116);

2. Braco NO.3 Limited (4453866);

3. Auckland Finance Limited  
(3745996);

4. Export Finance Limited (2200427);

5. Roselea Limited (1643563).
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Patricio Jose Martinelli (fls. 461/463 
e 470/472 do IC)

1. Angerona Group Trust New 
Zealand Limited (3275472);

2. Invertax International Trust Limited  
(5431206).

 

Adicionalmente, requer sejam realizadas as seguintes 

providências:

a) Requisição de indisponibilidade dos veículos em nome dos réus, via Sistema 

RENAJUD;

b) Requisição da indisponibilidade das aplicações financeiras existentes em nome 

dos réus, via sistema BACENJUD 2.0, nos termos do seu regulamento;

c)  Expedição de ofício à  Junta Comercial  de São Paulo  – JUCESP, para que 

registre a indisponibilidade de eventuais cotas titularizadas pelos réus.

X – DO PEDIDO

Com  base  em  todo  o  exposto  e  considerando  os 

elementos de prova produzidos, o Ministério Público Federal requer:

1. a concessão da medida liminar de indisponibilidade de bens, nos termos 

do item acima;

2. a notificação dos réus para oferecerem manifestação escrita preliminar, 

no prazo de 15 (quinze) dias, com documentos e justificações, se for o caso, 

tudo na forma do artigo 17, § 7º, da Lei nº 8.429/1992;
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3.  o  recebimento  da  inicial,  com  a  citação  dos  réus  nos  endereços 

mencionados no preâmbulo para contestarem a presente ação,  no prazo 

legal, sob pena de revelia;

4. ao final, seja a presente ação julgada totalmente procedente, com o fim de:

a) declarar nulo o negócio jurídico de venda e compra do imóvel inscrito na 

matrícula nº 124.797 do 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de 

Jundiaí/SP,  condenando a ré  Latam Real  Estate  Brasil  Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. a promover a devolução dos valores recebidos pela venda, 

com correção monetária e juros de mora;

b)  reconhecer  a  prática  dos  atos  de  improbidade administrativa  descritos 

acima pelos réus, condenando-os, solidariamente, nos termos do artigo 12, 

inciso II e III da Lei nº 8.429/1992, nas seguintes penas:

b.1) ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, no montante de 

R$ 194.906.166,00 (cento e noventa e quatro milhões, novecentos e seis mil 

e cento e sessenta e seis reais);

b.2) à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio;

b.3) à perda da função pública, no caso dos réus representantes do Postalis;

b.4) ao pagamento de multa civil de 2 (duas) vezes o valor do dano;

b.3) à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos  fiscais  ou  creditícios,  direta  ou  indiretamente,  ainda  que  por 

intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo 

de 5 (cinco) anos;
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b.4) à suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos, no caso dos réus 

pessoas físicas;

5. a condenação dos réus nos eventuais ônus de sucumbência cabíveis.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova 

em  direito  admitidos,  tais  como  depoimento  pessoal,  oitiva  de  testemunhas, 

apresentação de documentos e realização de perícia, caso necessário.

Por  fim,  em  relação  às  ordens  judiciais  a  serem  

cumpridas no exterior, o Ministério Público Federal informa que irá retirá-las em  

Secretaria para posterior encaminhamento à Secretaria de Cooperação Jurídica  

Internacional  da  Procuradoria  Geral  da  República  –  SCOI/PGR,  a  qual  

providenciará  os  trâmites  para  cumprimento  no  exterior,  mantendo  de  tudo  

inteirado Vossa Excelência.

Dá-se a causa o valor de R$ 584.718.498,002.

Termos em que, pede deferimento.

São Paulo, 18 de junho de 2015.

Roberto Antonio Dassié Diana
    Procurador da República

2 Dos quais: R$ 194.906.166,00 referente ao prejuízo ao erário e R$ 389.812.332,00 referente à multa 
civil de até duas vezes o valor do dano.
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