
MPF
Ministério Público Federal

Procuradoria da República no Paraná

Força-Tarefa Lava Jato

COPIi
www:prpr. Mpf.-gov.

lavajato.mpf.mp.br

Ofício N° 344/2016 - PRPR

(Favor mencionar esta referência na resposta)
Curitiba, 11 de fevereiro de 2016.

(Único n° 00004536/2016)

Ao Senhor Responsável Legal

TELOS EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - EPP

Rua César Lombroso, 49, conj. 301, Rio Branco

CEP 90420130, Porto Alegre/RS

Referência: PIC 1.25.000.003350/2015-98

Assunto: Solicitação de documentos e informações

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o, com base no art 8o, IV, da Lei

Complementar n° 75/93, a fim de instruir procedimento investigatório criminal,

considerando a identificação de pagamentos dessa empresa em favor da L.I.L.S.

PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA. (CNPJ 13.427.330/0001-00),

requisitamos sejam fornecidas a essa Força-Tarefa, no prazo de 5 dias, informações e

cópia eletrônica (via mídia digital) de documentos, a saber:
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a) Cópia do(s) contrato(s);

b) Cópia das notas fiscais;

c) Responsáveis pela contratação;

d) Comprovantes dos pagamentos efetuados;

e) Locais, datas e horários das palestras;

f) Vídeos da(s) palestra(s) proferída(s);

g) Fotografias do evento;

h) Cópia dos materiais de divulgação (harmefs, e-mails, etc)
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ

Comprovação do pagamento de despesas do palestrante, mediante a
remessa de cop.as eletrônicas dos comprovantes das passagens aéreas por ele
utilizadas, hospedagem, alimentação, locomoção, etc;

j) Responsável pela organização do evento;

Número de participantes, bem como relação com identificação telefones
e endereços de 30 (trinta) pessoas que estiveram presentes em cada palestra-

Natureza do evento (se a palestra foi restrita aos executivos e
empregados da contratante ou aberta a participação de terceiros);

m) Relação de autoridades, brasileiras e estrangeiras, que estiveram
presentes no evento;

n) Identificação de co-patrocinadores do evento e respectiva forma de
participação;

Atenciosamente,

50N HEN BON

USUÁRIO PAI

Procurador Regional da República

JUUO CARLOS MOT7A NORONHA

Procurador d/República

ATHAYDB1 BBRO COSTA

Procurador da República

(BAC)

Rua Marechal Deodoro. 933, Centro - Curitiba/PR - CEP 80.060-010
Fone (0xx41) 3219-8700 - Fax (0xx41) 3219-8778
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EXMOS. PROCURADORES DA REPÚBLICA
FORÇA TAREFA DA LAVA JATO EM CURITIBA/PR

PIC n. 125000003350/2015-98

Oficiada: TELOS EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA
Objeto: Resposta ao oficio n. 344/2016

TELOS EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n'

07.623.232/0001-45, por seu representante
legal PEDRO HENRIQUE LONGHI, inscrito no CPF

sob o n. 465.027.260-20, residente e
domiciliado na RUa Itapitocai, n. 896, em

Alegre/RS, vem a presença desta
AUTORIDADE MINISTERIAL para responder ao

oficio n. 344/2016, conforme os fatos
fundamentos abaixo.

e

I. INTRODUÇÃO

srs

i*. . realização de pesquisas

curadoria d! ° <T ' 3 or^--çâo, mOntagem .
curadoria de seminários e exposições, projetos -ie

rr^ e narketÍn e o J5SLS

Neste âmbito, a TELOS foi
a mentora

através de palestra-
personalidades mundiais. P^iestrao
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3. Ao longo de dez anos de existência, mais de uma

centena de renomados intelectuais nacionais e

internacionais foram chamados ao palco cio "Fronteiras do

Pensamento" para realizar conferências, dentre eles:

Ferry, Amartya Sen, Bernard-Henri Lévy, Daniel Comi.-

Bendit, Edgar Morin, Edmund Phelps, Garry Kasparov, Grc

Harlem Brundtland, José Ramos-Horta, Mario Vargas Llosa,
Richard Dawkins, etc.

4. 0 sucesso da iniciativa, pioneira no país,
garantiu não somente sua permanência ac longo desta

década como também sua expansão, com edições em Salvador
(2008, 2009, 2013, 2014 e 2015} e em São Paulo (desde
2011 até hoje).

5. Pela sua representatividade, o "Fronteiras do
Pensamento" é patrocinado por grandes empresas do país.

Desde o início, recebeu patrocínio da COPESÜL

(posteriormente adquirida pela BRASKEM), contando hoje

com parceiros como o Hospital Sírio Libanês, a ünimed,"a

FECOMERCIO, a PUCRS e a UFRGS, dentre outros.

6- razão desta reconhecida expertise na
idealização e no planejamento de palestras com

personalidades de bastante peso no cenário mundial, a

curadoria do "Fronteiras do Pensamento", através do

cientista político e professor Fernando Schuler, foi

conta taça pela sua patrocinadora BRASKEM/ODE3RECHT para

que prestasse serviços |Q idealização,

planejamento/logística de duas palestras do interesse da

empresa, notadamente do recém ex-presidente Luiz Inácio

Lula da Silva, devendo adquirir os direitos de
imagem/autorais do palestrante.

7. Enquanto a TELOS era contratada em razàc do seu

know how na idealização e logística de palestras,
mostrava-se ali uma oportunidade de que a TELOS atingisse

um novo mercado, não sò trazendo personalidades

internacionais para palestrarem no país como, então

levando personalidades nacionais para palestrarem nó
estrangeiro.

8. Assim, a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A (CNO)
contratou cm 05/04/2031 a TRT.Ofi, . | nando *
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idealização e planejamento (organização logística) de
duas palestras de ex-presidente Luiz Inácio Lula da

Silva, que realizar-se-iam no Panamá e na Venezuela (DOC
02) .

9. A equipe da TELOS, especialmente guiada por SUZANA

GUIMARÃES, responsável pelo gerenciamento de todas as
contratações internacionais dos conferencistas vinculados

projeto "Fronteiras do Pensamento", procedeu a

organização logística das palestras, idealizando datas de

saída e chegada nos locais, contatando motoristas,
visitando e procurando possíveis hotéis, contatando
seguranças, etc, tanto na Cidade do Panamá quanto em

Caracas (DOC. 03).

10. 0 trabalho objeto do contrato foi efetivamente
desenvolvido pela TELOS no Panamá e na Venezuela, com os

necessários deslocamentos de SUZANA GUIMARÃES àqueles

países e o desenvolvimento da fase precursora dos" dois
eventos.

11. De fato, a palestra na Cidade do Panamá ocorreu
como planejada, no Gran Salon do Hotel Sheraton Atlapla

para autoridades, empresários, investidores e executivos

convidados pela CNO, cujo contato no Panamá fei o Sr.
Paulo Levita.

12. Todavia, a TELOS foi comunicada que a palestra em
iças/Venezuela não ocorreria, pois havia mu

dificuldades no cenário político daquele país. E, -endo

em vista que a TELOS já havia sido contratada para a

idealização e planejamento de duas conferências, o evento
em Caracas/Venezuela foi cancelado e a palestra

substituída por outra, que também era de interesse da

contratante no Fórum de Comandatuba/BA. durante c IX

Encontro de Empresários da América Latina - Pais e
Filhos, promovido por Carlos Slim.

- A possibilidade de mudança de local das Palesrra<=
ntratadas foi prevista no contrato assinado pela CNO

p a TELOS, Cláusula 6\ por motivos de força maior ou

caso fortuito, desde que o obneto ca fala determinada
fosse semelhante (DOC. 02), o que de fato ocorreu com a
exposição do tema "Os desafios da América Latina"

■ ■
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14. Apesar do cancelamento e da substituição da
segunaa palestra contratada, as duas falas do ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram realizadas,
corno previsto.

15. Para tanto, a TELOS adquiriu os direitos de

imagem e direitos autorais do palestrante, assinando dois

rontratos com a L.I.L.S PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAÇÕES

LTDA., ambos em 19/05/2011, prevendo exatamente os dois
eventos com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da S
{DOC. 04).

16. Assinados os contratos, houve o repasse de
valores a L.I.L.S em duas TED's. A primeira, em

06/06/20H, no valor liquido de RS 325.000,00
correspondente à palestra na Cidade do Panamá - a

segunda, em 24/05/2011, no valor liquido de B-

306.908,46, referente á palestra na Venezuela (DOC. 05).

17. Scbre estas operações, todos os impostos devidos
foram retidos e pagos (DOC. 06 - ISS e DARF's!.

18. A TELOS cumpriu rigorosamente o que reza o
contrato. Prestou todos os serviços pelos quai5 foi

contratada pela CNO, como demonstram os documentos e

fotos anexos a esta resposta. Inclusive com o

deslocamento fisico da colaboradora SUZANA GUIMARÃES para
Cidade do Panamá e Caracas. Após, por determinação da

contratante/patrocinadora houve a modificação do lo-al da

segunda conferência de Caracas para Comandatuba, na
Bahia.

19. Sublinhe-se que não era objeto do contrato,
contudo, a organização dos eventos em si, nem das

inscrições ou do controle de presenças, nem de

assistentes e nem de autoridades. O objeto contratual era

especificamente o patrocínio das palestras (cláusula 3a,

3.1), sua idealização e planejamento logístico, com a
obtenção de autorizações relativas a direitos auto:
eventualmente exigidos.

20. Após estas duas contratações, a TELOS não mais

contratada pela patrocinadora CONSTRUTORA NORBERTO

4/9



ODEBRECHT S.A. para organizar a logística de palestras
Assim, a TELOS, resumidamente, entende que, apesar da
substituição da palestra de Caracas pelo Fórum
pi! em Ccnandatuba, na Bahia, os serviços

TELOS e VT, ^ ° (COm S TEL°S) ™° P^âTELOS (com a L.I.L.S), conforme contratos anexados, forarP
integralmente cumpridos.

II. RESPOSTAS ÀS ALÍNEAS ELENCADAS NO OFÍCIO N. 344/2016

21. De pronto, a TELOS EMPREENDIMENTOS CULTURAIS
LTDA., através de seu representante signatário, coloca-se
.nteiramente à disposição desta Autoridade para demais
questões que não forem esclarecidas nas respostas abaixo
Se]a Pes^lmente, por escrito ou por meio de s"eus
aavogados.

n idd/9^ enCamÍnhâdos a TELOS pelo oficio
n. 344/2016, seguem os seguintes apontamentos:

(A) CÓPIA DOS CONTRATOS

A TELOS apresenta três contratos.

r COntrato entre a patrocinadora CNO e a
ri8" 05/04/2011 por Luis Ma,eri e Pedro
Longhi, respectivamente,

seguem anexos os contratos da TELOS com a L I r
«amados em 19/05/2011, referentes a (T, palestra
anan,a pela qual foi pagQ q vaIor' '^«^

rt s^e JrrlSt
Comandatuba/BA, pr^.e.ra.ente ' planeja " !
Caracas/Venezuela, pelo valor bruto deRS 345 423
como rep.8ae líquido de R5 306.908,46, em 24/05/-

° ^ V13ta ° desc°^ * ISS incide'nte ne. te u ^

(B) CÓPIA DAS NOTAS FISCAIS

Segue em anexo (DOC. 07): (i) :,,t3 Fiscal „ x
L.I.L.S para a TELOS e (ii) Nota FiscaI n ^ ■

5/9



L.I.L.S para a TELOS; bem como (iii) comprovantes de
pagamento de ISS e DARF s (DOC. 06).

0493

ÍC) RESPONSÁVEIS PELA CONTRATAÇÃO

Conforme os contratos referidos, em 05/04/2011 foi
assinado instrumento de patrocínio entre a CNO e a

ÍSrn' » reP"Sentante da contratante Luiz Mameri e
Pedro Henrique Longhi, respectivamente (DOC 02) Os
contratos de 19/05/2011 entre a TELOS e a L IVi s
foram assinados por Fedrc Henrique Longhi e' Paulo
Okamoto, neste caso sob a orientação do advogado£
L.l.L.S, Dr. Paulo Cangussu André {DOC. 04).

(D) COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

Todos os repasses destas contratações foram
devidamente registrados, conforme comprova-se com o

^t °J° BanC° Sai!tander de conca bancária da empresa
de maio e junho de 2011 (DOC. 05).

(E) LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS DAS PALESTRAS

A partir do relato fático exposto na
cíosta ■—»«-.— --

TELOS e prestadas pela L.I.L.S duas palestras:

HOTEL

COMANDATUBA/BA

IX ENCONTRO DE

EMPRESÁRIOS DA
AMÉRICA LATIN \

PAIS&FIJ.HOS

Promovido por Carlos

Sbni

CIDADE DO

PANAMÁ

HOTE1 SU1-:r,\Im\

ATLAPLA-GRAK
SA] i ■ ■

Para autoridades,

cmprcsi

invcstid i

As 20h

b/9
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(F) VÍDEOS DA(S) PALESTRA(S) PROFERIDA(S)

Tendo em vista que a contratação da TELOS deu-se
somente quanto á organização logistica das palestras e

aquisição de direitos de imagem/autorais, não foi
objeto do contrato a cobertura fotográfica e
videográfica dos eventos, embora o contrato entre a
TELOS e a L.I.L.S (Cláusula Terceira, 3.1) permitisse a
gravação em forma de vídeo e áudio, "somente para uso
interno" e desde que fornecida cópia integral ao
palestrante.

ÍG) FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS

Da mesma forma que acima referido, não foi objeto
do contrato feito entre a CNO e a TELOS a cobertura
fotográfica e videográfica dos eventos. De outra sorte,
a ELOS junta neste ato as fotos do planejamento
Logístico das viagens que compreendiam o objeto do
contrato, especialmente das acomodações que seriam

utilizadas na Cidade do Panamá/Panamá e em
Caracas/Venezuela, comprovando a efetiva execução de=ta
parte do trabalho (DOC. 03).

(H) CÓPIAS DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO {BANNERS E-
MAILS, ETC.)

A TELOS não possui materiais de divulgação dos
eventos, pois sua organização logistica restringia-se
as palestras de Luiz Inácio Lula da Silva e não
propriainen-e aos eventos - vide Cláusula Terceira cio

contrato entre a patrocinadora CNO e a TELOS.

(I) COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESAS DO
PALESTRANTE, MEDIANTE A REMESSA DE CÓPIAS ELETRÔNICAS
DOS COMPROVANTES DAS PASSAGENS AÉREAS POR ELE
UTILIZADAS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO, ETC.

A TELOS não foi a responsável pelo pagamento de

despesas do palestrante, sendo da patrocinadora estes

encargos, conforme Cláusula 4" - 4.3 do contrato (DOC
02) .

<J) RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO

A organização dos eventos não cabia a TELOS.



No Panamá, a CNü/Panama foi responsável pela
organização. A TELOS idealizou e geriu tão somente a

palestra contratada com a L.I.L.S e foi responsável
pelo planejamento e pela logística da viagem Brasil-
Panama-Brasil, com escolha de estadia/hotel,
contratação de seguranças e motoristas, etc, além da
aquisição dcs direitos de imagem/autorais.

_ Em Comandatuba/BA, a equipe do Fórum Empresarial
foi responsável pela organização. A TELOS juntamente
com o curador do "Fronteiras do Pensamento" e cientista
político, Fernando Schuler, idealizaram o objeto da
fala do ex-presidente palestrante, no âmbito do tema
Os desafios da América Latina", com base no ccnt-

poiitico e econômico brasileiro á época.

(K) NÚMERO DE PARTICIPANTES, BEM COMO RELAÇÃO COM
IDENTIFICAÇÃO, TELEFONES E ENDEREÇOS DE 30 (TRINTA)
PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESENTES EM CADA PALESTRA

A TELOS não foi a respons ivel pelo controle d*
presenças dos participantes em nenhum dos eventos
realizados. Os registres devem constar nos arquivos da
contratante/patrocinadora e/ou organizadora.

(L) NATUREZA DO EVENTO (SE A PALESTRA FOI RESTRITA
AOS EXECUTIVOS E EMPREGADOS DA CONTRATANTE OU ABERTA A
PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS)

m A?r\eáita-se Sue «a Cidade do Panamá/Panamá, os
Z h %eram/a CN° BRASIL e da CN0 PANAtó e no
Fórum de Comandatuba/BA as inscrições para o evento
estavam abertas ao público.

CM) RELAÇÃO DE AUTORIDADES, BRASILEIRAS
ESTRANGEIRAS, QUE ESTIVERAM PRESENTES NOS EVENTOS

conVft-.IEL°S nâ° fOÍ â resPQnsável pelo controle de
convites e presenças nos eventos nem de assistentes
nem d. Autoridades. Os registros devem constar nos

^^" —atante/patrocinadora e/ou

DfBJ?J IDENTIFICAÇÃO DE CO-PATROCINADORES DO EVENTO E
RESPECTIVA FORMA DE PARTICIPAÇÃO E

A TELOS não foi a responsável pe:a procura de
=opatrocinadores. Os registros devem constar nos

arquivos j contratante/patrocinadora e/Ou
organizado] .

■
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III. CONCLUSÃO

23. Diante destas informações e dos documentos

anexados, a TELOS EMPRRENDIMENTOS CULTURAIS LTDA. afirma

que o objeto do instrumento pelo qual foi contratada pela

patrocinadora CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A foi

devidamente prestado e registrado. Afirma que as

palestras contratadas junto a L.I.L.S, da mesma forma,

>ram prestadas, apesar do reagendamento de uma das

palestras - de Caracas/Venezuela para a ilha de

Comandatuba/Brasil, na Bar , conforme previsão

contratual, inclusive.

24. Por fim, a TELOS EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA.

coloca-se inteiramente à disposição desta Autoridade para

prestar outros esclarecimentos que sejam necessários,

reafirmando seu compromisso com a cultura e o

desenvolvimento intelectual e cientifico deste pais.

DOCUMENTOS ANEXOS

DOC. 01 - alterações 1;2;3;4;5 do contrato social da TELOS
DOC. 02 - Contrato de patrocínio entre CNO e TELOS;
DOC. 03 - Fotos e e-mails;

DOC. 04 - Contratos entre a TELOS e a L.I.L.S;

DOC. 05 - Extrato bancário da TELOS de maio/junho de 2011-
DOC. 06 - ISS e DARFS pagos pela TELOS;

DOC. 07 - NF. 14 e NF. 11 da L.I.L.S para TELOS;

De Porte Alegre para Curitiba,

em 14 de março de 2016.

TELOS EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA.

CNPJ 07.623.232/0001-45

■
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CONTRATO DF PATROCÍNIO

I. CONSTRUTORA NOKBF.KTO ODEBRECHT S.A. pessoa jurídica de direito privado inscrita
no CNPJ sob o numero I5.IO2.288/032.1-S6. com sede na AV. Rebouças, .197. Pinheiros. CEP 05402-
919. na cidade de Sào Paulo, neste ato representada em conformidade cora o seu Estatuto Social
doravante denominada simplesmente "PATROCINADORA": e.

II. TELOS EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTOA, pessoa jurídica de direito privado
nscrita sob o CNPJ/MF sob o numero 07.623.232/0001-45. com sede na Rua César Lombron]
49/301, na cidade de Porto Alegre. Estado do Rio Cirande Do Sul, neste ato representada em
conformidade enm n seu Isütiut.» Social, doravante denominada simplesmente "PATROCINADA";

\s Parles acima identificadas têm, entre si. justas e acertadas o presente Contrato, que se reaeri pelas
cláusulas aeguimes:

CLÁUSULA Ia- DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 O presente Contrato tem como objeto o patrocínio de palestras a serem realizadas nas cidades
do Panamá/Panamá e em Caracas/Venezuela, ao evento denominado de "Os desaftm paru a
América Latina". As palestras serão realizadas por Luis Inácio Lula da Silva, doravante denominado
simplesmente, como Palestrante.

CLÁUSULA V - DOS BENEFÍCIOS DA PATROCINADORA

2.1 A PATROCINADORA lera direito aos seguintes benefícios, nos quais 8 PATROCINADA se
obriga a fornecer:

S Logomarca em todas as peças gráficas do evento;
' I .ogomareii do patrocinador no painel de fundo do auditório principal do evento:
^ Citação do nome da empresa patrocinadora durante o evento;

CLAUSl LA3J - DA RESPONSABILIDADE DA PATROCINADA

3J Cabe exclusivamente, à Patrocinada a idealização e planejamento das palestras, bem como a
..hicnyã.. Jl- i-M,s as aulori/aviSei relativas aos direitos autorais, eventualmente, envolvidos incluindo
autorizações e licenças necessárias à execução do presente contrato.

CLÁUSULA 4" - DO VALOR DO PATROCÍNIO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

4.1 O valor do patrocínio é de RS 900.0011,00 (novecentos mil reais), o qual será pago ate 30/05/2011
mediante a apresentação de recibo, no qual será indicada conta corrente para a realização do respectivo
deposito bancário.

4.2 Os recursos financeiros referidos na Cláusula 4.1 devem ser aplicados exclusivamente na
realização dos objetivos aqui (ratados.

PA fRnr.v xrílpA0" * almTaçà0 e transP°rte d" Patetfraato e equipe, podem ser arcados pela
t A I KOC (NAIX)RA. a seu exclusivo critério.

CLÁUSULA 5" DA DENÚNCIA REALIZADA COM MENOS DE 90 (NOVENTA) DIAS DF
ANTECEDÊNCIA DA REALIZARÃO DO EVENTO

5.1 - Caso a PATROCINADORA denuncie o Contrato com menos de 90 (noventa) dias de
antecedência da realização do evento, mediante prévio envio de notificação escrita, deverá fazê-la
mediante o pagamento da indenização pró-fíxada nos termos abaixo:

l I
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ÍSai"VQ'""T \nmc) c 6"(5essenlaldUB
^ I ' ;!1d""lu«â» d« 50% (cinqüenta por cento) do valo, pago a
descrito nu Cláusula Quarta:

ai' "c :5% (vmlc *S
' ™ <lrimil> "ias "«*» d" tofcio d" Eve

CUl'Sl'LA "" "" EVENTUAL DMPEIHMENTO K/OL CANCELAMENTO DO EVENTO

CI.ÁISILA7- 1>A MITLTA

c l)"Ilits P*"***1»* ifid, Hca estipulada a multa contratual

danos diretos, indepandenttmente d. cobrança da muita, qae seri ,c,npa-

ITLAy- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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(a) Sc para a Patrocinadora:

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.AV. Rebouças, 397, Pinheiros CEP
05402-919: na cidade de São Paulo. Lstado de Silo Paulo.

(b) Se para a Patrocinada:

II LOS EMPREENDIMENTOS CULTURAIS I.TDA. Riu. César Lombroso, 49/301 na
cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande Do Sul.

CLÁUSULA 9' - DO FORO

Fica eleito o Foro do Estado de São Paulo, com a exclusão de qualquer outra por mais privilegiado que
seja nara dirimir qualquer controvérsia que possa surgir na execução do presente Contrato, regendo-se
pela legislação em vigor iodos os casos não prm istos no presente instrumento contratual.

Por estarem as Partes de pleno acordo, assinam o presente na presença de 2 (duas) testemunhas e era 2
(duas} vias de igual teor e forma.

São Paulo - SP. Oó de iibrít de 201 I.
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