
Fato 3 PAGAMENTOS FEITOS A PRETEXTO DE CONTRIBUIÇÕES ELEITORAIS A 

EDUARDO PAES E AO SEU" AffiHADO" POLÍTICO PEDRO PAULO: 

A primeira campanha política de EDUARDO PAES para Prefeito do Rio 
d e Janeiro aconteceu em 2008, quando eu era Diretor de Contratos no 
interior dos Municípios do Rio de Janeiro, por isso não tive qualquer 
contato com a eleição de 2008. Tive conhecimento, no entanto, que 
BENEDICTO JUNIOR, tratou de pagamentos feitos ao candidato. 

A partir de 2010, passei a ser Diretor de contratos na Capital (RJ), 
quando fui d esignado para tratar da d efinição da forma de pagamento 
d os valores negociados por BENEDICTO JUNIOR a pretexto de 
contribuições de campanha para: 

- Deputado Federal de PEDRO PAULO, Secretário de EDUARDO PAES, em 
2010; 

- Reeleição a Prefeito de EDUARDO PAES em 2012; 

- Reeleição a Deputado Federal de PEDRO PAULO; 

Fui apresentado a EDUARDO PAES em 2009, mas até 2012 em todas as 
reuniões que eu tinha com ele, sempre BENEDICTO JUNIOR esteve 
presente. A partir de 2012, passei a ter acesso direto a ele, sempre para 
discutir questões técnicas ou demandas das obras. Jamais tive qualquer 
conversa direta discutindo ou negociando valores d e pagamento a 
qualquer título, o que era feito apenas por BENEDICTO JUNIOR. 

Embora não tenha tratado diretamente deste assunto, tenho convicção 
que os pagamentos feitos a pretexto de contribuições de campanha 
foram fundamentais para que a companhia tivesse acesso privilegiado 
a EDUARDO PAES, o que possibilitava ter com ele uma agenda direta, 
sem burocracia e sem restrições. 

Da mesma forma, o atendimento ao pedido expresso de EDUARDO P AES 
para que fizéssemos pagamentos à campanha a Deputado Federal em 
2010 e 2014 de PEDRO PAULO, Secretário da Casa Civil, igualmente, nos 
colocava em posição favorável em nossas demandas junto à Prefeitura, 
sendo este o nosso propósito. 

Além disso, a companhia era extremamente importante para a 
continuidade e sucesso dos projetos programados por EDUARDO PAES 
em razão da sua capacidade e apetite d e investimento - em PPPs - que 
se coadunava com as pretensões dele e lhe trazia uma economia 
enorme para o Município. Basta dizer que todas as nossas empresas de 
investimento tinham projetos na cidade no governo dele. 



Fato 3 

Deve-se lembrar que os cinco maiores projetos feitos por Eduardo Paes 
decorrem da iniciativa privada. 

Em contrapartida, tínhamos acesso privilegiado ao Prefeito EDUARDO 
PAES, o qual, muitas vezes interferiu pessoalmente para que entraves 
que dificultavam o andamento de programas implementados pela 
companhia se resolvessem, por exemplo, para resolver dificuldades de 
recebimentos de valores decorrentes de contratos, o que em razão do 
acesso privilegiado, aconteceu por diversas vezes. 

Neste caso, quando havia atrasos nos pagamentos, eu procurava 
EDUARDO PAES externando as nossas pendências e este se comprometia 
a falar com o Secretário de Obras para resolvê-las, o que de fato, 
aconteceu com o restabelecimento dos pagamentos. 

Além disso, o meu acesso privilegiado, permitia que eu levasse a ele 
propostas de investimentos - PPPs - e discutisse sobre sua viabilidade. 
O Parque Olímpico foi uma destas propostas aceitas e implementadas. 

DADOS DE CORROBORAÇÃO: 

- prova de atraso nos pagamentos e a sua regularização em prazo; 

PAGAMENTOS FEITOS A PRETEXTO DE CONTRIBUIÇÕES ELEITORAIS VIA 

CAIXA 2 PARA A CAMPANHA DE PEDRO PAULO A UMA VAGA DE 

DEPUTADO FEDERAL PELO RIO DE JANEIRO EM 2010 

No primeiro semestre de 2010, época em que eu era Diretor de 
Contrato responsável por projetos na cidade do Rio de Janeiro, 
BENEDICTO JUN10R me chamou no escritório sede da empresa, 
localizado na Praia de Botafogo, 300, e me comunicou que havia 
acertado com Eduardo Paes um apoio da companhia à campanha de 
Pedro Paulo para a vaga de Deputado Federal pelo Estado do Rio de 
Janeiro. Me foi dito na ocasião que faríamos um pagamento em forma 
de caixa 2 para o candidato. BENEDICTO me disse ainda que EDUARDO 
PAES instruiu que fosse procurado o candidato PEDRO PAULO para 
acertar os detalhes das contribuições, bem como, me informou que o 
codinome que deveria ser utilizado para identificar o pagamento era o 
mesmo de EDUARDO PAES ("neroosinho"), pois o objetivo, ao apoiar o 
Deputado, era atender a um pedido do Prefeito. 
A contrapartida desta doação era manter nosso acesso privilegiado 
com o Prefeito EDUARDO PAES o que nos permitia todas as facilidades 
acima destacadas, o qual havia pessoalmente pedido a contribuição. 
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Então, em seguida, procurei PEDRO PAULO. As reuniões com PEDRO 
PAULO eram, em sua maioria, agendadas diretamente com ele ou com 
a sua secretária RENATA FEÚOO, nos telefones (21) 2976-1069 / 2967-
3081 / 99555-1515 / 982680225 e forma realizadas no escritório do 
Comitê de Campanha. 

Nessa reunião fui orientado por PEDRO PAULO a efetuar pagamentos à 

agência de publicidade APTO PONTO COM COMUNICAÇÃO LTDA ME, 
cujo sócio é o Sr. PEDRO GUIOORENI no endereço situado na Avenida 
das Américas, 1155, sala 1211, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. 

PEDRO PAULO também me orientou que fosse utilizado parte do valor 
com ele combinado para pagamento a terceiros por ele indicados, cujos 
nomes não me recordo. Neste caso, os valores ou eram retirados no 
escritório da companhia na Av. das Américas, 300, Ed . Hong Kong 



1000, Rio de Janeiro ou entregues em endereços fornecidos para esta 

finalidade. 

Localizei e-mail trocado com MARIA LúOA TA V ARES que exemplifica 

esta situação: 
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Passada a programação de pagamento a equipe de HILBERTO SILVA, 
MARIA LúOA TA V ARES m e solicitava por e-mail o endereço para 
entrega e informava a data do pagamento, a qual era repassada para 

PEDRO PAULO. 

Os pagamentos foram operacionalizados e entregues nos endereços 
supracitados pela equipe de HILBERTO SILVA. Embora eu não tenha 
conseguido apurar com precisão os valores pagos a PEDRO PAULO, me 
recordo que foi aproximado a R$ 3 MM, estando abaixo indicados 
aqueles que identifiquei, que totalizam R$ 2,1 MM: 

DATA APTOPONfO COM TERCEIROS 

28/07/2010 R$ 600.000,00 

18/08/2010 R$ 1.000.000,00 

24/08/2010 R$ 400.000,00 



1 29/09/2010 1 1 R$ 100.000,00 1 

O pagamento de R$ 1 milhão acima indicado foi feito na Rua Coronel 
Antônio Arthur Braga, 370/304, bloco 1, edifício Espacio Laguna, Rio 
de Janeiro. 
DADOS DE CORROBORAÇÃO: 

- e-mail trocado com MARIA LúOA TAVARES; 
- registro de pagamentos no sistema Drousys 



Fato 3.1. PAGAMENTOS FEITOS A PRETEXTO DE CONTRIBUIÇÕES ELEITORAIS VIA 
CAIXA 2 PARA A CAMPANHA DE REELEIÇÃO DE EDUARDO PAES A 
PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO EM 2012 

No primeiro semestre de 2012, BENEDICTO JUNIOR, em reunião 
realizada no escritório sede da empresa, localizado na Praia de 
Botafogo, 300, me comunicou que havia acertado com Eduardo Paes 
contribuição eleitoral para a campanha à sua reeleição para a prefeitura 
do Rio de Janeiro. Me foi dito na ocasião que a companhia faria 
repasses em forma de caixa 2 para o candidato. BENEDICTO me disse 
ainda que EDUARDO P AES instruiu que fosse procurado seu 
coordenador de campanha, o Secretário da Casa Civil PEDRO PAULO, 
para acertar os detalhes dos pagamentos. 
O propósito para os pagamentos feitos, como detalhado no tópico 
inicial deste relato, era manter o acesso privilegiado da companhia a 
agenda de EDUARDO PAES, permitindo que pudéssemos tratar 
diretamente com ele, sem burocracia ou qualquer dificuldade, sobre 
atrasos de pagamentos ou qualquer problema na execução de nossos 
contratos. 

As reuniões com PEDRO PAULO, a quem eu já conhecia em razão das 
contribuições feitas a sua campanha em 2010, eram, em sua maioria, 
agendadas diretamente com ele ou com a sua secretária RENAT A 
FELÍOO, nos telefones (21) 2976-1069 / 2967-3081 / 99555-1515 / 
982680225. Em reunião realizada no Palácio da Cidade, situado na Rua 
São Clemente, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, Pedro Paulo orientou-me a 
efetuar pagamentos a Renato Pereira da agência de publicidade Prole 



responsável pela campanha de todo o PMDB no Rio de Janeiro. Eu 
questionei a Pedro Paulo como eu combinaria os pagamentos com 
Renato Pereira, dono da Prole, quando então ele me disse que Renato 
estava do lado de fora da sala e entraria na sequência para tratar deste 
assunto. Combinei com RENATO que os pagamentos seriam feitos via 
entregas semanais/ quinzenais de dinheiro na Av. Portugal, 54, Urca, 
Rio de Janeiro/RJ (escritório da Prole). 

Até então, apesar de ter feito pagamentos para a PROLE em outra 
oportunidade (2010) e ter falado com RENATO PEREIRA por mensagem 
BBM, ainda não o conhecia. Essa foi a primeira vez que estive com ele 
pessoalmente. 

A partir desta data, todos os contatos foram feitos diretamente com 
RENATO PEREIRA. 

O codinome utilizado para estes pagamentos era "nervosinho" e 
"nervosinho CP". 



Os pagamentos foram operacionalizados e entregues no endereço 
supracitado, p ela equipe de HILBERTO SILVA. Embora não me recorde 
com exatidão do valor pago em 2012, recordo-me que o valor foi 
aproximado a R$ 23MM. Identifiquei até o momento, os seguintes 
pagamentos, os quais totalizam R$ 11,6 MM e US$ 5,7 MM: 

25/06/2012 R$ 300.000,00 

25/06/2012 R$ 800.000,00 

25/06/ 2012 R$ 1.470.000,00 

23/07/2012 R$ 800.000,00 

23/07/2012 R$ l .500.000,00 

30/07/2012 R$ 800.000,00 

30/07/2012 R$ 1.500.000,00 

20/08/2012 R$1.500.000,00 

20/08/2012 R$ 500.000,00 

20/08/2012 R$ 200.000,00 

27/08/2012 R$ 800.000,00 

27/08/2012 R$ 1.500.000,00 

O pagamento relativo a U$ 5,7 milhões foi feito em duas contas 
diversas: 
l)Banco Banif- Banco Internacional do Funchal S.A - Lisboa, Portugal. 
Swift: BNlFPTPL 
Account of: Banif International Bank Ltd., Nassau, Bahamas 
Account: 40-825112 
Further credit: Waterford Management Group Inc. 
201, Rogers Office Building Edwin Wallacce Key Drive 
George Hill, Anguilla 
Account: 088-10355328 
U$ 2milhões 

2) JP Morgan Chase & Co, NY 

Swift CHASUS33 
Aba: 021000021 
Beneficiary bank: 
Bank Privée Espírito Santo S.A. 
A venue General Guisan 70 
Pully, Switzerland 
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Swift: CFESCH22 
Beneficiary: Siwa Capital Group Inc. 
Account: 800847 
Iban: CH5708330080084701200 
U$3.700 mm 

DADOS DE CORROBORAÇÃO: 

- cópia dos swifts BNIFPTPL e CHASUS33 acima citados 
- registro no sistema DrouS1Js; 
- e-mail de cobrança do pagamento; 
- mensagens trocadas com RENATO PEREIRA 

PAGAMENTO FEITOS A PRETEXTO A CONTRIBUIÇÕES ELEITORAIS VIA 
CAIXA 2 PARA A CAMPANHA DE REELEIÇÃO DE PEDRO PAULO A UMA 
VAGA DE DEPUTADO FEDERAL PELO ESTADO DO RIO DE JANEffiO EM 
2014 

Em 2014, aproximadamente no final do primeiro semestre, fui 
chamado pelo prefeito Eduardo Paes para uma reunião de trabalho na 
sede da Prefeitura, como era de costume, para tratar de diversas 
questões relativas às obras em execução no Município e que eram de 
responsabilidade da CNO e de outras empresas a ela consorciadas. 
Logo após o término da reunião, o prefeito EDUARDO P AES pediu para 
que eu ficasse com ele na sala para tra tar de outro assunto. En tão, ele 
me questionou se eu estava apoiando financeiramente a campanha de 
reeleição a Deputado Federal do então Secretário da Casa Civil, PEDRO 
PAULO. Eu afirmei que sim e informei que já havia sido procurado por 
PEDRO PAULO para um almoço em que trataríamos do apoio. 
Posteriormente, em um almoço em restaurante no Centro do Rio de 
Janeiro, chamado Giuseppe Grill, localizado na Rua da Quitanda 49, 
PEDRO PAULO me solicitou contribuição para a sua campanha de 
reeleição. Em seguida, levei o assunto a BENEDICTO JUNIOR, que 
aprovou o pagamento no valor de R$ 300 Mil. O pagamento foi 
realizado com recursos de caixa 2, com a ciência e concordância de 
PEDRO PAULO, que indicou seu chefe de gabinete, FERNANDO DUBA, 
para receber o referido valor. 

y //A/ 



Os pagamentos foram operacionalizados e entregues para FERNANDO 
DUBA no endereço localizado na A v. das Américas, 3500 - Condomínio 
Le Monde - Edifício Hong Kong, pela equipe de HILBERTO SILVA com 
datas e valores que conseguimos levantar até a presente data, conforme 
tabela abaixo: 

12/ 05/2014 R$ 150.000,00 

22/09/2014 R$ 150.000,00 

Após PEDRO PAULO receber o pagamento, me encaminhou uma 
mensagem de whatsapp reclamando do valor, o qual considerou muito 
baixo. 
A contrapartida desta doação era manter nosso acesso privilegiado 
com o Prefeito EDUARDO PAES, o qual havia pessoalmente pedido a 
contribuição. 
O codinome utilizado para identificar o pagamento era "nervosinho". 

DADOS DE CORROBORAÇÃO: 

- registro de pagamentos no sistema Drousys; 
- registro na agenda telefônica de LEANDRO AZEVEDO: (21) 99555.1515; 
- registro na agenda telefônica de EDUARDO PAES: (21) 98909.0004 e 
suas Secretárias TEREZINHA LAGO (21) 98909.1256 e CRISTIANA e 
YOLANDA: (21) 2976.2815; 2976.2812 



- extrato do cartão de crédito corporativo com o qual foi paga a conta 
do restaurante GIUSEPPE GRILL; 




