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POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ

DRCOR - Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado

Grupo de Trabalho Operação LAVAJATO

RELATÓRIO PARCIAL

INQUÉRITO:

IPL: 184/2016 (5006597-38.2016.4.04.7000)

1. HISTÓRICO DOS FATOS

Em um breve histórico, a presente investigação tem origem nos Autos nD

5006597-38.2016.4.04.7000, instaurado para apurar possível ocorrência dos delitos previstos

nos ait 1o da Lei 9.613/98, art. 317 e 333 do Código Penal e art. 2o da Lei 12.850/13, dentre

outros que vierem a ser identificados no decorrer das investigações, tendo em vista a

existência de elementos que apontam que propriedade rural localizada em Atlbaia/SP (Sítio

Santa Bárbara e Santa Denise), matrículas n. 55422 e 19720, registrada em nome de JONAS

LEITE SUASSUNA FILHO (CPF 46598480787), FERNANDO BITTAR (CPF 13189628890) e

LILIAN MARIA ARBEX BITTAR (CPF 288414798-50), teria como proprietário de fato o ex-

Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (CPF 070.680.938-68).

Outros fatos como a utilização da LILS PALESTRAS para recebimento de

valores com origem em empresas investigadas no âmbito da Operação Lavajato em razão de

terem participado do esquema de desvio de recursos da PETROBRAS, encontram-se em

apuratórios apartados.

Da mesma forma, a participação de LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA na

organização criminosa que atuou junto à PETROBRAS encontra-se investigada no âmbito de

inquérito policial junto ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
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2. DO HISTÓRICO DAS INVESTIGAÇÕES

A fim de estabelecer o objeto dos presentes autos, cabe destacar a aquisição

dos imóveis sob registro n° 55422 e 19720, registradas em nome de JONAS LEITE

SUASSUNA FILHO (CPF 46598480787), FERNANDO BITTAR (CPF 13189628890) e LILIAN

MARIA ARBEX BITTAR (CPF 288414798-50).

Consta na fi. 13 cópia da escritura de venda e compra, lavrada perante o 23°

tabelião de notas de São Paulo, na qual figura como adquirente a pessoa de JONAS LEITE

SUASSUNA, em 29 de outubro de 2010, do imóvel objeto da matrícula n° 19720, com área de

10,22 hectares, sem benfeitorias, denominado Sítio Santa Denise, pelo valor de R$

1.000.000,00.

Consta nas fls. 70/72 cópia da matrícula nD 55.422, correspondente ao Sítio

Santa Bárbara, com área de 3,57 hectares que, conforme registro averbado sob nc

R.06/55.422, a escritura de venda e compra, lavrada em 29 de outubro de 2010, também

perante o 23" Tabelionado de Notas de São Paulo, pela qual figuram como adquirentes da

propriedade FERNANDO BiTTAR e LILIAN MARIA ARBEX BITTAR, pelo valor de RS

500.000,00.

Nas fls. 78/79 conta termo de depoimento de CLÁUDIO BENATTI, técnico em

agrtmensura, responsável pela ART 92221220110091610, onde o mesmo confirma ter sido

contratado para levantamento planialtimétrico na propriedade Sítio Santa Bárbara por

ROBERTO TEIXEIRA.

Consta nas fls. 89/95 termo de declarações de ELCIO PEREIRA VIEIRA, caseiro

do sítio, vulgo MARADONA.

Nas fls. 101/102 consta termo de declarações do proprietário anterior dos

imóveis, ADANTON EMÍLIO SANTARELLI.

Nas fls. 111/114 constam os termos de declarações dos funcionários do cartório

do 23° Tabelionato de Notas de São Paulo, GILBERTO AMARAL DE SOUZA e JOÃO NICOLA

RIZZI. Na fl. 115, consta a oitiva em termo de depoimento da pessoa de MATUZALEM

CLEMENTONI, proprietário de uma loja de antigüidades em ATIBAIA/SP.

Consta nas fls. 119/185 laudo pericial n° 392/2016, de exame de local, onde

foram descritas as propriedades das matrículas sob investigação, onde se destacam as
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seguintes conclusões (apostas nas fls. 183/185):

- identificação de inúmeros objetos pessoais vinculados às pessoas de LUIZ

INÁCIO LULA DA SILVA e sua esposa MARISA LETICIA LULA DA SILVA, localizados

mormente na casa principal;

- inexistência de evidências materiais de uso da propriedade pelas pessoas de

FERNANDO BITTAR e JONAS LEITE SUASSUNA FILHO;

- identificação de inúmeras melhorias voltadas ao uso do ex-Presidente LUIZ

INÁCIO LULA DA SILVA , tais como adega, sistema de segurança, depósito de caixas, bem

como barco de fibra com a inscrição "LULA&MARISA" e pasta contendo documentos

relacionados à reforma da cozinha, endereçada a ex-Primeira Dama;

- existência de objetos pessoais vinculados explicitamente ou não ao ex-

Presidente LULA;

- constatação que LUIZ INÁCIO exercia o uso das principais instalações e
benfeitorias do sítio.

Cópias dos autos de apreensão formalizados em cumprimento aos mandados

de busca e apreensão expedidos nos autos 5006617-29,2016.4.04.7000/PR foram juntados
nas fls. 193/256.

ADALTON EMÍLIO SANTARELLI foi ouvido novamente as fls. 415/417, tendo,

em resumo, dito que na época da negociação somente conheceu FERNANDO BITTAR e que

JONAS SUASSUNA teria "aparecido" somente no momento da lavratura da escritura. Afirmou

ainda desconhecer se havia uma divisão entre eles das propriedades, nem por qual valor cada

propriedade foi adquirida. Descreveu ainda as condições do imóvel na época da venda.

Nas fls. 448/470 consta relatório de análise da conta de correio eletrônico de

FREDERICO MARCOS DE ALMEIDA HORTA BARBOSA, funcionário do GRUPO

ODEBRECHT, onde foram encontradas diversas trocas de mensagens relacionadas a obras no

imóvel, entre elas a nota fiscal de aquisição de uma porta de correr no valor de R$ 5.950,00,

em nome de PAULO HENRIQUE MOREIRA KANTOVTZ, também funcionário do GRUPO

ODEBRECHT, sendo que foi constatado que a referida porta fora utilizada nas reformas na
propriedade.

Nas fls. 743/853 foi juntado o Laudo Pericial de engenharia n° 1475/2016 -

SETEC/SR/DPF/PR, que buscou analisar o imóvel sob investigação, tendo resultado nas
seguintes conclusões:
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- foram identificadas diversas reformas e ampliações no imóvel originário,

minuciosamente descritas nas fls. 15/69 do laudo pericial, tendo sido estabelecido ainda, na II.

70, uma linha do tempo" das construções no imóvel;

- o valor das benfeitorias foi calculado em R$ 1.266.481,32 (04/03/2016);

- identificação de diversos materiais empregados no sitio com notas fiscais

apreendidas no apartamento de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA;

- participação nas obras, num primeiro momento, da empreiteira ODEBRECHT

e, posteriormente, da empreiteira OAS.

Na fl. 863 consta termo de declarações de CELSO SILVA VIEIRA PRADO e nas

fls. 864/865, termo de declarações de ROGÉRIO AURÉLIO PIMENTEL. PAULO ROBERTO

VALENTE GORDILHO, por sua vez, permaneceu em silêncio (II. 867).

PAULO MACELINO MELLO COELHO foi ouvido na fl. 869, PAULO TARCÍSIO

OKAMOTO nas fls. 871/876. ROSILENE DA LUZ PEREIRA, MÁRCIA DOS SANTOS FARINA

SILVA e DÉBORA BRUNA DOS SANTOS FARINA foram ouvidas em gravação digital

(conforme fls. 878/880).

Intimada a prestar esclarecimentos nos autos MARISA LETICIA LULA DA SILVA

e FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA peticionaram noticiando o não comparecimento.

Nas fls. 889/935 consta laudo pericial de avaliação da propriedade investigada,

onde foram apontadas as seguintes conclusões:

- na matrícula 19.720 foram construídas algumas benfeitorias em benefício das

construções edificadas na matrícula 55.422, tendo apontado que "De forma prática, pode-se

afirmar que as edificações da matrícula 19.720 servem de apoio às construções da matrícula

55.422.";

- as matrículas foram avaliadas, para a época de aquisição, em R$ 1.155.000,00

a propriedade registrada em nome de FERNANDO BITTAR; e R$ 345.000,00 a propriedade

registrada em nome de JONAS LEITE SUASSUNA FILHO;

- há uma diferença de R$ 655.000,00 a maior entre o valor da avaliação da

propriedade registrada em nome de FERNANDO BITTAR e o valor pago e, ao contrário, em

relação a JONAS LEITE SUASSUNA FILHO.

FERNANDO BITTAR foi ouvido nas fls. 954/956 e JOSÉ CARLOS COSTA

MARQUES BUMLAI nas fls. 957/958. No termo de declarações de JOSÉ CARLOS BUMLAI,

importante destacar que o mesmo afirma que o que o levou a realizar a obra na propriedade foi
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o relacionamento que mantinha com MARISA LETÍCIA.

Na fl, 968 loi juntada cópia do PIC 1.25.000.003350/2015-98.

Nas fls. 971/1110 foram juntados laudos de perícia contábil financeira acerca da

movimentação financeira e compatibilidade movimentação x rendimentos dos investigados.

Relatório de análise da conta de correio eletrônico arq.iq@hotmail.Gom, utilizada

pelo arquiteto responsável pelas obras na propriedade investigada consta das fls. 1112/1162;

JOMAS LEITE SUASSUNA FILHO foi ouvido nas fls. 1167/1170.

3. DOS INDÍCIOS IDENTIFICADOS NO MATERIAL APREENDIDO EM PODER DE LEO

PINHEIRO

Retomo aqui os elementos apontados quando do relatório do IPL: 1048/2016

(5035204-61.2016.4.04.7000) pela sua relação direta com os fatos:

Inicialmente, a partir da análise das mensagens armazenadas no aparelho

celular de JOSÉ ADELMARIO PINHEIRO FILHO, consubstanciada no Relatório de Análise de

Polícia Judiciária n° 32/2016 (IPL: 1048/2016 - 5035204-61.2016.4.04.7000):

3.1. Mensagens entre LEO PINHEIRO e seu genro HÉLIO JÚNIOR.

Troca de mensagens ocorrida em 31/01/2014 (sexta-feira), onde há menção a

Guarujá, nesta conversa Leo Pinheiro avisa que está indo para Salvador, mas que na segunda

irá até Guarujá ver um negócio, sendo que Hélio Júnior se prontifica a ir e pergunta se Leo

Pinheiro tem alguma instrução para lhe passar.
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3.2. Mensagens entre LEO PINHEIRO e PAULO ROBERTO VALENTE GORDILHO, ex-

diretor técnico da OAS, atuou na compra das cozinhas destinadas aos imóveis do

Guarujá e de Atibaia.

Troca de mensagens ocorridas em 12/02/2014
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POde ser a hora que quiser.

Vou confirroar.Sena nom tb ver se o de Guarujá esta pronto

2:10fl7(UrOH)). +5511961491962
fcm pnncipro amanhã as 19hs

r;ambos esiáo prontos (sítí°

Troca de mensagens ocorridas em 13/02/2014
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13/02/2014 ie:0B:32íimW>>. *657168568000 Pauto Gorito

Léo

Eslá confirmado?
Vamos sair de onde a que horas f

13/02/21)1417:34:34<UTO0), +6611W1491B62

Em^Sí^SSÍfíSSa segunda.Esto, wndo.p<* vou para Uruguai.

13WZ/2Q14 1736«HUTC*0). *»7188568000 P»*> QorthO
Fico no aguardo!'!

13/02/2014 17:»2«UTC*0). ♦5S119814SHW2

Ok

Na da,B do encontro en.re os
interlocutores com o che.e e a madame, Gordilho

Aqui temos outra coincidência relacionada ac ex-casal presidencal, Fábio é c

nome de um de seus filhos, qual seja: Fábio Luis Inácio Lu!a da S,lva.

Para corroborar de que o Fábio das mensagens seja realmente o filho de Lula e

164-A no condomínio Solaris, localizado no
de Guaruja/SP, conta

nenhum contato com
Lula, mas com a ex-primeira-dama, Mansa

Troca de mensagens ocorridas em 21/02/2014

Troca de mensagens ocorridas em 26/02/2014
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26/02/2014 16:Q2:55(UTC+0), +557188558000 Pauto Gordilho
A visita foi tudo bem

26/02/2014 16:13:00(UTC+0), +6611981491952

Concordou com seu projeto?

As mensagens acima, trocadas entre Gordilho e Leo Pinheiro, indicam que a

visita traíada anteriormente com a "madame", também indicada por "dama", realmente ocorreu

e que segundo Gordilho, transcorreu tudo bem, indicando que o mesmo também participou

desta visita, tanto que Leo Pinheiro lhe pergunta se houve concordância com seu projeto (da

cozinha).

3.3. Mensagens entre LEO PINHEIRO e interlocutor não identificado:

Troca de mensagens ocorridas em 26/02/2014

0*W0n JOCO JW/lttO] Sun

MnaMM.' - u i ■.,,:,..)

Dt LM o Fotnmflo 8w* RpfÕMu jantai DBtuiospftietra tanto de g imui.i romã aojflo SaaaunhBlMdieiis rampteu !»■«; mth

í»

No sentido de corroborar tal mensagem, interessante o achado consignado no

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA N° 509, que teve por objeto um notebook

apreendido na residência de FERNANDO BITTAR, no qual foi identificado um e-mail no qual o

mesmo recebe de PAULO GORDILHO algumas plantas do EDIFÍCIO SOLARIS.
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Ccnfdíme combinado

Paula gordilíio
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O*.: í - *- ■ < tor

io. Sifl- mjr^ocí ftr.a :: J

pudw. 'ii «i1^- -■>■;.?i-unia íilaa

Abi

imundo

Em 0* 0? "*&

Abi

Fcn.arulD

Dt lihu

[4 13 4"

cusafni

pila Tciujoilo"'

Dj

H4Ptül

. TenUnda Bdll

E

, Lilic, f)i"i-' Liliaa a ülmi

■1fciir-ífll.l1ftUD..íLflibi

Jiiijt.coaifr-1

MesSe cenário, seria razoável até que FERNANDO BITTAR recebesse as

plantas do Sítio em AT1BAIA mas não se justifica que o mesmo tenha recebido plantas de um

imóvel ao qual assevera NÃO POSSUIR QUALQUER RELAÇÃO.

Tal mensagem só vem a reforçar que as obras realizadas no imóvel tinham por

destinatários as pessoas de LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA e MARISA LETÍCIA LULA DA

SILVA.

10
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3.4.Troca de mensagens entre LEO PINHEIRO e PAULO TARCISO OKAMOTTO

Troca de mensagens ocorridas em 10/05/2014 e
21/08/2014

1)1 Partcipinfej
5SI197285S5;5gj wfiatsapp net

Oríflem: WiatsApp

Arquko (to «npo ctial-7iirtR

Hofa de inlco. IOíO5.20IJ I2.3S 04(UT£>0i

um™aiiviaado 2i.m'2oiJi;ai39(UTCi-o.'
Contagem rlt arwiM 0

Sim

(EMIuMo)

trWWOIí 1235:51 (l/TOo),

Paulo.

O nosso Amigo queria visitar
Vc ver com éle'

Abs

JtlQUOM 122131<UTC*0). (EkJuIOo)
Querido Paulo

Vc poderia me lazer um favor''

OBngado

JtJOWOra 12 M.23(Urcrt), lEiaukk.)

Ja cors9ç)UJtnos falar tom a Clauoia e -, Fábio.
Obrigado

Na mensagem do dia 10/05 (sábado), Leo escreve a Okamotto dizendo que o

"amigo" gostaria de visitar (aqui não há indicação do local desejado) e pede para que este veja
com ele tal questão.

Já, nas mensagens do dia 21/08 (quinta-feira), Leo Pinheiro pede para que

Okamotto avise ao "amigo" de que o encontro marcado com a esposa do mesmo foi remarcado
para horário posterior, devendo ocorrer no mesmo local.

Tal pedido se baseia no fato de não estar consigo comunicação com "Claudia".

Logo em seguida, Leo envia nova mensagem a Okamotto, lhe informando de

que já conseguiu falar com a Claudia e o Fábio. Okamotto apenas lhe responde com um W.

Como pode ser verificado nestas mensagens, temos a tratativa de duas visitas,
uma em maio e outra em agosto.

Por fim, observo que tais mensagens devem ser lidas em conjunto com as

mensagens trocadas entre Leo Pinheiro e seu secretário Marcos Ramalho, também ocorridas

no dia 21/08/2014, tratadas no item abaixo.

li
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3.5.Troca de mensagens entre LEO PINHEIRO e MARCOS RAMALHO, ocupante do cargo

de Secretário Executivo da Construtora OAS.

Troca de mensagens ocorridas em 21/08/2014

Dr Leo,

A previsão de pauso será por volla das 09 40 alguma onerilatao quanto ao horário do compromisso

Ots. Remai* acredita que chegara no local que o Senhor indicado por volla das 10 30

osso Amigo para que o encontro passe para as 10 id no mesmo local

Í1/MI20U H.»5«tUTCM»,

OK

iMWati* 11M:33(líTW»,

Éfatentou üarefenr no Celular de Claudia, mas ela esia no banho e íicou de me Itgar em 15 minutos
Pelo hoiario ela jà aeue esta me (iganüo
Ajiso o Senhor assim que (alar com ela

É uigenie

JliMflO» 11»J3(UTO*0),

Dr Leo.

Alterado para 10 30
Filei com Claudia e agora falei o Fabio(Mhoi

Dl Leo

Segue o celular de Dr Fábio

04111999739606

uisa uaia Dr Paulo Gordillio.

ZMOttmt Z()
Acabei de avisar Dr Paulo Gordilfio

2!IMf2ffM 14-0143(UTC+Q|.

Dr Leo

Dra Lara so pode atender o Sentw as 14 3Q

Deisei confirmado e fiquei de dar OK pta ela assim que ralasse com o Senta

Nas mensagens acima, Marcos Ramalho tenta avisar Claudia de que o encontro

12
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com o -amigo- passará para as ,0:30

c ns d0 „ con,a

rrade

^ es

Para demonstrar que o termo "amigo" utilizado nas mensagens acima faz

98), adrmhda em 01/02/2002, com vínculo ativo até o momento

1
o, como se depreende das mensagens

iBiiii
+55 11 99973-9606

siaius

Não posso atender chamadas só
WhatsApp

13
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Podemos obse^ar oue Marcos Ramalho ao informar Leo P,nhe,ro da mU anca

horário (10-30 te) diz que já falou com a Claudia e com o Fábio, indicando este oomo filho.
* Assim u,,Lndo-se de «odas as informas aqui indicadas, nao ha come

lembra a Leo Pinhe.ro,

especificando o assunto.

rr-r^rrrr:s«
que o mesmo deve passar um e-ma,l para Fab,o S,,»a, nao

14
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Mensagens I
mslantánea
s

18-O2Í20M
T9-J6 08[UTC+0l

Troca de mensagens ocorridas em 18/02/2014
Dr Lso

Agentter na
-C-SrMDf.l

gunda Feira

fi Sihra na PlayTV

-M;30Sr João aqui na OAS.

Att,

Marcos

Leo de

na PlayTV, nao especificação do assunto

-munica

d,a 24/02,

4 no material

lnlctalmOT8, a partir da análise das mensagens armazenadas no aparelho
e J0SE ADELMAR,O PINHEIRO FILHO, consubs.anceda no Relalor, de Anis

:^z329/2oie (fis-66-76 ■ event° ^

realizado na empresa supractedT

120 000 00120.000,00 Pagament0 no «*" * RS
e vinte mil reais, que deverá ser realizado em 15 de abril de 2014

A<nda de acordo com c RECIBO, o responsável pelos dois pagamentos,

15
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totalizando RS ,70.000,00 (cento e se,enta mil rea.s) é FERNANDO B,TTAR e Ua^-se da
compra de cozinha compieia (armários e ecuipamento, a ser montada no endereço locado
a Aven.da Água Espraiada, «• 4891 em Atibaia/SP - CEP 12940-000 - «dando* ao que

Tarei dos endereços dos S.tios Santa Barbara e/ou Santa Den,se naguela cdade cu,os

proprietários legais são Jonas Suassuna e Fernando Bítar.
Nssse sentido, causa estranheza o .ato de o documento supracitado, cup u co

.nteressado seria, a pnncipio, Fernando Bittar, estar na posse do investido PAULO
GORD.LHO, indicando, dessa ,orma, aiguma reiação enire os dois ind,v,duos e a montagem

cozinha em Atibaia/SP.

Segue digitalização do documento:

16
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4.2. Troca de mensagens com o terminal número (71)88451330 sendo este o telefone de uso

de sua filha, ISNAIA GORDILHO MORAES, como pode ser observado na digitalização abaixo:

Dados Pessoais:

Nome

Dita de Nascimento

Sexo

Pfome Pai

Nome Mãe

local iIf Nascimento

Nacionalidaite

CPf

Doe Identidade

Titulo Eleitor

Certidão

Estado ■' svi]

End. Residencial

Telefone |^&

E-mail

Profissão

FotO

•\'.\1 GDRDILHO Mi-fii .*H B t ♦

U/OU19}A

fEMPNINO

PAULÜRGeflíTOWUÍNrEGORDllHO^Hnt *

NEYLAPITNONGORDII.HO^BE t ♦

íALVAMí-BA-BRAStl.

BRASIL

M5S4S?*52Ü«B*«»

Q2M01Wl7-OETHAHfBAZ,o29fGA!2Q14

070865410582-Seiíão 60-£ona 13 - 1JF BA

Caoame»ro Número:H353 -IMmMO - HHhaS79- CBrt&talBT i>AíO Municip

Ca53dQ(iíl

BUfl ALBERTO VAIENCA. 148 AP.U03 - PITUBA. SALVADOR - BA, «81OB2S. BRASIL V

7188451339•■0

snaiflÊr"@gmíiir com (pH G

ATOLUTETO

/A

Como pode ser verificado na troca de mensagens inseridas no quadro abaixo,

PAULO GORDILHO conta à sua filha sobre um encontro a ser realizado em Atibaia "na

fazenda de lula" no qual estarão presentes ele, LEO PINHEIRO, LULA e Dona MARISA,

esposa de Lula, para tratarem de assuntos de arquitetura relacionados 'a casa e na lagoa que

está vazando", como explica o próprio Paulo Gordilho à sua filha nas mensagens. Além disso,

PAULO GORDILHO conta que haverá um segundo encontro com Dona Mariza no decorrer
daquela semana para tratarem dos mesmos assuntos.

Vale destacar também que PAULO GORDILHO tem demasiada preocupação

com o sigilo do encontro, pedindo à sua filha o "sigilo absoluto" do mesmo.

17

Processo 5006597-38.2016.4.04.7000, Evento 96, OUT1, Página 17



POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ

DRCOR - Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado

Grupo de Trabalho Operação LAVAJATO

Dessa forma, as mensagens demonstram a atuação de PAULO GORDILHO, e

consequentemente da Construtora OAS, em obras realizadas no sítio em Atibaia/SP, indicando

ainda a ciência por parte do ex-presidente Lula acerca do assunto, pois em certo trecho da

conversa escreve "Ele quer uma coisa e Mariza quer outra e lá vai eu e o Léo dar opinião",

além de citar o encontro entre os mesmos.

Ao final, a troca das mensagens também indica que realmente houve o encontro

entre os citados na conversa, pois PAULO GORDILHO cita algumas passagens do

compromisso.

Segue quadro contendo os diálogos supracitados:

909

churrasco

557188451330@s.whatsapp.net Sigilo absoluto nem. Amanhã vou em um

3m Atibaia com Léo é na fazenda de lula e vamos encontrar com ele na estrada

e vou passar o dia lá com ele e D. Mariza. Rsrsrs

910

911

912

Kkkkkk

913

914

915

916

917

557188451330@ s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330©s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330©s.whatsapp.net

Nostalgia!!!!

918

919

920

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330©s.whatsapp.net

vai eu e Léo dar opinião. Rsrs

921

922

557188451330@ s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

só Mari e Lucas e vc que sabe.

Calada hem.

Mais vou trabalhar viu.

Aff, péssimas companhias.-..socorro!!!

Eu tenho a boca rota.

Fiz Mari jurar sigilo

Hahahahaha

Não falo nada não relaxe!!!!

Por isso foi se encontrar com che hoje?

É pra entrar no clima hehehe

Queria ser uma mosca para ver isso!

Ele quer uma coisa e Mariza outra e lá

Sobre?

Arquitetura???

18
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923

924

925

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsap p. net

557188451330@s.whatsapp .net

sou o melhor arquiteto e engenheiro da empresa

926 557188451330@s.whatsapp.net

fabuloso. Rsrs

927

928

929

Responsai!!

930

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330® s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

praça do pedágio as 9 na rodovia Femão Dias

931

sorte!

932

933

idéia....

934

935

936

937

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330©s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

cada uma! Mas você vai tirar de letra! Beijo!!!!

938

mesmo. Bjs t

939

953

mais ainda

954

557188451330©s.whatsapp.net

; pra ju tb

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330©s.whatsapp.net

557188451330©s.whatsapp.net

Na casa e na lagoa que está vazando

Vão cedo?

Invenção de Léo disse ao homem que eu

Vixe já to me borrando todo.

Aí o homem disse a Léo traga o

Hahahahaha

Fabuloso e cagado.

Vai ter que dar uma solução!!!

Vamos as 7:30 pra encontrar com ele na

Amanhã quero saber como foi! Boa

Se tiver vivo eu conto

(Afoga o homi na lagoa)....kkkk só uma

Pode ser

Ainda bem que vc sempre gostou dele...

Pela estória de vida sim

Ai pai, só vc mesmo viu! Te metem em

Do jeito que estão demitindo tem tirar

õ???

O meu líder ê gente muito boa. Agora

Bebemos eu e ele uma garrafa de

19
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cachaça

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

ja boa Havana mineira e uma 15 cervejas

557188451330@s.whalsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330 ©s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

problema? E do Marisa? Vixe....

971

pediu pra

972

557188451330@s.whatsapp.net

tirar umas idéias dela.

557188451330@s.whatsapp.net

se uma gambiarra

973

982

983

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

Manda eles contratarem um arquiteto, ora bolas!!!

984

987

988

989

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

Meu deus pai!!! Pirou???

Pq?0

Seu líder?!??

É

E n bebeu demais não ?

Vc quase nunca bebe...

Cheguei aqui cambaleando

Mas ele deve ser mesmo simpático

Dirigiu não né?

Muito simples

Fui com Léo e o motorista

Ah ta... E deu para dar solução pro

Vou encontrar a Marisa está semana. Ele

Ele disse companheiro a Marisa já gosta

A casa é uma bagunça monstro

Aff

Rsrsrs mas que bom que deu tudo certo!

Era bom

Acordou bem pai? Sem ressaca? Rsrsrs

Cachaça bom não da ressaca. To novo.

Kkkkk

(CONVERSA CONTINUA, MAS SEM CONTEÚDO DE INTERESSE À INVESTIGAÇÃO)

20
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Novamente, em troca de mensagens com sua filha, ISNAIA, PAULO

GORDILHO corrobora, além de sua atuação em obras no sítio em Atibaia/SP, a sua relação

com a empresa KITCHENS, empresa esta a qual teria sido a responsável pela fabricação e

montagem da cozinha instalada no referido local.

Nos diálogos, PAULO GORDILHO conta que o seu trabalho em Atibaia está

ficando pronto, referindo-se à montagem da cozinha - KITCHENS - e ao conserto do lago,

também no sítio.

Importante ressaltar que em uma das conversas, PAULO GORDILHO - ao ser

questionado por sua (ilha quando iria visitá-la - responde negativamente, pois de acordo com o

próprio PAULO GORDILHO "estão inventando mais coisa", e logo após menciona que seria a

construção de uma "igrejinha" e que ainda faria o projeto da mesma.

4710

vcõ??

4711

4712

557188451330 @ s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

4713 557188451330@s.whatsapp.net

ótima, ainda dormindo

4714

4715

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

4716 557188451330@s.whatsapp.net

de manhã vai sofrer...0

4717

4718

4719

4720

4721

4722

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@ s.whatsapp.net

557188451330 @ s.whatsapp.net

557188451330 @ s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

Bom dia pai! Bom domingo pra

Bom dia nai. Tudo bom aí?

E JUJÚ como vai?

Aqui tudo em paz painho..Ju esta

Dorminhoca está guria

Kkkk é mesmo!

Ano que vem que volta a estudar

Vai sim.

Frio ai?

Um pouco

Hummm

Ficando pronta

õ???

21
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4723

4724

557188451330® s.whatsapp.net

557188451330 @ S-whatsapp.net

Kitchens já chegou monta esta semana

4725 557188451330@s.whatsapp.net

4726 557188451330@ s-whatsapp.net

4727

4728

4729

4730

4731

ficar massa!!!

4732

consertei. Tem

4733

(CONVERSA

557188451330@ s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330 @ s.whatsapp.net

557188451330@ s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

de esperar a chuva para testar

557188451330 @ s.whatsapp.net

CONTINUA, MAS SEM CONTEÚDO DE

Trabalho de seu pai em Atibaia

To acabando o material da

Ficando lindo!!!

Parabéns

A bancada é em que?

Corian?

Corian

Vem com a Kitchens

Que bom que esta acabando...vai

O lago também parece que

Tomara

INTERESSE Ã INVESTIGAÇÃO)

5222

vir no aniversário

5223

5224

5225

5226

montaram?

557188451330 @ s.whatsapp.net

de minha avó eseu?

557188451330® s.whatsapp.net

557188451330@s.whatsapp.net

557188451330@S-whatsapp.net

557188451330 @ s.whatsapp.net

E tem chance de vc

Não vou não.

Vai viajar mesmo?

Não filha

Ok, e a cozinha

antecipar e

do "homi"

22
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5227

5228

5229

5230

5231

5232

5233

õ

5234

moderna

5235

outra capital

5236

5237

557188451330@s.whatsapp.net Falta uma semana pra acabar

557188451330@s.whatsapp.net Mais estão inventando mais coisa

557188451330@s.whatsapp.net O que?

557188451330@s.whatsapp.net Uma igrejinha

557188451330@s.whatsapp.net Oh my God

557188451330@s.whatsapp.net Ainda vou fazer o projeto

557188451330@s.whatsapp.net Fizeram vc voltar a ser arquiteto,

557188451330@s.whatsapp.net Até já vejo uma capela ultra

557188451330@s.whatsapp.net É quem sabe se não faço uma

557188451330@s.whatsapp.net õ??

557188451330@s.whatsapp.net Se cuida xuxu. e vê se vem dia

18 passar uns dias aqui na terrinha. õ

(CONVERSA CONTINUA. MAS SEM CONTEÚDO DE INTERESSE Ã INVESTIGAÇÃO)

4.3. Troca de mensagens com o terminal telefônico - (11)987275151 - pertencente a CARLA
REJANE SANTANA DO VALE <CPF 907.590.795-87)

PAULO GORDILHO, ao ser indagado sobre a freqüência de suas idas à

Atibaía/SP, responde que costuma ir "2 vezes por semana" e que suas idas ao sítio estão

relacionadas ao seu trabalho. Segue quadro contendo o trecho da conversa supracitada:

2645 5511987275151 ©s.whatsapp.net Vai trabalhar amanha

23
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2646

2647

2648

2649

2650

brabo.

2651

2652

2653

cedo e volto

2654

para visitar a

2655

5511987275151 @s.whatsapp.net

5511987275151 @ s.whatsapp.net

5511987275151 ©s.whatsapp.net

5511987275151@s-whatsapp.net

5511987275151 ©s.whatsapp.net

5511987275151 ©s.whatsapp.net

5511987275151 ©s.whatsapp.net

5511987275151 ©s.whatsapp.net

no inicio da tarde.

5511987275151 ©s.whatsapp.net

obra do aeroporto novo.

5511987275151 ©s.whatsapp.net

(CONVERSA CONTINUA, MAS SEM CONTEÚDO DE

Não vou não.

Que bom né!?

Sexta é que em Atibaia.

Vc sempre vai a atibaia

É bom sim pois esses 3 dias foi

Tenho ido 2 vezes por semana

Vai a trabalho

É sim a trabalho. Vou pela manha

Segunda-feira vou a guarulhos

Esse homem e so trabalho

INTERESSE À INVESTIGAÇÃO)

Nome

CARLA REJANE SAN TANA DO VALl|

Status:

Razão:

Endereço:

R ANTONIETA 212. BL D AP53, PICANÇO,

GUARULHOS - SP, 07080-120

Data de Ativação

15/12/14 0200

%^59079sâ7°

Endereço de Fatura:

55119B72751

PRE

\

4.4. Troca de mensagens com seu filho, LUCAS PITHON GORD1LHO
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PAULO GORDILHO informa que recebeu um recado dizendo que "o presidente

quer me ver no Instituto" na cidade de São Paulo e pergunta se deve ir ao referido encontro,

momento no qual Lucas responde afirmativamente, pois PAULO GORD.LHO não teria nada a

perder. Na seqüência Paulo Gordilho revela certa preocupação, pois teria se encontrado "com

ele" apenas uma vez, referindo-se ao "presidente".

Nesse sentido, tendo em vista o teor de trechos da conversa, PAULO

GORDILHO se refere, possivelmente, ao ex-presidente Lula, pois revela o local da reunião,

mencionando, ao que parece, o Instituto Lula localizado na cidade de São Paulo/SP,

demonstrando, dessa forma, haver alguma relação entre ele e o ex-presidente Lula.

Destaca-se, por outro lado, que PAULO GORDILHO não informa a seu filho o

assunto a ser tratado no encontro supracitado.

Segue quadro com o trecho da conversa:

Recebi um recado que o42962 16475753677® s.whatsapp.net

presidente quer me ver no instituto. Vou?

42963 I6475753677@s.whatsapp.net Vai não tem nada a perder, onde

? São Paulo ?

42965

Rsrsrs. Vou nada!!!!

16475753677@s.whatsapp.net Sim. E se ficar é ir pra Curitiba.

42971

42972

42973

42977

com ele uma vez

42979

16475753677@s-whatsapp.net

16475753677@s.whatsapp.net

16475753677@ s.whatsapp.net

16475753677® s.whatsapp.net

Kkkk

Quem deu o recado??

O sócio do filho

Fiquei preocupado pois só tive

Então deixa quieto fala que já16475753677@ s.whatsapp.net

saiu da Oas e tá em SSA

42981 16475753677©s.whatsapp.net Já falei

42982 i6475753677@s.whatsapp.net Vou almoçar com Lauro
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42983

lista de Teimo

42986

construtora

42994

42995

42996

43000

bolso

16475753677@s.whatsapp.net Eu acho que !auro~jáTa^na

16475753677® s.whatsapp.net

16475753677® s.whatsapp.net

16475753677® s.whatsapp.net

16475753677® s.whatsapp.net

16475753677@s.whatsapp.net

Rodrigo Araújo voltou pro rio na

Na área comercial

Faiconi foi pro beleléu

3000.000,00

Fábio devia pagar isto do próprio

43058 16475753677@s.whatsapp.net Isso eh verdade

(CONVERSA CONTINUA, MAS SEM CONTEÚDO DE INTERESSE À INVESTIGAÇÃO)

O fato que leva a crer que os diálogos acima ocorreram com seu filho LUCAS

PITHON GORDILHO, são as trocas de mensagens inseridas nos dois quadros abaixo pois

nessas conversas PAULO GORD.LHO conversa com o mesmo terminal telefônico -

16475753677" - e são mencionadas as palavras "pai" e "Lucas", conforme pode ser observado
nas frases destacadas:

48433 16475753677@s.whaÍSapp.net Oi Pai e ai como vão as coisas"?
Coni já está com vc ?

48435 16475753677@s.whatsapp.net

48436 16475753677@s.whatsapp.net

orçamento de um Shop em cima de uma via férrea.

48437 16475753677@s.whatsapp.net

48438 16475753677@s.whatsapp.net

48439 16475753677@s.wha!sapp.net

Coni não sei se saiu ainda

Eu vou levando aqui na Axxo

No rio ?

Na baixada fluminense Rio

Problema

48440 16475753677@s.whatsapp.net Nova Iguaçu

26
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48441

48442

48443

48444

não podem parar

48445

essas vias férreas

48446

48447

de comprimento

16475753677® s.whatsapp.net

16475753677® s.whatsapp.net

16475753677@s.whatsapp.net

16475753677® s.whatsapp.net

16475753677® s.whatsapp.net

16475753677@s.whatsapp.net

16475753677® s.whatsapp.net

(CONVERSA CONTINUA, MAS SEM CONTEÚDO DE

Meyer, bonsucesso, e Bangú

São 4 shops

Vou mandar foto pra vc já

Só que as já estão funcionando e

A supervia da odebrecht opera

Bem interessante

Tem 33 metros de vão livre e 300

INTERESSE À INVESTIGAÇÃO)

64175

dólares USD de cara

64176

nao me respondeu

64177

troca aí pra eu levar

64178

64179

16475753677® s.whatsapp

pequena.

16475753677® s.whatsapp

16475753677® s.whatsapp

16475753677®s.whatsapp

16475753677® s.whatsapp.

nnt

net

net

net

net

(CONVERSA CONTINUA, MAS SEM CONTEÚDO DE

Lucas estou

Sorte que é

Preciso sabe

Ok vou tentar

Ok

INTERESSE Ã

com com 1800

so isso, a Gerente

r se aceita ai ou

descobrir

INVESTIGAÇÃO)

4.5. Troca de mensagens com LEO PINHEIRO

Inicialmente, vale lembrar que algumas das mensagens inseridas nos quadros

abaixo já fizeram parte do Relatório de Análise de Polícia Judiciária n° 32/2016 e que conforme
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lá destacado o terminal (11)981491952 é - ou era - utilizado por JOSÉ ADELMÁRIO

PINHEIRO FILHO - LÉO PINHEIRO - dono da Construtora OAS, e que tais mensagens foram

trocadas entre os meses de fevereiro e março de 2014.

Segue quadro contendo as mensagens:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0 projeto da cozinha do chefe ta pronto se marcai

ser a hora que quiser.

Amanhã as 19hs. Vou confirmar.Seria nom tb ver

pronto.

Guaruja também está pronto

Em principio amanhã as 19hs.

com a Madame pode

se o de Guarujá esta

Léo Está confirmado? Vamos sair de onde a que horas?

0 Fábio ligou desmarcando. Em principio será as 1

vendo, pois vou para Uruguai.

Fico no aguardo!!!

Ok

A modificação da cozinha que te mandei é

ampliando para lateral. Com isto fica tudo com

esconde a estrutura do telhado na zona da sala.

A visita foi tudo bem

Concordou com seu projeto?

Onde?

Concordou sim com poucas alterações

4hs na segunda.Estou

optativa. Puxando e

forro de gesso e não

Para corroborar a ciência e a dependência da concordância nos projetos, segue

a troca de mensagens na qual PAULO GORDILHO - a partir da mensagem nD 21 - comunica

Léo Pinheiro que "Fernando Bittar aprovou junto a Dama os projetos tanto do Guarujá como do

P.8
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SÍtlO". Na seqüência, PAULO GORDILHO pergunta se pode começar tais obras, momento no

qual Léo Pinheiro responde afirmativamente.

Por outro lado - como pode ser observado na mensagem n° 25 - LÉO PINHEIRO

iniorma que serão abertos na contabilidade da OAS dois centros de custos para inserção dos

gastos com as obras em Atibaia e Guarujá (sítio e praia, respectivamente)- Mais adiante, ao ser

questionado por LÉO PINHEIRO sobre o assunto, PAULO GORDILHO responde que

"Conversando com Joilson ele criou 2 centros na investimentos. 1. Sitio 2. Praia", reterindo-se,

possivelmente, à contabilidade da OAS Investimentos.

Ainda na mesma mensagem - n° 25, PAULO GORDILHO relata que a equipe

que trabalhará nas obras do sítio virá, ao que parece, de Salvador (sigla SSA na mensagem -

código aeroporturário usado para indicar o Aeroporto Internacional de Salvador) sendo pessoas

de confiança que trabalham na própria Construtora OAS e que, conforme solicitado pela

"dama", os mesmos ficariam residindo no sítio para não ficarem na cidade {Atibaia),

demonstrando, ao que parece, a intenção de manter sigilo acerca dos fatos.

Cabe ressaltar que, tendo em vista o teor das mensagens trocadas entre

PAULO GORDILHO e LÉO PINHEIRO aqui inseridas, não restar qualquer dúvida de que o

termo "dama" faz referência a MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA.

Segue quadro com as mensagens supracitadas:

14

1b

16

17

18

19

20

21

Acho o maciço se deslocou e partiu o tubo

Ok. Vamos começar qdo. Vamos abrir

pagodinho(sítio) 2o zeca pagodinho (Praia;

Ok

Começar pelo menos 15 de março

Sítio tem de terminar sujeira antes de São

Ok. Vamos lá.

E isto, vamos sim

do ladrão

2 centro

João pois

. Vamos ter de

de custos: V

fazem festa lá

abrir

1 zeca

Dr Léo o Fernando Bittar aprovou junto a Dama os projetos tanto de

guarujá como do sítio. Só a cozinha kitchens completa pediram 149 mil

ainda sem negociação. Posso começar na semana que vem. E isto
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mesmo?

22 Manda bala.

23 Ok vou mandar

24 Ok. Os centros de custos ja lhe passei?

Conversando com Joilson ele criou 2 centros na investimentos. 1. Sítio 2.

Praia A equipe vem de SSA são pessoas de confiança que fazem

reformas na oas. Ficou resolvido eles ficarem no sítio morando. A dama

me pediu isto para não ficarem na cidade.

26 Ok.

Interessante aqui que a OAS chegou a abrir até centro de custos específicos em

sua contabilidade para controlar as despesas, com o apelido de "zeca pagodinho" sítio e praia,

o que, no contexto das mensagens, indicam claramente referência ao Sítio em ATIBAIA e ao

tríplex no GUARUJÁ.

Já as mensagens abaixo corroboram, mais uma vez, a participação da

Construtora OAS nos projetos da cozinha montados em Atibaia e Guarujá e o possível

pagamento por parte da Construtora, pois em mensagem enviada por PAULO GORDILHO a

Léo Pinheiro, aquele solicita o valor de 170 - possivelmente 170mil reais - para "pagar os

equipamentos de cozinha". Na seqüência, LÉO PINHEIRO responde para PAULO GORDILHO

entrar em contato com a pessoa de nome Joilson - possivelmente tratando-se da mesma

pessoa responsável pela criação dos dois centros de custos já citados acima neste relatório.

Segue quadro com as mensagens trocadas:

Vou precisar 170 pra pagar os equipamentos de coz. dia 27/03/14. Me27

ajude

28 E só reforçar o Joilson.

29 Lá já estou demolindo para reconstrução.

30 Ok.
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31 Léo seu apto do Costa Espanha a Kate já arrumou os Móveis dentro do
apto.

Já a partir da mensagem n° 32 Léo Pinheiro questiona PAULO GORDILHO se

"o outro tema está indo bem", fazendo referencia aos trabalhos que o mesmo estaria realizando

em Atibaia. Mais adiante, PAULO GORDILHO relata que "nosso tema pediu pra fazer uma

capela", conteúdo este que coincide com o tema das mensagens trocadas via whatsapp entre

PAULO GORDILHO e sua filha, Isnaia Gordilho, quando ele a avisa sobre o andamento das
obras no sítio em Atibaia.

Mais adiante, PAULO GORDILHO também relata acerca da reforma no lago,

também localizado no referido sítio, dizendo à Léo Pinheiro sobre cada etapa da obra e sobre a

finalização da cozinha, mencionando ainda que "gostaram muito", fazendo referência,

possivelmente, ao casal LULA e MARISA LETÍCIA.

Segue quadro contendo a troca de mensagens supracitadas:

32

33

34

3b

Jb

3/

38

39

40

41

Ok. Obrigado! Abs. 0 outro tema esta indo bem?

Está sim muito bem.

Ük

Abs

Leo Nosso tema pediu pra fazer uma capela numa parte alta. Pra 7 a 8
pessoas. Faço?

A cozinha ficou beleza gostaram muito.

Ok —-

vou começar a lagoa IMPERMEABILIZAÇÃO

Qdo vamos lá?

E só vc marcar Léo

Ok.Vou ver e te falo.

31
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43 Combinado

44 Ela me disse que queria preparar um churrasco pra você.

45 Pode marcar.

46 O bom marcar com chefe da casa

47

"48

Ok. Temos juízo.

Ok

49 Léo Amanhã vou pra o nosso tema para esvaziar o lago para

impermeabilizar Eles, eu soube que vão estar lá para acompanhar a

despesca. Mais não tenho certeza. Se desejar podemos combinar.

50 Tenho reunião de Conselho o dia todo. Abs.

51

52

Ok depois te reporto Um abraço.

Abs.

53

54

Léo, Fechamos hoje a comporta de fundo da lagoa de cima. Vamos

aguardar encher se tivermos uma ajudinha de S. Pedro é mais rápido. O

serviço de impermeabilização acabou:™>Wi

Parabéns e muito obrigado! Abs

1 6 Trata-se de 02 (duas) imagens - fotos - encontradas no acervo pessoal de Paulo
Gordilho nas quais se apresentam, ao que parece, o ex-presidente LULA ao lado

do ex-diretor da OAS Empreendimentos, Paulo Gordilho.

Segue digitalização das imagens - fotos:

32
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Nesse sentido, causa estranheza o fato de, em declarações, o ex-presidente

LULA negar conhecer PAULO GORDILHO, mas em outro momento aparecer ao lado do

mesmo em fotos em uma mesma ocasião, demonstrando dessa forma haver relação de

proximidade entre os mesmos.

Já na foto abaixo, ao que parece, capturada no sítio em Atibaia, estão presentes

- um ao lado do outro, o ex-presidente LULA e LÉO PINHEIRO - Construtora OAS -

demonstrando que realmente estes ]á estiveram presentes no local conforme já afirmado por

Lula.

33
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Por outro lado, vale lembrar que PAULO GORDILHO, em conversa com sua

filha, ISNAIA revelou que iria ocorrer um churrasco "na fazenda de Lula", em Atibaia, e que

estariam presentes na ocasião ele, Lula e Léo Pinheiro, podendo ser, nesse caso, um registro

fotográfico do evento, já que na foto abaixo o vestuário usado por LULA (camisa) seria a

mesma na qual ele - Lula - aparece em foto ao lado de Paulo Gordilho - fotos acima.

4. DAS DECLARAÇÕES DE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Tendo em vista a troca de mensagens entre Paulo Gordilho, sua filha, ISNAIA e

Léo Pinheiro, é importante destacar alguns trechos retirados das declarações do ex-presidente

LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA colhidas nos autos n° 5006617-26.2016.404.700 em oitiva

realizada em 04/03/2016, quando do cumprimento de mandado de condução coercitiva, pois,

na ocasião, em um dos momentos LULA revela que não conhece o senhor Paulo Gordilho, ex-

diretor da OAS Empreendimentos, declaração esta que vai em sentido contrário do contexto da

troca de mensagens inseridas, uma vez que pelo teor dessas mensagens era possível notar

que havia alguma relação de proximidade entre Paulo Gordilho e o ex-presidente LULA.

Segue trecho da oitiva na qual LULA revela que não conhece Paulo Gordilho:
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derra

as
sua «a

Segue trecho da oiíiva:

Guarujá, LULA responde negativamente de

Pauio

:- Ele foi uma ve* comigo.

k&Ó9 ú* Polícia PWtnlf. Uma »K só?

:- Nun,

Policia YeávruL- Uma wz só?

[>ednrank':- Sim

*** localizado no
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com o imóvel localizado no Guaruja.

MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA.

36
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5. DAS DILIGENCIAS PENDENTES

São esses os elementos por ora identificados nos presentes autos, que

apontam, em síntese, o pagamento de benfeitorias nos imóveis investigados por parte de JOSÉ

CARLOS BUMLAI, OAS e ODEBRECHT da ordem de R$ 1.266.481,32 (04/03/2016, conforme

apontado nasfls. 743/853 ( Laudo Pericial de engenharia n° 1475/2016-SETEC/SR/DPF/PR).

Considerando-se a publicação da remoção deste subscritor, encaminhem-se os

autos ao Sr- DRCOR para fins de redistribuição, nos termos da IN 108//2016.

Considerando-se a divulgação pelo Ministério Público Federal da celebração de

acordo de colaboração premiada com dezenas de executivos da empresa ODEBRECHT, que

também participou das obras de reforma do imóvel investigado, e que possivelmente há nos

termos elementos que interessam aos presentes autos, sugere-se, s.m.j., o acautelamento dos

autos até o recebimento de eventuais desmembramentos oriundos do STF ou mesmo a

expedição de ofício ao STF solicitando o compartilhamento dos elementos ali constantes que

digam respeito aos fatos ora investigados para fins de instrução do presente IPL.

Curitiba, 23 de março de 2017.

IRCIO ADRIANO ANSE

)elegado de Polícia Federal

Matrícula 9.837

.MO
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