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  RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 329/2016 
MATERIAL APREENDIDO No 1102/2016 e 1103/2016  

 

EQUIPE BA 01 – LAVA JATO 24 

 Em decorrência do Memorando 1815/2016-SR/DPF/PR, a Autoridade Policial fez 
encaminhar mídia contendo o Laudo Pericial nº 712/2016-SETEC/SR/DPF/PR com o 
respectivo disco óptico contendo o material a ser apreciado. 

Este relatório apresenta a análise do conteúdo da(s) “mídia(s)” apreendida(s) em 
decorrência do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão nº 700001628054 levado 
a efeito no dia 04/03/2016, por ocasião da deflagração da Operação LAVA JATO 24. Trata-
se de material encontrado no endereço mencionado abaixo. 

 Registra-se que eventuais outros materiais porventura arrecadados foram objeto de 
documento(s) apartado(s). 

 

LOCAL DE APREENSÃO: 

 
Avenida Santa Luzia, nº 610, apartamento 1802, Edifício Ravello, Horto Florestal, 

Salvador/BA, CEP 40295-050. 
 

Endereço de PAULO ROBERTO VALENTE GORDILHO 
 

DO MATERIAL ANALISADO 

 

 
  

A análise será realizada utilizando-se mídia encaminhada (HD) pelo 
SETEC/DR/DPF/PR sendo referendados neste relatório somente os dados que em tese 
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possam ser úteis para a investigação, sendo destacados com os respectivos caminhos para 
a praticidade de uma eventual e posterior análise. 

 

DA ANÁLISE 

 
1. CAMINHO: /img_ITEM20ARRECADACAO06.dd/vol_vol2/R E C I B O 

KITCHENS.docx: Trata-se de “RECIBO”, sem data especificada, em formato ‘docx’, 
confeccionado pela empresa KITCHENS COZINHAS E DECORAÇÕES LTDA (CNPJ 
60.848.991/0001-99) informando o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente a 
parte do pagemento do pedido nº 214066 realizado na empresa supracitada.  

O documento informa também que ainda resta outro pagamento no valor de R$ 
120.000,00 (cento e vinte mil reais) que deverá ser realizado em 15 de abril de 2014. 

Ainda de acordo com o RECIBO, o responsável pelos dois pagamentos, totalizando 
R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) é FERNANDO BITTAR e trata-se da compra de 
cozinha completa (armários e equipamento) a ser montada no endereço localizado na 
Avenida Água Espraiada, nº 4891 em Atibaia/SP – CEP 12940-000 – tratando-se, ao que 
parece, dos endereços dos Sítios Santa Bárbara e/ou Santa Denise naquela cidade cujos 
proprietários legais são Jonas Suassuna e Fernando Bittar.  

Nesse sentido, causa estranheza o fato de o documento supracitado, cujo único 
interessado seria, a princípio, Fernando Bittar, estar na posse do investigado Paulo 
Gordilho, indicando, dessa forma, alguma relação entre os dois indivíduos e a montagem da 
cozinha em Atibaia/SP.    
 Segue digitalização do documento: 
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2. CAMINHO:_/img_ITEM20ARRECADACAO06.dd/vol_vol2//$Unalloc/Unallo
c_1127131_157351936_3229679616-Frag12>>Carved-50714112.xls: Trata-se de planilha 
contendo, entre outras informações, o compromisso, ao que parece, de quatro pagamentos 
a serem feitos à empresa KITCHENS: dois pagamentos a serem realizados no mês de 
dezembro de 2010, sendo um no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) e outro 
no valor de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) e outros dois pagamentos a serem 
realizados no mês de janeiro de 2011, um no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) e 
outro no valor de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais - totalizando o valor de 
R$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais). 

Vale lembrar que as datas desses compromissos de pagamentos supracitados são 
da mesma época da reforma realizada no sítio de propriedade de Fernando Bittar em 
Atiaba/SP, conforme pode ser observado na reportagem veiculada no sítio da revista, O 
Globo, em 24/03/2016, (http://noblat.oglobo.globo.com/meus-textos/noticia/2016/03/reforma-
do-sitio-de-atibaia-comecou-em-setembro-de-2010.html) corroborando, dessa fora, a relação 
de Paulo Gordilho, ex-diretor técnico da OAS, com a reforma no local iniciada em setembro 
de 2010. 

Segue digitalização da planilha supracitada: 
 

 
  
 

DAS CONVERSAS POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP 
 

 
3. CAMINHO:_/img_ITEM03ARRECADACAO03.E01/vol_vol5/Users/paulorvg

ordilho/Library/MobileDocuments/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/55
7188558000/backup/ChatSearch.sqlite: Trata-se de troca de mensagens utilizando-se o 
software multiplataforma chamado Whatsapp, contudo, por meio da versão baseada na web. 

http://noblat.oglobo.globo.com/meus-textos/noticia/2016/03/reforma-do-sitio-de-atibaia-comecou-em-setembro-de-2010.html
http://noblat.oglobo.globo.com/meus-textos/noticia/2016/03/reforma-do-sitio-de-atibaia-comecou-em-setembro-de-2010.html
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Ressalta-se, inicialmente, que a partir da mídia disponibilizada não foi possível 
detalhar as datas e horários das conversas que serão abaixo descritas, mas sim somente o 
terminal com o qual Paulo Gordilho trocou mensagens. 

Frisa-se também que o modo (layout) como as conversas serão apresentadas nos 
quadros leva à impressão de que há apenas um interlocutor na conversa, contudo, ao 
analisarmos a sequência dos diálogos é notório que há dois interlocutores, valendo lembrar 
também que as conversas foram desse modo (layout) disponibilizadas na mídia enviada a 
este setor de análise. 

Em várias ocasiões, Paulo Gordilho trocou 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: 

 

 
  

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 Mariza, 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. 
 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 Paulo Gordilho 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. 
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 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             557188451330@s.whatsapp.net Sigilo absoluto hem. Amanhã vou em um 

churrasco em 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 só Mari e Lucas e vc que sabe. 

910  557188451330@s.whatsapp.net Calada hem.  

911  557188451330@s.whatsapp.net Mais vou trabalhar viu.  

912  557188451330@s.whatsapp.net Aff, péssimas companhias....socorro!!! 

Kkkkkk  

913  557188451330@s.whatsapp.net Eu tenho a boca rota.  

914  557188451330@s.whatsapp.net Fiz Mari jurar sigilo  

915  557188451330@s.whatsapp.net Hahahahaha  

916  557188451330@s.whatsapp.net Não falo nada não relaxe!!!!  

917  557188451330@s.whatsapp.net Por isso foi se encontrar com che hoje? 

Nostalgia!!!!  

918  557188451330@s.whatsapp.net É pra entrar no clima hehehe  

919  557188451330@s.whatsapp.net Queria ser uma mosca para ver isso!  

920  557188451330@s.whatsapp.net Ele quer uma coisa e Mariza outra e lá vai eu 

e Léo dar opinião. Rsrs  

921  557188451330@s.whatsapp.net Sobre?  

922  557188451330@s.whatsapp.net Arquitetura???  

923  557188451330@s.whatsapp.net Na casa e na lagoa que está vazando  

924  557188451330@s.whatsapp.net Vão cedo?  

925  557188451330@s.whatsapp.net Invenção de Léo disse ao homem que eu sou 

o melhor arquiteto e engenheiro da empresa. Vixe já to me borrando todo.  

926  557188451330@s.whatsapp.net Aí o homem disse a Léo traga o fabuloso. 

Rsrs  

927  557188451330@s.whatsapp.net Hahahahaha  
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928  557188451330@s.whatsapp.net Fabuloso e cagado.  

929  557188451330@s.whatsapp.net Vai ter que dar uma solução!!! Responsa!!!  

930  557188451330@s.whatsapp.net Vamos as 7:30 pra encontrar com ele na 

praça do pedágio as 9 na rodovia Fernão Dias 

931  557188451330@s.whatsapp.net Amanhã quero saber como foi! Boa sorte!  

932  557188451330@s.whatsapp.net Se tiver vivo eu conto  

933  557188451330@s.whatsapp.net (Afoga o homi na lagoa)....kkkk só uma 

ideia....  

934  557188451330@s.whatsapp.net Pode ser  

935  557188451330@s.whatsapp.net Ainda bem que vc sempre gostou dele...  

936  557188451330@s.whatsapp.net Pela estória de vida sim  

937  557188451330@s.whatsapp.net Ai pai, só vc mesmo viu! Te metem em cada 

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

938  557188451330@s.whatsapp.net Do jeito que estão demitindo tem tirar 

mesmo. Bjs e pra ju tb  

939  557188451330@s.whatsapp.net ð???  

953  557188451330@s.whatsapp.net O meu líder ê gente muito boa. Agora mais 

ainda  

954  557188451330@s.whatsapp.net Bebemos eu e ele uma garrafa de cachaça da 

boa Havana mineira e uma 15 cervejas  

959  557188451330@s.whatsapp.net Meu deus pai!!! Pirou???  

960  557188451330@s.whatsapp.net Pq?0  

961  557188451330@s.whatsapp.net Seu líder?!??  

962  557188451330@s.whatsapp.net É  

963  557188451330@s.whatsapp.net E n bebeu demais não ?  

964  557188451330@s.whatsapp.net Vc quase nunca bebe...  

965  557188451330@s.whatsapp.net Cheguei aqui cambaleando  

966  557188451330@s.whatsapp.net Mas ele deve ser mesmo simpático  

967  557188451330@s.whatsapp.net Dirigiu não né?  
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968  557188451330@s.whatsapp.net Muito simples  

969  557188451330@s.whatsapp.net Fui com Léo e o motorista  

970  557188451330@s.whatsapp.net Ah ta... E deu para dar solução pro problema? 

E do Marisa? Vixe....  

971  557188451330@s.whatsapp.net Vou encontrar a Marisa está semana. Ele 

pediu pra tirar umas ideias dela.  

972  557188451330@s.whatsapp.net Ele disse companheiro a Marisa já gosta se 

uma gambiarra  

973  557188451330@s.whatsapp.net A casa é uma bagunça monstro  

982  557188451330@s.whatsapp.net Aff  

983  557188451330@s.whatsapp.net Rsrsrs mas que bom que deu tudo certo! 

Manda eles contratarem um arquiteto, ora bolas!!!  

984  557188451330@s.whatsapp.net Era bom  

987  557188451330@s.whatsapp.net Acordou bem pai? Sem ressaca? Rsrsrs  

988  557188451330@s.whatsapp.net Cachaça bom não da ressaca. To novo.  

989  557188451330@s.whatsapp.net Kkkkk 

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

   
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 filha 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  557188451330@s.whatsapp.net Bom dia pai! Bom domingo pra 

vcð??  

 4711  557188451330@s.whatsapp.net Bom dia nai. Tudo bom aí?  

 4712  557188451330@s.whatsapp.net E JUJÚ como vai?  
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 4713  557188451330@s.whatsapp.net Aqui tudo em paz painho...Ju esta 

ótima, ainda dormindo  

 4714  557188451330@s.whatsapp.net Dorminhoca está guria  

 4715  557188451330@s.whatsapp.net Kkkk é mesmo!  

 4716  557188451330@s.whatsapp.net Ano que vem que volta a estudar de 

manhã vai sofrer...ð  

 4717  557188451330@s.whatsapp.net Vai sim.  

 4718  557188451330@s.whatsapp.net Frio ai?  

 4719  557188451330@s.whatsapp.net Um pouco  

 4720  557188451330@s.whatsapp.net Hummm  

 4721  557188451330@s.whatsapp.net Ficando pronta  

 4722  557188451330@s.whatsapp.net ð???  

 4723  557188451330@s.whatsapp.net Trabalho de seu pai em Atibaia  

 4724  557188451330@s.whatsapp.net To acabando o material da Kitchens 

já chegou monta esta semana  

 4725  557188451330@s.whatsapp.net Ficando lindo!!!  

 4726  557188451330@s.whatsapp.net Parabéns  

 4727  557188451330@s.whatsapp.net A bancada é em que?  

 4728  557188451330@s.whatsapp.net Corian?  

 4729  557188451330@s.whatsapp.net Corian  

 4730  557188451330@s.whatsapp.net Vem com a Kitchens  

 4731  557188451330@s.whatsapp.net Que bom que esta acabando...vai 

ficar massa!!!  

 4732  557188451330@s.whatsapp.net O lago também parece que consertei. 

Tem de esperar a chuva para testar  

 4733  557188451330@s.whatsapp.net Tomara  

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

 
  

            5222  557188451330@s.whatsapp.net E tem chance de vc antecipar e vir no 
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aniversario de minha avó e seu?  

 5223  557188451330@s.whatsapp.net Não vou não.  

 5224  557188451330@s.whatsapp.net Vai viajar mesmo?  

 5225  557188451330@s.whatsapp.net Não filha  

 5226  557188451330@s.whatsapp.net Ok, e a cozinha do "homi" 

montaram?  

 5227  557188451330@s.whatsapp.net Falta uma semana pra acabar  

 5228  557188451330@s.whatsapp.net Mais estão inventando mais coisa  

 5229  557188451330@s.whatsapp.net O que?  

 5230  557188451330@s.whatsapp.net Uma igrejinha  

 5231  557188451330@s.whatsapp.net Oh my God  

 5232  557188451330@s.whatsapp.net Ainda vou fazer o projeto  

 5233  557188451330@s.whatsapp.net Fizeram vc voltar a ser arquiteto, ð  

 5234  557188451330@s.whatsapp.net Até já vejo uma capela ultra moderna  

 5235  557188451330@s.whatsapp.net É quem sabe se não faço uma outra 

capital  

 5236  557188451330@s.whatsapp.net ð??  

 5237  557188451330@s.whatsapp.net Se cuida xuxu, e vê se vem dia 18 

passar uns dias aqui na terrinha. ð 

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

 
Já em conversa com outro terminal telefônico - (11)987275151 - pertencente a 

CARLA REJANE SANTANA DO VALE (CPF 907.590.795-87) – Paulo Gordilho, ao ser 
indagado sobre a frequência de suas idas à Atibaia/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  

 2646  5511987275151@s.whatsapp.net Não vou não.  

 2647  5511987275151@s.whatsapp.net Que bom né!?  



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR 

 

 

 10 

 2648  5511987275151@s.whatsapp.net Sexta é que em Atibaia.  

 2649  5511987275151@s.whatsapp.net Vc sempre vai a atibaia  

 2650  5511987275151@s.whatsapp.net É bom sim pois esses 3 dias foi 

brabo.  

 2651  5511987275151@s.whatsapp.net Tenho ido 2 vezes por semana  

 2652  5511987275151@s.whatsapp.net Vai a trabalho  

 2653  5511987275151@s.whatsapp.net É sim a trabalho. Vou pela manha 

cedo e volto  no início da tarde.  

 2654  5511987275151@s.whatsapp.net Segunda-feira vou a guarulhos para 

visitar a obra do aeroporto novo.  

 2655  5511987275151@s.whatsapp.net Esse homem e so trabalho 

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

 

 
 
 Em outra ocasião, mas agora em conversa com seu filho, LUCAS PITHON 
GORDILHO, 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 Gordilho não teria 
nada a perder. Na sequência 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: 
 

42962  16475753677@s.whatsapp.net  Recebi um recado que o presidente quer me 

ver no instituto. Vou?  

42963  16475753677@s.whatsapp.net Vai não tem nada a perder, onde ? São Paulo 
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? 

42965  16475753677@s.whatsapp.net Sim. E se ficar é ir pra Curitiba. Rsrsrs. Vou 

nada!!!! 

42971  16475753677@s.whatsapp.net  Kkkk  

42972  16475753677@s.whatsapp.net  Quem deu o recado??  

42973  16475753677@s.whatsapp.net  O sócio do filho 

42977  16475753677@s.whatsapp.net  Fiquei preocupado pois só tive com ele uma 

vez 

42979  16475753677@s.whatsapp.net  Então deixa quieto fala que já saiu da Oas e 

tá em SSA 

42981  16475753677@s.whatsapp.net  Já falei  

42982  16475753677@s.whatsapp.net Vou almoçar com Lauro  

42983  16475753677@s.whatsapp.net  Eu acho que Lauro já tava na lista de Telmo 

42986  16475753677@s.whatsapp.net  Rodrigo Araújo voltou pro rio na construtora 

42994  16475753677@s.whatsapp.net  Na área comercial  

42995  16475753677@s.whatsapp.net  Falconi foi pro beleléu  

42996  16475753677@s.whatsapp.net  3000.000,00  

43000  16475753677@s.whatsapp.net  Fabio devia pagar isto do próprio bolso  

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 Gordilho 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.whatsapp.net Oi Pai e ai como vão as coisas ? Coni já está 

com vc ?  

 48435  16475753677@s.whatsapp.net Coni não sei se saiu ainda  
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 48436  16475753677@s.whatsapp.net  Eu vou levando aqui na Axxo orçamento de 

um Shop em cima de uma via férrea.  

 48437  16475753677@s.whatsapp.net No rio ?  

 48438  16475753677@s.whatsapp.net Na baixada fluminense Rio  

 48439  16475753677@s.whatsapp.net Problema  

 48440  16475753677@s.whatsapp.net Nova Iguaçú  

 48441  16475753677@s.whatsapp.net Meyer, bonsucesso, e Bangú  

 48442  16475753677@s.whatsapp.net São 4 shops  

 48443  16475753677@s.whatsapp.net Vou mandar foto pra vc já  

 48444  16475753677@s.whatsapp.net Só que as já estão funcionando e não podem 

parar  

 48445  16475753677@s.whatsapp.net A supervia da odebrecht opera essas vias 

férreas  

 48446  16475753677@s.whatsapp.net Bem interessante  

 48447  16475753677@s.whatsapp.net Tem 33 metros de vão livre e 300 de 

comprimento 

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

 

             64175  16475753677@s.whatsapp.net Lucas estou com com 1800 dólares USD de 

cara pequena. 

             64176  16475753677@s.whatsapp.net Sorte que é so isso, a Gerente nao me 

respondeu 

             64177  16475753677@s.whatsapp.net Preciso saber se aceita aí ou troca aí pra eu 

levar 

             64178  16475753677@s.whatsapp.net Ok  vou tentar descobrir 

             64179  16475753677@s.whatsapp.net Ok 

(CONVERSA CONTINUA, MAS SEM CONTEÚDO DE INTERESSE À INVESTIGAÇÃO) 
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DAS CONVERSAS POR SMS 
 

 
4. CAMINHO:_/img_ITEM03ARRECADACAO03.E01/vol_vol5/Users/paulorvg

ordilho/Library/ApplicationSupport/MobileSync/Backup/2eee1c632aaef346b2d1940aea
3f06a5320d6ed1/3d0d7e5fb2ce288813306e4d4636395e047a3d28: Foram encontradas no 
material ora analisado uma grande quantidade de mensagens SMS entre Paulo Gordilho e 
vários interlocutores, entretanto, serão aqui destacadas aquelas com conteúdo de interesse 
à investigação. 

Entretanto, da mesma forma como ocorreu com as mensagens via whatsapp 
analisadas no item 3, não foi possível obter as datas e horários das mensagens SMS, e sim 
somente o terminal telefônico com o qual Paulo Gordilho trocou essas mensagens. 

Da mesma forma, o modo (layout) como as conversas serão apresentadas nos 
quadros leva à impressão de que há apenas um interlocutor na conversa, contudo, ao 
analisarmos a sequência dos diálogos é notório que há dois interlocutores, valendo lembrar 
também que as conversas foram desse modo (layout) disponibilizadas na mídia enviada a 
este setor de análise. 
 
 - Da troca de mensagens com o terminal (11)98149-1952:     
 
 Inicialmente, vale lembrar que algumas das mensagens inseridas nos quadros 
abaixo já fizeram parte do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 32/2016 e que 
conforme 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. 
 Ainda de acordo com o Relatório nº 32/2016, as mensagens abaixo demonstram a 
participação de Paulo Gordilho, Léo Pinheiro – e consequentemente da Construtora OAS – 
em projetos de cozinha instalados em imóveis localizados nas cidades do Guarujá e de 
Atibaia, ambos no estado de São Paulo, fazendo referência, possivelmente, ao sítio em 
Atibaia e ao apartamento 164-A localizado no Condomínio Solaris no Guarujá. É destacado 
também que os termos “chefe” e ”madame” são referências ao ex-presidente Lula e sua 
esposa Mariza Letícia.  

Nesse sentido e levando-se em conta o teor das mensagens abaixo, causa 
estranheza o fato de ser necessária a concordância – o que de fato ocorreu - por parte de 
Lula e Mariza nos referidos projetos, já que, conforme suas declarações, não seriam eles os 
reais proprietários dos imóveis.  

Por outro lado, se houve de fato essa concordância, havia, consequentemente, a 
ciência da realização de obras naqueles imóveis. 
 Segue quadro contendo as mensagens: 
 

1 O projeto da cozinha do chefe ta pronto se marcar com a Madame pode ser a 
hora que quiser. 

2 Amanhã as 19hs. Vou confirmar.Seria nom tb ver se o de Guarujá esta pronto. 

3 Guaruja também está pronto 

4 Em principio amanhã as 19hs. 

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

6 O Fábio ligou desmarcando. Em principio será as 14hs na segunda.Estou 
vendo, pois vou para Uruguai. 
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7 Fico no aguardo!!! 

8 Ok 

 
9 

A modificação da cozinha que te mandei é optativa. Puxando e ampliando 
para lateral. Com isto fica tudo com forro de gesso e não esconde a estrutura 
do telhado na zona da sala. 

10 A visita foi tudo bem 

11 Concordou com seu projeto? 

12 Onde? 

13 Concordou sim com poucas alterações 

 
 Para corroborar a ciência e a dependência da concordância nos projetos, segue a 
troca de mensagens na qual Paulo Gordilho - a partir da mensagem nº 21 - comunica Léo 
Pinheiro que “Fernando Bittar aprovou junto a Dama os projetos tanto do Guarujá 
como do sítio”. Na sequência, Paulo Gordilho pergunta se pode começar tais obras, 
momento no qual Léo Pinheiro responde afirmativamente. 
 Por outro lado - como pode ser observado na mensagem nº 25 - Léo Pinheiro 
informa 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”, 
referindo-se, possivelmente, à contabilidade da OAS Investimentos. 
 Ainda na mesma mensagem - nº 25, Paulo Gordilho relata que a equipe que 
trabalhará nas obras do sítio virá, ao que parece, de Salvador (silga 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, o termo “dama” faz referência a Mariza Letícia Lula 
da Silva. 
 Segue quadro com as mensagens supracitadas: 
 

14 Acho o maciço se deslocou e partiu o tubo do ladrão. Vamos ter de abrir 

15 Ok. Vamos começar qdo. Vamos abrir 2 centro de custos: 1° zeca 
pagodinho(sítio) 2° zeca pagodinho (Praia) 

16 Ok 

17 Começar pelo menos 15 de março 

18 Sítio tem de terminar sujeira antes de São João pois fazem festa lá 

19 Ok. Vamos lá. 

20 É isto, vamos sim 

21 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 mesmo? 

22 Manda bala. 
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23 Ok vou mandar 

24 Ok. Os centros de custos ja lhe passei? 

 
25 

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. 
   

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 sequência, 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:  
 

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

28 É só reforçar o Joilson. 
29 Lá já estou demolindo para reconstrução. 

30 Ok. 
31 Léo seu apto do Costa Espanha a Kate já arrumou os Móveis dentro do apto. 
 
 Já a partir da mensagem nº 32 Léo Pinheiro questiona Paulo Gordilho se ”o outro 
tema está indo bem”, fazendo referência aos trabalhos de Paulo Gordilho 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 (análise no item 3 deste relatório). Ou seja, o teor desses diálogos indica que o ex-
presidente Lula possuía influência importante nas obras no sítio em Atibaia, fato que causa 
estranheza, pois, até o momento, as declarações são no sentido de que Lula não seria o 
proprietário do imóvel. 
 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, mencioando ainda que “gostaram muito”, fazendo referência, 
possivelmente, ao casal Lula e Mariza Letícia. 
 Segue quadro contendo a troca de mensagens supracitadas: 
 

32 Ok. Obrigado! Abs. O outro tema esta indo bem? 

33 Está sim muito bem. 
34 Ok 

35 Abs 
36 Léo Nosso tema pediu pra fazer uma capela numa parte alta. Pra 7 a 8 

pessoas. Faço? 
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37 A cozinha ficou beleza gostaram muito. 
38 Ok 

39 Vou começar a lagoa IMPERMEABILIZACAO 
40 Qdo vamos lá? 

41 É só vc marcar Léo 
42 Ok.Vou ver e te falo. 

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 Ok. Temos juízo. 
48 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 Ok depois te reporto Um abraço. 
52 Abs. 

53 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.￼￼ 

54 Parabens e muito obrigado! Abs 
 

DAS IMAGENS ARMAZENADAS 
 

5. Trata-se de 02 (duas) imagens – fotos - encontradadas 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: 
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CAMINHO: /img_ITEM03ARRECADACAO03.E01/vol_vol5/Users/paulorvgordilho/Library/Mobile 
Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/557188558000/backup/Media.tar>>Media/55

7188451330@s.whatsapp.net/a/3/a36e3618127843ca621d65aa0ee792a0.jpg 
 

 
 

CAMINHO: /img_ITEM03ARRECADACAO03.E01/vol_vol5/Users/paulorvgordilho/Library/Mobile 
Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/557188558000/backup/Media.tar>>Media/55

7188451330@s.whatsapp.net/f/5/f514105c92efb347f065cfc71d30729f.jpg 

 
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 já estiveram presentes no local conforme já afirmado por 
Lula. 

Por outro lado, vale lembrar que Paulo Gordilho, em conversa com sua filha, ISNAIA 
(item 03 deste relatório) 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. 

Segue digitalização: 
 

 



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR 

 

 

 18 

 
Jose Adelmário Pinheiro Filho – Léo Pinheiro 

 
6. CAMINHO:_/img_ITEM03ARRECADACAO03.E01/vol_vol5/Users/paulorvg

ordilho/Pictures/Fototeca.photoslibrary/Thumbnails/2014/02/23/20140223-
144133/D3av9WupREOUY2lQ5%EfbQ/thumb_IMG_1914.jpg: Trata-se de imagem -  
constante em acervo pessoal de Paulo Gordilho - na qual consta o nome e telefone de 
FERNANDO BITTAR – um dos proprietários legais do Sítio Santa Bárbara em Atibaia/SP e 
de “telefone segurança”, tratando-se, aparentemente, de algum segurança relacionado ao 
mesmo sítio, indicando que pode ter havido em algum momento uma ligação telefônica 
entre os mesmos e, dessa forma, demonstrando a relação de Paulo Gordilho com o sítio 
Santa Bárbara.  

Segue digitalização: 
 

 
 

7. CAMINHO:_/img_ITEM03ARRECADACAO03.E01/vol_vol5/Users/paulorvg
ordilho/Library/ApplicationSupport/MobileSync/Backup/2eee1c632aaef346b2d1940aea
3f06a5320d6ed1/d5d7bc59ce227873709da7575aaee4ebb06aa4bb: Trata-se de imagem 
(print screen da tela de celular) na qual consta o nome de “MILENA”, referindo-se, 
possivelmente, à filha de Paulo Gordilho, MILENA PITHON GORDILHO – CPF 482.312.665-
34, informando o saldo em conta corrente no valor de R$ 6.416.823,84 (seis milhões, 
quatrocentos e dezesseis mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) na 
data de 20/09/2015, contudo, sem informar o respectivo banco na qual existe a referida 
conta, e sim apenas a agência 7043 e conta nº 00560-7.  

Segue digitalização da imagem: 
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 Vale destacar que, conforme extrato previdenciário, o último vínculo empregatício e 
respectiva remuneração de MILENA PITHON GORDILHO foi em 05/2014 com uma 
remuneração de R$ 3.533,27 (três mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e sete 
centavos), como pode ser observado na digitalização abaixo: 
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DAS DECLARAÇÕES DE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

 
 Tendo em vista a troca de mensagens inseridas nos itens 3 e 4 deste relatório entre 
Paulo Gordilho, sua filha, ISNAIA e Léo Pinheiro, é importante destacar alguns trechos 
retirados das declarações do ex-presidente LULA colhidas nos autos nº 5006617-
26.2016.404.700 em oitiva realizada em 04/03/2016 no Aeroporto de Congonhas em São 
Paulo, 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: 
 

 
 
 Já em outro momento, LULA declara que ele e Léo Pinheiro estiveram apenas uma 
vez visitando o sítio em Atibaia, em um churrasco, informação esta que coincide com o 
contexto da troca de mensagens entre Paulo Gordilho e sua filha, Isnaia – item 3 deste 
relatório - quando na ocasião – troca de mensagens – Paulo Gordilho comunica sua filha 
que vai à Atibaia em um churrasco e que seria “na fazenda da Lula” e que estariam 
presentes ele, Léo Pinheiro e o próprio LULA. 
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 Nesse sentido, mais uma vez as declarações de LULA - de que não conhece Paulo 
Gordilho – vão de encontro ao contexto das mensagens trocadas entre Paulo Gordilho e sua 
filha. 
 Segue trecho da oitiva: 
 

 
 
 Destaca-se também que em outro momento da oitiva, quando questionado se Paulo 
Gordilho teria alguma relação com o tríplex no Condomínio Solaris localizado no Guarujá, 
LULA responde negativamente, de forma que, mais uma vez, as declarações são no sentido 
contrário dos fatos, pois em troca de mensagens entre Paulo Gordilho e Léo Pinheiro, 
quando este questiona Paulo Gordilho se o projeto da cozinha do Guarujá estaria pronto, 
Paulo Gordilho responde de forma afirmativa (troca de mensagens inserida no item 4 deste 
relatório). 
 Segue trecho da oitiva na qual Lula afirma que Paulo Gordilho não tem relação com 
o imóvel localizado no Guarujá: 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Por fim, salienta-se que a partir do Laudo Pericial nº 0712/2016 não foram 
econtradas outras informações relevantes contendo interesse para a investigação. 

Entretanto, outros relatórios de análise poderão ser elaborados a partir de 
informações que por ventura tenham sido inicialmente consideradas não relevantes, mas 
que no decorrer das investigações adquiram significância. 
 
 

Era o que havia a relatar. 

Curitiba, 22 de junho de 2016. 

 

 
Paulo Eduardo Witt 

Agente de Polícia Federal – 2ª Classe 
Matrícula 18.622 


