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Senhor Delegado, 

Cuida-se de RELATÓRIO DE ANÁLISE preliminar dos materiais 

arrecadados na Rua Carlos Weber, nº 663, apartamento 92-A, Vila Leopoldina, São 

Paulo/SP, endereço residencial de FERNANDO BITTAR. 

Com efeito, mister deixar assente que a presente análise é resultado do 

cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 700001628020, expedidos nos autos 

do processo n° 5006617-29.2016.4.04.7000/PR, em trâmite na Seção Judiciária de 

Curitiba/PR, no âmbito da denominada Operação Lava Jato.  

 

1. DO MATERIAL APREENDIDO 

Para a análise, utilizaremos a mídia apreendida e formalizada no Auto de 

Apreensão Mídias nº 263/16, conforme tabelas a seguir: 

N° Material 

(SISCRIM) 
N° * Descrição 

1199/16 19/25 
01 (um) Notebook SAMSUNG, S/N 05979QAF904924N, de cor 

branca, com carregador, senha: COSKIN13 
* Item Apreendido /Item Arrecadado. 
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2. DO MATERIAL ANALISADO 

 A análise é realizada utilizando-se o dispositivo espelhado, encontrado no 

material de destino da tabela abaixo, sendo referendados neste relatório somente os 

dados que, em tese, possam ser úteis para a investigação.  

N° Material 

(ESPELHO) 
Descrição 

1789/2016 DESTINO – 01 HD externo Sansumg 1Tb E2FWJJHFA40508 

Os dados constantes no espelho, descrito nesta seção, foram extraídos 

utilizando-se o equipamento Cellebrite UFED Touch, associado ao aplicativo UFED 

Physical Analyzer para extração dos dados. 

O Material foi submetido ao sistema Indexador e Processador de 

Evidências Digitais – IPED –, sistema utilizado para categorização e indexação do 

conteúdo dos arquivos. 

 

3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Em grande síntese, de acordo com representação do Ministério Público 

Federal, FERNANDO BITTAR, é sócio da sociedade empresaria G4, assim como 

FABIO LUIS LULA DA SILVA, e é uma das pessoas envolvidas na controvertida 

compra e reforma de sítio em Atibaia. Ainda, evidências apontam que apesar de 

FERNANDO BITTAR constar como proprietário do Sítio Santa Barbara, há 

consideráveis evidências de que na verdade a propriedade pertence a LULA. 

Também, FERNANDO BITTAR é apontado como intermediador entre 

a empresa KICTHENS e Marisa Letícia, esposa de LULA, no projeto de elaboração 

dos móveis do Triplex no Guarujá/SP e do sítio em Atibaia, sendo a propriedade de 

ambos os imóveis objeto de questionamento quanto à tentativa de esconder o verdadeiro 

patrimônio de LULA. 
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A seguir, uma breve qualificação e principais dados cadastrais extraídos 

dos bancos de dados à disposição do DPF vinculados ao FERNANDO BITTAR. 

 

Agora, listamos os vínculos empresarias também resultantes de pesquisas 

nos sistemas informáticos da Polícia Federal. 

NOME DA EMPRESA CNPJ PERÍODO RELAÇÃO 

 

TV ARARAS 

 

05.063.641/0001-09 

INC: 11/04/2002(05/2002) ULT. 

ALT: 19/09/2002(11/2002) 

 

SOCIO 

 

G4 ENTRETENIMENTO 

E TECNOLOGIA 

DIGITAL LTDA 

 

06.287.942/0001-89 

 

INC: 14/04/2004(06/2004) ULT. 

ALT: 21/01/2015(01/2015) 

 

SOCIO 

 

COSKIN ASSESSORIA E 

CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA 

 

11.140.147/0001-01 

 

INC: 20/07/2009(09/2009) ULT. 

ALT: 11/08/2011(08/2011 

 

SOCIO-

ADMINIST 

 

FFK PARTICIPACOES 

 

22.921.418/0001-74 

INC: 24/07/2015(07/2015) 

19/09/2002(11/2002) 

SOCIO-

ADMINIST 

 

 

GAMECORP S.A 

 

07.121.705/0001-06 

 

INC: 01/12/2004(12/2004) 

EXCLUIDO: 12/02/2009(02/2009) 

 

DIRETOR 

 

78 M7 PRODUCOES E 

COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA - 

ME 

 

 

67.547.281/0001- 

 

 INC: 29/12/1997 EXCLUIDO: 

03/11/2008(11/2009)   

 

 SOCIO-

ADMINIST 

 

4. DA ANÁLISE 

Nesse viés, fez-se uma análise minuciosa objetivando a coleta de provas 

como: (e-mails, mensagens, documentos que elucidem as causas e circunstâncias dos 

pagamentos efetuados pelas empresas envolvidas no esquema criminoso da Petrobras, 
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documentos que elucidem a propriedade, aquisição e reforma do sítio em Atibaia, 

detalhando-se aqueles de relevante interesse investigativo. 

 

4.1 DA POSSÍVEL REFORMA NA COZINHA DO SÍTIO EM 

ATIBAIA 

Como já sabido, a trama investigada aponta a participação da construtora 

OAS por intermédio do arquiteto PAULO GORDILHO como um dos executores de uma 

reforma na cozinha do Sítio Santa Bárbara, em Atibaia (SP). 

O Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 329/20161, o qual 

apresentou uma análise do conteúdo das mídias apreendidas em decorrência do 

cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão nº 700001628054 no dia 04/03/2016, 

por ocasião da deflagração da Operação LAVA JATO 24, nos revelou diálogos sobremodo 

de PAULO GORDILHO, acerca de obras no sítio em Atibaia/SP com a empresa 

KITCHENS, a qual, em tese, seria a responsável pela fabricação e montagem da cozinha 

instalada no referido local. 

Nesse rastro, importante destacar também o Relatório de Análise de Polícia 

Judiciária nº 32/20162, o qual demonstra 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/SP e ao apartamento 

164-A localizado no Condomínio Solaris no Guarujá. 

A seguir, segue um quadro contendo as mensagens constantes nos relatórios 

supra: 

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. 

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 

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 

                                                           
1 Anexo 01 – RPJ 329-2016 - LJ24 - BA 01 Material 1102-16 e 1103-16 
2 Anexo 02 - Relatório n. 32 - Op. Lava Jato - Guarujá e Atibaia 

ANEXOS/Anexo%2001%20-%20RPJ%20329-2016%20-%20LJ24%20-%20BA%2001%20Material%201102-16%20e%201103-16.pdf
ANEXOS/Anexo%2002%20-%20Relatório%20n.%2032%20-%20Op.%20Lava%20Jato%20-%20Guaruja%20e%20Atibaia.pdf
ANEXOS/Anexo%2002%20-%20Relatório%20n.%2032%20-%20Op.%20Lava%20Jato%20-%20Guaruja%20e%20Atibaia.pdf
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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. 

Agora, corroborando o que foi explicitado acima, a sequência de troca de e-

mails circunscreve situações fáticas relacionadas às obras da aludida cozinha. Em um e-

mail3, as mensagens contêm 03 (três) anexos: 

a) DWG-Atibaia 2.dwg (237 KB) 

b) DWG-Atibaia 2.pdf (36 KB) 

c) OAS Empreendimentos.pdf (354 KB) 

A seguir, ilustramos a troca das mensagens entre LILIAN BITTAR, 

FERNANDO BITTAR e PAULO GORDILHO. 

 

  

Lembramos que arquivos “.dwg”, referido no assunto das mensagens,  é um 

formato nativo de arquivos de dados do AutoCAD, programa utilizado para elaboração de 

projetos e desenhos técnicos.  

Reforçando a tese de que as mensagens versam sobre um projeto de uma 

cozinha, apresentamos o arquivo “DWG-Atibaia 2.pdf” contido no e-mail: 

                                                           
3 Anexo 03 - /img_19_25.E01/vol_vol7/Users/Fernando/Desktop/backup gol/2014/03/20140310-114548-fbittar@golgrupo_com_br-

Fwd_Fwd_dwg-1.eml 

ANEXOS/Anexo%2003%20-%20obras%20cozinha.eml
ANEXOS/Anexo%2003%20-%20obras%20cozinha.eml
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Ademais, o anexo “c” é um catálogo contendo fotos de cozinha da 

empresa KITCHENS. 

Já em outro e-mail4, contém 05 (cinco) anexos, sendo: 

a) Image001.jpg 

b) Solaris-3.pdf 

c) Solaris com elevador.dwg 

d) Solaris-1.pdf 

e) Solaris-2.pdf 

Possivelmente esses arquivos se referem a projetos do apartamento 

Triplex do Guarujá/SP, pois são plantas de pavimentos. 

Contundente e revelador é o e-mail5 enviado de PAULO GORDILHO para 

FERNANDO BITTAR na data de 21/03/2014 15:51:22, contendo um anexo “coz.pdf’. 

                                                           
4 Anexo 04 - /img_19_25.E01/vol_vol7/Users/Fernando/Desktop/backup gol/2014/03/20140310-144305-

paulo_gordilho@oasempreendimentos_com-RES_Fwd_dwg-1.eml 
5 Anexo 05 - /img_19_25.E01/vol_vol7/Users/Fernando/Desktop/backup gol/2014/03/20140321-155122-prvg8000@gmail_com--1.eml 

ANEXOS/Anexo%2004%20-%20obras%20Solaris.eml
ANEXOS/Anexo%2005%20-%20contrato%20cozinha.eml
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Nele, consta o pedido nº 214066 no valor de R$ 126.819,00, com cliente FERNANDO 

BITTAR referente à cozinha KITCHENS, devidamente assinado. 
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4.2 DOS PROBLEMAS COM A PISCINA 

A sequência de e-mails6 a seguir, entre ELCIO VIEIRA MARADONA 

(elciovieira88@gmail.com), FERNANDO BITTAR (fbittar@golgrupo.com.br) e FÁBIO 

SILVA (fsilva@g4brasil.com.br filho de LULA), trata de um problema na bomba da 

piscina. 

Em grande resumo, MARADONA alerta FERNANDO sobre problemas 

na bomba da piscina. Então, FERNANDO comunica a FÁBIO, o qual menciona seu 

pai (LULA), e por fim aprova o orçamento autorizando, assim, o reparo. Vejamos. 

 

4.3 DA CERCA DO SÍTIO EM ATIBAIA 

Foi encontrado um e-mail7 de FERNANDO BITTAR 

(fbittar@golgrupo.com.br) para JONAS SUASSUNA (jonas@golgrupo.com.br) em 

                                                           
6 Anexo 06 - /img_19_25.E01/vol_vol7/Users/Fernando/Desktop/backup gol/2015/02/20150211-122443-fbittar@golgrupo_com_br-

Re_Bomba_da_piscina-1.eml 
7 Anexo 07 - /img_19_25.E01/vol_vol7/Users/Fernando/Desktop/backup gol/2014/08/20140821-160118-fbittar@golgrupo_com_br-

Cerca_Sitio_Atibaia-1.eml 

Data De Para 
Conteúdo 

Assunto: Bomba Piscina 

09/02/2015 ELCIO FERNANDO 

Fernando boa tarde 

O meu irmão tide olhou hoje aki o aquecedor da piscina e ele 

está com algum curto dentro .só assistência técnica dele ok.! 

Agora pra não ficar cem piscina nesses dias de carnaval  

Ele coloca só a bomba da piscina pra funcionar se vc quiser, 

ele cobrá 250 pra passas uns fios da caixa da sauna para o time 

da bomba da piscina como fotos que te mandei  

Alguma dúvida só me ligar. 

11/02/2015 FERNANDO FÁBIO  

 

Oi Fabio, lele? 

Estou tentando falar com o Maradona e não estou 

conseguindo. 

Mandei um sms e email aprovando o orçamento do irmao dele, 

lembrando que é provisório para usarem agora.  

Tente ligar para ele e veja se ele recebeu meu recado. Se não, 

fale que eu aprovei. 11 968176699 

Abs 

Fernando 

11/02/2015 FÁBIO   FERNANDO 

Meio que combinei com o Moura o seguinte: 

Depois que ele falar com meu pai, pedir pra consertar a bomba 

de filtro da piscina (irmão do Maradona por 200,00 a 250,00 

reais) Chamar a assistencia técnica do aquecedor da piscina e ver 

o que fazer... 

Qualquer coisa me liga 

Abs 

Fabio 

11/02/2015 FERNANDO FÁBIO  

Ok. Abs 

ANEXOS/Anexo%2006%20-%20bomba%20piscina%20sítio.eml
javascript:_e(%7B%7D,'cvml','elciovieira88@gmail.com');
javascript:_e(%7B%7D,'cvml','fbittar@golgrupo.com.br');
mailto:fsilva@g4brasil.com.br
ANEXOS/Anexo%2007%20-%20cerca%20sítio.msg
mailto:fbittar@golgrupo.com.br
mailto:jonas@golgrupo.com.br
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21/08/2014 16:01:18, o qual trata de pagamentos referente à construção de uma cerca. 

Conforme se vê: 

 

Oportuno assinalar que JONAS LEITE SUASSUNA FILHO e 

FERNANDO BITTAR possuem relacionamento societário com FÁBIO LUIS LULA DA 

SILVA, filho de LULA. Cite-se, por exemplo, que JONAS é administrador da sociedade 

empresaria BR4 PARTICIPAÇÕES LTDA, assim como FÁBIO. FERNANDO 

BITTAR, por seu turno, é sócio de FABIO na sociedade empresaria G4 

ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA. 

 

4.4 DA DISPONIBILIDADE DE UMA INTERNET NO SÍTIO 

Foi encontrado também um e-mail8 enviado por FERNANDO BITTAR 

(fbittar@golgrupo.com.br) para ALEXANDRE (da TELEFÔNICA) solicitando alteração 

da velocidade de conectividade da Internet de 2Mb para 10Mb, para assim poder acessar 

remotamente as câmeras de monitoramento com mais estabilidade.  

Na mensagem, FERNANDO faz menção a JONAS SUASSUNA. 

Ainda, informa como endereço Avenida Água Espraiada, 4891, 

Atibaia - CEP 12940 000. 

Conforme se vê: 

                                                           
8 ANEXO 08 - /img_19_25.E01/vol_vol7/Users/Fernando/Desktop/backup gol/2013/11/20131122-105154-fbittar@golgrupo_com_br-

Re_Solicitacao_alteracao_Speedy_de_2_para_10_MB-1.eml 

ANEXOS/Anexo%2008%20-%20internet.msg
mailto:fbittar@golgrupo.com.br
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4.5 DA LISTA DE CONVIDADOS PARA UM FESTA 

Por fim, identificamos uma lista9 de convidados fotografada que estava 

armazenada na mídia em análise. O que chama atenção nessa lista são os nomes de 

LULA e sua esposa MARISA. 

                                                           
9 Anexo 09 - /img_19.25.E01/vol_vol7/Users/Fernando/Pictures/IMG-20150611-WA0008.jpg 

ANEXOS/Anexo%2009%20-%20lista%20convidados.jpg
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Esses são, em síntese, os resultados coligidos nos autos da presente análise. 

 

5. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise foi realizada a fim de se aferir a verossimilhança com os 

elementos já colhidos na investigação em curso. Ademais, grande parte dos materiais 

apreendidos na operação Lava Jato ainda estão sendo analisados e os Relatórios de Análise 

e Informações Policiais respectivos ainda estão sendo produzidos pela equipe de analistas. 

 Ressalte-se que a possível menção de nomes e/ou fatos contidos neste 

relatório, por si só, não significa o envolvimento direto ou indireto dos citados em 

eventuais delitos objeto da investigação em curso. Ainda, a interpretação poderá sofrer 

alterações de acordo com o aprofundamento das investigações. 

Nesse viés, a pesquisa realizada no material disponibilizado à equipe de 

análise se utilizou de palavras chaves e programas indexadores de documentos, razão 

pela qual não pode ser considerada exaustiva, em face da possibilidade de existirem 

outros arquivos relevantes que por ventura não tenham sido identificados por este 

subscritor.  

 Por fim, a Autoridade Policial poderá solicitar novas pesquisas, caso 

entenda necessário, bem como a avaliação acerca da eventual existência de impedimento 

jurídico/legal ou comprometimento de posteriores diligências relacionadas ao 

fornecimento das informações apresentadas neste relatório. 
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Destarte, encaminhe-se o presente Relatório de Análise para 

conhecimento e providências pertinentes. 

Curitiba, 11 de agosto de 2016. 

 

 


