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R E L A T Ó R I O 

 

 

INQUÉRITO POLICIAL Nº 0005/2016-4-SR/PF/TO 

INSTAURADO EM: 19/01/2016 

TÉRMINO:  24  de novembro  de 2017 

PROCESSO Nº: 00154237320164010000 

INCIDÊNCIA PENAL: Arts. 316, § 1º, 288, 317 e 333 do CPB 

INDICIADOS: CARLOS HENRIQUE FRANCO AMASTHA 

    PÚBLIO BORGES ALVES 

    ADIR CARDOSO GENTIL 

    CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER 

  ADENILSON CARLOS VIDOVIX 

  DIEGO AUGUSTO DE SOUZA HONÓRIO; 

   PEDRO HENRIQUE DE SOUZA CAMPOS RORIZ; 

   HUMBERTO SIQUEIRA NOGUEIRA; 

   MARIO JOSÉ GONZAGA PETRELLI FILHO. 

 

 
 

  

 Senhor(a) Desembargador(a), 

 

1. O presente inquérito policial foi instaurado com vistas à apuração dos crimes previstos no 

art. 90 da Lei 8.666/90 e art. 288 do Código Penal Brasileiro, à luz dos elementos de 

informação carreados aos autos que dão notícia de uma possível fraude no procedimento 

licitatório RDC Eletrônico nº 001/2015, relativo ao BRT Palmas Sul, custeado com 

recursos do Programa de Aceleração do Crescimento- Pacto Mobilidade, vinculados ao 

Ministério das Cidades, conforme consta no PA 1.36.000.00298/2015-34. 
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2. Consta no PA 1.36.000.00298/2015-34 que em abril/2014 foi publicado o Decreto n. 

8.227/2014, determinando a transferência de verbas federais vinculadas ao Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) - Pacto pela Mobilidade para o município de 

Palmas/TO -, destinado à execução de projetos de reestruturação de seu sistema de 

transporte urbano.  

DECRETO Nº 8.227, DE 22 DE ABRIL DE 2014 

  Discrimina ações do Programa de Aceleração do 

Crescimento - PAC a serem executadas por meio 

de transferência obrigatória. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso 

IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2º da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 

2007, e na proposta do Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento - CGPAC, de 
27 de fevereiro de 2014,  

DECRETA:  

Art. 1º São obrigatórias as transferências aos entes federados necessárias à execução das ações do 

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, constantes do Anexo a este Decreto, sem prejuízo 

do disposto nos Decretos nº 8.206 de 13 de março de 2014, Decretos n
o 
8.173, de 26 de dezembro 

de 2013, n
o
 8.152, de 12 de dezembro de 2013, n

o
 8.113, de 30 de setembro de 2013, n

o
 8.110, de 

30 de setembro de 2013, n
o
 8.032, de 25 de junho de 2013, n

o
 8.022, de 31 de maio de 

2013, n
o
 7.991, de 24 de abril de 2013, 7.980, de 8 de abril de 2013, n

o
 7.967, de 22 de março de 

2013, n
o
 7.893, de 24 de janeiro de 2013, n

o
 7.868, de 19 de dezembro de 2012, n

o
 7.836, de 9 de 

novembro de 2012, n
o
 7.804, de 13 de setembro de 2012, n

o
 7.745, de 5 de junho de 

2012, n
o
 7.720, de 16 de abril de 2012, n

o
 7.662, de 28 de dezembro de 2011, n

o
 7.625, de 24 de 

novembro de 2011, n
o
 7.576, de 11 de outubro de 2011, n

o
 7.488, de 24 de maio de 2011, n

o
 7.369, 

de 26 de novembro de 2010, n
o
7.211, de 11 de junho de 2010, n

o
 7.157, de 9 de abril de 

2010, n
o
 7.125, de 3 de março de 2010, n

o
 7.051, de 23 de dezembro de 2009, n

o
 7.025, de 7 de 

dezembro de 2009, n
o
 6.982, de 14 de outubro de 2009, n

o
 6.958, de 14 de setembro de 

2009, n
o
 6.921, de 4 de agosto de 2009, n

o
 6.876, de 8 de junho de 2009, n

o
 6.807, de 25 de março 

de 2009, n
o
 6.714, de 29 de dezembro de 2008, n

o
 6.694, de 15 de dezembro de 2008, n

o
 6.450, de 

8 de maio de 2008, n
o
 6.326, de 27 dezembro de 2007, e n

o
 6.276, de 28 de novembro de 2007. 

Art. 2º Compete ao órgão ou entidade da administração pública federal ao qual estiver consignada 

a dotação orçamentária relativa à ação constante do Anexo a análise e aprovação formal do termo 

de compromisso de que trata o § 1º do art. 3º da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007.  

Parágrafo único.  Na hipótese de a transferência obrigatória ser efetivada por intermédio de insti-

tuição ou agente financeiro público federal, atuando como mandatário da União, caberá a essas 
entidades a aprovação de que trata o caput.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.227-2014?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8227.htm#anexo
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8206.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8152.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8113.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8110.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8110.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8032.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8022.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8022.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7991.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7980.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7967.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7967.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7893.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7868.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7836.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7836.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7804.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7745.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7745.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7720.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7662.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7625.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7625.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7576.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7488.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7369.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7369.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7211.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7157.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7157.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7125.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7051.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7025.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7025.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6982.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6958.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6958.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6921.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6876.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6807.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6807.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6714.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6694.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6450.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6450.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6326.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6276.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11578.htm#art3§1
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Art. 3º Caberá ao Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento - CGPAC divulgar 

em sítio na Internet a relação das ações de que trata o art. 2º da Lei nº 11.578, de 2007, e promover 

as atualizações devidas nessa relação, inclusive quanto a alterações nas funcionais programáticas 
decorrentes de lei orçamentária e seus créditos adicionais.  

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 22 de abril de 2014; 193º da Independência e 126º da República.  

DILMA ROUSSEFF 

Guido Mantega 

Miriam Belchior 

ANEXO 

10SS 

Apoio a Sistemas de 
Transporte Público 
Coletivo Urbano 

MCID.02949 Corredor de Ônibus - Palmas/TO - BRT 

10SS 

Apoio a Sistemas de 
Transporte Público 
Coletivo Urbano 

MCID.02947 

Corredor de Ônibus - Palmas/TO - Corredor prefe-
rencial no Jardim Aureny III, Jardim Aureny II e 
Taquaralto (TO 050) 

10SS 

Apoio a Sistemas de 
Transporte Público 
Coletivo Urbano 

MCID.02948 
Corredor de Ônibus - Palmas/TO - Terminal urbano 
de Taquaralto 

10SS 

Apoio a Sistemas de 
Transporte Público 
Coletivo Urbano 

MCID.02946 
Corredor de Ônibus - Palmas/TO - Terminal Metro-
politano e Corredor Preferencial da Av. NS 10 

 

 

3. Nesse sentido, em maio/2014, a Prefeitura de Palmas protocolou junto ao Ministério das 

Cidades a proposta de implantação de um corredor de BRT - Bus Rapid Transit. 

4. O BRT Palmas é um empreendimento subdivido em dois grandes eixos, cortando a cidade 

no sentido norte-sul, identificados como BRT Palmas Sul e BRT Teotônio Segurado, 

sendo que o trecho BRT Palmas Sul, a que se refere o RDC Eletrônico n. 001/2015, é 

custeado integralmente com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - Pacto 

da Mobilidade, vinculados ao Ministério das Cidades. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11578.htm#art2
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5. Em 2013, a Prefeitura de Palmas apresentou ao Ministério das Cidades a Carta Consulta 

nº 009617.02.88/2013-90, formalizando primeiramente o interesse da prefeitura de 

Palmas em obter o recurso federal. A análise da proposta foi feita entre maio e julho de 

2014 para fins de seleção no âmbito do mencionado programa. 

6. Em 16/05/2014, antes da formalização da proposta pelo Município de Palmas junto ao 

Ministério das Cidades (21/05/2014) e antes da seleção do projeto pelo aludido Ministério 

(17/07/2014), a empresa CONSTRAN S.A recebeu autorização para prospecção de 

terrenos e estudos de solo em via pública na cidade de Palmas/TO, bem como informações 

sobre interferências subterrâneas possíveis de serem encontradas no canteiro central da 

Avenida Teotônio Segurado (DOC C do Apenso I, fl. 20). 

7. Nesse ponto é importante ressaltarmos que os estudos realizados pela CONSTRAN S.A, 

com autorização da prefeitura de Palmas, referem-se a estudos necessários para a 

implantação do BRT. Contudo, foram feitos antes mesmo da formalização do projeto do 

BRT junto ao Ministério das Cidades. 

8. A empresa, as suas custas, realizou ou encomendou os estudos. Tais estudos certamente 

redundariam em vantagens numa futura concorrência pública, pois poderiam embasar de 

antemão os custos do projeto, possibilitando o oferecimento de proposta mais vantajosa. 

9. Além disso, a CONSTRAN seria uma empresa com know how na implantação de obras de 

engenharia do BRT. Em 2011, a CONSTRAN S.A. compôs o consórcio vencedor da 

licitação na modalidade concorrência para a implementação de obras relativas ao BRT no 

município de Belo Horizonte/MG (fl. 24 do Apenso I). 

10. Perícia de engenharia realizada pelo MPF considerou que as informações levantadas 

nesses estudos seriam tecnicamente relevantes para a caracterização do objeto licitado e 

que, não obstante, foram dolosamente omitidas dos possíveis interessados em participar 

do certame. 
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11. Para realizar os estudos e levantamentos de dados autorizados pela Prefeitura, a Constran 

subcontratou a empresa Técnica Engenharia LTDA – EPP (fl. 39 do Apenso I). O trabalho 

realizado pela Técnica Engenharia teria anotação de responsabilidade técnica assinada por 

EDVALDO JOSÉ CORDEIRO, Crea GO 6728/D. 

12. EDVALDO JOSÉ CORDEIRO, funcionário da Técnica Engenharia, foi contratado 

diversas vezes pela empresa PH Engenharia Ltda. – EPP, empresa cujo sócio é PAULO 

HENRIQUE CORDEIRO.  

13. PAULO HENRIQUE CORDEIRO ou a empresa da qual é sócio, PH Engenharia Ltda., 

contratou diversas vezes o arquiteto ERALDO LUÍS LOPES CARVALHO (Doc. M, 

Apenso I, fls. 111/112), que foi o funcionário da prefeitura responsável pelo projeto do 

traçado do sistema de transporte BRT na cidade de Palmas - TO (Doc. K, apenso I, fl.107).  

 

 

 

ERALDO LUIS LOPES CARVALHO 

PAULO HENRIQUE CORDEIRO 
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14. Apesar de os documentos apontarem relações de trabalho entre a PH ENGENHARIA e o 

ERALDO, em sua oitiva na Superintendência da Polícia Federal do Tocantins (fl. 

868/870), ERALDO mentiu ao declarar que não tem ou teve alguma relação com a 

empresa PH ENGENHARIA LTDA. ou seus sócios, quais sejam, JUMÁRCIA LIMA 

DE SOUSA CORDEIRO (ex-sócia), PAULO HENRIQUE CORDEIRO (atual sócio) 

e CLAUDIA BATISTA CORDEIRO (atual sócia). 

 

“. . . QUE não tem ou teve alguma relação com a empresa PH 

ENGENHARIA LTDA ou seus sócios, quais sejam, JUMARCIA LIMA 

DE SOUSA CORDEIRO – ex-sócia - e PAULO HENRIQUE 

CORDEIRO e CLAUDIA BATISTA CORDEIRO – atuais sócios; . . .” 

 

15. Nitidamente, ERALDO estaria querendo omitir o fato de que já trabalhou para PAULO 

HENRIQUE CORDEIRO ou para PH ENGENHARIA. 

16.  No diagrama abaixo, os vínculos ficam mais claros: 
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17. Como se percebe, EDVALDO e ERALDO foram colegas na prestação de serviços para 

PH ENGENHARIA, sendo que Eraldo foi o responsável pelo traçado do BRT e 

EDVALDO o encarregado dos estudos de viabilidade contratados pela CONSTRAN. 

18. Dentre os documentos entregues pela Prefeitura de Palmas à Procuradoria da República 

do Tocantins (Doc. F, apenso I, fls. 63/67) está o laudo de sondagem elaborado pela 

TÉCNICA ENGENHARIA. O laudo apresenta em destaque a BURITI 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS como interessada no laudo, numa clara 

indicação de que o laudo de sondagem tinha como destinatário, também, uma empresa do 

ramo imobiliário. 

19. Já dentre os documentos enviados pela Prefeitura de Palmas à Caixa Econômica Federal, 

há outro laudo de sondagem (Doc. G, Apenso I) tendo, dessa vez, como interessado a 

empresa STANCORP PARTICIPAÇÕES BRASIL LTDA. Esse laudo foi elaborado por 

PAULO HENRIQUE CORDEIRO (sócio da PH Engenharia) e por EDVALDO JOSÉ 

CORDEIRO. 

20. Portanto, os laudos de sondagem entregues pela própria prefeitura de Palmas ao MPF e à 

Caixa apresentam como interessados (possíveis encomendantes) dos serviços as empresas 

BURITI e STANCORP. 

21. Entretanto, quando o edital do RDC Eletrônico 001/2015 foi publicado, os laudos 

apresentados eram os produzidos pela empresa C B FERREIRA E CIA LTDA – EPP de 

nome fantasia GYN SOLOS (Doc. G, apenso I), cujo responsável técnico seria 

RICARDO BATISTA GUALBERTO AZEVEDO.  

22. Isso nos leva a acreditar que houve a substituição dos documentos (laudos) que 

vinculavam a Técnica Engenharia e a Constran à elaboração de laudos anteriores à 

publicação do RDC, numa tentativa de mascarar a informação privilegiada que a possível 

licitante teria na concorrência pública. 
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23. Outra conclusão inevitável é a participação das empresas BURITI 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e STANCORP PARTICIPAÇÕES BRASIL 

LTDA em suposto esquema que objetivava implantar o BRT em áreas adjacentes a 

terrenos com interesse comercial por elas. 

24. As empresas CTE – CENTRO TECNOLÓGICO DE ENGENHARIA LTDA. e EMPO – 

EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. 

demonstraram interesse em participar da licitação para as obras do BRT em Palmas, tendo 

inclusive formulado questionamentos quanto ao Edital do RDC Eletrônico 001/2015. 

25. A empresa CTE já foi consorciada da ENGEVIX ENGENHARIA S/A (Consórcio Luz, já 

baixado na Receita Federal) – Doc. U, Apenso I, fl. 189. 

26. A empresa EMPO já foi consorciada da CAMARGO CORRÊA - Doc. V, apenso I, fl. 

191- (consórcio também com status já baixado na Receita Federal).  

27. A EMPO foi contratada com recursos do PAC Copa para execução de obras no sistema 

BRT linha verde sul em Curitiba/PR. 

28. É importante ressaltar que as empresas CONSTRAN S/A, CAMARGO CORRÊA S/A e 

ENGEVIX S/A são empresas investigadas na operação Lava Jato por formação de cartel 

em licitações, além de corrupção e desvio de recursos públicos. 

29. Desse modo, a atuação conjunta dessas empresas nos revela que o conhecimento de 

informação relevante por parte de qualquer delas representaria o acesso de tal informação 

a todo o grupo cartelizado. Tudo isso converge para a conclusão de que houve vazamento 

de informações relevantes relativas ao projeto, com direcionamento do RDC para uma das 

empresas do grupo cartelizado. Com efeito, a CONSTRAN, munida dos estudos de solo, 

poderia repassar tais informações levantadas com os estudos de viabilidade do solo para 

suas antigas consorciadas, CTE e EMPO. 
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30. As empresas BURITI e STANCORP são ligadas entre si pela empresa G10 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sócia de ambas (Doc. J, apenso I, 

fl.104). Todas as três empresas seriam possíveis beneficiárias de valorizações decorrentes 

das obras do BRT, por possuírem terrenos nas imediações do trajeto. 

 

31. Considerando o possível benefício que BURITI e STANCORP teriam com a valorização 

dos terrenos, e consequentemente a G10 Empreendimentos, isso justificaria o motivo por 

que nos laudos de sondagem apresentados à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da 

República estarem consignados que BURITI e STANCORP seriam as interessadas nos 

estudos. 

32. Forçoso concluir, portanto, que os laudos emitidos pela TÉCNICA ENGENHARIA, que 

foram substituídos no RDC pelo laudo da Gynsolos, foram encomendados pela BURITI, 

STANCORP e CONSTRAN. 

33. Diante de todas essas informações, o MPF ajuizou ação civil pública requerendo a 

nulidade do projeto do BRT Palmas, dada a falta de fundamentação técnica para a escolha 

do objeto. Fora deferida liminar para que os recursos federais relativos à obra não fossem 

repassados para a prefeitura. 
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34. Além dessas medidas, o MPF requisitou a instauração de inquérito policial para apurar os 

fatos. 

35. Não satisfeitos apenas em fraudar a licitação, a organização criminosa que se instalou na 

Prefeitura de Palmas objetivava, também, lucrar com as valorizações em terrenos 

decorrentes das obras do BRT. Nos próximos parágrafos detalharemos as ligações e 

modos de agir do grupo. 

 

DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS (imóveis de matrícula 22099 e 

20338): 

 

36. Como se sabe, a implantação das obras referentes ao BRT ocasionaria expressiva 

valorização de imóveis próximos ao trajeto. Acreditando nisso, empresários do ramo 

imobiliário uniram esforços para a realização do projeto BRT. Esse o principal motivo de 

terem as empresas BURITI e STANCORP contratado os laudos de sondagem do solo já 

mencionados acima. 

37. No entanto, grande parte dos terrenos que se beneficiariam das valorizações decorrentes 

das obras do BRT não estava sob o domínio do grupo. Foi aí que se iniciaram uma série de 

achaques de gestores municipais contra proprietários de terras da região. 

38. No dia 17/12/2015 compareceu à Procuradoria da República no Tocantins o Sr. EGON 

JUST, um dos proprietários de grande área (cerca de 806 hectares) próximas do trajeto do 

BRT, entre a praia do Prata e a Av. Teotônio Segurado, fornecendo informações de que 

estaria sendo achacado por agentes públicos e empresários do ramo imobiliário no intuito 

de que alienasse suas terras para o grupo. 

39. Passaremos a seguir demonstrar esses eventos, começando pelo projeto MASTERPLAN, 

contratado pelos empresários do setor imobiliário para as áreas objetos do Decreto de 

desapropriação 930/2014 da Prefeitura de Palmas. 
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A.  DO PROJETO MASTERPLAN: 

 

40. O MASTERPLAN seria um projeto urbanístico a ser implantado em grandes áreas da 

cidade de Palmas/TO. As áreas seriam as compreendidas pelos imóveis cujas matrículas 

são 22.099 e 20.338. 

41. O referido projeto foi contratado pelas empresas DEG MAIS LTDA, CNPJ: 

17.600.273/0001-70; HARMONIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, 

CNPJ: 10.521.997/0001-89 e ALFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

CNPJ: 07.598.819/0001-41. 

42. O valor do contrato assinado foi de R$ 750.000,00 a ser pago em parcelas. 

43. As empresas contratadas para a execução dos serviços foram JAIME LERNER 

ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, CNPJ: 05.599.497/0001-20, ANTUNES DE 

OLIVEIRA ARQUITETURA LTDA, CNPJ: 17.934.188/0001-48 e URBTEC TM 

ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 02.689.532/0001-

03. 

44. A empresa DEG MAIS possui como sócio administrador DIEGO HONÓRIO. O item dois 

apreendido no escritório de JAIME LERNER em Curitiba é um cartão de visitas da 

empresa UNIÃO DO LAGO, cujo sócio é DIEGO HONÓRIO. 

 

Item 2 – apreensão no escritório de Jaime Lerner 
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45. Conforme WALFREDO ANTUNES DE OLIVEIRA FILHO (sócio da ANTUNES DE 

OLIVEIRA ARQUITETURA LTDA.), quem contratou o projeto do MASTERPLAN foi 

um grupo de empresários do ramo imobiliário de Palmas/TO, citando dentre os 

empresários PEDRO RORIZ, HUMBERTO SIQUEIRA e DIEGO HONÓRIO. (Fls. 

949/950) 
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46. O envolvimento da UNIÃO DO LAGO no empreendimento é reforçada pelas declarações 

de ITELVINO PISONI (fls 924/926) e de ADENILSON CARLOS VIDOVIX (fls. 

905/909). 

 
DECLARAÇÃO DE ITELVINO PISONI 
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DECLARAÇÃO DE ADENILSON CARLOS VIDOVIX 

 

47. Chama-nos atenção o interesse desses empresários em contratar um MASTERPLAN para 

áreas que não estavam sob o controle dos contratantes. A única justificativa plausível é o 

conluio de tais empresários com agentes públicos para se beneficiarem das externalidades 

provocadas pelas obras da prefeitura. 

48. O Projeto urbanístico seria desenvolvido para as áreas dos imóveis 22.099 e 20.338 

(Decretados de Utilidade Pública no Decreto Municipal 930/2014) e teria, repita-se, valor 

contratual de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). 
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A.1   CLÁUSULA DE PAGAMENTO DO MASTERPLAN: 

 

49. No escritório de Jaime Lerner em Curitiba/PR foi apreendido o contrato para a elaboração 

do projeto Masterplan (link para o contrato). 

  

file:///F:/ANÁLISE%20DOCUMENTAL/EQUIPE%20TO%20-%2017%20-JAIME%20LERNER/Documentos/item%205.pdf
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50. Ponto relevante é a cláusula contratual que condiciona o pagamento de determinadas 

parcelas do projeto do MASTERPLAN à revogação do Decreto de Utilidade Pública 

referente à área dos imóveis de matrículas 22.099 e 20.338. 
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51. Causa estranheza o fato de que em um instrumento contratual entre particulares haja 

cláusula que condicione o pagamento dos serviços prestados a atos administrativos do 

poder público, fora do controle, em regra, dos contratantes. 

52. Veja na imagem abaixo, a forma como se dariam os pagamentos pelo projeto do 

Masterplan: 

 

53. Assim, conforme documento contratual, algumas das parcelas do pagamento do 

Masterplan seriam feitas da seguinte forma: 
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 R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) dois dias úteis após a data de publicação da 

revogação do DUP no Diário Oficial da Prefeitura de Palmas. 

 R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) trinta dias corridos após a data de publicação 

da revogação do DUP no Diário Oficial da Prefeitura de Palmas. 

 R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) sessenta dias corridos após a data de publica-

ção da revogação do DUP no Diário Oficial da Prefeitura de Palmas. 

54. Como plano “B”, caso a revogação do Decreto não fosse realizada, os R$ 390.000,00 (tre-

zentos e noventa mil reais) deveriam ser pagos em dez parcelas de R$ 39.000,00 (trinta e 

nove mil reais) atualizados a cada 30 dias pelo IGP-M. 

 

55. Conclui-se de forma peremptória que, com a revogação do Decreto, a área poderia ser 

usada como instrumento para captação de recursos financeiros, possibilitando a atração de 

investidores no projeto urbanístico. Já na hipótese de não revogação, os contratantes pode-

riam ter dificuldade em levantar o montante a ser pago pelo masterplan, sendo razoável o 

estabelecimento de prazo para pagamento (dez parcelas), fato que justifica a cláusula 

apontada acima. 

56. Além disso, como se demonstrará adiante, o decreto de utilidade pública só seria revogado 

caso o legítimo proprietário aceitasse alienar a área. 

57. Em depoimento prestado nesta Superintendência da Polícia Federal, Walfredo Antunes de 

Oliveira Filho, um dos contratados para elaboração do MASTERPLAN, disse: 
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58. Inevitável, portanto, concluir, que a municipalidade decretou a área como de utilidade 

pública sem o intuito de dar finalidade pública à área. Além disso, o ato administrativo foi 

editado sem possibilidades concretas (financeiras) de sua efetivação, vale dizer, sem que a 

prefeitura dispusesse do montante para o pagamento da indenização justa e prévia em di-

nheiro. 

59. A indenização da desapropriação é, em regra, justa e prévia em dinheiro. As exceções, em 

que se é permitido pagar as indenizações em parcelas, são para os casos de reforma agrá-

ria e a desapropriação urbanística sancionatória. A desapropriação por reforma agrária é 

atribuição da União; já a desapropriação urbanística sancionatória é atribuição municipal. 

O problema é que, conforme o Estatuto das Cidades, Lei 10257/2001, essa desapropriação 

é a última medida a ser tomada pelo município, nos casos em que o proprietário não dá 

função social à propriedade. 

60. Para proceder com a desapropriação urbanística sancionatória (medida mais adequada 

para os fins justificados), a prefeitura deveria primeiro, exigir por lei o parcelamento, a 

edificação ou a utilização compulsória do solo urbano (art. 5º da lei 10257/2001); segun-

do, aplicação do IPTU progressivo no tempo por 5 anos (art. 7º da lei 10257/2001). Só 

depois de esgotadas a primeira e a segunda alternativa é que a desapropriação poderia ser 

utilizada. 
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Art. 5
o
 Lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a edifica-

ção ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as 

condições e os prazos para implementação da referida obrigação. 

§ 1o Considera-se subutilizado o imóvel: 

I – cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em legislação dele decorren-

te; 

II – (VETADO) 

§ 2o O proprietário será notificado pelo Poder Executivo municipal para o cumprimento da obrigação, de-

vendo a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis. 

§ 3o A notificação far-se-á: 

I – por funcionário do órgão competente do Poder Público municipal, ao proprietário do imóvel ou, no ca-

so de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administração; 

II – por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma prevista pelo inciso I. 

§ 4o Os prazos a que se refere o caput não poderão ser inferiores a: 

I - um ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no órgão municipal competente; 

II - dois anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do empreendimento. 

§ 5o Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a lei municipal específica a que se 

refere o caput poderá prever a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o 

empreendimento como um todo. 

 

(. . .) 

 

Art. 7o Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do art. 

5o desta Lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no § 5o do art. 5odesta Lei, o Município procederá à 

aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a 

majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos. 

§ 1o O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica a que se refere o caput 

do art. 5o desta Lei e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxi-

ma de quinze por cento. 

§ 2o Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em cinco anos, o Município 

manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação, garantida a prerrogativa 

prevista no art. 8o. 

§ 3o É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de que trata este 

artigo. 

 

Seção IV 

Da desapropriação com pagamento em títulos 

Art. 8o Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha cumprido a 

obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, 

com pagamento em títulos da dívida pública. 

§ 1o Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão resgatados no pra-

zo de até dez anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os 

juros legais de seis por cento ao ano. 

§ 2o O valor real da indenização: 

I – refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado em função de obras 

realizadas pelo Poder Público na área onde o mesmo se localiza após a notificação de que trata o § 2o do art. 

5o desta Lei; 

II – não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. 

§ 3o Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributos. 

§ 4o O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de cinco anos, 

contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público. 

§ 5o O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Poder Público ou por meio de 

alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nesses casos, o devido procedimento licitatório. 

§ 6o Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do § 5o as mesmas obrigações de parce-

lamento, edificação ou utilização previstas no art. 5o desta Lei. 
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61. Caso a prefeitura optasse pela desapropriação por utilidade pública, como foi o caso, de-

veria indenizar os proprietários com o valor de, no mínimo, R$ 457.307.367,30 (quatro-

centos e cinquenta e sete milhões, trezentos e sete mil, trezentos e sessenta e sete reais e 

trinta centavos), que é o valor venal da área no ano de 2014 segundo a própria prefeitura 

de Palmas. 

62. Não dispondo desse valor para fins de indenização prévia, e não dispostos a seguir as fa-

ses exigidas pelo Estatuto das Cidades, o Prefeito de Palmas, CARLOS AMASTHA, de-

cretou a área como sendo de utilidade pública. Tratava-se, no caso, de uma espécie de 

chantagem, para motivar a alienação da área. 

63. O próprio prefeito, em reunião com EGON JUST, disse que o Decreto de utilidade pública 

seria uma forma de pressão para motivar o pagamento dos tributos (link para o áudio – 16’ 

40’’). Nas palavras de CARLOS AMASTHA, o decreto de desapropriação “é apenas um 

instrumento de pressão”. AMASTHA prossegue e diz: “você me acerta a vida e a gente 

levanta imediatamente”. 

64. Tal fato, por si só, já configura o crime de excesso de exação, previsto no art. 316, §1º do 

Código penal. Utilizar um decreto de utilidade pública para forçar o devedor a pagar tribu-

tos é meio gravoso, que a lei não autoriza. 

65. O tipo penal do artigo 316, §1º do Código Penal foi inserido pela lei 8.137/1990, consa-

grando o excesso de exação:  

 

file:///C:/Users/Administrador/Desktop/Nosotros/Reuniao%20prefeito%20.m4a
file:///C:/Users/Administrador/Desktop/Nosotros/Reuniao%20prefeito%20.m4a
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66. O tributo no caso em análise seria devido (IPTU atrasado há alguns meses ou anos), mas 

para sua cobrança a Prefeitura deveria ajuizar ações fiscais próprias, e não impor ao con-

tribuinte um decreto expropriatório no intuito de forçá-lo ao pagamento.  

67. Conforme as lições de Heleno Cláudio Fragoso (Lições de Direito Penal, volume 3, 10ª 

edição, Editora Forense, p. 418), gravoso “é o meio que traz ao contribuinte maiores 

ônus”, consagrando de forma patente na conduta a proibição expressa do ordenamento a 

tal forma de contribuição. 

68. Desse modo, a prefeitura de Palmas é competente para decretar a utilidade pública de 

imóvel de particular, no entanto, pelas palavras do próprio prefeito, CARLOS AMAS-

THA, não era essa a intenção do gestor ao editar o ato administrativo, mas sim pressionar 

pelo pagamento de impostos atrasados, num claro desvio de finalidade. 

69. Além do possível crime de excesso de exação, vislumbra-se a ocorrência de ato de impro-

bidade administrativa, no mínimo pela prática de ato com fim diverso do previsto em lei 

(art. 11, I da lei 8.429/1992): 

 
70. Ao que tudo indica, os contratantes do MASTERPLAN tinham o objetivo desde o início 

em entregá-lo para a prefeitura de Palmas para que essa desse início aos projetos que valo-

rizariam os imóveis. Nesse sentido, a cláusula segunda do contrato do MASTERPLAN es-

tabelece que o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) do total de R$ 

750.000,00 seriam pagos após a entrega do projeto para a prefeitura: 
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71. No entanto, como não houve acordo acerca dos terrenos, o grupo de empresários não en-

tregou o MASTERPLAN para a prefeitura. 

72. Ainda sobre o MASTERPLAN, as duas testemunhas que assinaram o contrato são 

ADENILSON CARLOS VIDOVIX e MARIO JOSÉ GONZAGA PETRELLI FILHO.   

 

73.  A minuta do contrato, apreendida na casa do Prefeito CARLOS AMASTHA, 

apreensão 336/2016, item 5, intitulada “MINUTA PETRELLI” indica a participação de 

PETRELLI na contratação do projeto. 
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74. O parágrafo segundo da cláusula primeira do contrato estabelece que a arquiteta AYMME 

KATHERINE VIDOVIX (filha de ADENILSON VIDOVIX) seria a indicada pelos 

contratantes para acompanhar a realização dos trabalhos. 

 
 

75. Tanto ADENILSON VIDOVIX quanto PETRELLI FILHO, embora não figurassem como 

contratantes do MASTERPLAN, também uniram esforços e recursos para que o projeto 

fosse realizado. VIDOVIX confirma isso em seu depoimento: 

 

           Indicada pelos contratantes para acompanhar a elaboração do Masterplan 
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Diagrama do contrato para elaboração do projeto do MASTERPLAN:

 
 

.2  VINCULAÇÃO DO MASTERPLAN AO PROJETO DO BRT: 

76. O item 6 apreendido no escritório de Jaime Lerner em Curitiba/PR é a proposta de 

trabalho referente ao projeto do MASTERPLAN, datada de 20 de julho de 2015. Um 

documento idêntico a esse foi apreendido na residência do atual prefeito, CARLOS 

AMASTHA, no Taquari. Destacamos a presença do documento na casa do Prefeito, o que 

demonstra seu interesse no contrato celebrado entre os particulares, e tudo para uma área 

que a prefeitura decretara de utilidade pública. 

77. No documento, mais uma vez, verifica-se que o MASTERPLAN tem como objeto as 

áreas das glebas de matrículas 22.099 e 20.338. 
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78. O item 2.4 da referida proposta de trabalho estabelece que o Escopo do trabalho, no que se 

refere à mobilidade urbana, inclui a previsão de inserção e integração do BRT com a rede 

local de mobilidade. 

 
 

Proposta de trabalho - item 2.4 

 

Proposta de trabalho do projeto MASTERPLAN 
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79. Nesse ponto se observa uma contradição no depoimento de ADENILSON VIDOVIX. 

Conforme termo de declarações, prestado dia 10/11/2016 nesta Superintendência, 

VIDOVIX afirmou: 

 

 

80. Há uma clara referência ao projeto do BRT na proposta de trabalho para o projeto MAS-

TERPLAN, proposta essa, ressalte-se, encontrada uma cópia na casa do Prefeito CAR-

LOS AMASTHA e outra no escritório de arquitetura de JAIME LERNER. 

81. Em que pese essas constatações, por diversas vezes agentes públicos do município infor-

maram que o projeto do BRT não tinha nenhuma relação com as terras objeto do Decreto 

municipal 930/2014 (fls. 1196 e 1223 do volume VI, por exemplo), além, é claro, de ten-

tarem reduzir o objeto de investigação apenas ao ato de desapropriação, o que levaria a 

competência para a Justiça Estadual, retirando a atribuição da Polícia Federal. 

 

A.3 TROCA DO MASTERPLAN PELA REVOGAÇÃO DO DECRE-

TO: 

82. Nos diálogos interceptados com autorização judicial, há diversas alusões sobre o acordo 

feito pelo grupo empresarial com a prefeitura para que esta retirasse o Decreto 930/2014 

em troca do Projeto MASTERPLAN. 

83. Na ligação telefônica de índice 3980087, na data de 10/06/2016, por volta das 19h20, en-

tre DIEGO HONÓRIO e PETRELLI FILHO, isso fica bem claro (link para o áudio). 

file:///F:/NOSOTROS/nosotros/3980087.WAV
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Índice : 3980087 

Operação : NOSOTROS 

Nome do Alvo : DIEGO HONORIO 

Fone do Alvo : 6381118000 

Localização do Alvo :  

Fone de Contato : 4888230303 

Localização do Contato :  

Data : 10/06/2016 

Horário : 19:20:26 

Observações : @@@ DIEGO X MARIO - AMASTHA 

 

Transcrição :MÁRIO: fala doutor DIEGO 

DIEGO: doutor MARIO, você tá bom? 

MÁRIO: tô bem, ainda mais depois da conversa que vocês tiveram com o cacique aí 

DIEGO: pois é, o cacique agora, o cacique júnior, passei um medo nele agora mesmo, ele me ligou 

aqui com medo também ..o PUBLIO 

MARIO: cacique júnior? Quem é o cacique júnior? 

DIEGO: é o PUBLIO 

MARIO: ah, eu acho que.. 

DIEGO: ele vai te ligar aí ou vai te mandar um whatsapp, deixa eu só te contar o que é que eu falei 

pra ele. O VIDOVIX ja te contou né como é que foi de manhã né? 

MARIO: eu achei maravilhosa a conversa, maravilhosa, e bem como eu tinha te falado, nós temos 

que andar de braçada, tranquilos 

DIEGO: não, se você ver a conversa com o AMASTHA, não sei se o VIDOVIX te contou no final 

que eu falei do decreto 

MARIO: falou, falou 

DIEGO: eu falei "e o decreto?" ele falou "IPTU", eu falei "não senhor, nós temos um acordo 

que decreto e Masterplan é uma coisa, IPTU é totalmente diferente. 

MARIO: exatamente, e é a palavra dele 

DIEGO: e falei "quem fez essa proposta foi o senhor, não foi a gente não, inclusive isso está 

no concreto do JAIME LEME (?), o JAIME LEME colocou isso dentro do contrato ... ai 

ele falou assim "qual que é o significativo pra eu tirar esse decreto pra você?" ... eu falei 

"acordo de cavalheiros, o senhor falou eu acreditei, o senhor me pediu e eu fiz" 

MARIO: bem colocado, bem colocado 

DIEGO: aí ele falou assim "não, vou pensar", aí o PUBLIO e o CLAUDIO SCHULLER tava na 

sala né ai ele falou assim "eu vou pensar e te falo depois" eu falei "ta bom". Ai eu só falei "Se 

não tiver eu não entrego o Masterplan, pronto", aí eu saí e fui embora.  

MARIO: (risos) 

DIEGO: agora é o seguinte o PUBLIO eu só cheguei nele agora, agora mesmo, falei "PUBLIO é o 

seguinte, so queria te avisar que está tudo furado, o que nós combinamos vocês só estão fo-

dendo com a gente, então vamos fazer o seguinte, esquece aquele acordo que nós temos, ta? 

Nós não temos acordo mais nenhum, esquece,  vamos discutir isso na justiça igual já está sen-

do, e entre nós não temos mais nada, ta? cuida ai com seu prefeito, só nao esqueça, eu tenho 

gravado aqui, você só não esqueça que o prefeito tem mais 6 meses ou 4 anos e seis meses 

MARIO: cara, ele deu um tiro no pé 

DIEGO: e eu vou sentar na área, junto com o MARIO, junto com o VIDOVIX, nós vamos sentar 

na área eu quero ver quem que vai ser o homem de entrar lá dentro, eu não faço nada mas nin-
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guém entra também não, o AMASTHINHA pode vir do jeito que ele quiser que ele não entra, 

não tem homem nenhum PUBLIO, que entra dentro daquela área  

MARIO: exatamente 

DIEGO: entrou é morto. Então eu vou te avisar uma coisa, o AMASTHA está de passagem, e você 

está junto com ele. Então toma cuidado nas suas decisões porque hoje você viu quantas vezes 

o AMASTHA falou dentro da sala que quem resolve as coisas da prefeitura são os técnicos, e 

você é técnico, ele deixou bem claro, se você falar, se os técnicos dele falarem, ele acata os 

técnicos. Então tá na sua mão, toma cuidado, e eu vou te falar uma coisa, o pai do MARIO es-

tá puto com você, puto, puto. Aí ele falou assim "Ah, mas o MARIO teve aqui, ou o MARIO 

falou comigo, eu não entendi muito bem, e saiu daqui tranquilo" 

MARIO: eu não entendi essa parte que ele falou que eu... 

DIEGO: tanto o AMASTHA e o PUBLIO falou que você se resolveu com eles e está tudo tranqui-

lo. Ai eu falei não, então se o MARIO resolveu eu vou falar pra ele pagar a conta então uai  

nós não estamos sabendo não 

MARIO: logico que não, lógico que não. o VIDOVIX e eu combinamos aí, e você sabendo, que 

agora que está, tanto que o nosso medo qual foi? O que que era que estava acontecendo, que 

eles tinham feito a judicializaçao sem avisar pra gente, aí eu fui correndo e o VIDOVIX falou 

"nao estou sabendo de nada, ouvi falar". Mandei uma mensagem, alias, na opinião minha e do 

VIDOVIX a gente nem queria procurar o AMASTHA, queria fazer a defesa e ir embora. Aí 

por insistência do meu pai, a gente mandou uma mensagem pro AMASTHA dizendo "Estamos 

aqui, o que que tá acontecendo?" AMASTHA disse "Procure o PUBLIO e procure o SCHUL-

LER", fomos eu e o VIDOVIX até lá e a pergunta foi muito simples, puto que eu tava, puto: 

agora que está nos autos, as condições vai ter resposta nos autos, nos autos, a gente vai ter que 

fazer o acordo que tiver. Esse acordo que a gente fez quem vai ter que homologar é a juíza não 

é mais o prefeito e a gente vai dar condição de a sequência dos proximos anos pelo que nós es-

tamos discutindo se o valor pode ser menor ou não, agora eles falarem para vocês que a deci-

são de ir pra Justiça foi nossa é um afronto, eu nem sabia! Eu fui correndo para Palmas quando 

você estava la no Rio, apavorado. Achando que tinha sido enganado pelo Prefeito, como a 

gente falou. Eles estão jogando, cara.  

DIEGO: eu sei que o PUBLIO "não, vê o dia que o MARIO vem nessa semana pra gente sentar, 

mas tá tudo certo", eu falei "não, pra nós não tem nada certo".  

MARIO: nada certo 

DIEGO: " ah mas então o MARIO FILHO não está levando recado pro pai", eu falei "tá, a gente 

não faz nada sem falar com o MARIO PAI" 

MARIO: nada. Nao, e eu te copiei as mensagens que o PUBLIO está me mandando e as minhas 

que eu estou mandando pra ele. Está tudo certo? Estamos caminhando, tanto que essa semana 

a nossa preocupação era se valia  a pena ir ou não até Palmas para discutir o quê? O VIDO-

VIX e eu temos o seguinte ponto de vista depois que eu falei contigo: Nós estamos a cavalei-

ro. Não há nada que eles possam nos fazer de mal que já não fizeram. A gente já tem um de-

creto sobre a terra. Já tem uma judicialização da nossa dívida. O que que nós vamos fazer? 

Nós vamos fazer um estudo, que está sendo preparado, para aí ir lá em juízo e falar olha aqui: 

lançamento errado, metragem errada, aliquota errada, anterioridade errada, entao, doutora jui-

za, a nossa dívida nao é X, é Y, como é que a gente paga? Então a gente deixou de ter que ne-

gociar com o AMASTHA  e passamos a negociar em juízo tecnicamente. Se lá na discussao a 

gente quiser manter o mesmo criterio, esse é meu ponto de vista, em oferecer dação em paga-

mento, a gente vai oferecer em juízo. O que que o AMASTHA pensa, que foi aquilo que eu te 

mandei uma mensagem dizendo porque que o PUBLIO assumiu o lugar do AMASTHA, o 
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AMASTHA um belo dia ligou pra mim, não sei se você lembra semana passada que eu liguei 

pra ti apavorado, que o AMASTHA dizia o seguinte, se até o dia 08 não estiver pago, eu rodo 

a baiana, que era o dia da audiência. Aí o que que nós, eu, você e o JOAO combinamos?  Vai o 

Masterplan para exigir o decreto de desapropriaçao, ponto. O resto, só em juízo. O que ele 

quer o tempo todo é: me pague 2014, mas ninguém vai te pagar 2014 sem saber como é que 

vai ficar 16, 17 e 18. 

DIEGO: não, eu falei pra ele, não só 16,17 e 18, eu falei do 16 ao 2050, se eu não souber, deixa na 

justiça. Eles ficaram bravos,falou " você esquece, eu não faço isso nunca", eu falei "então dei-

xa a área lá" 

MARIO: não, DIEGO, a hora que a gente fez a defesa aí eu vim até hoje pensando e elaborando e 

pensando, eu to numa tranquilidade sem tamanho, porque não tem mais como a prefeitura nos 

fazer mais do que já nos fez. Eles deram na minha opinião, o VIDOVIX tem a mesma opinião 

também, um tiro no pé. E eles não podem exigir da gente nada mais sem anuência da justiça 

DIEGO: mas eu falei pro AMASTHA, ele falou assim "me paga". Até então a gente não tinha 

comentado sobre essa área né? Estava falando da outra. Aí nós estavamos indo embora ele 

chamou. Na verdade não foi nem ele , se o PUBLIO não chama o AMASTHA não tinha cha-

mado, tava cheio de gente esperando ele. Aí o PUBLIO que atrapalhou tudo, não precisava 

nem ter tocado no assunto da área. 

MARIO: diz que tava tudo tranquilo 

DIEGO: tava, moço a conversa perfeita 

MARIO: por isso que eu estou achando, quando eu te mandei umas mensagens na semana passa-

da, não estou entendendo porque que o PUBLIO esta assumindo o papel de quem está cobran-

do agilidade, porque o AMASTHA não cobrou agilidade, o que o AMASTHA cobrou lá na se-

gunda feira, quando o VALFREDO esteve lá com ele, aí o VALFREDO mandou uma mensa-

gem "Ó, o AMASTHA está estabalecendo até o dia primeiro como dead line , não sei o que..." 

Eu disse não, não é dia primeiro, é dia 8, que era o dia da audiência pública, aí o PAULO cor-

reu, terminou até porque ia receber né, mandou o e-mail, a gente concordou que dia primeiro a 

gente disponibilizaria, a gente disponibilizou até um pouquinho mais pra frente, isso foi na 

semana  passada, e quanto ao resto, a gente responde pro PUBLIO e pra qualquer um, estamos 

caminhando, estamos caminhando, mais nada que isso. Mas o que que significa estar cami-

nhando? Estamos caminhando, fazendo nossos estudos, esperando ser notificado pela justiça, 

esperando saber se a justiça vai concordar ou discordar das nossas garantias,  o PUBLIO dizia 

assim naquela mensagem que eu mandei pra ti "venha me mandar documentação para a gente 

já fazer a parte da doação" , falei, desde que seja feito em juízo a gente faz. 

DIEGO: deixa eu te falar, só via justiça agora. Sabe o que que eu estou puto? Ai eu falei com 

o PUBLIO agora, se ele não tirar o decreto, esquece o MasterPlan. 

MÁRIO: esquece o Masterplan 

DIEGO: esquece o Masterplan. Então semana que vem se você realmente for vir nos vamos mexer 

no Masterplan. 

MARIO: e quando eu disse que estava indo, é pelo mesmo motivo que eu disse que estava indo 

essa semana para estar aí. Para estar aí. Não é outra maneira, porque DIEGO, pra nós é muito 

claro, não há porque correr atras, a gente só vai virar galo, na minha opinião, quando a gente 

tiver todo o estudo pronto e aí a gente pede uma audiencia pra juíza e dizer "doutora juíza es-

tão aqui os nossos elementos pelos quais a gente acha que deve ao inves de X, Y." Enquanto a 

gente não tiver isso não adianta nada, deixa ele brigar. E a gente tem que dizer... 

DIEGO: mas o AMASTHA não achou bom na hora que eu falei não. Eu falei assim "vocês foram 

pra justiça, vocês querem discutir o que agora? Ai o CLAUDIO falou assim "uai mas vocês 
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não me pagaram tem que mandar uai, só que o nosso acordo tá de pé, só você depositar o di-

nheiro que eu tiro da justiça. Eu falei "Não agora está na justiça, vamos discutir". 

MÁRIO: ele não pode tirar, você está entendendo? Ele perdeu o controle quando ele botou lá, 

enquanto estava uma cobrança administrativa o SCHULLER tinha controle, o CLAUDIO e o 

PUBLIO. Enquanto estava na secretaria eles tinham controle. Quando nós recebemos uma 

execução judicial saiu deles. Só sai se nós formos la de livre e espontânea vontade e formu-

larmos um acordo que tenha interesse para todos nós. Nós não vamos fazer isso ainda. Não 

tem interesse. Tem interesse? 

DIEGO: entendi. Eu falei pra eles "AMASTHA, faz o seguinte, vamos pagar o 2014 e já que 

você falou que jamais tiraria pra frente, põe um valor simbólico". Aí nossa senhora, 

"Jamais, faço isso nunca", ele falou isso pra mim, eu falei "então você esquece, você es-

quece que nós não vamos pagar. Aí eu falei assim pra ele, isso tudo numa boa a gente 

conversando né, eu falei "AMASTHA então vamos supor aqui ó, você no meu lugar, você 

receber 5 milhões de IPTU todo ano e não ter um metro de asfalto,não ter um lote vendi-

do, vai inviabilizar  no meu entendimento", ele falou assim "DIEGO se vocês não tive-

rem 5 milhões vocês não podem fazer", eu falei "então nós não podemos fazer, porque 

nós não temos".  

MÁRIO: ele está fora da casinha, cara, está fora da casinha 

DIEGO: uai, 5 milhões ele está achando que é 5 reais. 

MÁRIO: DIEGO, enquanto nós não estávamos nessa situação realmente a gente se preocupava 

porque podia ter execução, né, agora a gente teve a execução estabeleceu uma garantia e agora 

a gente vai se defender. Mas no que que nós vamos nos defender, não em não pagar os 32, em 

mostrar que não vale 32, que vale muito menos. Porque houve erro de lançamento, houve erro 

de metragem, houve erro de alíquota, houve erro de anterioridade, tudo isso, não pode cobrar 

pra frente, quer dizer, a gente saiu, e eles estão achando, na minha opinião, de que como o 

tempo está passando eles precisam exigir uma solução, porque eles precisam de dinheiro, por-

que tem a campanha, porque tem a eleição, e bururu e barara, e acham que o mercado é o mer-

cado mais comprador do mundo, está todo mundo comprando, e todo mundo que lança, vende. 

Desculpe, não é isso. Ninguém tem dinheiro e nós estamos agora à cavalheiro para discutir tu-

do o que foi lançado. Agora, lógico que a gente mantém o acordo, AMASTHA, mas discutin-

do como é que vai ser o futuro, discutindo como é que vai ser o progressivo, porque o nosso 

medo sempre foi qual, não é pagar o 2014, é 16, 17, 18 pra frente. 

DIEGO: aí ele falou assim, eu falei "gente, não vamos discutir já de 2015 pra trás nós vamos vol-

tar no passado. Dando um de bonzão, entendeu? Como se assim, resolve o pra frente que eu 

pago o 14. Aí o... "Ah, então pede uma planta de valores na faixa de 50 reais o metro" eu falei 

"não AMASTHA, não é assim não 

MÁRIO: é tudo no tiro, é tudo no tiro. E é obvio que nós, assim, opinião pública, minha, tua, do 

JOAO, de todo mundo , nós não vamos negar que a gente está disposto a fazer o acordo 

DIEGO: sim, claro 

MARIO: nós fizemos e estamos provando que tudo o que foi combinado nós fizemos, tá aí o Mas-

terPlan,  nós nos reunimos, nós concordamos em fazer dação em pagamento, nós concordamos 

em pagar o 2014, tudo isso a gente concordou, quando estava sendo elaborado, veio a execu-

ção. Além da execução veio a dúvida, como é que fica 16, 17, 18, se ninguém tem como deci-

dir pra frente, como é que nós vamos decidir pra trás?  

DIEGO: com certeza 

MARIO: então sabe aquela frase que diz assim "me ajude a te ajudar?". A gente não quer ser filho 

da puta, mas nos dê as ferramentas para a gente poder fazer pra trás e a ferramenta, agora nós 
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é que estamos com a faca e o queijo na mão, porque eles não vão receber nada, não tem mais 

nada que possam fazer contra nós do que já foi feito. Tem o decreto. Pra usar o MasterPlan ele 

tem que fazer a parte dele senão o JAIME não pode entregar lá o material.  

DIEGO: uai você não entregou o material pra ele? Aquele e-mail não foi já o material?  

MÁRIO: não, aquele e-mail é o mesmo e-mail que foi o anterior, é aquela coisa  publicitária, cer-

to? Aquela coisa que são fotografias bonitinhas, agora o PAULO tem que ir até Palmas e en-

tregar o material, as plantas, entregar o estudo, a base que gera aquilo tudo. Entendeu? Aquilo 

ali é bonito para você fazer propaganda, mas você não estrutura um plano diretor com aquilo 

DIEGO: pois é agora você acha que eu falo com ele que "Ó, o MARIO está querendo vir junto 

com o PAULO pra entregar o MasterPlan" ou não? 

MÁRIO: não, o PAULO estava disponível, e continua disponível a ir por um pedido da Secretaria 

de Planejamento, para os técnicos fazerem perguntas e respostas pro PAULO, "o que é que is-

so quer dizer, como é que você chegou assim, por que que você fez assado?". Isso é tecnico. 

Certo? O PAULO tá lá por conta disso, e o PAULO só irá depois de falar conosco "O que que 

eu devo falar? O que que eu não posso falar?".  Eu estou indo para não ficar tanto tempo lon-

ge.  

DIEGO: ai você quer que eu falo com ele aqui se o MARIO quer vir pra gente definir o decreto ou 

não? 

MÁRIO: eu acho que sim né. "Ó, o MARIO não gostou" repete a mesma frase que eu vou repetir, 

"o MARIO não gostou de confundirem a conversa dele e o MARIO vem aqui na quarta feira 

da semana que vem para esclarecer toda essa... sobre o decreto". 

DIEGO: eu vou mandar um whatsapp aqui pra ele aqui. Ver só nós marcamos então, pra quarta. 

MARIO: e na hora que a gente estava falando com o VIDOVIX eu recebi um telefonema de Pal-

mas achando que era dele, não era, era da tua funcionária da área administrativa lá que queria 

a documentação.  

DIEGO: ah, pra abrir a conta da empresa. 

MÁRIO: pra abrir a conta, ja mandou. Porque o AMASTHA não me respondeu nenhuma mensa-

gem diferente daquela que você viu. 

DIEGO: é eu vou tentar ver se ele me responde agora, vou tentar falar com ele. E ai se ele me 

responder eu te dou um print aí e te mando. 

MÁRIO: eles vão tentar pressionar a gente  

DIEGO: deixa, eu gostei de uma coisa que ele falou, falou assim no final, acho que o VIDOVIX 

nem escutou, acho que o VIDOVIX ja tinha saído, ele falou "Ah, eu já dei uma desanimada 

com essa área de vocês",tipo assim, eu não entendi muito bem se ele falou assim "vamos pro 

pau mesmo", ou se ele desanimou e vai largar nós  

MÁRIO: eu acho que assim, eu não sei o que que isso quer dizer, mas ele pode imaginar que aqui-

lo que seria veloz não vai ser.  

DIEGO: nao, esquece, isso ai acabou 

MÁRIO: não vai ser veloz, não por causa dele (inaudivel) 

DIEGO: aí se ele perder, acabou, se ele perder, acabou. Aí se ele eprder ele vai vir em cima de nós 

igual urubu, ele vai tentar prejudicar a gente de qualquer jeito, perdendo ou ganhando. Se ele 

ganhar aí que nós vamos estar na mão dele mais quatro anos, ou a justiça vai estar do nosso 

lado  

MARIO: exatamente, exatamente. Eu acredito muito, eu acredito muito, botando fé nisso, que o 

lançamento está todo ele errado, que o lançamento foi calculado, foi errado, então em momen-

to algum a gente se negou a dizer que deve, ninguém está dizendo que não deve. A gente só 

não deve esse valor. E não podemos ser imputados em novos IPTUs se nao tem projeto apro-
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vado. Essa é a tese, a tese é sempre essa. A gente não pode pegar o foco que a tese é diferente. 

A gente não se nega a pagar... 

DIEGO: faltou eu falar pra ele, você bota facilidade demais nesse dinheiro, me ensina a ganhar 

esse tanto de dinheiro que você ganha. Eu falei 800 mil do MasterPlan ele falou "Uai, isso aí é 

mixaria, isso aí é troco" 

MÁRIO: é, o cara pensa o quê? O cara pensa o quê? Que o dinheiro... Sabe o que que me revolta 

mais? Como a gente estava falando final de semana passado? que o dinheiro não é dele, é da 

prefeitura. Ele fala assim "você tem que me pagar o meu dinheiro", eu disse "AMASTHA, o 

dinheiro não é teu, você não é dono da Prefeitura, teu dinheiro". Não é isso? 

DIEGO: é ele não tem jeito não, esse homem aí ele é...  

MARIO: e essa que você colocou jogo de palavra assim foi a melhor coisa que você fez 

DIEGO: é o VIDOVIX escutou esse negócio dos cavalheiros na hora que eu falei, o VIDOVIX...  

MÁRIO: eu quero ir semana que vem, como eu quero ir essa semana, mas rezei de pés juntos que 

não precisasse ir, a gente vai quanto mais tempo a gente ganha, mais tempo a gente tem para 

levantar os documentos e fazer uma defesa judicial. Mas também não dá para ficar muito tem-

po para ficar inventando minhoca. Agora eu não estou entendendo, DIEGO, porque que o 

PUBLIO está mudando de postura. 

DIEGO: ele falou pra mim no telefone aqui aquela hora que eu mandei o recado pra ele imediata-

mente ele me ligou "não, eu não mudei nada"... eu falei não, mudou uai, eu não dou conta des-

se negócio de vocês não, porque fala fala e não... "ah, mas você não paga" , eu falei "PUBLIO 

eu não vou pagar, esquece, você acha que eu vou tirar 5 milhões do bolso pagar pra na hora 

que eu pagar vocês me cobrarem 2016, 2017? Não vou, pô, esquece. 

MARIO: lógico que não. A gente não nega em pagar. Mas a gente agora tem uma nova pergunta. 

Com o acordo do passado a principio está tudo bem. Agora tivemos uma nova pergunta, "co-

mo é que fica 16? Ah, vai ficar igual". Então espera aí, eu não vou mais fazer o acordo do pas-

sado. O acordo do passado me prejudica, ele é ruim. Ele era bom para resolver uma parte, ago-

ra surgiu uma dúvida, como é que fica 16, 17? Ah, vai ficar igual" , então esquece o acordo. 

DIEGO: agora outra coisa, já que seu pai não vem mesmo, nós temos que jogar a culpa toda nele, 

entendeu? Por quê? Por dois motivos, um que ele não vem, dois porque todo mundo respeita 

ele, entendeu? E eles não vão ligar para ele mesmo... 

MARIO: e se ligar ele está extremamente "brifado" em dizer "O acordo principal é viabilizar o 

negócio. Para viabilizar o negócio você tem que resolver o passado e tem que estabelecer co-

mo é que vai ficar o futuro. Pô, quem está botando problema na brincadeira não somos nós, 

são eles. 

DIEGO: ai eu falei pra ele, pra você ver o tanto que é facil, eu fiz com o prefeito de Porto Nacio-

nal que é aqui do outro lado da ponte e ele riu da minha cara, falou "Uai, mas você quer com-

parar Luzimangues com Palmas?". Eu falei "Não, eu não estou comparando, eu só estou te fa-

lando que existe a lei pra fazer. Nós fechamos, fizemos o decreto, passou na Camara, só vai 

cobrar IPTU nosso, depois que lançar, olha pra você ver o tanto que foi bom pra nós, depois 

que lançar, dois anos ainda depois.  

MÁRIO: quer dizer, o cara que quer ser parceiro do empreendedor, ele ajuda o empreendedor a 

trabalhar, não asfixia o cara. O AMASTHA pira, "ah, eu estou dando favor pra vocês", o se-

nhor não está me dando, eu disse pra ele naquele dia que ele veio no meu cangote assim , "se 

até dia primeiro não estiver resolvido eu rodo a baiana", eu disse "mas o que nós vamos fazer 

a mais, AMASTHA? Nós já temos o decreto, já nos executou, que mais? Nao tem mais nada 

para fazer, calma lá 

DIEGO: esse homem podia perder viu, meu sonho 
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MARIO: no fundo a gente tem que pensar assim, ele atrasou a vida de todo mundo mesmo, e pror-

rogou tanto que a crise do Brasil está aí e vai continuar essa crise né [...] 

MÁRIO: se ele fosse inteligente, se ele fosse inteligente, pensando no futuro, ele diria o seguinte 

"Pessoal, vamos resolver o que está decidido, vocês me dão esses pedaços de terra, vamos fa-

zer o 2014 , vamos fazer em 48 vezes, e 2016, 17 fica tudo suspenso. Pô, a gente diz "Tá bom 

prefeito, pô, que bacana, vamos juntos, vamos fazer campanha , 2016, 17, 18, fica tudo sus-

penso, não tem porque cobrar se você não vai vender, senão eu vou te sacanear". Se ele fosse 

inteligente ele faria isso. Mas ele fala assim "Eu quero 16, eu quero 17, eu quero 18". Sim, en-

tão quem quer muito não leva nada.  

DIEGO: 16 ele não pode nem cobrar também né, está sob decreto.  

MÁRIO: está sob decreto, a gente volta pra trás. Ai eles ficam posudos perguntando se o acordo 

está mantido. Está mantido o acordo, a gente nunca disse que não, do passado? Nunca disse 

que não. A gente só quer saber como é que fica o futuro. Se o futuro não for bom, porque que 

eu vou fazer acordo do passado?  

DIEGO: sim, foi o que eu falei pra ele uai. Ele falou "Uma coisa não tem nada a ver", eu falei 

"Logico que tem, lógico que tem, eu pago hoje e amanhã você está com um carnê dentro da 

minha casa de novo? Lógico que não." 

MÁRIO: aí, se você está pensando isso, AMASTHA, obrigado, eu rasgo o acordo e não faço mais. 

DIEGO: eu vou tentar falar com ele aqui e vou te posicionando 

[...] 

 

84. Referindo-se a uma conversa que teve com o Prefeito CARLOS AMASTHA, DIEGO 

HONÓRIO informa a PETRELLI que lembrou o prefeito sobre o acordo da troca do 

MASTERPLAN pela revogação do Decreto. 

85. No telefonema para PETRELLI, por volta de 1’15’’, DIEGO HONÓRIO narra que disse 

ao prefeito CARLOS AMASTHA: “quem fez essa proposta [troca do MASTERPLAN pe-

la revogação do Decreto] foi o senhor, não foi a gente não, inclusive isso está no contrato 

do JAIME LERNER”. Na sequência, DIEGO HONÓRIO disse que avisou ao Prefeito que 

se o Decreto não fosse revogado, o MASTERPLAN não seria entregue. 

86. Essa proposta é de extrema gravidade, já que em tese configura o crime de corrupção pas-

siva, previsto no artigo 317 do Código penal. Como é pacífico na doutrina e na jurispru-

dência pátria, a simples solicitação de vantagem indevida, não necessariamente econômi-

ca, já configura o crime, não sendo relevante para a tipificação o fato de o MAS-

TERPLAN ter ou não sido entregue à prefeitura. 
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87. O acordo do MASTERPLAN é novamente citado. DIEGO HONÓRIO diz a MARIO que 

informou ao Procurador PUBLIO que se o Decreto não fosse retirado, poderiam esquecer 

o MASTERPLAN (12’14’’). 

88. Em outra ligação, índice 3976337, entre VIDOVIX e outra pessoa não identificada, o 

acordo é novamente mencionado. A pessoa não identificada pergunta a VIDOVIX se o 

AMASTHA quer que dê o MASTERPLAN para ele. VIDOVIX responde que sim, mas 

que só darão o MASTERPLAN se ele tirar o Decreto (trecho da conversa em 40’’). A 

pessoa não identificada parece ser um dos condôminos dos terrenos alvos do decreto. Por 

volta dos 2’10’’ ele pergunta a VIDOVIX se AMASTHA estaria querendo alguma coisa 

em parte de “terra nossa”. 

 

Índice : 3976337 (pressione ctrl e clique na palavra índice para ouvir o áudio). 

Operação : NOSOTROS 

Nome do Alvo : ADENILSON VIDOVIX 

Fone do Alvo : 6381141817 

Localização do Alvo :  

Fone de Contato : 6381119173 

Localização do Contato :  

Data : 09/06/2016 

Horário : 18:20:31 

Observações : @@@ VIDOVIX X HNI - AMASTHA/PUBLIO/SANDALO/ADIR 

 

Transcrição :[...] aos 00:24"  

HNI:o PETRELLI chegou? Veio ou não? 

VIDOVIX: não, não, só vai vir na semana que vem  

HNI: nada, aquele dia nós conversamos, foi rápido, e o AMASTHA ta querendo que dê o MasterPlan pra 

ele, é? 

VIDOVIX: é, mas a gente só vai dar se ele tirar 

HNI: se revogar o decreto 

VIDOVIX: só se revogar o decreto  

HNI: e o que que tu acha disso? Não, eu tava só querendo saber isso, porque...   

VIDOVIX: não, não, eu acho que vai ser desse jeito, se ele não fizer, não tem  

HNI: esse MasterPlan não tem que aprovar na Camara depois? 

VIDOVIX: han? 

HNI: ele tem que aprovar esse MasterPlan na Camara depois, né? 

VIDOVIX:aí sim, ai ele vai tentar aprovar na Camara. Mas ele só fala besteira, você não viu ele falando que 

dia 21 de junho vai realizar leilão de imóveis? Aonde que ja deu tempo de ele pegar imóvel? 

HNI: conversa. aquele discurso dele aquele dia la é uma bobagem. Ontem eu nem fui la ontem 

VIDOVIX: é eu também não fui não 

HNI: ele fala e vaza 

VIDOVIX: é, não, ele não fica pra escutar 

file:///F:/NOSOTROS/nosotros/3976337.WAV
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HNI: aí o PETRELLI vem essa semana né? Na próxima? 

VIDOVIX: vai, vai chegar e nós vamos falar 

HNI: é ai gente tenta alinhavar para ver se dá uma afunilada aí. Você acha que ele está querendo alguma 

coisa em parte de terra nossa? 

VIDOVIX: como? 

HNI: voce acha que o AMASTHA está querendo morder um pedaço de terra ainda? 

VIDOVIX:não não, até hoje ele não falou nada, ele mesmo nunca falou isso não. Eu não gosto dele mas não 

adianta eu falar isso, isso não existe  

HNI: não, porque lá atrás o PUBLIO e o SANDALO falaram 

VIDOVIX: ah, não, agora você mudou o nome. PUBLIO, SANDALO, SCHULLER , o (inaudível), o 

ADIR, esses caras todos falam. Mas uma vez o PETRELLI falou "eu vou conversar com o AMASTHA 

porque vocês estão falando que vocês estão pedindo 40% em nome dele, eu vou falar com ele", todo 

mundo pegou e amarelou , falou "nao, nao, não fala nada pra ele" 

HNI: baixou a bola é? 

VIDOVIX: é, na hora 

HNI: não, porque o PUBLIO, eu te falei que o PUBLIO me chamou na sexta passada né? "não, vamos sen-

tar, vamos acertar, tem como fazer tem como fazer", só que eu fiquei "o prefeito tá sabendo?" "não, ele 

aceita fazer uma proposta, parcela 2014" "não, mas e o futuro como é que fica?" "não, mas vai mudar a 

planta de valores agora", eu acho que amanhã eu vou fazer uma visitinha pra ele para ver se eu consigo 

avançar alguma coisa 

VIDOVIX: é, vai lá pra escutar 

HNI: é porque se ele meio que congelasse pros próximos anos num valor real, e não esse valor absurdo, a 

gente até poderia fazer uma negociação aí 

VIDOVIX: ah, mas fica impagável né? 

HNI: han? fica impagável 

VIDOVIX: de qualquer jeito, 4,5 milhão não tem preço que aguenta pagar não 

HNI: não, tá doido, não tem não 

VIDOVIX:  mas vai lá, conversa com ele e nós conversamos depois 

HNI: beleza [...] 
 

89.  Em áudio gravado por EGON JUST em uma conversa com VIDOVIX, mais uma vez 

esse acordo é citado. Aos 28’ da gravação, VIDOVIX diz a EGON JUST que o Prefeito 

AMASTHA teria dito “vocês pagam o MASTERPLAN e eu mando dar baixa no Decre-

to”. Na mesma conversa, VIDOVIX diz que o pagamento do MASTERPLAN foi realiza-

do metade pela UNIÃO DO LAGO e a outra metade por PEDRO RORIZ. 

90. Diante de tais diálogos, os atos de corrupção passiva do Prefeito CARLOS AMASTHA e 

seus assessores imediatos afiguram-se cristalinos. 
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A.4 DEPOIMENTOS NEGANDO O ACORDO: 

 

91. Cientes da gravidade de tal acordo, nos depoimentos os envolvidos negaram a existência 

dessa avença. Apenas para citar alguns depoimentos negando a existência do multicitado 

acordo (entrega do MASTERPLAN e revogação do decreto), transcrevemos abaixo al-

guns trechos: 

 

A.4.1 ADENILSON VIDOVIX: 

 

92. No depoimento prestado nesta Superintendência dia 10/11/2016, ADENILSON VIDO-

VIX disse: 
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A.4.2 PEDRO HENRIQUE DE CAMPOS SOUZA RORIZ: 

93. No depoimento de Pedro Roriz, também no dia 10/11/2016 nesta SR (fls. 935/936), ele 

disse o seguinte: 

 

A.4.3 PUBLIO BORGES ALVES: 

94. PÚBLIO, procurador do município de Palmas, assim como os outros depoentes, negou o 

acordo para revogação do Masterplan (fls. 915/918): 
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95. Enfim, vários são os depoimentos em que os declarantes negam a existência de qualquer 

acordo para a revogação do MASTERPLAN, contradizendo todas as escutas telefônicas e 

ambientais realizadas no bojo da investigação policial. 

96. DIEGO HONÓRIO, em seu depoimento, afirmou o seguinte (fls. 889/894): 

 
97. Essa declaração confirma o ato de corrupção ativa por parte do grupo empresarial. A con-

duta de Diego Honório em oferecer o MASTERPLAN, ainda que disfarçada sob o pretex-

to de que o projeto seria de uso público caso o Decreto fosse levantado, é uma proposta no 

mínimo sub-reptícia para que a Prefeitura revogasse o ato administrativo. 

 

B.  PARTICIPAÇÃO DA STANCORP PARTICIPAÇÕES BRASIL 

LTDA: 

 

98. Um outro detalhe que julgamos ser relevante é que a co-contratante HARMONIA PAR-

TICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 10.521.997/0001-89, tem como sócio-

gerente PEDRO HENRIQUE DE SOUZA CAMPOS RORIZ. 

99. PEDRO RORIZ é administrador da empresa A3 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 11.160.893/0001-59, que tem entre seus sócios a 

STANCORP PARTICIPACOES BRASIL LTDA, CNPJ 11.160.893/0001-59. 
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100. Portanto, a STANCORP possui ligação com a elaboração do MASTERPLAN, além do 

vínculo já mencionado nos parágrafos 16 a 22 com o laudo de sondagem de solos realizado 

antes de a Prefeitura manifestar interesse no projeto do BRT junto ao Ministério das 

Cidades. 

101. No depoimento prestado por DIEGO HONÓRIO, no dia 10/11/2016 nesta 

Superintendência, ele disse não ter “nenhum vínculo com a empresa STANCORP”, 

sabendo apenas que ela pertence a FERNANDO IBERÊ. (fls. 889/894) 

 

102. Apesar dessa alegação, no depoimento prestado por JOÃO MARCIANO JÚNIOR, no 

mesmo dia nesta SR/PF/TO (fls. 852/856), foi dito o seguinte: 
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103. Além disso, a participação da STANCORP na contratação do MASTERPLAN revela 

no mínimo um conflito de interesses, já que em 2012 ela foi uma das responsáveis pela 

sondagem do solo, dois anos antes de a Prefeitura de Palmas apresentar o projeto do BRT 

ao Ministério das Cidades, demonstrando inequivocamente que era ou é detentora de 

informação privilegiada. Ou seja, a STANCORP, que tem ligação direta com o grupo G10 

Empreendimentos Imobiliários, que se beneficiaria com a valorização de terrenos 

decorrente das obras do BRT, contratou não só a sondagem de solos, mas também o 

projeto urbanístico para as áreas. 

104. Difícil acreditar que alguma empresa invista tanto em projetos que não possuiria nenhum 

poder de comando, já que tais projetos, em tese, estariam a cargo da prefeitura. 

Questiona-se: Por que investir num MASTERPLAN visando a urbanização de áreas cujo 

maior proprietário se nega a alienar?  Por que contratar laudos de sondagem de solo, úteis 

para um projeto de BRT, antes de a Prefeitura formalizar proposta para realizar obras do 

BRT (laudos que seriam de grande utilidade para o licitante)? Por que adquirir áreas de 

imóveis decretados de utilidade pública pela Prefeitura e sabendo de elevados tributos já 

lançados sobre tais terrenos? 

 

 

LIGAÇÃO DA STANCORP COM O MASTERPLAN 
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C.  NEGOCIAÇÃO DE IMÓVEIS DAS ÁREAS AFETADAS PELO 

DECRETO 930/2014  

 

105. Os imóveis de matrículas 22.099 e 20.338 foram objeto do decreto de utilidade pública 

930/2014 da prefeitura de Palmas. Além desse decreto, a prefeitura também realizou o 

lançamento dos tributos atrasados em 30/04/2015. Relembre-se que os imóveis indicados 

são os mesmos constantes do projeto do MASTERPLAN. 

 

106. Em seu depoimento perante o MPF, EGON JUST disse que ouviu diretamente de VE-

RONICA TEREZA CARVALHO COSTA que, por não suportar as pressões exercidas, 

LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS 
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acabou vendendo sua parte nas terras por um valor extremamente abaixo do valor 

de mercado. Sendo que o mesmo teria ocorrido com MARTA BEATRIZ CALA-

BRESE. 

107. Corroborando essa informação, ADENILSON VIDOVIX, em depoimento prestado 

nesta SR dia 10/11/2016 (fls. 905/909), disse: 

 
108. Já sobre a parte de MARTA CALABRESE, no depoimento prestado por DIEGO HO-

NÓRIO no dia 10 de novembro de 2016 (fls. 889/894), ele afirma: 
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109. DIEGO HONÓRIO adquiriu a área de MARTA BEATRIZ CALABRESE por um 

valor, conforme sua própria avaliação, relativamente baixo, tal como afirmado por EGON 

JUST. É interessante o fato de que a aquisição do terreno foi realizada entre agosto a 

novembro de 2015, após a prefeitura ter editado o Decreto de Utilidade Pública 

930/2014 naquela área (11/12/2014), e após o lançamento dos tributos pela Prefeitura 

de Palmas (30/04/2015), conforme Diário Oficial do Município de Palmas nº 1247. 

110. É sabido que um decreto como esse desvaloriza as áreas abrangidas, pois quando o 

Poder Público baixa um gravame sobre a área, presume-se o interesse público naquela 

área. Muitas vezes o proprietário não se satisfaz com o valor ofertado pelo ente público 

para a desapropriação, o que leva o litígio ao Poder Judiciário.  

111. Além desse fator desvalorizante, a prefeitura ainda lançou tributos de valores conside-

ráveis. De acordo com Código Tributário Nacional, os impostos incidentes sobre imóveis 

são transferidos aos adquirentes. 

 Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a 

propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os rela-

tivos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribui-

ções de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo 

quando conste do título a prova de sua quitação. 
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112. Mesmo diante da fortuna em IPTU atrasado incidente sobre os bens imóveis, os 

empresários do setor imobiliário se mantiveram firmes no propósito de adquirir a 

área. Isso só é razoável se tivessem a informação de que tais tributos seriam revistos 

ou perdoados. 

113. Curiosamente, o contrato para a elaboração do MASTERPLAN foi assinado por 

DIEGO HONÓRIO e pelos demais contratantes na data de 23/10/2015, mas as 

tratativas para a elaboração de tal projeto se deram bem antes. Por volta de julho de 

2015 já havia uma minuta de contrato para o MASTERPLAN (link para a minuta): 

 

 

 

114. Assim, temos que, além de adquirir uma área com manifestação de interesse decretada 

pelo Poder Público municipal, com tributos de grande valor lançados, o grupo empresarial 

ainda contratou um projeto de MASTERPLAN no valor de R$ 750.000,00 para a mesma 

área. 

 

Minuta do contrato masterplan 

 

file://sto0006/Grupos/nosotros/NOSOTROS/ANÁLISE%20DOCUMENTAL/EQUIPE%20TO%20-%2001%20-%20CARLOS%20ENRIQUE%20FRANCO%20AMASTHA/Documentos/MINUTA%20PETRELLI.pdf
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D.  CONTRATO DE GAVETA ENTRE ITELVINO PISONI, DANIEL 

RABESCHINI E OS EMPRESÁRIOS DO SETOR IMOBILIÁRIO: 

 

115. Em seu depoimento perante o MPF, EGON JUST afirmou que seus sócios no imóvel 

de matrícula 22.099, ITELVINO PISONI e DANIEL RABESCHINI, já teriam feito “con-

tratos de gaveta” com os empresários do setor imobiliário no sentido de alienarem as suas 

respectivas partes. 

116. No auto de apreensão 339/2016, do material apreendido na casa de DANIEL RA-

BESCHINI, o item 10 é um contrato de parceria entre a COMETA-PAPEIS GRÁFICA 

LTDA (empresa de ITELVINO PISONI) e DANIEL RABESCHINI com as empresas 

UNIÃO DO LAGO LTDA e DEG MAIS LTDA. 
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117. Conforme mapa do imóvel de matrícula 22.099, apreendido no auto de apreensão 

339/2016 – item 17-, as quadras ARSO 104, ARSO 105 E ARSO 115 estão compreendi-

das na área do terreno. 

Contrato de gaveta 
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118. Este seria o contrato de gaveta informado ao MPF por EGON JUST, realizado entre 

ITELVINO PISONI e DANIEL RABESCHINI com os empresários do setor imobiliário 

referentes à área do imóvel de matrícula 22.099. Há no contrato uma cláusula de confi-

dencialidade sobre os termos pactuados: 

ARSO 105 

ARSO 115 

ARSO 104 

Mapa do imóvel 22.099 
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119. Ainda neste contrato, a cláusula primeira, item 1.3, aponta uma tabela com a distribui-

ção dos terrenos após a realização dos serviços referentes ao contrato: 

Cláusula de confidencialidade 
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E.  LINHA DO TEMPO DOS EVENTOS: 

 

 

120. Percebe-se que o grupo empresarial fez aquisições de imóveis após a ocorrência de 

fatos que, em regra, desvalorizariam os imóveis, tais como a Decretação da área como de 

utilidade pública e o lançamento de tributos de alta monta. 

121. Esse investimento apenas se mostraria frutífero caso o grupo empresarial tivesse 

convicções de que o Decreto de Utilidade Pública 930/2014 seria revogado e que os 

tributos lançados seriam revistos. 

Distribuição do imóvel 
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122. No depoimento prestado por PEDRO HENRIQUE DE SOUZA CAMPOS RORIZ, 

sócio da empresa HARMONIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA (fls 

935/936), ele disse: 

 

 
 

F.  MOTIVOS PARA A NÃO REVOGAÇÃO DO DECRETO: 

 

123. Conforme consta do segundo depoimento de EGON JUST à Procuradoria da Repúbli-

ca em Palmas/TO realizado na data de 12/02/2016, em reunião com o Prefeito CARLOS 

AMASTHA no dia 18/12/2016, quando indagado a respeito do IPTU ter sido lançado em 

2015, retroagindo a 2011, mas com uma planta de valores aprovada apenas em 2013, 

Amastha teria dito que faria o acerto do IPTU e que revogaria o Decreto municipal 

930/2014 assim que o acordo fosse assinado. (fls. 44/62) 

124. Ainda conforme EGON JUST, o acordo a que o Prefeito se referia seria um contrato 

entre ele (JUST) e os representantes da imobiliária UNIÃO DO LAGO (DARCI ROCHA, 

DIEGO HONORIO e ADENILSON VIDOVIX) para a divisão do imóvel de matrícula 

22.099. (fls. 44/62) 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJ – POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO TOCANTINS 
DRCOR – DELEGACIA REGIONAL DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

Av. Teotônio Segurado, Quadra 302 Norte, QI 01, lote 02 –Centro- Palmas/TO 
CEP: 77006-332 – Fone: (63) 3236-5400 – e-mail: drcor.srto@dpf.gov.br 

 

 

53 

 

125. Considerando o fato de que a prefeitura de Palmas não tomou nenhuma atitude visan-

do dar andamento à desapropriação da área objeto do Decreto Municipal, e também os di-

versos depoimentos que afirmam a possível revogação do Decreto, é inevitável concluir 

que o Decreto nunca teve por objetivo a desapropriação. Caso a prefeitura desse andamen-

to ao processo de desapropriação e incorporasse ao seu patrimônio a área, ficaria mais di-

fícil a utilização dos terrenos para empreendimentos privados. 

 

TELEFONES INTERCEPTADOS: 

126. Pois bem. Diante deste cenário, foram solicitadas as interceptações das 

comunicações telefônicas dos terminais telefônicos de CARLOS ENRIQUE FRANCO 

AMASTHA, ADIR CARDOSO GENTIL, PÚBLIO BORGES ALVES, DANIEL 

REBESCHINI, ITELVINO PISONI, CLAÚDIO ARAÚJO SCHULLER, SÂNDALO 

BUENO DO NASCIMENTO, DARCI GARCIA DA ROCHA, DIEGO AGUSTO 

SOUZA HONÓRIO, ADENILSON CARLOS VIDOVIX. Os resultados foram 

apresentados nos respectivos autos circunstanciados. 

 

OITIVAS REALIZADAS: 

127. Outrossim foram solicitadas buscas e apreensões e conduções coercitivas, sendo certo 

que no bojo deste IPL foram ouvidas as seguintes pessoas:  

1. JOÃO MARCIANO JUNIOR (fls.852/856);  

2. ROSANA RAMOS RABELLO (fls.858/861); 

3. GERMANA PIRES CORIOLANO (fls.862/864); 
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4. JULIANO AFONSO RODOVALHO (fls.865/867); 

5. ERALDO LUIS LOPES CARVALHO (fls. 868/870); 

6. SHIRLENE DA SILVA MARINS (fls. 871/873);  

7. TIAGO DE PAULA ANDRINO (fls. 874/877); 

8. DANIEL REBESCHINI (fls. 879/880); 

9. JOSE EDUARDO SAMPAIO (fls. 881/882); 

10. MEIRE LUCY TROVO LENZA (fls. 883/884);  

11. TIAGO MODESTO COSTA (fls. 885/887); 

12. DIEGO AGUSTO SOUZA HONÓRIO (fls. 889/894);  

13. DARCI GARCIA DA ROCHA (fls. 896/900); 

14. CLAÚDIO ARAÚJO SCHULLER (fls. 903/904); 

15. ADENILSON CARLOS VIDOVIX (fls. 905/909); 

16. SÂNDALO BUENO DO NASCIMENTO (fls. 911/913); 

17. PÚBLIO BORGES ALVES (fls.915/918); 

18. ANTONIO LUIZ CARDOSO BRITO (fls. 920/923); 

19. ITELVINO PISONI (fls. 924/926); 

20. VALÉRIA HOLLUNDER (fls. 927/928); 

21. JULIANNA POLI ANTUNES DE OLIVEIRA (fls. 931/932); 

22. JOÃO PAULO CÉSAR LIMA (fls. 933/934); 
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23. PEDRO HENRIQUE DE SOUZA CAMPOS RORIZ (fls. 935/936); 

24. KELLEN DIAS LIMA (fl. 937); 

25. YASMIN MOURA BARRETO (fls. 938/939); 

26. INGRID GRAZIANNE ALVES DE OLIVEIRA (fl. 940); 

27. ADIR CARDOSO GENTIL (fls. 941/944); 

28. CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA (fl. 946); 

29. AYMME KATHERINE VIDOVIX (fls. 947/948); 

30. WALFREDO ANTUNES DE OLIVEIRA FILHO (fls. 949/950); 

31. DEISE REGINA CHAVES DA SILVA (fls. 951/952); 

32. CHRISTIAN ZINI AMORIM (fls. 953/956); 

33. MARIO JOSÉ GONZAGA PETRELLI FILHO (fls. 1036/1040); 

34. LUIZ MASARU HAYAKAWA (fls. 1485/1487); 

35. PAULO YOSHIKATSU KAWAHARA (fls. 1587/1588); 

 

CONCLUSÃO: 

128. Pelos motivos descritos nos parágrafos anteriores, apontamos as seguintes subsunções 

dos fatos criminosos à norma: 

 Excesso de Exação (art. 316, §1º do CP), pela imposição de instrumento de 

cobrança de tributo de forma gravosa, não autorizada em lei, por meio de Decreto 
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de Utilidade Pública. Conforme demonstrado anteriormente, restam devidamente 

comprovadas as tentativas de coação, através da cobrança do IPTU em valor 

exagerado, para que EGON JUST vendesse sua parte, tendo envolvimento de 

gestores do município. Apesar de entender ser possível o enquadramento da 

conduta no art. 158, §1º, do CP (extorsão cometido por 2 pessoas ou mais), pois o 

valor absurdo atribuído ao imóvel poderia se entendido como sendo 

constrangimento mediante grave ameaça, mas para evitar polêmicas, optou-se pelo 

enquadramento no excesso de exação, dos servidores abaixo: 

o CARLOS HENRIQUE FRANCO AMASTHA (Prefeito de Palmas); 

o PÚBLIO BORGES ALVES (Procurador-Geral de Palmas); 

o ADIR CARDOSO GENTIL (Secretário Municipal de Governo e Relações 

Institucionais); 

o CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER (Secretário Municipal de Finanças de 

Palmas); 

 Corrupção Ativa (art. 333 do CP), pelo oferecimento de vantagem indevida 

(entrega do MASTERPLAN) em troca da revogação do Decreto de Utilidade 

Pública, conforme amplamente demonstrado nos itens anteriores: 

o ADENILSON CARLOS VIDOVIX; 

o DIEGO AUGUSTO DE SOUZA HONÓRIO; 

o PEDRO HENRIQUE DE SOUZA CAMPOS RORIZ; 

o HUMBERTO SIQUEIRA NOGUEIRA; 

o MARIO JOSÉ GONZAGA PETRELLI FILHO. 
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 Corrupção Passiva (art. 317 do CP), pela aceitação de promessa de vantagem 

(recebimento do MASTERPLAN) em troca da revogação do Decreto de Utilidade 

Pública 930/2014: 

o CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA (Prefeito Municipal); 

o PÚBLIO BORGES ALVES (Procurador-Geral de Palmas); 

o ADIR CARDOSO GENTIL (Secretário Municipal de Governo e Relações 

Institucionais). 

o CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER (Secretário Municipal de Finanças de 

Palmas) 

 

 Associação Criminosa (art. 288, do CP), pois os investigados, em comum acordo, 

se associaram para o cometimento dos crimes tratados nesta investigação: 

o CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA (Prefeito Municipal); 

o PÚBLIO BORGES ALVES (Procurador-Geral de Palmas); 

o ADIR CARDOSO GENTIL (Secretário Municipal de Governo e Relações 

Institucionais). 

o CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER (Secretário Municipal de Finanças de 

Palmas) 

o ADENILSON CARLOS VIDOVIX; 

o DIEGO AUGUSTO DE SOUZA HONÓRIO; 

o PEDRO HENRIQUE DE SOUZA CAMPOS RORIZ; 
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o HUMBERTO SIQUEIRA NOGUEIRA; 

o MARIO JOSÉ GONZAGA PETRELLI FILHO. 

 

Tendo recebido do MPF, em 22/11/2017, arquivo digital contendo cópias dos 

Acórdãos nº 460/2017 e 2089/2017 – TCU, bem como cópia integral do TC 

018.777.2016-3 e uma vez que concordamos com os referidos acórdãos, junto-os ao 

presente Inquérito Policial, e os integro ao presente relatório. 

 

 Desta forma, estando devidamente identificados os responsáveis, encerro a 

presente investigação. 

Palmas/TO, 24  de novembro  de 2017. 

 

 

 

 

JÚLIO MITSUO FUJIKI 
Delegado de Polícia Federal 
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