
 

 

 

EXCELENTÍSSIMO DOUTOR SÉRGIO FERNANDO MORO, JUIZ FEDERAL DA 13ª 

VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA. 

Pedido de Busca e Apreensão nº 5035133-59.2016.4.04.7000 

GUIDO MANTEGA, por seus advogados, nos autos do 

Pedido de Busca e Apreensão em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, em atenção ao r. despacho constante do evento 254, apresentar os inclusos 

documentos em complementação às informações prestadas por essa defesa nos autos do 

processo nº 5035133-59.2016.4.04.7000. 

 

Conforme esclarecido na aludida manifestação, os ativos 

mantidos pelo peticionário na conta nº E-111216, em nome da empresa PAPILLON COMPANY, 

junto ao banco Pictet, na Suíça, tem origem em negócio imobiliário realizado com a construtora 

SANDRIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA., pertencente a VICTOR GARCIA SANDRI. 

 

Referido negócio imobiliário consistiu na permuta de 

imóvel que o peticionário herdou de seu pai, GIUSEPPE MANTEGA, situado na Rua Pequetita, 

215 e 235, Jardim Paulista, São Paulo-SP, por unidades do empreendimento imobiliário que 

veio a ser construído no local, denominado Edifício Atrium VII. 

 

Além da entrega das unidades, foi acordado o pagamento 

de uma quantia em dinheiro, a qual não foi prevista contratualmente justamente porque seria 



 

 

 

promovida por meio de operação financeira entre contas bancárias à época não declaradas às 

autoridades brasileiras. 

 

A construção do empreendimento foi concluída no final 

do ano de 2005, quando o peticionário recebeu o depósito de metade do valor acordado com 

VICTOR SANDRI (US$ 650 mil), tendo a outra metade (US$ 645 mil) sido depositada pouco antes 

da outorga da escritura definitiva das unidades. 

 

Estes esclarecimentos são corroborados pelos inclusos 

comprovantes de depósito (doc. 01)1 e extrato bancário (doc. 02), certidão de dados cadastrais 

do imóvel (doc. 03), escrituras de permuta (doc. 04) e dação em pagamento (doc. 05) e 

depoimento prestado por VICTOR GARCIA SANDRI (doc. 06) nos autos da operação BULLISH, em 

curso na 12ª Vara Federal do Distrito Federal. 

 

Esperando ter aclarado todos os pontos suscitados por 

Vossa Excelência, reitera o peticionário que todo o acima narrado pode ser confirmado por 

esse d. Juízo mediante expedição de ofício à Procuradoria da República do Distrito Federal, 

Seção Judiciária competente para apuração destes fatos, por expressa determinação do e. 

Supremo Tribunal Federal. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

São Paulo, 06 de junho de 2018. 

 

Fábio Tofic Simantob 

OAB/SP – 220.540 

 

Débora Gonçalves Perez      Mariana Tranchesi Ortiz 

OAB/SP – 273.795       OAB/SP – 250.320 

                                                 
1 Informados na descrição da DERCAT anexada à manifestação anterior. 
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