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Conforme os elementos até aqui colhidos, os dirigentes da PETROBRAS e
da PETROS conceberam conjuntamente a realização de empreendimento de construção de
edificação para a instalação de áreas administrativas da PETROBRAS em Salvador/BA, em que
a PETROS se  comprometeu  a  realizar  a  obra,  com a  participação em todas  as  fases  do
empreendimento da PETROBRAS, que se comprometeu a locar o imóvel por 30 (trinta) anos
(built to suit) por valor fixado com base no montante total investido no projeto, havendo
evidências robustas no sentido de ocorrência de favorecimento ilícito de agentes públicos
da PETROBRAS, de dirigentes da PETROS  e do Partido dos Trabalhadores (PT), por,
dentre outros, integrantes das empresas MENDES PINTO ENGENHARIA LTDA., OAS S.A.
e ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS,  que foram contratadas nesse contexto, em
detrimento da PETROBRAS e da PETROS.

Pelo menos desde outubro de 2007, a  PETROBRAS pretendia ampliar a
área de ocupação de seus escritórios na cidade de Salvador/BA, localizados em um imóvel de
propriedade da PETROS, denominado Conjunto Pituba1. A ideia era a de erigirem-se novas
edificações no mesmo terreno do Conjunto Pituba – onde já havia construções anteriores
ocupadas por locação pela PETROBRAS – mediante comprometimento financeiro da estatal
por meio da celebração de um  contrato de locação atípico para as novas instalações a
serem construídas de acordo com as necessidades da PETROBRAS (built to suit)2, fixando-se
o preço do aluguel com base no valor do investimento total que viesse a ser realizado pela
PETROS no empreendimento. 

As investigações demonstram que todo o  procedimento de contratação
da construção das edificações destinadas à instalação da nova sede da PETROBRAS na
Bahia,  assim  como  os  precedentes  contratos  de  gerenciamento  da  construção e  de
elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia foram direcionados para viabilizar
o pagamento de vantagens indevidas para agentes públicos da PETROBRAS, o Partido dos
Trabalhadores e  dirigentes  da  PETROS,  além  de terceiros com  eles  conluiados,  em
detrimento  da  estatal  e  da  própria  PETROS,  que  é  mantida  também  com  recursos  da
patrocinadora PETROBRAS. 

Efetivamente,  os  elementos  colhidos  até  o  momento  evidenciam que  o
contrato de construção do empreendimento foi precedido de celebração de um contrato de
gerenciamento firmado entre a PETROS e a empresa MENDES PINTO ENGENHARIA
LTDA., após fraudado procedimento seletivo realizado pela PETROS, com a participação
da PETROBRAS, que foi deliberadamente direcionado por dirigentes da PETROBRAS e da
PETROS para que a referida empresa se sagrasse vencedora, tudo visando a que, mediante o
pagamento  de  vantagens  indevidas,  fosse,  posteriormente,  a  empresa  MENDES  PINTO
ENGENHARIA  a responsável por proceder à seleção de empresa que  elaboraria projetos
para  o  empreendimento  e  também a  escolha  da  empresa  com quem seria  celebrado o
contrato de construção.

1 O chamado Conjunto Pituba está localizado na Av. Antônio Carlos Magalhães, 1113, Salvador/BA.
2 Por esse regime,  o proprietário de um imóvel se compromete a construir um edifício de acordo

com as especificações de um potencial locatário, que se compromete a alugar o imóvel.
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Realmente,  além  do  direcionamento na  seleção  das  projetistas  AFA e
CHIBASA, o procedimento seletivo para a escolha da empresa com quem seria celebrado o
contrato  de construção  do empreendimento também foi  direcionado para  beneficiar  as
empresas  OAS e a  ODEBRECHT,  ambas integrantes do  cartel que atuava na PETROBRAS,
mediante a contratação da  SPE EDIFICAÇÕES ITAIGARA S.A., integrado por aquelas duas
empreiteiras.

Neste  contexto,  as  investigações  realizadas  até  o  presente  momento
também reuniram sólidos elementos evidenciando que as  contratações dessas  empresas,
para  a  ampliação  das  instalações  do  Conjunto  Pituba,  viabilizaram  o  pagamento  de
vantagens indevidas ao Partido dos Trabalhadores, a agentes públicos da PETROBRAS,
a dirigentes da PETROS e também a terceiros com eles conluiados,  denotando, não
apenas a prática do delito de corrupção, mas também do delito de gestão fraudulenta,
de lavagem de ativos e de organização criminosa.

Diante  dos  amplos  e  fundados  indícios  amealhados  e  com  vistas  à
conclusão  das  presentes  investigações,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  entende  ser
imprescindível a adoção de  medidas cautelares na forma e na extensão requeridas na
presente postulação, como se passa a demonstrar.

II.  OS  INDÍCIOS  DOS  CRIMES  DE  CORRUPÇÃO  ATIVA  E  PASSIVA,  DE  GESTÃO
FRAUDULENTA, DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

II.1.  O  CONLUIO  PARA  O  DIRECIONAMENTO  DO  PROCEDIMENTO  SELETIVO  DE
CONTRATAÇÃO  DO  SERVIÇO  DE  GERENCIAMENTO  E  FISCALIZAÇÃO  DO
EMPREENDIMENTO EM FAVOR DA MENDES PINTO ENGENHARIA LTDA..  O POSTERIOR
DIRECIONAMENTO  DA  CONTRATAÇÃO  DAS  PROJETISTAS  (PROJETOS  DE
ARQUITETURA E EXECUTIVO DE ENGENHARIA).

A prova até o momento colhida mostra que, já no início das tratativas entre
a PETROBRAS e a PETROS para a realização do empreendimento de construção da nova sede
da PETROBRAS na Bahia, ARMANDO TRIPODI (Chefe de Gabinete da presidência da estatal),
ANTÔNIO SÉRGIO OLIVEIRA SANTANA (Gerente Executivo dos Serviços Compartilhados da
PETROBRAS), GILSON ALVES DE SOUZA (Gerente dos Serviços de Infraestrutura e Segurança
Patrimonial  Regional  Norte-Nordeste  dos  Serviços  Compartilhados  da  PETROBRAS),
WAGNER PINHEIRO (Presidente da PETROS), NEWTON CARNEIRO (Diretor Administrativo
da PETROS e,  em um segundo momento,  Diretor  Financeiro  e de Investimentos) e  LUÍS
CARLOS FERNANDES AFONSO (Diretor Financeiro e de Investimentos da PETROS e, em um
segundo momento, Presidente), em conluio, atuaram de forma direta para beneficiar PAULO
AFONSO MENDES PINTO, MÁRIO SEABRA SUAREZ e  ALEXANDRE ANDRADE SUAREZ,
mediante a contratação da empresa MENDES PINTO ENGENHARIA LTDA., com quem seria
celebrado o contrato de gerenciamento da obra, em procedimento inteiramente direcionado
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a seu favor, e que viria a ser, nos moldes engendrados pelos participantes do esquema ilícito,
a empresa responsável pela seleção (i) das empresas que fariam a coordenação dos projetos
executivos  de  engenharia  e  o  projeto  de  arquitetura  e  também  (ii) das  empresas  que
executariam a obra. 

Efetivamente, conforme a prova colhida,  ARMANDO TRIPODI,  Chefe de
Gabinete  da  Presidência  da  PETROBRAS,  que  mantinha  estreitos  vínculos  com  PAULO
AFONSO, como evidenciam seus frequentes encontros pessoais e contatos telefônicos, foi o
responsável, logo no primeiro momento, por  dar a PAULO AFONSO conhecimento sobre
documentos confidenciais da PETROBRAS a respeito do empreendimento objetivado pela
estatal  e  pela  PETROS,  conferindo-lhe  informação  privilegiada,  que,  aliada  a  outras
formas de benefício que serão a seguir descritas, seriam determinantes para que o contrato
de  gerenciamento  da  obra  viesse  a  ser  celebrado  com  a  empresa  MENDES  PINTO
ENGENHARIA.

O  interesse  comum  da  PETROBRAS  de  ampliar  as  suas  instalações  em
Salvador e da PETROS de erigir construção para locar à estatal, que já se vinha apresentando
pelo  menos  desde  2007,  intensificou-se  no  início  de  2008,  apontando  os  registros  de
agendas da estatal que esse redespertar de interesse pela ampliação do chamado Conjunto
Pituba,  sintomaticamente,  correspondeu a  intensos  encontros  pessoais  entre  ARMANDO
TRIPODI e PAULO AFONSO.

Efetivamente, no bojo de um Grupo de Trabalho integrado pela PETROS e
pela PETROBRAS, instituído em 20073, consta que, em 10.04.20084, houve reunião de seus
integrantes para apresentar a necessidade de ampliação de áreas de ocupação no Conjunto
Pituba.

Seguiu-se  a  essa  reunião,  como  se  vê  do  registro  de  agendas  da
PETROBRAS, encontros entre  ARMANDO TRIPODI e  PAULO AFONSO, na sede da estatal,
nos dias 05.05.2008 e 13.05.20085. De observar, como consta dos registros de agenda, que
há indicativos de que TRIPODI e PAULO AFONSO já se conheciam desde pelo menos o final
de 2005, havendo anotação de encontro e almoço entre ambos naquela época e também no
final de 20066. 

Em  seguida,  em  12.08.20087,  a  PETROS  encaminhou  nota  à  área  de
Serviços  Compartilhados  –  Regional  Norte-Nordeste  da  PETROBRAS,  descrevendo  as
condições básicas  para  a  execução de novas  construções  no Conjunto Pituba,  o  projeto
conceitual revisado e a estimativa de valores de aluguel a serem cobrados da PETROBRAS

3 ANEXO 77
4 ANEXO 16
5 ANEXO 25
6 ANEXO 25
7 ANEXO 16
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como contrapartida. Na mesma data,  12.08.20088,  TRIPODI novamente se encontrou com
PAULO AFONSO, seguindo-se imediatamente outro encontro entre ambos em 22.08.20089.

Em  15.09.200810, o  Grupo  de  Trabalho  da  PETROBRAS  de  2007  foi
reativado11,  estabelecendo-se  que  a  coordenação  caberia  a  GILSON  ALVES  DE  SOUZA,
então  Gerente  dos  Serviços  de  Infraestrutura  e  Segurança  Patrimonial  Regional  Norte-
Nordeste dos Serviços Compartilhados da PETROBRAS.  Observe-se que,  pouco antes,  em
01.08.2008,  GILSON assumiria essa função gerencial12, que seria de especial relevo para o
intento  criminoso  do  grupo,  coincidindo a  ascensão  funcional  com troca  de  e-mail,  em
14.12.2007, pela qual ele repassava a  ARMANDO TRIPODI  seus dados, com a mensagem
“Companheiro, Segue o meu curriculum conforme solicitado.”13

Ao Grupo  de  Trabalho  coordenado  por  GILSON ALVES  DE  SOUZA  foi
solicitada  pelo  Gerente  Executivo  dos  Serviços  Compartilhados,  ANTÔNIO  SÉRGIO,  em
30.09.2008, a reanálise dos resultados obtidos por aquele GT anterior, o que foi feito com a
emissão  de  um  relatório:  o  Relatório  Demandas  de  Áreas  do  Conjunto  Pituba  (RL-
0700.00-8200-941-PRN-001) datado de 24.10.2008, subscrito por GILSON, coordenador,
e outros14.

Depois, em 28.10.2008,  GILSON enviou, por e-mail, o citado relatório, em
arquivo denominado  “RELATÓRIO FINAL GT271008.doc”,  para  José Roberto Chaves  de
Almeida e ARMANDO TRIPODI15, sendo que este, na mesma data, encaminhou a mensagem
a  WAGNER  PINHEIRO,  Presidente  da  PETROS,  e  NEWTON  CARNEIRO,  Diretor
Administrativo da PETROS16.

8 ANEXO 25
9 ANEXO 25
10 ANEXO 16
11 Grupo de Trabalho reativado pela DIP COMPARTILHADO/RNNE 287/2008 – ANEXO 16 e ANEX0 78
12 ANEXO 80
13 ANEXO 105
14 ANEXOS 242
15 ANEXO 106 
16 ANEXO 107
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Imediatamente  após,  é  dizer,  em  03.11.200817,  ARMANDO  TRIPODI
encaminhou a   PAULO AFONSO MENDES PINTO   o referido Relatório datado de   24.10.2008  ,  
por  mensagem  eletrônica,  evidenciando  o  claro  intento  de  dar  a  PAULO  AFONSO
conhecimento privilegiado sobre o objetivado empreendimento.

O e-mail de ARMANDO TRIPODI para PAULO AFONSO tem por assunto
“Projeto Prédio Bahia” e, em seu corpo, a mensagem “Paulo, Segue projeto”, estando a
ele anexado o documento “RELATÓRIO GT BA.doc”, tendo esse arquivo o mesmo conteúdo
do arquivo recebido por ARMANDO TRIPODI de GILSON sob a denominação “RELATÓRIO
FINAL GT271008.doc”, tendo havido apenas uma alteração do nome do arquivo.

A análise do título da mensagem eletrônica e o conteúdo do documento a
ela anexado deixam absolutamente claro que a comunicação estabelecida entre ARMANDO
TRIPODI,  então  Chefe  de  Gabinete  do  Presidente  da  PETROBRAS,  e  PAULO  AFONSO
MENDES PINTO,  com a transmissão do documento confidencial  da PETROBRAS,  tinha o
propósito de conceder-lhe  tratamento privilegiado e favorecê-lo no processo seletivo que
seria  aberto  para  a  realização  da  multimilionária  obra  de  ampliação  das  instalações
destinadas a abrigar a nova sede da PETROBRAS em Salvador.

Registre-se que, nessa época, além de Chefe de Gabinete da Presidência da
PETROBRAS, ARMANDO TRIPODI era também membro suplente do Conselho Deliberativo
da PETROS,  condição em que permaneceu até  02/201118,  tendo,  assim,  amplo acesso às
decisões sobre o empreendimento tanto na estatal e como no fundo de pensão.

17 ANEXO 241
18 ANEXOS 108 E 109 
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Em  14.11.200819 – é dizer,  dez dias depois da transmissão para  PAULO
AFONSO do  Relatório  do  Projeto  – ARMANDO  TRIPODI recebeu  PAULO  AFONSO
novamente no gabinete da Presidência da PETROBRAS, agora em reunião também com a
presença  de  NEWTON CARNEIRO,  Diretor  Administrativo  da  PETROS e  que  viria  a  ser,
posteriormente,  o  Coordenador  da  Comissão  Mista  de  Tomada  de  Preços
PETROS/PETROBRAS que decidiria atribuir o serviço de gerenciamento do empreendimento
de que se trata em favor da empresa MENDES PINTO ENGENHARIA.

Em 12.02.2009, a PETROBRAS constituiu mais um Grupo de Trabalho sob
coordenação de GILSON20, agora para negociar com a PETROS um termo de entendimentos
pelo  qual  estatal  e  fundo  de  pensão  firmassem  seus  recíprocos  interesses  em  erigir  o
empreendimento para ser a sede da PETROBRAS em Salvador. 

Os contatos entre ARMANDO TRIPODI e PAULO AFONSO intensificam-se
novamente  em  março  de  2009,  pouco  antes  do  momento  em  que  a  PETROBRAS  e  a
PETROS, após novas trocas de documentos, celebrariam  Protocolo de Intenções sobre o
empreendimento.

Realmente,  em  10.03.200921,  há  registro  de  almoço  de  ARMANDO
TRIPODI  com PAULO AFONSO. Novo encontro de almoço ocorre em 20.03.200922, agora
reunindo não apenas  ARMANDO TRIPODI e  PAULO AFONSO,  mas  também  ANTÔNIO
SÉRGIO, Gerente Executivo dos Serviços Compartilhados, dirigente da área da PETROBRAS
responsável  por  todas  as  tratativas  sobre  o  comprometimento  da  estatal  no
empreendimento e que viria firmar o Protocolo de Intenções.

19 ANEXO 25
20 ANEXO 91
21 ANEXO 25
22 ANEXO 25
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Seguiu-se uma reunião entre a PETROBRAS e a PETROS em 03.04.200923,
como inclusive relatado por GILSON, em documento que dirigiu à Gerente de Participações
Imobiliárias  da  PETROS  (COMPARTILHADO/RNNE/SIS  0019/2009)  seguindo-se  o
encaminhamento de correspondência da PETROS à PETROBRAS (correspondência GPT-PI-
120/2009), apresentando a Minuta do  Protocolo de Intenções,  para formalizar a parceria
entre  ambas  as  entidades,  com  os  parâmetros  financeiros  de  custo  do  projeto 24.
Efetivamente, tratando-se de construção de prédio por fundo de pensão para locação de
longo  prazo  (built  to  suit)  a  ente  estatal,  era  preciso  compatibilizar  as  necessidades  do
locatário PETROBRAS, dentro de sua capacidade orçamentária, com a taxa interna de retorno
aguardada pela PETROS com o investimento a ser realizado. 

As  discussões  por  integrantes  do  grupo  de  trabalho  envolvendo  a
elaboração  da  minuta  do  Protocolo  de  Intenções  foram  acompanhadas  de  perto  por
ARMANDO TRIPODI, conforme se depreende de e-mail datado de  08.05.200925, além de
outro encaminhado em cópia oculta a ARMANDO TRIPODI por GILSON26 em 13.05.2009.

23 ANEXO 29 e ANEXO 85 e 86
24 ANEXO 17 – página 1, ao final
25 ANEXO 110
26 ANEXO 111
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Após essas tratativas, foi então celebrado, em 22.05.2009, o Protocolo de
Intenções entre a PETROS, firmado por seu então Diretor Financeiro e de Investimentos,
LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO, e a PETROBRAS, firmado pelo Gerente Executivo dos
Serviços Compartilhados,  ANTÔNIO SÉRGIO OLIVEIRA SANTANA27,  conforme autorizado
pela Diretoria Executiva da PETROS, integrada por  LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO e
WAGNER PINHEIRO,  em reunião ocorrida  20.05.200928.  Na mesma reunião, a Diretoria
Executiva da PETROS autorizou a realização de  “processo de tomada de preços com
vistas à contratação da empresa gerenciadora e do escritório de arquitetura”, a ser
realizado, como consignou WAGNER PINHEIRO, “por meio de um Comitê Misto com a
participação de representantes da Fundação e da Petrobras”.

Em  04.06.2009,  WAGNER PINHEIRO  enviou comunicação a  ARMANDO
TRIPODI solicitando “indicação de representantes da Petrobras” para o Comitê Misto29.

Seguiram-se  novos  encontros  do  Chefe  de  Gabinete  da  Presidência  da
PETROBRAS,  ARMANDO  TRIPODI, e  PAULO  AFONSO,  como  anotado  no  registro  de
agendas da estatal: os encontros ocorreram em 29.06.2009 e 06.07.200930.

Paralelamente  a  isso,  no  âmbito  da  PETROBRAS,  a  matéria  chegava  à
Diretoria  de  Serviços,  submetida,  em  23.07.2009,  por  ANTÔNIO  SÉRGIO  OLIVEIRA
SANTANA a  RENATO DE SOUZA DUQUE  que,  em 27.07.2009,  decidia levar o assunto à
Diretoria Executiva da Petrobras31, que se reuniu dois dias depois, em 29.07.2009. Naquela
oportunidade32, submetido o Protocolo de Intenções a exame por RENATO DUQUE, decidiu
a Diretoria Executiva “manter a matéria em pauta a pedido do Diretor Guilherme Estrela”.  A
matéria seria submetida por  RENATO DUQUE  novamente a deliberação em  06.08.2009,
sendo então aprovada a celebração do Protocolo de Intenções33, abrindo o caminho para a
constituição  da  Comissão  Mista  PETROS/PETROBRAS  que  deveria,  de  forma  conjunta,
proceder à seleção de empresa gerenciadora do empreendimento.

27 ANEXO 17
28 ANEXO 30
29 ANEXOS 112 E 113
30 ANEXO 25
31 ANEXO 88
32 ANEXOS 88 – p. 1,  3 e seguintes e ANEXO 89 -  Ata 4.767, de 29.07.2009 Pauta 751 - Presentes à

reunião José  Sérgio  Gabrielli  de  Azevedo,  Renato de Souza  Duque,  Almir  Guilherme Barbassa,
Guilherme Estrela , Maria das Graças Silva Foster, Paulo Roberto Costa, Ricardo Abi Ramia  da Silva
(sustituindo Jorge Luiz Zelada)

33 ANEXOS 88 – p. 2 e seguintes e ANEXO 90 - Ata 4.768, de 06.08.2009 Pauta 751 - Presentes à
reunião José  Sérgio  Gabrielli  de  Azevedo,  Renato de Souza  Duque,  Almir  Guilherme Barbassa,
Guilherme Estrela , Maria das Graças Silva Foster,  José Raimundo Brandão Pereira (substituindo
Paulo Roberto Costa) e Jorge Luiz Zelada.
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Imediatamente após outro encontro entre ARMANDO TRIPODI e PAULO
AFONSO em 18.08.200934, viria ser composta, em 15.09.2009, a Comissão Mista integrada
por representantes da PETROS e da PETROBRAS.

Efetivamente,  pela  OS-PRES-009/200935,  subscrita  por  WAGNER
PINHEIRO,  viria  ser  instituída  a  Comissão  Mista  de  Tomada  de  Preços
PETROS/PETROBRAS para realizar o procedimento seletivo com vistas à contratação dos
serviços de gerenciamento e fiscalização do empreendimento –  isto é, gerenciamento e
fiscalização  dos  contratos  que  seriam  celebrados  de  (a)  execução  dos  projetos  de
arquitetura;  (b) execução dos projetos  de engenharia;  e  (c) das  obras  de construção da
ampliação  do  Conjunto  Pituba  –,  em  que,  sintomaticamente,  seria,  ao  final,  vitoriosa  a
MENDES  PINTO  ENGENHARIA.  A  Comissão  Mista  PETROS/PETROBRAS foi  assim
composta:

(a) pela PETROS:  NEWTON CARNEIRO, na função de coordenador, além
de ANTÔNIO CARLOS CONQUISTA, SONIA NUNES DA ROCHA FAGUNDES e
IGOR AVERSA DUTRA DO SOUTO; e

(b) pela  PETROBRAS:  GILSON ALVES DE SOUZA e  ANTÔNIO JOSÉ DA
SILVA BARBOSA.

Como  se  vê,  coube  a  coordenação  da  Comissão  Mista  a  NEWTON
CARNEIRO,  então  Diretor  Administrativo  da  PETROS,  sendo  que,  para  representar  a
PETROBRAS – após a referida solicitação de indicação de representantes feita por WAGNER
PINHEIRO a ARMANDO  TRIPODI  –, foi  designado  GILSON  ALVES  DE  SOUZA,  então
Gerente dos Serviços de Infraestrutura e Segurança Patrimonial Regional Norte-Nordeste dos
Serviços Compartilhados, além de ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA BARBOSA, Gerente Setorial do
mesmo Serviço.

Assim  organizada  a  Comissão  Mista,  os  integrantes  do  esquema  ilícito
podiam  prosseguir,  como  exposto  adiante,  no  seu  deliberado  intento  direcionar  a
contratação do gerenciamento a favor da empresa MENDES PINTO ENGENHARIA.

A quebra telemática autorizada por esse d. Juízo nos autos n.º 5037370-
66.2016.4.04.7000 evidencia que, assim como  ARMANDO TRIPODI,  também  GILSON,  em
conluio com  NEWTON CARNEIRO,  passou a encaminhar de forma privilegiada a  PAULO
AFONSO os documentos sigilosos relativos ao procedimento seletivo em que se sagraria
vencedora a empresa MENDES PINTO ENGENHARIA. 

NEWTON  CARNEIRO  e  GILSON,  assim  como  ARMANDO  TRIPODI,
estavam desde o início conluiados com PAULO AFONSO visando a favorecê-lo.

34 ANEXO 25
35 ANEXO 115
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Nesse sentido, foi realizada uma primeira reunião da  Comissão Mista de
Tomada  de  Preços em  24.09.200936, em  ficou  definido,  dentre  outras  ações  –  e  com
manifesto  intuito  de  dar  ares  de  lisura  ao  procedimento  de  seleção  já  adredemente
conduzido para beneficiar a  MENDES PINTO – que caberia à PETROBRAS “Encaminhar à
Petros sugestão de empresas de gestão de projetos cadastradas no Sistema Petrobras” , sendo
fixada a data de 29.09.2009, para que esse encaminhamento fosse feito. 

Na  data  aprazada,  o  funcionário  da  PETROBRAS,  Jean  Clécio  Sales  dos
Santos,  encaminhou  e-mail37 a  GILSON e  aos  representantes  da  PETROS  (dentre  eles
NEWTON CARNEIRO)  contendo lista extensa de empresas gerenciadoras38.  Contudo, do
amplo rol de empresas sugeridas não há menção a nenhuma das empresas que viriam a
ser convidadas pelo Comitê Misto e, especificamente,  não constava a MENDES PINTO
ENGENHARIA ou sua antecessora PMJ Consultoria Ltda.39, como se verá a seguir.

A  patentear  de  forma  eloquente  o  concerto  ilícito,  em  05.10.2009,
intervindo de forma direta sobre o procedimento seletivo, PAULO AFONSO encaminhou e-
mail para GILSON transmitindo-lhe uma “minuta conforme falamos”. Na mensagem, PAULO
AFONSO combinou de se encontrar com  GILSON pessoalmente, referindo  “sigo para seu
escritório”40. Confira-se:

O exame do conteúdo do arquivo anexo ao e-mail “Pituba Carta Convite e
TR paulo 041009.doc” deixa ver que o documento que PAULO AFONSO transmitiu a GILSON
foi justamente uma minuta de carta convite para a contratação de “serviços especializados em

36 ANEXO 19 e ANEXOS 116 e 117
37 ANEXO 118
38 ANEXO 119 e 120
39 ANEXO 32
40 ANEXO 121
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consultoria para o Gerenciamento da ampliação do conjunto Pituba com a construção dos
novos prédios destinados para abrigar a nova sede da PETROBRAS em Salvador-BA”41. Demais
disso, o exame das propriedades do arquivo mostra que foi ele criado por PAULO AFONSO,
ou seja, era o próprio   PAULO AFONSO   que ditava as regras do procedimento seletivo sob a  
condução do grupo de  trabalho  PETROS/PETROBRAS para  o  qual  sua  empresa  viria  ser
posteriormente convidada e, ao final, contratada.

Nesse aspecto, evidencia-se que  GILSON, além de  NEWTON CARNEIRO,
estava em uma posição-chave para aperfeiçoar o intento de ambos, bem assim de TRIPODI
em ver escolhida a empresa de  PAULO AFONSO como gerenciadora do empreendimento,
em um jogo de cartas marcadas. A mensagem também patenteia que GILSON já estava em
concerto  com  PAULO AFONSO em data  anterior  a  05.10.2009,  pois  escreveu  “segue  a
minuta conforme falamos”, a indicar que houvera contato prévio entre eles.

Ademais, na mesma data, 05.10.200942, a pedido de Sônia Nunes da Rocha
e  de  Antônio  Carlos  Conquista,  ambos  da  PETROS,  chegou  a GILSON e-mail  com  as
especificações  técnicas necessárias  à  contratação  da  empresa  gerenciadora  do
empreendimento, com o assunto “Escopo dos Trabalhos/Expansão do Conjunto Pituba”.

A prova colhida traz indicativos ponderáveis de que, prosseguindo GILSON
e PAULO AFONSO na manobra ilícita, esse documento foi transmitido por GILSON a PAULO
AFONSO,  uma vez que, três dias depois,  GILSON remeteria aos integrantes do grupo de
trabalho uma nova versão das especificações técnicas, também criada pelo próprio  PAULO
AFONSO.

41 ANEXO 122
42 ANEXO 123
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Efetivamente, a quebra telemática permitiu detectar que, em  08.10.2009,
às  18:05,  GILSON encaminhou a Jean Clécio e-mail tendo por assunto  “MINUTA PETROS”,
com o seguinte texto43:

43 ANEXO 124
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Como  esqueceu-se  de  anexar  o  arquivo,  GILSON encaminhou  nova
mensagem  a  Jean  Clécio,  às  18:06,  com  o  documento,  nomeado  “PETROS  Conjunto
PitubaRev1.doc”44.

A  análise  desse  documento  “PETROS  Conjunto  PitubaRev1.doc”45,
transmitido por GILSON a Jean Clécio em 08.10.2009, permite ver que ele tinha o mesmo
objeto daquele recebido por  GILSON em  05.10.2009: trazia justamente as especificações
técnicas necessárias à contratação da empresa gerenciadora do empreendimento. Realmente,
foi intitulado “ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS” com referência à carta convite que iria ser lançada
para a contratação do serviço de gerenciamento, tendo como objetivo, segundo o próprio
documento,  “estabelecer  normas,  diretrizes,  condições  contratuais  e  fornecimento  de
informações que permitam a apresentação das propostas de contratação para a prestação de
serviços especializados em consultoria para o Gerenciamento da ampliação do Conjunto Pituba
com a implantação do EMPREENDIMENTO denominado Novo Prédio Sede da Petrobras em
Salvador/BA”.

E o que é de relevo mais uma vez acentuar: o exame das propriedades do
arquivo “PETROS Conjunto PitubaRev1.doc” transmitido por  GILSON para Jean Clécio em
08.10.2009, às 18:06,  evidencia, sem margem a dúvida, que fora ele  criado pelo próprio
PAULO AFONSO   poucas  horas  antes  daquela  transmissão  ,  é  dizer,  naquele  mesmo dia
08.10.2009, às 13:47, evidenciando, mais uma vez, que era PAULO AFONSO quem, auxiliado
por  GILSON,  diretamente  atuava  no  estabelecimento  das  regras  para  o  engendrado
procedimento seletivo em que sua empresa se sagraria vencedora. Confira-se46:

44 ANEXO 124
45 ANEXO 125
46 ANEXO 125
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De maneira relevadora,  para justificar o novo texto que apresentava das
especificações técnicas – que ora se sabe ser da lavra de PAULO AFONSO –, GILSON cuidou
de dizer a Jean Clécio, na mensagem acima reproduzida, que deviam “incluir alguma coisa”
do que havia sido apresentado pela PETROS para “não sermos deselegantes”, acentuando que
era preciso “retirar alguns pontos para deixar mais liberdade de ação para a Gerenciadora” , a
evidenciar seu móvel de favorecer a futura contratada MENDES PINTO.

Cinco dias depois, é dizer, em 13.10.200947, foi realizada nova reunião da
Comissão Mista de Tomada de Preços PETROS/PETROBRAS, com a presença de  NEWTON
CARNEIRO e  GILSON,  além  dos  demais  integrantes  da  comissão.  Nesta  ocasião,  ficou
estabelecido que o valor de referência da proposta de preços do contrato de gerenciamento
e  fiscalização  teria  por  base  um  percentual  sobre  o  valor  do  investimento  total  com  o
empreendimento,  fixando-se  o  entendimento  de  que  o  valor  do  investimento  a  ser
considerado deveria corresponder ao “anteriormente aprovado pela Diretoria da PETROBRAS”
da ordem de R$ 320 milhões. Contudo, os membros da Comissão Mista já sabiam, a essa
altura, que o valor do empreendimento alcançaria cifra bem maior do que aquela prevista,
pois tratativas para realizar-se empreendimento de maior vulto e custo já estavam em curso,
razão por que a fixação de preço fundado em percentual do investimento poderia garantir à
empresa escolhida para o serviço de Gerenciamento e Fiscalização ganhos ainda maiores do
que aqueles inicialmente estimados,  como exposto adiante.  Nessa mesma reunião,  como
consta  da  ata  respectiva,  NEWTON  CARNEIRO  “agendou  para  a  primeira  semana  de
novembro  reunião  na  sede  da  PETROS  para  a  aprovação  da  Carta-Convite  e  respectivos
anexos,  incluindo  o  escopo  de  trabalho  e  a  minuta  do  contrato  a  ser  firmado  com  a
gerenciadora vencedora da Tomada de Preços”,  carta-convite essa e o chamado “escopo do
trabalho” que estavam sendo confeccionados com a participação direta de PAULO AFONSO.

Em seguida a essa reunião,  prosseguindo em seu deliberado intento de
favorecer a empresa  MENDES PINTO, novamente  GILSON transmitiria a  PAULO AFONSO,
de forma privilegiada e em evidente violação de sigilo, a minuta da Carta Convite aprovada
no bojo da Comissão Mista PETROS/PETROBRAS.

Realmente, em 19.10.200948, Sônia Nunes da Rocha (PETROS) enviou para
GILSON,  com cópia para  NEWTON CARNEIRO e outros dois representantes das PETROS,
dois e-mails, em que anexados a minuta da Carta Convite e respectivos anexos e a minuta
do contrato e respectivos anexos, ressaltando que esses documentos estavam sob análise da
Gerência Jurídica da PETROS. 

Ato  contínuo,  nos  dias  22  e  23.10.200949,  houve  a  seguinte  troca  de
mensagens entre PAULO AFONSO e GILSON:

47 ANEXO 20
48 ANEXOS 126 e 127 e 128
49 ANEXO 245
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Examine-se cada uma das partes dessa comunicação.

Em  22.10.2009, GILSON  encaminhou  e-mail  para  PAULO  AFONSO
remetendo-lhe,  antecipadamente,  a  referida  minuta  da  Carta  Convite  “com  algumas
sugestões de alterações”, informando-lhe que havia retirado algumas cláusulas e que tentaria
“trabalhar os outros documentos”, a não deixar qualquer dúvida de que era PAULO AFONSO
quem ditava as regras do procedimento, em completa subversão de papéis. Confira-se:
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Isso  mais  ainda  se  evidencia,  ao  examinar-se  a  sequência  de  três
mensagens do dia seguinte, 23.10.2009. Em uma primeira mensagem, PAULO AFONSO diz
a GILSON que “as alterações de modo geral estão ok”, passando depois a elencar os itens da
carta convite que precisam ser alterados de forma “IMPRESCINDÍVEL”, além de outro item “SE
POSSÍVEL”, e dizendo ademais que era preciso uma revisão no texto, coisa que ele,  PAULO
AFONSO, já estava fazendo. 

Como se vê,  PAULO AFONSO pretendia aumentar o percentual do preço
do serviço de gerenciamento de 6% para 8%, bem assim que não se exigisse registro no
CREA, dentre outras alterações.
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A essa mensagem, seguiu-se outra de GILSON, no mesmo dia 23.10.2009,
em que ele pergunta se  PAULO AFONSO não teria como fazer registro no CREA e lhe diz
que  “o  percentual  está  muito  difícil  de  mudar”,  indagando  se  PAULO  AFONSO estava
pensando, ao pretender elevar o percentual, em assumir os custos com os projetos executivo
e de arquitetura. Ainda,  GILSON diz a PAULO AFONSO que essas modificações seriam em
pontos postos pela PETROS e que poderia “defender lá a retirada”, mas que seria necessário
ter “a intervenção do Nilton [NEWTON] na reunião”.

Em sequência, ainda em 23.10.2009, PAULO AFONSO responde a GILSON,
dizendo que a ausência de registro no CREA levaria tempo para regularizar e que não tinha
pensado em assumir os projetos executivos e de arquitetura, mas que se o percentual do
preço do serviço de gerenciamento fosse de 10% poderia assumir também a execução dos
projetos,  perguntando a  GILSON se ele “consegue aprovar tipo 11% pra dar margem ao
desconto?” e que “se conseguir pode incluir projeto também”. No final da mensagem, PAULO
AFONSO propõe a  GILSON que  ambos  conversem sobre  o  texto da  carta  convite  com
NEWTON CARNEIRO, evidenciando o conluio existente.
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Ultimando os  ajustes  para  o  favorecimento  ilícito  da  empresa  MENDES
PINTO ENGENHARIA,  na reunião seguinte da Comissão Mista, ocorrida em  05.11.200950,
em que teria havido o debate final do teor das minutas da Carta-Convite e do contrato de
gerenciamento,  presentes  GILSON e  NEWTON CARNEIRO,  destaca-se  especialmente  ter
constado da ata então lavrada que na oportunidade “ficou acertado que a Carta-Convite
será encaminhada, no máximo, para 5 (cinco) empresas sugeridas pelos representantes
da PETROBRAS.”51

Assim é que, em 18.11.200952, seguiu-se o envio de cartas-convites para 5
(cinco)  empresas,  com prazo até  07.12.2009  para  apresentação da  proposta53.  E,  como
arquitetado, dentre elas a empresa de PAULO AFONSO: a MENDES PINTO ENGENHARIA
LTDA.

Evidenciando o concerto ilícito, além da  MENDES PINTO ENGENHARIA,
foram  enviadas  outras  2  (duas)  cartas-convites  para  empresas  sediadas  em  Belo
Horizonte, local da sede da MENDES PINTO, sendo que todas apresentaram proposta, e,
ainda, 1 (uma) carta-convite para empresa sediada em Salvador, que não respondeu à carta-
convite,  e  1  (uma)  carta-convite  para  empresa  sediada  em  São  Paulo,  que  declinou  de
participar, quais sejam54:

Empresas convidadas localizadas em Belo Horizonte

• MENDES PINTO ENGENHARIA LTDA. - apresentou proposta

• EDRAFE ENGENHARIA LTDA. - apresentou proposta

• SERVICE ENGENHARIA & QUALIDADE LTDA. - apresentou proposta

50 ANEXO 21 
51 ANEXO 21 e cf. também ANEXO 129
52 ANEXO 130
53 ANEXO 22
54 ANEXO 32 a ANEXO 38, ANEXO 41 e ANEXO 42
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Demais empresas convidadas sediadas em Salvador e São Paulo

• ENGEMISA ENGENHARIA LTDA. - não respondeu à carta-convite

• ENCIBRA ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA S.A. - declinou de participar

Como sumariado acima, apenas as empresas convidadas sediadas em Belo
Horizonte  apresentaram  proposta,  em  07.12.200955.  Repise-se  que  nenhuma  delas
integrava o  rol  de  “empresas  de  gestão  de  projetos  cadastradas  no  Sistema  Petrobras”
conforme a listagem recebida por GILSON em 29.09.2009.

Não  havia  motivos  para  que  não  se  encaminhasse  a  carta-convite  para
empresas já previamente cadastradas no Sistema Petrobras, senão o de direcionar a escolha
para a MENDES PINTO ENGENHARIA.

No dia seguinte à apresentação das propostas, é dizer, em  08.12.200956,
PAULO AFONSO novamente reuniu-se com ARMANDO TRIPODI. Novo encontro ocorreu
entre  ARMANDO  TRIPODI  e  PAULO  AFONSO,  em  14.12.200957,  dois  dias  antes  de  a
Comissão Mista apresentar o resultado da Tomada de Preços. 

No  dia  16.12.200958,  reuniu-se  a  Comissão  Mista,  sob  coordenação  de
NEWTON CARNEIRO, para examinar as propostas.

Os membros da Comissão Mista registraram que todas as três concorrentes
haviam apresentado o  mesmo preço,  qual  seja,  6% sobre  o  valor  de  R$ 320 milhões
estimado para o investimento, conforme itens 5.3.1 e 5.5.3 da carta-convite, perfazendo
o valor de R$ 19.200.000,00, e consignaram na ata de reunião que a escolha recairia sobre a
empresa que apresentasse melhor proposta técnica. 

Quanto à empresa SERVICE, assentaram que apresentara proposta muito
sucinta e genérica, deixando de atender a três itens da carta-convite, e afirmaram, de forma
inteiramente  singela,  que  a  empresa  EDRAFE  havia  atendido  os  itens  do  instrumento
convocatório. 

Ressalta-se que a proponente EDRAFE estava localizada no mesmo prédio
comercial da  MENDES PINTO em Belo Horizonte59,  havendo registros de que a  MENDES
PINTO ocupara anteriormente a mesma sala comercial ocupada pela EDRAFE no momento

55 ANEXO 32 a ANEXO 38
56 ANEXO 25
57 ANEXO 25
58 ANEXO 22 e ANEXO 39
59 ANEXO 33, Página 3 e ANEXO 32
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do  certame60.  Quanto  à  proponente  SERVICE,  é  empresa  que  ostenta  recebimentos  de
empreiteiras integrantes do cartel que atuava na PETROBRAS e que  declara como matriz e
filiais endereços inteiramente incompatíveis com o fluxo financeiro oriundo de recebimentos
dessas empresas atuantes no cartel, observado em período coincidente com o do certame, e
com a natureza das atividades que se dispusera a realizar61. 

Já  quanto à  empresa de  PAULO AFONSO,  afirmaram os integrantes  da
Comissão  Mista,  sob  a  coordenação  de  NEWTON  CARNEIRO,  que  “a  proposta  técnica
apresentada pela Mendes Pinto Engenharia Ltda. apresenta, em comparação com as demais
Propostas Técnicas,  maior consistência, principalmente no tocante à descrição das etapas a
serem executadas, além de propiciar maior detalhamento da forma como serão realizados os
serviços a serem contratados”62.

Após ser  suspensa a  reunião da Comissão para que a  MENDES PINTO
respondesse  mensagem  eletrônica  que  foi  a  ela  enviada  naquela  mesma  data  “para
esclarecer/detalhar alguns pontos da referida Proposta Técnica”, além de manifestar-se “sobre
a possibilidade de revisão da Proposta de Preços” – providência essa que não foi adotada pela
Comissão em relação às outras duas proponentes –, seguiu-se nova reunião em 21.12.2009
a pretexto de analisar as respostas da referida empresa, que foi  declarada vencedora do
certame em 22.12.200963. 

Na mesma data, 22.12.2009, NEWTON CARNEIRO comunicou o resultado
ao Presidente da PETROS, WAGNER PINHEIRO, para que a matéria fosse levada à Diretoria
Executiva da Fundação64.

Em 14.01.2010, a Diretoria Executiva da PETROS tomou conhecimento do
resultado da Tomada de Preços e autorizou a contratação da MENDES PINTO, pelo valor de
R$ 19.200.000,0065.

Assim  é  que,  em  19.01.2010,  sobreveio  a  objetivada  celebração  do
Contrato-GAD n.º  006/2010 –  Contrato de Gerenciamento e  Fiscalização-006/201066,
entre a PETROS e a empresa  MENDES PINTO ENGENHARIA, representada por seu sócio-
proprietário  PAULO  AFONSO,  tendo  como  objeto  o  gerenciamento  e  a  fiscalização  do
projeto de arquitetura, dos projetos executivos de engenharia e das obras de construção do
programa de ampliação do Conjunto Pituba, pelo valor de 6% do empreendimento, o que
perfez o importe, à época da celebração do contrato, de R$ 19,2 milhões. Foi estabelecido
que os serviços seriam prestados em duas etapas, compreendendo,  (i) na primeira etapa,
gerenciar  e  fiscalizar  a  elaboração  dos  projetos  de  arquitetura  e  engenharia  e,  (ii) na
segunda, gerenciar e fiscalizar a execução das obras de construção do empreendimento. 

60 ANEXO 32, Página 10
61 ANEXO 68
62 ANEXO 22 e ANEXO 39
63 ANEXO 22
64 ANEXO 40
65 ANEXO 41 e ANEXO 42
66 ANEXO 3
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Na época da apresentação de sua proposta, a empresa  MENDES PINTO
ENGENHARIA LTDA. tinha como sócios o próprio  PAULO AFONSO e a empresa MENDES
PINTO EMPREENDIMENTOS LTDA. Depois, por pouco mais de dois meses, entre 11.02.2010 e
28.04.2010, a MENDES PINTO ENGENHARIA teve como sócios PAULO AFONSO e MÁRIO
SEABRA SUAREZ, cada qual com iguais participações societárias de 50%, sendo importante
ressaltar que  MÁRIO SUAREZ já havia constado, na proposta apresentada pela  MENDES
PINTO ENGENHARIA, em 07.12.2009, na carta-convite de que se trata, como responsável
pela  execução  e  supervisão  dos  serviços  de  gerenciamento67.  Em  seguida,  a  partir  de
28.04.2010, no lugar de  MÁRIO SUAREZ como sócio da  MENDES PINTO ENGENHARIA,
ingressou o seu filho,  ALEXANDRE ANDRADE SUAREZ, com idêntica participação de 50%
das  quotas  sociais68.  De  destacar  que  PAULO  AFONSO e  MÁRIO  SUAREZ ostentavam
vínculos antigos69. 

Nos  termos  da  avença  celebrada, a  empresa  MENDES  PINTO ficou
responsável  por  selecionar  tanto  as  empresas  projetistas  da  primeira  etapa  (projeto  de
arquitetura e projeto executivo de engenharia) como a empreiteira responsável pela obra na
segunda fase, por meio de  “tomadas de preços”, que seriam submetidas à PETROS, para
aprovação e contratação70.

Contudo, não consta que tenha sido realizada a prevista tomada de preços
para a contratação da empresa que seria responsável pelo projeto de arquitetura e, no que
concerne  ao projeto executivo de  engenharia,  a  contratação da  empresa responsável  foi
efetivada após tomada de preços também forjada. Vejamos.

Em  12.03.2010,  houve  a  constituição  de  novo  Grupo  de  Trabalho
PETROS/PETROBRAS71, agora para acompanhar a elaboração dos projetos de arquitetura e
engenharia,  bem  como  a  execução  das  obras,  composto  por  ALEXANDRE  FREITAS  DE
ALBUQUERQUE  (coordenador),  FLÁVIO  MAGALHÃES  MOITA,  como  representantes  da
PETROS e,  mais  uma  vez,  por  GILSON ALVES  DE  SOUZA e  ANTÔNIO  JOSÉ  DA  SILVA
BARBOSA, pela PETROBRAS.

Antes mesmo da constituição do Grupo de Trabalho, empresa denominada
ANDRÉ SÁ E  FRANCISCO MOTA ARQUITETOS (AFA),  em  05.02.201072,  encaminhou  à
empresa MENDES PINTO proposta de sua contratação para o projeto de arquitetura. 

De ver que, em 08.03.201073,  a empresa  MENDES PINTO recomendou a
contratação  do  referido  escritório  de  arquitetura  à  PETROS,  registrando  que  já  havia
trabalhado  para  a  ODEBRECHT  REALIZAÇÕES  IMOBILIÁRIAS.  Depois  de  reunião  ocorrida

67 ANEXO 32, p. 80
68 ANEXO 166
69 cf., p. exemplo, ANEXO 32 p. 82
70 ANEXO 3, Página 19.
71 ANEXO 47
72 ANEXO 48, página 24. 
73 ANEXO 48, página 23.
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nessa mesma data – 08.03.201074 – entre a PETROS e a PETROBRAS, a matéria foi levada à
Diretoria Executiva da PETROS, em 25.03.201075, por LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO,
então Diretor Financeiro e de Investimentos da PETROS, vindo a ser aprovada, firmando LUÍS
CARLOS  o  Contrato  GPI  001/2010,  no  valor  de  R$ 4,2  milhões,  em  26.03.201076.  De
registrar  que  a  empresa  ANDRÉ SÁ E FRANCISCO MOTA ARQUITETOS (AFA)  viria  ser
contemplada com um novo contrato, posteriormente, em razão de modificações introduzidas
na obra, como será descrito adiante.

De registrar que não consta como a empresa  ANDRÉ SÁ E FRANCISCO
MOTA ARQUITETOS teria tomado conhecimento do interesse da empresa MENDES PINTO
na contratação, nem que a empresa MENDES PINTO tenha buscado outras propostas.

Logo em seguida, em 14.04.201077, PAULO AFONSO apresentou ao Grupo
de Trabalho PETROS/PETROBRAS documento do qual consta que “a Mendes Pinto Engenharia
promoveu processo de seleção da empresa especializada a ser encarregada da elaboração dos
projetos  complementares  executivos  de  engenharia  da  ampliação  do  conjunto  Pituba”,
“encaminhando Relatório  de  Avaliação  e  Julgamento  referente  ao  citado  processo,  o  qual
identifica  que  a  melhor  proposta  foi  apresentada  pela  empresa  Chibasa  Projetos  de
Engenharia  Ltda.”78.  Da  documentação  encaminhada  pela  empresa  MENDES  PINTO à
PETROS, não consta registro de que,  além do aludido relatório,  tenham sido enviadas as
propostas das empresas de engenharia que teriam sido consultadas, quais sejam, CHIBASA
Projetos  de  Engenharia  Ltda.,  PM&EC  Engenharia  de  Projetos  Ltda.  e  Gênese
Engenharia Ltda. Constou que os critérios adotados para a seleção das projetistas seriam a
empresa  (i) ter sede em Salvador e  (ii) ter capacidade de fornecimento dos projetos em
bloco.

Entretanto,  consoante dados extraídos da Relação Anual  de Informações
Sociais – RAIS,  a empresa  CHIBASA  tinha apenas um empregado no período de 2010 a
201579, ao passo que a empresa PM&EC não declarou empregados no mesmo período80 e a
empresa  Gênese não tinha empregados entre 2010 e 2012 e teve apenas um empregado
entre  2013  e  201581,  o  que  gera  suspeita  sobre  a  existência  de  estrutura  mínima  das
empresas supostamente consultadas pela empresa  MENDES PINTO para a realização dos
serviços contratados. Ademais, consta do sistema do Ministério da Fazenda que as empresas
CHIBASA e Gênese apresentam o mesmo número de telefone e e-mail82.

74 ANEXO 48, página 2 e ss.
75 ANEXO 48, página 1.
76 ANEXO 6
77 ANEXOS 131 a 133
78 ANEXO 49, Página 38
79 ANEXO 50
80 ANEXO 51
81 ANEXO 52
82 ANEXO 53 e ANEXO 54
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Em 18.05.2010 a Diretoria Executiva da PETROS autorizou a contratação da
empresa  CHIBASA83,  pelo valor de  R$ 5,2 milhões,  sendo o  Contrato GPI n.º 002/2010
celebrado em 27.05.201084 entre a CHIBASA, representada por IRANI ROSSINI DE SOUZA,
e a  PETROS, representada por  LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO, figurando a empresa
MENDES  PINTO  ENGENHARIA como  gerenciadora,  representada  por  PAULO  AFONSO
MENDES PINTO.  De apontar que, assim como a responsável pelo projeto de arquitetura,
também  a  empresa  CHIBASA viria  a  ser  contemplada  com  um  novo  contrato,
posteriormente, em razão de modificações introduzidas na obra, como será adiante descrito.

Empresa sem mínima estrutura, sem corpo de empregados, favorecida por
um  contrato  que  lhe  garantiu  expressivos  recebimentos  não  atrelados  a  efetiva
contraprestação de serviços (a avença estabeleceu pagamento de 30% do preço, a título de
sinal,  10  dias  após a  assinatura  do instrumento,  e  outros  30% em 30 e  60 dias  após  o
primeiro  pagamento),  a  prova  colhida  demonstra  ainda mais:  a  contratação  da  empresa
CHIBASA,  cujo  dirigente  IRANI  ROSSINI tinha  direta  relação  com  PAULO  AFONSO e
MÁRIO SUAREZ,  objetivou, a par de promover o enriquecimento ilícito dos envolvidos, a
que os estudos, levantamentos de quantitativos, orçamento e projetos executivos da obra
pudessem ser, paralelamente, conduzidos pelas empresas que viriam a ser contratadas para a
construção do empreendimento: a ODEBRECHT e a OAS.

No esquema montado, teve papel de relevo RODRIGO DE ARAÚJO SILVA
BARRETTO, empregado da  MENDES PINTO ENGENHARIA – e, portanto, subordinado de
PAULO  AFONSO e  ALEXANDRE  SUAREZ –  e  também  empregado  da  empesa  MAR
INCORPORAÇÕES de  ALEXANDRE SUAREZ,  com histórico de vínculos  com empresas de
MÁRIO SUAREZ e com vínculos familiares com IRANI ROSSINI, da CHIBASA, e que viria a
ser o destacado elo,  notadamente,  entre  MENDES PINTO ENGENHARIA,  CHIBASA e as
empreiteiras ODEBRECHT e OAS, como será a seguir descrito, inclusive para o recebimento
das  vantagens  indevidas  que  foram  pactuadas  com  as  empreiteiras  por  intermédio  da
gerenciadora para distribuição a agentes públicos e privados.

II.2.  O  CONLUIO  PARA  O  DIRECIONAMENTO  DO  PROCEDIMENTO  SELETIVO  DE
CONTRATAÇÃO DA OBRA.

Paralelamente à viciada seleção das projetistas  AFA e  CHIBASA,  MÁRIO
SEABRA  SUAREZ e  PAULO  AFONSO  MENDES  PINTO,  em  conluio  com  agentes  da
PETROBRAS e  dirigentes  da  PETROS,  também  engendraram  o  direcionamento  da
contração das empresas OAS e ODEBRECHT, reunidas na Sociedade de Propósito Específico
EDIFICAÇÕES ITAIGARA, para a execução das obras da Torre Pituba.

83 ANEXO 49
84 ANEXO 9
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Os elementos colhidos nas investigações apontam que, no início do ano de
2010, no Rio de Janeiro, já com o contrato de gerenciamento assinado entre a PETROS e a
MENDES  PINTO ENGENHARIA,  MÁRIO SUAREZ abordou  o  colaborador  PAUL  ALTIT  –
então presidente da ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS (OR) –, dizendo-lhe que a
PETROS construiria um novo edifício em Salvador, o qual seria alugado para a PETROBRAS
instalar  a  sua  sede,  apresentando-se  na  ocasião  como  contratado  para  gerenciar  esse
projeto. 

Segundo relatou PAUL ALTIT, ele mesmo tinha conhecimento, em razão de
empreendimentos  imobiliários  anteriores  de  que  a  ODEBRECHT  REALIZAÇÕES  -  OR
participara,  que  MÁRIO SUAREZ era  sócio  de  PAULO AFONSO,  sendo que  este,  como
também já sabia,  era a pessoa que tinha forte inserção na PETROS. Efetivamente, relatou o
colaborador  PAUL  ALTIT  que  conheceu  PAULO AFONSO em 2007/2008  no  contexto  de
aquisição  de  terrenos  do  FUNDO FATOR RIO  OFFICE  PARK,  pertencente  integralmente  à
PETROS,  por  um consórcio de empresas do qual  a OR participava (Sig  Engenharia,  MAR
INCORPORAÇÕES,  SERRA  DO  CURRAL,  Performance  e  OR).  PAULO  AFONSO detinha
contrato de exclusividade com o BANCO FATOR para venda de alguns terrenos do referido
fundo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro/RJ,  e, segundo PAUL ALTIT, ostentava grande
penetração na diretoria da PETROS  85  .

Nesse sentido, confira-se o teor do e-mail de  03.02.2010,  em que PAUL
ALTIT  informou  a  MARCELO  ODEBRECHT86 a  abordagem  feita  por  MÁRIO  SUAREZ na
semana anterior para falar-lhe sobre o empreendimento da Torre Pituba87.

85 Cf. depoimentos do colaborador PAUL ELIE ALTIT encaminhados a esse Juízo por meio do Ofício
6033/2017-PRPR-FT (autos 5037370-66.2016.4.04.7000 – certificado no evento 38)

86 O notebook de Marcelo Odebrecht foi apreendido quando da realização de busca e apreensão nos
autos nº 5024251-72.2015.404.7000, objeto do Laudo nº 1943/17, realizado pela Polícia Federal

87 ANEXO 134
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De ver que, na mesma semana em que  MÁRIO SUAREZ  abordava PAUL
ALTIT para falar da Torre Pituba,  PAULO AFONSO e  ARMANDO TRIPODI novamente se
encontraram em 01.02.2010, ao que se seguiu novo encontro em 29.03.201088. 

Como se vê nessa mensagem, PAUL ALTIT disse a MARCELO ODEBRECHT
que fora procurado na semana anterior por MÁRIO SUAREZ, sócio da OR em determinado
empreendimento no Rio de Janeiro (“Dimension”89), para mostrar-lhe contrato assinado com

88 ANEXO 25
89 Trata-se  de  um  dos  empreendimentos  decorrentes  da  aquisição  pelo  referido  consórcio  de

empresas  de  terrenos  pertencentes  ao  FUNDO  FATOR  RIO  OFFICE  PARK,  operação  que  foi
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a PETROS referente à construção da Torre Pituba, que seria alugada para a PETROBRAS. Disse
na mensagem que o projeto era um desafio em razão de suas especificações, que o prazo
para a conclusão da obra era curto e que o valor estimado era aproximadamente de R$ 400
milhões,  mas  que  entendia  ser  uma  enorme  oportunidade.  Ressaltou:  “Vamos  ter  que
organizar  a  concorrência e  garantir  a  obra  em  regime  de  administração”.  PAUL  ALTIT
também esclareceu a MARCELO ODEBRECHT que  MÁRIO SUAREZ iria  “coordenar todo o
processo: projeto e obras”, enfatizando que um sócio dele era quem tinha a relação com a
PETROS para o ingresso da  ODEBRECHT REALIZAÇÕES no empreendimento Torre Pituba,
referindo-se evidentemente a PAULO AFONSO.

Demais disso, o colaborador PAUL ALTIT prestou declarações relatando que
o tema passou a ser tocado pela ODEBRECHT REALIZAÇÕES, tendo sido remetido o assunto
para DJEAN VASCONCELOS CRUZ, então Diretor-Superintendente da empresa no nordeste.
Por sua vez, o colaborador DJEAN VASCONCELOS CRUZ90 confirmou ter recebido telefonema
de PAUL ALTIT  informando-lhe que seria  contatado por  PAULO AFONSO,  com quem se
reuniu pessoalmente no escritório da OR em Salvador/BA, no começo de 2010, para tratar do
empreendimento da Torre Pituba. 

Segundo narrado por  DJEAN VASCONCELOS CRUZ,  logo neste  primeiro
encontro,  PAULO AFONSO expôs detalhes do direcionamento da contratação, mediante o
acerto ilícito, que seria feita em procedimento de seleção por carta-convite, que culminaria
com a escolha, pela gerenciadora (a própria empresa de PAULO AFONSO), da ODEBRECHT
REALIZAÇÕES  IMOBILIÁRIAS –  expediente  já  referido  por  PAUL  ALTIT  a  MARCELO
ODEBRECHT  no  e-mail acima  reproduzido,  como se  extrai  da  assertiva  “Vamos  ter  que
organizar a concorrência (…)”.

 Demais  disso,  o  colaborador  DJEAN  VASCONCELOS  CRUZ  relatou  ter
recebido de PAULO AFONSO, desde esse primeiro contato, a solicitação de pagamento de
valores  em contrapartida  à  garantia  de  participação  da  OR nas  obras  de  ampliação  do
Conjunto Pituba. Segundo narrado, a “comissão” solicitada perfazia o importe de 7% sobre o
valor recebido pela  OR em decorrência do contrato de obra, sendo que essa contrapartida
seria dividida, segundo expressamente referido por PAULO AFONSO, destinando-se 4% ao
próprio  PAULO  AFONSO  e  os  restantes  3%  para  o  atendimento  de    “compromissos  
institucionais”. Sobre esses compromissos institucionais, PAULO AFONSO teria esclarecido
que seriam compromissos com as instituições PETROS e PETROBRAS, além de compromissos
com partidos políticos91.

Ambos  os  colaboradores  disseram,  ainda,  que  nesse  acerto  ilícito  foi
ajustado  que  a  OR trataria  do  empreendimento  apenas  com  a  MENDES  PINTO
ENGENHARIA, a qual faria intermediação com a PETROS e a PETROBRAS, em contrapartida
ao pagamento do referido percentual de 7%.

intermediada por PAULO AFONSO mediante contrato de exclusividade.
90 Cf. depoimentos do colaborador DJEAN VASCONCELOS CRUZ encaminhados a esse Juízo por meio

do Ofício 6033/2017-PRPR-FT (autos 5037370-66.2016.4.04.7000 -  certificado no evento 38)
91 Cf. depoimento do colaborador DJEAN VASCONCELOS CRUZ.
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Importante  ressaltar  desde  logo  que,  posteriormente,  tal  compromisso
também foi assumido pela  OAS a partir de sua entrada no empreendimento, em relação à
qual  foi  solicitado  o pagamento de 7% a 9% do valor  da obra,  relativamente  à  sua
participação  no  empreendimento,  conforme  revelou  o  colaborador  RAMILTON  LIMA
MACHADO JÚNIOR,  empregado  da  OAS  integrante  da  área  responsável  pela  geração  e
pagamento de vantagens indevidas.92

Revelaram  ainda  os  colaboradores  PAUL  ALTIT  e  DJEAN VASCONCELOS
CRUZ que, ajustada a contratação futura, em razão do acordo espúrio, antes mesmo de a OR
participar de qualquer etapa de procedimento seletivo para a obra, já havia sido mobilizada
equipe  totalmente  dedicada  ao  projeto,  deflagrados  estudos  para  a  realização  do
empreendimento  de  ampliação  do  Conjunto  Torre  Pituba (estudo  inicial  de  engenharia
realizado,  inclusive  estudo  de  alternativas  estruturais,  especificação  de  arquitetura  e
orçamento) e investidos   “milhões de reais nesse processo  ”.

Contudo, por volta de abril de 2010, a OAS pleiteou que lhe fosse atribuída
pela PETROS a execução das obras da Torre Pituba. A respeito, em e-mail enviado na manhã
de  19.04.201093,  PAUL ALTIT relata a MARCELO ODEBRECHT que, naquela data,  teria um
jantar com “o diretor do investidor de 400M no prédio em SSA (patrocinadora do cliente do
MF)”, referindo-se a NEWTON CARNEIRO (Diretor Administrativo da investidora PETROS no
prédio  em  Salvador,  referida  como  “patrocinadora  do  cliente  de  MF”,  em  referência  da
PETROBRAS, em relação à qual atuava destacadamente “MF”, é dizer, MÁRCIO FARIA, líder
empresarial  da  CONSTRUTORA  NORBERTO  ODEBRECHT  com  estreita  atuação  na
PETROBRAS). Também referiu na mensagem que a OAS “entrou no jogo” do empreendimento
da  Torre  Pituba,  mas  que  a  OAS não  podia  “pressionar”,  pois  MÁRIO  SUAREZ estava
envolvido  no  empreendimento  e  LÉO  PINHEIRO  não  poderia  “se  dar  o  luxo  de  ter  um
problema com a família”94, ressaltando que ia tentar  “costurar um acordo” juntamente com
“BJ”, isto é, BENEDICTO JÚNIOR, da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT.

92 RAMILTON LIMA MACHADO JÚNIOR, ADRIANO SANTANA QUADROS DE ANDRADE, JOSÉ MARIA
LINHARES NETO, ROBERTO SOUZA CUNHA,  MARCELO THADEU DA SILVA NETO, JOSÉ RICARDO
NOGUEIRA BREGHIROLLI, MATEUS COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA celebraram acordo de colaboração
premiada com a Procuradoria Geral da República, o qual foi homologado pelo Supremo Tribunal
Federal em 15.03.2018.  

93 ANEXO 135
94 MÁRIO SEABRA SUAREZ é irmão de CARLOS SEABRA SUAREZ, um dos fundadores da OAS, que

deixou a empreiteira em situação conflituosa, especialmente com CÉSAR DE ARAÚJO MATA PIRES. 
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Efetivamente, conforme esclarecido pelo colaborador PAUL ALTIT, o referido
jantar  em  que  presentes  ele,  PAULO  AFONSO e  NEWTON  CARNEIRO ocorreu  no
restaurante Antiquarius, no Rio de Janeiro, no dia 19.04.2010.

Observe-se que, no mesmo dia, à noite, PAUL ALTIT enviou outro e-mail a
MARCELO ODEBRECHT95, relatando que havia ocorrido o referido jantar e que o tema foi a
obra da Torre Pituba. Reitera na mensagem que a PETROS havia firmado um contrato com
MÁRIO SUAREZ a  respeito do empreendimento e que este havia  escolhido a OR para
executar a obra, mas diz que a OAS havia entrado no empreendimento “via ‘V’/SP”, sem
saber que MÁRIO SUAREZ já tinha o contrato de gerenciamento e fiscalização firmado com
a PETROS. Ademais, PAUL ALTIT também relatou na mensagem que a OR e a OAS teriam que
se entender, bem assim que NEWTON CARNEIRO pediu para que fossem até “V” ratificar a
situação, ressaltando PAUL ALTIT: “Vou precisar que ‘V” diga que nos apoia”. Em resposta,
MARCELO ODEBRECHT diz que  “V” era  contato de BENEDICTO JÚNIOR,  em referência a
JOÃO VACCARI.

95 ANEXO 136
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E não há dúvida de que o diretor da PETROS que estava presente no jantar,
juntamente com PAUL ALTIT e  PAULO AFONSO,  era  NEWTON CARNEIRO,  pois, além da
afirmação quanto a isso de PAUL ALTIT,  teor de mensagem seguinte de PAUL ALTIT para
MARCELO ODEBRECHT, também evidencia que se tratava de  NEWTON CARNEIRO.  É que
PAUL ALTIT, em conversa sobre outro assunto, no dia ao seguinte do jantar, comenta com
MARCELO ODEBRECHT que o  “diretor da Petros” havia falado sobre questões envolvendo
“um ap que ele comprou com a Gafisa”96 e é certo, pelas informações constantes de IPEI97 da
Receita Federal, que  NEWTON CARNEIRO comprou em abril de 2009 um apartamento da

96 ANEXO 138
97 ANEXO 139
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empresa Gafisa Vendas Intermediação Imobiliária Ltda98. Como se vê, pois, não há dúvida de
que o jantar ocorreu com a presença dos três: PAUL ALTIT,  PAULO AFONSO e  NEWTON
CARNEIRO.

Além  disso,  segundo  relataram  os  colaboradores  PAUL  ALTIT  e  DJEAN
VASCONCELOS CRUZ, a comunicação da entrada da OAS no empreendimento foi feita por
seu presidente LÉO PINHEIRO a BENEDICTO JÚNIOR, que repassou a informação a PAUL
ALTIT,  assim como também  MANUEL RIBEIRO FILHO,  Diretor  de Infraestrutura da OAS,
avisou DJEAN VASCONCELOS CRUZ a respeito,  o que foi  confirmado,  ainda,  segundo os
colaboradores, por PAULO AFONSO99.

De ver que PAUL ALTIT prosseguiu buscando que a OAS não participasse do
empreendimento, já que, em 29.04.2010, enviou novo e-mail para MARCELO ODEBRECHT100,
relatando que, no dia seguinte, teria reunião com LÉO PINHEIRO e BENEDICTO JÚNIOR para
negociar a “saída” da OAS do projeto, bem assim que haviam “usado” MÁRIO SUAREZ para
pedir a LÉO PINHEIRO que não atrapalhasse nesse assunto. Após ser orientado por MARCELO
ODEBRECHT a ter cuidado com LÉO PINHEIRO, PAUL ALTIT relatou que LÉO PINHEIRO lhe
disse que jamais teria problemas com  MÁRIO SUAREZ,  por causa da situação interna da
OAS, isto é, a relação com seu irmão CARLOS SEABRA SUAREZ.

98 ANEXO 139 - IPEI nº PR20170001 – pp. 45 e 46
99 Cf. depoimentos dos colaboradores PAUL ELIE ALTIT e DJEAN VASCONCELOS encaminhados a esse

Juízo por meio do Ofício 6033/2017-PRPR-FT (autos 5037370-66.2016.4.04.7000 – certificado no
evento 38)

100ANEXO 137 
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Contudo,  as  tentativas  de  PAUL  ALTIT  não  foram  bem-sucedidas  e  a
reivindicação da  OAS sobrepôs-se ao compromisso de exclusividade previamente acenado
por MÁRIO SUAREZ e PAULO AFONSO para a OR, ante a força da   OAS  , que mantinha canal  
político direto no    Partido dos Trabalhadores    e com    NEWTON CARNEIRO  .  Assim, como
relatado pelos colaboradores PAUL ALTIT e DJEAN VASCONCELOS CRUZ, chegou até mesmo
a haver paralisação temporária dos estudos e projetos que a equipe mobilizada pela  OR
vinha elaborando para o empreendimento.

Efetivamente,  a  relação  ampla  estabelecida  entre  LÉO  PINHEIRO  e  o
Partido dos Trabalhadores, pela qual grandes somas de dinheiro eram destinadas pela OAS
em  benefício  da  agremiação  partidária,  em  troca  de  favorecimentos  ilícitos  ao  grupo
empresarial,  foi  evidenciada  pelas  investigações  desenvolvidas  na  Operação  Lava  Jato  e
reconhecida em diversas ações penais já promovidas e julgadas por esse d. Juízo Federal (v.g.
5012331-04.2015.4.04.7000  e  5037800-18.2016.4.04.7000).  A  presente  investigação,  como
descrito a seguir,  também patenteia,  no que concerne à obra de construção da sede da
PETROBRAS em Salvador,  a  referida  relação  espúria  com o  Partido  dos  Trabalhadores,
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viabilizada, notadamente, por JOÃO VACCARI, bem como a ilicitude da relação mantida por
LÉO PINHEIRO com VALDEMIR GARRETA, marqueteiro do partido e um de seus operadores
no  caso  do  empreendimento  em  questão.  Ademais,  evidencia  esta  investigação  a
promiscuidade da relação mantida por LÉO PINHEIRO com  WAGNER PINHEIRO, NEWTON
CARNEIRO, LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO e CARLOS FERNANDO COSTA, dirigentes
da  PETROS,  bem assim com  ARMANDO TRIPODI,  a  denotar,  ademais,  que o fundo de
pensão se encontrava aparelhado pelo partido, razão por que, como acima referido, a OAS
conseguiu impor sua participação na obra de que se trata.

 Com efeito, a saída para conciliar os interesses envolvidos deu-se mediante
um concerto entre os dirigentes da OR (notadamente PAUL ALTIT e DJEAN VASCONCELOS) e
a  da  OAS (notadamente  LÉO PINHEIRO,  MANUEL RIBEIRO e  JOSÉ NOGUEIRA),  com a
participação  do núcleo da  gerenciadora  MENDES PINTO e  projetista  CHIBASA (PAULO
AFONSO,  ALEXANDRE  SUAREZ,  MÁRIO  SUAREZ, RODRIGO  BARRETTO e  IRANI
ROSSINI),  pelo  qual  ambas  as  empreiteiras  atuariam  em  conjunto na  elaboração  dos
estudos,  projetos  da  obra  e  levantamento  de  quantitativos  para  o  orçamento  do
procedimento seletivo, em ordem a direcioná-lo para a contratação da OAS – e não para a
OR como  originalmente  planejado  –,  sendo  que  a  OAS,  mantendo  a  liderança  do
empreendimento, pleitearia a entrada da OR na sociedade de propósito específico que seria
constituída para a contratação, o que, segundo relatou DJEAN VASCONCELOS CRUZ, foi a
solução pensada por PAULO AFONSO.

Nesse  tocante,  em  02.07.2010,  PAUL  ALTIT  enviou  e-mail  a  MARCELO
ODEBRECHT relatando, em meio a outros temas, que estavam “ultimando o acerto com a
OAS para o projeto Petros em SSA”101.

101 ANEXO 140
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Para  tanto,  como  exposto  a  seguir,  dentro  do  concerto  delituoso
estabelecido,  houve a entrega de informações reservadas, por meio dos integrantes do
núcleo da gerenciadora, num primeiro momento em favor da  OR e, logo em seguida, em
benefício desta e também da OAS. 

Efetivamente,  como  referido  pelos  colaboradores  PAUL  ALTIT  e  DJEAN
VASCONCELOS, e corroborado por robusta prova oriunda da quebra telemática autorizada
por esse d. Juízo, inicialmente as equipes da OR e, posteriormente, as equipes da OR e da
OAS,  antes mesmo de ser deflagrado o procedimento seletivo para a construção da Torre
Pituba102, começaram a trabalhar conjuntamente em concerto com os dirigentes da MENDES
PINTO, é dizer, PAULO AFONSO e ALEXANDRE SUAREZ, bem assim MARIO SUAREZ, além
de  RODRIGO  DE  ARAÚJO  SILVA  BARRETTO, e  com  o  dirigente  da  CHIBASA,  IRANI
ROSSINI, na elaboração dos estudos técnicos de projeto e na confecção do orçamento da
obra.

102A entrega dos convites para participação no procedimento seletivo da obra somente ocorreria em
23.08.2010.
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Para tanto se valiam, notadamente, de RICARDO SANTOS CARNEIRO e de
RODRIGO BARRETTO.

Esclareça-se por primeiro, conforme se depreende dos dados constantes do
CNIS103,  que  RICARDO SANTOS CARNEIRO foi  empregado da CONSTRUTORA NORBERTO
ODEBRECHT até  o ano de 1999.  Retornou formalmente aos quadros de empregados do
Grupo ODEBRECHT, por meio da OR, em 03.01.2011, ou seja, imediatamente após a entrega
das  propostas  pela  OR e  pela  OAS no  procedimento  seletivo  de  que  se  trata104.  E,
posteriormente, ostentou vínculo empregatício com a própria SPE EDIFICAÇÕES ITAIGARA,
executora das obras do Conjunto Pituba, integrada pela  OAS e pela  OR,  participando da
execução da construção105. 

Por sua vez, RODRIGO DE ARAÚJO SILVA BARRETTO, nos anos de 2009 e
2010, foi  o único empregado declarado da  MAR INCORPORAÇÕES EIRELI, titularizada por
ALEXANDRE SUAREZ,  em Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), registrado com o
cargo de gerente de marketing106. O mesmo RODRIGO BARRETTO figurou ainda, entre os
anos de 2009 e 2016,  como empregado declarado pela  MENDES PINTO ENGENHARIA,
ostentando também histórico de vínculos com as empresas SUAREZ INCORPORAÇÕES LTDA.
e SUAREZ HABITACIONAL LTDA.107, de MÁRIO SUAREZ.

A mãe de RODRIGO BARRETTO, ALICE MARIA DE ARAUJO SILVA ROSSINI
DE SOUZA, figura no quadro societário da empresa CHIBASA, e, aparentemente, é casada
com o irmão de IRANI ROSSINI, MARCO ANTONIO ROSSINI DE SOUZA108. 

A análise dos dados telemáticos revelados a partir de quebra de sigilo de
IRANI  ROSSINI (empresa  CHIBASA),  bem  assim  de  RICARDO  SANTOS  CARNEIRO  e
RODRIGO  DE  ARAÚJO  SILVA  BARRETTO, evidencia  que  RICARDO  SANTOS  CARNEIRO
apresentava-se,  ostensivamente,  como  se  fora  um  representante  da  MENDES  PINTO,
inclusive nas reuniões com integrantes da PETROS/PETROBRAS, mas era, na realidade, um
representante da  OR, retransmitindo aos demais integrantes da equipe de engenheiros da
empreiteira e aos integrantes da conluiada  OAS as informações privilegiadas oriundas de
RODRIGO BARRETTO, antes mesmo de tais empresas figurarem, formalmente, como
participantes do certame. 

RODRIGO BARRETO,  além de  seu  e-mail  vinculado à  MENDES PINTO
ENGENHARIA, utilizado para informações que podiam ser transmitidas de forma ostensiva,

103 ANEXO 95
104 As propostas foram apresentadas em 01.11.2010.
105 ANEXO 148 – cf e-mail de RICARDO CARNEIRO já na condição de empregado da ODEBRECHT.

ANEXO  244 – cf. atas das reuniões da obra com a participação de RICARDO CARNEIRO.
106 ANEXO 97 - Relatório de Informação ASSPA/PRPR nº 187/2017. 
107 ANEXO 96
108 ALICE MARIA DE ARAUJO ROSSINI  DE SOUZA,  que antes utilizava  o nome ALICE MARIA DE

ARAUJO SILVA BARRETTO, passou a adotar o sobrenome de MARCO ANTONIO ROSSINI DE SOUZA,
destacando-se  que  ambos  declararam  o  mesmo  endereço  à  Receita  Federal  –  Rua  ANTONIO
BULCAO SOBRINHO, 351, Apto 101, Itaigara, Salvador/BA (ANEXOS 83 e 84). 
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valia-se  de  um  e-mail  da  empresa  MAR  INCORPORAÇÕES  (e-mail
rodrigobarretto@marincorporacoes.com.br)  e também especialmente de um e-mail  criado
para tentar escamotear sua identificação (e-mail  joao  pituba  @gmail.com  ) em contatos com
RICARDO  SANTOS  CARNEIRO  que,  além  de  seu  e-mail  ostensivo  (e-mail
ricardo.oec@terra.com.br –  correlacionado  a  uma  empresa  de  que  sócio)  valia-se
notadamente do e-mail rc  pituba  @gmail.com   para transmissão de informações privilegiadas
às citadas empreiteiras.

Consoante ilustrado nos e-mails a seguir,  apesar de os  convites para as
possíveis participantes da obra terem sido encaminhados pela gerenciadora MENDES PINTO
ENGENHARIA somente em 23.08.2010, RODRIGO BARRETTO, sob o comando de PAULO
AFONSO,  ALEXANDRE  SUAREZ e MÁRIO  SUAREZ,  repassava,  pelo  menos  desde
junho/2010,  a  RICARDO  CARNEIRO,  as  informações  privilegiadas  do  empreendimento,
inclusive oriundas diretamente da PETROS e PETROBRAS, sendo que RICARDO CARNEIRO as
retransmitia  aos  demais  integrantes  da  OR e  da  OAS,  tudo  visando  ao  controle  pelas
referidas  empreiteiras  dos  estudos  de  projeto  executivo,  bem  assim  levantamento  de
quantitativos e orçamento para o procedimento seletivo, com amplo conhecimento de IRANI
ROSSINI, que oficialmente era quem deveria estar realizando,  sob a responsabilidade da
CHIBASA, essas atividades. 

 Confira-se,  por  primeiro,  a planilha a  seguir,  denominada  “Cronograma
Analise  Projetos  23  07 2010”,  que  foi  anexada a  um e-mail  de 13.08.2010,  enviado por
Francisco Siqueira a GILSON, que o recebeu na condição de coordenador, pela PETROBRAS,
desta feita do Grupo de Trabalho criado “para acompanhar o andamento do projeto executivo
e recomendar os critérios técnicos a serem atendidos no projeto do novo prédio da PETROS”
(DIP COMPARTILHADO/RNNE 215/2010). 

40



MPF
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Paraná  www.prpr.mpf.gov.br 

Força-Tarefa 

Como se extrai  da referida planilha, RICARDO CARNEIRO participava das
discussões dentro do grupo de trabalho PETROS/PETROBRAS, sob coordenação de GILSON
ALVES,  em  conjunto  com  RODRIGO  BARRETTO e  IRANI  ROSSINI,  como se  fora  um
representante da MENDES PINTO109: 

Contudo,  a prova colhida evidencia que RICARDO CARNEIRO era efetivo
representante da ODEBRECHT.

De  fato,  em  01.07.2010,  RICARDO CARNEIRO envia  e-mail  para  CESAR
BAHIA  ALICE  CARVALHO DOS  SANTOS,  empregado  da  OR,  informando-lhe  o  seu  novo
endereço eletrônico, rcpituba@gmail.com110, e pedia que CESAR BAHIA se comunicasse com
ele por essa via: 

109 ANEXO 101 (e-mail) ANEXO 102 (planilha anexa ao e-mail)
110 ANEXO 93
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Enfatize-se que aquele documento antes referido –  “Cronograma Analise
Projetos 23 07 2010”, com a programação das reuniões de projeto – foi também enviado por
RODRIGO BARRETTO para os integrantes da MENDES PINTO e da CHIBASA e ainda para
RICARDO CARNEIRO, dirigido ao seu e-mail ostensivo, o qual, em seguida, utilizando-se do
e-mail rcpituba@gmail.com, enviou o documento para CESAR BAHIA ALICE CARVALHO DOS
SANTOS,  empregado da  OR,  e  JOSÉ CARLOS VARJÃO CARDOSO,  empregado da  OAS111,
patenteando-se o concerto ilícito:

111 ANEXO 103
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E  não  há  dúvida  de  que  RICARDO CARNEIRO atuava  em favor  da  OR,
consoante  se  extrai  da  mensagem  a  seguir,  em  que  se  comunica  com  pessoa  da
ODEBRECHT (Vânia),  com  cópia  da  mensagem  para  CÉSAR  BAHIA  (OR),  solicitando
providências para voos e hotéis às expensas da ODEBRECHT para viagem ao Rio de Janeiro,
tratada na mensagem acima reproduzida, que está relacionada ao projeto da Torre Pituba112:

112 ANEXO 104
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Não bastassem os elementos já referidos, confiram-se outros tantos e-mails
que evidenciam o concerto anticoncorrencial em detrimento da PETROS e da PETROBRAS,
havendo dezenas de outras mensagens denotadoras das manobras espúrias.

Em  11.06.2010,  empregado  da  ODEBRECHT  INFRAESTRUTURA  –  Hugo
Santos  –  encaminhou  e-mail  para  RODRIGO  BARRETTO contendo  “propostas  de
sustentabilidade” como parâmetro para o empreendimento da Torre Pituba, mensagem esta
que foi encaminhada por  RODRIGO BARRETTO,  a partir de seu e-mail da empresa MAR
INCORPORAÇÕES, para IRANI ROSSINI113:

113 ANEXO 92
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Em 30.06.2010, CESAR BAHIA (OR) envia e-mail para RICARDO CARNEIRO,
JOSÉ VARJÃO (OAS), JOSÉ NOGUEIRA (OAS), Danilo (AFA) e RODRIGO BARRETTO, o qual é
retransmitido por esse último, por meio de seu e-mail da empresa MAR INCORPORAÇÕES,
para  IRANI ROSSINI  (CHIBASA) e  ALEXANDRE SUAREZ (MPE),  evidenciando que todos
estavam reunidos no conluio114.

114 ANEXO 142
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Em  06.07.2010,  RICARDO  CARNEIRO  envia  e-mail  para  o  endereço
joaopituba@gmail.com de  RODRIGO BARRETTO,  contendo uma proposta de projeto de
terraplanagem, e diz a RODRIGO que  “precisamos liberar com urgência para fecharmos o
levantamento dos volumes de escavação e aterro, bem como drenagem de terreno”115. Como se
vê do documento anexo ao e-mail, de forma ainda mais clara, a proposta de projeto fora
dirigida  à  OAS,  evidenciando  que  estavam  as  referidas  empreiteiras  realizando  os
levantamentos de quantitativos para o procedimento de seleção do qual viriam participar,
como revelado pelos colaboradores PAUL ALTIT e DJEAN VASCONCELOS, e patenteando, a
mais  não  poder,  que  não  era  a  CHIBASA de  IRANI  ROSSINI  que  procedia  de  forma
autônoma com os estudos para a orçamentação da obra e realização do projetos executivos.

No  mesmo  sentido,  os  e-mails  seguintes  trocados  entre  RICARDO
CARNEIRO  e  RODRIGO  BARRETTO,  evidenciando  que  era  RICARDO  CARNEIRO  quem
trabalhava na “montagem da planilha” de quantitativos para o forjado procedimento seletivo
em detrimento da PETROS e da PETROBRAS116:

115 ANEXO 141
116 ANEXO 143
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E a participação de IRANI ROSSINI nos ilícitos narrados resta induvidosa.
Efetivamente, em  31.07.2010,  RICARDO CARNEIRO envia mais um e-mail  para  RODRIGO
BARRETTO, em seu endereço eletrônico da  MENDES PINTO ENGENHARIA, e para  IRANI
ROSSINI, relacionando as pendências para o projeto básico de arquitetura da Torre Pituba.
Dando prosseguimento à mesma série de mensagens, em 02.08.2010, RICARDO CARNEIRO
informa,  agora  com cópia  para  JOSÉ  CARLOS  VARJÃO  CARDOSO  (OAS),  que  já  haviam
recebido determinado material e indaga como estavam as pendências com a AFA117.

117 ANEXO 98
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A reiterada troca de informações, estudos e projetos, durante boa parte do
ano de 2010, entre o pessoal das empresas projetistas, os representantes da gerenciadora
MENDES PINTO ENGENHARIA e os representantes das empreiteiras OAS e OR – que viriam
a executar  as obras por meio da SPE EDIFICAÇÕES ITAIGARA –,  é flagrante evidência do
direcionamento do procedimento de seleção da executora das obras, que só viria a ser
deflagrado  em  23.08.2010,  com  o  envio  de  cartas-convites  pela  MENDES  PINTO
ENGENHARIA. 

Realmente, apenas depois de produzidos todos os elementos necessários
para  viabilizar  o  direcionamento  pretendido,  iniciou-se  propriamente  o  procedimento de
“seleção” da executora das obras da Torre Pituba.

Para  aperfeiçoar-se  a  montagem  do  procedimento  de  seleção que
culminou com a fraudada escolha da  OAS, apresentaram propostas cobertura a  OR, como
esclareceu  o  colaborador  PAUL  ALTIT,  e  também  apresentaram  propostas  cobertura  as
empreiteiras CARIOCA e ENGEFORM, todas participantes do cartel que atuava em detrimento
da PETROBRAS. Apenas ao final do procedimento, na sequência das manobras engendradas,
é que seria formada a SPE EDIFICAÇÕES ITAIGARA entre OAS e OR.

Assim  é  que,  após  reunir-se  mais  uma  vez  em  03.08.2010  com
ARMANDO TRIPODI118, promoveu PAULO AFONSO, pela MENDES PINTO ENGENHARIA, em
23.08.2010,  o  encaminhamento  de  convite  às  empresas  CONSTRUTORA  OAS  LTDA.,
ODEBRECHT  REALIZAÇÕES  IMOBILIÁRIAS, CARIOCA  CHRISTIANI  NIELSEN
ENGENHARIA  LTDA.  e ENGEFORM  CONSTRUÇÕES  E  COMÉRCIO  LTDA. para
apresentarem propostas para a construção da edificação119, o que não passou de simulação,
já todas estavam em concerto,  OR,  CARIOCA e ENGEFORM já previamente ajustadas para
apresentarem propostas  cobertura  visando  à  escolha  da  OAS.  Com  base  no  projeto  de
novembro de 2010, a empresa MENDES PINTO recebeu as propostas de preço das quatro
empreiteiras na simulada consulta, em 01.11.2010, nos seguintes importes120:

EMPRESA PROPONENTE VALOR DA PROPOSTA (R$)

CONSTRUTORA OAS LTDA. 643.120.735,15

ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. 654.782.357,00

ENGEFORM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. 701.376.671,88

CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA LTDA. 733.872.425,67

118 ANEXO 25 (encontro em 03.08.2010)
119 ANEXO 55
120 ANEXO 56
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De ressaltar que o valor do investimento projetado para o empreendimento
sofreu alterações substanciais. Orçado inicialmente, em abril de 2008, no importe de R$ 320
milhões, para construção de área de 101.800 m² (incluindo uma torre com subsolo, térreo,
mezanino e 17 pavimentos de escritório, mais edifício-garagem para 1.535 veículos, centro
de convenções,  área social  e  de lazer),  que fora  a  base para  a  contratação da empresa
MENDES PINTO, foi alterado para R$ 472,5 milhões em março de 2009, com previsão de
construção de área de 105.000,00 m² (com a mesma descrição, mas com certificação LEED
Green Building). 

Por fim, sobreveio nova alteração, elevando o valor orçado em novembro
de 2010 ao importe de  R$ 700 milhões,  para construção de área de 151.530,18 m² no
padrão luxo121 (incluindo uma torre  com subsolo,  térreo,  mezanino e 26 pavimentos de
escritório, mais edifício-garagem para 2.950 veículos, centro de convenções e área de lazer,
também com certificação LEED Green Building)122,  tudo com fraudulenta interveniência da
OAS e  da  ODEBRECHT, que  participavam  ativamente  dos  projetos,  levantamento  de
quantitativos  e  orçamentação,  antes  mesmo  do  procedimento  de  seleção,  como  se
demonstrou. 

Registre-se que, deste último projeto de novembro de 2010, acabaram por
ser  excluídos,  em seguida,  nove itens constantes  da  planilha de  previsão orçamentária,
quais  sejam,  CFTV,  alarme  de  segurança,  sinalização  de  trânsito  vertical  e  horizontal,
comunicação  visual  interna  e  externa,  equipamentos  para  o  ar-condicionado,  automação
predial (ar-condicionado, elevador, iluminação etc), piso elevado da área corporativa, forro de
teto da área corporativa e luminárias da área corporativa, que deveriam ser contratados pelo
futuro ocupante do prédio, é dizer, a PETROBRAS.

Em  08.11.2010,  data  coincidente  com  mais  um  dos  encontros  entre
ARMANDO TRIPODI e  PAULO AFONSO123,  e  dentro do plano criminoso engendrado,  a
empresa  MENDES PINTO ENGENHARIA viria solicitar, como registrou em documentos ao
Grupo de Trabalho, que OAS e ODEBRECHT, por terem apresentado os preços mais baixos,
adequassem as  propostas  “à  sua planilha orçamentária  de  referência”,  no importe  de R$
610.805.747,06 para as obras, planilha essa de cuja confecção haviam participado ativamente
justamente as duas empreiteiras.

Em seguida, a  OAS e a  ODEBRECHT apresentaram novas propostas, em
19.11.2010,  nos  valores  abaixo  indicados,  sobrevindo a  esse  momento  novos  encontros
entre ARMANDO TRIPODI e PAULO AFONSO124-125:

121 Padrão luxo de acordo com os critérios estabelecidos pelo IBAPE-SP – cf. ANEXO 144 - ATA DE
4.882 – PARECER TÉCNICO SEPAV-P-0051/2011 

122 ANEXO 56
123 ANEXO 25
124 ANEXO 56
125 ANEXO 25 - Encontros em 30.11 e 20.12.2010
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EMPRESA PROPONENTE VALOR DA PROPOSTA (R$)

CONSTRUTORA OAS LTDA. 620.611.509,42

ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. 641.686.709,86

Em  08.02.2011, dentro  da  fraude  concertada,  CARLOS  ALBERTO
FIGUEIREDO  – Gerente Geral de Serviços Compartilhados da Regional Norte/Nordeste da
PETROBRAS126 – e  GILSON,  pela PETROBRAS, em reunião havida com  PAULO AFONSO e
MÁRIO SUAREZ127,  determinaram  alterações  nos  projetos com vistas  à  redução  de  04
pavimentos do edifício, de modo que passasse a ter 22 pavimentos, bem como à reinclusão
de  dois  dos  itens  anteriormente  excluídos,  quais  sejam,  equipamentos  para  o  ar-
condicionado  e  automação  predial  (ar-condicionado,  elevador,  iluminação  etc),  o  que
ensejou a revisão das planilhas apresentadas pela  OAS e pela  ODEBRECHT, encaminhadas
pela  MENDES  PINTO  ENGENHARIA ao  Grupo  de  Trabalho  em  15.02.2011,  com  os
seguintes preços totais128:

EMPRESA PROPONENTE VALOR DA PROPOSTA (R$)

CONSTRUTORA OAS LTDA. 598.505.380,45

ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. 610.336.194,02

Imediatamente em seguida, em  16.02.2011, a PETROBRAS solicitou  nova
alteração dos projetos, desta feita para  excluir o centro de convenções previsto, o que
implicou revisão dos preços da OAS e da ODEBRECHT, chegando-se finalmente aos valores
seguintes (base novembro/2010):

EMPRESA PROPONENTE VALOR DA PROPOSTA (R$)

CONSTRUTORA OAS LTDA. 588.517.509,47

ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. 598.317.873,66

Como  se  vê,  depois  da  exclusão  das  duas  proponentes  que  haviam
supostamente ofertado os maiores preços,  houve substancial alteração do projeto com
exclusão de 4 pavimentos e do centro de convenções, além de itens relativos a automação
predial e de ar-condicionado, sem que houvesse oportunidade, de forma sintomática, para
novas cotações das demais pretensas convidadas, a mais ainda patentear que, em verdade,

126 ANEXO 27
127 ANEXOS 149 e 150
128 ANEXO 56
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como demonstrado, a escolha da empresa construtora foi desde o início um arremedo de
procedimento de seleção já adredemente conduzido em favor da OAS e da ODEBRECHT, o
que contou com o concurso direto de  CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO e  GILSON,  sendo
certo que o projeto teve, depois,  seu escopo novamente dilargado, com vistas a propiciar
maior  locupletamento  indevido  em  benefício  dos  agentes  públicos  conluiados  com  os
dirigentes das empreiteiras, além dos dirigentes da PETROS.

Sobreveio,  assim,  a  “indicação”  da  CONSTRUTORA OAS pela  MENDES
PINTO ao  Grupo de  Trabalho PETROS/PETROBRAS,  pelo  valor  R$ 588.517,509,47  (base
novembro/2010).

Em 17.02.2011, o Grupo de Trabalho, integrado por ALEXANDRE FREITAS
DE ALBUQUERQUE (coordenador), FLÁVIO MAGALHÃES MOITA, GILSON ALVES DE SOUZA e
ANTÔNIO  JOSÉ  DA  SILVA  BARBOSA,  manifestou  concordância  com  a  indicação  da
CONSTRUTORA OAS LTDA.129, admitindo-se a constituição de uma sociedade de propósito
específico (SPE) para realizar construção, desde que a OAS permanecesse como controladora
responsável técnica e operacional até o final da obra, sob a assertiva de que tal possibilidade
estava prevista no procedimento de seleção.

Paralelamente  ao  desfecho  do  fraudado  procedimento  de  seleção,  a
PETROBRAS designou, em 09.02.2011, um novo Grupo de Trabalho para “elaborar estudo de
viabilidade técnico-econômica” do empreendimento, mais uma vez integrado por  GILSON
ALVES DE SOUZA, coordenado por GLORIA MENEZES e outros membros130.

Em 03.05.2011,  ANTÔNIO SÉRGIO OLIVEIRA SANTANA encaminhou ao
Diretor de Serviços RENATO DUQUE proposição solicitando (a) a aprovação da locação do
empreendimento  Torre  Pituba  e  (b) a  autorização  para  a  assinatura  do  Termo  de
Entendimento e do contrato de locação com a PETROS, pelo prazo de 30 anos, com valor de
R$ 3.003.343,88, reajustada pelo INCC até a entrega da obra e, após, pelo IPCA.

Em 09.05.2011, FLÁVIO MOITA (PETROS) encaminhou para GILSON ALVES
DE SOUZA e-mail contendo em anexo minuta do Termo de Compromisso que viria a ser
firmado entre PETROS e PETROBRAS, a qual acabou por ser repassada para PAULO AFONSO,
mais uma vez restando evidente que recebia informações reservadas da estatal.  Anote-se
também  que  PAULO  AFONSO encaminhou  o  referido  documento  para  ARMANDO
TRIPODI, em 11.05.2011, evidenciando que ambos conversavam a respeito131.

De ver que foram elaborados o Parecer Técnico SEPAV-P-0051/2011 e o
Parecer  PLAFIN/PA/C0-AE,  pela  área  de  Planejamento  Financeiro  da  PETROBRAS,  para
subsidiar a avaliação, pela estatal, do valor do aluguel da Torre Pituba proposto pela PETROS,
qual seja, R$ 3.246.264,58 para 20 anos, R$ 3.102.272,51 para 25 anos, e R$ 3.003.343,88 para
30 anos. Neste parecer, constou que as estimativas do valor de mercado do empreendimento
haviam apontado para importes entre R$ 438.000.000,00 e R$ 487.000.000,00, muito aquém

129 ANEXO 56 e 207
130 ANEXO 100 
131 ANEXO 82
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do valor  de R$ 588.517.509,47 –  equivalente  à  proposta vencedora da OAS na forjada
seleção. O parecer em questão ressalvou que a área consulente avaliasse a diferença de mais
de R$ 100 milhões entre as estimativas internas da PETROBRAS sobre o valor de mercado do
empreendimento  e  o  valor  considerado  pela  PETROS,  mas  não  consta  que  tenha  sido
realizado nenhum esforço para elucidar a questão132.

Aponte-se,  ainda,  outros  novos  encontros  entre  ARMANDO TRIPODI e
PAULO AFONSO,  em  23.05.2011 e  09.06.2011,  sendo  que,  no  último,  também  estava
presente  NEWTON  CARNEIRO133.  Neste  mesmo  dia  09.06.2011,  CARLOS  ALBERTO
FIGUEIREDO,  fez  contato  telefônico  com  RENATO  DUQUE134,  o  qual,  no  dia  seguinte,
10.06.2011,  encaminhou à  Diretoria  Executiva  da  PETROBRAS  a  matéria  relativa  à  Torre
Pituba, que entrou em pauta e foi aprovada em   16.06.2011  , nos termos propostos135.

Ressalta-se  que,  em  razão  do  modo  como  estruturado  o  negócio,
envolvendo  a  construção  da  Torre  Pituba  atrelada  à  sua  locação  (built  to  suit),  era
absolutamente imprescindível  para o prosseguimento do empreendimento que o aluguel
fosse aprovado pela futura locatária, restando evidenciado o caráter essencial da atuação de
RENATO DUQUE neste tocante, responsável que foi por obter a aprovação do assunto junto
à Diretoria Executiva da PETROBRAS. Como se verá adiante, esta atuação gerou crédito de
propina em seu favor, posteriormente quitado pelas construtoras OAS e pela OR.

Por  seu  turno,  em  19.05.2011,  o  novo  Diretor  Financeiro  e  de
Investimentos CARLOS FERNANDO COSTA levou à Diretoria Executiva da PETROS a matéria
relativa à contratação da obra, sobrevindo a decisão daquele colegiado que  “autorizou a
contratação CONSTRUTORA OAS LTDA. ou SPE – Sociedade de Propósito Específico por ela
controlada”,  “nas  condições  do  memorando  GPI-049/2011,  de  09-05-2011”,  bem  como
“autorizou  a  assinatura  de  Termo  de  Compromisso  a  ser   celebrado  entre  a  Petros  e  a
Petrobras, nas condições do memorando GPI-049/2011, de 09-05-2011“136,  e encaminhou o
assunto  ao  Conselho  Deliberativo,  coincidindo,  logo  antes,  em  11.05.2011,  mais  um
encontro entre ARMANDO TRIPODI e PAULO AFONSO. 

Seguiu-se,  em  28.06.2011,  a  celebração de  Termo de Entendimento e
Compromisso137 entre  a  PETROS,  representada  por  seu  então  Diretor  Financeiro  e  de
Investimentos CARLOS FERNANDO COSTA, e a PETROBRAS, representada por seu Gerente
Executivo dos Serviços Compartilhados,  ANTÔNIO SÉRGIO OLIVEIRA SANTANA,  no qual
foram estabelecidas as condições básicas para o contrato atípico de locação (built to suit). 

132 ANEXO 145
133 ANEXO 25
134 Terminal 21 99727098, às 10:22:27
135 ANEXO 144 E 145 - Ata 4.882, de 16.06.2011 Pauta 639 - Presentes à reunião José Sérgio Gabrielli

de Azevedo,  Renato de Souza Duque,  Almir  Guilherme Barbassa,  Guilherme Estrella,  Jorge Luiz
Zelada, Maria das Graças Silva Foster, Paulo Roberto Costa.

136 ANEXO 57 e 207
137 ANEXO 58
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Importante realçar que, neste termo de compromisso, restou avençada a
obrigação de a PETROBRAS, de forma irrevogável e irretratável, alugar a Torre Pituba que
seria construída, mediante contrato de locação atípico com a PETROS  no importe de R$
1,08 bilhão (base novembro/2010), importância que seria paga em 360 parcelas mensais
de  R$ 3  milhões,  sendo a  primeira  após  a  entrega definitiva  do  empreendimento  para
ocupação pela PETROBRAS. Esse valor viria sofrer expressivo aumento, posteriormente, como
será referido a seguir, ante a ampliação do escopo da obra de construção, elevando o custo
total do empreendimento.

Em 27.07.2011,  o  Conselho  Deliberativo  da  PETROS  autorizou “a
contratação da Construtora  OAS Ltda.  ou SPE – Sociedade de  Propósito Específico  por ela
controlada (…) nas condições do memorando GPI-049/2011, de 09-05-2011”138.

Em 12.09.2011, sobreveio a celebração do Contrato de Construção GPI n.º
012/2011 entre a PETROS, representada por seu então Diretor Financeiro e de Investimentos
CARLOS FERNANDO COSTA, e a SPE EDIFICAÇÕES ITAIGARA S/A, representada por JOSÉ
NOGUEIRA FILHO e EDUARDO MANOEL FAHEL DE ANDRADE, empresa de capital fechado
constituída  em  04.08.2011  pela  CONSTRUTORA OAS LTDA.,  sendo  que  parte  de  suas
quotas sociais foi alienada para a ODEBRECHT, restando a participação entre elas repartidas
na proporção de 50,1% e 49,9%, respectivamente, tendo a sociedade por objeto a execução
das obras de ampliação do Conjunto Pituba, na modalidade preço global (turn key), no valor
de R$ 588.517.509,47 (base novembro/2010)139.

Pela  OAS,  figurou como líder operacional  e responsável  pela obra  JOSÉ
NOGUEIRA  FILHO,  subordinado  na  época  a  MANUEL  RIBEIRO  RILHO,  Diretor
Superintendente das  regiões  norte  e  nordeste  da  OAS.  Pela  OR exerceu função análoga
DJEAN VASCONCELOS CRUZ, subordinado a PAUL ALTIT. Ademais, figuraram como gerentes
do contrato EDUARDO JOSÉ PEDREIRA FRANCO DOS PASSOS SOBRINHO pela OR, e ANDRÉ
PETITINGA pela OAS.

Registre-se que, com a celebração do contrato da obra,  PAULO AFONSO
apresentou,  pela  MENDES  PINTO,  proposta  de  revisão  do  valor  de  seu  contrato  de
gerenciamento, bem assim para introduzir cláusula de previsão de reembolso de despesas
adicionais.

Para tanto, houve reunião do Grupo de Trabalho, em 22.05.2012, na sede
da  PETROS,  para  onde  deslocaram-se CARLOS  ALBERTO  FIGUEIREDO  e  GILSON140,
manifestando-se favoravelmente ao aditamento do Contrato-GAD-006/2010. Consta da ata
respectiva que referida reunião ocorreu às 10h00 e a quebra de sigilo telefônico indica que,
às 12h10, houve contato de PAULO AFONSO com NEWTON CARNEIRO141.

138 ANEXO 59 E 207
139 ANEXO 12
140 ANEXOS 151 A 154 
141 ANEXO 256 E 257

54



MPF
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Paraná  www.prpr.mpf.gov.br 

Força-Tarefa 

Sobreveio,  assim  aditamento  contratual  em  favor  da  MENDES  PINTO
ENGENHARIA, celebrado em 18.07.2012, elevando o valor do contrato de gerenciamento
para  R$ 40.270.543,19 (base jan/2012)142, autorizado pela Diretoria Executiva da PETROS,
em  10.07.2012143, coincidindo  também  esse  ato  com  anterior  encontro  entre  PAULO
AFONSO e ARMANDO TRIPODI144.

Aponte-se que as obras iniciaram-se em  29.11.2011,  sendo certo que a
prova colhida,  como a seguir  minudenciado,  indica que já a  partir  de  outubro de 2011
iniciaram-se  os  pagamentos  das  vantagens  indevidas  prometidas  pelos  executivos  da
ODEBRECHT e da OAS, vertidas pelo menos até abril de 2016 em favor dos integrantes do
esquema ilícito.

Registre-se  que  o  locupletamento  ilícito  em detrimento  do  erário  e  do
fundo de pensão foi ampliado, no curso da execução da obra, em razão de elevação dos
valores  incorridos  com  o  empreendimento,  para  o  que  atuaram  intensamente  PAULO
AFONSO, NEWTON CARNEIRO e CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO.

Efetivamente,  ao  longo  da  construção  das  edificações,  muitas  foram  as
modificações  do  projeto,  elevando  em  mais  de  R$  158  milhões  (base  nov/2010),  as
estimativas iniciais da obra,  assim como os custos de investimentos da PETROS em R$
197,5 milhões (base nov/2010), com repercussões financeiras  de grande monta para a
PETROBRAS, sendo certo que vários serviços adicionais que haviam sido excluídos no curso
da apresentação das propostas das construtoras foram reincluídos, tais como piso elevado,
fornecimento  e  instalação  de  forro,  de  luminárias,  de  difusores  de  ar-condicionado,  de
sistema de sonorização e de cabeamento estruturado de telecomunicações, com destaque
para instalações de tecnologia da informação145.

Importante  observar  que  sobre  os  valores  adicionais  do  custo  da  obra
incidiu o percentual de vantagem indevida acertado (7% a 9%) entre  PAULO AFONSO e
MARIO  SUAREZ e  os  dirigentes  da  OAS e  ODEBRECHT  REALIZAÇÕES já  nominados,
ampliando o locupletamento criminoso dos participantes no esquema ilícito.

Conforme  os  documentos  amealhados,  já  em  2012146,  a  PETROBRAS
apresentara intenção de reinclusão, no escopo da obra, de itens que haviam sido excluídos
quando  da  contratação  da  EDIFICAÇÕES  ITAIGARA.  Realmente,  está  consignado  em
documentos da PETROS que, em 09.10.2013,147 houve reunião na qual o fundo de pensão,
por  seus  dirigentes,  teria  sinalizado  positivamente  com  relação  à  solicitação  feita  pelos
dirigentes da PETROBRAS para ampliar o escopo das obras da Torre Pituba.148

142 ANEXO 4
143 ANEXO 60
144 ANEXO 25 - Encontro ocorrido em 30.06.2012
145 ANEXO 14, ANEXO 61 e ANEXO 62
146 ANEXO 61, página 4.
147 ANEXO 65
148 ANEXO 61
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De fato, conforme constou do item 12 da Ata de Reunião GTRAB-020/2013,
de 05.04.2013149, a PETROBRAS solicitou que a PETROS avaliasse a ampliação do escopo da
obra, com vistas à inclusão de cabeamento estruturado, sistema de TV (CATV), forro, piso
elevado, revestimentos de piso, sistema de aspiração, difusores e grelhas de ar-condicionado,
sistema de sonorização, luminárias dos ambientes corporativos, sistema de combate incêndio
das  salas  ETEL2  e  rádio,  adaptações  dos  sistemas  elétricos  das  salas  técnicas  de
telecomunicações, obras civis das copas e banheiros das áreas corporativas e equipamentos
do  sistema ininterrupto  de  energia  (escopo  1),  ensejando  majoração  dos  custos  em R$
105.437.241,98  (base  novembro/2010  =  R$ 88.736.218,75),  a  ser  objeto  de  aditamento
contratual com a EDIFICAÇÕES ITAIGARA.

Pouco depois,  conforme constou do item 9 da Ata de Reunião GTRAB-
025/2013, de 06.11.2013150, a PETROBRAS solicitou que a PETROS avaliasse nova ampliação
do escopo da  obra,  para  a  inclusão de equipamentos de telecomunicações,  circuitos  de
antena,  telefonia  IP,  telefonia  celular,  sistema integrado de  segurança  patrimonial  (SISP),
revestimentos de parede, persianas, sistema de gerenciamento de vagas de estacionamento,
catracas  e  codins,  sinalização  diretiva  da  área  corporativa,  entrada  redundante  de
alimentação elétrica da concessionária (escopo 2), implicando a majoração dos custos em R$
44.302.395,18 (base novembro/2010 = R$ 35.359.628,45), por via de aditamento contratual
com a EDIFICAÇÕES ITAIGARA.

Além da reinclusão dos itens acima referidos, houve também a adequação
do  edifício para  a  certificação  LEED-Green  Building,  a  atualização  tecnológica  de
equipamentos  e  os  novos  ambientes  para  sistema  de  telecomunicações  e  informática,
gerando custos adicionais de R$ 42.876.089,06 (base novembro/2010 = R$ 34.465.213,78),
por via de aditamento contratual com a EDIFICAÇÕES ITAIGARA.

Em  virtude  das  alterações  acima  indicadas  (escopo  1 +  escopo  2),  foi
proposta  revisão do contrato de gerenciamento celebrado entre  a  PETROS e a  MENDES
PINTO  ENGENHARIA,  ao  qual  foi  acrescentado  o  importe  de  R$  8.883.974,62  (base
novembro/2010 = R$ 7.476.772,92), por via de aditamento contratual.

Demais disso, face a afirmadas alterações de  adequação do edifício, com
custos adicionais  de mais R$ 7.558.825,40 (base novembro/2010 =  R$ 6.361.524,37),  foi
proposta a celebração de novos contratos com as empresas AFA e CHIBASA.

Finalmente, despesas tidas como adicionais de gerenciamento de projetos
e obra, incluindo a liberação do alvará da construção e ocupação, demandaram, mais R$
29.828.634,82 (base novembro/2010 = R$ 25.103.845,83).

Nesse contexto,  destaquem-se as  mensagens que foram detectadas nos
celulares apreendidos de LÉO PINHEIRO151 entre ele trocadas com  PAULO AFONSO e que
evidenciam que buscavam encontrar-se para tratar da celebração de aditivo ao contrato de
construção.

149 ANEXO 147 p. 32 
150 ANEXO 147 p. 37
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Conforme os registros, em 06.09.2013, Marcos Ramalho, assistente de LÉO
PINHEIRO,  avisa-o  sobre  comunicação  feita  pelo  Líder  da  Obra  da  Torre  Pituba,  JOSÉ
NOGUEIRA FILHO, que informava contato havido de PAULO AFONSO sobre a “condução
do aditivo”, a indicar que queriam tratar sobre a forma como iriam viabilizar o aditivo de
seus interesses.

Seguem os seguintes registros em sequência àquele contato referido na
mesnsagem  acima  de  PAULO  AFONSO,  em  30.09.2013  e  01.10.2013,  apontando  para
buscados  encontros  entre  ambos  em  Belo  Horizonte  “-  Dr.  Paulo  Afonso  (tentando
agendar em BHZ)”, local da sede da MENDES PINTO, estando esse encontro anotado como
“pendências de Reunião” do “Rio”, eis que Paulo Afonso também residia no Rio de Janeiro: 

151 Os celulares de uso de LÉO PINHEIRO foram  arrecadados quando de sua prisão preventiva e
cumprimento de mandados de busca e apreensão nos autos nº 5073475-13.2014.4.04.7000/PR, na 7ª
fase ostensiva da Operação Lava Jato – cf. ANEXO 66 – Relatório de Informação nº 162/2016.
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 De  observar  que  esses  contatos  precedem  à  reunião  ocorrida  em
09.10.2013152 em  que  ficou  assente  que,  em  análise  pelo  Grupo  de  Trabalho
PETROS/PETROBRAS,  “a Petros sinalizou positivamente com relação à solicitação feita
pela Petrobras para ampliar o escopo das obras da Torre Pituba”.

De  destacar  que,  no  âmbito  da  PETROS,  o  protagonismo  coube,
notadamente,  a  NEWTON  CARNEIRO,  já  na  condição  de  Diretor  de  Investimentos,  na
condução da matéria em conjunto com CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO frente à Gerência
Executiva de Serviços Compartilhados, nessa época ocupada por Eugênio Dezen153, como se
vê  do  documento  DINV-059/2014,  datado  de  30.04.2014154,  em  que  NEWTON
CARNEIRO instava a PETROBRAS a manifestar-se sobre os valores envolvidos na ampliação
do escopo da  obra  da  Torre  Pituba,  em ordem a  viabilizar,  assim,  a  pronta  e  esperada
celebração dos aditivos, com a previsão dos novos serviços e valores, bem como sobre a
alteração do valor do aluguel a que passaria a se obrigar a estatal com a elevação do valor
do investimento no empreendimento.

Observe-se  que  a  assinatura  desses  aditivos  contratuais  e  dos  novos
contratos foram autorizadas, em 04.06.2014155, pela Diretoria Executiva da PETROS, já então
presidida por CARLOS FERNANDO COSTA.

Assim é que:

(1) em virtude dessas três alterações acima indicadas (escopo 1 + escopo 2
+  adequação  do  edifício),  foi  então  celebrado  o  segundo  aditivo ao
Contrato  de  Construção  GPI  n.º  012/2011,  em  16.06.2014,  elevando os
custos da obra no total de R$ 158.561.060,98 (base novembro/2010)156.
O instrumento foi  firmado por  NEWTON CARNEIRO,  pela  PETROS,  por
JOSÉ  NOGUEIRA (OAS)  e  EDUARDO PEDREIRA (OR),  pela  EDIFICAÇÕES
ITAIGARA,  bem  assim  por  PAULO  AFONSO,  pela  MENDES  PINTO
ENGENHARIA. 
Dessa maneira, o custo total da obra da Torre Pituba foi elevado para R$
747.078.570,45 (base novembro/2010).

(2) foi  celebrado  entre  a  PETROS  e  a  MENDES  PINTO  ENGENHARIA  o
segundo aditivo do Contrato-GAD-006/2010157, em 09.06.2014.
O instrumento foi firmado por  NEWTON CARNEIRO, pela PETROS, e por
PAULO AFONSO, pela MENDES PINTO ENGENHARIA.

152 ANEXO 65
153 ANEXOS 65 E 66
154 ANEXO 65
155 ANEXO 63
156 ANEXO 14
157 ANEXO 5
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(3) foi  celebrado  novo  contrato  com  AFA:  Contrato-GAF-095/2014,  em
09.06.2014.158

O  instrumento  foi  firmado  por  NEWTON  CARNEIRO,  pela  PETROS,
FRANCISCO MOTA, pela AFA, e por PAULO AFONSO, pela MENDES PINTO
ENGENHARIA.

(4) foi celebrado novo contrato com CHIBASA: Contrato-GAF-094/2014, em
09.06.2014.159 
O instrumento foi firmado por NEWTON CARNEIRO, pela PETROS, IRANI
ROSSINI,  pela  CHIBASA,  e  por  PAULO  AFONSO,  pela  MENDES  PINTO
ENGENHARIA.

Somado o valor adicional da obra  (1) com os valores acrescidos com os
novos custos da gerenciadora e das projetistas e outras despesas adicionais (2 a 4), o valor
de  investimento da  PETROS subiu  para  R$ 786.020.713,55,  em valores  históricos  de
novembro/2010160.

Aponte-se que o celular de uso de LÉO PINHEIRO também registra –  no dia
seguinte  da  assinatura  do instrumento com a  MENDES PINTO e antes  da  assinatura  do
aditivo da obra –  o agendamento de encontro dele com PAULO AFONSO, a ser marcado em
local de preferência de LÉO PINHEIRO: 

De observar que, por impactar o custo total do empreendimento no valor
do aluguel que seria pago pela PETROBRAS, os aditivos e novos contratos acima referidos só
poderiam ser celebrados mediante o prévio comprometimento da estatal com a majoração
do aluguel anteriormente pactuado no Termo de Entendimento e Compromisso. Por isso é
que, em  15.05.2014,  a Diretoria Executiva da PETROBRAS aprovou alteração do valor da
locação. Na mesma ocasião, em vista da finalização das obras que se aproximava, a Diretoria
da Executiva da PETROBRAS também autorizou a celebração do Contrato de Locação Atípica
com a  PETROS,  em 360  parcelas  mensais,  cada  qual  no  valor  de  R$  3.975.248,29  (base

158 ANEXO 8
159 ANEXO 11
160 ANEXO 147
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novembro/2010),  ampliando o  comprometimento financeiro  da  PETROBRAS para  R$
1.431.092.984,40, em valores históricos de novembro/2010161. 

Em  05.06.2014 foi  efetivamente assinado o Contrato de Locação Atípica
Built to Suit162, comprometendo a PETROBRAS, em caráter irretratável e irrevogável, pelo
prazo de 30 anos, a alugar o imóvel de que se trata, pelo valor histórico mensal fixado em
R$  3.975.258,29  (referente  a  novembro  de  2010),  considerando  o  apontado  valor  de
investimento total no empreendimento no importe de R$ 786.020.713,55 (valor histórico de
novembro de 2010). O instrumento foi firmado por  NEWTON CARNEIRO, pela PETROS, e
por CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO, pela PETROBRAS.

O Conselho Deliberativo da Fundação tomou conhecimento dos referidos
aditamentos e novos contratos em 27.06.2014163.

De  referir  que  as  tratativas  relativas  a  esses  aditamentos  contratuais
aconteceram em meio a movimentações em torno de alterações na direção da PETROS.

Efetivamente, outros registros constante do celular de LÉO PINHEIRO, para
além de evidenciarem o relacionamento espúrio por ele mantido com NEWTON CARNEIRO,
LUÍS  CARLOS  FERNANDES  AFONSO  e  CARLOS  FERNANDO  COSTA,  mostram  que
NEWTON CARNEIRO foi buscar no presidente da OAS, logo no início de 2014, apoio para a
tentativa de tornar-se Presidente da PETROS, em sucessão a LUÍS CARLOS, evidenciando as
conversas  que  LÉO  PINHEIRO  detinha  poder  para  interferir  na  nomeação  do  dirigente
máximo da PETROS.

Em  conversa  que  manteve  com  Antônio  Carlos  Mata  Pires164,  em
08.01.2014,  LÉO PINHEIRO disse ao seu interlocutor que estava  “tentando convencer o
pessoal para pelo menos não mexer até o final de 2014” na presidência da PETROS. Da
sequência das conversas a seguir, denota-se que LÉO PINHEIRO teria preferência por CC, ou
seja,  CARLOS  FERNANDO  COSTA,  que  viria,  efetivamente,  a  se  tornar  o  Presidente  da
PETROS, registrando que “nosso Amigo CC precisa se movimentar politicamente”. 

Logo  em  seguida,  em  11.01.2014,  em  outro  contato  com  VALDEMIR
GARRETA165, marqueteiro e operador de vantagens indevidas do PT, LÉO PINHEIRO afirma
àquele que  NEWTON CARNEIRO teria ligado para pedir apoio e que ele  “esteve com
Graça”,  referindo-se evidentemente a Maria das Graças Silva Foster,  então Presidente da
PETROBRAS, e que “gostou da conversa da Moça”, dizendo LÉO PINHEIRO a GARRETA  que
haveria “uma corrente jogando contra o CC”. Confira-se as mensagens:

161 ANEXO 147, p. 8
162 ANEXO 64
163 ANEXO 63
164 Conforme rol de contatos do celular de uso de LÉO PINHEIRO o número 11- 98106-4444 está

associado a Antônio Carlos Mata Pires, Vice-Presidente da OAS Investimentos.
165Conforme rol  de  contatos  do celular  de uso de  LÉO PINHEIRO o número 11-985854950 está

associado a VALDEMIR GARRETA.
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O  poder  ostentado  por  LÉO PINHEIRO  para  interferir  na  nomeação  do
Presidente da PETROS, e também a importância do fundo de pensão para a OAS, ficam ainda
mais evidentes na sequência de conversas a seguir registradas no seu aparelho celular. Nos
diálogos,  ocorridos  em  13.01.2014,  inicialmente  Antônio  Carlos  Mata  Pires166,  chama  a
atenção  de  LÉO  PINHEIRO  para  matéria  jornalística  publicada  quanto  à  sucessão  na
presidência da PETROS. 

Eis o teor da matéria em questão:

166 Conforme rol de contatos do celular de uso de LEO PINHEIRO o número 11-981064444 está
associado a Antônio Carlos Mata Pires, Vice-Presidente da OAS Investimentos.
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Seguem-se  as  seguintes  trocas  de  mensagens  de  LÉO  PINHEIRO  com
Antônio Carlos Mata Pires e um outro interlocutor não identificado, que diz a LÉO que “WP
[WAGNER PINHEIRO] esta trabalhado o nome de Newton [NEWTON CARNEIRO]. Não quer
CC  [CARLOS  FERNANDO COSTA]”,  ao  que  LÉO  responde  que  NEWTON está  obtendo
apoios  e  que  “tem  muita  gente  queimando”  CARLOS  FERNANDO  COSTA.  E,  em
prosseguimento, a denotar,  de forma cristalina, sua influência na PETROS, por via de sua
relação espúria com o Partido dos Trabalhadores, LÉO PINHEIRO diz que está tratando da
sucessão no fundo de pensão “com Brani [BRANISLAV KONTIC]”, a pedido do Medico [um
dos codinomes de ANTÔNIO PALOCCI]167: 

Ao mesmo passo em que atuava exercendo influência para a nomeação do
novo Presidente da PETROS, buscava LÉO PINHEIRO garantir,  ainda sob a presidência de
LUÍS CARLOS, o almejado aditamento contratual em favor da EDIFICAÇÕES ITAIGARA, como
se extrai da seguinte sequência de conversas mantidas com CÉSAR ARAÚJO MATA PIRES
FILHO,  Vice-Presidente da  CONSTRUTORA OAS,  em que evidenciado que  “JV”,  ou seja,
JOÃO  VACCARI,  estaria  atuando  para  que  fosse  celebrado  o  aditivo,  provocando  LUÍS
CARLOS a  movimentar-se  para  tanto,  o  que  teria  ensejado  a  mensagem  dele  a  LÉO
PINHEIRO, abaixo reproduzida, gerando para a OAS o indicativo de que precisavam correr,
pois LUÍS CARLOS estava prestes a deixar o cargo:

167 ANTÔNIO PALOCCI, que tinha por assessor BRANISLAV KONTIC, era um dos que capitaneava, em
estrato especial de atuação, a interlocução entre as empreiteiras e o Partido dos Trabalhadores
conforme restou demonstrado nos autos das ações penais 5054932-88.2016.4.04.7000 e 5063130-
17.2016.4.04.7000 
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Denotando efetivamente a influência detida por LÉO PINHEIRO na escolha
do nome que presidiria a PETROS, de ver que CARLOS FERNANDO COSTA acabou por ser
nomeado para o cargo em fevereiro de 2014, sendo certo que NEWTON CARNEIRO, a seu
turno, veio ocupar o cargo de  Diretor Financeiro e de Investimentos que era até então
justamente  titularizado  por  CARLOS  FERNANDO  COSTA,  exsurgindo  dos  registros  dos
contatos mantidos entre NEWTON CARNEIRO e LÉO PINHEIRO, exatamente no dia em que
tomou posse na referida diretoria, em 28.02.2014, que NEWTON CARNEIRO atribuiu a LÉO
PINHEIRO efetiva ingerência e influência eficiente a seu favor para que lograsse o também
cobiçado  posto,  agradecendo  a  LÉO  PINHEIRO  “o  precioso  apoio”  e  colocando-se  “a
disposição para dar vazão aos grandes projetos”. 

Após  a  posse  de  CARLOS  FERNANDO  COSTA,  como  Presidente  da
PETROS, e de NEWTON CARNEIRO, como Diretor Financeiro e de Investimentos, ao que
os registros detectados no celular de LÉO PINHEIRO evidenciam, intensificam-se os contatos
entre ele e NEWTON CARNEIRO, possivelmente para viabilizar o aditamento contratual que
a OAS vinha buscando assegurar, conforme acima já narrado. 

De fato, segue-se, pouco depois da posse, em  06.03.2014, agendamento
de encontro de jantar entre ambos:
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A  esse  contato  –  é  de  destacar  –  seguiu-se,  logo  imediatamente,
sintomaticamente,  a  evidenciar  a  razão  do  encontro  mantido,  a  emissão  por  NEWTON
CARNEIRO do documento DINV-059/2014, datado de 30.04.2014168,  por ele dirigido a
Eugênio  Dezen,  acima  já  referido,  em  que  tratava  da  elevação  dos  custos  com  o
empreendimento.

De ver que em  16.05.2014,  a PETROBRAS, em documento subscrito por
Eugênio  Dezen  (COMPARTILHADO  00004/2014169)  encaminhado  a  NEWTON  CARNEIRO,
viria  informar  estar  de  acordo com a  ampliação  do  escopo das  obras  e  a  consequente
celebração dos aditivos, e com o valor apurado de seu comprometimento com o aluguel das
edificações.

Seguem-se novos encontros entre LÉO PINHEIRO e NEWTON CARNEIRO,
registrados  também  nas  conversas  detectadas  no  aparelho  celular  arrecadado,  nos  dias
02.06.2014 e 05.06.2014, sendo essa última data coincidente com aquela em que NEWTON
assinava o Contrato de Locação Atípica juntamente com CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO:

168 ANEXO 65
169 ANEXO 67
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Seguiu-se, então, em 09.06.2014, a esperada assinatura do aditivo com a
MENDES PINTO e  dos  dois  novos  contratos  (AFA e  CHIBASA)  e,  em 16.06.2014 , o
aditamento do Contrato  de  Obra  com EDIFICAÇÕES  ITAIGARA,  todos  firmados  por
NEWTON CARNEIRO.

Celebrado  o  aditamento,  viriam,  poucos  dias  depois,  em  11.07.2014 e
05.08.2014,  mensagens  de  LÉO  PINHEIRO  dirigidas  a  NEWTON  CARNEIRO cobrando
pagamentos, possivelmente decorrentes das negociações entabuladas, com a interveniência,
ao que se extrai da sequência dos diálogos, de JOÃO VACCARI, apontado como “o nosso
João”  e “o  nosso  JV”.  Com  efeito,  em  uma  primeira  mensagem,  LÉO  PINHEIRO  diz  a
NEWTON CARNEIRO que está fora do Brasil  e que  “o nosso João vai  lhe falar”,  ao que
NEWTON responde que iria procurá-lo e, quando LÉO PINHEIRO voltasse, faria contato. Em
outra  mensagem,  passados  poucos  dias,  LÉO  PINHEIRO  pede  a  NEWTON  CARNEIRO:
“'HELP-NOS'.  Precisamos  dos  200.  O  nosso  JV  vai  lhe  falar.  Abs.”,  sendo  que,  em
seguida,  LÉO PINHEIRO comunica a  interlocutor  não identificado que mandou a referida
mensagem a NEWTON CARNEIRO. Confira-se:
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Logo em seguida, em mensagens trocadas em 19.09.2014, LÉO PINHEIRO
e NEWTON CARNEIRO agendam jantar entre ambos, indagando NEWTON se poderia levar
PAULO AFONSO. Confira-se:

Além do relacionamento evidenciado entre LÉO PINHEIRO e os dirigentes
da PETROS,  foram colhidos  elementos  apontando que  LÉO PINHEIRO se  relacionava  de
forma bastante próxima também com ARMANDO TRIPODI.

Efetivamente,  registros  constantes  dos  celulares  de  LÉO  PINHEIRO
evidenciam que ele buscava se reunir com ARMANDO TRIPODI e efetivamente com ele se
encontrava, especialmente em restaurantes, patenteando a proximidade entre ambos.
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Nas  mensagens  abaixo,  LÉO  PINHEIRO  diz  ao  seu  assistente  Marcos
Ramalho que o diretor da CONSTRUTORA OAS, AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS,
também assinaria o cartão de aniversário enviado a ARMANDO TRIPODI, além de tratarem
do presente que dariam a ele.

De assentar que, embora referido em algumas das conversas com o nome
Armando Tripoli, e que na agenda de LÉO PINHEIRO seu número de contato esteja anotado
como sendo de Armando Tripoli, trata-se sempre de ARMANDO TRIPODI, como se vê da
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mensagem enviada pelo assistente Marcos Ramalho a LÉO PINHEIRO, informando a data do
aniversário dele e consignando o número de telefone respectivo. Confira-se:

Ademais, mesmo quando referido em algumas mensagens por erro como
Tripoli, vem seu nome associado à referência à PETROBRAS e ao nome de GABRIELLI, de
quem foi Chefe de Gabinete na estatal,  como em mensagem já destacada acima, que se
reproduz  mais  uma  vez,  bem  assim  na  seguinte,  evidenciando  tratar-se  de  ARMANDO
TRIPODI.
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Além  disso,  também  restou  evidenciado  que  JOÃO  VACCARI  –  então
tesoureiro  do  Partido  dos  Trabalhadores  –  igualmente  mantinha  intensos  contatos  com
ARMANDO TRIPODI e  NEWTON CARNEIRO.   É de notar que não haveria, em princípio,
nenhuma relação de caráter institucional que tesoureiro de agremiação partidária pudesse
manter com funcionário da PETROBRAS ou dirigente da PETROS. Nada obstante, no período
coberto  pela  quebra  telefônica,  identificou-se  que  JOÃO  VACCARI  trocou  152  ligações
telefônicas e 65 mensagens de texto com ARMANDO TRIPODI, bem como 59 telefonemas e
40 mensagens de texto com NEWTON CARNEIRO.

Também  é  de  ver  que  JOÃO  VACCARI  mantinha  contatos  com  PAULO
AFONSO, tendo sido identificada a troca de 51 telefonemas e 4 mensagens de texto entre
eles.
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De todo o exposto, emergem flagrantes indícios da realização de diversos
atos fraudulentos no bojo das contratações do gerenciamento, projetos e obra de que se
trata, evidenciando, no âmbito da PETROS, a prática do delito de gestão fraudulenta pelos
dirigentes do fundo acima nomeados, sendo que para tanto se exigiu, como visto, a atuação
coordenada de agentes públicos da PETROBRAS, tendo sido colhidos elementos indicativos
também  da  prática  de  atos  de  corrupção,  que  envolveram  o  pagamento  de  vantagens
indevidas, como a seguir descrito.

II.3.  OS  INDÍCIOS  DE  PAGAMENTOS  DE  VANTAGENS  INDEVIDAS  AOS  AGENTES
PÚBLICOS  DA  PETROBRAS,  AOS  DIRIGENTES  DA  PETROS,  AO  PARTIDO  DOS
TRABALHADORES E A TERCEIROS CONLUIADOS.

As  investigações  realizadas  até  o  presente  momento  amealharam  uma
ampla gama de elementos apontando que, tão logo foi celebrado o contrato entre a PETROS
e  a  EDIFICAÇÕES  ITAIGARA,  ambas  as  empresas  envolvidas  – ODEBRECHT e  OAS –
prontamente  acionaram os  respectivos  setores  de  propina  para  disponibilizar  em ampla
escala vantagens indevidas oferecidas e prometidas a agentes públicos da PETROBRAS, a
dirigentes  da  PETROS,  ao  Partido  dos  Trabalhadores e  aos  terceiros  conluiados,
conforme ajustado com os partícipes da trama ilícita.

Realmente,  ODEBRECHT  e  OAS contavam  com  repartições  em  suas
estruturas, com pessoal próprio e sofisticados procedimentos, que tinham como finalidade
exclusiva gerar disponibilidades não contabilizadas (caixa 2) e subsequentemente promover
pagamentos de vantagens indevidas com esses recursos.

A realização de pagamentos não contabilizados foi prática comum do Grupo
ODEBRECHT por  várias  décadas,  em especial  para  fins  de  repasse  de  valores  a  agentes
públicos  e políticos.  Em 2006,  a  equipe responsável  pelos  pagamentos não contabilizados
passou  a  ser  liderada  por  HILBERTO  SILVA,  sob  a  denominação  Setor  de  Operações
Estruturadas,  subordinada diretamente a MARCELO ODEBRECHT (objeto da Ação Penal  n.
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5019727-95.2016.4.04.7000).  Essa equipe também contava com FERNANDO MIGLIACCIO –
que funcionava como tesoureiro do setor –, LUIZ EDUARDO ROCHA SOARES – responsável por
identificar instituições financeiras e também por elaborar estruturas (offshores) que pudessem
ser utilizadas nos pagamentos –,  além das  funcionárias  MARIA LÚCIA TAVARES e ÂNGELA
PALMEIRA  –  que  providenciavam  os  pagamentos  em  território  nacional  e  no  exterior,
respectivamente.

De  maneira  sintética,  o  procedimento observado no Setor  de Operações
Estruturadas começava pelo pedido de executivos das empresas do Grupo ODEBRECHT de que
fossem  realizados  pagamentos  não  contabilizados,  que  precisavam  da  aprovação  dos
respectivos  líderes  empresariais.  Uma  vez  aprovadas,  tais  solicitações  eram  enviadas  para
UBIRACI SANTOS, que as repassava para HILBERTO SILVA, e este, em suas atribuições e com o
apoio da equipe, providenciava que os pagamentos não contabilizados fossem efetuados. No
Brasil,  esses pagamentos eram feitos em espécie,  por meio da atuação de doleiros,  sob a
coordenação de MARIA LÚCIA TAVARES. Já no exterior, esses pagamentos eram feitos por meio
de crédito em contas de  offshores,  sob o acompanhamento de ÂNGELA PALMEIRA.  Para a
identificação dos beneficiários dos pagamentos não contabilizados, eram utilizados codinomes.

Tamanho foi o grau de sofisticação atingido na realização dos pagamentos
não  contabilizados  que  o  Setor  de  Operações  Estruturadas  dispunha  de  dois  sistemas
informatizados exclusivos para as suas atividades, denominados  My Web Day  (para fins de
alimentar e controlar os dados financeiros relativos à contabilidade paralela) e Drousys (para
a comunicação entre os envolvidos nas operações),  cujas cópias foram apresentadas pela
ODEBRECHT S/A em cumprimento do acordo de leniência firmado e também recebidas no
bojo de acordo de cooperação internacional,  tendo sido submetidas a exame pericial  no
curso da Ação Penal n. 5063130-17.2016.4.04.7000 (Laudo n. 0335/2018 – SETEC/SR/PF/PR).

No  âmbito  da  OAS,  também  existia  repartição  denominada  Área  de
Projetos Estruturados,  neste caso destinada à geração de recursos não contabilizados e
também à realização de pagamentos com caixa 2. Em 2011, a referida área encontrava-se sob
a liderança de MATEUS COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA, sendo integrada também por ROBERTO
SOUZA CUNHA – responsável por montar estruturas de geração de caixa 2 para atender as
demandas da  área internacional  e  da  área  nacional  – e  JOSÉ  MARIA LINHARES NETO  –
responsável  por  controlar  a  distribuição  dos  recursos.  A  estrutura  da  Área  de  Projetos
Estruturados era repartida territorialmente e, nessa mesma época, a gerência da área nas
regiões  norte  e  nordeste,  sediada  em  Salvador/BA,  era  ocupada  por  RAMILTON  LIMA
MACHADO  JÚNIOR,  que  veio  a  ser  sucedido  por  ADRIANO  SANTANA  QUADROS  DE
ANDRADE em junho de 2012,  quando RAMILTON passou a ser preparado para substituir
MATEUS COUTINHO na liderança da Área de Projetos Estruturados, em São Paulo/SP, o que
ocorreu  efetivamente  em  março  de  2013.  Por  sua  vez,  a  gerência  da  Área  de  Projetos
Estruturados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro era ocupada por JOSÉ RICARDO
BREGHIROLLI.

Todos esses integrantes da Área de Projetos Estruturados da OAS, acima
referidos,  celebraram  acordos  de  colaboração  premiada  com  a  Procuradoria-Geral  da
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República,  já  homologados  perante  o  Supremo  Tribunal  Federal,  e  relataram  que  o
empreendimento da Torre Pituba gerou pagamentos de vantagens indevidas com recursos
de  caixa  2170,  apresentando  os  documentos  de  corroboração  respectivos171,  a  seguir
examinados.

II.3.1. PAGAMENTOS PARA O ATENDIMENTO DE “COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS” E
O ENRIQUECIMENTO PRÓPRIO DE PAULO AFONSO MENDES PINTO, MÁRIO SEABRA
SUAREZ E ALEXANDRE SUAREZ. O PERCENTUAL AJUSTADO DE 7% A 9% DO VALOR DA
OBRA.

Como anteriormente exposto, quando MÁRIO SUAREZ e PAULO AFONSO
apresentaram à  ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS o  empreendimento da  Torre
Pituba,  desde  logo informaram  que  “compromissos  institucionais”  assumidos  ensejariam,
como contrapartida, o pagamento de 7% do valor da obra. Mais tarde, tal compromisso
também foi assumido pela OAS a partir de sua entrada no empreendimento nos percentuais
de 7% a 9% do valor da obra. Segundo os relatos dos colaboradores PAUL ALTIT e DJEAN
VASCONCELOS,  os  referidos “compromissos  institucionais” viabilizariam  o  negócio,
tratando-se de pagamentos para agentes públicos da PETROBRAS, dirigentes da PETROS
e  partido  político,  além  de  parte  que  serviria  ao  enriquecimento  ilícito  pessoal  dos
intermediadores.

Como também visto acima, o contrato de gerenciamento celebrado entre a
PETROS  e  a  MENDES  PINTO  ENGENHARIA  já  previa,  como  preço  fixado  pelo  serviço  a
remuneração da empresa contratada no importe de 6% do valor da obra, sendo que PAULO
AFONSO e  MÁRIO SUAREZ intermediaram as vantagens indevidas pagas pelas empresas
OR e  OAS,  em  percentuais  que  variaram  de  7%  a  9% do  valor  da  obra,  os  quais
caracterizavam  valores outros,  destinados ao atendimento dos já referidos  “compromissos
institucionais”, além do seu próprio enriquecimento pessoal. 

Os elementos até o momento colhidos nas investigações apontam que, da
parte  da  ODEBRECHT  REALIZAÇÕES  IMOBILIÁRIAS,  foram  efetivados  pagamentos  no
importe  total  de  R$  30.047.171,10,  mediante  a  celebração  de  contratos  fictícios  de
prestação de serviços com as empresas MARMAN CONSULTORIA TÉCNICA LTDA. e TERRA
CONSULTORIA  TÉCNICA  LTDA.,  que  eram  de  PAULO  AFONSO,  MÁRIO  SUAREZ e
ALEXANDRE SUAREZ.

Por  sua  vez,  a  OAS inicialmente  cumpriu  com  a  sua  parte  mediante
pagamentos em espécie, com o emprego de recursos de caixa 2, gerenciados pela sua Área
de Projetos Estruturados,  entregues em São Paulo/SP e Salvador/BA a  PAULO AFONSO,
MÁRIO SUAREZ e  ALEXANDRE SUAREZ,  resultando em pagamentos até o momento já

170 ANEXOS 208 a 220
171 ANEXOS 221 A 224 E 286
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rastreados em importe superior a  R$ 10 milhões, e, num segundo momento, mediante a
celebração de  fictício contrato de prestação de serviços com a empresa MENDES PINTO
EMPREENDIMENTOS  LTDA..  que  era  de  PAULO  AFONSO,  no  importe  de  cerca  de  R$
12.500.000,00, dos quais foram pagos R$ 4.457.875,00. Vejamos.

II.3.1.1.  Pagamentos  da  ODEBRECHT  REALIZAÇÕES  IMOBILIÁRIAS
intermediados  por  PAULO  AFONSO,  MÁRIO  SUAREZ e ALEXANDRE
SUAREZ  por  meio  das  empresas  MARMAN  CONSULTORIA  TÉCNICA
LTDA. e TERRA CONSULTORIA TÉCNICA LTDA.

O  colaborador  PAUL  ALTIT  confirmou  que  o  percentual  de  vantagem
indevida objeto  da  solicitação  veiculada  por  PAULO  AFONSO,  conquanto  excessivo,  foi
acatado pela OR, e que ele mesmo concordou que a OR pagasse, originalmente, o montante
de R$ 32 milhões (7% sobre os 49,9% de participação da OR na SPE ITAIGARA). 

Esclareceu  ainda  PAUL  ALTIT  que  os  pagamentos  espúrios  decorrentes,
segundo orientação de PAULO AFONSO, foram realizados com lastro fictício em 3 contratos
fraudulentos  de  prestação  de  serviços  de  engenharia  firmados  pela  OR com a  empresa
MARMAN CONSULTORIA TÉCNICA LTDA.172, de que eram sócios PAULO AFONSO e MÁRIO
SUAREZ,  e  com a empresa  TERRA CONSULTORIA TECNICA LTDA.173,  de  que eram sócios
PAULO AFONSO e ALEXANDRE SUAREZ, relativos a 3 projetos da área imobiliária da  OR
em  Salvador/BA:  empreendimentos  HANGAR,  PARQUE  TROPICAL  e  D'AZUR.  No  mesmo
sentido  foram  as  declarações  de  DJEAN  VASCONCELOS  CRUZ  que  foi  Diretor-
Superintendente da OR no tempo dos fatos.

Assim,  o  pagamento  de  vantagem  indevida no  caso  em  tela  foi  feito
mediante a “emissão de faturas”, como se se tratasse de pagamentos efetuados no interesse
de serviços prestados pelas empresas TERRA e MARMAN para a OR nos empreendimentos
mencionados174.  Tais serviços, ficticiamente atribuídos às mencionadas empresas MARMAN e
TERRA, apenas para conferir lastro aos pagamentos ilícitos feitos a PAULO AFONSO, MÁRIO
SUAREZ e  ALEXANDRE SUAREZ, em verdade foram realizados pela própria equipe da OR
no interesse dos seus empreendimentos.

Em corroboração, foram apresentados 4 instrumentos (3 termos contratuais
e 1 aditivo)175 relativos aos contratos fraudulentos que lastrearam os pagamentos ilícitos no
interesse  de  PAULO  AFONSO,  MÁRIO  SUAREZ e  ALEXANDRE  SUAREZ,  falsamente

172 ANEXO 156
173 ANEXO 155
174 Cf. depoimento do colaborador DJEAN VASCONCELOS CRUZ, encaminhado a esse Juízo por meio

do Ofício 6033/2017-PRPR-FT (autos 5037370-66.2016.4.04.7000).
175 ANEXOS 157 a 160
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celebrados  entre  a  OR e  as  empresas  MARMAN e  TERRA,  tendo todos  eles  por  objeto
declarado a prestação de estruturação imobiliária e serviços de assessoria e consultoria para
os empreendimentos privados da OR em Salvador/BA.

Mais  especificamente,  com  a  empresa  MARMAN  foi  celebrado  o  falso
termo contratual com data de 06/01/2011, mais um aditivo contratual datado de 01/08/2011,
referentes a supostos serviços prestados pela contratada para o empreendimento comercial
HANGAR, no importe total de R$ 21.804.574,00,  dos quais foram efetivamente pagos  R$
6.916.283,93, conforme exsurge da quebra de sigilo bancário decretada por esse d. Juízo176: 

Por  seu  turno,  com  a  empresa  TERRA  foram  celebrados  dois  termos
contratuais,  referentes  aos  empreendimentos  residenciais  PARQUE  TROPICAL,  datado  de
24/10/2012,  e  D'AZUR,  datado  de  30/04/2015,  em  importes  de  R$  21.788.163,40  e  R$
4.223.862,25,  respectivamente,  de  que  foram  pagos,  efetivamente,  R$  23.130.888,10,
consoante se colhe da quebra de sigilo bancário decretada por esse d. Juízo177. 

176 ANEXO 161
177 ANEXO 161
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Como se vê nos quadros acima, o primeiro pagamento efetuado pela  OR
para  a  empresa  MARMAN  ocorreu  em  outubro  de  2011,  logo  após a  assinatura  do
contrato  de  construção  com  a  SPE  EDIFICAÇÕES  ITAIGARA que  fora  firmado  em
12.09.2011, exatamente como revelou o colaborador PAUL ALTIT.

Portanto, somados os valores que efetivamente foram pagos pela OR para
as empresas MARMAN e TERRA, com base nos fictícios instrumentos contratuais, chega-se
ao importe total de R$ 30.047.171,10.

Vale  destacar  que,  em  consulta  ao  banco  de  dados  do  Ministério  do
Trabalho,  constatou-se  que  nas  datas  em  que  celebrados  os  contratos  fraudulentos
milionários,  as  empresas  MARMAN  CONSULTORIA  TÉCNICA  (anos  de  2011  e  2012178)  e
TERRA CONSULTORIA TÉCNICA (anos de 2012 a 2016179) não possuíam nenhum empregado
declarado na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

178 ANEXOS 162 e 163
179 ANEXOS 164 e 165
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Os contratos fraudulentos celebrados pela OR com a TERRA CONSULTORIA
TÉCNICA foram subscritos por  ALEXANDRE SUAREZ,  que detém metade da participação
societária (50%)180. 

No que tange aos falsos contratos celebrados pela  OR  com a MARMAN
CONSULTORIA TÉCNICA, o seu subscritor é  MÁRIO SUAREZ,  que possuía ao tempo dos
fatos a outra metade das cotas dessa pessoa jurídica181. 

Note-se que MÁRIO SUAREZ participou do quadro societário da MENDES
PINTO ENGENHARIA182,  ainda que por curto período, no ano de 2010, além de ter sido
indicado na proposta apresentada pela MENDES PINTO como responsável pela execução e
supervisão dos serviços de gerenciamento, e participava das reuniões do Grupo de Trabalho
PETROS/PETROBRAS que acompanhava a execução da obra. Quanto à efetiva participação de

180 ANEXOS 159 e 160
181 ANEXOS 157 E 158
182 ANEXO 166 E ANEXO 32 p. 80.
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MÁRIO SUAREZ no empreendimento da Torre Pituba, cite-se apenas à guisa de exemplo os
seguintes documentos, havendo inúmeros outros que tanto patenteiam183: 

183 ANEXOS 167, 168 E ANEXO 244
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A corroborar  o  acerto  de  vantagem  indevida  nos  percentuais  relatados
pelos colaboradores PAUL ALTIT e DJEAN VASCONCELOS, constata-se que a totalidade dos
pagamentos em questão feitos  pela  OR em favor  das empresas  MARMAN e TERRA,  em
valores líquidos – R$ 30.047.171,10 – equivalem a 6,83% sobre R$ 440.240.066,25, que é a
parcela  do  montante  líquido  transferido  pela  PETROS  em  favor  da  SPE  EDIFICAÇÕES
ITAIGARA correspondente à participação da OR no projeto (49,9% de R$ 882.244.621,75).
Confira-se  o  Relatório  n.º  136/2018  produzido  pela  Assessoria  de  Pesquisa  e  Análise  –
ASSPA/PRPR, a partir dos dados da quebra de sigilo bancário decretada por esse d. Juízo184:

Como  se  vê,  portanto,  os  pagamentos  feitos  pela  OR em  favor  das
empresas  MARMAN  e  TERRA,  no  âmbito  dos  contratos  acima  referidos, guardam  a
proporção  muito  próxima  a  7% relativamente  à  receita  líquida  havida  pela  OR no
empreendimento  da  Torre  Pituba,  de  maneira  compatível  com  o  relato  feito  pelos
colaboradores PAUL ALTIT e DJEAN VASCONCELOS.

De ver que, em dezembro de 2014, após a deflagração da Operação Lava
Jato e, em especial, a prisão de LÉO PINHEIRO, MARCELO ODEBRECHT enviou e-mail a PAUL
ALTIT dizendo-lhe esperar que o “sócio no Projeto Pituba não tenha metido os pés pelas mãos,
feito algo errado e deixado rastro que nos comprometa”, em evidente alusão à OAS, parceira
da ODEBRECHT no empreendimento da Torre Pituba.  Em seguida,  PAUL ALTIT respondeu
informando que estavam “checando isso” havia seis meses e referiu a “fragilidade telefônica
difícil  de checar” no que concerne ao  “gerenciador” (MENDES PINTO ENGENHARIA),  bem
como,  em relação ao  “sócio” (OAS),  que não tinha  “controle  como fizeram”,  em evidente
referência ao pagamento de vantagens indevidas185.

184 ANEXO 169
185 ANEXO 81
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Do outro lado, preocupações também acometeram ALEXANDRE SUAREZ.
Bastante revelador da ilicitude das atividades realizadas por via da empresa TERRA, conforme
revelado em quebra de sigilo telemático, é o teor das anotações, sob o título “Tarefas”, feitas
por ALEXANDRE SUAREZ, em que questiona se deve manter os documentos da empresa no
escritório e no seu computador, bem como se deve atribuir a MARIO a direção da empresa,
cogitando, ainda, de demitir os empregados da MPE.  Confira-se186:

186 ANEXO 237
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Ainda, a denotar sua preocupação com os ilícitos com que se envolveu no
empreendimento de que trata a presente investigação, a anotação a seguir, também sob o
título “Tarefas”, em que registra que deve questionar MARIO sobre tirar a Torre Pituba do site
que mantêm”187:

De observar que ambas as anotações – bastante reveladoras da intenção de
ALEXANDRE SUAREZ em se distanciar ostensivamente do empreendimento da Torre Pituba
– se deram em meio ao desenvolvimento da Operação Lava Jato, cerca de dois meses após a
prisão de MARCELO ODEBRECHT. 

De observar, da detida análise dos dados bancários e fiscais da empresa
TERRA, que os recursos ali depositados pela OR afluíam, em seguida, dessa pessoa jurídica
para contas bancárias de ALEXANDRE SUAREZ e de empresas a ele vinculadas. Com efeito,
de acordo com apontamento da Receita Federal do Brasil (IPEI n. PR20170037188) a empresa
TERRA  declarou  como empregados  apenas  seus  sócios  ALEXANDRE SUAREZ e  PAULO

187 ANEXO 238
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AFONSO, declarando, além disso, entre os  anos-calendários de 2011 a 2015, a distribuição
de lucros/dividendos, conforme quadro a seguir:

O exame do resultado da quebra bancária de ALEXANDRE SUAREZ elucida
outra parte do caminho do dinheiro que aportava em suas contas bancárias, na medida em
que revela o repasse de recursos vultosos para as pessoas físicas JULIO CIPRIANO DE SOUSA
BISPO e JAILTON SANTOS DE ANDRADE, valores que eram sacados, não transitando pelas
contas bancárias titularizadas por JULIO e JAILTON.

Verificou-se, assim, que no período de 18.02.2011 a 26.01.2016, afluíram da
conta bancária pessoal de ALEXANDRE SUAREZ para JULIO CIPRIANO recursos no importe
líquido de R$ 490.720,20189. A movimentação substancial é carente de lastro, destacando-se
que nas declarações de ajuste anual do imposto de renda (DIRPF) de ALEXANDRE SUAREZ
não há  correspondência  para  tais  pagamentos.  Destaque-se,  contudo,  que,  por  meio  de
pesquisa no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), foram identificados vínculos
empregatícios de JULIO CIPRIANO com as empresas SUAREZ HABITACIONAL LTDA (CNPJ
01.323.465/0001-46)190,  POPCORN  SERVICOS  ADMINISTRATIVOS  LTDA  (CNPJ
96.759.923/0001-09)191 e, atualmente, MAR INCORPORAÇÕES EIRELI (03.653.488/0001-44)192,
ocupando, consoante Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) apresentada pela última
empresa para o ano de 2016, a função de motorista de caminhão (Classificação Brasileira de
Ocupações – CBO – n.º 182510).

As  empresas  POPCORN  SERVICOS  ADMINISTRATIVOS  LTDA  e  SUAREZ
HABITACIONAL LTDA têm por sócio-administrador  MÁRIO SUAREZ, pai  de  ALEXANDRE
SUAREZ e sócio da MARMAN, acima mencionada.

188 Encaminhado  a  esse  Juízo  por  intermédio  do  OFÍCIO  1869/2018  (autos  5037370-
66.2016.4.04.7000) – PRPR-FT  E ANEXO 170

189 Relatório de Informação Nº 184/2017-ASSPA/PRPR – ANEXO 171
190 Desde fevereiro/2006, com última remuneração em janeiro/2009.
191 Desde fevereiro/2006, com última remuneração em 7/2013. 
192 Também desde fevereiro/2006.
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Já  a  MAR  INCORPORAÇÕES  é  empresa  individual  de  responsabilidade
limitada  (EIRELI)  titularizada  pelo  próprio  ALEXANDRE  SUAREZ,  da  qual  RODRIGO  DE
ARAÚJO SILVA BARRETTO foi o único empregado declarado nos anos de 2009 e 2010.

Da análise dos dados bancários dos investigados, observou-se, também, no
período de 02.08.2010 a 10.07.2015, movimentações financeiras,  sem causa aparente, que
somaram mais de R$ 5,1 milhões193, em que JAILTON figura como o realizador do saque,
oriundas  das  contas  das  seguintes  pessoas  envolvidas  nos  fatos  sob  investigação:
ALEXANDRE SUAREZ,  IRANI ROSSINI  e das  empresas MENDES PINTO ENGENHARIA,
CHIBASA PROJETOS DE ENGENHARIA e ANDRÉ SÁ E FRANCISCO MOTA ARQUITETOS.
Constam ainda transações originadas de JAILTON, em benefício de PAULO AFONSO e das
empresas MENDES PINTO ENGENHARIA e SERRA DO CURRAL PARTICIPAÇÕES, no total
de R$ 375.000,00.

Vale  observar  que,  assim  como  JULIO  CIPRIANO,  também  JAILTON
manteve  vínculos  empregatícios  com  as  já  mencionadas  empresas  POPCORN  SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA e MAR INCORPORAÇÕES EIRELI, entre 2010 e 2016, como auxiliar
de escritório,  ocupação com rendimentos de ordem manifestamente incompatível com o
fluxo de aportes financeiros apresentados. 

Veja-se,  sobre  isso,  o  quadro  a  seguir,  constante  do  Relatório  de
Informação  n.º  183/2017-ASSPA/PRPR194,  que  retrata  o  volume  de  recursos
transacionados,  ressaltando-se,  por  oportuno,  que  a  extensa  lista  das  operações
financeiras  relacionadas  a  JAILTON  apuradas  no  bojo  das  quebras  de  sigilo  bancário
decretadas  por  esse  d.  Juízo  consta  do apêndice  do  Relatório  de  Informação  n.º
183/2017-ASSPA/PRPR, totalizando o montante de R$ 5.102.374,53.

Como apontado na tabela acima, foram detectados em favor de JAILTON
movimentos  de  R$  1.859.913,51,  provenientes  das  contas  de  ALEXANDRE  SUAREZ,
subscritor, pela empresa TERRA, do contrato de fachada com a OR. 

193 Cf. Relatório de Informação Nº 183/2017-ASSPA/PRPR – ANEXO 172
194 ANEXO 172
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Outros  R$  1.655.525,21  foram  recebidos  por  JAILTON da  empresa
CHIBASA PROJETOS DE ENGENHARIA. Outrossim, de notar que os pagamentos feitos pela
CHIBASA em proveito de JAILTON são contemporâneos aos pagamentos feitos a ela pela
PETROS.  E  mais,  observa-se  que  diversas  operações  foram  feitas  de  forma  estruturada,
fracionados em valores pouco inferiores a R$ 10.000,00, vários no mesmo dia ou em dias
aproximados, técnica que dificulta o controle de comunicação obrigatória pelas instituições
financeiras ao COAF:

Além dos pagamentos feitos a JAILTON pela pessoas jurídica CHIBASA, foi
também detectada,  no período,  movimentação financeira  no importe  de  R$ 252.895,03,
proveniente de contas bancárias de IRANI ROSSINI, sócio-administrador da CHIBASA.

Ainda conforme o Relatório de Informação n.  183/2017195,  da análise da
quebra de sigilo telefônico decretada por esse d. Juízo, observa-se intenso relacionamento
telefônico,  no  período,  entre  JAILTON e  IRANI  ROSSINI.  Apuraram-se  40  registros  de
chamadas telefônicas entre eles no período de 05.04.2013 e 23.04.2015.

Restou  ainda  desvelado,  conforme  quadro  supra,  que  JAILTON foi
beneficiário de repasses de recursos da ANDRÉ SÁ E FRANCISCO MOTA ARQUITETOS.

São notáveis  os pontos em comum entre os pagamentos feitos a JULIO
CIPRIANO  e  JAILTON.  Ambos  os  destinatários  apresentam  vínculos  empregatícios
semelhantes,  isto  é,  até  2013  estavam  vinculados  à  empresa  POPCORN  SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA (de MÁRIO SUAREZ), posteriormente estiveram vinculados à MAR
INCORPORAÇÕES  EIRELI  (de  ALEXANDRE  SUAREZ).  Além  disso,  ambos  apresentaram

195 ANEXO 172
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vínculos com outras empresas da família SUAREZ (integrada pelos investigados ALEXANDRE
SUAREZ e  MÁRIO  SUAREZ),  tais  como,  SUAREZ  INCORPORACOES  LTDA  –  EPP,
CONSTRUTORA SUAREZ LTDA – EPP,  SUAREZ HABITACIONAL LTDA – EPP e  CONSORCIO
OPERACIONAL DA ORGANIZAÇÃO SUAREZ.

Sobre  a  incompatibilidade  da  movimentação  de  R$  5.102.374,53  por
JAILTON frente à sua remuneração nas empresas do Grupo SUAREZ, confira-se as anotações
feitas por ele próprio, conforme apurado em quebra de seu sigilo telemático, registrando que
tinha por função realizar “saques altos”, além de contato com órgãos privados e públicos”196

Ademais, a quebra telemática confirma o envolvimento de JAILTON com as
operações de movimentação de expressivos recursos relacionadas à MENDES PINTO, como
também à CHIBASA, ANDRÉ SÁ, MAR INCORPORAÇÕES, sendo que também se envolvia nas
operações uma pessoa de nome Balbino e prestava contas a pessoa de nome  MARTHA
FRANÇA:197 

196 ANEXO 229
197 ANEXO 230 A 235 
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Conforme  revela  a  quebra  telemática,  MARTHA  DE  ARAÚJO  MOURA
FRANÇA,  que  ostentou  no  passado  vínculos  empregatícios  com  empresas  do  grupo
SUAREZ198,  prestava serviços financeiros a diversas pessoas aqui  investigadas, dentre elas,
com  destaque,  para  MPE,  MAR  INCORPORAÇÕES,  BIBRAS,  AFA,  CHIBASA,  além  de
ALEXANDRE SUAREZ, MARIO SUAREZ e PAULO AFONSO.

Observa-se que era a MARTHA FRANÇA que JAILTON SANTOS prestava
contas sobre os elevados montantes em espécie que ele movimentava. Demais disso, como
evidenciado pelas anotações de ALEXANDRE SUAREZ intituladas “Tarefas”, anteriormente já
referidas,  MARTHA  FRANÇA também  aparece  como  pessoa  que  realizava  significativas
movimentações financeiras (“Martha Sacar / 35 mil para Mario”).

Ressalte-se  que  MARTHA FRANÇA foi  a  pessoa  que  PAULO AFONSO
apontou como aquela que deveria ser “procurada”, em seu endereço residencial (Rua João da
Silva  Campos,  525,  Itaigara)  por  “representante”  de CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO, em
mensagem  suspeita  detectada  no  equipamento  eletrônico  de  uso  corporativo  desse
último199, conforme será descrito ao final do presente item II.3.1.

Sobre  a  MAR INCORPORAÇÕES200,  os  dados  obtidos a  partir  da  quebra
bancária  dos  investigados  revelam  que  essa  pessoa  jurídica  mantinha,  no  período  de
11.01.2008  a  15.01.2016,  relacionamentos  bancários  intensos  com  diversos  investigados.
Nessa  linha,  além do fluxo  financeiro  com o  seu titular  (ALEXANDRE SUAREZ),  a  MAR
INCORPORAÇÕES recebeu expressivos recursos (R$ 100.000,00) da ANDRÉ SÁ E FRANCISCO
MOTA  ARQUITETOS.  Ademais,  considerando  as  operações  de  crédito  e  débito,  a  MAR
INCORPORAÇÕES  foi  beneficiária  do  saldo  de R$  1.337.728,96 da  MENDES  PINTO
ENGENHARIA,  gerenciadora da obra do Conjunto Pituba.  E  foram ainda detectadas,  em
favor  da  MAR  INCORPORAÇÕES,  operações  oriundas  da  empresa  MARMAN,  outra  das
empresas  de  PAULO  AFONSO e  de  MARIO  SUAREZ utilizadas  para  recebimento  de
vantagens indevidas da OR, no importe expressivo de R$ 1.169.664,82.

Vale a reprodução do quadro 2 do Relatório de Informação n.º 187/2017-
ASSPA/PRPR201, que traz síntese do relevante fluxo financeiro tendo por destino e origem a
MAR INCORPORAÇÕES:

198 ANEXO 87
199 ANEXOS 44 a 46
200 ANEXO 173
201 ANEXO 174
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Conforme apontam as  evidências  até agora descortinadas sobre o caso,
foram  utilizadas,  para  o  tráfego  de  recursos  espúrios  em  exame,  diversas  empresas  de
ALEXANDRE SUAREZ.  Assim,  além da  MENDES PINTO ENGENHARIA,  gerenciadora  do
projeto de ampliação do Conjunto Pituba,  e da TERRA, utilizada para o recebimento das
vantagens  indevidas  pagas  pela  OR,  observa-se  substancial  fluxo  financeiro  estabelecido
entre  a  MAR INCORPORAÇÕES (pessoa  jurídica  titularizada por  ALEXANDRE SUAREZ)  e
diversos beneficiados pelos contratos objeto de investigação. 

Significativo,  ainda,  o  fato  de  a  EIRELI  MAR  INCORPORAÇÕES  ser  a
declarada  empregadora  dos  mencionados JULIO CIPRIANO e  JAILTON,  destinatários  dos
vultosos recursos acima mencionados.

Nada  obstante,  o  rastreamento  societário  feito  contra  o  CPF  de
ALEXANDRE SUAREZ202 demonstra o domínio por esse investigado de arsenal de empresas
que incluía (como ainda inclui em parte), além das empresas referidas acima (MENDES PINTO
ENGENHARIA, TERRA e MAR INCORPORAÇÕES), um rol incomumente extenso de pessoas
jurídicas em atividade na época dos fatos.

Assim,  apurou-se  que,  ao  tempo  dos  fatos  em  exame  (2008  a  2016),
ALEXANDRE SUAREZ trazia  em sua  carteira  também as  pessoas  jurídicas  DEPOSITO DE
ARTES  IMPORTACAO  E  EXPORTACAO  LTDA  (40%  das  cotas)203,  SUN  COMERCIO  DE
CONFECCOES  LTDA  (sócio-administrador  com  50%  das  cotas)204,  CONFIDENCE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (sócio-administrador com 50% e depois 100% das
cotas)205,  KIDS  AND TOYS  COMERCIO  LTDA  (sócio-administrador  com  50%  das  cotas)206,
BIBRAS  II  EMPREENDIMENTOS  LTDA  (sócio-administrador  com  55%  das  cotas)207,  RIO
PROPRIEDADES  IMOBILIARIAS  LTDA  (sócio-administrador  com  20%  das  cotas)208,  DIKAT

202 ANEXO 175
203 ANEXO 176
204 ANEXO 177
205 ANEXO 178
206 ANEXO 179
207 ANEXO 180
208 ANEXO 181
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COMERCIO  DE  CONFECCOES  LTDA  (sócio-administrador  com  50%  das  cotas)209 e  AZ
MANDALA CONFECCOES LTDA (sócio-administrador com 50% das cotas)210.

No  período  em  análise,  ALEXANDRE  SUAREZ exerceu  ainda  a
administração  das  pessoas  jurídicas  ALGO  S.A.211,  ALGO  PARTICIPACOES  LTDA212,  RODAX
CONSULTORIA TECNICA LTDA213, RIO OFFICE PARK H S.A214, RIO OFFICE PARK 2 S.A215. e RIO
OFFICE PARK 3 S.A216 e JML CORP DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA217.

Dessa extensa lista de empresas, de observar que a MAR INCORPORAÇÕES
e a BIBRAS II EMPREENDIMENTOS apresentaram o mesmo exato endereço à Receita Federal
do Brasil – Avenida Centenário, 2411, sala 205, Salvador/BA –, ao passo que a CONFIDENCE
EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS  e  a  RIO  PROPRIEDADES  IMOBILIÁRIAS  têm  sede  no
mesmo edifício que as anteriores, em sala contígua (sala 206).

Destacando ainda mais a obscura inter-relação entre as pessoas jurídicas
mencionadas, de observar que a JML CORP DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO contém em
seu  quadro  societário  a  empresa  MAR  INCORPORAÇÕES  e,  desde  data  mais  recente,  a
empresa SERRA DO CURRAL PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica pertencente aos filhos de
PAULO AFONSO.  Da mesma maneira, a RIO PROPRIEDADES, além de ter em seu quadro
societário ALEXANDRE SUAREZ diretamente, tem o restante de seu capital social (98% das
cotas)  pertencente  à  EIRELI  titularizada  por  ele  –  MAR  INCORPORAÇÕES.  A  MAR
INCORPORAÇÕES participa ainda do quadro social da BIBRAS II EMPREENDIMENTOS e da
JML CORP DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO.

Consta  ainda  que  ALEXANDRE  SUAREZ,  por  meio  da  sua  empresa
individual  MAR INCORPORAÇÕES detém 1/3  das  cotas  da  empresa  BOLSA IMOBILIARIA
BRASILEIRA LTDA218.  De destacar,  que a BOLSA IMOBILIARIA BRASILEIRA LTDA declarou à
Receita  Federal  do  Brasil  ter  endereço  no  mesmo  edifício  (Avenida  Centenário,  2411  –
Salvador/BA) em que outras empresas de  ALEXANDRE SUAREZ já citadas têm sede: MAR
INCORPORAÇÕES,  BIBRAS  II  EMPREENDIMENTOS,  CONFIDENCE  EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS e a RIO PROPRIEDADES IMOBILIÁRIAS, em sala contígua (207) às demais (205
e 206). 

De  igual  modo,  a  ALGO  S.A,  empresa  administrada  por  ALEXANDRE
SUAREZ, é controlada pela acionista ALGO PARTICIPAÇÕES LTDA (99,99% das cotas), também
administrada por  ALEXANDRE SUAREZ,  ostentando ambas o mesmo endereço. De notar

209 ANEXO 182
210 ANEXO 183
211 ANEXO 184
212 ANEXO 185
213 ANEXO 186
214 ANEXO 187
215 ANEXO 188
216 ANEXO 189
217 ANEXO 190
218 ANEXO 191
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que a ALGO PARTICIPAÇÕES tinha  a  integralidade de suas  cotas  pertencentes  à  offshore
GRAYSTONE  HOLDING  CORP,  cujo  responsável,  perante  o  Ministério  da  Fazenda,  era  o
próprio ALEXANDRE SUAREZ.

Ademais,  ALEXANDRE  SUAREZ declarou  à  Receita  Federal  do  Brasil  a
propriedade de cotas  nas  empresas  offshore  MOONVILLE ENTERPRISES LTD.  e UPSPRATE
INVESTMENTS LIMITS.,  ambas  sediadas  nas  Ilhas  Virgens  Britânicas,  mas com contas  em
bancos suíços, respectivamente: conta IBAN CH16 0020 6206 1347 6360 F, do Banco UBS SA
(swift IBSWCHZH80A)219, e conta IBAN VH84 0884 1010 0480 0000 1, do Banco ITAU SUISSE
S.A (swift ITAUCHZZ)220.

O exame dos dados bancários do investigado ALEXANDRE SUAREZ, revela
a  remessa  de  recursos  substanciais  para  o  exterior,  sobretudo  para  contas  dessas  duas
offshores221:

Ainda a demonstrar a existência meramente aparente do extenso aparato
empresarial controlado por  ALEXANDRE SUAREZ,  constatou-se, em consulta ao banco de
dados do Ministério do Trabalho, que, entre 2008 e 2016, as empresas DEPOSITO DE ARTES
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CONFIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
BIBRAS II  EMPREENDIMENTOS LTDA,  RIO PROPRIEDADES IMOBILIARIAS LTDA, ALGO S.A.,
ALGO  PARTICIPACOES  LTDA,  RODAX  CONSULTORIA  TECNICA  LTDA  e  JML  CORP
DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e BOLSA IMOBILIÁRIA BRASILEIRA, nada obstante a
natureza de suas atividades empresariais,  não possuíam nenhum empregado declarado na
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

219 Cf. autos 5037370-66.2016.4.04.7000, Evento 66, CONTR17, p. 1.
220 Cf. autos 5037370-66.2016.4.04.7000, Evento 66, CONTR15, p. 23.
221  Cf. autos 5037370-66.2016.4.04.7000, Evento 66
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Na mesma linha, de ressaltar que das contas da MARMAN afluíram recursos
substanciais para o sócio PAULO AFONSO (R$ 4.290.499,00) e também para ALEXANDRE
SUAREZ  (R$  3.630.942,03),  muito  embora  não  houvesse  vínculo  formal  com  esse
investigado, mas apenas com seu pai MÁRIO SUAREZ. 

Ainda seguindo o caminho do dinheiro recebido pela MARMAN, figuram
como  destinatários  de  recursos  dessa  pessoa  jurídica  diversas  pessoas  relacionadas  à
presente apuração, dentre elas a MAR INCORPORAÇÕES LTDA (recebeu R$ 1.169.664,82), a
ALGO PARTICIPACOES LTDA (R$ 1.822.901,22) e BOLSA IMOBILIARIA BRASILEIRA LTDA (R$
52.209,41)  –  pessoas  jurídicas  vinculadas  a  ALEXANDRE SUAREZ –,  além da SERRA DO
CURRAL PARTICIPACOES (R$ 162.429,27), empresa dos filhos de PAULO AFONSO.

Ou seja, além de MÁRIO SUAREZ haver figurado no quadro societário da
MENDES  PINTO  ENGENHARIA  (antes  de  ser  substituído  por  seu  filho  ALEXANDRE
SUAREZ)222,  e de figurar como sócio-administrador (50% das cotas) da MARMAN, pessoa
jurídica utilizada para o recebimento de vantagens indevidas oriundas da OR, possui vínculos
diretos, ao tempo dos fatos, com número significativo de outras empresas223 profundamente
inter-relacionadas  entre  si  e  com empresas  de  ALEXANDRE SUAREZ,  muitas  delas  com
severos indicativos de não possuírem existência real.

Assim,  MÁRIO SUAREZ é  empresário  individual224 e  figura  como sócio-
administrador das pessoas jurídicas SUAREZ HABITACIONAL LTDA (da qual detém 0,01% das
cotas, sendo que 99,98% restantes pertencem à offshore TELFORD ENTERPRISES INC, também
vinculada a MÁRIO SUAREZ)225, CONSTRUTORA AKYO LTDA (37,32% das cotas)226, EMBRAIM
EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA (100% das cotas)227, POPCORN
SERVICOS  ADMINISTRATIVOS  LTDA  (0,9%  das  cotas,  sendo  que  os  restantes  99,10%
pertencem à offshore TELFORD ENTERPRISES INC, também vinculada a  MÁRIO SUAREZ)228,
INTERFOOD SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (0,01% das cotas, sendo que os restantes
99,10%  pertencem  à  offshore TELFORD  ENTERPRISES  INC,  também  vinculada  a  MÁRIO
SUAREZ)229 e LOJAO DAS PEDRAS COMERCIO DE MARMORES E PEDRAS LTDA (0,25%, sendo

222 ANEXO 192
223 ANEXO 193
224 ANEXO 194
225 ANEXO 196 – Os 99,98% restantes das cotas pertencem à  offshore TELFORD ENTERPRISES INC,

também vinculada a MARIO SEABRA SUAREZ, como será demonstrado em seguida.
226ANEXO 195
227ANEXO 197 – MARIO SEABRA SUAREZ sucedeu as sócias anteriores, dentre elas a RODAX (empresa

administrada por ALEXANDRE ANDRADE SUAREZ).
228ANEXO 198 – Os restantes 99,10% das cotas pertencem à  offshore TELFORD ENTERPRISES INC,

também vinculada a MARIO SEABRA SUAREZ, como será demonstrado em seguida. Já participaram
do quadro societário a RODAX (empresa administrada por ALEXANDRE ANDRADE SUAREZ) e a
própria MARMAN, empresea em que figuravam como sócios PAULO AFONSO MENDES PINTO e
MARIO SEABRA SUAREZ.

229ANEXO 199 – Os restantes 99,10% das cotas pertencem à  offshore TELFORD ENTERPRISES INC,
também vinculada a MARIO SEABRA SUAREZ, como será demonstrado em seguida. Já participaram
do quadro societário a EMBRAIM e a MENDES PINTO ENGENHARIA, outras empresas de MARIO
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que os  restantes 99% das cotas pertencem à SUAREZ INCORPORAÇÕES LTDA, outra  das
empresas  de  MÁRIO  SUAREZ)230.  Consta  ainda  como  sócio  das  empresas  SUAREZ
INCORPORAÇÕES LTDA (sócio com 41% das cotas)231, e administrador das pessoas jurídicas
FUNDAÇÃO  MANUEL  SUAREZ  MEIJON232 e  SUAREZ  EMPREENDIMENTOS  TURISTICOS
LTDA233.

MÁRIO SUAREZ figura ainda como responsável perante o Ministério da
Fazenda pela offshore TELFORD ENTERPRISES INC234.

Como se vê, MÁRIO SUAREZ, assim como seu filho ALEXANDRE SUAREZ,
ostenta participação em número expressivo de empresas, entre as quais há nítida e suspeita
inter-relação.

A  apontar  o  entrelaçamento  das  empresas  de  MÁRIO  SUAREZ,  vale
observar, a offshore TELFORD ENTERPRISES INC participa do quadro societário das empresas
SUAREZ HABITACIONAL (99,98% das cotas), POPCORN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
(99,10% das cotas),  INTERFOOD SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (99,10% das cotas). A
FUNDAÇÃO  MANUEL  SUAREZ  MEIJON  participa  do  quadro  societário  da  SUAREZ
INCORPORAÇÕES  com  4,9%  e  tem  mesmo  exato  endereço  que  a  SUAREZ
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA (Rua Santa Rita de Cassia 127, Salvador/BA).

Há também perfeita coincidência dos endereços das empresas POPCORN
SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA e INTERFOOD (Av.  Santos  Dumont,  km 02,  Shopping
Ponto Verde 2774, Loja 21, Lauro de Freitas/BA). Da mesma forma, no mesmo exato endereço
em que está sediada a MARMAN (Av. Tancredo Neves, 1283, Edif. Empresarial Ômega, Sala
902, Salvador/BA), têm sede as pessoas jurídicas SUAREZ INCORPORACOES LTDA, SUAREZ
HABITACIONAL  LTDA,  CONSTRUTORA  AKYO  LTDA,  EMBRAIM  EMPRESA  BRASILEIRA  DE
ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, além da empresa RODAX CONSULTORIA TECNICA LTDA,
esta administrada por ALEXANDRE SUAREZ.

Ainda a demonstrar a existência meramente aparente do extenso aparato
empresarial controlado por MÁRIO SUAREZ, constatou-se, em consulta ao banco de dados
do  Ministério  do  Trabalho,  que,  entre  2008  e  2016,  as  empresas  LOJAO  DAS  PEDRAS
COMERCIO  DE  MARMORES  E  PEDRAS  LTDA,  SUAREZ  HABITACIONAL  LTDA,  SUAREZ
INCORPORACOES  LTDA,  SUAREZ  EMPREENDIMENTOS  TURISTICOS  LTDA,  EMBRAIM
EMPRESA  BRASILEIRA  DE  ADMINISTRACAO  DE  IMOVEIS  LTDA  e  FUNDACAO  MANUEL
SUAREZ MEIJON, nada obstante a natureza de suas atividades empresariais,  não possuíam
nenhum empregado declarado na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Em sentido

SEABRA SUAREZ, já acima mencionadas.
230 ANEXO 200 – Restantes 99% das cotas pertencem à SUAREZ INCORPORAÇÕES LTDA, outra das

empresas de MARIO SEABRA SUAREZ, acima mencionada.
231 ANEXO  204 – A FUNDAÇÃO MANUEL SUAREZ MEIJO, em que MARIO SEABRA SUAREZ figura

como presidente, tem também 4,90% de participação social na SUAREZ INCORPORAÇÕES.
232 ANEXO 201
233 ANEXO 202
234 CNPJ 05.864.395/0001-94 – ANEXO 203
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semelhante, a INTERFOOD – INTERNATIONAL FOOD SERVICE LTDA, apesar de ter declarado 2
funcionários  nos  anos  de  2009  e  2010,  em  todos  os  anos  subsequentes  não  declarou
nenhum funcionário.  De  destacar,  ainda,  a  CONSTRUTORA AKYO LTDA,  declarava  duas
empregadas,  montante  manifestamente  incompatível  com  a  atividade  empresarial
anunciada235.

Em síntese, a análise das empresas de ALEXANDRE SUAREZ e de seu pai
MÁRIO  SUAREZ evidencia  um  emaranhado  de  pessoas  jurídicas  profundamente  inter-
relacionadas, sucedendo-se umas nos quadros societários das outras, muitas apresentando o
mesmo endereço,  a  maioria  sem nenhum empregado declarado –  ainda que os  objetos
sociais sugerissem largo uso de mão-de-obra. 

O quadro abaixo ilustra o imbricado diagrama de relacionamento entre as
empresas de ALEXANDRE SUAREZ, MÁRIO SUAREZ e desses com PAULO AFONSO236:

Observa-se ainda que PAULO AFONSO MENDES PINTO controlava, além da
MENDES PINTO ENGENHARIA, TERRA e MARMAM, as pessoas jurídicas PMP CONSULTORIA
LTDA (99% das cotas)237 -  com endereço exatamente coincidente  com a MENDES PINTO

235 ANEXO 205
236 ANEXO 206
237 ANEXO 246
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ENGENHARIA238-,  C  M  P  CONSTRUTORA  MENDES  PINTO  LTDA  (99,98%  das  cotas)239,
CONSTRUTORA  R  PINTO  LTDA  (95%  das  cotas)240,  além  da  MENDES  PINTO
EMPREENDIMENTOS EIRELI, sendo as três últimas sediadas no mesmo exato endereço. Além
dessas, consta no instrumental de empresas de PAULO AFONSO MENDES PINTO a pessoa
jurídica MARC ADMINISTRACAO E INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA241, da qual foi sócio-
administrador até 2009, sendo então substituído no quadro societário por sua outra empresa
MENDES PINTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, além da M&M PARTICIPACOES S/A242, empresa
da qual é administrador, cuja sede consta no mesmo edifício comercial em que sediadas as
empresas PMP CONSULTORIA LTDA, MENDES PINTO ENGENHARIA, C M P CONSTRUTORA
MENDES PINTO LTDA, CONSTRUTORA R PINTO LTDA, MENDES PINTO EMPREENDIMENTOS
EIRELI, TERRA CONSULTORIA TECNICA.

Vale observar que, consoante consulta ao banco de  dados do Ministério do
Trabalho243, constatou-se que, entre 2008 e 2016, as empresas PMP CONSULTORIA LTDA, C M
P  CONSTRUTORA  MENDES  PINTO  LTDA,  CONSTRUTORA  R  PINTO  LTDA,  MARC
ADMINISTRACAO E INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA e M&M PARTICIPACOES S/A244, nada
obstante  a  natureza  de  suas  atividades  empresariais,  não  possuíam nenhum empregado
declarado na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

II.3.1.2.  Pagamentos  da  OAS  em  espécie  intermediados  por  PAULO
AFONSO  MENDES  PINTO,  MÁRIO  SEABRA  SUAREZ  e  ALEXANDRE
ANDRADE SUAREZ.

Por  seu  turno,  também  os  colaboradores  RAMILTON  LIMA  MACHADO
JÚNIOR,  ADRIANO  SANTANA  QUADROS  DE  ANDRADE,  JOSÉ  MARIA  LINHARES  NETO  e
ROBERTO SOUZA CUNHA todos integrantes da  Área de Projetos Estruturados da OAS -
relataram detalhadamente como se deram os pagamentos pactuados pela OAS245.

O  colaborador  RAMILTON  LIMA  MACHADO  JÚNIOR  relatou  ter  sido
procurado,  em  setembro  de  2011,  por  JOSÉ  NOGUEIRA –  líder  operacional  do
empreendimento da Torre Pituba pela  OAS –,  o qual  lhe  informou que a construção do
edifício  demandaria  realizar  pagamentos  de  7%  a  9% do  valor  da  obra  em  vantagens

238 Av. Augusto de Lima, 479, Sala 1108, Belo Horizonte/MG, CEP 30190000 – ANEXO 166
239 ANEXO 247
240 ANEXO 248
241 ANEXO 249
242 ANEXO 250
243 ANEXO 252
244 Com a ressalva de que a M&M PARTICIPACOES S/A iniciou atividades em 2011 (cf. ANEXO 250)
245 ANEXOS 208 a 220 – Todos os depoimentos referidos relativamente aos colaboradores RAMILTON

LIMA MACHADO JÚNIOR, ADRIANO SANTANA QUADROS DE ANDRADE, JOSÉ MARIA LINHARES
NETO, ROBERTO SOUZA CUNHA,  MARCELO THADEU DA SILVA NETO, JOSÉ RICARDO NOGUEIRA
BREGHIROLLI, MATEUS COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA encontram-se nos referidos ANEXOS 208 A 220
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indevidas, indicando para tanto uma empresa que havia sido apontada por PAULO AFONSO
e MÁRIO SUAREZ para ser utilizada em contratação simulada. O colaborador relatou ter dito
internamente que essa empresa não poderia ser contratada ficticiamente para a realização
dos  pagamentos,  porque  “não  tinha  capacidade  de  trabalho  para  justificar  estes
recebimentos”.  Por isso, ainda de acordo com o relato de RAMILTON MACHADO, teve ele
reunião  na  qual  expôs  pessoalmente  a  JOSÉ  NOGUEIRA,  PAULO  AFONSO e  MÁRIO
SUAREZ a impossibilidade da contratação da empresa indicada, ficando então acertado que
os pagamentos seriam feitos em espécie. 

Segundo o relato de RAMILTON MACHADO, esses pagamentos passaram a
ser feitos em hotéis em São Paulo. 

Para tanto, o colaborador disse que recebia as ordens de pagamento de
JOSÉ NOGUEIRA,  as quais repassava para JOSÉ LINHARES,  que acionava o doleiro Jorge
Davies,  então  no  Uruguai,  o  qual  se  valia  de  doleiros  no  Brasil  para  concretizar  os
pagamentos  em  São  Paulo.  Demais  disso,  RAMILTON  relatou  que  se  encontrava
mensalmente com MÁRIO SUAREZ para acertar os pagamentos, num escritório localizado
em centro comercial  denominado  Riverside,  na Estrada do Coco,  Encontro das Águas, no
município Lauro de Freitas/BA, ocasiões em que indicava o hotel, a data e o codinome de
quem entregaria os valores, ao passo que MÁRIO SUAREZ dizia o codinome da pessoa que
faria o recebimento, e depois trocavam por telefone ou mensagem o número do quarto do
hotel. Afirmou o colaborador que era sempre MÁRIO SUAREZ que se ocupava de indicar o
codinome de quem receberia os valores em São Paulo/SP.

De observar que o local referido por RAMILTON onde os encontros mensais
com MARIO SUAREZ ocorriam, conforme a descrição feita, é o que se identifica como Av.
SANTOS  DUMONT,  8424,  KM  7,5  da  Estrada  do  Coco,  onde  se  localiza  o  Condomínio
Riverside, no município de Lauro de Freitas, Bahia, sendo certo que referido endereço era
justamente  o  indicado como o do escritório  da  MENDES PINTO ENGENHARIA na  Bahia,
também da MAR INCORPORAÇÕES246, bem assim a sede de diversas empresas titularizadas
por MARIO e ALEXANDRE SUAREZ247. 

RAMILTON MACHADO também relatou que, em 2012, foi transferido para
São Paulo/SP, onde assumiu a liderança da Área de Projetos Estruturados da OAS, ao passo
que ADRIANO SANTANA QUADROS DE ANDRADE assumiu o posto de gerente da mesma
área para as regiões norte e nordeste.

Por seu turno, o colaborador ADRIANO QUADROS confirmou que, em 2012,
ao assumir o cargo de gerente da Área de Projetos Estruturados da OAS nas regiões norte e
nordeste, em Salvador/BA, foi informado por seu antecessor RAMILTON MACHADO sobre os
pagamentos de vantagens indevidas feitas em razão da obra da Torre Pituba, que podiam ser
solicitados por JOSÉ NOGUEIRA. Nesse sentido, relatou o colaborador ADRIANO QUADROS
que, em abril ou maio de 2012, na sala de reuniões do canteiro da obra, houve encontro no

246 ANEXO 227
247 v.g.: ANEXOS 184, 185, 200
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qual  RAMILTON  MACHADO  lhe  apresentou  MÁRIO  SUAREZ,  pessoa  que  indicaria  um
preposto para continuar recebendo os pagamentos demandados por JOSÉ NOGUEIRA. O
colaborador contou que, na ocasião, MÁRIO SUAREZ disse que lhe apresentaria o seu filho,
ALEXANDRE SUAREZ, para acertar como os pagamentos prosseguiriam, e que, um ou dois
dias  depois,  encontrou-se  com  ALEXANDRE SUAREZ na  sede  de  sua  empresa  MAR,  –
localizada  na  Avenida  Centenário,  2411,  em Salvador/BA  –,  quando lhe  foi  apresentado
RODRIGO BARRETTO como sendo a pessoa que receberia os valores. Relatou o colaborador
ADRIANO  QUADROS  que  recebia  as  ordens  de  pagamento  de  JOSÉ  NOGUEIRA e  as
repassava para JOSÉ LINHARES, que acionava o doleiro Sandro, conhecido pelo codinome
"Cantor", junto ao qual  WASHINGTON CAVALCANTE – gerente da OAS em Salvador/BA –
retirava os valores. Disse que, em seguida,  RODRIGO BARRETTO fazia o recolhimento dos
valores  na  filial  da  OAS  com  WASHINGTON  CAVALCANTE,  sendo  que  acompanhou
pessoalmente as duas primeiras retiradas. 

Demais disso, o colaborador ADRIANO QUADROS relatou que, no ano de
2013,  JOSÉ NOGUEIRA lhe fez a demanda de pagamento para o qual Sandro não tinha
disponibilidade  suficiente,  motivo  pelo  qual  contatou  JOSÉ  RICARDO  BREGHIROLLI,  que
acionou o doleiro ALBERTO YOUSSEF para viabilizar o pagamento. Disse o colaborador que,
nesta oportunidade, os valores não foram retirados por  RODRIGO BARRETTO na filial da
OAS, mas foram entregues por transportador de ALBERTO YOUSSEF em edifício residencial
denominado "Torre de Osaka", em Salvador, que também era local utilizado por RODRIGO
BARRETTO para o recebimento de valores.

Destaca-se  o  relato  do  colaborador  RAMILTON  MACHADO  de  que  os
pagamentos em espécie feitos a MÁRIO SUAREZ totalizaram o importe de cerca de R$ 10
milhões. Por sua vez, o colaborador ADRIANO QUADROS afirmou enfaticamente, em relação
à obra da Torre Pituba, que  “todo o mês havia pagamentos de caixa 2 a ela relativos,
recordando-se  que  houve  um mês  em que  possivelmente  não  ocorreu  pagamento;  que  a
frequência era grande de demanda de caixa 2 para essa obra”.

Em essência, na mesma linha foram os relatos do colaborador JOSÉ MARIA
LINHARES NETO,  o qual  atuava  na Área de Projetos  Estruturados da OAS controlando a
distribuição dos recursos de caixa 2 da empresa. A respeito,  disse o colaborador que fez
vários lançamentos de pagamentos não contabilizados relacionados ao empreendimento da
Torre Pituba, bem assim que RAMILTON MACHADO e ADRIANO QUADROS foram as pessoas
diretamente  envolvidas  com  esses  pagamentos.  O  colaborador  confirmou  o  papel
desempenhado  por  JOSÉ  NOGUEIRA de  acionar  os  integrantes  da  Área  de  Projetos
Estruturados para que fossem realizados os pagamentos e disse que também os Diretores-
Superintendentes  MANUEL  RIBEIRO e  ELMAR  VARJÃO,  cada  qual  no  seu  período  de
atuação,  além  de  LÉO  PINHEIRO  e  CÉSAR  ARAÚJO  MATA  PIRES  FILHO,  tinham  total
conhecimento desses pagamentos. 

Os relatos prestados pelos colaboradores a respeito de o empreendimento
da  Torre  Pituba  ter  gerado  pagamentos  indevidos  intermediados  por  PAULO  AFONSO,
MÁRIO SUAREZ e  ALEXANDRE SUAREZ,  mediante  entregas  em espécie,  tanto em São
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Paulo/SP quanto em Salvador/BA, foram corroborados por variados registros documentais
da  Área  de  Projetos  Estruturados  apresentados  pelos  colaboradores  da  OAS –
consistentes em programações de pagamento e planilhas consolidadas de controle de caixa
(base  nordeste),  entre  outros248 –,  bem  assim  por  informações  prestadas  por  hotéis  e
companhias  aéreas  em atendimento a  requisição ministerial,  além de  dados  obtidos  em
quebra de sigilo telefônico.

PAGAMENTOS DOS DIAS 05, 06, 11, 18 E 26 DE OUTUBRO DE 2011

Nesse  sentido,  as  programações  de  pagamento  da  Área  de  Projetos
Estruturados da OAS registram que, nos dias 05, 06, 11, 18 e 26 de outubro de 2011, foram
realizadas cinco entregas, as duas primeiras no importe de R$ 200 mil cada uma, e, as últimas
três, no valor de R$ 400 mil cada uma, totalizando R$ 1,6 milhão, todas no Hotel Quality,
localizado  na  Rua  Bela  Cintra,  n.  521,  em  São  Paulo/SP.  Confira-se  as  programações
referentes  a  esses  pagamentos,  apresentadas  como  prova  de  corroboração  pelos
colaboradores integrantes da Área de Projetos Estruturados da OAS: 

248 ANEXOS  221  A  224  E  286  –  Todos  os  documentos  de  corroboração  apresentados  pelos
colaboradores   RAMILTON  LIMA  MACHADO  JÚNIOR,  ADRIANO  SANTANA  QUADROS  DE
ANDRADE, JOSÉ MARIA LINHARES NETO, ROBERTO SOUZA CUNHA,  MARCELO THADEU DA SILVA
NETO,  JOSÉ  RICARDO  NOGUEIRA  BREGHIROLLI,  MATEUS  COUTINHO  DE  SÁ  OLIVEIRA,
mencionados nesta petição, encontram-se nos ANEXOS 221 A 224 E 286
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Demais disso, os cinco pagamentos encontram-se relacionados na planilha
consolidada de controle de caixa (base nordeste) da Área de Projetos Estruturados, do mês
de outubro de 2011, também apresentada como prova de corroboração pelos colaboradores.
Confira-se:

Como  se  vê  nas  programações  acima  reproduzidas,  esses  cinco
pagamentos foram relacionados ao código MRAUTRMENTSP, isto é, MANUEL RIBEIRO (MR) -
autorização (AUT)  -  RAMILTON MACHADO (RM) -  entrega (ENT)  -  São Paulo (SP),  como
esclarecido pelos colaboradores da OAS. Na planilha consolidada, os mesmos pagamentos
foram  relacionados  a  PRÉD.  PETROS,  bem  assim  ao  código  MRPETROSENTSP,  isto  é,
MANUEL  RIBEIRO  (MR)  -  PETROS  -  entrega  (ENT)  -  São  Paulo  (SP),  como  igualmente
explicado pelos colaboradores.

Ressalta-se que nas programações de pagamento também consta que a
pessoa que receberia os recursos era Felipe Almeida, cujo número telefônico para contato

98



MPF
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Paraná  www.prpr.mpf.gov.br 

Força-Tarefa 

era (31) 9433-2828, de titularidade de MARCOS FELIPE MENDES PINTO,  filho de   PAULO  
AFONSO, e também o número telefônico (31) 9297-1157, de titularidade da CONSTRUTORA
R PINTO LTDA. (CNPJ 42.993.303/0001-00), da qual PAULO AFONSO é sócio-administrador. 

Em  atendimento  à  requisição  ministerial,  o  Hotel  Quality  informou  que
PAULO AFONSO  ali  esteve hospedado em  outubro de 2011,  nos dias 05 e 06 (quarto
1510), no dia 18 (quarto 601) e no dia 26 (quarto 209). Demais disso, o hotel informou que
pessoa identificada como Marcos Felipe Almeida também esteve hospedado, em outubro
de 2011,  no dia 11 (quarto 1506) e  no dia 26 (quarto 209),  tratando-se do nome falso
utilizado por  MARCOS FELIPE MENDES PINTO,  como se conclui a partir  do número de
inscrição no CPF informado na reserva (014.240.966-93), além do número telefônico de sua
titularidade  que  foi  fornecido  para  contato  na  reserva.  É  também  falso  o  endereço
apresentado (sendo indicado, v.g., CEP incompatível com a unidade federativa indicada – PE).
Todas essas reservas foram feitas no mesmo dia 30 de setembro de 2011 e hora (10:44)
constando como telefone do responsável  pela reserva o número  (71) 3369-2228,  que é
titularizado por MÁRIO SUAREZ.

Requisitadas informações ao referido hotel, foram apresentados os dados
das reservas de hospedagem, seguidos dos comprovantes respectivos249:

Reserva dos dias 05 e 06/10/2011:

A  mais  da  confirmação  da  estadia  pelo  Hotel  Quality,  requisitadas
informações  às  companhias  aéreas,  foram  detectados  registros  de  viagens  no  referido
período pelos  investigados  de e  para  a  cidade  de  São Paulo/SP.  Assim,  restou apurado
registro de viagem pelo investigado  PAULO AFONSO,  saindo da cidade de São Paulo/SP

249 ANEXO 273
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com destino a Belo Horizonte/MG no dia 06/10/2011250.  Conforme ainda informado pela
companhia  aérea  GOL,  MARCOS  FELIPE  MENDES  PINTO realizou  viagem,  de  Belo
Horizonte/MG para São Paulo/SP no dia 05/10/2011251, com volta na mesma data. Revelado
ainda que ALEXANDRE SUAREZ também estava em São Paulo/SP, tendo embarcado no dia
06/10/2011 em voo da empresa aérea GOL com destino a Salvador/BA252.

De destacar, ainda, consoante revelam os dados telefônicos acessados com
autorização  desse  MM.  Juízo,que  PAULO  AFONSO participou  de  diversas  chamadas
telefônicas a partir de Estações Rádio Base (ERB) nas imediações ao Hotel Quality nos dias 05
e 06/10/2011253.  Sintomaticamente, nos dias 05 e 06/10/2011,  PAULO AFONSO ligou para
MARIO  SUAREZ254,  além  de  efetuar  seguidas  ligações  para  os  executivos  da  OAS
investigados JOSÉ  NOGUEIRA255e MANUEL  RIBEIRO256.  PAULO  AFONSO,  logo  após  o
horário do pagamento do dia 05/10/2011 ligou para NEWTON CARNEIRO257 a partir de ERB
próxima ao Hotel Quality258 e, no dia 06/10/2011, também logo após o pagamento, efetuou
contato telefônico com ARMANDO TRIPODI259.

Nos mesmos dias 05 e 06/10/2011, PAULO AFONSO recebeu chamadas de
ARMANDO  TRIPODI260,  NEWTON  CARNEIRO261 e JOSÉ  NOGUEIRA262,  enquanto
permanecia vinculado à ERB próxima ao Hotel263.

Os contatos telefônicos entre os investigados ocorreram ainda na véspera e
no  dia  imediatamente  anterior  às  referidas  entregas  em  dinheiro,  tendo,  por  exemplo,
ARMANDO TRIPODI contatado PAULO AFONSO no dia 04/10/2011264, ao passo que no dia
07/10/2011 PAULO AFONSO efetua chamadas para JOSÉ NOGUEIRA265, MARIO SUAREZ266

e ARMANDO TRIPODI267.

250 ANEXO 275
251 ANEXO 275
252 ANEXO 275
253 Cf. Relatório de Informação ASSPA nº 149/2018 (ANEXO 284)
254 05/10/2011 09:08:13 e 06/10/2011 17:56:41
255 05/10/2011 17:36:40 e 06/10/2011 17:31:17 
256 05/10/2011 17:29:52
257 05/10/11 17:50:21 (Cf. RI ASSPA/PRPR 103/2018 - ANEXOS 256 e 257)
258 ANEXO 284
259 06/10/11 17:52:16 (Cf. RI ASSPA/PRPR 102/2018 - ANEXOS 254 e 255)
260 05/10/11 12:21:22 (Cf. RI ASSPA/PRPR 102/2018 - ANEXOS 254 e 255)
261 05/10/11 17:52:39 (Cf. RI ASSPA/PRPR 103/2018 - ANEXOS 256 e 257)
262 06/10/2011 11:20:58 e 06/10/2011 11:21:04
263 ANEXO 284
264 04/10/11 08:17:16 (Cf. RI ASSPA/PRPR 102/2018 - ANEXOS 254 e 255)
265 07/10/2011 10:46:00
266 07/10/2011 14:30:53
267 07/10/11 18:56:45 (Cf. RI ASSPA/PRPR 102/2018 - ANEXOS 254 e 255)
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Reserva dos dias 11/10/2011:

Os  registros  de  hospedagem demonstram  que  MARCOS  FELIPE esteve
hospedado no Hotel Quality, na data da entrega programada, sob nome e endereço falsos268,
muito embora o CPF seja, efetivamente, o de MARCOS FELIPE MENDES PINTO.

Apurou-se, ainda, que na mesma data da entrega de recursos em espécie
constante da programação (11/10/2011),  ALEXANDRE SUAREZ realizou voo de ida e volta
Salvador/BA X São Paulo/SP269, constando ainda da lista de passageiros de voo LATAM saindo
de São Paulo/SP em 13/10/2011270 o passageiro RODRIGO BARRETTO.

268O CEP constante do registro não é compatível com a unidade da federação indicada – PE
269 ANEXO 275
270 ANEXO 274
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Reserva do dia 18/10/2011:

Conforme se depreende dos comprovantes acima, PAULO AFONSO e seu
filho  MARCOS  FELIPE estiveram hospedados  no  Hotel  Quality  desde  o  dia  18/10/2011,
realizando check out no dia 19/10/211 às 09h40. 

De  fato,  examinados  os  dados  apresentados  pelas  companhias  aéreas,
MARCOS  FELIPE embarcou  em  voo  de  Belo  Horizonte/MG  para  São  Paulo/SP  em
18/10/2011, com retorno a Belo Horizonte/MG no dia seguinte ao pagamento programado
(19/10/2011)271.  PAULO  AFONSO também  embarcou  com  destino  a  São  Paulo/SP  em
18/10/2011 (oriundo do Rio de Janeiro/RJ).

De destacar, ainda, que, consoante revelam os dados telefônicos acessados
com autorização desse MM. Juízo,  terminal  telefônico de  PAULO AFONSO participou de
diversas chamadas vinculadas a ERBs situadas nas imediações do Hotel Quality nos dias 18 e
19/10/2011272.  No  dia  18/10/2018,  PAULO  AFONSO,  além  de  intenso  relacionamento
telefônico  com  MARIO  SUAREZ273,  efetuou  ligações  para JOAO  VACCARI274,  CARLOS
ALBERTO FIGUEIREDO275, e recebeu diversas ligações de JOSÉ NOGUEIRA276 e do ramal (11)

271 ANEXO 275
272 ANEXO 284
273 18/10/2011 08:53:35, 18/10/2011 09:01:42, 18/10/2011 09:32:47, 18/10/2011 09:37:37, 18/10/2011

09:39:00,  18/10/2011 09:40:51,  18/10/2011 13:24:32,  18/10/2011 14:24:20,  18/10/2011 16:51:48,
18/10/2011 17:51:36

274 18/10/2011 15:02:21, 18/10/2011 15:51:53
275 18/10/11 10:13:11, 18/10/11 11:13:05 (Cf. RI ASSPA/PRPR 141/2018 - ANEXOS 265 e 266)
276 18/10/2011 13:33:07, 18/10/2011 14:33:01, 18/10/2011 19:38:58
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21241122, registrado em nome da OAS S.A.277, além do ramal (21) 25060335278, pertencente à
PETROS.

No dia seguinte à entrega acima referida, 19/10/2011, ainda antes de deixar
o  hotel,  PAULO  AFONSO recebeu  pelo  menos  três  contatos  seguidos  de  ARMANDO
TRIPODI279 e, em seguida, efetua mais um280. Conforme ainda denunciam os dados de ERBs a
que vinculados os ramais dos investigados no período, seguiu-se a esses contatos, no início
da noite (entre 19h00 e 20h40) do mesmo dia 19/10/2011, encontro entre PAULO AFONSO,
NEWTON  CARNEIRO e  CARLOS  ALBERTO  FIGUEIREDO, no  bairro  de  Copacabana,  na
cidade do Rio de Janeiro/RJ281.

Observa-se ainda, no dia 20/10/2011, registro de chamada do terminal de
NEWTON CARNEIRO para ARMANDO TRIPODI às 09h01, partindo de ERB282 localizada ao
lado da residência de PAULO AFONSO283.

A  coincidência  de  localização  entre  PAULO  AFONSO e  NEWTON
CARNEIRO permanece até 14h11284,  com registro de chamada de  PAULO AFONSO para

277 18/10/2011 11:46:48, 18/10/2011 12:37:36, 18/10/2011 12:55:08, 18/10/2011 13:44:31, 18/10/2011
15:24:04

278 18/10/2011 09:53:23
279 19/10/11 08:08:55, 19/10/11 08:09:01, 19/10/11 08:09:38  (Cf. RI ASSPA/PRPR 102/2018 - ANEXOS

254 e 255)
280 19/10/11 08:11:09 (Cf. RI ASSPA/PRPR 102/2018 - ANEXOS 254 e 255)
281 ANEXO 284
282 Rua Arthur Araripe. Cf. RI 149/2018-ASSPA/PRPR (ANEXO 284)
283 Rua Arthur Araripe 53, apartamento 501. Cf. RI 163/2018-ASSPA/PRPR (ANEXO 308)
284 Cf. RI ASSPA/PRPR 102/2018 - ANEXOS 254 e 255
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Nome Terminal Data UF Município Bairro Endereço
CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE FIGUEIREDO 557191664447 19/10/2011 18:46:21 RJ RIO DE JANEIRO COPACABANA AVENIDA NOSSA SENHORA DE COPACABANA,
CONSTRUTORA R PINTO LTDA 553192971157 19/10/2011 19:41:20 RJ RIO DE JANEIRO COPACABANA AVENIDA NOSSA SENHORA DE COPACABANA,
CONSTRUTORA R PINTO LTDA 553192971157 19/10/2011 19:44:57 RJ RIO DE JANEIRO COPACABANA AVENIDA NOSSA SENHORA DE COPACABANA,
NEWTON CARNEIRO DA CUNHA 552187641313 19/10/2011 19:51:35 RJ RIO DE JANEIRO COPACABANA AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 73
CONSTRUTORA R PINTO LTDA 553192971157 19/10/2011 20:39:32 RJ RIO DE JANEIRO COPACABANA AVENIDA NOSSA SENHORA DE COPACABANA,
NEWTON CARNEIRO DA CUNHA 552187641313 19/10/2011 21:36:18 RJ RIO DE JANEIRO COPACABANA AV. PRINCESA ISABEL, 320 - PREDIO OI LEME
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ARMANDO TRIPODI. Em seguida, NEWTON CARNEIRO segue para o centro da cidade do
Rio de Janeiro/RJ, bairro em que estava localizado o ramal de ARMANDO TRIPODI.

Reserva do dia 26/10/2011:

Mais  uma  vez,  os  registros  do  Hotel  Quality  reportam  a  presença  de
MARCOS FELIPE e PAULO AFONSO na data (26/10/2011) e local (quarto 209) programados
para  a  entrega  de  dinheiro  em espécie.  De  notar  que,  segundo  o  extrato  de  conta,  os
investigados chegaram ao hotel às 12h42, partindo na mesma data, às 15h29. Permaneceram
no  hotel,  portanto,  menos  de  3  horas, em  horário  estritamente  coincidente  com  a
programação de pagamento para a data (14h30 a 15h30).

Os registros de embarque apresentados pelas companhias aéreas também
evidenciam que  PAULO AFONSO viajou de Salvador/BA com destino a São Paulo/SP em
25/10/2011, retornando para o Rio de Janeiro/RJ no dia 26/10/2011285.  Do mesmo modo,
MARCOS  FELIPE embarcou  em  voo  de  Belo  Horizonte/MG  para  São  Paulo/SP  no  dia
26/10/2011286. Mas também RODRIGO BARRETTO constou na lista de passageiros de voo de
volta a Salvador/BA, saindo de São Paulo/SP, no dia 28/10/2011287, dois dias após o referido
pagamento.

Na  mesma  linha,  há  registros  de  chamadas  de  terminais  de  PAULO
AFONSO e  MARCOS  FELIPE vinculadas  à  ERB  próxima  do  Hotel  Quality  no  dia
26/10/2011288.

285 ANEXO 275
286 ANEXO 275
287 ANEXO 275
288 Ambos conectados à ERB localizada na Rua Bela Cintra, 435. Cf. RI 163/2018-ASSPA/PRPR (ANEXO

308)
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Mais uma vez, observa-se, no dia do pagamento, intenso relacionamento
telefônico entre  os  investigados.  PAULO AFONSO efetua  diversos  contatos  com  MARIO
SUAREZ289,  NEWTON  CARNEIRO290,  CARLOS  ALBERTO  FIGUEIREDO291,  JOSE
NOGUEIRA292 e  RODRIGO BARRETTO293.  Há  ainda registros  de  chamadas  recebidas,  na
mesma data, de NEWTON CARNEIRO294 e MARIO SUAREZ295,  além de CARLOS ALBERTO
FIGUEIREDO, este último, precisamente, às 20h30296, quando PAULO AFONSO já estava de
volta ao Rio de Janeiro/RJ.

De destacar que,  no mesmo dia 26/10/2011, conforme dados relativos a
ERBs, PAULO AFONSO, logo após chegar ao Rio de Janeiro/RJ (às 20h11 efetua chamada de
ERB localizada nas imediações do Aeroporto Santos Dumont), depois do recebimento dos R$
400.000,00  em  São  Paulo/SP,  encontrou-se  diretamente  com  NEWTON  CARNEIRO e
CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO  no mesmo bairro de Copacabana,  na cidade do Rio de
Janeiro/RJ, por volta de 20h30 (horário em que CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO, NEWTON
CARNEIRO e  PAULO AFONSO  participavam de  chamadas  telefônicas  vinculadas  a  ERBS
contíguas297), com registros de chamadas a partir do terminal de  NEWTON CARNEIRO no
referido local até as 22h20.

289 26/10/2011 12:22:19, 26/10/2011 12:26:45, 26/10/2011 13:07:23, 26/10/2011 13:22:13, 26/10/2011
13:26:39

290 26/10/11  10:49:21,  26/10/11  10:58:01,  26/10/2011  10:58:08  (Cf.  RI  ASSPA/PRPR  103/2018  -
ANEXOS 256 e 257)

291 26/10/11 10:41:57, 26/10/11 11:41:51 (Cf. RI ASSPA/PRPR 141/2018 - ANEXOS 265 e 266)
292 26/10/2011 11:01:28, 26/10/2011 12:01:22
293 26/10/2011 11:10:56, 26/10/2011 12:48:41
294 26/10/2011 10:59:40, 26/10/2011 14:18:32 (Cf. RI ASSPA/PRPR 103/2018 - ANEXOS 256 e 257)
295 26/10/2011 11:47:20, 26/10/2011 11:48:10, 26/10/2011 12:19:41, 26/10/2011 14:36:50, 26/10/2011

15:15:48, 26/10/2011 15:36:44, 26/10/2011 16:15:37
296 26/10/2011 20:30:41 (Cf. RI ASSPA/PRPR 141/2018 - ANEXOS 265 e 266)
297 ANEXO 284
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Também no dia  seguinte,  27/10/2011,  há coincidência de localização de
NEWTON CARNEIRO e  PAULO AFONSO, com registros de chamadas, respectivamente, às
14h46  e  15h56,  na  ERB  localizada  na  Rua  São  José,  90,  Centro,  Rio  de  Janeiro/RJ298.
Imediatamente  em  seguida,  a  partir  das  16h14,  NEWTON CARNEIRO manteve  contato
telefônico com ARMANDO TRIPODI299.

PAGAMENTO DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2011

As programações de pagamento da Área de Projetos Estruturados da OAS
também registram que, no dia 30 novembro de 2011, foi realizada uma entrega no importe
de R$ 246.067,00, no Hotel Pullman, localizado na Rua Joinville, n. 515, em São Paulo/SP.
Confira-se a programação referente ao pagamento desse dia: 

Demais  disso,  o  pagamento  encontra-se  relacionado  na  planilha
consolidada de controle de caixa (base nordeste) da Área de Projetos Estruturados, do mês
de novembro de 2011. Confira-se:

298  ANEXO284 - RI 149/2018 – ASSPA-PRPR
299 ANEXO 285 - RI 146/2018-ASSPA-PRPR
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NEWTON CARNEIRO DA CUNHA 552187641313 26/10/2011 20:05:28 RJ RIO DE JANEIRO COPACABANA AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 73
CONSTRUTORA R PINTO LTDA 553192971157 26/10/2011 20:27:39 RJ RIO DE JANEIRO COPACABANA AVENIDA ATLÂNTICA  ESQUINA COM RUA RODOLFO DANTAS
NEWTON CARNEIRO DA CUNHA 552187641313 26/10/2011 20:30:07 RJ RIO DE JANEIRO COPACABANA AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 73
CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE FIGUEIREDO 557191664447 26/10/2011 20:30:41 RJ RIO DE JANEIRO LEME RUA GUSTAVO SAMPAIO, 499 ESQUINA COM A RUA ANCHIETA,
CONSTRUTORA R PINTO LTDA 553192971157 26/10/2011 20:30:41 RJ RIO DE JANEIRO COPACABANA AVENIDA NOSSA SENHORA DE COPACABANA,
NEWTON CARNEIRO DA CUNHA 552187641313 26/10/2011 20:32:18 RJ RIO DE JANEIRO COPACABANA AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 73
CONSTRUTORA R PINTO LTDA 553192971157 26/10/2011 21:53:10 RJ RIO DE JANEIRO LEME RUA GUSTAVO SAMPAIO, 499 ESQUINA COM A RUA ANCHIETA,
NEWTON CARNEIRO DA CUNHA 552187641313 26/10/2011 22:20:36 RJ RIO DE JANEIRO COPACABANA AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 73
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Como  se  vê  na  programação  acima  reproduzida,  esse  pagamento  foi
relacionado a OBS: PETRO, bem assim ao código MRAUTRMENTSP, isto é, MANUEL RIBEIRO
(MR) - autorização (AUT) - RAMILTON MACHADO (RM) - entrega (ENT) - São Paulo (SP),
como esclarecido pelos colaboradores da OAS.  Na planilha consolidada acima,  o mesmo
pagamento foi relacionado a Préd. Petr. e ao mesmo código MRAUTRMENTSP.

Ressalta-se que na programação de pagamento consta mais uma vez que
pessoa  indicada  como  Felipe  Almeida seria  o  responsável  por  receber  os  recursos.  Em
atendimento  à  requisição  ministerial,  o  Hotel  Pullman300 informou  que  PAULO AFONSO
MENDES PINTO ali esteve hospedado no dia 30 de novembro de 2011 (quarto 1159), bem
assim que  Felipe  Almeida havia  permanecido  hospedado na  mesma data  e  no  mesmo
quarto,  sabendo-se,  como  antes  esclarecido,  que  se  trata  do  nome  falso  utilizado  por
MARCOS FELIPE MENDES PINTO.  A reserva foi feita pelo número telefônico  (31) 9205-
3564,  que  é  titularizado  pela  empresa  MARC  ADMINISTRAÇÃO,  pertencente  a PAULO
AFONSO, por “Sra. Renata”, com e-mail de cadastro “renataquick@yahoo.com.br”. De notar
que  RENATA  SOARES  DE  SENNA  QUICK  consta  no  rol  de  empregados  declarados  pela
empresa MENDES PINTO ENGENHARIA nas RAIS relativas aos anos 2011 a 2015.  Demais
disso,  ALEXANDRE SUAREZ também se  hospedou  no  hotel  na  mesma data  de  30  de
novembro de 2011 (quarto 660).

300 ANEXO 271
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Foram ainda encontrados  registros  de voos  de  ALEXANDRE SUAREZ e
MARIO SUAREZ para a cidade de São Paulo/SP (oriundos de Salvador/BA), com ida no dia
30/11/2011 e retorno a Salvador/BA no dia 01/12/2011. Consta ainda o registro de embarque
de PAULO AFONSO em voo Rio de Janeiro/RJ x São Paulo/SP, em 30/11/2011301.

Como  já  observado  por  ocasião  dos  pagamento  anteriores,  no  dia
30/11/2011  também  ocorreram  diversos  contatos  telefônicos  de  PAULO  AFONSO com
outros protagonistas dos eventos em apuração. Destacam-se, nessa linha, o relacionamento
de PAULO  AFONSO com  LÉO  PINHEIRO (chamadas  efetuadas302 e  recebidas303),  JOSE
NOGUEIRA (efetuadas304 e recebidas305),  NEWTON CARNEIRO (efetuadas306 e recebida307),
além de MARIO SUAREZ (recebidas308). 

Na  mesma  data  da  entrega  referida  (30/11/2011),  de  volta  ao  Rio  de
Janeiro/RJ, ainda no aeroporto Santos Dumont309, localizado no Centro do Rio de Janeiro/RJ
PAULO AFONSO liga  diretamente  para  ARMANDO TRIPODI310,  que  também estava  no
Centro do Rio de Janeiro/RJ.

301 ANEXO 275
302 30/11/2011 08:23:59, 30/11/2011 09:14:30, 30/11/2011 18:47:08, 30/11/2011 18:48:51
303 30/11/2011 09:02:35, 30/11/2011 18:45:48, 30/11/2011 18:48:17
304 30/11/2011 08:19:32, 30/11/2011 09:19:230/11/2011 09:12:305
305 30/11/2011 08:58:04, 30/11/2011 09:58:01, 30/11/2011 10:12:28
306 30/11/2011 11:21:53, 30/11/2011 11:24:22 (Cf. RI ASSPA/PRPR 103/2018 - ANEXOS 256 e 257)
307 30/11/2011 08:45:05 (Cf. RI ASSPA/PRPR 103/2018 - ANEXOS 256 e 257)
308 30/11/2011 11:49:39, 30/11/2011 12:30:40
309 Chamada vinculada à ERB localizada na Praça Senador Salgado Filho (Aeroporto Santos Dumont).

Cf. RI 163/2018-ASSPA/PRPR (ANEXO 308)
310 30/11/2011 18:24:37 (Cf. RI ASSPA/PRPR 102/2018 - ANEXOS 254 e 255)
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Nome Terminal Data UF Município Bairro Endereço
ARMANDO RAMOS TRIPODI 552181009991 30/11/2011 18:18:25 RJ RIO DE JANEIRO CENTRO RUA LELIO GAMA X RUA SENADOR DANTAS
CONSTRUTORA R PINTO LTDA 553192971157 30/11/2011 18:24:37 RJ RIO DE JANEIRO CENTRO PRAÇA SENADOR SALGADO FILHO
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No dia seguinte (01/12/2011), observa-se o deslocamento convergente de
PAULO AFONSO e  ARMANDO TRIPODI,  ambos,  no mesmo horário,  deslocando-se  em
direção ao bairro do Leblon, no Rio de Janeiro/RJ. PAULO AFONSO, que estava na região de
sua residência311, na Gávea, segundo dados das ERBs, recebe ligação de ARMANDO TRIPODI
às 11h31312, que deslocava-se do bairro de Ipanema em direção ao Leblon. No momento em
que recebe a ligação de ARMANDO TRIPODI,  PAULO AFONSO passa a deslocar-se para o
Leblon, onde permanece desde 12h11, quando efetua ligação para ARMANDO TRIPODI313,
para, em seguida, retornar à Gávea314.

PAGAMENTO DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2012

Ademais, as programações de pagamento da Área de Projetos Estruturados
da  OAS registram que,  no  dia  28 de  fevereiro de 2012,  foi  realizada  uma entrega no
importe de R$ 300 mil, no Hotel Tryp, localizado na Rua Maranhão, n. 371, em São Paulo/SP.
Confira-se a programação referente ao pagamento desse dia: 

Como  se  vê  na  programação  acima  reproduzida,  esse  pagamento  foi
relacionado a OBS: PRÉDPETROS, bem assim ao código MRAUTRMENTSP, isto é, MANUEL
RIBEIRO (MR) - autorização (AUT) - RAMILTON MACHADO (RM) - entrega (ENT) - São Paulo
(SP), como esclarecido pelos colaboradores da OAS. 

Ressalta-se que na programação de pagamento consta que o recebedor
dos  recursos  seria  pessoa  indicada  como  Alexandre.  Em  atendimento  à  requisição
ministerial,  o  Hotel  Tryp315 informou  que  PAULO  AFONSO  MENDES  PINTO ali  esteve
hospedado em  28 de fevereiro de 2012 (quarto 2002),  constando para contato número
telefônico (71) 3369-2228, que é titularizado por MÁRIO SUAREZ.

311 ERBs situadas na Rua Arthur Araripe, em que reside o investigado, e na Praça Santos Dumont
312 01/12/2011 11:31:41 (Cf. RI ASSPA/PRPR 102/2018 - ANEXOS 254 e 255)
313 01/12/2011 12:11:52 (Cf. RI ASSPA/PRPR 102/2018 - ANEXOS 254 e 255)
314 PAULO AFONSO volta a vincular-se à ERB situada na Rua Arthur Araripe às 13h49.
315 ANEXO 272
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Das  informações  apresentadas  pela  empresa  aérea  GOL,  extrai-se  que
PAULO AFONSO figurou dentre os passageiros de voo Rio de Janeiro/RJ x São Paulo/SP no
dia 28/02/2012316. Na mesma data,  ALEXANDRE SUAREZ embarcou em voo na cidade de
São Paulo/SP com destino a Salvador/BA317 e  MARIO SUAREZ realizou voo de ida e volta
Salvador/BA x São Paulo/SP318.

De fato, comprovam os dados telefônicos que PAULO AFONSO participou
de chamadas  enquanto  o seu terminal  permanecia  vinculado à  ERB319 próxima ao Hotel
Tryp320, na cidade de São Paulo, no dia 28/02/2012, desde 12h16 até 20h54. Como observado
nos pagamentos referidos anteriormente,  no dia 28/02/2012,  PAULO AFONSO  ligou três
vezes para  ARMANDO TRIPODI321 e duas vezes para  MARIO SUAREZ322,  tendo recebido
contatos  de JOSE NOGUEIRA323 e  de  ALEXANDRE SUAREZ324,  o  qual,  no  momento  da
chamada, também estava vinculado a ERB localizada nas redondezas do hotel325.

Também como observado nas  programações anteriores,  em 01/03/2012,
portanto dois dias após receber os R$ 300.000,00 no Hotel Tryp, PAULO AFONSO encontra
ARMANDO  TRIPODI no  Centro  do  Rio  de  Janeiro/RJ.  Tal  reunião  é  confirmada  pelas
informações  de  ERBs  a  que  vinculadas  os  terminais  dos  investigados,  em  contatos  que
receberam, respectivamente às 14h22326 e 14h28327 daquela data.

316 ANEXO 275
317 ANEXO 275
318 ANEXO 275
319 ERB situada na Avenida Higienópolis, 578 – Higienópolis, São Paulo/SP
320 Hotel situado na Rua Maranhão, 371 - Higienópolis, São Paulo/SP
321 28/02/2012 11:11:26, 28/02/2012 12:16:00, 28/02/2012 12:18:48 (Cf. RI ASSPA/PRPR 102/2018 -

ANEXOS 254 e 255)
322 28/02/2012 12:04:47, 28/02/2012 12:17:37
323 28/02/2012 15:04:44
324 28/02/2012 13:29:29
325 ERB situada na Avenida Amaral Gurgel, 593 – Consolação, São Paulo/SP
326 Terminal de PAULO AFONSO vinculado à ERB situada na Rua do Lavradio, 180 – Centro, Rio de

Janeiro/RJ
327 Terminal de ARMANDO TRIPODI vinculado à ERB situada na Rua Evaristo da Veiga, 21 – Centro,

Rio de Janeiro/RJ
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A  informação  é  corroborada  pela  agenda  Petrobras328 de  ARMANDO
TRIPODI, que registra que  PAULO AFONSO e  ARMANDO TRIPODI almoçaram juntos em
restaurante próximo à sede da Petrobras329 no dia 01/03/2012. 

 PAGAMENTO DO DIA 28 DE MARÇO DE 2012

As programações de pagamento da Área de Projetos Estruturados da OAS
registram ainda que, no dia 28 de março de 2012, foi realizada uma entrega no importe de
R$ 350 mil, no Hotel Tryp, localizado na Rua Maranhão, n. 371, em São Paulo/SP. Confira-se
a programação referente ao pagamento desse dia: 

328 Cf. ANEXO 25, p. 30
329 Restaurante Aspargus, Rua Senador Dantas, 74 - 17º andar
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Nome Terminal Data UF Município Bairro Endereço
CONSTRUTORA R PINTO LTDA 553192971157 01/03/2012 14:22:18 RJ RIO DE JANEIRO CENTRO RUA DO LAVRADIO, 180
ARMANDO RAMOS TRIPODI 552181009991 01/03/2012 14:28:04 RJ RIO DE JANEIRO CENTRO RUA EVARISTO DA VEIGA, 21 SALA 604
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Demais  disso,  o  pagamento  encontra-se  relacionado  na  planilha
consolidada de controle de caixa (base nordeste) da Área de Projetos Estruturados, do mês
de março de 2012. Confira-se:

Como  se  vê  na  programação  acima  reproduzida,  esse  pagamento  foi
relacionado ao código MRAUTRMENTSP, isto é, MANUEL RIBEIRO (MR) - autorização (AUT) -
RAMILTON  MACHADO  (RM)  -  entrega  (ENT)  -  São  Paulo  (SP),  como  esclarecido  pelos
colaboradores das OAS. Na planilha consolidada, o mesmo pagamento foi relacionado ao
código MRPETROSENTHTSP, isto é, MANUEL RIBEIRO (MR) - PETROS - entrega (ENT) - hotel
(HT) - São Paulo (SP), como igualmente explicado pelos colaboradores.

Ressalta-se que na programação de pagamento consta que o recebedor era
RODRIGO BARRETTO. Em atendimento à requisição ministerial, o Hotel Tryp330 informou que
RODRIGO  BARRETTO ali  esteve  hospedado  em  28  de  março  de  2012 (quarto  802),
constando para contato número telefônico (71) 3369-2228, que é titularizado por  MÁRIO
SUAREZ.

330 ANEXO 272
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Além de RODRIGO BARRETTO, registros mantidos pela companhia aérea
LATAM revelam que  ALEXANDRE SUAREZ também estava na cidade de São Paulo/SP na
referida  data,  tendo  embarcado  em  voo  com  destino  a  Salvador/BA  ainda  no  dia
28/03/2012331.

Ainda na referida data, dados telefônicos atinentes ao terminal utilizado por
MARCOS FELIPE332 revelam que o filho de PAULO AFONSO realizou chamada às 16h24, a
partir de ERB situada na Avenida Higienópolis, 578, próxima, portanto, ao Hotel Tryp.

PAGAMENTO DO DIA 04 DE JULHO DE 2012

As programações de pagamento da Área de Projetos Estruturados da OAS
também registram que, no dia 04 de julho de 2012, foi realizada uma entrega no importe
de R$ 400 mil, no Hotel Tryp, localizado na Rua Maranhão, n. 371, em São Paulo/SP. Confira-
se a programação referente ao pagamento desse dia: 

Como  se  vê  na  programação  acima  reproduzida,  esse  pagamento  foi
relacionado a  CC: EDIFICAÇÕES ITAIGARÁ,  bem assim ao código MRSOLAQENTHTCLISP,
isto é, MANUEL RIBEIRO (MR) - solicitação (SOL) - ADRIANO QUADROS (AQ) - entrega (ENT)
- hotel (HT) - cliente (CLI) - São Paulo (SP), como esclarecido pelos colaboradores das OAS. 

Em  atendimento  à  requisição  ministerial,  o  Hotel  Tryp  informou  que
RODRIGO BARRETTO ali esteve hospedado em 04 de julho de 2012 (quarto 603). O hotel
também informou que,  para a mesma data, haviam sido feitas reservas para ALEXANDRE
SUAREZ e MÁRIO SUAREZ, que foram canceladas333.

331 ANEXO 274
332 (31) 9433 2828 – Cf. dados cadastrais mantidos por MARCOS FELIPE junto à companhia aérea

LATAM (ANEXO 274, p. 7)
333 ANEXO 272
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Registros  das  companhias  aéreas,  a  mais  de  confirmar  a  presença  de
RODRIGO BARRETTO, o qual realizou viagem Salvador/BA x São Paulo/SP em 04/07/2012,
comprovam também estarem na cidade de São Paulo/SP no período os investigados PAULO
AFONSO (viajou  Rio  de  Janeiro/RJ  x  São  Paulo,  com  ida  em  05/07/2012  e  volta  em
06/07/2012334)  e  MARIO  SUAREZ (viajou  Salvador/BA  x  São  Paulo/SP  em  02/07/2012,
retornando a Salvador/BA em 04/07/2012)335.

Ademais, dados telefônicos atinentes ao terminal 31 92971158, pertencente
à CONSTRUTORA R PINTO, mostram o estabelecimento de contato telefônico, às 11h16 do
dia 04/07/2012, a partir de ERB336 situada nas imediações do Hotel Tryp, no qual foi efetuada
a entrega de dinheiro.

No mesmo dia 04/07/2012, o terminal de PAULO AFONSO (31 92971157)
foi  originador de contato telefônico337 para  ARMANDO TRIPODI em horário coincidente
com  a  entrega  (14h18),  tendo  recebido  em  seguida  duas  ligações  de  ARMANDO
TRIPODI338. Imediatamente depois, PAULO AFONSO faz novo contato (14h36), e, às 18h29,
mais um339. Além de ARMANDO TRIPODI,  PAULO AFONSO contactou CARLOS ALBERTO
FIGUEIREDO340 (uma  chamada  também  no  horário  estabelecido  da  programação  de
entrega),  bem  como  efetuou341 e  recebeu342 contatos  de  NEWTON  CARNEIRO  (21
87641313).

334 ANEXO 275
335 ANEXO 274
336 ERB localizada na Avenida Higienópolis, 57, São Paulo/SP
337 04/07/2012 14:18:06, 04/07/2012 14:36:53 (Cf. RI ASSPA/PRPR 102/2018 - ANEXOS 254 e 255)
338 04/07/2012 14:30:59, 04/07/2012 14:33:14 (Cf. RI ASSPA/PRPR 102/2018 - ANEXOS 254 e 255)
339 RI ASSPA/PRPR 102/2018 - ANEXOS 254 e 255
340 04/07/2012 17:34:45 (Cf. RI ASSPA/PRPR 141/2018 - ANEXOS 265 e 266)
341 04/07/2012  11:40:17,  04/07/2012  11:42:23,  04/07/2012  14:46:53,  15:47:07,  15:48:24,  17:37:58,

17:58:31, 18:03:48, 18:04:14, 18:41:55 (Cf. RI ASSPA/PRPR 103/2018 - ANEXOS 256 e 257)
342 04/07/2012 11:43:16, 04/07/2012 11:43:40, 04/07/2012 18:03:47 (Cf. RI ASSPA/PRPR 103/2018 -

ANEXOS 256 e 257)
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