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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL TITULAR DA 13ª VARA FEDERAL 
DE CURITIBA/PR 

 Curitiba, 31 de outubro de 2018 

 

 OPERAÇÃO LAVAJATO 
URGENTE 
SIGILOSO 

 
 
Assunto: Representação policial por medidas ostensivas de polícia judiciária 
Referência:   Autos nº 5048954-62.2018.4.04.7000/PR 

Autos nº 5033355-88.2015.4.04.7000/PR (IPL 1617/2015) 
Autos nº 5043959-74.2016.4.04.7000/PR (IPL 1257/2016) 
Autos nº 5015323-64.2017.4.04.7000/PR 
Autos nº 5002263-58.2016.4.04.7000/PR 
Autos nº 5037326-13.2017.4.04.7000/PR 

 
 
Nos autos nº 5048954-62.2018.4.04.7000 foram requeridas à Vossa Excelência 

medidas cautelares essenciais para cessação de atividade delitiva e aprofundamento investigatório. 

Desde então, houve avanço quanto ao rastreamento do patrimônio ilícito acumulado 

pelo investigado CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA, circunstância que passa a demandar 

novas medidas cautelares, conforme a seguir exposto. 

Procedeu-se à análise de alguns dispositivos eletrônicos apreendidos com CARLOS 

ROBERTO MARTINS BARBOSA durante cumprimento de medidas cautelares que ensejaram a 44ª 

fase ostensiva da OPERAÇÃO LAVAJATO, sobretudo porque houve necessidade de se reinterpretar 

ligações telefônicas interceptadas contemporaneamente à deflagração das medidas ostensivas e cuja 

autorização judicial foi dada nos autos nº 5030784-76.2017.4.04.7000. 

Passo a incorporar o texto do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 125/2018 

(ANEXO2) à presente representação policial complementar. 

O RPJ nº 125/2018 buscou materializar documentos digitais encontrados em 

dispositivos eletrônicos na residência do investigado CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA que 

demonstram a prática de reiterados crimes de lavagem de capitais com auxílio de GUSTAVO 

BUFFARA BUENO e, também, de ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PAZZA (CPF nº 052.316.237-50), 

para garantir o proveito dos vultosos recursos que a agente púbico recebeu, à título de propina, pelas 

operações realizadas na área de trading da PETROBRAS e que são objeto de investigação na 

OPERAÇÃO LAVAJATO. 

No bojo do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 91/2018 (ANEXO10 do evento 

1 dos autos nº 5048954-62.2018.4.04.7000), identificaram-se duas operações de lavagem praticadas 
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por GUSTAVO BUFFARA BUENO. Uma envolvendo a aquisição do apartamento 803 da Rua 

Prudente de Morais, 1415, Rio de Janeiro/RJ, e outro envolvendo a transferência de quase dois 

milhões de dólares de conta administrada pelo agente público para fundo administrado pelo 

advogado. 

Mesmo com a representação policial por medidas cautelares, continuou-se a 

aprofundar a investigação, tendo sido identificados novos atos de lavagem e novo personagem 

auxiliar na prática de recentes e reiterados crimes. 

Chamou a atenção ligação telefônica interceptada entre CARLOS ROBERTO 

MARTINS BARBOSA e ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PAZZA às vésperas da deflagração da 44ª 

fase ostensiva da OPERAÇÃO LAVAJATO. 

Transcrevo aqui, referida ligação: 

 

“(...) 
 

CARLOS BARBOSA x ANDRE PAZZA 

ALVO INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

(21)965897838 (21)965395148 10/08/2017 17:56:49 00:21:12 87510473 

RESUMO 

 
BARBOSA x ANDRE PAZZA - As coisas estão melhorando. Diz que almoçou com a ex-mulher. BARBOSA 
pergunta como está o resto. ANDRE diz que andou fazendo a parte dele. Diz que o aluguel do imóvel está 
tudo certinho. Fala que tem um problema da ducha higiênica do banheiro. Fala que o apartamento está 100%. 
Fala das funcionárias. Diz que elas não tem vínculo nenhum com "eles". BARBOSA pergunta se o inquilino 
vai pagar tudo. ANDRE diz que sim. Ele fala como se prestasse contas para BARBOSA. Fala sobre a LOJA. 
A luz de lá. Fala sobre renegociar o condomínio. BARBOSA diz que acha que "eles" vão "dançar" nisso. Conta 
que a LOJA ficou linda. Vários estão esperando dar certo para investirem também. Diz que um ator da 
malhação que esteve lá no escritório. Fez divulgação gratuita. ANDRE diz que BARBOSA vai adorar. 
BARBOSA como vão divulgar isso. Falam como se fossem sócios. Falam sobre instalarem internet. BARBOSA 
discute o que é melhor eles fazerem. Fala que o negócio está indo muito bem. ESCRITÓRIO 
COMPARTILHADO. ANDRE fala que não lucra muito, mas que se ele e BARBOSA resolverem baixar o 
condomínio, poderão lucrar uns 6.000 à 7.000. BARBOSA pergunta se tudo isso não der certo. ANDRE fala 
que se não der certo, ANDRE se fodeu em 30.000, mas ele ainda poderá aproveitar o mobiliário. Fala de 
homem da capa preta. Não deveriam ter vendido. Mas é melhor não ter caso aconteça algo relacionado ao 
capa preta. "GUINLE". Quadro. Fala sobre a BETH. Partilha. Quebrar o pau... Processo não está registrado 
no RGI ainda. BARBOSA não quer quebrar o pau... Diz que a BETH está muito deprimida. Desorientada. Fala 
em peticionar nos autos. Parte do apartamento da BETH. BARBOSA diz que não vai pedir a parte do 
apartamento. Fala da doença dela. É uma doença muito séria. Questão de humanidade. Ele está falando 
como advogado dele. Existe um caminho possível... Diz que quando registrar no RGI vai ficar pior. BARBOSA 
não está afim de se aporrinhar com isso. Fala que a FAZENDA pediu para comprovar o pagamento. ANDRE 
conta que o apartamento 619 andou para frente... Na questão dos 25%. BARBOSA fica animado. ANDRE diz 
que o JUIZ de SÃO PAULO mandou fazer o leilão dos 25%. Quer saber o que acontece se fizer o leilão. Diz 
que traçaram estratégia. GUSTAVO vai arrematar os 25%. Alinharam as ideias. Depois vai transferir os 25% 
para o BARBOSA. Acerto. BARBOSA pergunta se acha que ANDRE acredita que GUSTAVO devolve depois 
os 25% para BARBOSA. ANDRE diz que acha que sim. Não tem certeza. Ligação interrompida.  

TRANSCRIÇÃO  

 
Trecho a partir de 13'30" 
 
HNI - Carlão! Sinceramente... Deixa eu te falar... Analisando o que a gente fez até aqui... Considerando a 
possibilidade do homem da capa preta não fazer nada...  
BARBOSA - Uhum...  
HNI - A gente fez uma merda com o "GUINLE". A gente nunca deveria ter vendido o "GUINLE"... E dane-
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se. Ne? 
BARBOSA - É...  
HNI - Mas... É... Eu acho que seria... Seria... Contar com uma coisa que na dúvida é melhor não ter...  
BARBOSA - É...  
HNI - tá?  
BARBOSA - Certo...  
HNI - Eu continuo achando isso... Diante de toda a contingência... Ne? 
BARBOSA - O "GUINLE" foi uma boa, ne?  
HNI - É... Diante de toda a contingência... Havendo o problema... Havendo alguma coisa... O problema é lidar 
com o "havendo", ne? "Ah, vai acontecer ou não vai acontecer?" Ne?  
BARBOSA - É...  
HNI - Acontecendo... Essa sem dúvida foi a melhor solução...  
BARBOSA - É...  
HNI - Garantir um conforto por um período bom... Ai é vida que segue...  
BARBOSA - Certo...  
 
Continua em 14'30" 

(...)” 

 

Na ligação, ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PAZZA informava a CARLOS ROBERTO 

MARTINS BARBOSA que teriam feito algo errado ao vender “o GUINLE”, ainda que o tivessem feito 

em caráter preventivo à atuação do Excelentíssimo Juiz Federal Titular da 13ª Vara Federal, SÉRGIO 

FERNANDO MORO, referido na ligação como o “homem da capa preta”. 

Imaginava-se, à época daquela investigação, se tratar de alguma preça de obra de 

tarde. No entanto, considerando que a atividade investigativa é dinâmica e em etapas nem sempre 

pré-delineadas, com o conhecimento investigativo adquirido pela atual apuração, foi possível 

entender o real significado da ligação e dos graves crimes nela relatados. 

O “GUINLE”, na verdade, é referência ao apartamento 803 da Rua Prudente de 

Morais, 1415, Rio de Janeiro/RJ, transferido por GUSTAVO BUFFARA BUENO a CARLOS 

ROBERTO MARTINS BARBOSA com recursos de propina. 

Em tal endereço situa-se o Condomínio do Edifício Ipanema Guinle Residence 

Service: 
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No IPEI nº PR20160035 (ANEXO3), confeccionalizado com amparo em afastamento 

de sigilo decretado nos Autos nº 505516607.2015.4.04.7000/PR, bem assinalou a Receita Federal 

algumas incongruências quanto à transferência do apartamento pelo advogado GUSTAVO 

BUFFARA BUENO. 

Colaciono-as: 

 

“(...) 
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(...).” 

 

Observe-se que o provável valor de mercado do imóvel seria de R$ 3.600.000,00, ao 

passo que o preço da alienação declarado pelo então agente público foi de R$ 1.600.000,00. 
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Colaciono aqui a integralidade do “Contrato Preliminar de Venda e Compra com 

Recibo de Sinal” referido no RPJ nº 91/2018: 
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No próprio contrato havia a previsão expressa de que o preço total da transferência 

seria de R$ 3.150.000,00, ao passo que o valor escriturado para a transação somaria apenas R$ 

1.600.000,00. 

Nos dados bancários de CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA, cujo sigilo 

também foi afastado nos autos 505516607.2015.4.04.7000, evidenciaram-se algumas transferências 

para GUSTAVO BUFFARA BUENO referente a tal aquisição: 
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Os cheques nº 001449 e 001450, respectivamente no valor de R$ 300.000,00 e R$ 

100.000,00 – encontram previsão no contrato – e o cheque nº 001455 no valor de R$ 551.000,00 

foram compensados em favor de GUSTAVO BUFFARA BUENO. 

No total, houve a transferência aparentemente lícita por intermédio do sistema 

financeiro nacional de R$ 951.000,00 ao advogado investigado pela venda o imóvel em questão. 

No entanto, conforme própria previsão do contrato, teria havido o pagamento, em 

espécie, de R$ 600.000,00. Não se olvida, ainda, da transferência de US$ 150.000,00 no exterior. 

Segundo bem apontou a Receita Federal, não se encontrou movimentação bancária 

suficiente a dar azo a toda a operação de compra e venda descrita no contrato. Tampouco se 

encontrou saques nas contas de CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA no montante de R$ 

600.000,00. 

A hipótese investigativa mais acertada seria de que o ex-agente público teria pago o 

restante do valor para a compra do apartamento com recursos em espécie que reiteradamente 

recebia pela sua participação na organização criminosa atuante na área de trading da PETROBRAS. 

Referida hipótese é confirmada pelo Relatório de Inteligência Financeira nº 

37184.2.3114.4813 (ANEXO4), no qual houve a identificação de dois depósitos em espécie feitos por 

CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA em favor de GUSTAVO BUFFARA BUENO e que 

alcançavam R$ 600.000,00, senão vejamos: 
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Chama a atenção o fato de que, na segunda operação bancária, houve ainda o 

depósito de outros R$ 100.000,00 supostamente de responsabilidade do próprio advogado. É 

possível que tenha se tratado de valores também pertencentes a CARLOS ROBERTO MARTINS 

BARBOSA e entregues ao advogado para concretizar a compra e venda do imóvel com recurso 

espúrios e, mediante sofisticado expediente de fraude, dar total aparência de legalidade à transação 

do imóvel. 

Conforme diálogo telefônico mantido com ANDRE LUIZ DOS SANTOS PAZZA, 

teriam ele e o investigado considerado terem atuado mal ao vender o imóvel em questão, uma vez 

que não teria o ex-agente público sofrido medidas da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR referentemente 

ao bem. 

Após a operação de lavagem realizada em 2013 para transferência da titularidade do 

imóvel, bem identificou a Receita Federal incongruência nas DIRPFs de 2016 (Ano Calendário 2015) 

a respeito do apartamento, o qual, segundo declarado pelo investigado CARLOS ROBERTO 

MARTINS BARBOSA, teria sido devolvido a GUSTAVO BUFFARA BUENO em dação em 

pagamento, o qual ainda gerava um crédito a ser quitado junto ao ex-agente público de R$ 

1.300.000,00 – R$ 650.000,00 para CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA e R$ 650.000,00 para 

sua esposa ELIZABETH. 

Deve-se levar em conta que o investigado CARLOS ROBERTO MARTINS 

BARBOSA, ao final de 2014, conforme exposto no RPJ nº 91/2018, para garantir o proveito de seus 

recursos ilícitos, transferiu US$ 1.734.322,23 no exterior para conta administrada por GUSTAVO 

BUFFARA BUENO. 
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Cumpre dizer que houve também a transferência de recursos mantidos em conta em 

seu próprio nome, também no exterior no Banco Julius Baer da Suíça, para a conta da BUFFARA 

INVESTMENTS LTD (ANEXO5) – os extratos foram recebidos do MPF através do Ofício nº 

6547/2018, conforme referido na manifestação do evento 7 dos autos nº 50105633820184047000: 

 

 

 

Para evitar eventual constrição dos valores no exterior pela OPERAÇÃO 

LAVAJATO, CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA transferiu ao advogado GUSTAVO 

BUFFARA BUENO o total de US$ 1.769.166,05. 

Com o aprofundamento da investigação é possível se entender e se explicar os 

movimentos realizados pelos investigados. 

Possivelmente receosos com a ação persecutória, a fim de dar aparência de 

legalidade à desconstituição da compra e venda ilícita efetuada por CARLOS ROBERTO MARTINS 

BARBOSA e GUSTAVO BUFFARA BUENO, o ex-agente público declarou ao Fisco em 2016 que 

havia devolvido ao advogado o apartamento em questão. 

Diz-se aparente desconstituição porque documentos encontrados na busca e 

apreensão da 44ª fase ostensiva da OPERAÇÃO LAVAJATO revelam que o imóvel, em verdade, 

continuou em posse de CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA. 

Abaixo, são colacionadas contas digitalizadas e em nome de GUSTAVO BUFFARA 

BUENO e referentes ao imóvel da Rua Prudente de Morais, 1415, encontradas no material de 

CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA: 
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2.1./img_Item01_ItemArrecadacao01.E01/vol_vol9/Users/Beth/Downloads/Luz+CEG+NET-PM1415-APT803-Out16-

Venc05Nov2016 (2).pdf 
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Também foram encontradas contas em nome do próprio CARLOS ROBERTO 

MARTINS BARBOSA reforçando sua propriedade sobre o bem: 

 

 
2.2./img_Item01_ItemArrecadacao01.E01/vol_vol9/Users/Beth/Downloads/03833427570 (1).pdf 

 

Há, ainda, documento elaborado por CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA 

atestando sua propriedade sobre o apartamento 803: 
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2.3./img_Item01_ItemArrecadacao01.E01/vol_vol9/Users/Beth/Desktop/Light 619.pdf 

No documento, endereçado ao Condoníminio do Edifício Guinle, CARLOS 

ROBERTO MARTINS BARBOSA ainda informava que as contas de luz do apartamento deveriam 

ser entregues no endereço Avenida das Américas, 1245, Apto 3310, Barra da Tijuca, Rio de 

Janeiro/RJ. O contato seria o titular do e-mail andrepazza@bbadv.adv.br. 

Trata-se de ANDRE LUIZ DOS SANTOS PAZZA que, conforme qualificação abaixo, 

reside em tal endereço: 

 

mailto:andrepazza@bbadv.adv.br
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O endereço de e-mail informado também vincula ANDRE LUIZ DOS SANTOS 

PAZZA ao escritório BUFFARA BUENO ADVOGADOS – “@bbadv.adv.br” – e, obviamente, ao 

advogado GUSTAVO BUFFARA BUENO. 

ANDRE LUIZ DOS SANTOS PAZZA passaria a cobrir as despesas de CARLOS 

ROBERTO MARTINS BARBOSA com o apartamento objeto de lavagem de capitais. 

Constata-se, portanto, que o imóvel não retornou à posse de GUSTAVO BUFFARA 

BUENO, tendo CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA prestado informações falsas ao Fisco 
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com o fim de iludir as autoridades acerca de sua real propriedade sob bem adquirido com produto de 

crimes. 

Informações falsas também foram prestadas em processo de homologação de 

divórcio de CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA e sua esposa. Em petição de homologação 

de divórcio, assinada por ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PAZZA, na qual o ex-agente público e sua 

esposa dispõem da partilha de bens, discorrem, mais uma vez, acerca da devolução do imóvel em 

questão ao vendedor, GUSTAVO BUFFARA BUENO e do crédito gerado no total de R$ 1.300.000,00 

e devido ao casal: 
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2.4./img_Item01_ItemArrecadacao01.E01/vol_vol9/Users/Beth/Downloads/Divorcio.zip>>PeticaoAcordoDivorcio+Partilha-

Proc0390548-68-2015-8-19-0001-15VFamiliaRJ-CarlosxElizabeth-Fev012016.docx 

 

Observa-se, portanto, que ANDRE LUIZ DOS SANTOS PAZZA participava, mesmo 

na condição de advogado de divórcio de CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA, da fraude 

perpetrada pelo ex-agente público e e GUSTAVO BUFFARA BUENO para ocultação do real 

proprietário do imóvel adquirido com propina – consigne-se que a condição de advogado e as 

garantias legais dela advindas não podem constiuir proteção quanto à responsabilização por crimes 

praticados no exercício da profissão. 

Aliás, a alegada existência de um crédito de GUSTAVO BUFFARA BUENO ao ex-

agente público pode encontrar justificativa no fato de que o advogado, ao receber em seu fundo no 

exterior BUFFARA INVESTMENTS LTD. os recursos de propina que CARLOS ROBERTO MARTINS 

BARBOSA mantinha no exterior, necessitava disponibilizar tais recursos, no Brasil, ao ex-agente 

público. 

Vislumbra-se possível que tenham os envolvidos articulado uma verdadeira operação 

semelhante ao “dólar-cabo”, uma vez que CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA disponibilizou 

no exterior, para GUSTAVO BUFFARA BUENO, US$ 1.769.166,05 – ao final de 2014 e começo de 

2015 – e necessitaria de valor correspondente, a sua disposição, em território nacional. 

Vale dizer que o valor disponibilizado no exterior, pela cotação do dólar à época, 

equivalia a cerca de R$ 5.500.000,00.  

Desta forma, o alegado crédito pela devolução do apartamento, que somaria R$ 

1.300.000,00, poderia ter sido criado para justificar o repasse, no Brasil, de tal valor a CARLOS 

ROBERTO MARTINS BARBOSA. 

Tal crédito restou declarado na Escritura de Dação em Pagamento, de 02.08.2016, 

lavarada junto ao 17º Ofício de Notas do Rio de Janeiro/RJ, cujo teor segue abaixo (ANEXO6): 
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Segundo o documento, após GUSTAVO BUFFARA BUENO ter recebido de volta o 

apartamento 803 do Edifício Guinle de CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA, comprometeu-

se a devolver R$ 1.300.000,00 em oito (8) notas promissórias de R$ 162.500,00, sendo que, por não 

ter conseguido quitar sete notas, deu, em dação em pagamento, o apartamento em questão 

novamente para o ex-agente público para quitação da dívida assumida com os títulos de crédito. 

Necessário ser repetido que o alegado crédito pela devolução do apartamento 

aparenta não ter existido na realidade, haja vista que, conforme se demonstrou, tratou-se tão somente 

de sofisticada operação de lavagem de recursos executada por GUSTAVO BUFFARA BUENO, 

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PAZZA e CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA 

Nada obstante, ao que parece, GUSTAVO BUFFARA BUENO conseguiu ainda 

transferir, sob a forma de uma operação formalmente legítima, R$ 162.500,00 ao ex-agente público, 

além da própria transferência da propriedade do apartamento 803. 

Houve, em resumo, em 2016, operação envolvendo o ex-agente público, GUSTAVO 

BUFFARA BUENO e ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PAZZA para criar uma justifica aparentemente 

legal e que tornaria lícita a transferência de recursos e bens pelo advogado GUSTAVO ao ex-agente 

público como forma de compensá-lo, ainda que parcialmente, pela transferência no exterior para a 

BUFFARA INVESTMENTS LTD. 

Alías, as sucessivas trocas de titularidade do bem, todas registradas em cartórios e 

durante o curso da OPERAÇÃO LAVAJATO, foram feitas pelos investigados justamente visando 

confundir e ocultar os reais motivos e o trânsito de recursos espúrios envolvidos na venda do imóvel 

do advogado GUSTAVO BUFFARA BUENO para CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA. 

Identificou-se, ainda, novo ato de GUSTAVO BUFFARA BUENO visando compensar 

CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA pelos valores que o advogado havia recebido do então 

agente público no exterior. 

Constatou-se que GUSTAVO BUFFARA BUENO, em julho de 2016, efetuou a 

doação de um imóvel a CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA no valor de R$ 1.600.000,00. 

Trata-se do apartamento 801 do edifício situado à Rua Barão da Torre, 619, Ipanema, Rio de 

Janeiro/RJ. 

A comprovação da doação se dá pelos seguintes documentos: 
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2.5 /img_Item01_ItemArrecadacao01.E01/vol_vol9/Users/Beth/Desktop/Doacao 619/GuiaITD-SEFAZRJ-Doacao-75-Buffara-

Barbosa-BRL132K-Ven01Ago2016.pdf 
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Observe-se que se atribuiu ao imóvel, para fins fiscais, o valor de R$ 1.600.000,00, 

sendo que na própria guia da Fazenda Estadual houve previsão pelo Fisco de que o bem valeria ao 

menos o dobro disso. 

Conforme escritura da doação do ato, obtida junto ao 24º Ofício de Notas do Rio de 

Janeiro/RJ, GUSTAVO BUFFARA BUENO era representado por ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS 

PAZZA (ANEXO7): 
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Ao que tudo indica, a doação, formalmente sem ilicitudes, traduziu-se em verdadeira 

compensação de GUSTAVO BUFFARA BUENO a CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA pelo 
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recebimento de recursos deste no exterior. A operação visava, sobretudo, dissimular a origem ilícita 

do ato, uma vez que representava contrapartida do advogado pelo recebimento, no fundo BUFFARA 

INVESTMENTS LTD., dos recursos de propina mantidos por CARLOS ROBERTO MARTINS 

BARBOSA no exterior. 

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PAZZA, conforme demonstram os documentos, 

participou também de tal operação fraudulenta. 

Alías, documentos encontrados no material apreendido revelam que as contas de luz 

do apartamento 801 da Rua Barão da Torre, 619, Rio de Janeiro/RJ, continuaram a ser emitidas em 

nome de empresa de GUSTAVO BUFFARA BUENO, a BUFFARA INVESTMENTS LTDA.: 

 

 
2.7./img_Item01_ItemArrecadacao01.E01/vol_vol9/Users/Beth/Downloads/0150_160930131901_001 

(1).pdf 
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2.8./img_Item01_ItemArrecadacao01.E01/vol_vol9/Users/Beth/Downloads/Attachments_20161122.zip>>0246_16103110144

0_001.pdf 

 

Comprova-se, assim, mais uma vez a hipótese investigativa de que GUSTAVO 

BUFFARA BUENO e ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PAZZA auxiliaram, mediante a prática de crimes 

de lavagem, CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA a dispor, no Brasil, mediante intrincadas 

operações de lavagem, de parte do patrimônio ilícito que o ex-agente público angariou com os crimes 

cometidos enquanto gerente da área de trading da PETROBRAS. 

Considerando que o valor disponibilizado pelo ex-agente público no exterior ao 

advogado GUSTAVO BUFFARA BUENO alcançava cerca de R$ 5.500.000,00, mesmo com a 

doação de apartamento que valeria em torno de R$ 3.000.000,00 e a suposta quitação pela compra 

do apartamento 803 Condomínio Guinle, o advogado ainda continuaria em débito junto a CARLOS 

ROBERTO MARTINS BARBOSA. 

Outra operação que pode ter sido efetuada para que tal débito fosse saldado 

envolveria a venda do apartamento do Condominío Guinle – da qual ANDRE LUIZ DOS SANTOS 

PAZZA teria participado, conforme ligação telefônica já transcrita – e a possível aquisição de uma loja 

commercial em conjunto com o advogado ANDRE LUIZ DOS SANTOS PAZZA, objeto de diálogos 

entre ele e CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA em ligação transcrita anteriormente. 

No material apreendido, encontrou-se referência à loja 102 na Avenida Lucio Costa, 

3150, Rio de Janeiro/RJ: 
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2.9./img_Item01_ItemArrecadacao01.E01/vol_vol9/Users/Beth/Downloads/SimulacaoITBI-Loja102-Nov092016.pdf 

 

A afirmação de que tal loja estaria envolvida em novos atos de lavagem por parte de 

CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA e ANDRE LUIZ DOS SANTOS PAZZA se dá pelo fato 

de que, no mesmo local, funcionaria a empresa A L DOS SANTOS PAZZA SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS (CNPJ nº 21.063.350/0001-77), do próprio advogado: 
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Foi possível obter a Escritura Pública de Permuta do apartamento do Edifício Guinle 

– Rua Prudente de Morais, 1415, Rio de Janeiro/RJ – e da sala comercial da Avenida Lucio Costa, 

3150, cujo teor segue abaixo colacionado (ANEXO8): 
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A operação, que se constitui em novo ato de lavagem de capitais cometido por 

CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA, GUSTAVO BUFFARA BUENO e ANDRE LUIZ DOS 

SANTOS PAZZA, foi realizada da seguinte forma: o ex-agente público permutou o apartamento 803 

do Edifício Guinle com a Loja 102 da Avenida Lucio Costa; atribuiu-se o valor de R$ 2.500.000,00 ao 

apartamento e R$ 1.000.000,00 à sala comercial; o valor remanescente de R$ 1.500.00,00 foi 

transferido a CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA mediante um cheque de R$ 100.000,00 e 

um TED de R$ 1.400.000,00. 
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A empresa que adquiriu o apartamento é a CATENA PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ nº 07.807.743/0001-17). 

Observa-se, portanto, que, de certa forma, efetivamente ocorreu a venda do 

apartamento do Edfício Guinle da qual ANDRE LUIZ DOS SANTOS PAZZA se mostrava arrependido. 

O caráter espúrio da operação é mais uma vez evidente, uma vez que CARLOS 

ROBERTO MARTINS BARBOSA, ao se desfazer do imóvel adquirido com valores de propina, 

conseguiu, com auxílio de ANDRE LUIZ DOS SANTOS PAZZA e GUSTAVO BUFFARA BUENO, 

tornar-se proprietário de uma loja empregada para atividades comerciais e beneficiário do valor de 

R$ 1.500.000,00 mediante uma operação de permute formalmente e aparentemente legais, mas que, 

conforme demonstrou essa investigação, traduzem-se em atos jurídicos com caráter oculto para o 

único e exclusivo fim de dissimular a origem ilícita dos recursos que propiciaram a compra inicial do 

apartamento do Edifício Guinle. 

As operações de lavagem identificadas foram resumidas nos quadros abaixo: 
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Outro fato que chamou a atenção consistiu na identificação de boletos de condomínio 

do apartamento 801 da Rua Barão da Torre, 619 – objeto de doação de GUSTAVO BUFFARA 

BUENO a CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA – terem sido entregues no endereço residencial 

de ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PAZZA – residente na Av. das Américas, 1245, Apto 3110, Rio de 

Janeiro/RJ –, conforme se percebe abaixo: 

 

 

 
2.9./img_Item01_ItemArrecadacao01.E01/vol_vol9/Users/Beth/Downloads/CondominioMASSET-BT619-APT801-Nov16-

Venc04012017.pdf 
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2.10./img_Item01_ItemArrecadacao01.E01/vol_vol9/Users/Beth/Downloads/0150_160930131901_001 (1).pdf 

 

Torna-se possível inferir que ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PAZZA, aparentemente 

subordinado a GUSTAVO BUFFARA BUENO, efetue o pagamento de algumas despesas de 

CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA como forma de continua compensação pelos valores que 

o ex-agente público transferiu no exterior para a conta da BUFFARA INVESTMENTS e que 

necessitava dispor no Brasil. 

Necessário aqui voltar ao conteúdo de ligações telefônicas interceptadas entre 

CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA e ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PAZZA, autorizadas nos 

autos nº 5030784-76.2017.4.04.7000, e contra as quais não se pode opor quebra de garantia de sigilo 

de cliente e advogado, uma vez que tratam ambos de atos contínuos de ocultação de patrimônio e 

renda, revelando assim o cometimento de atos de lavagem de capitais. 

Na ligação nº 87510473 (AUDIO10) – Informação nº 143/2018 (ANEXO9) – constam 

trechos relevantes que demonstram que ANDRÉ LUIZ DOS SANTOZ PAZZA é o verdadeiro 
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administrador de bens e renda do investigado, possivelmente assim atuando como uma espécie de 

“testa de ferro”, protegendo o patrimônio de CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA de eventuais 

medidas constritivas. Seguem: 

 
“(...) 
ANDRÉ: Eu andei fazendo o meu eu lado de cá e é assim.. Do lado de cá o aluguel, o imóvel 
lá tá todo certinho. Parece que tá tendo um probleminha numa torneirinha daquele negocinho, 
o chuveiro higiênico lá. Ducha higiênica né.  
CARLOS: Aham.  
ANDRÉ: Lá do apartamento lá do banheiro do CHAI (??). Parece que ela tava, ela tava 
soltando um vazamentozinho lá, não tava funcionando direito aí tem que pedir pra consertar 
isso, mas o resto tá tudo cem por cento. Apartamento tá redondinho. A diarista tá, as duas tão 
no cabresto lá. Eu tive que dar um dinheiro a mais pra uma delas esse mês aí. Na verdade, 
assim, uma tá machucada né, a outra que tá substituindo. Aí a que tá machucada, pra não dar 
problema lá trabalhista. Assim, não tem nenhum vínculo trabalhista com a gente, mas é uma 
pessoa que ajuda a ver o apartamento, cuida bem entendeu. Então acho que vale a pena mil 
reais, não faz, assim, a menor diferença no negócio.  
CARLOS: O cara tá satisfeito né? 
ANDRÉ: Isso. Aí eu deixei com...pra ajudar a guria também né. A moça trabalha como diarista 
e não tem direito trabalhista nenhum né. Aí ela se machucou fica sem receber né. Não ganha 
dinheiro nem pra pagar as contas da casa. E ela vai voltar, então agora em setembro ela já 
deve estar liberada pra trabalhar lá de novo. A outra moça que tá lá tá indo bem também. A 
gente acertou o negócio de passar a roupa do cara. Fui falar com a chinesa lá, eu passei pra 
eles uns trabalhos que eu fazia porque já que eles tão cobrando aí o negócio do imposto de 
renda. Falei beleza, então eu não vou ficar mais botando dinheiro do aluguel pra pagar conta 
do apartamento. Vocês pegam e pagam direto. Não vou ficar esperando reembolso meses sem 
correção sem porra nenhuma pra ficar dando dinheiro pra vocês a troco de nada. 
 CARLOS: Eles vão pagar então tudo?  
ANDRÉ: Vão. Vão pagar tudo. Isso.  
CARLOS: Tá bom.  
ANDRÉ: Ficou acertado. E a diarista o VITOR vai pagar pessoalmente a ela lá também no final 
do mês lá. E eu continuo dando o recibo. Beleza.  
CARLOS: É. Tá tudo redondo né.  
ANDRÉ: Tudo certinho. Lá da loja eu tô devendo distribuir a ação do condomínio, tô nos 
finalmente disso aí. Lá da loja lá tô agora pra transferir a conta de luz pro meu nome pra poder 
ter alguém responsável pelo contrato lá. Hoje a luz tá funcionando, mas ninguém sabe por que 
cargas d´água, de Deus entendeu.  
CARLOS: Alguém se manifestou assim?  
ANDRÉ: Nada, nada, CARLOS. O cara lá do condomínio uma vez que eu falei lá trás pedindo 
lá as contas que tavam em débito né, isso foi em junho né? Janeiro, fevereiro, março, abril, 
maio. Foi maio. Ele falou: ah, eu vou processar. Vou cobrar o que tá devendo. Falei beleza, 
você não quer conversar mesmo? Não? Então beleza. Ele não falou mais nada comigo o 
advogado.  
CARLOS: É. Eu acho...  
ANDRÉ: Teoricamente deveria você receber uma situação aí ou eu lá na loja uma. Mas 
ninguém mandou nada.  
CARLOS: É. 
ANDRÉ: Ai eu andei conversando com aquele vizinho lá, com o seu VICENTE né, que é o 
dono das outras lojas, todas. Ele tava pleiteando lá baixar o condomínio. Falou que me ligaria 
quando tivesse uma posição. Mas não me falou nada nesses últimos quinze dias aí. 
CARLOS: Acho que a gente vai dançar naquilo ali viu.  
ANDRÉ: É, mas eu acho que vale a pena brigar judicialmente porque, assim, tem pleito 
entendeu. Tem condições. Ainda mais com o condomínio não deixando a gente nem usar a 
piscina, cara. Entendeu. É um absurdo chegar você lá com a BETH lá hoje pra tomar uma 
banho de piscina, fazer as pazes lá não tem como. Não pode? Não! Mas eu pago o condomínio 
mais caro daqui do prédio. É, mas não pode usar. Não tem cabimento entendeu. Participar de 
rateios de coisas que a gente não pode sequer usar que não tem direito entendeu. 
CARLOS: É. Eu acho muito injusto isso aí.  



 

  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
 

57 
 

ANDRÉ: É muito injusto.  
CARLOS: É.  
ANDRÉ: Fora isso, assim, tem os caras lá que ficam sondando né. Acho que tem um monte 
de gente esperando ver se esse negócio que a gente montou lá vai dar certo. Pra poder 
comprar a loja com aquilo dentro né.  
CARLOS: E como é que tá lá?  
ANDRÉ: Ah ficou lindo, CARLOS. A loja ficou linda, ficou com alma. Sabe o que eu combinei 
com a moça lá, do (ininteligível), a esposa do meu vizinho que me trouxe todo esse negócio, 
essa possibilidade de negócio aí. Eu combinei com ela de eu pagar a ela mil reais por mês por 
seis meses e ela trabalha lá mais ou menos um período integral, assim, sei lá, enquanto não 
tiver cliente ela tá abrindo um pouco mais tarde, mas quando tiver ela vai acabar tendo que 
abrir nove né.  
CARLOS: Entendi. 
ANDRÉ: A gente vai tentar essa empreitada por seis meses. Claro, eu vou tirar do meu bolso 
essa grana, mas com a expectativa de que em seis meses o negócio decole né. 
CARLOS: É.  
ANDRÉ: Teve alguns lances muito legais por causa dos contatos, assim, das pessoas que a 
gente vem fazendo. Teve um ator da malhação que precisou de um cara de designer né e ele 
acabou usando esse meu vizinho e aí o meu vizinho se reuniu com ele lá no escritório, falou 
do escritório pra ele. Ele falou: pô, que ideia irada. Pô, eu mesmo penso em ter, em alugar um 
espaço aqui, porque eu tô pensando em fazer uma parte da...de um curso que ele tava 
pensando em montar lá. Aí falou pra caramba, esses caras “famoso” fala muito, faz pouco né. 
Mas foi lá na loja, gravou um vídeo lá, publicou no Instagram dele lá com três milhões de 
seguidores. Falou o endereço, falou onde era, então, assim, uma puta publicidade de graça né.  
CARLOS: É.  
ANDRÉ: E aí o negócinho tá lindo. Eu acho que você vai chegar lá vai adorar. Agora tem que 
botar cliente pra dentro, CARLÃO. Basicamente isso né.  
CARLOS: É, mas como é que a gente vai divulgar esse negócio, cara?  
ANDRÉ: É, tá sendo divulgado, assim, eu já fiz trinta mil flyers né, que são aqueles 
papeizinhos. Muito bem-feitinhos, todos eles. E aí a gente têm distribuído eles pela Barra né. 
Pelos condomínios em volta.  
CARLOS: Aham.  
ANDRÉ: Eu digo condomínio em volta ali é o quê? É o Atlântico Sul. É o Barra Maris. A gente 
agora vai...o RODRIGO mesmo vai distribuir em alguns lugares que ele botou o mapa, tipo 
assim, sei lá, no Downtown, em alguns outros condomínios em volta ali perto da gente. É a 
galera dali que vai acabar usando aquele espaço né, CARLÃO.  
CARLOS: É.  
ANDRÉ: Eles com a loja aberta lá desde segunda-feira já tiveram algumas pessoas indo lá, 
mas ninguém chegou lá pra contratar. Vai muita gente curiosa: ah, queria ver como é que é. 
Queria conhecer as salas, os espaços. Já tá tudo montadinho entendeu?  
CARLOS: É. O que falta é cliente né, cara.  
ANDRÉ: É. E a internet na verdade. Tá assim, eu abri a loja e tudo mais, mas a gente não 
conseguiu ainda instalar uma internet lá.  
CARLOS: Entendi. Mas não é melhor a gente trazer a internet primeiro e depois buscar cliente 
ou? ANDRÉ: Não, não. Seria melhor fazer a internet primeiro e depois buscar cliente. CARLÃO, 
eu tô pra instalar internet lá tem um mês, tem quase dois meses, velho. Meu irmão, você não 
faz ideia da penúria que eu tô pra conseguir pagar pra ter internet lá. É uma coisa assim, 
praticamente um milagre dos orixás, assim, é uma coisa inacreditável, velho. Os caras sequer 
conseguiram puxar o cabo lá pra sala porque parece que a banda lá do hotel lá, aquele lado lá 
que é nossa loja la, eles desligaram toda parte de internet de lá entendeu.  
CARLOS: E como é que reativa isso?  
ANDRÉ: Aí o hub lá da Net era lá no final do estacionamento. Aí pra puxar fio de lá era, sei lá, 
tipo assim, cem metros de fio. Eram dois rolos de fio gigantes entendeu. E aí eles desistiram 
de fazer o trabalho. Aí eu pedi pra um cara lá do condomínio, da parte de manutenção de lá, 
que foi lá ver a gente montando a loja, conversou, foi dar uma abelhada lá, aí eu falei pra ele: 
pô, meu irmão, tu não consegue resolver essa parada aí não? Pô, eu te dou um dinheiro. Aí 
ele conseguiu achar um outro lugar com um ponto da Net dentro da garagem mais perto e já 
deixou o cabo apontado lá na sala. Então ele resolveu o problema estrutural, digamos assim 
né. E lá só tem Net. Não têm outras entendeu. Não posso pedir Tim, eu não posso pedir Vivo. 
Não tem outra. Só tem o diabo desses caras. Daí a gente arrumou um cara lá da Barra lá que 
ele fazia, ele instala via rádio, sei lá, um esquema diferente, pra que, sei lá, mil pratas só pra 
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eles instalar o sinal lá. A Net é duzentos.  
CARLOS: E a mensalidade quanto é que é?  
ANDRÉ: Cento e sessenta. Eu tô pegando uma internet. Cento e sessenta.  
CARLOS: Cento e setenta. 
ANDRÉ: Sessenta. Um, meia, zero. Eu tô pegando a internet de banda larga né. De sessenta 
mega pra poder atender a galera lá sem problemas eu acho. Vai dar certinho. 
CARLOS: É, cara. Eu acho que tá bem encaminhado né.  
ANDRÉ: Não, tá muito bem. Eu vou te falar, se você acompanhar nos jornais. Se você ver 
falou no Fantástico outra vez. Têm falado em muitos canais assim, tipo GNT, aquele SA, 
empresas SA lá. Aquelas reportagens de negócios novos. Mundo SA né que chama, do canal 
da Globo News. Eles têm feito muita matéria sobre esse tipo de espaço que chama escritório 
compartilhado né.  
CARLOS: É. Isso tá...  
ANDRÉ: Então assim, como negócio, CARLÃO, eu não ouvi uma pessoa. Já tiveram...já teve 
empresário lá, já teve nego grande lá olhando, falando...bá, bá. Nenhum falou assim: porra, 
que negócio merda. Escolheram mal. Acho que a gente tá certinho no negócio. Tá no momento. 
É o negócio do momento. Tá na moda pra caramba. Eu acho que pro nível brasileiro, e aí, 
infelizmente né, acho que nego é muito burro aqui ainda pra entender o que que é escritório 
compartilhado. Então acho que, na verdade, parte da falta de sucesso e atribui a nego não 
saber o quê que é né. As vantagens que é o cara ter um lugarzinho lá. Eu acho que muita gente 
não sabe o quê que é, entendeu. Que o cara pode alugar a sala dele lá, a mesinha dele lá, 
usar, e ter a empresinha dele rodando autônoma. Eu acho que nego não sabe muito bem o 
quê que é isso. É um negócio meio novo, mas tá na modinha da Globo. A Globo tá ajudando o 
negócio, sem querer, a crescer pra gente aí. Porque eles têm...tá no xodozinho deles lá.  
CARLOS: Entendi.  
ANDRÉ: Eles têm falado muito disso. E botar na internet, no Youtube , você vai ver várias 
reportagens que tiveram essa semana sobre isso. A contadora mesmo me falou: porra, mandou 
bem pra caramba, escolheu bem o negócio. Todo mundo falando disso. Que legal. “Vamo” ver. 
Acho que, como negócio, tá certo. Não lucra muito, mas se a gente baixar o condomínio vai 
lucrar uns seis, sete mil, né. Tá bom.  
CARLOS: É. Agora, se tudo isso não der certo? Eu tô otimista, mas...  
ANDRÉ: Se tudo isso não der certo eu me fudi em trinta mil mais ou menos né. Mas aí eu 
tenho as cadeiras e umas divisórias lá. Sei lá que diabo eu vou fazer com aquela merda. E a 
gente vai ter a loja lá saindo no pau com condomínio lá pra pagar e ver que diabo vai, se eles 
vão penhorar a loja, vão mandar pra leilão e não sei o quê. Tudo uma novela lá pra gente ver 
que diabo vai acontecer com aquilo lá.  
CARLOS: Isso pega mal né, mas...  
ANDRÉ: É o que dá pra fazer no momento.  
CARLOS: Hã?  
ANDRÉ: É o que dá pra fazer no momento.  
CARLOS: É.  
(...)” 
 
 

No trecho abaixo, já referido acima, observa-se que a discussão sobre a 

venda/permuta do apartamento do Condomínio GUINLE foi feita no mesmo contexto da prestação de 

contas feita por ANDRE LUIZ DOS SANTOS PAZZA quanto à gestão do patrimônio ilícito de 

CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA. 

Destaque-se o pleno conhecimento de ANDRE LUIZ SANTOS PAZZA ao afirmar 

que aquela operação, em síntese, – a permuta já descrita anteriormente, na qual, além da titularidade 

sobre uma loja, houve recebimento de R$ 1.500.000,00 – foi a melhor solução para evitar eventual 

bloqueio judicial sobre o bem adquirido com propina e, ao mesmo tempo, propiciar conforto financeiro 

a CARLOS ROBERTO MARTINSA BARBOSA: 
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“(...) 
ANDRÉ: É o que tem pra hoje. Eu, CARLÃO, sinceramente, eu vou te falar. Analisando assim 
o que a gente fez até aqui. Considerando a possibilidade do homem da capa preta não fazer 
nada né...  
CARLOS: Aham...  
ANDRÉ: A gente fez uma merda com o GUINLE né. A gente nunca deveria ter vendido o 
GUINLE e dane-se né.  
CARLOS: É.  
ANDRÉ: Mas eu acho que seria contar com uma coisa que, na dúvida, é melhor não ter.  
CARLOS: É.  
ANDRÉ: Tá? Eu continuo achando isso. Diante de toda contingência né?  
CARLOS: De que o GUINLE foi uma boa né?  
ANDRÉ: É. Diante de toda contingência, havendo o problema, né, havendo alguma coisa. O 
problema é lidar com o “havendo”. Ah, vai acontecer, não vai acontecer, né?  
CARLOS: É.  
ANDRÉ: Acontecendo, essa, sem dúvida, foi a melhor solução.  
CARLOS: É. É. 
ANDRÉ: Garantir um conforto por um período bom aí. Vida que segue. 
(...)” 
 
 

Ainda na mesma ligação, outro trecho se mostra muito relevante. Abaixo, ANDRE 

LUIZ DOS SANTOS PAZZA informa que GUSTAVO BUFFARA BUENO arremataria 25% do bem 

que havia doado a CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA – o apartamento 801 da Rua Barão 

da Torre, 619 : 

 

“(...) 
ANDRÉ: Uma notícia muito boa que aconteceu semana passada foi a questão do apartamento 
seiscentos e dezenove.  
CARLOS: Hmm. Sei. O quê que tem?  
ANDRÉ: O apartamento seiscentos e dezenove andou pra frente lá aquela questão dos vinte 
e cinco por cento.  
CARLOS: Entendi. Andou pra frente?  
ANDRÉ: Andou pra frente.  
CARLOS: É. O quê? O cara tá disposto a pagar?  
ANDRÉ: Então...o juiz lá de São Paulo mandou fazer o leilão dos vinte e cinco por cento.  
CARLOS: Entendi.  
ANDRÉ: Entendeu.  
CARLOS: Aí isso...aí vamos dizer que uma pessoa ganhou o leilão dos vinte e cinco por cento. 
Como é que fica a situação? Alô?  
ANDRÉ: Pera aí, CARLÃO, rapidinho. 
(...) 
ANDRÉ: Deu, CARLÃO.  
CARLOS: Fala. Vamos supor: vai ter o leilão, tá. Aí...  
ANDRÉ: Vai ter o leilão. Aí o GUSTAVO vai lá e vai arrematar os vinte e cinco por cento. Essa 
é a estratégia que a gente traçou com o advogado que tá acompanhando o processo lá de São 
Paulo na semana passada. O GUSTAVO vai arrematar os vinte e cinco por cento na segunda 
praça. Que aí vai cair pra cinquenta por cento o preço do negócio.  
CARLOS: Aham. Entendi. E como é que fica a situação?  
ANDRÉ: E aí ele vai lá, vai arrematar. A gente...então ele tem que tá com grana na mão pra 
fazer o negócio acontecer. Ele vai fazer. A gente falou que vai fazer. O que é ótimo né.  
CARLOS: Entendi.  
ANDRÉ: Ele demonstrou, assim, total vontade..pá...me pediu pra ir eu lá. A gente reuniu, ligou 
pros caras lá em São Paulo, conversamos com eles. Alinhamos aí a ideia do que fazer e beleza.  
CARLOS: Tá. E você acha que ele...  
ANDRÉ: Então, assim, aí com isso, com os vinte e cinto por cento, entrando no lance dele.  
CARLOS: Entendi.  
ANDRÉ: Ele falou pra mim lá e aí eu vou honrar aquele contrato que a gente tem de transferir 
os vinte e cinto por cento pra você.  
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CARLOS: Entendi.  
ANDRÉ: Tomara né.  
CARLOS: Você acha que ele tá agindo honestamente?  
ANDRÉ: Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Eu não tinha, CARLÃO, 
eu tô vivendo igual a você periférico tá. Eu não tô no meu dia a dia indo no escritório lá do 
GUSTAVO tá.  
CARLOS: Mas as portas estão abertas né?  
ANDRË: Mas as portas estão sempre abertas e eu tenho ido mais por mim. Menos por mim 
do que por ele. Porque por ele eu iria mais. Tinha até me botado nuns trabalhos novos lá. 
Lembra que eu falei de um gringo que eu fiquei rodando ali uma semana passada nã, nã, 
nã...esse cara tá trazendo aí uns trabalhos. Ele tá me botando nas fitas, assim... 
(...)” 

 

Observa-se que a ação que seria tomada por GUSTAVO BUFFARA BUENO ao final 

de 2017 visava, mais uma vez, disponibilizar recursos para CARLOS ROBERTO MARTINS 

BARBOSA, possivelmente ainda para compensá-lo pela transferência dos recursos de propina que 

havia feito ao advogado, no exterior e por meio de offshores, ao final de 2014. 

Evidente também, mais uma vez, a atuação de ANDRE LUIZ DOS SANTOS PAZZA 

em toda a trama operada pelos advogados em prol do ex-agente público. 

A ligação nº 87550246 (AUDIO11) – Informação nº 143/2018 (ANEXO9) – também 

apresenta trechos relevantes para a investigação. 

Nos trechos abaixos, evidencia-se possível atuação de ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS 

PAZZA para dissuadir o ex-agente público de cooperar com as investigações da OPERAÇÃO 

LAVAJATO ao mesmo tempo em que CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA solicitava 

esclarecimentos sobre o seu patrimônio gerido pelo advogado: 

 
“(...) 
CARLOS: Ai eu tentei, eu peguei esse celular essa tarde. Eu tentei falar..eu pedi pra falar...que 
falassem com o doutor FRAGOSO, mas eu não consegui não. Então na semana que vem vou 
falar. 
ANDRÉ: Pra avisar ele do ocorrido.  
CARLOS: É. Do ocorrido. E eu tô inclinado a mudar a minha postura em relação aos 
acontecimentos que tão ocorrendo porque vai acabar. Eu acho que talvez não haja mais tempo 
de voltar atrás da minha posição entendeu? A gente pessoalmente conversa entendeu? 
ANDRÉ: Aham. 
CARLOS: “Vamo” ver aqui se eu posso fazer alguma coisa. Sei lá. Falar. Não sei. Porque o 
tempo tá passando e nada entendeu? Ai daqui a pouco sei lá, cara, eu tô muito chateado com 
isso aí. É pra “tá” né? Entendeu. 
ANDRÉ: Claro. Não é um assunto (ininteligível) 
CARLOS: É. Coisa muito injusta. E eu tô querendo saber desses dinheiros que foram gastos 
se sobrou alguma coisa. Quanto sobrou.  
ANDRÉ: Claro. 
CARLOS: E se puder reaver. Porque a minha situação tá cada vez pior porque eu não recebo 
salário. Eu pago tudo daquela...um ano e pouco...não, dois anos. 
ANDRÉ: Lá na conta de trading de apartamento agora tinha sessenta. Tem 
sessenta...(ininteligível)...uns trinta que tem agora lá.. E eu depositei trinta em julho né? Pra 
você fiz vários depósitos. Cinco, cinco, depois mais cinco, cinco, depois mais um de dez.  
CARLOS: É né. 
ANDRÉ: Aí deixei lá na conta uns trinta. Daí...na verdade deixei na conta..é..uns vinte e pouco 
aí depois eles depositaram o aluguel desse mês, mas lá tá quase tudo certo. A menina do 
aluguel que paga as coisas lá, que sempre faz, tá de férias. Ela termina as férias em final de 
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agosto né. Aí eu tô ligando lá com a chinesa lá que tá meio que explorando lá os assuntos dela. 
Cobrei isso daí. Atrasado mesmo tinha um reembolso de quatro mil e pouco. Dava mais uns 
onze que tava atrasado aí.  
CARLOS: Entendi. 
ANDRÉ: E é isso. O resto tá entrando normal. 
CARLOS: Porque eu tenho que segurar as pontas aí até...que eu tô pagando. 
ANDRÉ: É. Dali eu só tiro o...passei  (ininteligível) os reembolsos pra ele. E dali eu tô tirando 
ali pra gastar é só adiantado as minhas coisas e as coisas que sobrariam do apartamento. 
Agora não vai pagar mais nada do apartamento a partir desse mês né. O que eu pago das 
minhas coisas lá é luz, o colégio do BE e o condomínio daqui. E é como eu tô vivendo nesses 
meses aí. 
CARLOS: Entendi. 
ANDRÉ: E só. Não fiz retirada nenhuma. Não tirei dinheiro nenhum pra mim de lá. Não mexi 
nunca em nenhuma grana de lá pra mim. Só pago conta mesmo.  
CARLOS: Entendi. 
ANDRÉ: Aí de vez em quando compensa o IPTU que, sei lá, que não pode pagar lá no site do 
Itaú Empresa. Daí eu paguei com dinheiro da minha conta. Mas enfim, porque eu tava pagando 
o colégio do BE lá...então é só fazer esse encontro de contas aí se achar necessário, mas é 
bem fácil de verificar tudo no extrato né. Não tem saque não tem nada. As transferências e 
saques de lá foram só pra tua conta.  
CARLOS: Tá bom.  
  

O trecho abaixo é extremamente relevante pois evidencia que ANDRE LUIZ DOS 

SANTOS PAZZA, certamente temerário de que eventual colaboração premiada de CARLOS 

ROBERTO MARTINS BARBOSA acabaria por implica-lo – uma vez que foram diversos os 

expedientes de lavagem de capitais operados pelo advogado e por GUSTAVO BUFFARA BUENO 

para ocultar e dissimular o patrimônio ilícito acumulado pelo ex-agente público –, tenta convencer seu 

interlocutor a apenas esperar eventual atuação contra ele, justificando que seria ele um investigado 

coadjuvante – ANDRE cita que teria conseguido informações a esse respeito junto a alguma 

autoridade, usando a expressão “o procurador lá” para tanto – e que não precisaria contar fatos 

criminosos dos quais as autoridades sequer tivessem conhecimento da existência:  

 
(trecho a partir de 9min29s até 13min17s) 
CARLOS: Eu quero conversar com o doutor FERNANDO se tem alguma coisa que possa ser 
feita que até andei querendo fazer pra melhorar a minha situação, cara. Que daqui a pouco o 
tempo vai passar e eu vou, sei lá, vou ter um problema e eu não quero ter entendeu. Se eu 
ainda posso evitar esse problema entendeu. 
ANDRÉ: Eu acho que você não tem como fazer nada disso que o senhor tá falando. É a minha 
opinião, mas eu não sei o doutor FERNANDO né.  
CARLOS: Entendi. 
ANDRÉ: Acho que a sua única opção que a gente já vasculhou, pesquisou, olhou, falou é a 
que você tá. 
CARLOS: Esperar. 
ANDRÉ: Exatamente.  
CARLOS: É cara.  
ANDRÉ: Porque mexer em coisa que você não sabe. É falar coisa que você talvez nem precisa 
falar nada porque ninguém sabe de nada. Aí acaba se afogando e se enforcando né. 
CARLOS: Entendi. 
ANDRÉ: A forca é aquela coisa lá já...a gente sabe que existe uma possibilidade enorme de 
um problema já ter sido identificado. Mas um problema, uma coisa pontual, uma situação que 
tem ainda argumentações, defesa e um monte de coisa pra fazer e ponto. Só isso. Só um 
problema pra resolver. Talvez você se mexer, falar e buscar e fazer alguma coisa você levanta, 
sei lá, outros problemas que nem existem, que nem são problemas agora e vai ter que lidar 
com uma situação muito pior. 
CARLOS: No que você presenciou, amenizou um pouquinho a coisa né? 
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ANDRÉ: O que eu presenciei era relacionado a uma coisa que não tinha a ver com você.  
CARLOS: Eles tão verificando qual é o meu... 
ANDRÉ: Era uma pessoa que tava num lugar lá que podia dar uma contravenção.  
CARLOS: Entendi. 
ANDRÉ: Só. Não era uma coisa com você.  
CARLOS: Entendi. 
ANDRÉ: Mas de qualquer jeito as pessoas que tavam ali envolvidas provavelmente também 
podem estar envolvidas, né, nas coisas que realmente...na coisa que realmente existe contra 
você.  
CARLOS: Entendi. 
ANDRÉ: Aí o mesmo sentimento que eu tive da parte que pode tá relacionada a isso que era 
lá o procurador lá né eu não senti em nenhum momento aquele sangue nos olhos persecutório 
do tipo: essa é a figura que eu tô atrás de resolver o problema. Nem de perto assim.  
CARLOS: Ele é o coadjuvante. 
ANDRÉ: Coadjuvante total. E eu acho que é exatamente a pessoa que você deveria ficar.  
CARLOS: Entendi. 
ANDRÉ: Quanto mais coadjuvante, melhor. É isso. É isso o que eu acho. Isso é o que você já 
ouviu junto comigo do doutor, né, e do outro doutor. Mas eu...conversar com o doutor e falar 
com ele o que aconteceu acho altamente relevante né. Até eu fiquei surpreso né com essa 
história toda aí e até vai ficar mais perto de você, estar dia a dia. A outra parte é escutar ele 
né, sei lá. Acho que é ele que tem que dar pitaco nisso, não sou eu. Eu não tenho que dar 
pitaco nisso. Eu tô te dizendo só a minha opinião. A minha humilde opinião falando com você 
como um amigo, não como um cliente da minha área do direito. Que não é essa a minha área 
de direito.  
CARLOS: Tá. 
ANDRÉ: Eu tó só palpitando. Mas é importante eu lhe falar. 
CARLOS: Tá.  
(...)” 
 

ANDRE LUIZ DOS SANTOS PAZZA ainda informou que essa mesma interferência 

contra eventual colaboração de CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA também teria sido 

relatada a ele por pessoa identificada por “Doutor”, em possível referência ao também advogado 

GUSTAVO BUFFARA BUENO, reponsável por diversos atos de lavagem em prol do ex-agente 

público e quem também teria receio com eventual postura colaborador do ex-gerente da 

PETROBRAS. 

A referência que CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA fez de comunicar a 

advogado chamado “FERNANDO” sua intenção de colaborar permite, em cotejo com outras ligações 

interceptadas, concluir poder se tratar do advogado criminalista Fernando Fragoso, OAB/RJ nº 

21.600. Tratam-se das ligações 87546441 (AUDIO12) e 87546461 (AUDIO13), na qual a ex-posa de 

CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA aparenta ter ameaçado revelar ao advogado Fernando 

Fragoso, referido no áudio por “FRAGOSO”, os motivos pelos quais estaria desejando vender o 

apartamento que residia – possivelmente por também ter sido adquirido com valores de propina (AIT 

240/2017 – ANEXO14): 

 

CARLOS BARBOSA x BETH  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

(21)997289922 Não identificado 17/08/2017 13:11:14 00:01:26 87546441 

RESUMO 

 
BARBOSA x BETH - Diz que já colocou apartamento a venda. Diz que vai mostrar para Dr. FRAGOSO o 

motivo que ela está vendendo. Fala que se ela contar para o Dr. FRAGOSO, ela vai fuder ele. Discutem. 
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TRANSCRIÇÃO  

 
C- Alô? 
B- É só para te avisar que eu já coloquei o apartamento a venda...  
C- Tá... Tudo bem...  
B- A posição é que vai vender...  
C- Tá...  
B- E depois eu vou mostrar para o Dr. FRAGOSO o motivo pelo qual eu estou vendendo... Para eu não 
passar por maluca...  
C- Tá...  
B- A minha...  
C- BETH, deixa o Dr. FRAGOSO em paz... Se não ai acabou...  
B- Não! Não vou deixar ele não...  
C- Você vai fuder comigo BETH... Pelo amor de DEUS... O cara é alto nível...  
B- E você fudeu comigo...  
C- Ah, quer dizer que você quer que eu me dane? Dá pior maneira... Olha, não fala não! Dá pior maneira 
possível...  
B- Ah, tadinho... Começa a chorar ai e a tremer que mamãe aparece... Tá? Oh...  
C- Vem, cá... Olha... Se você... Fizer o pior... E acontecer o pior comigo...  
B- O que que é pior para você? 
C- Nada! Vou desligar! 
 

 

 

CARLOS BARBOSA x BETH 

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

(21)997289922 Não identificado 17/08/2017 13:13:29 00:03:44 87546461 

RESUMO 

 
BARBOSA x BETH - Ele pede para ela não falar as coisas no telefone. Diz para não falar com Dr. 

FRAGOSO. Diz que pode vender o apartamento. É dela. Falam sobre o cachorro. Ela não quer mais o 
cachorro. Ela diz que o cachorro não entra mais na casa dela. Ele não quer que ela prejudique ele em outros 
aspectos. Ela ameaça contar tudo. 
 

TRANSCRIÇÃO  

 
C- BETH! Segura essa boca no telefone! Pelo amor de DEUS! Não vai nada de FRAGOSO não, tá? 
B- Tá! Mas eu tenho o direito de vender o apartamento...  
C- Tem! O apartamento é seu... O apartamento não é meu não! 
B- Então eu posso vender e ir embora para NITEROÍ?  
C- Pode! 
B- E nunca mais ver a cara de ninguém...  
C- Pode! 
B- Eu tenho esse direito.  
C- Tem! É teu! Tá? Ele é seu! Faz o que você quiser...  
B- Mas não vai ser traição baixa não!  
C- Não...  
B- Traição baixa...  
C- Não... Você tá me falando... Na hora que você tá me falando... Você está sendo honesta... Você está 
sendo leal... Você está sendo transparente...  
 
Continua 00’50” 
 

 

Chamou a atenção que na ligação nº 87550246, ANDRE LUIZ DOS SANTOS PAZZA 

demonstrava estar controlando a ex-esposa de CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA, 
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possivelmente para garantir que não informasse a ninguém acerca das ilicitudes que, ela enquanto 

esposa do ex-agente pública, tinha conhecimento – vale dizer que, conforme documentos 

encaminhados pela Suíça, ELIZABETH SIMOES LOVISI BARBOSA, era cotitular das contas no 

exterior em que CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA recebia propina e, portanto, tinha 

conhecimento dos crimes praticados pelo seu então marido, além, claro, das operações imobiliárias 

realizadas desde 2013 com o fim de dissimular a origem ilícita do patrimônio angariado pelo ex-agente 

público: 

 
“(...) 
(trecho a partir de 15min58s até 16min47s) 
ANDRÉ: Isso aí não tem como continuar, pô, mas eu acho que todo o esforço, seja qual for, é 
válido. Até vender o apartamento. De verdade pô. Se for pra evitar de..e melhor ... 
CARLOS: Mas ela vai vender... 
ANDRÉ:  E vida melhor pra vocês. 
CARLOS:...fica tudo pra ela. 
ANDRÉ: Não. Ela não. Isso que eu fiquei preocupado ontem, por isso que eu fiquei falando 
com ela. Eu não tô aqui de bobeira né. Parte do meu contato com ela lá é técnico né. Nada tá 
sendo falso nem nada, claro, eu gosto da BETH, mas de qualquer jeito eu não posso deixar 
ela voando por aí e falando com qualquer um né e tomar alguma atitude, apesar de ela poder. 
Mas ela não tá nem fazendo tá, é só aquele jeitão dela de falar que tá ofendida por ela não 
poder ir aí no hospital te visitar. É basicamente isso. 
(...)” 

 

As ligações telefônicas revelam, portanto, que ANDRE LUIZ DOS SANTOS PAZZA, 

além de auxiliar GUSTAVO BUFFARA BUENO em diversas operações imobiliárias que visaram 

favorecer CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA a usufruir do patrimônio ilícito por ele 

angariado mediante diversos crimes na PETROBRAS, também estava, em coação dissimulada, 

impedindo eventual postura colaborativa com a investigações por parte do ex-agente público, bem 

como certificando-se que também nenhuma informação sobre os crimes praticados por CARLOS 

ROBERTO MARTINS BARBOSA fossem dadas por sua ex-esposa ELIZABETH SIMOES LOVISI 

BARBOSA. 

Evidente, portanto, não só a participação de ANDRE LUIZ DOS SANTOS PAZZA 

nos atos de lavagem de capitais travestidos de regulares operações imobiliárias realizados em favor 

de CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA, como também sua atuação para impedir que tanto o 

ex-agente público quanto sua ex-esposa colaborassem com as autoridades persecutórias, uma vez 

que tal postura eventualmente implicaria sua responsabilização criminal pelo crime de lavagem de 

dinheiro. 

Constatou-se também que a dissuasão de CARLOS ROBERTO MARTINS 

BARBOSA também teria sido realizada por GUSTAVO BUFFARA BUENO, conforme excertos da 

ligação nº 87550246. 

Por sua vez, a ligação nº 87510473 ainda revelou que, ao final de 2017, ainda seriam 

empreendidos atos tanto por GUSTAVO BUFFARA BUENO quanto por ANDRE LUIZ DOS SANTOS 
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PAZZA para novas transferências de recursos, a título de compensação pelos recursos que CARLOS 

ROBERTO MARTINS BARBOSA transferiu ao final de 2014 a BUFFARA INVESTMENTS LTD. no 

exterior, para o ex-agente público a partir de motivos aparentemente legais – no caso, GUSTAVO 

arremataria 25% do apartamento que havia doado ao ex-agente público, transferindo a parte 

posteriormente a ele. 

Em síntese, estão presentes novos fundamentos para decretação das medidas 

cautelares contra GUSTAVO BUFFARA BUENO, em especial a prisão preventiva do advogado, uma 

vez que, desde 2013 até o presente ano, vêm realizando reiteradas operações imobiliárias para 

conferir aspecto de licitude aos recursos e bens delas advindas, garantindo assim que CARLOS 

ROBERTO MARTINS BARBOSA continue a dispor dos recursos espúrios indevidamente auferidos 

às custas dos cofres da PETROBRAS. 

ANDRE LUIZ DOS SANTOS PAZZA, da mesma forma, participou – aparentemente 

só não auxiliou na compra e venda do apartamento do Condomínio Guinle em 2013 – das operações 

imobiliárias ilícitas posteriores em favor do ex-agente público, havendo indícios de que atua como 

gestor de patrimônio oculto de CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA, protegendo-o, assim, de 

eventuais medidas constritivas. 

Da mesma forma, a prisão preventiva de ambos faz-se ainda mais necessária para 

que evitem continuar a dissuadir CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA de confessar seus 

crimes, uma vez que não o fazem na condição de advogados criminalistas do ex-agente público e 

tampouco visando determinar a estratégia de sua defesa técnica. Assim agem buscando garantir que 

o ex-gerente da PETROBRAS não divulgue as autoridades persecutórias seus crimes praticados na 

estatal e, sobretudo, os crimes posteriores de lavagem de patrimônio espúrio realizado em conjunto 

com GUSTAVO BUFFARA BUENO e ANDRE LUIZ DOS SANTOS PAZZA.  

Trata-se, portanto, de evidente coação de investigado e testemunha, razão pela qual 

se mostra extremamente necessária a decretação das prisões preventivas para conveniência da 

instrução criminal. 

Ainda foram identificadas diversas empresas vinculadas a GUSTAVO BUFFARA 

BUENO e que podem ter sido utilizadas para as complexas e reiteradas operações imobiliárias 

realizadas pelo advogado e por ANDRE LUIZ DOS SANTOS PAZZA e que demandam autorização 

judicial para o cumprimento de buscas e apreensões. 

Constatou-se a abertura da empresa PLENTIFUL GROWTH LTD (CNPJ nº 

24.211.319/0001-24), com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, em 19.02.2016, cuja sócia é a BFF 

RECUPERADORA DE CRÉDITO LTDA (CNPJ nº 22.824.622/0001-77), administrada por GUSTAVO 

BUFFARA BUENO. A BFF RECUPERADORA DE CRÉDITO ainda é sócia de outra empresa situada 

no exterior, a BFF INTERNATIONAL (CNPJ nº 24.097.372/0001-46): 
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A empresa BUFFARA BUENO ASSESSORIA EMPRESARIAL 

REPRESENTACOES LTDA também integra nebuloso núcleo empresarial criado por GUSTAVO 

BUFFARA BUENO, conforme se observa do quadro informativo abaixo: 
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Entre os sócios da empresa estão, além de GUSTAVO BUFFARA BUENO, a 

BUFFARA INVESTMENTS LTD. – justamente a empresa no exterior que recebeu recurso de propina 

de CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA – e HILDA FERREIRA ZANONI, pessoa citada em 

denúncia anônima juntamente com GUSTAVO por atuar como “laranja” do advogado – a denúncia 

consta da representação do evento 1. 

Razoável, portanto, que os endereços no Brasil de tais empresas sejam objetos de 

buscas e apreensões para aprofundamento das atividades ilícitas empreendidas por GUSTAVO 

BUFFARA BUENO. 

 

* * * 

 
Considerando se tratar de representação complementar, importante consignar que o 

Relatório de Inteligência Financeira nº 37184.2.3114.4813 (ANEXO4) ainda trouxe elementos que 

reforçam os fundamentos para expedição de mandado de busca e apreensão contra EDUARDO 

PAULINO INNECCO. 

Conforme constante da representação inicial, contra o investigado pairam fundadas 

suspeitas de que ele também efetuava o pagamento de propina aos agentes públicos da área de 

trading da PETROBRAS para obtenção de melhores preços para as operações de compra e venda 

de combustíveis efetivadas com as empresas que representava. 

O Relatório de Inteligência Financeira nº 37184.2.3114.4813 identificou diversos 

saques em espécie de altos valores realizados por EDUARDO PAULINO INNECCO e que podem, 

dado todo o contexto investigativo já apresentado, traduzir-se em operações bancárias realizadas 

para propiciar o pagamento em espécie dos compromissos de corrupção efetuados juntos aos 

agentes públicos. 

Abaixo, o rol de saques em espécies suspeitos identificados: 
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Ao todo, foram identificados seis (6) saques em espécie no total de R$ 747.000,00 

(setecentos e quarenta e sete mil reais) efetivados por EDUARDO PAULINO INNECCO. 

 

* * * 

 
Houve, ainda, importante obtenção de provas por meio de cooperação jurídica 

internacional junto às Autoridades Portuguesas. 

Por intermédio do Ofício nº 7055/2018/CGRA-DRCI-SNJ-MJ (ANEXO15 a 

ANEXO20), a Procuradoria-Geral da República atendeu à decisão judicial de afastamento de sigilo 

da conta nº 45246297282, em nome de JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, no Banco Millenium, em 

Portugal, a qual era utilizada por CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA para recebimento de 

acertos de corrupção pelos crimes praticados pela organização criminosa que integrava – autos nº 

5010563-38.2018.4.04.7000. 

Pelo material recebido, observa-se que a conta foi aberta, em 2004, pelo então agente 

público e por seus pais JOAQUIM PEREIRA DA SILVA e DEOLINDA RODRIGUES DA SILVA: 
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O Banco Millenium disponibilizou os comprovantes dos pagamentos de propina 

identificados nesta investigação em prol da referida conta, conforme se observa abaixo: 
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Dois detalhes chamam a atenção. O endereço de domicílio indicado foi um endereço 

no Rio de Janeiro/RJ, não sendo impossível supor que assim se tenha procedido para que extratos e 

comprovantes da conta fossem encaminhados para referido logradouro e, assim, estivessem à 

disposição do ex-agente público CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA. 

Além disso, observa-se que o pagamento era indicado por “ORDEM DE 
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PAGAMENTO DO ESTRANGEIRO”. A mesma designação foi encontrada em outras transferências 

efetuadas para a conta, que foi movimentada por créditos de transações recebidas do exterior e por 

débitos de tais montantes para investimentos vinculados à conta – houve resgates dos investimentos 

(créditos) e novas aplicações (débitos). 

Essa consideração é importante porque permite concluir que todos os recursos 

ingressos na conta originaram-se dos crimes de corrupção praticados por CESAR JOAQUIM 

RODRIGUES DA SILVA. Acaso se tratasse de conta corrente de uso cotidiano de se pai, JOAQUIM 

PEREIRA DA SILVA, cidadão português, inúmeras movimentações bancárias teriam sido 

identificadas. 

O primeiro extrato impresso data de 2010, uma vez que o lapso temporal de quebra 

não abarcou os períodos anteriores. Nada obstante, já é possível identificar a existência de um saldo, 

em investimentos, de EUR 24.797,69 provavelmente oriundo de propinas: 

 

 

 

As demais transações oriundas do exterior e que, ao que tudo indicam, também eram 
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fruto de corrupção, seguem discriminadas abaixo: 

 

1) EUR 26.175,06 em 28.06.2011, oriundos de pagamento do exterior – “Ord.Pgt.do 

Estrag.” –  imediatamente transferidos para investimentos: 

 

 

 

2) EUR 32.323,59 em 15.07.2011, oriundos de pagamento do exterior – “Ord.Pgt.do 

Estrag.” –  imediatamente transferidos para investimentos: 

 

 

 

3) EUR 2.083,48 em 15.09.2011, oriundos de pagamento do exterior referente ao 

esquema de aluguel de tanques de armazenamento de combustível – “Ord.Pgt.do 

Estrag./STORAGE AUGUST” –  imediatamente transferidos para investimentos 

(trata-se de transação que já havia sido identificada na investigação): 

4) EUR 17.529,34 em 16.09.2011, oriundos de pagamentos do exterior referente 

aos acerto criminosos na área de trading – “Ord.Pgt.do Estrag.”–  imediatamente 

transferidos para investimentos: 

5) EUR 42.183,62, em 19.09.2011, oriundos de pagamentos do exterior referente 

aos acerto criminosos na área de trading – “Ord.Pgt.do Estrg./BROKERAGE –  
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imediatamente transferidos para investimentos (transação que já havia sido 

identificada na investigação): 

 

 

 

6) EUR 22.489,52 em 25.10.2011, oriundos de pagamento do exterior – “Ord.Pgt.do 

Estrag.” –  imediatamente transferidos para investimentos: 

 

 

 

7) EUR 2.620,09, em 01.11.2011, oriundos de pagamento do exterior – “Ord.Pgt.do 

Estrag./INVOICE 11020018” –  imediatamente transferidos para investimentos 

(trata-se de transação que já havia sido identificada na investigação): 

8) EUR 20.375,99 em 16.11.2011, oriundos de pagamento do exterior – “Ord.Pgt.do 

Estrag.” –  imediatamente transferidos para investimentos: 
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Ao todo, desde 2010, CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA recebeu, através 

de oito (8) distintos pagamentos, EUR 165.780,69. 

Em 17.07.2013, há transferência final dos recursos mantidos na conta, no total de 

EUR 201.554,85, para possível conta vinculada diretamente ao então agente público CESAR 

JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA – “TRF P/ cesar”: 

 

 

 

A conta não foi encerrada, mas, dada a retirada dos recursos de propina para conta 

possivelmente vinculada diretamente ao ex-funcionário da PETROBRAS, a ordem de sequestro dos 

valores remanescentes não pode ser cumprida. 

Disso decorre, mais uma vez, a necessidade da prisão preventiva de CESAR 

JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA, haja vista continuar ele a dispor de vastos recursos de propina 

em local incerto e não sabido. 

Conforme aventado na representação do evento 1, o investigado detém vastos 

recursos em conta no exterior no mesmo banco da conta acima detalhada, sendo extremamente 

possível que todos os valores lá mantidos sejam fruto de corrupção e, assim, para que se cesse a 

possibilidade concreta de que seja tal patrimônio dissipado, apenas a medida cautelar extrema 

mostra-se eficaz para tanto. 
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* * * 

 

Por todos os motivos apresentados, a POLÍCIA FEDERAL, por intermédio da 

Autoridade Policial signatária no pleno gozo de sua legimitidade postulatória conferida por lei e pela 

Constituição, REPRESENTA à Vossa Excelência, em caráter complementar à representação do 

evento 1: 

 

(A) Pela intimação dos membros da Força-Tarefa Operação Lava-Jato no 

Ministério Público Federal/Procuradoria da República no Paraná para elaboração de 

parecer; 

 

(B) Pela manutenção do sigilo do presente procedimento enquanto não houver a 

execução, em sua integralidade, das medidas que vierem a ser deferidas. 

 

(C) Pela decretação da prisão preventiva de ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS 

PAZZA (CPF nº 052.316.237-50) para garantia da ordem pública e da conveniência 

da instrução criminal; 

 

(D) Pela expedição de mandados de busca e apreensão nos endereços, a 

serem oportunamente apresentados – estão sendo finalizados os levantamentos e 

confirmações sobre cada logradouro –, de ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PAZZA (CPF 

nº 052.316.237-50), A L DOS SANTOS PAZZA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

(CNPJ nº 21.063.350/0001-77), BFF RECUPERADORA DE CRÉDITO LTDA (CNPJ 

nº 22.824.622/0001-77) e BUFFARA BUENO ASSESSORIA EMPRESARIAL 

REPRESENTACOES LTDA (CNPJ nº 21.388.488/0001-46); 

 

(E) Pela expedição de mandado de busca e apreensão específico para o 

escritório de advocacia BUFFARA BUENO ADVOGADOS (CNPJ nº 

06.337.707/0001-74), sede do Rio de Janeiro/RJ, a ser cumprido com representante 

da OAB/RJ, para a apreensão dos seguintes elementos de prova: 

- Dados de abertura, extratos, e-mails e demais documentos que guardem 

relação com a conta em nome de BUFFARA BUENO ADVOGADOS, IBAN CH37 

08755 0658479001 00, mantida no Pictet & Cie, e com o recebimento de US$ 
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150.000,00, em 16.05.2013, da conta em nome de GUARDIAN GROWTH 

LIMITED; 

- Dados de abertura, extratos, e-mails e demais documentos que guardem 

relação com a conta em nome de BUFFARA INVESTMENTS LTD, nº 3761-1088, 

ABA 121000248, mantida no Well Fargo Bank, N.A., na 420 Montgomery Street, 

San Francisco, CA, USA, e com o recebimento de US$ 1.734.322,23, em 

12.11.2014, da conta em nome de COVERWOOD INVESTMENTS S.A. e de US$ 

34.843,82, em 21.01.2015, da conta pessoa física de CARLOS ROBERTO 

MARTINS BARBOSA no Julius Baer da Suíça; 

- Emails e demais documentos eletrônicos que tenham relação com CARLOS 

ROBERTO MARTINS BARBOSA (CPF nº 783.991.307-53), ANDRÉ LUIZ DOS 

SANTOS PAZZA (CPF nº 052.316.237-50) e eventuais atividades prestadas 

para tais pessoas, autorizando-se acesso, para tanto, à conta de e-mail de 

GUSTAVO BUFFARA BUENO - gbuffara@bbadv.adv.br – e dos servidores do 

escritório de advocacia; 

- Documentos físicos que tenham relação com CARLOS ROBERTO MARTINS 

BARBOSA (CPF nº 783.991.307-53) ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PAZZA (CPF 

nº 052.316.237-50) e eventuais atividades prestadas para tais pessoas;  

- Documentos físicos que tenham relação com HILDA FERREIRA ZANONI (CPF 

nº 317.501.509-30) e eventuais atividades prestadas para tal pessoa;  

- Documentos físicos e digitais relativos as tratativas, conversas e efetiva venda, 

doação e dação em pagamento, ou qualquer outra operação comercial e/ou 

imobiliária envolvendo o imóvel: apartamento 803 do edifício localizado na Rua 

Prudente de Morais, nº 1415, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ; 

- Documentos físicos e digitais relativos as tratativas, conversas e efetiva venda, 

doação e dação em pagamento, ou qualquer outra operação comercial e/ou 

imobiliária envolvendo o imóvel: apartamento 801 do edifício localizado na Rua 

Barão da Torre, 619, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ; 

- Documentos físicos e digitais relativos as tratativas, conversas e efetiva venda, 

doação e dação em pagamento, ou qualquer outra operação comercial e/ou 

imobiliária envolvendo o imóvel: loja nº 102, localizado na Avenida Lucio Costa, 

3150, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ; 
 

(F) Pelo bloqueio das contas em instituições financeiras nacionais mantidas em 

nome e/ou que constem como procurador de de ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PAZZA 

mailto:gbuffara@bbadv.adv.br
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(CPF nº 052.316.237-50), A L DOS SANTOS PAZZA SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS (CNPJ nº 21.063.350/0001-77), BFF RECUPERADORA DE 

CRÉDITO LTDA (CNPJ nº 22.824.622/0001-77) e BUFFARA BUENO ASSESSORIA 

EMPRESARIAL REPRESENTACOES LTDA (CNPJ nº 21.388.488/0001-46); 

(G) Pelo bloqueio e sequestro dos saldos da conta no exterior, em nome de 

CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA, nº 45438798535, Banco Millennium 

BCP, Portugal, uma vez que se tratam de produto de crime, a ser cumprido mediante 

competente pedido de cooperação jurídica internacional; 

 

(H) Pelo sequestro do apartamento nº 801, localizado no ddifício situado à Rua 

Barão da Torre, 619, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, adquirido por CARLOS ROBERTO 

MARTINS BARBOSA com recursos ilícitos; 

 

(I) Pelo sequestro da loja nº 102, localizado na Avenida Lucio Costa, 3150, 

Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, adquirido por CARLOS ROBERTO MARTINS 

BARBOSA com recursos ilícitos; 

 

Respeitosamente, 
 
 
 
  

 
 
  

FILIPE HILLE PACE 
Delegado de Polícia Federal 

2ª Classe - Matrícula nº 19.291 

 


