
 

1 
Rua Ewerton Visco, 290 Ed. Boulevard Side Empresarial, sala, 1501, Caminho das Arvores, CEP 41820-022, Salvador – Bahia 
71 3452-3330 | 71 99183-0998 | cmadv@castromarques.com.br 

EXMº SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA SECÇÃO 
JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAULO ROBERTO VALENTE GORDILHO, Réu, já 
devidamente qualificado, vem, por seus advogados infrafirmados, nos autos da 
AÇÃO PENAL, que tramita no MM. Juízo sob o nº 5021365-
32.2017.4.04.7000/PR, promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL, com fulcro no art. 403, §3º, do Código de Processo Penal, 
tempestivamente, apresentar suas razões de ALEGAÇÕES FINAIS, nos 
termos em que, a seguir, expõe e requer: 
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I – BREVE SINOPSE DOS AUTOS 

O Ministério Público Federal ofereceu Denúncia contra o 
Denunciado e outros 12 Denunciados, imputando a si a suposta prática, por 03 
vezes, do crime de lavagem de dinheiro, na sua forma majorada, previsto no art. 
1º c/c art.1º, §4º, da Lei 9.613/98. 

A Acusação alegou na Denúncia, de forma sintética e 
exclusivamente no que concerne ao Denunciado, que Leo Pinheiro teria lhe 
solicitado, na condição de Diretor Técnico da OAS, que o acompanhasse numa 
visita ao Sítio de Atibaia para verificar a implementação de benfeitorias no local, 
notadamente a reforma de uma cozinha, a pedido de Lula.  

Após a visita ao Sitio, teria o ora Denunciado realizado um 
esboço do projeto da cozinha que teria sido apresentado a Lula e Marisa para 
que o aprovassem, o que teria ocorrido, dando ensejo à contratação da empresa 
Kitchens Indústria e Comércio Ltda e à marcação de reunião para se efetuar a 
sua contratação. A reunião teria ocorrido na sede empresa OAS, na Av. 
Angélica, em São Paulo, com a presença do ora Denunciado, Roberto Moreira e 
uma estagiária, além do funcionário da Kitchens, Rodrigo Garcia, sendo 
passadas todas as medidas da cozinha para elaboração do projeto inicial por 
esta empresa. 

Consta ainda da Denúncia que Lula, Leo Pinheiro, Fernando 
Bittar e o ora Denunciado teriam ajustado que deveria ser ocultado o emprego 
de recursos pela OAS e o destinatário final das benfeitorias, de sorte que toda a 
negociação deveria ser realizada em nome de Fernando Bittar. 

Com a aprovação do projeto por Lula e Marisa, teria o ora 
Denunciado acertado o preço com a Kitchens em R$170.000,00 (cento e setenta 
mil reais), que teria sido pago com valores provenientes dos crimes 
antecedentes e abatido do caixa geral de propinas gerenciado por João Vacari. 
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Os valores teriam sido pagos em nome do Denunciado Fernando 
Bitar a fim de ocultar e dissimular a origem criminosa dos valores pagos pela 
OAS. 

O pagamento teria sido realizado em espécie pelo ora 
Denunciado, na sede da empresa Kitchens, sendo o 1º repasse no valor de 
R$50.000,00, entre os dias 27 e 28.03.2014; o 2º repasse no valor de 
R$92.424,03, entre os dias 24 e 25 de abril; e o 3º repasse no valor de 
R$27.575,03; tendo sido emitidas por esta empresa as notas fiscais nºs 
000.027.608, com data de 14.05.2014, a de nº 000.028.195, com data de 
22.05.2014 e a de nº 00014670, todas em nome de Fernando Bittar a pedido do 
ora Denunciado, em ajuste com Lula, Leo Pinheiro e o Fernando Bittar.  

Ao fim da Denúncia, o Ministério Público Federal pugnou pela 
citação dos Denunciados e sua posterior intimação para audiência, além da 
condenação dos mesmos nas penas da capitulação contida na Denúncia, além 
de requerimentos de praxe. 

Em seguida, foi recebida a Denúncia e determinada a citação dos 
Denunciados para oferecerem Defesa no prazo de 10 (dez) dias. 

Foi apresentada Resposta a Acusação, consoante evento 49, na 
qual, em síntese, foi alegada inépcia da Denúncia ante a ausência dos requisitos 
exigidos no artigo 41, do CPP, vez que não constam na referida peça, de forma 
precisa e expressa, todas as circunstâncias do suposto evento delituoso 
imputado ao Denunciado, restringindo-se, apenas, a referir que este teve 
participação com os demais denunciados em prática delitiva. 

O Denunciado alegou, ainda, na sua Defesa preliminar o 
cerceamento de defesa, face ao prazo exíguo concedido para a apresentação 
da referida Defesa. 

Foi alegado, por fim, o não cabimento da responsabilidade 
objetiva, tendo em vista que não se pode admitir que seja atribuída ao 
Denunciado a prática delituosa tão somente por exercer o cargo de Diretor 
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Técnico da OAS EMPREENDIMENTOS, de modo que é indispensável que se 
descreva a efetiva participação de cada Denunciado na suposta prática 
delituosa, sob pena de se estar acolhendo a responsabilidade objetiva, o que, 
diga-se, é expressamente vedada pelo Direito Penal Pátrio. 

O MM. Juízo não acolheu as preliminares arguidas pelo Réu na 
sua Defesa Preliminar, sob o fundamento de que, naquela fase processual, não 
cabe exame aprofundado das provas, algo somente viável após a instrução e o 
exercício do direito de defesa, bastando analisar se a exordial acusatória tem 
justa causa, ou seja, se é amparada em substrato probatório razoável, 
consoante evento 96. 

Sustentou-se ainda que, em que pese pairasse dúvidas neste 
MM. Juízo quanto ao dolo do Réu, não seria aquele o momento apropriado para 
absolvê-lo sumariamente pela inviabilidade do aprofundamento na questão 
probatória, restando necessária a instrução criminal para aferição do elemento 
subjetivo. 

Neste ponto, ressaltou que recentemente este MM. 
Juízo absolveu o Réu por ausência de prova de dolo na ação 
penal conexa nº 5046512-94.2016.4.04.7000. 

Posteriormente, foram colhidos os depoimentos das testemunhas 
arroladas pela acusação e pelas defesas, respectivamente, bem como foram 
realizados os interrogatórios dos denunciados. 

O Ministério Público, em sede de Razões Finais, pugnou, ao fim, 
pelo julgamento procedente da ação penal, com a condenação do ora 
Denunciado pela prática, por 3 (três) vezes, do crime de lavagem de dinheiro, 
em sua forma majorada, previsto no art. 1º c/c o art. 1º § 4º, da Lei nº 9.613/98, 
conforme evento 1.354.  

Por fim, foi concedido à Defesa o prazo legal para apresentação 
das Razões Finais, o que ora se faz tempestivamente. 
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Tecido breve relato dos autos, argui o Denunciado: 

De logo, por economia processual, reitera o Denunciado as 
preliminares arguidas em sede de Defesa Preliminar, notadamente a Inépcia da 
Denúncia, o não cabimento da responsabilidade objetiva, e o cerceamento de 
defesa, fazendo-se as razões nela transcritas como se nesta estivessem. 

II – DO MÉRITO 

Caso não sejam acolhidas as preliminares arguídas, que não se 
crê, data venia, passa o Denunciado à análise do mérito.  

O Denunciado é Arquiteto e Urbanista tendo cursado a Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da UFBA durante o período de 1967 a 1971, com 
vasta experiência em atividades relacionadas à engenharia civil, tendo 
vivenciado todas as etapas, desde a fase inicial até a fase de gerenciamento 
pleno, em nível diretivo e de detalhamento de políticas e diretrizes técnicas e 
comerciais, sob seus diversos aspectos, envolvendo trabalhos em obras e fora 
delas, em pequenas e grandes corporações. 

Desde 1972, trabalhou o Denunciado liderando equipes de 
engenheiros, arquitetos e administradores nas maiores empresas de construção 
civil do país, com enorme experiência na administração de obras, projetos, 
contratos, comercialização de grandes contratos, os mais variados possíveis, 
envolvendo fundações, obras de artes especiais, edificações em geral, obras 
pesadas, obras industriais, inclusive possui acervo técnico, atestado e cat do 
Crea de praticamente todas as obras em que atuou. 

No que tange à atuação do Denunciado na OAS 
Empreendimentos diante dos fatos imputados na Denúncia, o mesmo ingressou 
nesta em idos de setembro de 2008, sendo demitido em dezembro de 2014. 
Desempenhou suas atividades laborativas durante os anos 2008, 2009, 2010, 
até outubro de 2011, exercendo a função de Diretor de Excelência em apoio ao 
Diretor de Engenharia, no comando das disciplinas de Qualidade, Segurança do 
Trabalho, Meio Ambiente (QSMA), como se vê de organograma anexo. 
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No exercício da função de Diretor de Excelência, o Denunciado 
desenvolveu diversos trabalhos como por exemplo o Programa “oas.tec”, com 
23 (vinte e três) PES (Procedimentos de Execução de Serviços), trabalho este 
com mais de 1000 (mil) páginas onde ensina como executar edificações prediais 
(residenciais e comerciais) com qualidade, simplicidade e de forma organizada. 
Foi desenvolvido também o Programa de Segurança do Trabalho e de Meio 
Ambiente e também Plano de aderência dos gerentes e engenheiros a 
assimilação de novas tecnologias de construção. 

Em novembro de 2011 até dezembro de 2013, o Denunciado 
assumiu a Diretoria de Engenharia acumulando as duas funções de Excelência 
e de Construção, comandando uma equipe de profissionais de nível técnico e 
superior de 90 (noventa) e com mais de 2000 (dois mil) trabalhadores alocados 
nas obras, além dos subempreiteiros terceirizados, como se vê de circular de 
nomeação anexa. 

No período de janeiro até dezembro de 2014, o Denunciado 
assumiu como Diretor Técnico da OAS Empreendimentos, tendo sob sua 
direção as áreas de Suprimentos, Orçamentos, Parametrizações, Planejamento 
e Controle, sendo que neste período todas as obras de construção, segurança 
do trabalho e meio ambiente passaram a ser dirigidas pelos Diretores Regionais 
de cada estado de atuação da OAS Empreendimentos. Cada Diretor Regional 
criou sob sua direção uma área de engenharia em cada regional. 

Em todo esse período foram lançados e construídos pela OAS 
Empreendimentos mais de 14.000 (quatorze mil) unidades autônomas, 
comerciais e residenciais nas cidades de Salvador (BA), Brasília (DF), São 
Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Porto Alegre (RS). 

Tecido breve relato sobre a trajetória recente do Denunciado na 
OAS Empreendimentos, passa o Denunciado a tecer considerações sobre os 
fatos a si imputados na Denúncia. 

Primeiramente, é salutar trazer à baila que a empresa OAS 
Empreendimentos tem por objeto social o ramo de empreendimento imobiliário e 
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é apenas uma pequena empresa do Grupo OAS com faturamento inferior a 5% 
do faturamento de todo o Grupo OAS, conquanto tenha sede própria, 
administração independente com Diretoria própria e quadro de empregados 
distintos de toda as demais empresas do referido Grupo OAS. 

Desse modo, a OAS Empreendimentos é uma empresa 
absolutamente distinta da OAS Construtora não tendo qualquer poder de gestão 
sobre esta ou mesmo compartilhamento de capital e fins sociais. 

O Grupo OAS, em que pese ser uma das maiores empresas do 
país, atuando em diversos ramos e setores da indústria nacional e internacional, 
consiste numa empresa de capital fechado, tendo poucos sócios, dentre os 
quais o Denunciado José Adelmário Pinheiro Filho (Leo Pinheiro), o que 
demonstra, indeclinavelmente, a concentração de poder de mando deste em 
todas as empresas do Grupo OAS, inclusive sobre a OAS Empreendimentos. 

Dito isto, fica evidente que no caso da reforma na cozinha do Sítio 
de Atibaia, tudo ocorreu por determinação do Denunciado Leo Pinheiro que, 
inclusive, confessou isto em seu interrogatório em Juízo. 

Vejamos: 

Juíza Federal Substituta:- O senhor daí passou o serviço 
pra Paulo Gordilho sem falar de valor ou depois o Paulo te 
falou de valor, como que foi?  

José Adelmário Pinheiro Filho:- Paulo depois que ele teve 
a aprovação do que deveria ser feito, me informou que 
tinha pedido orçamento da Kitchens pra fazer os armários, 
que era o ponto que talvez fosse o custo maior. Eu apenas 
pedi a ele que tentasse coordenar junto com o que se 
estava fazendo no triplex, pra quando a gente fosse 
conversar com o presidente tivesse autorização para os 
dois, pra não ter que incomodar o presidente e a Dona 
Marisa. E isso foi feito. O Paulo me informou que estava 
em negociação a proposta da cozinha, tinha, me parece 
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que 170 mil reais que ele ainda iria negociar. Eu autorizei 
ele, que pudesse fazer. E o resto dos serviços tinham 
autorização. Ele atendeu o que fosse necessário ser feito. 
(grifo nosso) 

Oportuno observar que o Denunciado não tinha qualquer 
conhecimento de que a aquisição do Sítio de Atibaia, a sua reforma e a 
aquisição de bens mobiliários, eram “acertos de propina” decorrente de 
Contratos celebrados pela OAS Construtora com a Petrobrás, até porque não 
atuou em qualquer desses contratos, pois era à época Diretor Técnico da OAS 
Empreendimentos, empresa esta distinta da OAS Construtora e com atuação 
exclusiva no ramo imobiliário, sem qualquer vinculação com a Petrobrás. 

Demais disso, o Denunciado era notoriamente o Diretor da OAS 
Empreendimentos que detinha o maior conhecimento na área de obras, pois tem 
formação de Arquitetura e Urbanismo, tendo vasta experiência da realização de 
obras, o que nenhum outro Diretor desta empresa tinha. Assim, sendo 
conhecedor da peculiar capacitação técnica do Denunciado, Leo Pinheiro então 
determinou que este o acompanhasse para lhe dar respaldo técnico. 

Assim, tomou conhecimento o Denunciado, quando foi convidado 
pelo Denunciado Leo Pinheiro para fazer uma visita ao Sítio de Atibaia em razão 
de um vazamento que estava ocorrendo no lago. 

Durante a mencionada visita, que aconteceu entre fevereiro ou 
março de 2014, foi entregue ao Denunciado por Leo Pinheiro o projeto da 
cozinha do referido sítio, sendo-lhe solicitado que realizasse uma reforma na 
mesma. Assim, para que o Denunciado pudesse fazer uma melhor análise 
técnica do projeto, este lhe foi encaminhado via e-mail e, após um estudo, o 
Denunciado realizou o projeto para a reforma da cozinha. 

Posteriormente, o Denunciado encaminhou o projeto para a 
empresa Kitchens, sendo efetuado a esta o pagamento inicial na quantia de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) e, após, de R$ 120.000,00 (cento e vinte e mil 
reais), mediante valores encaminhados ao Denunciado através de um 
funcionário da Empresa OAS Construtora. 
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Vale ressaltar que, consoante será demonstrado posteriormente, 
o Denunciado não tinha conhecimento inicialmente quem seria o responsável 
pelo pagamento da reforma, nem mesmo quanto seria, ou porquê os valores 
eram provenientes da empresa OAS Construtora. 

Desta forma, para que fosse efetuada a reforma, o Denunciado, 
que era o único responsável técnico pela obra, visitou o sitio, inicialmente, uma 
vez por semana, após, uma média de duas vezes por mês e, por fim, aos fins de 
semana do mês de abril até final de maio e junho, a fim de acompanhar o 
desenvolvimento da obra. Por fim, o Denunciado realizou uma última visita ao 
Sítio quando a cozinha já estava montada. 

Durante as visitas, o Denunciado se reportava ao Sr. Misael, 
funcionário do setor de reformulação da Construtora OAS. 

Portanto, Exa., a alegação contida na Denúncia de que o 
controlador da OAS e seus executivos, inclusive o ora Denunciado, além de 
ocultar a propriedade do imóvel promoveram também a personalização e a 
compra de móveis e eletrodomésticos para a reforma do Sítio de Atibaia é 
absolutamente jejuna de veracidade e desprovida de suporte probatório que 
ampare a demonstração da certeza indispensável à formação de qualquer juízo 
condenatório. 

As mensagens contidas no celular do ora Denunciado evidenciam 
que entre este e o sócio do Grupo OAS, Leo Pinheiro, é de tratamento entre um 
funcionário e o dono da empresa, cujo teor evidencia nitidamente uma relação 
de hierarquia e, portanto, de cumprimento de ordens funcionais, ao seu 
conhecimento, manifestamente legais, uma vez que, à época do fato, não se 
tinha conhecimento de que o sítio poderia ser proveniente de acerto de propina 
como visto da confissão do Denunciado Leo Pinheiro. 

Então, o que se vê da conduta praticada pelo Denunciado, é a 
manifesta falta de adequação típica no crime de lavagem de dinheiro, como 
almejou fazer crer a Acusação, por 03 vezes, em concurso material, do “crime 
de lavagem de capitais, previsto no art. 1º, c/c o art. 1º, §4º, da Lei nº 9613/98”. 
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A) DA AUSÊNCIA DE PROVAS 

Em que pese as nobres assertivas dos Ilustres membros do 
Ministério Público Federal em sede Alegações Finais, notadamente a afirmação 
de que a autoria se encontra devidamente comprovada, não é o que se extrai 
das provas produzidas nos presentes autos, ao menos no que tange à suposta 
participação do Denunciado. 

Ante as provas colhidas durante a instrução processual, é 
evidente que em momento algum se verificou a ocorrência de novas provas que 
possam efetivamente atribuir a responsabilidade penal ao Réu, de modo que as 
testemunhas e outros denunciados que foram interrogados asseveraram que o 
seu comparecimento ao Sítio de Atibaia se deu, unicamente, em razão de visita 
exclusivamente técnica e devido a sua função e reconhecimento como a pessoa 
mais capacitada na área de engenharia e arquitetura da OAS Empreendimentos.  

Desta forma, seria o profissional mais competente ante a sua 
vasta experiência na área, com alta referência no âmbito técnico, logo, o Diretor 
com maior aptidão no ramo para exercer a função que lhe foi destinada. 

Demais disso, não se pode amparar a Acusação contida na 
Denúncia em meras referências à presença do Réu no Sítio de Atibaia, 
desprovida de qualquer correlação com o efetivo conhecimento acerca de 
suposta dissimulação e ocultação da origem, movimentação, disposição e a 
propriedade, com recursos provenientes dos crimes de cartel, fraude a licitação 
e corrupção praticados pela OAS Construtora em detrimento da PETROBRÁS. 

A Acusação incorreu em patente equívoco ao afirmar que o 
Denunciado participou de reuniões para aquisição de mobiliário junto à empresa 
Kitchens, especialmente uma cozinha para o imóvel apartamento 164-A do 
Condomínio Solaris, no Guarujá/SP, pois isto apenas ocorreu para aquisição da 
cozinha do Sitio de Atibaia, como bem confirmado pelo funcionário da Kitchens, 
Mario da Silva Amaro, e pelo Denunciado em interrogatório judicial, reunião esta 
ocorrida no 1º semestre de 2014. 
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Vejamos o que disse a testemunha Mario da Silva Amaro em seu 
depoimento (evento 425): 

“Depoente:- Foi feita por alguém da OAS, eu não sei por 
quem, até porque quando eu participei, até para vocês 
terem uma ideia, quando eu participei da venda com o 
Paulo Gordilho não foi nada relacionado ao tríplex, acho 
que está tendo alguma coisa, eu participei da venda da 
cozinha do sítio em Atibaia.  

..... 

Defesa:- Pela defesa de Paulo Gordilho. Só para 
esclarecer, a testemunha falou que não esteve com o 
Paulo Gordilho para tratar de assunto de cozinha do 
tríplex? 

Depoente:- Isso mesmo. 

Defesa:- Exatamente? 

Depoente:- Sim.” 

E a testemunha Igor Pontes, que atuou na obra do triplex, afirmou 
que não tinha qualquer contato com o Denunciado (evento 425): 

“Defesa:- Bom dia, senhor Arthur. O senhor informou que 
houve um contrato, em resposta ao procurador, no valor, 
salvo engano, de 360 mil reais, é mais ou menos isso que 
o senhor falou?  

Depoente:- Isso, na casa dos 390. 
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Defesa:- Esse contrato, esses móveis foram referentes ao 
tríplex? 

Depoente:- Isso. 

Defesa:- Ao tríplex, não é isso? 

Depoente:- Sim.” 

No que tange à alegação da Acusação na Denúncia de uma 
suposta intimidade do Denunciado e o ex-Presidente Lula, amparada numa 
simples foto quando esteve no Sitio de Atibaia, isto se trata de uma inverdade. O 
que se depreende da mencionada foto é que consiste numa self, prática esta 
costumeira a milhares de brasileiros que, inclusive, fariam o mesmo por se tratar 
de ex-presidente da República, que, à época, sequer havia indícios de qualquer 
prática criminosa que pudesse ser imputada ao mesmo. 

E no que se refere aos centros de custo das obras do Triplex e do 
Sitio de Atibaia também se mostram manifestamente desprovidas de lastro 
probatório da sua autoria, seja por ser procedimento corriqueiro em qualquer 
obra, seja por que estes já tinham sido criados pelo funcionário responsável, o 
que não era atribuição do Denunciado, que, como já asseverado, tinha função 
de Diretor Técnico à época dos fatos. 

As testemunhas ouvidas pelo MM. Juízo nos autos da ação penal 
conexa nº 5046512-94.2016.4.04.7000 manifestaram a excelente capacitação 
técnica do Denunciado, de carácter singular na OAS Empreendimentos. 

Vejamos a transcrição dos depoimentos das testemunhas que 
asseguram o quanto alegado acima: 

Depoimento de Carmine de Siervi Neto – testemunha de Acusação: 

“Defesa: Então, continuando, senhor Carmine, a minha 
pergunta é no seguinte sentido, essas atividades da OAS 



 

13 
Rua Ewerton Visco, 290 Ed. Boulevard Side Empresarial, sala, 1501, Caminho das Arvores, CEP 41820-022, Salvador – Bahia 
71 3452-3330 | 71 99183-0998 | cmadv@castromarques.com.br 

Empreendimentos eram ligadas às atividades da OAS 
Construtora, elas faziam a mesma coisa, tinham o mesmo 
objeto social?  

Depoente: Não, doutora, a OAS Empreendimentos 
trabalhava especificamente no segmento de incorporação 
imobiliária, nós não tínhamos o mesmo tipo de atividade 
da Construtora OAS, nós inclusive sempre ficamos em 
estruturas, em escritórios separados, nunca no mesmo 
prédio, sistemas operacionais diferentes, tudo era 
diferente, nós não tínhamos, assim, vínculo, a não ser dos 
sócios da empresa com a gente, no dia a dia era 
completamente apartado.  

Defesa: Quando o senhor diz sócios da empresa, o senhor 
diz...  

Depoente: Os sócios César Mata Pires, o doutor Léo 
Pinheiro, Antônio Carlos Mata Pires e César Mata Pires 
Filho.  

Defesa: Mas a  administração direta, os executivos da 
OAS Empreendimentos eram os mesmos da OAS 
Construtora? 

Depoente: Não, não, nunca fomos, totalmente separados, 
totalmente separado, vida totalmente separada.  

Defesa: A contabilidade e o financeiro da OAS 
Empreendimentos se misturam à contabilidade e ao 
financeiro da construtora?  

Depoente: Não, nós tínhamos um setor de contabilidade, 
um setor financeiro, um setor administrativo, trabalhista, 
tudo separado. (...)  

Defesa: O senhor conheceu o senhor Paulo Gordilho? 
Depoente: Conheci na OAS Empreendimentos.  
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Defesa: Qual o cargo que ele exercia?  

Depoente: Primeiro ele entrou na empresa como diretor 
técnico, que era o responsável pela parte de orçamento, 
companhamento dos canteiros de obras, depois ele virou 
diretor de engenharia, juntou tudo, orçamento e 
engenharia com ele, ele virou diretor de engenharia, 
diretor técnico, ou seja, com a área de orçamento, depois, 
já no final do meu período, ele ficou apenas como diretor 
de orçamento.  

Defesa: Ok. O senhor pode dizer hierarquicamente se o 
senhor Paulo Gordilho ficava abaixo do senhor?  

Depoente: Sim, enquanto eu estava na OAS 
Empreendimentos sim.  

Defesa: O senhor pode informar qual o conceito 
profissional de Paulo Gordilho na OAS Empreendimentos? 
Depoente: Paulo Gordilho era um excelente profissional, 
não só na OAS Empreendimentos, mas até pela própria 
idade dele, é um cara extremamente experiente na função 
e uma pessoa muito correta, ética e correta, eu não tenho 
o que dizer dele.” (grifo nosso) 

    ...... 

Depoimento de Ricardo Marques Imbassahy – Testemunha de 
Acusação: 

“Defesa: As atividades da OAS Empreendimentos eram 
ligadas às atividades da Construtora OAS, elas tinham o 
mesmo objeto social, faziam a mesma coisa?  

Depoente: Não, o objeto social era diferente, a 
construtora era contratada apenas por um terceiro para 
construir algo, para entregar algo a um contratante, a 
empreendimentos era uma empresa de incorporação 
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imobiliária, a gente prospectava, desenvolvia negócios 
imobiliários e tinha sua própria estrutura de construção, 
então eram estruturas totalmente independentes, 
apartadas. (...)  

Defesa: A administração direta da OAS Empreendimentos 
era a mesma do que a Construtora OAS?  

Depoente: Como assim?  

Defesa: A administração direta, os executivos da OAS 
Empreendimentos eram os mesmos da Construtora OAS?  

Depoente: Não, não, eram estruturas, eram veículos, a 
OAS Empreendimentos tinha o seu próprio corpo diretivo, 
tinha o seu próprio que geria a empresa 
independentemente da construtora, a construtora tinha os 
diretores dela, os gerentes, tinha estrutura corporativa 
dela, até de forma sistêmica, o sistema operacional da 
OAS Empreendimentos era um, o da construtora era outro, 
ou seja, era totalmente independente.  

Defesa: O senhor conheceu Paulo Gordilho?  

Depoente: Conheci.  

Defesa: Qual cargo Paulo Gordilho exercia na OAS 
Empreendimentos?  

Depoente: Ele era diretor de engenharia, de obras, até 
2012 ele era responsável pela parte orçamentária e 
Execução, salvo engano em 2012, um pouquinho para a 
frente, em 2013, ele respondia pela área orçamentária e 
execução. A partir de 2012, 2013, ele respondia pela parte 
orçamentária de qualidade de obra, a execução de obra 
passou para os diretores de incorporação, para as 
diretorias regionais.  
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Defesa: O senhor pode informar qual era o conceito 
profissional de Paulo Gordilho perante à OAS? Depoente: 
Ele era um técnico, um arquiteto por formação, mas com 
vários anos no segmento de engenharia, era uma pessoa 
que as pessoas identificavam, era uma referência sob o 
âmbito técnico e que era quem era responsável por toda a 
parte orçamentária da empresa, então todo o projeto que 
ia para o comitê teria que ter o respaldo dele, a opinião 
dele do ponto de vista de orçamento de obra, então era 
uma pessoa, era um profissional trabalhador e cumpridor 
de suas obrigações.” (grifo nosso) 

    ....... 

Depoimento de Armando Dagre Magri – Testemunha de Acusação: 

 

“Ministério Público Federal: O senhor disse, na 
qualificação, que o senhor é engenheiro civil. O senhor 
trabalha aonde?  

Depoente: Eu trabalho na Tallento Engenharia, sou um dos 
sócios. (...)  

Ministério Público Federal: O senhor mencionou a 
execução de um trabalho num apartamento no Guarujá, o 
senhor se recorda em qual empreendimento que era? 
Depoente: No edifício Solaris. (...)  

Ministério Público Federal:O senhor alguma vez visitou 
esse local?  

Depoente: Visitei uma vez.  

Ministério Público Federal: Quando?  
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Depoente: Eu acho que foi finalzinho de agosto, ou 
comecinho de setembro, não recordo a data, quando a 
obra estava 95% pronta, eu fui visitar. (...) Ministério 
Público Federal:Além do senhor, quem mais compareceu a 
essa reunião pela Tallento?  

Depoente: A Rosi e o Luciano.  

Ministério Público Federal: Pela OAS quem compareceu a 
essa reunião?  

Depoente: Estava a Marilza, o Roberto e o Igor. Ministério 
Público Federal: Nessa ocasião, alguém mais chegou, o 
senhor pode descrever o que aconteceu? Depoente: A 
gente estava na reunião, no início da reunião, adentrou 
dois senhores, uma senhora e um rapaz. Na hora, eu não 
sabia quem eram os dois senhores, a senhora eu conhecia 
e o rapaz também, de televisão, de internet. 

Ministério Público Federal: Quem eram essas pessoas? 
Depoente: Hoje eu sei que era o doutor Léo Pinheiro, o 
engenheiro Paulo Gordilho, a dona Marisa Letícia e o 
Fábio Luiz, filho dela. (...)  

Ministério Público Federal:O senhor pôde perceber se 
havia algum deles que era o responsável pela obra, que 
cuidava da parte técnica, a quem as pessoas que estavam 
no apartamento prestavam contas?  

Depoente: Eu percebi que o Paulo Gordilho era o mais 
técnico, era o engenheiro que entendia, era o que mais 
questionava, perguntava para o Roberto e transmitia isso 
para os outros. (...)  

Defesa: Pela defesa de José Adelmário Pinheiro e Agenor 
Medeiros, tenho algumas poucas perguntas. Quando o 
senhor se refere à empresa OAS, o senhor está se 
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referindo à Construtora OAS ou a empresa OAS 
Empreendimentos?  

Depoente: OAS Empreendimentos.  

Defesa: O senhor conhece a Construtora OAS? Depoente: 
De nome só. Defesa: Mas sabe dizer que são duas coisas 
distintas?  

Depoente: Sim.” (grifo nosso) 

    ...... 

Depoimento de Igor Ramos Pontes – Testemunha de Acusação 

“Ministério Público Federal: O senhor trabalha na empresa 
OAS?  

Depoente: Trabalho na OAS Empreendimentos.  

Ministério Público Federal: Qual é a sua função lá?  

Depoente: Eu sou gerente regional de contratos. (...)  

Ministério Público Federal: O senhor conhece o Paulo 
Gordilho?  

Depoente: Sim, o doutor Paulo foi diretor técnico da 
empresa, da OAS Empreendimentos.  

Ministério Público Federal: Ele falou com o senhor sobre 
esse imóvel, alguma orientação?  

Depoente: Não, eu não tinha contato direto com ele, o 
meu contato era só com o Roberto, o meu líder direto era 
o Roberto Moreira.”  
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    ........ 

Depoimento de Mussi Melo de Amorim – Testemunha de Defesa: 

“Defesa: O senhor trabalhou na OAS Empreendimentos? 
Depoente: Sim, na OAS Empreendimentos.  

Defesa: Qual período? Depoente: De 2008 a 2013. Defesa: 
Ok. Qual o cargo que o senhor ocupava lá na OAS 
Empreendimentos?  

Depoente: Engenheiro de segurança do trabalho.  

Defesa: O senhor poderia descrever essas atividades que 
desempenhou durante esse período?  

Depoente: Eu fazia a coordenação do setor de segurança 
do trabalho, que é a proteção de trabalhadores nas obras, 
das cinco filiais, das cinco regionais que a gente tinha da 
OAS Empreendimentos, só do ramo imobiliário que a OAS 
Empreendimentos fazia.  

Defesa: Essas regionais ficavam setorizadas em quais 
estados?  

Depoente: Era Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, o 
escritório era em Brasília, e Porto Alegre. Defesa: Suas 
atividades eram desenvolvidas na... sob a égide da 
diretoria técnica da empresa?  

Depoente: Sim, era a diretoria técnica da empresa, 
exatamente.  

Defesa: Ok. Quem era o diretor técnico?  

Depoente: Paulo Gordilho.  
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Defesa: O senhor pode descrever quais eram essas 
atividades desempenhadas por Paulo Gordilho na OAS 
Empreendimentos?  

Depoente: Paulo Gordilho era responsável por toda a área 
técnica da  arquitetura e engenharia, então ele ficava com 
a parte de projetos, com a parte de orçamentos, com a 
parte de suprimentos e com a parte de QSMS, que era a 
minha gerência, a qualidade, segurança, meio ambiente e 
saúde, então toda a parte de arquitetura e engenharia 
técnica, digamos assim,  icava com ele.  

Defesa: Ok. O senhor pode afirmar que dentre os 
funcionários da OAS Empreendimentos, inclusive 
diretores, qual era o mais experiente tecnicamente na 
área de engenharia, especificamente na área de 
engenharia e arquitetura?  

Depoente: Na engenharia e arquitetura era o Doutor Paulo 
Gordilho, com certeza.  

Defesa: Ok. O senhor pode dizer se a OAS 
Empreendimentos era uma empresa distinta da OAS 
Construtora? Depoente: Completamente, tem até uma 
situação interessante, quando eu fui chamado pela, pela... 
foi até o Paulo Gordilho que me chamou, eu já tinha 
trabalhado com ele na outra empresa, MM Engenharia, 
MM, Construtora MM, ele me chamou pra lá pra 
justamente montar o programa de segurança do trabalho 
na OAS Empreendimentos, eu até questionei na época 
“ah, então a gente vai seguir alguma coisa relacionada à 
OAS Construtora?”, ele “não”, ele me informou que não, 
que eu estava me chamando para eu montar o programa a 
partir do zero porque era uma outra empresa, outra 
concepção, totalmente separada, do ramo imobiliário, era 
outro ramo na verdade, eram diretores diferentes, era 
superintendente diferente, então eram claramente eram 
duas empresas separadas, isso aí era muito claro lá 
dentro da empresa.” (grifo nosso) 
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    .......  

Depoimento de Aline Mascarenhas de Souza – Testemunha de Defesa: 

“Defesa: Boa tarde, excelência. Boa tarde, senhora Aline. 
Eu gostaria de saber se a testemunha já foi empregada da 
OAS?  

Depoente: Sim.  

Defesa: Para qual empresa que a senhora prestava 
serviço?  

Depoente: Eu era contratada da OAS Empreendimentos. 
Defesa: Qual o período em que a senhora prestou serviços 
para a OAS Empreendimentos?  

Depoente: Eu trabalhei de julho de 2009 até junho de 
2015.  

Defesa: A OAS Empreendimentos e a OAS Construtora são 
empresas  distintas?  

Depoente: Sim, empresas distintas com sedes distintas. 
Defesa: Administrações distintas também?  

Depoente: Sim. Defesa: Qual era o cargo que a senhora 
ocupava na OAS?  

Depoente: Eu era engenheira e trabalhei durante um 
período no setor de controle de obras, e durante um outro 
período com orçamentista, engenheira orçamentista.  

Defesa: A testemunha era vinculada a qual diretoria 
dentro da OAS Empreendimentos?  
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Depoente: A diretoria de engenharia, e posteriormente 
também passou a se chamar diretoria técnica.  

Defesa: Quem era o diretor  responsável por essa área da 
OAS Empreendimentos?  

Depoente: Doutor Paulo Gordilho.  

Defesa: A senhora pode descrever quais eram as suas 
atividades dentro dessa diretoria, diretoria técnica? 
Depoente: As minhas atividades?  

Defesa: As suas atividades.  

Depoente: Durante um período eu trabalhava no setor de 
controle de obra, a gente fazia todo o acompanhamento 
dos gastos das obras, e durante um segundo momento eu 
trabalhei no setor de orçamento, onde eu fazia orçamento 
de empreendimentos, empreendimentos residenciais os 
quais a OAS empreendimentos construía.  

Defesa: Quais eram as atividades desenvolvidas por Paulo 
Gordilho na qualidade de diretor técnico da OAS 
Empreendimentos?  

Depoente: Especificamente com relação a mim, como eu 
trabalhava no setor, eu trabalhei no setor de orçamento, 
todos os orçamentos que a gente realizava, de todos os 
empreendimentos, eram fechados e validados por ele 
após a nossa conclusão, era ele quem validava esses 
orçamentos.  

Defesa: Esses orçamentos que a senhora cita são 
orçamentos de obras?  
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Depoente: De empreendimentos, sim, empreendimentos 
residenciais ou comerciais, empreendimentos da OAS 
Empreendimentos.  

Defesa: A diretoria técnica também era responsável pelo 
orçamento de eventuais benfeitorias que pudessem 
acontecer em algum empreendimento? Depoente: Não que 
eu tenha tido conhecimento. Defesa: A testemunha pode 
esclarecer qual era a imagem que Paulo Gordilho passava 
para a empresa? Depoente: Olha, pra mim era a imagem 
de um diretor, uma pessoa que tinha um conhecimento 
técnico muito vasto e era a pessoa que dava, que validava 
todo o nosso trabalho, era a pessoa que cravava o nosso 
trabalho. Defesa: Pode-se dizer que o Paulo Gordilho era o 
diretor com mais conhecimento na área técnica de 
engenharia da empresa? Depoente: Na minha opinião 
sim.” (grifo nosso) 

    ...... 

Depoimento de Fábio Oliveira do Vale – Testemunha de Defesa: 

“Defesa: Boa tarde, senhor Fábio. Senhor Fábio, o senhor 
trabalhou na OAS Empreendimentos? Depoente: Sim, 
trabalhei.  

Defesa: O senhor pode descrever o período em que o 
senhor trabalhou e as atividades que o senhor 
desempenhou?  

Depoente: Eu ingressei na empresa em 2009, em 
novembro, e sempre trabalhando dentro do canteiro de 
obras em todas as obras. Sou gerente de contrato desde 
2009 até hoje e sempre trabalhando dentro dos canteiros 
de obras.  
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Defesa: Essa atividade que o senhor desempenhou na OAS 
Empreendimentos foram onde, quais foram as regiões nas 
quais o ser desempenhou?  

Depoente: Comecei em Salvador e agora, atualmente, em 
Porto Alegre.  

Defesa: O senhor está subordinado a alguma diretoria? 
Depoente: Sim.  

Defesa: Qual, por favor? Depoente: Inicialmente existia 
uma separação, diferente do que é hoje. Então 
inicialmente ficava ligado à diretoria de engenharia, 
agora, nesse momento, eu sou ligado a uma diretoria 
regional.  

Defesa: Quem era o diretor dessa diretoria a que o senhor 
fez referência? 

Depoente: Inicialmente, quando eu ingressei, existia o 
diretor de engenharia que era Emanuel  Aguiar. E 
atualmente eu me reporto ao diretor regional, que fica 
aqui em Porto Alegre, que é Eduardo (ininteligível). 
Defesa: O senhor desempenhou essas atividades na 
região de Salvador sob a diretoria, na época quem exercia 
o cargo de diretor seria o Paulo Gordilho? Depoente: Teve 
um momento, teve um momento desse meu percurso 
dentro da empresa, como disse, comecei com o diretor de 
engenharia que era Emanuel Aguiar, e não tenho certo 
aqui a data que aconteceu isso, mas, se não me engano, 
em 2012, com a saída do doutor Emanuel, o doutor Paulo 
Gordilho chegou a ser diretor também de engenharia. Era 
diretor técnico e também realmente acompanhava alguns 
processos de obras. Defesa: O senhor poderia descrever 
as atividades desempenhadas por Paulo Gordilho nessa 
diretoria? Depoente: Sim, ele sempre foi, no caso ele 
sempre foi responsável pela área de orçamentos da 
empresa, orçamentos, área de projetos, área de 
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suprimentos, e no espaço de tempo, se eu não me engano 
de 1 ano, com a saída do doutor Emanuel, é que ele 
também acumulou a função de diretor também que 
acompanhava as obras. Mas foi um espaço de tempo 
pequeno.  

Defesa: O senhor conheceu outros diretores da OAS 
Empreendimentos?   

Depoente: Sim.  

Defesa: Quais seriam?  

Depoente: Conheci quase todos eles, mas atualmente 
conheço o Eduardo (ininteligível), o Roberto, conheço 
também, conheci no passado o doutor Fábio Yonamine, 
conheci também o doutor, como eu já disse aqui, o doutor 
Emanuel Aguiar. Então foram vários diretores ao longo 
desses anos.  

Defesa: Dentre esses diretores que o senhor conheceu, 
qual que profissionalmente na área de engenharia e 
arquitetura tinha maior competência, tinha o maior 
respaldo na OAS Empreendimentos?  

Depoente: Sem dúvida o doutor Paulo.  

Defesa: Com base em que o senhor pode falar isso? 
Depoente: Porque dentro desse tempo que eu trabalhei 
com a equipe que ele comandava dava para perceber, nas 
interações que a gente tinha, que, claro, era a pessoa de 
referência sempre. Então era a pessoa que era sempre 
procurada para desenvolver um projeto, era sempre a 
pessoa procurada para desenvolver uma alternativa de 
execução de obra. Então realmente uma pessoa que já 
vem com a bagagem de construção de vários anos. Então 
isso aí era notório para qualquer pessoa, que às vezes até 
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não conhecesse, se entrasse uma primeira vez já percebia 
isso logo de pronto no caso.  

Defesa: O senhor pode informar qual era a atividade da 
OAS Empreendimentos?  

Depoente: Sempre foi a de incorporação imobiliária. 
Defesa: Quais empreendimentos tinham uma submissão 
ou vinculação com essa estrutura ou eram empresas 
distintas?  

Depoente: São empresas distintas até hoje. Defesa: 
Administração, sede, programas?  

Depoente: Sim, sim, sim, sempre trabalhavam de forma 
separada, independente, com seus diretores trabalhando 
diretamente na OAS Empreendimentos, com equipes de 
trabalho focadas apenas na OAS Empreendimentos. Eu 
não vejo nenhum tipo, não me lembro e não vejo nenhum 
tipo de ligação com a Construtora OAS, e na relação de 
escopo de trabalho da OAS Empreendimentos. (grifo nosso) 

    ...... 

Depoimento de Alana da Silva Batista – Testemunha de Defesa: 

“Defesa: Qual foi o período em que a senhora trabalhou?  

Alana da Silva Batista: De junho de 2009 a dezembro de 
2016.  

Defesa: A senhora poderia me dizer quais foram as regiões 
em que a senhora atuou na OAS Empreendimentos?  

Alana da Silva Batista: A minha base era aqui em 
Salvador, na Bahia, e como o nosso setor era de 
coordenação de segurança do trabalho, eu viajava 
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algumas vezes para Brasília e para São Paulo para dar 
suporte aos técnicos de segurança que ficavam nas obras 
de outros estados.  

Defesa: A senhora pode dizer qual era a função que a 
senhora desempenhava nesse período?  

Alana da Silva Batista: Eu comecei na OAS como técnica 
de segurança, eu trabalhava subordinada ao André Mussi 
e ao Cláudio Calazans, que era coordenador e gerente da 
área de qualidade, segurança e meio ambiente, e eu me 
formei em engenharia ambiental, assumi a área de meio 
ambiente, e depois eu me especializei em engenharia de 
segurança do trabalho e assumi a área de meio ambiente 
e de segurança do trabalho.  

Defesa: Ok. Essas suas funções que a senhora 
desempenhou na OAS Empreendimentos ficavam em qual 
área, ficava na diretoria técnica?  

Alana da Silva Batista: Sim, na diretoria técnica. Defesa: A 
senhora pode dizer quem era o diretor técnico?  

Alana da Silva Batista: Era Paulo  Gordilho.  

Defesa: A senhora pode descrever as funções 
desempenhadas pelo senhor Paulo Gordilho?  

Alana da Silva Batista: Ele era o diretor da área de 
qualidade, segurança, meio ambiente, da área de 
orçamentos, toda a área de apoio técnico da engenharia, 
das obras, ele era o diretor, então ele fazia toda essa 
coordenação, esse gerenciamento, da nossa área com a 
área de engenharia das obras.  

Defesa: A senhora pode descrever quando começavam as 
atividades pelo pessoal da diretoria técnica e quando 
terminava?  
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Alana da Silva Batista: Nosso ciclo de atuação na área de 
engenharia nas obras findava quando existia o habite-se, 
que é como se fosse o alvará para que se habite naquele 
local, para que os moradores assumam as suas unidades 
e, a partir disso, aí a assistência técnica é que entra em 
toda a parte de relacionamento com o cliente, a gente, eu 
sou da parte de obras, até a fase de habite-se.  

Defesa: A senhora poderia afirmar quem seria a pessoa 
mais experiente na área técnica, no cenário de 
engenharia e arquitetura da OAS Empreendimentos? Alana 
da Silva Batista: Era Paulo Gordilho, ele era uma 
referência dentro da empresa.  

Defesa: A senhora pode informar se a OAS 
Empreendimentos era uma empresa distinta da OAS 
Construtora?  

Alana da Silva Batista: Era, eram empresas totalmente 
diferentes, toda a gestão, toda a área de segurança, 
agente tinha programas diferentes, tudo diferente.” (grifo 
nosso) 

    ...... 

Depoimento de Carlos Alberto dos Santos – Testemunha de Defesa: 

“Defesa: O senhor pode informar se o senhor trabalhou na 
OAS Empreendimentos?  

Carlos Alberto: Eu trabalhei na OAS Empreendimentos.  

Defesa: Qual era a função que o senhor desempenhava?  

Carlos Alberto: Coordenador de orçamentos.  
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Defesa: O senhor pode descrever em que consistia o 
cargo que o senhor desempenhava?  

Carlos Alberto: Eu coordenava o setor de orçamento, que 
era responsável por fazer orçamentos para viabilização de 
novos empreendimentos da OAS Empreendimentos, em 
dois tipos de orçamentos, o parametrizado e o preliminar.  

Defesa: O seu cargo ficava na diretoria técnica da 
empresa OAS Empreendimentos?  

Carlos Alberto: Diretoria técnica, comecei pela diretoria 
de construções, depois diretoria técnica.  

Defesa: Quem era o diretor técnico?  

Carlos Alberto: Quando eu fui contratado o diretor de 
construção era Manoel Aguiar e o diretor técnico era o 
doutor Paulo Gordilho.  

Defesa: O senhor pode me descrever as atividades 
desempenhadas pelo doutor Paulo Gordilho?  

Carlos Alberto: Em 2010, quando eu entrei, ele era 
responsável pelo setor de suprimento, segurança e 
qualidade. 

Defesa: O senhor pode descrever em que consistia, na 
verdade os períodos das atividades da diretoria técnica 
num empreendimento, quando começava, toda essa 
trajetória do início até o fim, e quando seria o término? 
Carlos Alberto: As atividades da diretoria técnica? Defesa: 
É, as atividades desempenhadas num determinado 
empreendimento.  

Carlos Alberto: No nosso setor, o setor de orçamento, que 
era ligado à diretoria técnica, começava com o orçamento 
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parametrizado, orçamento para compra do 
empreendimento, um orçamento bem sucinto, e depois, 
viabilizando essa etapa, passava para o orçamento 
preliminar, que era o orçamento que era destinado para o 
lançamento do empreendimento, o setor de orçamento 
realizava isso.  

Defesa: Havia atividade da diretoria técnica após o habite-
se ou após a entrega das unidades aos clientes? Carlos 
Alberto: Que eu saiba não.  

Defesa: Ok. O senhor conheceu outros diretores da OAS 
Empreendimentos?  

Carlos Alberto: Sim, Manoel Aguiar, que eu já falei, Paulo 
Gordilho, tinha Eduardo Villa Nova que era diretor no Rio 
Grande do Sul, Telmo que virou diretor em São Paulo, 
Marcelo Ajuz no Rio, eram as diretoria que a gente tinha 
mais contato.  

Defesa: Dentre os funcionários da OAS Empreendimentos, 
inclusive diretores, quem era o mais capacitado 
tecnicamente na área de engenharia, especificamente na 
área de engenharia e arquitetura?  

Carlos Alberto: Na área de engenharia e arquitetura, 
principalmente nessa parte da engenharia tinha muitos 
funcionários, muito engenheiros, tinha vários engenheiros 
de obras, mas a nível de diretores era Paulo Gordilho.  

Defesa: Ok. A OAS Empreendimentos era um empresa 
distinta da OAS Construtora?  

Carlos Alberto: Sim, que eu saiba sim. Defesa: A 
administração era distinta...  
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Carlos Alberto: Tinha o setor de orçamento da construtora 
e a gente era o setor de orçamento do Empreendimento. 
Defesa: Em sedes distintas?  

Carlos Alberto: Sedes distintas.” (grifo nosso) 

    ..... 

Depoimento de Manira de Souza Mustafá Nunes – Testemunha de 
Defesa: 

“Defesa: A senhora pode informar se a senhora trabalhou 
na OAS Empreendimentos?  

Manira de Souza: Sim, trabalhei.  

Defesa: Em qual período? 

Manira de Souza: De abril de 2010 a janeiro de 2015. 
Defesa: Quais foram as funções que a senhora exerceu 
durante esse período?  

Manira de Souza: Eu era analista de orçamento. 

Defesa: Durante todo o período?  

Manira de Souza: Todo o período.  

Defesa: Em que consistia?  

Manira de Souza: A minha função era fazer a viabilidade 
econômica financeira dos empreendimentos que iriam ser 
lançados, ou seja, fazer as contas para chegar ao custo 
de quanto ia custar cada obra.  

Defesa: A senhora ficava na diretoria técnica?  



 

32 
Rua Ewerton Visco, 290 Ed. Boulevard Side Empresarial, sala, 1501, Caminho das Arvores, CEP 41820-022, Salvador – Bahia 
71 3452-3330 | 71 99183-0998 | cmadv@castromarques.com.br 

Manira de Souza: Sim, na diretoria técnica.  

Defesa: O diretor técnico era o senhor Paulo Gordilho? 
Manira de Souza: Sim, Paulo Gordilho.  

Defesa: A senhora pode descrever as atividades do senhor 
Paulo Gordilho?  

Manira de Souza: Bom, o Paulo era diretor técnico e 
ficava, controlava as áreas de orçamento, suprimentos, 
projetos e controle.  

Defesa: A senhora pode desenvolver mais ou menos como 
se iniciavam as atividades da diretoria técnica em um 
determinado empreendimento e quando seriam finalizadas 
as atividades dessa diretoria?  

Manira de Souza: Iniciava assim, fazia o orçamento para 
saber quanto custava a obra e depois lançava esse 
empreendimento, entrava então o setor de suprimentos 
para dar apoio nas compras dos materiais das obras, o 
controle que controlava o prazo, o custo, que seria o 
controle, e anteriormente também tinha o gerenciamento 
de projetos que contratava empresas terceirizadas, e a 
equipe de projetos é que gerenciava os projetos. 

Defesa: O término da atuação da diretoria técnica era 
antes ou depois do habite-se ou da entrega das unidades?  

Manira de Souza: O término seria com o habite-se, ela 
terminava uma parte, antes de começar a obra seria o 
orçamento e o projeto, e com o término da obra com o 
setor de suprimentos, terminava de comprar os 
suprimentos e aí terminaria a gestão da área técnica. 
Defesa: A senhora conheceu outros diretores da OAS 
Empreendimentos? 

Manira de Souza: Sim.  
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Defesa: Por exemplo?  

Manira de Souza: Eu conheci Roberto Moreira, de São 
Paulo, e conheci os diretores mais de Salvador porque eu 
estava lotada em Salvador, Pedro Aragão, Paulo 
(inaudível) e Eduardo Vila Nova.  

Defesa: Dentre esses diretores qual era o mais capacitado 
tecnicamente na área de engenharia e arquitetura da OAS 
Empreendimentos?  

Manira de Souza: Sem dúvida o doutor Paulo Gordilho. 
Defesa: Com base em que a senhora pode asseverar isso?  

Manira de Souza: Com base na experiência dele, de anos 
de formado, passou por outras empresas, então ele tem 
uma bagagem técnica muito grande, de todos da empresa 
também, os diretores, a maioria dos diretores não eram 
arquitetos nem engenheiros, uma parte era advogado, 
outros administradores, então ele como arquiteto tinha 
uma, era referência na empresa, vamos dizer assim.  

Defesa: Certo. Para finalizar, a OAS Empreendimentos era 
uma empresa distinta da OAS Construtora, com gestão, 
sede própria? 

Manira de Souza: Sim, totalmente distinta.” (grifo nosso) 

    ...... 

Depoimento de Maria Angélica Belchote Trócoli – Testemunha de 
Defesa: 

“Defesa: A senhora trabalhou na OAS Empreendimentos?  

Maria Angélica: Trabalhei.  
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Defesa: Em qual período?  

Maria Angélica: Eu entrei em junho de 2009 e saí em 
janeiro de 2015.  

Defesa: A senhora ocupou qual cargo na OAS 
Empreendimentos? 

Maria Angélica: Eu era analista de orçamento.  

Defesa: A senhora pode descrever as suas atividades? 
Maria Angélica: Sim. Nós fazíamos o estudo de custo da 
obra para chegarmos a um determinado valor e ela ser 
lançada no mercado.  

Defesa: O cargo que a senhora ocupava ficava na diretoria 
técnica da OAS Empreendimentos?  

Maria Angélica: Na diretoria técnica. Defesa: Quem era o 
diretor técnico?  

Maria Angélica: Bom, primeiro eu fui da direção do diretor 
Manoel Aguiar, depois passei para a direção de Paulo 
Gordilho.  

Defesa: A senhora podia descrever as atividades 
desempenhadas pelo senhor Paulo Gordilho?  

Maria Angélica: Ele era diretor técnico da área de 
orçamento, controle, projetos e suprimentos.  

Defesa: A senhora pode descrever, senhora Angélica, a 
atuação da diretoria técnica em um empreendimento, 
quando começava, quando terminava, como era feito 
isso?  
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Maria Angélica: Sim. A incorporação mandava para a 
gente já um pré-estudo do empreendimento, um projeto 
pré-estudado, já com terreno e tudo, nós fazíamos todo o 
estudo de custo da obra, e na hora de fechar o valor para 
mandar para a incorporação nós sentávamos, nos 
reuníamos com o doutor Paulo para mostrar a ele como foi 
feito todo o estudo e fechar o valor que iria ficar a obra, o 
valor de custo final da obra.  

Defesa: A senhora conheceu outros diretores da OAS 
Empreendimentos, além do senhor Paulo Gordilho? Maria 
Angélica: Conheci Manoel Aguiar e os outros só de nome.  

Defesa: Entre os funcionários e os diretores que a senhora 
conheceu qual tinha a maior capacidade técnica na área 
de engenharia e arquitetura?  

Maria Angélica: Paulo Gordilho. Defesa: A senhora pode 
afirmar isso com base em que?  

Maria Angélica: Bom, o doutor Paulo já vinha de outras 
obras, eu trabalhei com ele em outra empresa, e ele, 
assim, ele era consultado inclusive por pessoas de fora, 
de outras construtoras.  

Defesa: Certo, certo. Senhora Angélica, consta na 
denúncia que foram adquiridos alguns móveis e 
eletrodomésticos para a unidade tríplex, essa aquisição 
desses móveis, que foram posteriores ao habite-se, 
passaria pela diretoria técnica?  

Maria Angélica: Não, não, porque nós fazíamos o pós-
venda, nós fazíamos o pré-venda, o pré-lançamento, e 
esses móveis não estavam incluídos no custo.  

Defesa: Ok. A senhora pode afirmar que a OAS 
Empreendimentos era uma empresa distinta da OAS 
Construtora, na gestão, administração, sede?  
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Maria Angélica: Completamente distinta, completamente 
distinta.” (grifo nosso) 

    ...... 

Depoimento de Rafael Perez Caldas Coni – Testemunha de Defesa: 

“Defesa: O senhor trabalhou na OAS Empreendimentos? 
Rafael Coni: Sim.  

Defesa: Qual o cargo que o senhor ocupou e em qual 
período?  

Rafael Coni: Trabalhei na OAS de junho de 2008 a junho de 
2015, inicialmente na diretoria de construção e 
posteriormente na diretoria técnica, exercendo a função 
de engenheiro de planejamento.  

Defesa: O senhor pode descrever as atividades exercidas 
pelo senhor?  

Rafael Coni: Enquanto na diretoria de construção eu era 
planejamento de obras e quando fui para a diretoria 
técnica eu fiquei fazendo o planejamento e o controle das 
obras, ficava acompanhando o fluxo financeiro e o avanço 
físico das obras. Defesa: Quem era o diretor técnico?  

Rafael Coni: O Paulo Gordilho. 

Defesa: O senhor pode descrever as atividades exercidas 
pelo senhor Paulo Gordilho?  

Rafael Coni: O doutor Paulo era diretor da área de 
orçamentos, suprimentos, projetos e controle, que era a 
diretoria técnica, então ele que passava todas as 
coordenadas para a equipe para poder desenvolver os 
trabalhos.  



 

37 
Rua Ewerton Visco, 290 Ed. Boulevard Side Empresarial, sala, 1501, Caminho das Arvores, CEP 41820-022, Salvador – Bahia 
71 3452-3330 | 71 99183-0998 | cmadv@castromarques.com.br 

Defesa: O senhor pode descrever, iniciado um 
empreendimento quando começava a atividade da 
diretoria técnica e quando cessava?  

Rafael Coni: A diretoria técnica entrava já na parte de 
projetos, vinha uma demanda da diretoria de 
incorporação, iniciava com os projetos, passando para 
orçamento, a fiscalização dos empreendimentos, e 
quando tinha o habite-se o empreendimento voltava para a 
incorporação e aí cessava a responsabilidade da diretoria 
técnica nas ações dela.  

Defesa: Ok. Senhor Rafael, a acusação versa que foram 
adquiridos bens móveis, eletrodomésticos, móveis de 
cozinha, entre outros, para a unidade de um tríplex do 
Bancoop, essa aquisição passaria pela diretoria técnica?  

Rafael Coni: Não. 

Defesa: Com base em que o senhor pode afirmar isso? 
Rafael Coni: Porque a parte de orçamento da diretoria 
técnica era o orçamento para o empreendimento, para o 
lançamento do empreendimento, então após o habite-se a 
diretoria técnica já não tinha mais nenhuma demanda 
para esses empreendimentos entregues. Defesa: O senhor 
conheceu outros diretores da OAS Empreendimentos, 
além de Paulo Gordilho?  

Rafael Coni: Conheci alguns. Defesa: O senhor pode 
elencar?  

Rafael Coni: Anterior a Paulo Gordilho, o Manoel Aguiar 
que era o diretor de construção, às vezes em algumas 
reuniões o Imbassahy, o Roberto Moreira, o Eduardo Villa 
Nova, alguns mais só em algumas reuniões quando tinha.  



 

38 
Rua Ewerton Visco, 290 Ed. Boulevard Side Empresarial, sala, 1501, Caminho das Arvores, CEP 41820-022, Salvador – Bahia 
71 3452-3330 | 71 99183-0998 | cmadv@castromarques.com.br 

Defesa: Dentre esses diretores qual o mais capacitado 
tecnicamente na área de engenharia e arquitetura 
especificamente?  

Rafael Coni: Sem dúvida o doutor Paulo Gordilho. Defesa: 
Por quê?  

Rafael Coni: O conhecimento vasto que ele tem nessa 
área de construção, de novas tecnologias tanto de 
orçamento, de planejamento de obras, então ele sempre 
foi uma pessoa de referência dentro da OAS e até mesmo 
fora da OAS também.  

Defesa: Para finalizar, a OAS Empreendimentos era uma 
empresa distinta da OAS Construtora, com gestão, tinha 
sede própria?  

Rafael Coni: Eram sedes diferenciadas, era uma empresa 
separada.” (grifo nosso) 

    ...... 

Depoimento de Lauro Gomes Ladeira – Testemunha de Defesa: 

“Defesa de Paulo Gordilho: O senhor trabalhou na OAS 
Empreendimentos, senhor Lauro? 

Lauro Gomes Ladeia: Sim, trabalhei.  

Defesa de Paulo Gordilho: O senhor pode dizer o período?  

Lauro Gomes Ladeia: Eu trabalhei de abril de 2009 a maio 
de 2015.  

Defesa de Paulo Gordilho: Quais os cargos que o senhor 
ocupou nesse período?  
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Lauro Gomes Ladeia: Eu tenho que explicar como é que 
foi, eu tive uma variação grande lá, mas eu entrei para a 
área técnica, especificamente, meu cargo inicial era 
gerente de suprimentos, eu fui convidado para implantar o 
suprimento centralizado nessa incorporadora e comecei 
isso logo no primeiro ano, a partir do final do primeiro ano 
eu comecei a assumir algumas outras atividades dentro 
da área técnica, que aí foi a área de orçamento, 
posteriormente a área de projetos e custos de controle. 
Isso é um padrão comum de área técnica, quando a 
empresa é incorporadora a gente acaba centralizando isso 
numa única área. Então fiz isso durante 4 anos, a partir do 
final do quarto ano, ali início de 2013, me fizeram uma 
proposta, eu fui transferido para a regional do Rio Grande 
do Sul, aí sim para ir para a gerência de contratos das 
obras, para assumir toda a parte de engenharia do Rio 
Grande do Sul, e fiquei lá por mais 2 anos e concluí meu 
período na OAS Empreendimentos. Foi essa, mais ou 
menos, a minha atuação direta lá na OAS. 

Defesa de Paulo Gordilho: No período anterior o senhor 
ficou em qual região?  

Lauro Gomes Ladeia: Salvador, base Salvador. Eu fui 
contratado para Salvador, a OAS Empreendimentos tinha 
base lá na Bahia, e todos esses primeiros 4 anos foram 
100% em Salvador.  

Defesa de Paulo Gordilho: Essas atividades todas que 
acabou de descrever eram feitas na diretoria técnica? 
Lauro Gomes Ladeia: 100% delas na diretoria técnica. 
Defesa de Paulo Gordilho: Quem era o diretor técnico na 
época em que o senhor atuou?  

Lauro Gomes Ladeia: Paulo Gordilho.  

Defesa de Paulo Gordilho: Sempre foi Paulo Gordilho? 
Lauro Gomes Ladeia: Diretor técnico sempre foi Paulo 
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Gordilho, existia uma diretoria de construção, mas que 
era apartada, mas a diretoria técnica foi sempre Paulo 
Gordilho. 

Defesa: O senhor podia descrever as atividades do Paulo 
Gordilho quando diretor técnico?  

Lauro Gomes Ladeia: Posso sim. As atividades do Paulo 
eram muito ligadas as minhas atividades, são muito 
próximas ali. Na área técnica, vou começar com a 
atuação da parte de orçamento que é quando nasce o 
nosso negócio, vamos dizer assim, existia uma demanda 
da incorporação para se orçar determinado produto, 
produto para compra de terreno. Então a gente operava 
esse orçamento com base em informações técnicas, a 
gente apresentava para o Paulo, validava com ele, era 
uma pessoa que tinha um domínio muito grande do 
negócio, então ele criticava muito isso, e depois a gente 
apresentava isso na incorporação. Existiam comitês para 
se fechar esse processo junto à incorporação, que é a 
outra diretoria, então o Paulo levava isso, ele era o 
representante da engenharia dentro desse comitê. E aí, 
nesse momento, se discutia o valor da engenharia, o resto 
do negócio que a incorporadora tem ali para se fechar o 
consenso com relação a isso, isso eu estou falando da 
parte de orçamento. Na hipótese do orçamento ser 
aprovado, e se tendo um terreno para lançamento, existia 
aí uma outra etapa de orçamento, aí muito mais 
complexa, de todo o desenvolvimento desses projetos, o 
projeto arquitetônico...  

Juiz Federal: Eu vou interromper um minutinho, senhor 
Lauro, o senhor pode responder mais sinteticamente 
porque não é bem o foco, assim... 

Lauro Gomes Ladeia: O foco, né?  
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Juiz Federal: Isso, então peço que o senhor responda 
sinteticamente. Lauro Gomes Ladeia: Então, só pra 
fechar, então tem toda uma área de projeto que aí o Paulo 
Gordilho direcionava todo o encaminhamento dos 
projetos, que a gente chama de projetos complementares 
do negócio, e aí é fundação, estrutura, alvenaria, 
instalações, tudo isso envolvido dentro da área técnica, 
também dentro da área técnica tinha a parte de 
planejamento e controle, aí já com a obra em andamento 
todo o planejamento era fechado pela área técnica, e 
quando a gente chama de controle é o acompanhamento 
durante a obra. Então isso também era feito pela área 
técnica e era validado pelo Paulo Gordilho, junto com a 
equipe, e a gente apresentava isso nas reuniões de 
diretoria. E, por fim, a área de suprimentos, aí era uma 
operação, a OAS Empreendimentos tinha o suprimento 
centralizado, aí uma operação muito ligada à obra, as 
contratações eram feitas todas no escritório para atender 
todas as obras, esses eram os quatro braços da área 
técnica e a atuação dele era direta nessas áreas. Defesa 
de Paulo Gordilho: O senhor poderia dizer qual era o 
marco inicial das atividades da diretoria técnica e o 
marco final no empreendimento?  

Lauro Gomes Ladeia: Pronto, voltando aí um pouquinho, 
eu acabei de comentar, o marco inicial é justamente o que 
a gente chama de orçamento parametrizado para início da 
compra do terreno e o marco final era o Habite-se, na hora 
que... Porque como a gente fazia parte de planejamento e 
controle tinha as bild da área de projeto, no Habite-se ali 
do empreendimento, aí ele já pronto, no final do ciclo do 
negócio, era o encerramento, vamos dizer assim, da 
atuação da área técnica.  

Defesa de Paulo Gordilho: Consta na denúncia, senhor 
Lauro, que foram adquiridos para o triplex alguns 
eletrodomésticos, alguns móveis, cozinha e etc., isso foi, 
ocorreu após o Habitese. Então, diante do que o senhor 
falou, o senhor poderia afirmar que essas supostas 
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aquisições que foram feitas para o triplex, desses móveis, 
não passaria pela diretoria técnica? Lauro Gomes Ladeia: 
Cem por cento certeza, não tinha nenhuma atuação da 
área técnica pós habite-se, toda atuação se encerrava ali 
no habite-se. Então qualquer operação após essa data era 
uma operação que não rodava pela área técnica, a área 
técnica realmente terminava na as bilt do projeto aqui.  

Defesa de Paulo Gordilho: Ok. O senhor conheceu os 
demais diretores da OAS Empreendimentos?  

Lauro Gomes Ladeia: Sim, imagino que conheci 100% dos 
diretores da OAS Empreendimentos.  

Defesa de Paulo Gordilho: Quais seriam?  

Lauro Gomes Ladeia: Tinha na parte jurídica o Adriano, 
tinha na parte administrativa o Joilson, tinha no 
financeiro, tinha o Fábio Yonamine, depois teve o Ricardo 
Imbassahy, tinha as diretorias de... Tinha a diretoria de 
engenharia, a diretoria técnica que era o Paulo Gordilho, 
tinha a diretoria de incorporação que foi Luigi Petti aqui 
em São Paulo num determinado momento, depois, no 
segundo momento, teve o Telmo Tonoli. Tinha a diretoria 
da Bahia que era o Pedro Aragão. Teve o Fernando Garrido 
no centro oeste. Essa deve ser a grande maioria dos 
diretores, deve ter me escapado algum dentro disso, 
diretoria de RH que era o Garrido também, Humberto 
Garrido...  

Defesa de Paulo Gordilho: Dentre esses diretores e os 
demais funcionários, empregados da OAS 
Empreendimentos, quem era o mais competente, quem 
era o mais capaz na área de engenharia e arquitetura? 
Lauro Gomes Ladeia: A própria área técnica, a função dela 
era essa. Não tenho a menor dúvida que toda referência 
de construção na OAS Empreendimentos, era o Paulo 
Gordilho que representava isso para todas as regionais. 



 

43 
Rua Ewerton Visco, 290 Ed. Boulevard Side Empresarial, sala, 1501, Caminho das Arvores, CEP 41820-022, Salvador – Bahia 
71 3452-3330 | 71 99183-0998 | cmadv@castromarques.com.br 

Você tinha os diretores das outras áreas, mas o Paulo 
Gordilho que representava toda essa questão de 
engenharia, tanto que a gente reportava a ele, e ele que 
tratava esses assuntos em toda a esfera nacional da OAS 
Empreendimentos.  

Defesa de Paulo Gordilho: Ok. O senhor pode informar, de 
forma sintética, a trajetória de Paulo Gordilho na diretoria 
técnica, quando o senhor começou a trabalhar lá? Lauro 
Gomes Ladeia: No meu início ali, em 2009, eu imagino, eu 
não me recordo bem, o Paulo deve ter começado 1 ano, 1 
ano e meio, antes disso, o Paulo tinha ali uma função 
ainda inicial de estruturar, de botar as coisas para 
funcionar na engenharia lá na Bahia, mas pouco tempo 
depois disso ele começou a ganhar muito corpo, 
justamente por conta da experiência dele e da postura 
dele frente ao negócio. Então ele era o contraponto da 
engenharia junto à incorporação. Então ele veio também 
agregando e evoluindo muito essas áreas dentro das 
regionais para poder fazer isso funcionar. Eu me recordo 
várias vezes de ter uma ação muito... À medida que ele 
também foi crescendo, a gente foi ganhando volume de 
negócios perante até aos próprios sócios da época, ele foi 
incorporando essas atividades, todas essas que eu citei 
pra vocês, durante um bom período, ele era um diretor de 
fato muito voltado para a engenharia, muito técnico. Eu 
me recordo bem de umas duas agendas ali com outros 
sócios lá na Bahia, onde se foi posta ali uma mesa de 
discussão num questionamento com relação a questões 
técnicas, ele falou “Ah, isso aqui é novidade, isso aqui é 
muito moderno”, e o Paulo era um gestor daquela forma 
“Olha, gente, a gente está falando de uma coisa que eu 
executei 30 anos atrás, isso aqui pra mim não tem nada 
de moderno, eu preciso que a gente seja uma empresa 
voltada para a tecnologia, que a gente puxe isso pra 
frente do negócio, isso é uma posição nossa como 
empresa, se estamos na dúvida aqui vamos pegar um 
avião aqui, vamos voltar...”...  
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Juiz Federal: Senhor Lauro, é suficiente, senhor Lauro, 
mais sinteticamente como eu pedi, por gentileza, tem 
várias testemunhas a serem ouvidas, certo? Lauro Gomes 
Ladeia: Desculpe, ok. 

Defesa de Paulo Gordilho: Ok, Excelência. O senhor 
poderia afirmar que o reconhecimento técnico de Paulo 
Gordilho não era só dentro da OAS Empreendimentos, mas 
também em todo o mercado imobiliário, outras 
construtoras também?  

Lauro Gomes Ladeia: Sim, inclusive no período anterior, 
que eu me recordo bem, no período anterior até o ingresso 
dele na OAS Empreendimentos. Ele era uma pessoa que 
tinha uma atuação muito grande no mercado ali, muito 
reconhecido no mercado por conta da experiência dele. É 
óbvio que do que eu estou tratando aqui com vocês 
realmente é nesse período dos 6 anos, mas ele tinha essa 
referência muito forte na Bahia, muito forte até aqui em 
São Paulo, por conta da trajetória dele na área.  

Defesa de Paulo Gordilho:Para finalizar, senhor Lauro, a 
OAS Empreendimentos era uma empresa distinta da OAS 
Construtora, com sedes distintas, com gestões distintas, 
com funcionários distintos?  

Lauro Gomes Ladeia: Da Construtora? Defesa de Paulo 
Gordilho: É, a OAS Empreendimentos era distinta da 
construtora?  

Lauro Gomes Ladeia:Era, a OAS Construtora tinha uma 
vida 100% apartada, posso dizer aí que desde CNPJ, RP, 
sistema, como eu atuei muito na área de suprimentos, o 
nosso suprimento era centralizado na OAS 
Empreendimentos, eu nunca tive uma agenda na 
construtora pra isso, a agenda técnica inclusive de todas 
essas áreas que eu comentei com vocês sempre foi muito 
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distinta da construtora, não tinha essa ligação com a 
construtora.” (grifo nosso) 

...... 

Depoimento de Adriano Cláudio Pires Ribeiro – Testemunha de Defesa: 

“Defesa:- Senhor Adriano, em que período que o senhor 
trabalhou na OAS Empreendimentos?  

Depoente:- Eu trabalhei na OAS Empreendimentos de 
março de 2007 até dezembro de 2013. (...)  

Defesa:- Tenho sim, Excelência. Senhor Adriano, bom dia. 
O senhor conheceu Paulo Gordilho? 

Depoente:- Conheci. Defesa:- Qual o cargo que ele 
ocupava na OAS Empreendimentos?  

Depoente:- Na OAS Empreendimentos, quando ele chegou, 
inicialmente ele ficava responsável pela área técnica, 
depois ele ficou responsável pela parte de obras, se 
tornou diretor de obras, e no final ele ficava (ininteligível) 
da área de orçamento mas depois eu saí da empresa, até 
2013 isso.  

Defesa:- O senhor pode afirmar, senhor Adriano, que Paulo 
Gordilho era tecnicamente na área de engenharia o mais 
experiente da OAS Empreendimentos? Depoente:- Sem 
dúvida, sem dúvida. Defesa:- Com base em que o senhor 
pode afirmar isso?  

Depoente:- Ele era uma pessoa que, assim, tinha muito 
renome no mercado imobiliário, as pessoas falavam da 
capacidade técnica dele, sempre foi uma pessoa que, do 
ponto de vista técnico, era comentada como uma pessoa 
muito boa, muitas pessoas iam lá tirar dúvidas com ele, 
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ele era uma pessoa muito experiente dentro desse 
mercado de construção civil. 

A testemunha Misael de Jesus Oliveira assegurou que o ora 
Denunciado era o responsável pela técnica da obra realizada no sítio, como se 
vê de seu depoimento prestados nos presentes autos: 

Depoimento da testemunha de defesa – Misael de Jesus Oliveira 

Defesa de Paulo Gordilho:- O senhor conheceu o senhor 
Paulo Gordilho? 

Misael de Jesus Oliveira:- Sim, conheci. 

Defesa de Paulo Gordilho:- Ele atuou, trabalhou nessa 
obra de Atibaia lá, especificamente? 

Misael de Jesus Oliveira:- Trabalhou. 

Defesa de Paulo Gordilho:- O senhor poderia descrever 
como foi o trabalho dele nessa cozinha em Atibaia? 

Misael de Jesus Oliveira:- Ele fez o projeto da 
construção e passou pra mim o projeto que eu era o 
encarregado, tinha o Ronaldo... é que a gente trabalhou 
todo mundo junto, mas como tinha facilidade de 
atender o projeto, ele passou o projeto pra mim. Então 

assim, o projeto de demolição, ele passou que era isso, 
faça isso. A gente olhou o projeto junto, e quem 
entende do projeto já sabe como que vai ficar depois de 
pronto. Me pediu alguns conselhos... ele me pediu 
algumas coisas lá que deveria ser muito bem feito, a 
paginação, tinha que ser uma paginação que o piso 
descia, subia para a parede de porcelanato 90 por 90 
ou 1 metro por 1 metro, porcelanato grande, e que ele 
tinha que voltar pela cozinha e subir na parede. Então 
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todas essas medidas tinham que ser exatas, medidas 
de menos de 1 centímetro de erro. A parte de gás, a 
parte de água, a parte de condução de infra. Então toda 

essa parte ele me passou, sempre atrás, passava para 
ele por telefone e ele ia na obra também pra ver se 
estava de acordo com o que estávamos fazendo. Então 
foi essa parte que ele fez lá com a gente. 

Defesa de Paulo Gordilho:- Então o senhor Paulo esteve 
na obra? 

Misael de Jesus Oliveira:- Esteve. 

Defesa de Paulo Gordilho:- Qual era a freqüência que 
ele ia lá? 

Misael de Jesus Oliveira:- No começo acredito aí que 
por volta de uma vez por semana, mais assim por volta 
de sexta feira que ele ia olhar. Mas toda segunda, 
terça, quarta, sempre ... domingo (inaudível), sábado, 
eu passava pra ele quando ele ligava como é que 
estava a obra: “Já fizemos isso, estamos fazendo isso, 
estamos com tudo escorado.” Ele tinha preocupação 
porque era um serviço meio perigoso, tinha um telhado 
em cima. Ele queria saber se estava tudo escorado, se 
tinha pegado material, se precisava de algum tipo de 
material. E o andamento da obra até que finalizou, 
acabamento de mármore, se a gente tinha ,o mármore 
certo, conseguimos o marmorista em Atibaia, 
(inaudível) após o projeto, consegui lá também. E 
consegui (inaudível) passar um valor “x” pra gente 
comprar esse material. A gente foi tocando a obra e 
finalizou.  

Defesa de Paulo Gordilho:- Então o senhor concorda, o 
senhor poderia afirmar que o senhor Paulo seria o 
responsável pelas orientações técnicas dessa obra? 
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Misael de Jesus Oliveira:- Sim, tanto desta parte quanto 
do lago nós sentamos para conversar em relação ao 
serviço que ia ser executado. Da cozinha o projeto foi 
dele e passado sempre... não sei se ele fez o projeto, 
mas ele me entregou o projeto e todas as orientações 
técnicas foram passadas por ele. 

(...) 

Defesa de Paulo Gordilho:- E foram.. esses armários 
foram montados no local. Me parece que havia uma 
medição para serem elaborados esses armários e 
parece que foi o Paulo quem garantiu. 

Misael de Jesus Oliveira:- Essa medida está do projeto 
e quando você faz um projeto, se você quer um projeto 
real, não tem como fugir das medidas. Então é por isso 
que é falado pra gente: “Não pode errar em nada.” 
Porque ele depois as medidas dos móveis da Kitchens 
vão ter que ser ajustar aqui, na ilha, o exaustor vai ter 
que estar aqui, tem geladeira, e tal. Então essas 
medidas elas tem que ser bem executadas, como foram 
executadas na época. 

Defesa de Paulo Gordilho:- O senhor Paulo, ele 
fiscalizou essas medições? 

Misael de Jesus Oliveira:- Sim, sim. 

(...) 

Ministério Público Federal:- Senhor Misael, eu gostaria 
que o senhor pudesse só esclarecer pra mim a relação 
entre o senhor Paulo Gordilho com o senhor e com o 
senhor o Luiz Alberto? Só para ficar mais claro, por 
gentileza. 
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Misael de Jesus Oliveira:- O Luiz Alberto é o meu 
gerente. Na empresa a gente sempre... foi assim, cada 
um tem um gerente, a equipe com gerente. Todos 
trabalhavam, e o meu gerente, qualquer ordem que eu 
tinha para receber era do Luiz Alberto. E o Paulo 
Gordilho eu vim conhecer ele através desse serviço, 
que ele era... ele tinha os projetos. Então o Luiz falou: 
“Vocês vão trabalhar no sítio do presidente, como eu já 
narrei, e o projeto o doutor Paulo vai estar passando 
pra você.” Toda a parte técnica tinha que ser com o 
doutor Paulo, porque o Luiz ele não sabia assim coisa 
de obra. Então ali foi a partir do momento que eu 
comecei a ter um relacionamento com o doutor Paulo 
Gordilho. 

Juiz Federal:- Certo. O senhor mencionou esse seu 
superior imediato, salvo engano, Luiz Alberto, é isso? 

Misael de Jesus Oliveira:- Isso, doutor. 

Juiz Federal:- E ele estava fazendo isso subordinado ao 
senhor Paulo Gordilho ou... ? Não sei se eu entendi 
direito. 

Misael de Jesus Oliveira:- Não, essa parte aí... ele e o 
doutor Joilson, que são os superiores do meu 
departamento, na época, que eu respondia por eles. E o 
Paulo Gordilho lida com a parte técnica, seria os 
projetos. 
 

B) DA ATIPICIDADE DA CONDUTA 

Para configuração do delito de lavagem de dinheiro não é 
necessária a prévia condenação dos crimes anteriores elencados no artigo 1º, 
da Lei nº 9.613/98, sendo suficiente a demonstração de indícios da existência do 
delito. Contudo, para a caracterização do mesmo, mister se faz que o agente 
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tenha o conhecimento da ocorrência daqueles, ou seja, que tenha conhecimento 
prévio da prática dos ilícitos anteriores. 

Assevera NUCCI1 acerca do crime antecedente quando da 
análise do crime de Lavagem de Capitais: 

“Não há necessidade de se concluir a apuração e eventual 
punição dos autores do crime antecedentes para que se 
possa processar e julgar o delito de lavagem de dinheiro. 
O importante é, ao menos, a prova da materialidade (prova 
da existência) do delito antecedente).” 

Dessa forma, inexigível que o autor do crime acessório tenha 
concorrido para a prática do crime principal, contudo, é imprescindível que tenha 
conhecimento quanto à origem criminosa dos bens ou valores. 

Porém, consoante será demonstrado a seguir, o Réu não tinha 
ciência dos crimes anteriores, bem como jamais teve o dolo de ocultar ou 
dissimular a origem daquele bem. 

O delito supostamente praticado pelo Réu possui como núcleos 
do tipo as condutas de “ocultar” ou “dissimular”, quer dizer, encobrir ou simular, 
respectivamente, a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente 
de crime. 

Vejamos, nas palavras de NUCCI2, o que mesmo esclarece 
acerca da análise do núcleo do tipo: 

“Ocultar (esconder, encobrir) ou dissimular (embora termo 
correlato ao primeiro verbo, tem o significado mais 
específico de ocular com astúcia, esperteza, enfim, 

                                                   
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Editora Revista dos Tribunais, 
5º Ed. 2010, p. 877 
2 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Editora Revista dos Tribunais, 
5º Ed. 2010, p. 869 



 

51 
Rua Ewerton Visco, 290 Ed. Boulevard Side Empresarial, sala, 1501, Caminho das Arvores, CEP 41820-022, Salvador – Bahia 
71 3452-3330 | 71 99183-0998 | cmadv@castromarques.com.br 

simular). Os objetos das condutas são a natureza 
(qualidade), origem (procedência), localização (lugar onde 
algo se encontra), disposição (destino), movimentação 
(deslocamento de um lugar a outro) ou a propriedade 
(titularidade de algo) de bens (coisa material ou imaterial 
com valor econômico), direito (faculdade de exigir algo de 
alguém) ou valores (qualquer coisa que se possa 
expressar em dinheiro)” 

Assim, os elementos do tipo mencionados anteriormente somam-
se ainda ao elemento subjetivo, consistente no dolo de atingir a finalidade de 
ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores originários de 
quaisquer dos crimes aludidos na norma incriminadora. Destarte, mister se faz a 
comprovação do dolo do Réu. 

Coadunando com esse pensamento, CALLEGARI3 afirma: 

“O artigo exige que o autor dos fatos tenha que atuar com 
alguma das finalidades previstas legalmente, é dizer, seja 
a de ocultar ou dissimular a origem criminosa dos bens.”  

Deste modo, em que pese a exigência também da evidência de 
que o agente atuou com a finalidade de “ocultar ou dissimular” a utilização dos 
bens, valores ou direitos, a peça acusatória e os elementos probatórios colhidos 
na instrução criminal não demonstram qualquer ação do Réu que indique que o 
mesmo tivesse a intenção de ocultação da origem ilícita do bem.  

Insta ressaltar, que o Réu Adelmário Pinheiro asseverou 
em seu interrogatório que o Réu Paulo Gordilho não tinha 
conhecimento do centro de custos: 

Interrogatório do Denunciado Adelmário Pinheiro: 

                                                   
3 CALLEGARI, André Luis. Lavagem de Dinheiro. Aspectos Penais da Lei nº 9.613/98. Livraria do 
Advogado Editora, 2ª Ed., 2008, p. 154 
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“Defesa:- Obrigada. Boa tarde senhor Léo.  

José Adelmário Pinheiro Filho:- Boa tarde.  

Defesa:- O senhor sabe me dizer...  

Juíza Federal Substituta:- Só identificar que é pela 

defesa do... 

Defesa:- Desculpe. Pela defesa do Fernando Bittar. Se 
nesse primeiro momento que o senhor mencionou que 
esteve no sítio, ou eventualmente do que o senhor tenha 
tomado conhecimento, esse encontro de contas que o 
senhor mencionou, é que essas obras estariam incluídas, 
foi informado o Fernando Bittar, o senhor presenciou ele 
sabendo disso?  

José Adelmário Pinheiro Filho:- Eu não informei. Paulo 
Gordilho não tinha, eu não entrei nesse detalhe com Paulo 
Gordilho, até por uma questão de reserva em respeito ao 
presidente. Não ia ficar tratando desse assunto, então 
esse assunto...  

Defesa:- Isso não é de conhecimento nem do Paulo 
Gordilho?  

José Adelmário Pinheiro Filho:- Do encontro de contas 
não.” 

(grifo nosso) 

E para que não paire qualquer dúvida, vejamos as exatas 
palavras do Réu José Adelmário Pinheiro Filho (LEO PINHEIRO), em seu 
interrogatório realizado pelo MM. Juízo nos autos da Ação Penal conexa nº 
5046512-94.2016.4.04.7000, no qual afirma, de forma clara e induvidosa, que os 
executivos da OAS EMPREENDIMENTOS não tinham conhecimento dos 
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acertos de propina da OAS CONSTRUTORA decorrente dos contratos firmados 
com a Petrobrás, conforme evento 809: 

“... 

Juiz Federal:- Quem da OAS, quem dentro do grupo OAS 
tratou desse assunto além do senhor? 

José Adelmário Pinheiro Filho:- Do assunto que envolvia... 

Juiz Federal:- Do triplex. 

José Adelmário Pinheiro Filho:- Do triplex, eu. A empresa 
OAS Empreendimentos só executou o que foi deliberado 
por mim. 

Juiz Federal:- Os outros executivos da OAS 
Empreendimentos tinham ciência de que havia um, que 
esses valores não iam ser pagos ou que isso ia ser 
abatido de um caixa geral que a OAS tinha com o partido 
dos trabalhadores? 

José Adelmário Pinheiro Filho:- Não, dentro da OAS 
Empreendimentos, como ela não tinha e não tem 
envolvimento nenhum com nenhum órgão público, é uma 
empresa que presta serviços de incorporação, não tinha 
porque estar envolvida nisso, apenas sabiam, os 
executivos da OAS sabiam que não seriam prejudicados, 
que isso era um custo da construtora. 

...” 

..... 

“... 
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Juiz Federal:- Mas qual era a explicação então que o 
senhor dava para os executivos da OAS 
Empreendimentos? 

José Adelmário Pinheiro Filho:- Que depois ia ser 
encontrada uma forma de transferência para alguém que o 
presidente determinasse ou para a família dele mesmo. 

Juiz Federal:- Eles sabiam que o imóvel era do ex-
presidente, que estava destinado ao ex-presidente? 

José Adelmário Pinheiro Filho:- Sabiam, em 2010 isso 
ficou muito claro e público pelo jornal. 

Juiz Federal:- Certo. Mas eles não sabiam da parte, que o 
senhor mencionou depois, que isso foi abatido num acerto 
com o senhor João Vaccari? 

José Adelmário Pinheiro Filho:- Não, não sabiam. 

Juiz Federal:- Quem sabia dentro da OAS 
Empreendimentos, por exemplo, aqui dos acusados, o 
senhor Fábio Yonamine, o senhor Paulo Roberto Gordilho, 
o senhor Roberto Moreira Ferreira. 

José Adelmário Pinheiro Filho:- Como eu disse ao senhor, 
dentro da OAS Empreendimentos a gente evitou muito, eu 
evitei muito tratar desse tema, dentro da construtora não 
porque quando fomos autorizados a fazer o encontro de 
contas eu tive que informar a cada diretor 
superintendente que não fizesse pagamentos na conta da 
propina do PT, porque isso seria um encontro de contas 
feito e que não era para fazer o pagamento, não entrei em 
detalhes com eles que os pagamentos não foram feitos, 
eu falava em torno de um entendimento do Bancoop como 
um todo.” (grifo nosso) 
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As testemunhas arroladas na ação penal conexa nº 5046512-
94.2016.4.04.7000 asseveram nesse sentido: 

 

Depoimento de Rodrigo Garcia da Silva – Testemunha de Acusação: 

Ministério Público Federal: O senhor trabalhou na empresa 
Kitchens? Depoente: Sim.  

Ministério Público Federal: O senhor se recorda de alguma 
contratação da Kitchens para realização de projetos 
encomendados por representante da OAS 
Empreendimentos?  

Depoente: Sim, dois projetos.  

Ministério Público Federal: No que consistiram esses 
projetos?  

Depoente: Um projeto era um projeto de uma cozinha para 
um sítio em Atibaia e o outro eram vários ambientes para 
um apartamento no Guarujá. (...) Ministério Público 
Federal: Com quem o senhor se reuniu nessas duas 
reuniões da OAS?  

Depoente: Olha, nas duas reuniões eu tratei diretamente 
com as estagiárias, Jéssica e Paula, e o engenheiro Paulo 
Gordilho estava administrando via telefone, eu não 
encontrei com ele nesses projetos, mas falei com ele por 
telefone. (...)  

..... 

Defesa: Pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva e senhora 
Marisa Letícia Lula da Silva. A Kitchens, quando recebeu 
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os pagamentos da OAS, questionou ou teve alguma dúvida 
quanto à origem lícita desses valores?  

Depoente: Olha, durante o meu contato com a empresa eu 
nunca desconfiei da origem, da integridade dos valores 
recebidos, agora pela parte financeira da empresa, se o 
diretor financeiro ou alguém fez essa observação eu não 
posso responder. (...)  

(grifo nosso) 

Nesse esteio, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL 
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E 
PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. 
PROCEDÊNCIA. CRIME DE LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE 
VALORES ART. 1º, § 1º, INCISO II, DA LEI N. 9.613/98. 
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. 
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Inocorrentes as 
hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, 
inviável a revisão em sede de embargos de declaração, 
em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. A 
revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente, 
revela-se inadmissível, em sede de embargos. 
Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro 
Março Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8.9.2011; e RE n. 591.260-
AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 
de 9.9.2011. 3. In casu, o acórdão objeto do recurso 
extraordinário assentou: PENAL. RECEBIMENTO DE 
DINHEIRO DECORRENTE DE CRIME DE PECULATO. 
"LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE VALORES (LEI 9.613/98, 
ART. 1º, § 1º). ESPECIAL ELEMENTO SUBJETIVO: 
PROPÓSITO DE OCULTAR OU DISSIMULAR A UTILIZAÇÃO. 
AUSÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE RECEPTAÇÃO 
QUALIFICADA (CP, ART. 180, § 6º). EMENDATIO LIBELLI. 
VIABILIDADE. DENÚNCIA PROCEDENTE. 1. No crime de 
"lavagem" ou ocultação de valores de que trata o inciso II 
do § 1º do art. 1º da Lei 9.613/98, as ações de adquirir, 
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receber, guardar ou ter em depósito constituem 
elementos nucleares do tipo, que, todavia, se compõe, 
ainda, pelo elemento subjetivo consistente na peculiar 
finalidade do agente de, praticando tais ações, atingir o 
propósito de ocultar ou dissimular a utilização de bens, 
direitos ou valores provenientes de quaisquer dos crimes 
indicados na norma incriminadora. Embora seja 
dispensável que o agente venha a atingir tais resultados, 
relacionados à facilitação do aproveitamento 
("utilização") de produtos de crimes, é inerente ao tipo 
que sua conduta esteja direcionada e apta a alcançá-los. 
Sem esse especial elemento subjetivo (relacionado à 
finalidade) descaracteriza-se o crime de ocultação, 
assumindo a figura típica de receptação, prevista no art. 
180 do CP. 2. No caso, não está presente e nem foi 
indicado na peça acusatória esse especial elemento 
subjetivo (= propósito de ocultar ou dissimular a utilização 
de valores), razão pela qual não se configura o crime de 
ocultação indicado na denúncia (inciso II do § 1º do art. 1º 
da Lei 9.613/98). Todavia, foram descritos e devidamente 
comprovados os elementos configuradores do crime de 
receptação (art. 180 do CP): (a) a existência do crime 
anterior, (b) o elemento objetivo (o acusado recebeu 
dinheiro oriundo de crime), (c) o elemento subjetivo (o 
acusado agiu com dolo, ou seja, tinha pleno conhecimento 
da origem criminosa do dinheiro) e (d) o elemento 
subjetivo do injusto, representado no fim de obter proveito 
ilícito para outrem. Presente, também, a qualificadora do 
§ 6º do art. 180 do CP, já que o dinheiro recebido pelo 
acusado é produto do crime de peculato, praticado 
mediante a apropriação de verba de natureza pública. 3. 
Impõe-se, assim, mediante emendatio libelli (art. 383 do 
CPP), a modificação da qualificação jurídica dos fatos 
objeto da denúncia, para condenar o réu pelo crime do art. 
180, § 6º do Código Penal. 4. Nesses termos, é procedente 
a denúncia. 4. Embargos de declaração REJEITADOS. 
(STF. ARE 686707 ES. Órgão Julgador: Primeira Turma. 
Relator: Min. Luiz Fux. Julgamento: 05/02/2013. 
Publicação: 28/02/2013) (grifo nosso)  
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E os TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS vêm decidindo no 
mesmo sentido: 

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. 
OCULTAR VALORES PROVENIENTES DE CRIME CONTRA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATERILIDADE 
COMPROVADA. DOLO NÃO CONFIGURADO. 1. A Corte 
Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o 
crime de "lavagem" ou ocultação de valores (art. 1º da Lei 
9.613/1998) exige o especial elemento subjetivo, qual 
seja, o propósito de o agente de ocultar ou dissimular a 
utilização de bens, direitos ou valores provenientes dos 
crimes indicados no referido dispositivo. 2. A ausência de 
comprovação do elemento volitivo específico na espécie 
enseja a absolvição do acusado. 3. Apelação provida. 
(TRF-1. ACR 75677420064013600. Relator: 
Desembargadora Federal Monica Sifuentes. Órgão 
Julgador: terceira Turma. Julgamento: 26/08/2014. Data de 
Publicação: 05/09/2014)” (grifo nosso) 

    ...... 

“PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1º, DA 
LEI 9.613/98. NULIDADES PROCESSUAIS. 
INOCORRÊNCIA. CRIME ANTECEDENTE. DINHEIRO 
ILÍCITO. OCULTAÇÃO OU DISSIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
PROVAS. ABSOLVIÇÃO. 1. Eventual alegação de nulidade 
da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada 
inequívoca deficiência, impedindo a compreensão da 
acusação e causando flagrante prejuízo à defesa, do que 
não se cogita na espécie. 2. A autorização judicial para 
quebra de sigilo bancário da conta do próprio apelante é 
medida desnecessária visto que, como titular daquela, 
poderia facilmente obter junto ao seu banco qualquer 
informação acerca da movimentação financeira. 3. O 
pedido de prova pericial nos CDs utilizados pela 
autoridade policial para obter informações durante as 
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investigações também não é útil, porque os dados 
constam no laudo anexado aos autos. 4. Consoante 
pacífica jurisprudência, mostra-se incabível a anulação 
de atos processuais, em sede criminal, sem a 
demonstração do efetivo prejuízo (art. 563 do CPP). 5. 
Para caracterização do delito de lavagem de dinheiro é 
necessária a prévia ocorrência de crime do qual o 
numerário seja proveniente. Restando evidenciada nos 
autos a prática de tráfico de entorpecentes apenas a 
partir de setembro de 2004, as imputações de lavagem 
de dinheiro anteriores desta data devem ser excluídas, 
por serem atípicas. 6. A conduta de pagar contas com 
dinheiro ilícito, mas de forma aberta, não camuflando ou 
transmudando a natureza do numerário, não se subsume 
a qualquer das figuras típicas do crime de lavagem de 
dinheiro, sendo, no máximo, pós-fato impunível e natural 
ao agir, desde o início, planejado pelo agente. 7. 
Importante ressaltar que tanto a conduta descrita no 
caput do art. 1º da Lei nº 9.613/98, quanto a referida no § 
1º, exigem a finalidade de ocultar ou dissimular a origem 
ou a utilização de bens, direitos ou valores provenientes 
dos crimes antecedentes referidos naquele tipo penal. 
Inexistindo, no presente caderno processual, provas que 
permitam, de maneira clara e precisa, chegar a essa 
conclusão, impõe-se a prolação da absolvição dos 
acusados. (TRF-4, ACR 260 SC 2005.72.00.000260-8, 
Órgão Julgador: Oitava Turma, Relator: Élcio Pinheiro de 
Castro, Data de Julgamento: 30/07/2008, Data de 
Publicação: 20/08/2008)” (grifo nosso) 

Ademais, como já fora afirmado anteriormente, somente é 
possível a caracterização do crime em comento se o autor tiver a consciência e 
a vontade de realizar os elementos do tipo. 

Para tanto, o agente deve ter o conhecimento de que está 
dissimulando ou ocultando bens, dinheiro ou valores cuja procedência advém 
dos crimes previstos no artigo 1º, da Lei nº 9.613/98. Cumpre advertir que não 
se trata de uma mera probabilidade de que os bens advenham de práticas 
ilícitas, mas sim de uma certeza. 
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Assim sustenta CALLEGARI4: 

“(...) Assim, o autor dos fatos tem que ter conhecimento 
absoluto da procedência dos bens, conhecendo com 
exatidão que estes tiveram sua origem num dos delitos 
expressamente previstos e, além disso, sua conduta deve 
estar dirigida a esta finalidade. Se o sujeito na comissão 
do delito não tem certeza absoluta, senão que só se 
representa como provável que os bens têm uma origem 
delitiva, não se pode condenar pelo artigo 1º da Lei de 
Lavagem. (grifo nosso) 

Impende destacar que o delito em comento somente existe na 
modalidade dolosa, de modo que se houver configuração de erro de tipo 
essencial no delito de lavagem de dinheiro, seja ele vencível ou invencível, o 
fato será considerado atípico, ante a inexistência do crime na modalidade 
culposa. 

O erro de tipo se configura quando o agente não tem 
conhecimento que está realizando um tipo objetivo por ter se enganado acerca 
de seus elementos constitutivos e, dessa forma, não atua de maneira dolosa. 

Portanto, tendo em vista que é elemento normativo do tipo a 
consciência do autor de que os bens que busca ocultar ou dissimular sejam 
provenientes de um delito anterior, na sua ausência, não há que se falar em 
crime. 

Nesse sentido dispõe CALLEGARI5: 

“Portanto, quando o sujeito atua desconhecendo ou 
ignorando que os bens sobre os quais recai sua conduta 

                                                   
4 CALLEGARI, André Luis. Lavagem de Dinheiro. Aspectos Penais da Lei nº 9.613/98. Livraria do 
Advogado Editora, 2ª Ed., 2008, p.153 E 154 
5 CALLEGARI, André Luis. Lavagem de Dinheiro. Aspectos Penais da Lei nº 9.613/98. Livraria do 
Advogado Editora, 2ª Ed, 2008, p. 157 
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têm sua origem num delito previsto na Lei 9.613/98 ou, 
pelo menos, admite por erro que não procedem da 
comissão de um delito previsto na Lei de Lavagem, 
estaria atuando em erro de tipo. As consequências dessa 
conduta são as seguintes: a) se o erro é invencível, o 
sujeito não responde pelo deito, pois fica excluído o dolo 
e tudo o mais (culpa); b) se o erro é vencível, tampouco o 
sujeito responde, já que a forma de comissão culposa não 
está prevista na Lei 9.613/98, o que deixaria o sujeito 
impune. Assim, quando o sujeito lavador supõe que os 
bens sobre os quais vai atuar são de origem legal, quando 
na realidade procedem de um delito prévio previsto na Lei 
de Lavagem, ocorre o erro de tipo que exclui o dolo.” (grifo 
nosso) 

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO vem 
decidindo: 

“PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E 
DE NULIDADE. ART. 334 DO CP. ART. 22 DA LEI 7.492/86. 
INCISOS V E VI DO ART. 1º, § 1º, I E § 2º, I, DA LEI Nº 
9.613/98. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO 
CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS PELO DELITO DE 
LAVAGEM DE DINHEIRO. POSSIBILIDADE. LAVAGEM DE 
DINHEIRO. ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO. 1. Crime contra o sistema financeiro 
nacional que teria se consumado em momento anterior ao 
delito de descaminho, em face da exigência de diversos 
exportadores, para que recebessem, de forma antecipada, 
um percentual, ou mesmo a totalidade do valor 
correspondente ao pagamento das mercadorias 
importadas, feito através de depósitos em contas abertas 
em bancos internacionais sediados no exterior. 2. 
Branqueamento de capitais que se iniciou pela 
dissimulação da origem dos valores ilícitos, obtidos 
através do crime antecedente de descaminho, por meio da 
dispersão dos valores em diversas contas de pessoas 
físicas e jurídicas, que funcionavam, muitas vezes, como 
testas-de-ferro ou de fachada. 3. Quantias que foram 
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empregadas para a realização de outras importações e 
pagamento dos fornecedores localizados no exterior, 
através do crime de evasão de divisas, procurando dar a 
elas uma aparência de licitude, razão pela qual se 
constituiu numa das etapas para emprestar efetividade ao 
delito de lavagem de dinheiro, sendo por este absorvido. 
4. Hipótese em que não restou devidamente evidenciado 
nos autos o dolo de corréu quanto ao delito previsto na 
Lei 9.613/98, não se podendo presumir que ele soubesse 
da elevada probabilidade da natureza e origem criminosas 
dos bens, direitos e valores envolvidos, em face de ter 
sido condenado pelo crime contra o sistema financeiro 
nacional. (TRF-4. ENUL 41264 RS 2000.71.00.041264-1. 
Órgão Julgador: Quarta Seção. Relator: Tadaaqui Hirose. 
Julgamento: 17/09/2009. Publicação: 10/02/2010)” (grifo 
nosso) 

Cumpre ressalvar que na decisão que não acolheu a Defesa 
Preliminar, consoante evento 96, o MM. Juízo ressaltou que no momento da 
apreciação da mesma existiam dúvidas acerca do elemento subjetivo do Réu, 
contudo, somente em razão do momento processual, não seria possível a 
absolvição do Acusado. 

Vejamos as exatas palavras de V. Exa.: 

Mesmo nessa fase de cognição sumária, cabe destacar 
dúvidas relevantes sobre o dolo de lavagem em relação 
aos acusados, especialmente em relação aqueles de 
atuação subordinada, ilutrativamente Carlos Armando 
Guedes Paschoal, Emyr Diniz Costa Júnior, Rogério 
Aurélio Pimentel e Paulo Roberto Valente Gordilho, sendo 
de se lembrar que recentemente este Juízo absolveu o 
último por falta de prova de dolo na ação penal conexa 
5046512-94.2016.4.04.7000. Não obstante, nessa fase 
processual, na qual a prova não precisa ser cabal, o 
correto é receber a denúncia, sem prejuízo de, se for o 
caso, absolver após a instrução. Assim e como é óbvio, o 
recebimento da denúncia não significa juízo de culpa. 
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Portanto, o Juízo buscava na instrução criminal coletar novas 
provas que demonstrassem o dolo do Réu, o que não ocorreu no caso dos 
autos, como bem foi esposado exaustivamente por todas as testemunhas, tanto 
as arroladas pela Acusação como as da Defesa.   

O Denunciado, por sua vez, confirmou no seu interrogatório em 
Juízo que não tinha qualquer conhecimento acerca da origem ilícita dos 
pagamentos: 

Juíza Federal Substituta:- Deixa eu aproveitar e fazer essa 
pergunta, no começo quando o Leo Pinheiro te pediu 
“Resolva esse problema”, já ficou claro que a OAS que iria 
pagar independente do custo? 

Paulo Roberto Valente Gordilho:- É, Leo quando, Leo era 
poderoso, viu, então quando Leo dizia “Resolva”... 

Juíza Federal Substituta:- Já se subentendia? 

Paulo Roberto Valente Gordilho:- Ele não queria perguntas 
de como, como que faz, ele entendia de que eu tinha já 
setenta anos e sabia muito bem o que ele estava dizendo.  

Juíza Federal Substituta:- E essa questão de faturar, pedir 
a nota em nome do Bittar e não da OAS e dos... 

Paulo Roberto Valente Gordilho:- Ele pediu depois. 

Juíza Federal Substituta:- Ele te pediu depois? 

Paulo Roberto Valente Gordilho:- Depois. 

Juíza Federal Substituta:- E dos pagamentos serem feitos 
em espécie também ele te pediu depois? 
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Paulo Roberto Valente Gordilho:- Em espécie ele pediu 
depois, isso. 

Juíza Federal Substituta:- Por que isso não seria 
contabilizado? 

Paulo Roberto Valente Gordilho:- Na hora nada foi 
discutido isso, de quem ia pagar, se ia pagar, quanto era, 
quanto não era, nada, não tinha valor. 

Juíza Federal Substituta:- Dentro da empresa o senhor 
sabe de onde saíam esses valores não contabilizados? 

Paulo Roberto Valente Gordilho:- Olha, veio da construtora 
porque a empresa... 

Juíza Federal Substituta:- Veio da construtora, alguém de 
lá te entregou? 

Paulo Roberto Valente Gordilho:- A empresa imobiliária, 
ela vende o apartamento, toma dinheiro no banco, ela não 
lida com caixa dois, a imobiliária, porque ela não tem, tem 
margem para fazer caixa dois, não existe isso dentro da 
área imobiliária. 

Juíza Federal Substituta:- É tudo registrado? Em escritura. 

Paulo Roberto Valente Gordilho:- É tudo registrado em 
escritura, em contrato de compra e venda, esses 
contratos vão para o Banco Itaú, vão para o Bradesco, vão 
para tudo que é banco e tal, é tudo fechado, não tem essa 
margem de fazer isso, entendeu, doutora?  

Juíza Federal Substituta:- Então veio da construtora, mas 
se, como a construtora resolvia esse problema o senhor 
também não sabe dizer?  
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Paulo Roberto Valente Gordilho:- Não, não participei disso. 

Juíza Federal Substituta:- Tá. De onde que veio o valor não 
sabe, mas veio da construtora? 

Paulo Roberto Valente Gordilho:- Muito menos ainda 
porque eu acho que eu nem estava... 

Juíza Federal Substituta:- Alguém te entregou o envelope 
com dinheiro e o senhor acabou tendo que ir na Kitchens? 

Paulo Roberto Valente Gordilho:- Esse alguém era da OAS 
porque estava com o crachá, mas não era da 
Empreendimentos porque eu conhecia quase todo mundo. 

(...) 

Juíza Federal Substituta:- Marisa Letícia. E eu tinha te 
perguntado se o senhor sabia da onde vinham os valores 
pra custear essa obra, o senhor falou que era da 
construtora? 

Paulo Roberto Valente Gordilho:- É, da construtora, porque 
quem me entregou esses valores foi um rapaz que eu não 
conhecia, mas estava todo de preto com gravata 
vermelha, que era comum muita gente usar lá, vermelho 
por causa do vermelho da OAS e o preto por causa do 
preto da OAS e o branco por causa do branco da OAS, o 
pessoal de nível mais médio usava muito essa roupa 
assim, vermelha, e ele estava com um crachá da 
construtora.  

Juíza Federal Substituta:- Com um crachá da construtora, 
mas em razão do... 
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Paulo Roberto Valente Gordilho:- Me entregou um 
envelope desse tamanho aqui, 50 mil e depois levou os 
120 mil. 

Juíza Federal Substituta:- Mas em razão do que que a OAS 
estava custeando essa reforma, o senhor não sabe dizer?  

Paulo Roberto Valente Gordilho:- Não, não tenho a menor 
ideia. 

Juíza Federal Substituta:- O senhor também...  

Paulo Roberto Valente Gordilho:- OAS Construtora, porque 
a Empreendimentos não custeava dinheiro vivo assim. 

Juíza Federal Substituta:- Que o senhor falou que não teria 
como ter um caixa dois na OAS Empreendimentos?  

Paulo Roberto Valente Gordilho:- Não tinha caixa dois lá 
assim. 

Juíza Federal Substituta:- Que teria que ser da construtora 
e o senhor sabe que era um recurso que não tinha sido 
contabilizado, ou o senhor não sabe esses detalhes? 

Paulo Roberto Valente Gordilho:- Não, não tenho a menor 
ideia. 

Juíza Federal Substituta:- Como que foi contabilizado o 
senhor não sabe? 

Paulo Roberto Valente Gordilho:- A OAS Empreendimentos 
ficava em um prédio a quinhentos metros da construtora, 
a gente só ia lá quando tinha reunião, a gente não andava 
no outro prédio da construtora, não. 

(...) 
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Defesa de Paulo Gordilho:- Ok. A empresa OAS 
Empreendimentos que você trabalhou é absolutamente 
distinta da OAS Construtora, eu falo a parte financeira, 
administrativa, sede? 

Paulo Roberto Valente Gordilho:- Tudo separado. 

Defesa de Paulo Gordilho:- Ok. Você tinha dito que o 
centro de custo tinha sido criado por Joilson? 

Paulo Roberto Valente Gordilho:- É. 

Defesa de Paulo Gordilho:- Joilson, ele trabalhava na OAS 
Empreendimentos ou era outra empresa do grupo? 

Defesa de Paulo Gordilho:- Paulo, repetindo a pergunta, o 
Joilson ele rabalhava na OAS Empreendimentos ou era 
uma empresa distinta? 

Paulo Roberto Valente Gordilho:- Não, ele trabalhava na 
OAS Empreendimentos como administrativo, mas ele virou 
diretor da INVEPAR. 

Defesa de Paulo Gordilho:- Certo. 

Paulo Roberto Valente Gordilho:- Então como era no 
mesmo prédio, porque repare, aconteceu um negócio 
nesse período de 2014 que a OAS mpreendimentos passou 
para o grupo INVEPAR. A OAS Empreendimentos era 
separada, tinha a INVEPAR aqui com várias empresas, 
inclusive de óleo e gás, mas na parte de, não é de 
construção, é na parte de PPP, tinha óleo e gás, tinha 
defesa, tinha parte de ambiental, tudo ficava na INVEPAR, 
que é sócio a PREVI, que é sócio a PETROS, acho que é 
PETROS e PREVI. E a INVEPAR com empresasinhas, são 
várias empresas, então como era no mesmo prédio da 
OAS Empreendimentos, a OAS Empreendimentos ocupava 
dois lugares. Então Joilson ficou no  administrativo da 



 

68 
Rua Ewerton Visco, 290 Ed. Boulevard Side Empresarial, sala, 1501, Caminho das Arvores, CEP 41820-022, Salvador – Bahia 
71 3452-3330 | 71 99183-0998 | cmadv@castromarques.com.br 

INVEPAR e como não tinha mais administrativo na 
Empreendimentos ele acumulou esses dois cargos aí. 

Defesa de Paulo Gordilho:- Ok, então esse centro de 
custos foi criado na INVEPAR? 

Paulo Roberto Valente Gordilho:- É, por isso que Misael 
ficava ligado a ele. 

Defesa de Paulo Gordilho:- É isso, Paulo, esse centro de 
custo então foi criado na empresa INVEPAR, distinta da 
Empreendimentos? 

Paulo Roberto Valente Gordilho:- É, eu acho que foi na 
INVEPAR, não tenho certeza, não, porque não era eu que 
cuidava disso, mas o centro de custo, esse centro de 
custo aí, Solaris e, é Solaris e sítio... 

Defesa de Paulo Gordilho:- Esse centro de custos passou 
por você, era você que... 

Paulo Roberto Valente Gordilho:- Não, não, eu não tinha 
nada a ver com isso aí. 

Defesa de Paulo Gordilho:- Você tinha falado em resposta 
à juíza que esses supostos acertos de propina celebrados 
por Leo Pinheiro, você não tinha conhecimento, você 
confirma isso? 

Paulo Roberto Valente Gordilho:- Lógico. 

Oportuno trazer à baila que, inclusive, o Réu, no seu 
interrogatório judicial nos autos da ação penal conexa nº 5046512-
94.2016.4.04.7000, confirmou não ter conhecimento de qualquer acerto de 
propina havido nos celebrados pela OAS CONSTRUTORA com a Petrobrás, no 
evento 816: 
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“... 

Defesa:- Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Paulo. 
No interrogatório do senhor Léo Pinheiro ele confessou 
que teria feito acertos de propina decorrentes desses 
contratos celebrados entre a OAS Construtora e a 
Petrobrás, eu queria saber se o senhor teve 
conhecimento, se ele participou ao senhor esses acertos? 

Paulo Roberto Valente Gordilho:- Não. 

...” 

 

Vejamos os termos do Voto do Desembargador Federal 
Leandro Paulsen proferido no julgamento da Apelação interposta pelo 
Ministério Público Federal nos autos da Ação Penal nº 5046512-
94.2016.4.04.7000, que manifestou a ausência de prova do dolo em relação ao 
ora Denunciado, tendo já transitado em julgado em relação a si: 

 
“Os demais dirigentes da OAS 

EMPREENDIMENTOS, PAULO GORDILHO, FÁBIO 
YONAMINE e ROBERTO MOREIRA, também acusados 
de lavagem de dinheiro, restaram absolvidos 
porquanto, embora tenham participado dos projetos e 
da contratação da reforma e dos móveis sob medida 
relativos ao triplex, não restou suficientemente 
demonstrado que efetivamente tivessem o 
conhecimento de estarem aderindo a uma conduta de 
ocultação de produto de crime. Efetivamente, trata-se 
de executivos de perfil mais técnico, que atuaram para 
que as benfeitorias fossem realizadas, mas que 
atuavam na OAS EMPREENDIMENTOS, não tendo 
participação nas obras de que originada a propina, 
tampouco participação no relacionamento com os 
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agentes políticos, de modo que se pudesse considerar 
inequívoco seu conhecimento acerca da natureza dos 
bens materiais como vantagem indevida que se 
manteria oculta. O Magistrado deu relevância ao 
depoimento de José Adelmário Pinheiro Filho, como já 
visto no ponto em que declarou que 'eles tinham um 
conhecimento limitado dos fatos e que 
especificamente não tinham notícia de um acerto de 
corrupção'. É possível que assim tenha sido, de modo 
que não vislumbro a comprovação do dolo inerente ao 
crime de lavagem de dinheiro, consistente na conduta 
deliberada para ocultar ou dissimular a titularidade de 
produto de crime. 

Não vislumbro diversos crimes de lavagem, 
porquanto o que ocorreu foi a assunção, sempre pela 
OAS, dos custos relativos ao mesmo apartamento, 
ainda que desdobrados em obras e contratações que 
ela própria realizou. 

Nesses pontos, portanto, a sentença é mantida, 
rejeitando-se os recursos tanto Ministério Público 
Federal como dos réus.” 

 
No mesmo sentido, votou o Desembargador Federal JOÃO 

PEDRO GEBRAN NETO: 
 

3.4.2.10. Com relação aos acusados PAULO 
ROBERTO VALENTE GORDILHO, FÁBIO HORI 
YONAMINE e ROBERTO MOREIRA FERREIRA, foram 
eles absolvidos do crime de lavagem de dinheiro 
envolvendo a ocultação e dissimulação da titularidade 
do apartamento 164-A, triplex, e do beneficiário das 
reformas realizadas, por falta de prova suficiente do 
agir doloso (art. 386, VII, do CPP). 

  
Postula o Ministério Público Federal a reforma da 

sentença para que sejam condenados pela imputação, 
fixando-se a pena em patamar acima do mínimo legal, 
considerando a elevada negativação das 
circunstâncias do art. 59 do Código Penal. 

  



 

71 
Rua Ewerton Visco, 290 Ed. Boulevard Side Empresarial, sala, 1501, Caminho das Arvores, CEP 41820-022, Salvador – Bahia 
71 3452-3330 | 71 99183-0998 | cmadv@castromarques.com.br 

Não vejo razões para modificar as conclusões do 
juízo de primeiro grau. Não há prova acima de dúvida 
razoável de que os mesmos soubessem que recursos 
advindos de outra infração penal estavam sendo 
utilizados para o custeio das reformas. Neste ponto 
específico, tenho que decidiu acertadamente o 
magistrado singular, em decisão lançada nas seguintes 
tintas (evento 948): 

  
914. Sem que haja melhor prova de que os 

executivos tinham ciência de que a manutenção do 
imóvel indevidamente em nome da OAS 
Empreendimentos e de que a realização das reformas 
com ocultação do real beneficiário tinham origem em 
um acerto de corrupção, não podem eles responder por 
crimes de lavagem. 

915. Não reputo aqui pertinente as construções 
em torno da doutrina da cegueira deliberada no crime 
de lavagem dinheiro e da responsabilização por dolo 
eventual, pois elas também exigem a presença de um 
contexto que torne pelo menos de elevada 
probabilidade o conhecimento da origem criminosa dos 
recursos utilizados em uma transação de lavagem. 
Considerando as peculiaridades do caso, com o 
repasse da vantagem indevida através de negócios 
imobiliários, é possível que tenham cogitado outras 
hipóteses razoáveis para justificar as ordens recebidas 
de JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO, até mesmo de 
que se tratava de um presente do Grupo OAS para o ex-
Presidente. 

916. Essa conclusão não se altera pelo fato dos 
depoimentos em Juízo não aparentarem ter sido 
totalmente verdadeiros, especialmente no caso de 
Fábio Hori Yonamine, já que podem ter sido motivados 
apenas por um receio equivocado de autoincriminação. 

917. Portanto, por falta de prova do dolo, devem 
ser absolvidos Paulo Roberto Valente Gordilho, Roberto 
Moreira Ferreira e Fábio Hori Yonamine. 
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Para a caracterização do crime de lavagem de 
dinheiro não basta que o agente tenha ciência da 
origem ilícita do objeto ocultado. É imprescindível a 
percepção de que a sua atuação decorra da intenção 
dolosa de praticar um dos verbos nucleares do tipo 
penal e que tal ação seja praticada com o objetivo de 
ocultar ou dissimular a utilização dos bens, direitos ou 
valores provenientes dos crimes antecedentes. 

  
Nessa perspectiva, não há prova acima de dúvida 

razoável de que PAULO ROBERTO VALENTE 
GORDILHO, FÁBIO HORI YONAMINE e ROBERTO 
MOREIRA FERREIRA participaram do crime 
antecedente ou de que tinham ciência da origem ilícita 
dos recursos e da forma como o negócio jurídico seria 
finalizado. 

  
A circunstância de se tratarem de executivos do 

grupo não tem aptidão para, por si só, resultar na suas 
responsabilizações criminais. Pelo caderno probatório, 
conclui-se que as tratativas para assunção da obra pela 
BANCOOP foram capitaneadas por LÉO PINHEIRO e as 
reformas de adaptação do imóvel realizadas por sua 
conta e ordem. Os apelados eram meros subordinados 
na empreitada. 

  
Como bem apontado no parecer ministerial em 

segundo grau, 'de fato, o contexto probatório não se 
mostrou suficiente a demonstrar que Paulo Gordilho, 
Fábio Yonamine e Roberto Moreira tinham ciência de 
que o apartamento seria parte do pagamento de 
propina oriunda de contratos da Petrobrás, razão pela 
qual não merece acolhida o recurso ministerial nesse 
ponto'. 

  
Por essas razões, no ponto, não merece ser 

provido o recurso ministerial, mantendo-se a absolvição 
de PAULO ROBERTO VALENTE GORDILHO, FÁBIO HORI 
YONAMINE e ROBERTO MOREIRA FERREIRA. 
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E o Relator Desembargador Federal Des. Federal 
VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS também coadunou com a inexistência 
de cotejo probatório do dolo do ora Denunciado no caso referido: 

 
Quanto às absolvições de PAULO ROBERTO 

VALENTE GORDILHO, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e 
FÁBIO HORI YONAMINE frente à acusação de lavagem 
de capitais, assim constou na sentença: 

  
'906. Relativamente a Paulo Roberto Valente 

Gordilho, Roberto Moreira Ferreira e Fábio Hori 
Yonamine participaram eles, de certa forma, nas 
condutas de ocultação e dissimulação envolvendo o 
apartamento 164-A, triplex, no Condomínio Solaris, 
especificamente mantendo o imóvel indevidamente em 
nome da OAS Empreendimentos e realizando reformas 
do apartamento 164-A pela OAS Empreendimentos 
ocultando que o real beneficiário delas era o ex-
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

907. Paulo Roberto Valente Gordilho admitiu que 
todos na OAS Empreedimentos tinham conhecimento 
de que o imóvel em questão estava reservado para Luiz 
Inácio Lula da Silva e sua esposa e que as reformas 
foram realizadas sob a aprovação deles, enquanto 
Roberto Moreira Ferreira declarou que o imóvel estava 
reservado ao ex-Presidente, que as reformas foram 
realizadas para atendê-lo e que o imóvel nunca foi 
posto à venda para terceiros. Já Fábio Hori Yonamine 
foi mais evasivo, apenas admitindo que as reformas 
realizadas no apartamento eram 'totalmente atípicas'. 

908. Não respondem pelo crime de corrupção 
ativa, sequer tendo sido acusados deste delito. 

909. Foram acusados somente do crime de 
lavagem. 

910. Atuaram eles de maneira subordinada, 
atendendo ordens de José Adelmário Pinheiro Filho. 

911. Parece improvável que José Adelmário 
Pinheiro Filho tenha a eles revelado toda a extensão 
dos fatos, especificamente que a ocultação da real 



 

74 
Rua Ewerton Visco, 290 Ed. Boulevard Side Empresarial, sala, 1501, Caminho das Arvores, CEP 41820-022, Salvador – Bahia 
71 3452-3330 | 71 99183-0998 | cmadv@castromarques.com.br 

titularidade do imóvel e do real beneficiário das 
reformas tivesse por origem crimes de corrupção em 
contratos da Petrobrás. 

912. O próprio José Adelmário Pinheiro Filho, como 
já visto (itens 533), declarou que eles tinham um 
conhecimento limitado dos fatos e que 
especificamente não tinham notícia de um acerto de 
corrupção. Transcreve-se novamente: 

  
'Juiz Federal:- Quem da OAS, quem dentro do 

grupo OAS tratou desse assunto além do senhor? 
José Adelmário Pinheiro Filho:- Do assunto que 

envolvia... 
Juiz Federal:- Do triplex. 
José Adelmário Pinheiro Filho:- Do triplex, eu. A 

empresa OAS Empreendimentos só executou o que foi 
deliberado por mim. 

Juiz Federal:- Os outros executivos da OAS 
Empreendimentos tinham ciência de que havia um, que 
esses valores não iam ser pagos ou que isso ia ser 
abatido de um caixa geral que a OAS tinha com o 
partido dos trabalhadores? 

José Adelmário Pinheiro Filho:- Não, dentro da OAS 
Empreendimentos, como ela não tinha e não tem 
envolvimento nenhum com nenhum órgão público, é 
uma empresa que presta serviços de incorporação, não 
tinha porque estar envolvida nisso, apenas sabiam, os 
executivos da OAS sabiam que não seriam 
prejudicados, que isso era um custo da construtora.' 

  
913. Até mesmo a mensagem eletrônica do item 

543, que trataria de reunião entre José Adelmário 
Pinheiro Filho e João Vaccari Neto, em 09/06/2014, é 
ilustrativa pois há ali registro escrito de uma primeira 
parte da reunião, da qual participariam somente José 
Adelmário Pinheiro Filho e João Vaccari Neto, e uma 
segunda parte da qual participariam os Diretores da 
OAS Empreendimentos 

914. Sem que haja melhor prova de que os 
executivos tinham ciência de que a manutenção do 
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imóvel indevidamente em nome da OAS 
Empreendimentos e de que a realização das reformas 
com ocultação do real beneficiário tinham origem em 
um acerto de corrupção, não podem eles responder por 
crimes de lavagem.' (processo originário, evento 948 - 
destaquei) 

  
Mantenho as absolvições de PAULO ROBERTO 

VALENTE GORDILHO, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e 
FÁBIO HORI YONAMINE frente à acusação de lavagem 
de capitais nos termos da sentença e em harmonia com 
o parecer ministerial, o qual reafirma que 'o contexto 
probatório não se mostrou suficiente a demonstrar que 
Paulo Gordilho, Fábio Yonamine e Roberto Moreira 
tinham ciência de que o apartamento seria parte do 
pagamento de propina oriunda de contratos da 
Petrobras, razão pela qual não merece acolhida o 
recurso ministerial nesse ponto.' (evento 19) 

 

Para melhor ilustração da matéria em tela, traz-se à baila o 
ensinamento de “NICOLA FRAMARINO DEI MALATESTA”, em sua 
magistral obra “A Lógica das Provas em Matéria Criminal”, Editora, Bookseller, 
Edç. 1996, págs. 13/14: 

“Resumindo: a pena é uma interrupção do delito, à medida 
que este viola com ação continuada, a tranqüilidade 
jurídica. Esta interrupção do delito, em que consiste a 
pena, esta interrupção da ameaça continuada contra os 
direitos, encontra sua legitimidade substancial na defesa 
direta do direito; e sua legitimidade formal, numa 
restrição perpétua da liberdade do que ameaça, 
eliminando-o da sociedade ou em uma temporária 
restrição de sua liberdade: restrição perpétua ou 
temporária de liberdade que, enquanto susta 
materialmente a eficácia da ameaça, deve ser também 
direta, de forma a anulá-la moralmente, corrigindo o 
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delinqüente e intimidando os mau intencionados. A defesa 
direta do direito, exercidas com formas materialmente 
impeditivas da continuação do delito e moralmente 
dirigidas à correção do deliquente e intimidação dos 
maldosos, eis o que pode reafirmar aquela tranqüilidade 
social que o delito, com ação continuada perturbava. 

Portanto, como o princípio da pena consiste na defesa do 
direito, assim sua finalidade consiste numa reafirmação 
da tranqüilidade social. 

Ora, deste modo, o princípio e o fim da pena levam a uma 
mesma conclusão: a pena só deve atingir aquele 
certamente réu. 

Quanto ao princípio da defesa jurídica, esse é o princípio 
universal, compreendendo em si a defesa de todos os 
direitos. Ora, perante o direito, que tem a sociedade 
ofendida de punir o réu, existe, em todo julgamento penal, 
direito do acusado de não ser punido se não for réu. O 
objetivo supremo, por isso, de toda ordem processual que 
se inspire na defesa jurídica, deverá ser o de conciliar e 
defender, ao mesmo tempo, estes dois direitos; e a 
conciliação se obtém punindo somente no caso de certeza 
da criminalidade. E, em verdade, tendo a sociedade 
ofendida o direito de punir o réu, não tem, contudo, o 
direito de ver sacrificada uma vítima em seu altar, 
qualquer que seja, culpada ou inocente; não; o direito da 
sociedade só se afirma racionalmente como direito de 
punir o verdadeiro réu; e, para ao espírito humano só é 
verdadeiro o que é certo. Por isso, absolvendo em caso de 
dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do 
acusado e não se prime o direito da sociedade. 

Se se considera o fim da tranqüilidade social a que deve 
dirigir-se a pena, descobrir-se-á que a pena só pode servir 
para tal fim quando atinja quem é certamente réu.” 
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Desta feita, a ausência do elemento subjetivo descaracteriza o 
delito, de modo que se impõe a ABSOLVIÇÃO DO RÉU. 

III - REQUERIMENTOS 

Demonstrado que a peça acusatória encontra-se maculada de 
vícios instransponíveis, deixando de atender aos requisitos constitucionais e 
processuais, reiterar o Denunciado que V. Exa. se digne de REJEITAR A 
DENÚNCIA, face à sua inépcia e à ausência dos requisitos de procedibilidade, 
nos termos do art. 395, I, II e III, do Código de Processo Penal. 

Caso V. Exa. não entenda pela rejeição da Denúncia, que não se 
crer, requer o Denunciado que V. Exa. se digne de declarar a nulidade do 
processo a partir da decisão que fixou o prazo para apresentação das defesas 
preliminares, face ao manifesto cerceamento de defesa, nos termos dos arts. 
261, 265, §1º, e 564 do Código de Processo Penal, 7º, XXI, da Lei nº 8906/94, 
na Súmula 523 do STF e art. 5º da Constituição Federal. 

Caso assim V. Exa. não entenda, requer o Réu que se digne de 
ABSOLVÊ-LO, face à ausência de provas da materialidade delitiva e da sua 
autoria, bem como da atipicidade, nos termos do art. 386 do Código de Processo 
Penal, afim de fazer a mais lídima Justiça. 

 
Termos em que, 
Pede deferimento. 

De Salvador para Curitiba, 07 de janeiro de 2019. 

 
NAIARA RIBEIRO SANTOS DA SILVA 

OAB/BA 49.452 
 

LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO 
OAB/BA 14.790 


