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Do: APF JOAO VICENTE GRANJA DE MACEDO 

Ao: DPF FILIPE HILLE PACE 

Ref: Viagem de Dilma Roussef para Itacaré/BA após a vitória da eleição 

presidencial de 2010. 

 

 

Senhor Delegado, 

 

 

 

 

 

Esta INFORMAÇÃO POLICIAL tem o objetivo de encaminhar a Vossa 

Excelência o resultado parcial das diligências realizadas com o objetivo de 

corroborar ou não as informações prestadas pelo criminoso colaborador 

ANTONIO PALOCCI FILHO.  

Inicialmente cabe destacar que conforme solicitação de Vossa 

Excelência, a equipe de policiais federais da qual faço parte realiza diligências 

com o objetivo de identificar elementos que corroborem ou não, as informações 

prestadas pelo criminoso colaborador ANTONIO PALOCCI FILHO, através dos 

termos de colaboração lavrados em decorrência do acordo celebrado e 

homologado com a POLÍCIA FEDERAL.  

  

 De acordo com os relatos do criminoso colaborador ANTONIO 

PALOCCI FILHO formalizados junto aos termos de colaboração premiada, em 

síntese apertada, o mesmo sustenta a hipótese de que a pessoa de ANDRE 

SANTOS ESTEVES, CPF 857.454.487-68, seria o responsável por administrar 

recursos ocultos da pessoa de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, CPF 070.680.938-

68, com o auxílio da estrutura financeira do BANCO BTG PACTUAL, inclusive 



utilizando a pessoa de JOSE CARLOS BUMLAI, CPF 219.220.128-15, como 

interposta pessoa a fim de ocultar a real titularidade dos recursos financeiros. 

Tendo, inclusive, tais recursos ilícitos sido utilizados para pagamento de custos da 

campanha presidencial de 2010 da pessoa de DILMA VANA ROUSSEF, CPF 

133.267.246-91, bem como sua viagem de descanso para Itacaré/BA após o 

pleito eleitoral. 

  Essas hipóteses constam descritas nos TERMOS DE 

COLABORAÇÃO PREMIADA Nº 07 e Nº 09, conforme trechos transcritos a 

seguir. 

 

QUE o motorista de São Paulo/SP, CARLOS POCENTE, poderá 

confirmar as visitas do COLABORADOR a LUIS NASCIMENTO; 

QUE o motorista CLAUDIO GOUVEIA era o motorista de 

Brasília/DF; QUE também tratou de doações com SANTANDER e 

BTG, além de outros bancos; QUE se recorda que uma dessas 

conversas com o BTG ocorridas na sede da PROJETO, na 

Rua Ministro Rocha Azevedo, no final do segundo turno da 

campanha de 201 O, na qual ANDRE ESTEVES informou ao 

COLABORADOR que gostaria de consolidar definitivamente o 

relacionamento do BTG com o PT, com o COLABORADOR, 

com LULA e com a futura Presidente DILMA ROUSSEFF, 

tornando-se o banqueiro do pré-sal, oferecendo-se para 

realizar qualquer operação de mercado de interesse do 

Governo e que pudessem contar com seu banco, e que, para 

tanto, disponibilizaria ao COLABORADOR de forma imediata 

R$ 15.000.000,00 em espécie, além das contribuições formais 

registradas; QUE gostaria que o COLABORADOR informasse 

a alta cúpula do PT acerca dos interesses de ANDRÉ 

ESTEVES; QUE como a campanha presidencial havia recém 

se encerrado, diversas despesas estavam pendentes de 

quitação, sendo que o COLABORADOR utilizou quase em sua 

integralidade os cinco milhões para quitar fornecedores da 

campanha, como valores para a AGÊNCIA PEPPER, bem 

como salários de coordenadores executivos da campanha, 

que recebiam parte da remuneração de maneira informal, 

além de recursos para partidos; QUE os saques iniciaram 

cerca de uma semana após a oferta de ANDRÉ ESTEVES; 

QUE desses valores em espécie, R$ 5.000.000,00 foram 

buscadas por BRANISLAV KONTIC diretamente com ANDRÉ 



ESTEVES na sede do BTG em São PAULO/SP; QUE esses 

valores foram sacados em diversas visitas que BRANISLAV 

KONTIC fez ao BTG; QUE BRANISLAV pode ter usado o 

motorista do COLABORADOR em alguma das oportunidades; 

QUE a secretária do COLABORADOR, RITA DE CASSIA, 

presenciou ANDRE ESTEVES na sede da PROJETO; QUE os 

valores não eram nunca internalizados na empresa do 

COLABORADOR, mas não nega que possa ter usado parte para 

quitação de despesas imediatas; QUE, inclusive, o 

COLABORADOR utilizou parte desses recursos, cerca de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para arcar com 

despesas da viagem de descanso que DILMA ROUSSEFF fez 

após vencer a eleição em 2010; QUE tratou-se de viagem cara, 

na qual houve o fretamento de jato particular e hospedagem 

da candidata vencedora e de equipe em luxuoso imóvel na 

Bahia; QUE as despesas da viagem foram oficialmente e 

publicamente arcadas por MARCIO THOMAZ BASTOS, sendo 

ele posteriormente ressarcido com os valores de propina; 

QUE BRANISLAV KONTIC levou os recursos ao escritório de 

MARCIO THOMAZ BASTOS; QUE esclarece, no entanto, que 

nem ANDRE ESTEVES soube da destinação dos valores, 

tampouco MARCIO THOMAZ BASTOS soube da origem dos 

recursos; QUE o COLABORADOR assume a completa 

responsabilidade por essa operação  (Transcrição do termo nº 

07 – entre página 7-9 – grifo nosso)  

 

 

QUE nesse período, dentre as constantes tratativas com ANDRE 

ESTEVES, recorda-se que indagou ao COLABORADOR qual 

seria a melhor forma para se aproximar de DILMA ROUSSEFF, 

tendo o COLABORADOR sugerido que buscasse então 

aproximação por intermédio de GUIDO MANTEGA; QUE se 

recorda de episódio, após a eleição de 2010, em que o 

COLABORADOR levou DILMA ROUSSEFF até a residência 

funcional do então Ministro da Fazenda GUIDO MANTEGA para 

reunião com ANDRÉ ESTEVES; QUE DILMA já havia informado o 

COLABORADOR acerca de reuniões que tivera com ANDRÉ 

ESTEVES; QUE não acredita que DILMA tratasse com ANDRÉ 

ESTEVES acerca de ilícitos; QUE, a respeito da reunião com 

ANDRE ESTEVES, esclarece que ele deixou claro de que 



queria se tornar o banqueiro do pré- sal, oferecendo-se para 

realizar qualquer operação de mercado de interesse do 

Governo e que pudessem contar com seu banco; QUE, para 

tanto, disponibilizaria ao COLABORADOR de forma imediata 

R$ 15.000.000,00 em espécie para pagamentos de restos de 

campanha, despesas de DILMA, etc; QUE gostaria que aquilo 

fosse comunicado a DILMA ROUSSEFF; QUE nos dias 

seguintes BRANISLAV KONTIC sacou, em algumas 

oportunidades, 5 milhões diretamente na sede do BTG; QUE 

pagou diversas despesas da campanha; QUE pode também 

ter pago despesas pessoais e também relacionadas a 

campanhas, exemplificando os altos custos com transportes 

aéreos para debates, programas, etc; QUE o COLABORADOR 

utilizou parte desses recursos, cerca de R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais) para arcar com despesas da 

viagem de descanso que DILMA ROUSSEFF fez após vencer a 

eleição em 2010; QUE os detalhes dessas despesas foram 

tratados em termo específico; QUE gostaria de consignar que 

DILMA ROUSSEFF foi informada das intenções de ANDRÉ 

ESTEVES expostas a ANTONIO PALOCCI e do apoio financeiro 

por ele prometido e efetivamente dado, inclusive quanto a seu 

emprego para quitação dos custos com a viagem da então 

presidente eleita; QUE acredita que, a respeito da viagem de 

descanso, houve uma nota à imprensa; (Transcrição do termo nº 

09 – entre página 5-7 – grifo nosso)  

 

 

 Neste sentido, foi possível confirmar da efetiva realização da viagem 

para Itacaré/BA ora em comento. Vejam-se as diversas notícias encontradas em 

fontes abertas (internet). Ressalta-se que todos os grifos em negrito e 

amarelo foram efetuados por este analista. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Pesquisas em fontes abertas  
 

1.1 Confirmação da ida para Itacaré/BA (2 possíveis locais de 
hospedagem) 
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Dilma é vista em casa de empresário 

na BA 

ANA FLOR 

MATHEUS MAGENTA 

JORGE ARAUJO 

ENVIADOS ESPECIAIS A ITACARÉ (BA)  

 

Na primeira folga desde o fim da campanha, a presidente eleita 

Dilma Rousseff escolheu o Nordeste, região que lhe deu mais de 

70% dos votos, para descansar. 

A Folha apurou que Dilma foi vista ontem na casa do 

empresário paulista João Paiva, na praia de Patizeiro, a cerca 

de 30 km do centro de Itacaré. Ela estaria hospedada no local 

desde ontem. 

Pouco conhecido, Paiva tem uma casa luxuosa isolada no topo de 

um morro cercado de mata nativa e com vista para o mar. 

Projetada pelo arquiteto Claudio Bernardes (1949-2001), o imóvel 

é considerado um dos mais luxuosos de Itacaré, retiro de artistas 

e empresários. 

A construção já foi capa da "Casa Vogue", que a descreveu como 

a "materialização do paraíso tropical", em 2007. Segundo a 

revista, são 1.200 metros quadrados erguidos em "linhas 

contemporâneas equilibradas em pedra, madeira e vidro". 

Paiva voa de São Paulo para lá pelo menos uma vez por mês, em 

jato executivo. A estada de Dilma na Bahia foi organizada pelo 

ex-ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos. Na quarta, a 

aeronave que decolou de Brasília com a presidente eleita 

pousou em Ilhéus (BA). 

Dilma anunciou que descansará até o domingo. Na próxima 

semana, vai com o presidente Lula à reunião do G-20, em Seul. 

Até domingo ela pode ainda ir ao Txai Resort, hotel de luxo 

em Itacaré. Segundo funcionários, "está tudo pronto para 

recebê-la": há reservas para ela e a filha, Paula, que mora em 

Porto Alegre. 

O local é conhecido por receber hóspedes famosos. Há 

poucas semanas, a senadora eleita Marta Suplicy (PT) foi 

fotografada no hotel. O presidente francês Nicolas Sarkozy e 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po0511201009.htm
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po0511201011.htm
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/inde05112010.htm
http://tools.folha.com.br/feedback?url=referrer


Carla Bruni também se hospedaram lá. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po0511201010.htm 

 

 

 

 

 
 

POR JAILTON DE CARVALHO, ENVIADO ESPECIAL 

05/11/2010 0:00 / ATUALIZADO 04/11/2011 9:41 

PUBLICIDADE 

ITACARÉ (BA) - A presidente eleita, Dilma Rousseff, tomou banho de mar nesta sexta-feira de 

manhã na Praia do Potizeiro, em Itacaré, segundo relato de vizinhos. João Fernandes Mendes, gerente 

da Fazenda Giribucaçu, vizinha da propriedade onde está a presidente eleita, disse que viu Dilma na 

companhia de dois seguranças. Eles teriam usado um quadriciclo para chegar à praia, que tem acesso 

difícil. 

Mendes afirmou que Dilma está hospedada na mansão do empresário paulista João Paiva Neto, 

uma das mais luxuosas do litoral baiano. Quinta-feira, um funcionário do resort Txai, na Praia 

de Itacarezinho, dissera que Dilma estava hospedada no hotel. A gerência negou. 

PUBLICIDADE 

- Eu vi Dilma. Ela chegou à praia num quadriciclo - disse Mendes. 

A Fazenda Giribucaçu faz limite com a propriedade de Paiva. Dilma deixou Brasília na quarta-feira 

para descansar, mas não informou onde se hospedaria. Segundo auxiliares da presidente eleita, a 

viagem é particular e para Dilma se recuperar do desgaste da campanha. A previsão é que ela só deixe 

a região amanhã. 

Um amigo de Paiva contou que o empresário alugaria a casa neste fim de semana e no Ano Novo, mas 

não informou para quem. A diária da casa é estimada entre R$ 8 mil e R$ 10 mil. A mansão, com uma 

área construída de cerca de 1.500 metros quadrados, foi projetada pelo arquiteto Claudio Bernardes. 

De madeira, o imóvel foi construído numa estrutura suspensa, sobre a Mata Atlântica. Tem quatro 

telhados que canalizam a água da chuva para o centro da casa. Quando chove forte, a água desce como 

uma cachoeira em frente à sala principal. 

 

https://oglobo.globo.com/politica/hospedada-numa-residencia-alugada-de-um-empresario-paulista-

dilma-toma-banho-de-mar-em-itacare-2929588 

 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po0511201010.htm
https://oglobo.globo.com/anuncie/
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2010/11/05/administrador-diz-que-viu-dilma-em-praia-de-itacare-na-bahia-922952659.asp
https://oglobo.globo.com/anuncie/
https://oglobo.globo.com/politica/hospedada-numa-residencia-alugada-de-um-empresario-paulista-dilma-toma-banho-de-mar-em-itacare-2929588
https://oglobo.globo.com/politica/hospedada-numa-residencia-alugada-de-um-empresario-paulista-dilma-toma-banho-de-mar-em-itacare-2929588


Hospedada nesta casa, Dilma 

descansa em Itacaré até domingo 
06/11/2010 16:04 
 

Desde quarta, a presidenta eleita Dilma Rousseff está 
hospedada numa mansão que já foi capa da revista “Casa 
vogue”. Ela e a filha fizeram reservas no resort Txai para 
amanhã, domingo

 
 

ITACARÉ - Hospedada na mansão de luxo do empresário paulista João Paiva, na 

praia de Patizeiro, em Itacaré, desde quarta-feira, a presidenta eleita Dilma 

Rousseff deverá ficar na região até domingo. 

A casa de praia onde Dilma está hospedada fica no topo de um morro cercado de mata 

nativa e já foi capa da revista "Casa Vogue", foto acima. 

Segundo a Folha de São Paulo, funcionários do resort Txai, situado na Praia de 

Itacarezinho, confirmaram que Dilma e a filha fizeram reservas no hotel para 

domingo. 

Fonte:Bahia Dia DIA  

Crédito foto:Bahia Dia DIA 

 

http://www.rotadosertao.com/noticia/4523-hospedada-nesta-casa-dilma-descansa-em-itacare-ate-

domingo 

 

 

http://www.rotadosertao.com/noticia/4523-hospedada-nesta-casa-dilma-descansa-em-itacare-ate-domingo
http://www.rotadosertao.com/noticia/4523-hospedada-nesta-casa-dilma-descansa-em-itacare-ate-domingo


domingo, 7 de novembro de 2010 

Dilma está no paraíso 

A presidente eleita passou o fim de semana num paraíso terrestre, para tentar se recuperar da 

maratona das eleições. Ficou na paradisíaca Praia do Potizeiro, na Bahia, numa mansão 

cinematográfica, pertencente ao empresário paulista João Paiva. O imóvel construído numa área 

preservação da Mata Atlântica é um bom exemplo de ocupação inadequada sob o ponto de vista 

ecológico  

Foto: Tuca Reinés/Casa 

Vogue  

Nessa mansão, onde Dilma passou o fim de semana, hospedaram-se figuras ilustres, como a 

Rainha Silvia, da Suécia. 

Fontes: Correio 24 Horas, Pacto e Impacto, Artistas e Artes, Blog do Noblat, O Globo 

 

Depois de muitos boatos e desmentidos, a imprensa localizou a presidente eleita Dilma Rousseff 

descansando desde quarta-feira, no litoral da Bahia. 

 

Dilma está hospedada na propriedade do empresário paulista João Paiva Neto, numa 

das mais luxuosas mansões do litoral baiano, onde deve ficar até o domingo. 

 

Se estiver alugada, estima-se que a permanência da presidente eleita, pode custar até 

R$ 50 mil.  

 

A mansão, com uma área construída de cerca de 1.200 metros quadrados, cercada por 200 

hectares de mata, foi projetada pelo famoso arquiteto Claudio Bernardes, já falecido. Numa 

reportagem da revista Casa Vogue em dezembro de 2007, é dito que a casa está postada num 

verdadeiro paraíso tropical. 

Foto: Tuca Reinés/Casa 

http://penasetinteiros.blogspot.com/2010/11/dilma-esta-no-paraiso.html
http://www.correio24horas.com.br/noticias/detalhes/detalhes-3/artigo/de-ferias-dilma-rousseff-e-vista-em-casa-de-empresario-na-bahia/
http://pactoseimpactos.blogspot.com/
http://www.artistaseartes.com.br/sub_paginas.php?pagina=4196&menu=61
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2010/11/06/dilma-descansa-em-mansao-alugada-no-litoral-baiano-338682.asp
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2010/11/03/dilma-rousseff-estaria-na-bahia-922941617.asp


Vougue 

 

De madeira, pedra e vidro, o imóvel foi construído numa estrutura suspensa, uma palafita 

montada sobre suportes em concreto, acima da Mata Atlântica. Tem quatro telhados que 

canalizam a água da chuva para o centro da casa. Quando chove forte, a água desce como uma 

cachoeira em frente à sala principal.  

 

Na reportagem de Mônica Lima, para a revista Vogue, é detalhado entre outras coisas, que o 

living integrado à cozinha se emenda à sala de jantar, num conjunto de 480 metros quadrados. 

As três suítes principais - uma delas com quase 100 metros quadrados -, (maior que duas casas 

do projeto Minha Casa – Minha Vida) mais home theater, completam o recheio.  

 

”Todas as paredes da casa são de eucalipto, assim como a estrutura e o telhado, com telhas 

tipo taubilha. O piso é de madeira cumarú, inclusive nos banheiros, que ainda têm um deque de 

ipê sob os chuveiros. Para o living e a suíte principal, assoalho de demolição, foi trazido das 

cidades históricas de Minas. Também vieram de Tiradentes todos os armários da casa”. 

Foto: Tuca Reinés/Casa 



Vogue  

Da varanda principal, a fantástica e rara paisagem da Mata Atlântica se integrando com o 

oceano. 

 

Por enquanto há versões que Dilma chegou a tomar banho na praia de Potizeiro, diante da 

mansão, numa operação que envolveu seguranças e assessores, que desceram em quadriciclos 

pela íngreme encosta, trazendo material de apoio: geladeira portátil, guardas sol, cadeiras etc.  

 

A Folha de São Paulo diz que ela usava um maiô escuro e estava acompanhada de dois 

assessores e um agente da Polícia Federal e passou trinta minutos praia.  

 

Dizem outros, que informada que a imprensa já havia localizado seu esconderijo, a presidenta 

abortou a idéia. 

 

O descanso da futura presidente do Brasil terminar neste domingo. Com o presidente Lula, ela 

deve nesta terça-feira, desembarcar em Maputo, capital de Moçambique, em viagem oficial, a 

última de Lula a África, como presidente do Brasil. 

 

http://penasetinteiros.blogspot.com/2010/11/dilma-esta-no-paraiso.html 

 

 

 

http://penasetinteiros.blogspot.com/2010/11/dilma-esta-no-paraiso.html


Dilma no paraíso. 

SEXTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2010 ÀS 07:48:00 

 

A presidenta eleita, Dilma Rousseff, foi descansar em uma das mansões mais famosas do 

Brasil. Dilma foi vista ontem na casa do empresário paulista João Paiva, na praia de 

Patizeiro, a cerca de 30 km do centro de Itacaré, na Bahia. Ela estaria hospedada no local 

desde ontem. A estada de Dilma na Bahia foi organizada pelo ex-ministro da Justiça Márcio 

Thomaz Bastos. Segundo a FSP, projetada pelo arquiteto Claudio Bernardes (1949-2001), o 

imóvel é considerado um dos mais luxuosos de Itacaré, retiro de artistas e empresários.A 

construção já foi capa da "Casa Vogue", que a descreveu como a "materialização do paraíso 

tropical", em 2007. Segundo a revista, são 1.200 metros quadrados erguidos em "linhas 

contemporâneas equilibradas em pedra, madeira e vidro".Na quarta, a aeronave que 

decolou de Brasília com a presidente eleita pousou em Ilhéus (BA). Dilma anunciou que 

descansará até o domingo. Até domingo ela pode ainda ir ao Txai Resort, hotel de luxo em 

Itacaré. Segundo funcionários, "está tudo pronto para recebê-la": há reservas para ela e a 

filha, Paula, que mora em Porto Alegre. O local é conhecido por receber hóspedes famosos. 

Há poucas semanas, a senadora eleita Marta Suplicy (PT) foi fotografada no hotel. O 

https://coturnonoturno.blogspot.com/2010/11/dilma-no-paraiso.html
https://coturnonoturno.blogspot.com/2010/11/dilma-no-paraiso.html
http://www.artistaseartes.com.br/sub_paginas.php?pagina=4196&menu=61
https://3.bp.blogspot.com/_2HFE9v9JMGY/TNPRlL37HMI/AAAAAAAALPM/1DrkLWS-H5Q/s1600/Mans%C3%A3o+Repouso.jpg


presidente francês Nicolas Sarkozy e Carla Bruni também se hospedaram lá. 

 

https://coturnonoturno.blogspot.com/2010/11/dilma-no-paraiso.html 
 

 

| 06/11/2010 09h42min 

Jornal flagra Dilma Rousseff em praia da Bahia 
Fotos mostram presidente andando em quadriciclo e entrando na água 

O jornal Folha de S. Paulo divulgou em sua edição deste sábado as primeiras imagens da presidente 

eleita Dilma Rousseff descansando na Bahia. As fotos foram tiradas de longe e mostram Dilma 

andando em um quadriciclo e entrando na água acompanhada de uma mulher. 

 

 

Edição do jornal mostra o descanso de Dilma  

 

As imagens foram obtidas na manhã de sexta-feira, na praia de Patizeiro, em Itacaré.  De acordo com 

um dos assessores, o retorno de Dilma a Brasília deve ocorrer neste sábado. 

 

Na segunda-feira, ela deve se encontrar com o presidente Lula. Ambos irão à reunião do G-20, que 

começa na próxima quinta-feira, em Seul, na Coreia do Sul. 

 

http://www.clicrbs.com.br/especial/sc/praias-sc/19,0,3100791,Jornal-flagra-Dilma-Rousseff-em-praia-

da-Bahia.html 

 

 
 

 

06/11/2010 13h22 - Atualizado em 06/11/2010 14h44 

De férias, Dilma Rousseff passeia de 

helicóptero pela Bahia 
Presidente eleita tenta driblar assédio de jornalistas durante descanso. 

Segundo assessor, Dilma deve retornar a Brasília ainda neste sábado. 
Da Agência Estado 

 
FACEBOOK 

 

 
 

 
 

 

Em período de descanso na Praia do Patizeiro, em Itacaré (BA), no litoral sul da Bahia, a 

presidente eleita Dilma Rousseff fez um passeio de helicóptero pelas praias baianas entre a 

tarde e o início da noite desta sexta-feira (5), segundo relator de trabalhadores da fazenda do 

empresário paulista João Paiva, onde Dilma está hospedada desde quarta-feira. 
 Dilma passa manhã em praia na Bahia 

 Coreia do Sul faz convite oficial para que Dilma participe do G-20 

De acordo com os funcionários, o helicóptero chegou ao local por volta das 16 horas e partiu 

https://coturnonoturno.blogspot.com/2010/11/dilma-no-paraiso.html
http://www.clicrbs.com.br/especial/sc/praias-sc/19,0,3100791,Jornal-flagra-Dilma-Rousseff-em-praia-da-Bahia.html
http://www.clicrbs.com.br/especial/sc/praias-sc/19,0,3100791,Jornal-flagra-Dilma-Rousseff-em-praia-da-Bahia.html
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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no sentido sul do Estado - onde estão, por exemplo, Ilhéus e Porto Seguro. A aeronave voltou 

à fazenda por volta das 18 horas. 

Na manhã deste sábado (6), mais uma vez foi armada a estrutura com toldo e cadeiras para 

receber a presidente eleita na Praia do Patizeiro. O plano de Dilma para driblar o assédio da 

imprensa era chegar mais cedo ao local - nesta sexta, ela visitou a praia por volta das 9 horas. 

Pouco antes das 7 horas, um dos seguranças que acompanham a presidente eleita esteve na 

praia e constatou a presença de fotógrafos e cinegrafistas. Tentou persuadi-los a deixar o local, 

mas diante da negativa dos profissionais de imprensa, informou que Dilma não iria mais à 

praia. Pouco depois, a estrutura foi desmontada. 

Segundo os trabalhadores da fazenda de Paiva, não houve movimentação na casa 

durante a manhã. Um assessor da presidente eleita informou que existe a possibilidade 

de ela deixar o local ainda neste sábado. O destino provável seria Brasília. 

Na próxima semana, Dilma fará sua primeira viagem internacional depois de eleita presidente. 

Ela vai acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas reuniões do G-20, em Seul, na 

Coreia do Sul. 

Nesta sexta, a Presidência da República informou que Dilma recebeu um convite oficial do 

governo da Coreia do Sul para participar da cúpula. Com isso, ela terá acesso irrestrito a todos 

os eventos da cúpula, como um jantar que será oferecido pelo governo sul-coreano, as 

audiências do G-20 e um almoço com chefes de Estado. 

  
 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/11/de-ferias-dilma-rousseff-passeia-de-helicoptero-pela-

bahia.html 
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ELEIÇÕES 2010 
EM DESTAQUE 

BRASIL 
  

Administrador diz que viu 

Dilma em praia em Itacaré 
  

  

  
  

  
  

  
POR JAILTON DE CARVALHO, ENVIADO ESPECIAL 

05/11/2010 0:00 / ATUALIZADO 24/05/2012 14:16 

PUBLICIDADE 

ÚLTIMAS DE ELEIÇÕES 2010 

ITACARÉ (BA) - João Fernandes 

Mendes, administrador da Fazenda 

Jirubucaçu, disse nesta sexta-feira que 

viu a presidente eleita, Dilma Roussef 

(PT), na praia de Patizeiro. Dilma deixou 

Brasília na quarta-feira para descansar 

alguns dias na Bahia. Ela não informou o 

destino da viagem. 

- Ela ( Dilma) estava de short branco e 

blusa vermelha - disse João Fernandes. 

https://oglobo.globo.com/brasil/eleicoes-2010/
https://oglobo.globo.com/brasil/
https://oglobo.globo.com/anuncie/


Segundo o administrador, Dilma 

estaria na companhia do 

empresário paulista João Paiva 

Neto, dono de uma casa na 

proximidade do Resort Txai, um 

hotel de praia de luxo. 

Na quinta-feira, um funcionário do 

Resort disse que ela estava 

hospedada no hotel. A administração 

do hotel nega. 

 

https://oglobo.globo.com/brasil/eleicoes-2010/administrador-diz-que-viu-dilma-em-praia-em-itacare-

4982700 

 
 

1.2 Confirmação de antecipação do retorno para Brasília/DF 
 

 

 
07/11/2010 14h16 - Atualizado em 07/11/2010 15h05 

Dilma antecipa retorno para 

Brasília, após férias no sul da Bahia 
Presidente eleita tentou driblar assédio de jornalistas durante descanso. 

Nesta segunda (8), Dilma viaja para reunião do G20, na Coreia do Sul. 
Da Agência Estado 

 
FACEBOOK 

 

 
 

 
 

 

Por causa do assédio da imprensa, a presidente eleita Dilma Rousseff antecipou o 

retorno para Brasília, na noite deste sábado (6), depois de passar três dias na Praia do 
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Patizeiro, a 21 quilômetros de Itacaré, no litoral sul da Bahia. A previsão da assessoria era de 

que ela retornasse à capital no final deste domingo (7). 

Dilma decolou do Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, na noite de sábado, com destino a 

Brasília, aproveitando a pouca movimentação no local – durante a noite e a madrugada 

não há decolagens ou pousos de voos comerciais no terminal. A informação foi 

confirmada por um controlador de voo do aeroporto, que não quis se identificar. 
 De férias, Dilma Rousseff passeia de helicóptero pela Bahia 

 Dilma embarca nesta segunda para participar do G20 ao lado de Lula 

Segundo um funcionário da fazenda do empresário paulista João Paiva, onde a presidente 

eleita estava hospedada, foi o assédio da imprensa que a fez retornar mais cedo da folga pós-

eleição. De acordo com ele, a equipe de empregados do local havia sido avisada de que Dilma 

ficaria na propriedade pelo menos até a noite deste domingo. Um assessor de Dilma, porém, já 

havia dito que ela poderia retornar a Brasília no sábado. 

A presidente eleita chegou ao litoral sul da Bahia na tarde de quarta-feira (3). Dois dias depois, 

Dilma foi flagrada passeando de quadriciclo e tomando banho de mar na Praia do Patizeiro. 

No mesmo dia, trabalhadores na região confirmaram que ela estava hospedada na fazenda do 

empresário paulista. A partir daí, a presidente eleita não foi mais vista em público. 

Na tarde de sexta-feira (5), ela passeou de helicóptero pelo litoral sul da Bahia. No sábado, 

visitaria mais uma vez a praia - a estrutura para recebê-la, com toldo, cadeiras e caixa térmica 

chegou a ser montada -, mas desistiu depois de seus assessores constatarem a presença de 

repórteres e cinegrafistas no local. 

G20 

A presidente eleita do Brasil, Dilma Rousseff, embarca na noite desta segunda-feira para Seul, 

capital da Coreia do Sul, onde participa, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da 

reunião do G20, o grupo dos 20 países com a maior economia do mundo. Esta é a primeira 

viagem internacional de Dilma após a confirmação de sua vitória no segundo turno. 

A previsão é que a presidente eleita trabalhe em Brasília nesta segunda e embarque de noite 

para a Coreia do Sul em um avião comercial, acompanhada de assessores e do ministro da 

Fazenda, Guido Mantega. A chegada de Dilma ao país asiático deve acontecer por volta do 

meio-dia de quarta (10). 

Depois de ser convocada por Lula para comparecer ao evento e ser apresentada aos chefes de 

Estado das 20 nações participantes, Dilma recebeu um convite formal do governo sul-coreano 

para participar da cúpula. Com isso, ela terá acesso irrestrito a todos os eventos relacionados 

ao G20. 
 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/11/dilma-antecipa-retorno-para-brasilia-apos-ferias-no-sul-

da-bahia.html 
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1.3 Confirmação do jato particular responsável pelos deslocamentos  

 

Dilma descansa na Bahia 

uma semana depois das 

eleições 

Presidente eleita ficará hospedada no mesmo hotel 
onde ficaram Nicolas Sarkozy e Carla Bruni em 
2008 

Tiago Décimo, de O Estado de S.Paulo 

04 Novembro 2010 | 19h28 

ITACARÉ, BA - A presidente eleita Dilma Rousseff aproveita o fim da 

primeira semana depois de vencer a eleição no sul da Bahia. O jato 

que decolou de Brasília na tarde da última quarta-feira, 

levando Dilma, modelo Citation prefixo PR-SPR, pousou no 

Aeroporto Jorge Amado, de Ilhéus, litoral sul baiano, pouco 

mais de uma hora depois de partir da capital federal. 

  

No aeroporto, três carros da Casa Civil do governo da Bahia 

aguardavam a presidente eleita, confirmaram fontes da 

administração estadual. Os veículos foram colocados à disposição de 

Dilma, pelo governador Jaques Wagner (PT), para os dias de folga. 

Do aeroporto, os automóveis - que, segundo fontes no aeroporto, 

transportavam Dilma, a filha, Paula, e neto, Gabriel - seguiram 

sentido norte, onde fica Itacaré, entre outras belas praias da região. 



  

Segundo integrantes do PT na Bahia, Dilma está em Itacaré, mas seu 

paradeiro na cidade é incerto. Acredita-se que ela esteja 

hospedada no Txai Resort, um hotel de praia de luxo 

localizado a 17 quilômetros do centro da cidade. Jornalistas, 

fotógrafos e eleitores cercam o restrito estabelecimento, de apenas 14 

apartamentos e 26 bangalôs, na esperança de ver a presidente eleita. 

Até o momento, em vão. Na estrada para Itacaré, dezenas de carros 

com adesivos do PT seguiam, nesta quinta-feira, para a cidade. 

  

Por causa do acesso restrito, o hotel é procurado por políticos e 

personalidades preocupadas em se afastar do assédio da imprensa e 

de fãs. Logo após o primeiro turno, por exemplo, a senadora eleita 

por São Paulo Marta Suplicy (PT) descansou por alguns dias no local. 

O presidente francês Nicolas Sarkozy e a primeira-dama, Carla Bruni, 

também estiveram no hotel para descansar, em dezembro de 2008. 
 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-descansa-na-bahia-uma-semana-depois-das-

eleicoes,634759 
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2. Pesquisas em bancos de dados disponíveis 
 

2.1 Dos 2 possíveis locais de hospedagem 
 
 Os levantamentos procedidos apontam na possibilidade de DILMA VANA 

ROUSSEF e seus familiares terem se hospedado em um dos 2 locais em Itacaré/BA, 

simultaneamente ou alternadamente, quais sejam: TXAI RESORT (TX 

AGROPECUARIA E TURISMO S.A. – CNPJ 03.961.189.0001-77) e mansão do 

empresário paulista João Paiva Neto (CPF 014.381.428-11). 

 Vejam-se os dados oficiais levantados. 

 

2.1.1 TXAI RESORT (TX AGROPECUARIA E TURISMO S.A. – CNPJ 

03.961.189.0001-77) 
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2.1.2 Mansão do empresário paulista João Paiva Neto (CPF 014.381.428-11) 
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2.2 Do jato particular responsável pelos deslocamentos 
 
 Os levantamentos procedidos apontam que o jato particular de prefixo 

PRSPR teve como seu último proprietário a empresa AETHRA SISTEMAS 

AUTOMOTIVOS S.A., CNPJ 41.757.527.0001-42.  

 
 



 

 

 
 

 

 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

 NÚCLEO DE ANÁLISE – SR/DPF/PR  

 

  Página 28 de 36  

 

 
 



 

 

 
 

 

 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

 NÚCLEO DE ANÁLISE – SR/DPF/PR  

 

  Página 29 de 36  

 

 
 



 

 

 
 

 

 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

 NÚCLEO DE ANÁLISE – SR/DPF/PR  

 

  Página 30 de 36  

 

 
 

 

 A empresa supra tem filial em São José dos Pinhais/PR, próxima a esta 

capital Curitiba/PR. Veja-se: 
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 Ocorre que conforme pesquisa procedida no sítio eletrônico da Agência 

Nacional de Aviação Civil (ANAC), o jato encontra-se com matricula desde 28/01/2014 

cancelada em decorrência de exportação para arrendamento operacional.  

 Além disso, não se pode afirmar que fora esta a mesma empresa 

responsável pelos deslocamentos aéreos de DILMA VANA ROUSSEF e família em 

novembro de 2010 para Itacaré/BA, razão pela qual torna-se necessário aprofundar-

se neste ponto, possivelmente, via ofício para ANAC para descobrir qual empresa 

operava o jato particular de prefixo PRSPR em novembro/2010. 
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Registro Aeronáutico Brasileiro 

  

Uma das atividades da ANAC é o registro de todas as aeronaves civis brasileiras. Este controle é feito pelo 
Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), que, entre outras atribuições, controla marcas de matrícula e 
nacionalidade, emite certificados de matrícula e de aeronavegabilidade, reconhece direitos reais e de uso, 
bem como a aquisição de domínio na transferência de propriedade, além do cancelamento de matrículas, 
registros, inscrições, averbações e fornecimento de certidões. O funcionamento e as atividades do 
Registro Aeronáutico Brasileiro estão regulamentados pela Resolução nº 293 da ANAC. 

 

  

  
O conteúdo dessa página é de responsabilidade da  

Superintendência de Aeronavegabilidade (SAR). 

A consulta refere-se única e exclusivamente a situação de aeronavegabilidade da aeronave, não podendo ser 

utilizada como garantia de regularidade da pessoa jurídica vinculada a sua operação junto à ANAC. 

A exploração de qualquer serviços aéreo é condicionada a outorga de autorização operacional pela Diretoria 

da ANAC, independentemente da categoria de registro indicada abaixo. Para consultar se o operador desta 

http://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/aeronaves/.../base-internet-agosto-2017.xlsx
https://sistemas.anac.gov.br/aeronaves/arquivos/pdf/RA2013-0293.pdf
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aeronave está autorizado a explorar serviços aéreos, clique aqui. 

  
 

  

MATRÍCULA: PRSPR 

  

  

Proprietário: MEROVINGIAN AIR L.P. 

CPF/CGC: 
 

Operador: AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S.A 

CPF/CGC: 41757527000142 

  
  

Fabricante: CESSNA AIRCRAFT 

Ano de Fabricação: 2007 

Modelo: 680 

Número de Série: 680-0132 

Tipo ICAO : C680 

Tipo de Habilitação para Pilotos: C680 

Classe da Aeronave: POUSO CONVECIONAL 2 MOTORES JATO/TURBOFAN 

Peso Máximo de Decolagem: 13744 - Kg 

Número Máximo de Passageiros: 009 

Tipo de voo autorizado: IFR Noturno 
 

Categoria de Registro: PRIVADA SERVICO AEREO PRIVADOS 

Número dos Certificados (CM - CA): 17299 

Situação no RAB: ARRENDAMENTO OPERACIONAL 

Data da Compra/Transferência: 230113 
 

Data de Validade do CA: 18/06/19 

Data de Validade da IAM: 180614 

Situação de Aeronavegabilidade: MATRICULA CANCELADA 

Motivo(s): 

 

Consulta realizada em: 07/08/2018 17:47:38 
 

 

https://sistemas.anac.gov.br/aeronaves/cons_rab.asp 

 
 
 Neste sentido, em síntese apertada, buscando corroborar com os fatos narrados 

por ANTONIO PALOCCI FILHO formalizados junto aos termos de colaboração 

premiada no que tange ao gasto de cerca de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais) provenientes de relações não republicanas para com o BANCO BTG PACTUAL 

em viagem de DILMA ROUSSEF para Itacaré/BA após vitória do pleito presidencial de 

2010, conseguiu-se confirmar da efetiva realização da viagem, ao que tudo indica, 

https://sistemas.anac.gov.br/sas/empresasaereas/view/empresas.aspx
https://sistemas.anac.gov.br/aeronaves/cons_rab.asp
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paga, pelo menos em versão oficial, por MÁRCIO THOMAZ BASTOS, inclusive com 

notas na imprensa (https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po0511201010.htm; 

https://coturnonoturno.blogspot.com/2010/11/dilma-no-paraiso.html). 

  

 Pelos levantamentos realizados e para fins de posterior 

aprofundamento/cruzamento de dados nesta investigação policial, ao que tudo indica a 

data de início da viagem fora 03/11/2010 (quarta-feira), tendo sido programado o 

retorno para o dia 07/11/2010 (domingo); no entanto, ao que tudo indica por conta do 

assédio da imprensa, o retorno para Brasília/DF fora adiantado para o dia 

06/11/2010. Veja-se o calendário para melhor visualização das datas. 

 

 
 
 
 
 
 
  

IDA RETORNO 

ADIANTADO 

RETORNO 

PLANEJADO 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po0511201010.htm
https://coturnonoturno.blogspot.com/2010/11/dilma-no-paraiso.html
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, seguem alguns questionamentos/sugestões para fins de 

aprofundamento nesta linha investigativa com futuras diligências complementares 

(ofícios extrajudiciais ou pleitos judiciais), ficando a cargo da Autoridade Policial 

destinatária desta INFORMAÇÃO POLICIAL a análise técnico-jurídica e consequente 

tomada de providencias que achar cabíveis para o referido caso: 

 Qual empresa operava o jato particular de prefixo PRSPR em 

novembro/2010, mais precisamente entre 03/11/2010 e 07/11/2010.  

 Quem pagou e como se procedeu o pagamento do fretamento do jato particular 

supracitado? 

 Considerando a possibilidade de DILMA VANA ROUSSEF e seus familiares 

terem se hospedado em um dos 2 locais em Itacaré/BA, simultaneamente ou 

alternadamente, quais sejam: TXAI RESORT (TX AGROPECUARIA E 

TURISMO S.A. – CNPJ 03.961.189.0001-77) e mansão do empresário paulista 

João Paiva Neto (CPF 014.381.428-11). Houve pagamento pela estadia? Se 

positivo, como se procedeu o pagamento? (Oitivas dos responsáveis?; 

diligências na Prefeitura Municipal de Itacaré/BA referente à possível 

recolhimento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre a 

estadia ora em comento?). 

 
 Era o que havia a informar. 

 Curitiba, 08 de agosto de 2018. 

                                          


