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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS 

 
RELATÓRIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA nº 19/2018 - GTLJ/DRCOR/SR/DPF/PR 

 
Ao:  DPF DANTE PEGORARO LEMOS  
Do:  APF TIAGO PRETO DE SOUZA 
 APF CARLOS ALBERTO MURBACH BEDIN 
 
Assunto: Memorando 7623/2017 IPL 1395/2016-4 SR/PF/PR e outros pedidos 
 

 Senhor delegado, 

Considerando o Memorando 7623/2017 – IPL 2269/2015-4 SR/PF/PR e pedido verbal do DPF 

DANTE para que fosse realizado trabalho investigativo ligado ao GRUPO GOL/G4/GAMECORP e 

empresas vinculadas a estas (as quais não constavam no memorando supracitado, mas que já seriam 

investigadas), foi elaborado o seguinte relatório no intuito de subsidiar as investigações em curso.  

Para tanto foram utilizados dados disponíveis no sistema SIMBA 002-PF-002106-29, IPEI´s 

disponibilizados pela Receita Federal, pesquisas em mídias relacionadas aos Mandados de Buscas e 

Apreensão da Operação Lava Jato – fase 24 - ALETHEIA (equipes RJ-01 e RJ-02), relatórios 

confeccionados ao longo da Operação Lava Jato, pesquisas em sistemas informatizados disponíveis, 

internet e outros. 

Foram desprendidos esforços no sentido de trazer elementos que pudessem contribuir com 

a investigação em curso, auxiliando na busca da verdade real. Este relatório possui dados 

relacionados as empresas do Grupo GOL (EDITORA GOL, GOAL DISCOS, GOL MOBILE, PJA, GOL MÍDIA, 

GOL SERVIÇOS, IMOBILIÁRIA GOL) formando um comglomerado com a G4, BR4, GAMECORP S/A, PDI 

PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS, COSKIN e FLEXBR. 

As empresas do ora denominado Grupo GOL, adiante detalhadas, não se confundem com a 

companhia aérea Gol Linhas Aéreas, tratando-se de grupo completamente distinto. 

As mídias analisadas e utilizadas neste relatório foram: 
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DESCRIÇÃO DO MAERIAL LOCAL DA APREENSÃO 

Material 594/16 - Laudo 633/2016 JONAS SUASSUNA Op. Aletheia – Lj24 

Material 1789/16 - INF153/16 SETEC/PR FERNANDO BITTAR Op. Aletheia – Lj24 

Material 526/16 – LAUDO SETEC 2196/16 FABIO L. LULA DA SILVA Op. Aletheia – Lj24 

MATERIAL 2279/16 - LAUDO 914/16 SETEC/PR GRUPO GOL Op. Aletheia – Lj24 

MATERIAL 3139/2016 – LAULO 1218/2016 SETEC/PR GRUPO GOL Op. Aletheia – Lj24 

MATERIAL 2873/16 LAUDO 1218/16 SETEC/PR GRUPO GOL Op. Aletheia – Lj24 

Material 1789/16 - INF153/16 SETEC/PR FERNANDO BITTAR Op. Aletheia – Lj24 

Material 6992/2017 – LAUDO 246/2018 – SETEC/PR MARCO VITALE - 

Material – ICLOUD e-mails (Evento 27 Autos 5005978-
11.2016.4.04.7000) JONAS SUASSUNA FILHO 

 

 

Para fins didáticos, devido à sua extensão, este relatório foi organizado em capítulos, de 

acordo com o seguinte índice: 

1. PDI PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS LTDA (de KALIL BITTAR) .........................................4 

2. EDITORA GOL .......................................................................................................................... 11 

3. GOAL DISCO ............................................................................................................................ 19 

4. GOL MIDIA PARTICIPAÇÕES LTDA ............................................................................................ 25 

5. PJA EMPREENDIMENTOS LTDA ................................................................................................ 30 

6. GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ....................... 39 

7. IMOBILIÁRIA GOL LTDA ........................................................................................................... 59 

8. GAMECORP/G4, PETROBRÁS e GRUPO GOL ............................................................................ 61 

8.1. REPASSES da agência PPR à GAMECORP e o prejuízo de R$ 3 milhões na PETROBRAS ............. 88 

8.2. Início dos REPASSES contínuos do GRUPO OI para a GAMECORP e entrada da ANDRADE 
GUTIERREZ no cartel da PETROBRÁS ................................................................................................ 104 

8.3. Associação do GRUPO GOL com a GAMECORP: “mais Política OI e BAND” .............................. 117 

8.4. REPASSES da IG (Grupo OI) para a GAMECORP e financiamentos do BNDES ao GRUPO OI .......121 

9. CONTRATO dos produtos “MAIS LEVE/MAIS BELA” entre GOL MOBILE e TELEMAR INTERNET.  124 

10. O “MAPA DA MINA” ............................................................................................................ 150 

11. FUSÃO OI x BRASIL TELECOM (BRT) ..................................................................................... 161 

12. CONTRATO DA BÍBLIA entre GOL DISCO e TNL ......................................................................... 170 

13. CONTRATO GAMECORP x SKY ................................................................................................... 187 
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Independente” ................................................................................................................................. 194 
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1. PDI PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS LTDA (de KALIL BITTAR) 

 

A empresa PDI PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS LTDA, CNPJ 03.872.528/0001-49, de 

acordo com pesquisa no Sistema SERPRO pertence KALIL BITTAR, CPF 102.108.268-60. Fundada em 

07/06/2000, a empresa se encontra em situação ATIVA e com capital social de R$30.000. 

Instalada junto a RUA VISCONDESSA DE CAMPINAS 239, NOVA CAMPINAS, CAMPINAS/SP, a 

empresa possui CNAE: 5912-0-99 Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de 

programas de televisão não especificadas anteriormente. 

Ainda de acordo com o sistema SERPRO, a empresa apresentou como dados cadastrais o 

telefone 19-33073096 e o e-mail KBITTAR@MAC.COM. 

Pesquisa no Google Maps mostra que o endereço RUA VISCONDESSA DE CAMPINAS 239, 

NOVA CAMPINAS, CAMPINAS/SP trouxe como retorno o seguinte imóvel: 

 

Pesquisa no sistema CAGED revelou que a empresa PDI PROCESSAMENTO DIGITAL DE 

IMAGENS LTDA não possui vínculos empregatícios. 
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De acordo com o IPEI nº PR20160065 de 10/11/2016 – RFB/Copei/Espei na 9ª Região Fiscal, 

relativamente a KALIL BITTAR: 

“(...) Em consulta à Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) do ano-

calendário (AC) de 2015, verificou-se que o contribuinte declara como ocupação principal 

DIRIGENTE, PRESIDENTE E DIRETOR DE EMPRESA INDUSTRIAL, COMERCIAL OU PRESTADORA 

DE SERVIÇOS. 

Rendimentos declarados em DIRPF pelo contribuinte no período de 2005 a 2015: 
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O contribuinte declarou rendimentos tributáveis no período de 2005 a 2007 da empresa PDI 

PROC.  DIG.  IMAGENS, na qual figura como sócio-administrador.  Em 2006, 2014 e 2015, 

declarou rendimentos provenientes de pessoas físicas. 

- RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS  

O  contribuinte declara  rendimentos  isentos  e  não  tributábeis provenientes da distribuição 

de lucros e dividendos da  G4 Entretenimento  e  Tecnologia  Digital  Ltda,  CNPJ  nº  

06.287.942/0001-89, da  PDI  Processamento  Digital  de  Imagens  Ltda-ME,  CNPJ: 

03.872.528/0001-49 e da Bitt Business Intelligence em Tecnologia para Telecom-EIRELI-EPP,  

CNPJ  nº  21.792.953/0001-00;  outros  rendimentos recebidos de  José Ricardo Brizola 

Nogueira Dias, CPF: 032.479.338-32 (R$ 42 mil em 2007);recebimento de José Ricardo Brizola 

Nogueira de R$ 29.700,00, em 2008, como devolução de parte de empréstimo; doação de Jaco 

Bittar (R$ 40 mil em 2012); transferências patrimoniais a título  de  doação  de  Theresinha  de  

Jesus  Cabral  Bittar,  CPF: 188.166.078-82 (R$ 200 mil em 2013); lucro na alienação de bens 

e/ou direitos  de  pequeno  valor  ou  do  único  imóvel  (R$  28 mil  em  2014); transferências  

patrimoniais  a  título  de  doação  de  Priscilla  Bittar, CPF: 268.515.858-80 (R$ 50 mil em 2015) 

e lucro na alienação de bens e/ou  direitos  de  pequeno  valor  ou  do  único  imóvel  (R$  

69.855,59  em 2015). 
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(...)“ 

Pesquisas realizadas no sistema SIMBA demonstram que, entre 08/04/2004 e 21/06/2016, a 

empresa PDI recebeu efetivamente cerca de R$ 15,253 milhões em suas contas bancárias, oriundos 

de outras pessoas físicas e jurídicas, descontando-se valores estornados e abaixo de R$ 10 mil. 

Chamou a atenção o fato de o GRUPO GOL, por meio das empresas EDITORA GOL LTDA, GOAL 

DISCOS e GOL MIDIA PARTICIPACOES LTDA repassar R$3.425.200,00 para empresa PDI entre 2007 e 

2013.  

Em recente entrevista para Folha de São Paulo, Marco Aurélio Vitale afirmou que “a empresa 

de Suassuna foi usada como fachada para receber recursos da Oi. Vitale disse que os recursos eram 

direcionados a Fabio Luís Lula da Silva, e seus sócios. O ex-diretor declarou ainda que os repasses 

eram justificados por meio de contratos ‘sem lógica comercial’”. 

https://oglobo.globo.com/brasil/socio-de-filho-de-lula-usou-empresa-de-fachada-para-receber-

repasses-da-oi-diz-ex-executivo-jornal-21976181 

A empresa GAMECORP S/A foi responsável por transferir R$564.846,00 para PDI 

PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS LTDA entre 2005 e 2008. Destaca-se que 2005 foi o ano em 

que iniciou a participação da Telemar na GAMECORP, observando ainda que o grupo TELEMAR é 

ligado a ANDRADE GUTIERREZ e Otávio Azevedo. 

Pesquisas permitiram encontrar no RPJ n° 657/2016 - GT/LJ/SR/DPF/PR, informações de um 

contrato entre a empresa PDI e a empresa GAMECORP. Que Kalil Bittar possui participação na 
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empresa GAMECORP, e ainda, prestaria com exclusividade serviços para a mesma na área de 

representação comercial. Segue abaixo trecho do relatório: 

“(...) O objeto do referido contrato é a prestação, pela CONTRATADA, em caráter exclusivo, de 

serviços a saber: representação comercial, visando a captação de novos clientes e 

desenvolvimento de novos negócios. Para tal serviço ficou estipulado o valor mensal bruto de 

R$ 20.000,00. Consta ainda documento em formato “word” datado de 20 de setembro de 2005 

em que é firmado o Instrumento Particular de Aditamento de Contrato de Prestação de 

Serviços12, em que foi estabelecida uma remuneração extra no valor de R$ 71.710,00. (...)“ 

 Já a análise da movimentação bancária de KALIL BITTAR, realizada por meio de pesquisa no 

sistema SIMBA, tendo como parâmetros o período de 05/04/2004 a 28/06/2016 e valores maiores 

ou iguais R$5.000,00 chamou a atenção para os seguintes aspectos: 

 KALIL BITTAR recebeu R$850.000 da empresa BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA 

PARA TELECOM – EIRELLI – EPP, CNPJ 21.792.953/0001-00 entre 24/02/2015 e 13/06/2016. A 

empresa BITT BUSINESS também pertence a KALIL BITTAR. No sistema SIMBA a empresa possui 

relacionamentos com as empresas PDI e GAMECORP. 

 Pesquisa revelou que a empresa foi aberta em 02/02/2015. 

 

TITULAR Data Valor Op Remetente 

KALIL BITTAR 24/02/2015 10000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 06/03/2015 8000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 10/03/2015 15000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 18/03/2015 10000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 29/04/2015 5000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 18/05/2015 10000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 20/05/2015 5000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 25/05/2015 20000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 26/05/2015 9000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 02/06/2015 7500 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 05/06/2015 5000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 11/06/2015 15000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 30/06/2015 10000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 03/07/2015 5000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 06/07/2015 10000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 20/07/2015 20000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 29/07/2015 5000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 
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KALIL BITTAR 20/08/2015 10000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 24/08/2015 15000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 26/08/2015 10000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 28/08/2015 7000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 04/09/2015 15000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM 

KALIL BITTAR 04/09/2015 20000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 04/09/2015 20000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 08/09/2015 20000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 09/09/2015 20000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 10/09/2015 25000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 11/09/2015 20000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 15/09/2015 10000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 16/09/2015 25000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 25/09/2015 20000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 28/09/2015 10000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 01/10/2015 10000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 05/10/2015 35000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 09/10/2015 15000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 14/10/2015 25000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 21/10/2015 20000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 26/10/2015 20000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 03/11/2015 10000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 05/11/2015 8500 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 10/11/2015 20000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 13/11/2015 10000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 27/11/2015 10000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 08/12/2015 35000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 15/12/2015 25000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 18/12/2015 10000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 19/01/2016 17000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 22/01/2016 5000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EMBITT BUSINE 

KALIL BITTAR 25/01/2016 15000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 28/01/2016 8000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 11/02/2016 20000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM 

KALIL BITTAR 12/02/2016 5000 C BITT BUSINESS INTELLIGENC 

KALIL BITTAR 18/02/2016 20000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 25/02/2016 20000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 14/04/2016 15000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 10/05/2016 15000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 20/05/2016 15000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 08/06/2016 15000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

KALIL BITTAR 13/06/2016 10000 C BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE 

  R$850.000   
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 A empresa BITT BUSINESS possui o mesmo endereço da empresa PDI, R Viscondessa De 

Campinas, 239, Nova Campinas, Campinas, SP, CEP 13092-135, Brasil, (19) 3397-2207, email 

kbittar@mac.com e CNAE 7319003 - Marketing direto. 

 

 Pesquisa no endereço eletrônico https://www.consultasocio.com/q/sa/priscilla-bittar 

revelou que no mesmo endereço estão as empresas Bypriely Comercio de Roupas e Acessorios de 

Moda Ltda - ME, 05.810.694/0001-46 e Priscilla Bittar Sociedade Individual de Advocacia 

26.262.510/0001-20 ligadas a Priscila Bittar. 

 

Para o mesmo endereço foi possível encontrar na rede social FACEBOOK a empresa JDL Trade 

& Commerce: https://www.facebook.com/jdltrade. 

 

 

 

 

 Já da empresa G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA, as transferências tendo 

como destinatário KALIL BITTAR totalizaram R$1.194.159,00 entre 16/09/2004 e 14/06/2016. 

 JONAS LEITE SUASSUNA FILHO por sua vez repassou para KALIL BITTAR R$550.000,00 entre 

24/04/2008 e 16/10/2014. 
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Em 02/10/2013, a OI/SA publica Fato Relevante com o título “Oi S.A. e Portugal Telecom 

Anunciam a Celebração de Memorando de Entendimentos para a União de suas Atividades” 

relacionado a fusão OI/Portugal. Atuais acionistas da TelPart e um veículo de investimento 

administrado e gerido por Banco BTG Pactual S.A., participarão da oferta mediante colocação de 

ordem de subscrição de aproximadamente R$ 2 bilhões. Disponível em: 

https://pt.scribd.com/document/172702948/2013-10-02-Fato-Relevante-MOU 

Cabe destacar que em 04/10/2013, o site da revista Exame publicou a seguinte matéria: 

BNDES entra na “vaquinha” da fusão de Oi e Portugal Telecom Segundo a Folha, banco estatal vai 

participar de injeção de R$ 2bi com valor ainda não definido - Disponível em: 

https://exame.abril.com.br/negocios/bndes-injetara-2-bilhoes-na-fusao-de-oi-e-portugal-telecom/ 

Chamou a atenção e causou espécie o fato de, em 10/10/2013, a empresa PDI – 

Processamento Digital de Imagens – LTDA ter recebido R$281.550,00 da empresa TNL PCS S/A, 

levantando suspeitas e aparentando que tal pagamento poderia estar relacionado ao tema abordado 

nas matérias acima citadas, conforme veremos adiante. 

 

 

2. EDITORA GOL 

  

A Editora Gol LTDA, CNPJ 03.782.338/0001-30 possui o seguinte quadro societário: 

 

 Foram obtidas informações no IPEI nº PR20160006 de 16 de março de2016 – 

RFB/Copei/Espei na 9ª Região Fiscal: 
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“O gráfico a seguir mostra a receita bruta declarada, a movimentação financeira, os rendimentos 

apurados em DIRF de terceiros e os valores consignados em notas fiscais eletrônicas – NF-e (2011 a 

2014) emitidas pela EDITORA GOL. No que se refere às NFe, foram consideradas todas as notas fiscais 

emitidas e não canceladas com CFOP 5101 (Venda  de  produção  do  estabelecimento  para  o  

estado),  5102  (Venda  de  mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para o estado), 5114 

(Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida anteriormente em consignação 

mercantil para o estado), 6102 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para outros 

estados), 6108 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não 

contribuinte para  outros  estados)  e  6114  (Venda  de  mercadoria  adquirida  ou  recebida  de  

terceiros remetida anteriormente em consignação mercantil para outros estados) 

 

 “... os valores obtidos em notas fiscais em 2013 e 2014 representam apenas 50% da receita 

declarada pela EDITORA GOL. Nos dois anos, a diferença acumula R$ 22,5 milhões de receita  sem  

lastro  em  NF-e...  

A  análise  dos  dados  obtidos  com  a  quebra  do  sigilo  bancário  também  é imprescindível  

para  avaliar  as  razões  da  expressiva  incompatibilidade  da movimentação financeira com a receita 

declarada em 2011, 2012 e 2014. Nesses três anos, a movimentação financeira supera a receita 

declarada em aproximadamente R$ 51 milhões(...) ”. 

Ainda de acordo com o IPEI, o gráfico a seguir: 
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“...consolida os maiores pagamentos, sujeitos à retenção e declarados em DIRF, de 2004 a 

2014, em que a EDITORA GOL consta como fonte pagadora. Destacam-se algumas empresas de 

consultoria e representação, além da G4 Entretenimento que teria recebido R$ 725 mil da EDITORA 

GOL em 2010.  

Importa ressaltar que a prestadora de serviços que recebeu os maiores pagamentos da 

EDITORA GOL, de acordo com a DIRF, foi a Coskin Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda., CNPJ 

11.140.147/0001-01, que tem Fernando Bittar, CPF  131.896.28890,  como  seu  sócio  administrador.  

Coskin Assessoria  e  Fernando Bittar são alvos de investigação na Operação Lava Jato e também 

tiveram a quebra de sigilo fiscal deferida... 

 

(...)”. 

O IPEI nº PR20160006 de 16 de março de2016 – RFB/Copei/Espei na 9ª Região Fiscal 

demonstra que: 

Em 2010, houve repasses da Editora Gol para: 

• G4 Entretenimento - R$725.000,00 

• COSKIN – R$ 466.551,45 

Em 2011, houve repasses da Editora Gol para: 

• COSKIN – R$ 418.841,16 

Em 2012, houve repasses da Editora Gol para: 
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• COSKIN – R$ 418.841,16 

Em 2013, houve repasses da Editora Gol para: 

• COSKIN – R$ 418.841,16 

Em 2014, houve repasses da Editora Gol para: 

• COSKIN – R$ 418.841,16 

Tais transações acima apresentadas demonstram que o dinheiro transitava entre empresas 

relacionadas a pessoas do mesmo grupo. 

Revela também que “de acordo com a DIRPF de JONAS LEITE SUASSUNA FILHO, sua principal 

fonte de rendimentos é a distribuição de lucros das empresas em que é sócio. Por sua vez, a EDITORA 

GOL é a maior distribuidora de lucros para o investigado. A planilha a seguir discrimina os lucros 

distribuídos pela EDITORA GOL aos sócios de acordo com dados da DIPJ.  Os valores declarados por 

JONAS LEITE SUASSUNA FILHO em DIRPF coincidem as informações da DIPJ da EDITORA GOL. 
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No que tange negociações imobiliárias, foi constatado em consulta a Declaração de 

Informações sobre Atividades  Imobiliárias - DIMOB, que há dados referentes a duas locações 

envolvendo a EDITORA GOL como locatária. 

O objeto da locação foi um imóvel na rua Oscar Valdetaro, 176/806 no Rio de Janeiro/RJ no 

período de Junho/2010 a Novembro/2011, conforme detalhado a seguir: 

 

(...)” 

Também foram encontrados os seguintes aluguéis da na qual a EDITORA GOL era a locatária 

e a IMOBILIÁRIA GOL LTDA a locadora. Destaca-se que que em 2010 e 2011 a EDITORA GOL alugava 

imóveis nos endereços Rua Oscar Valdetaro, 176/806 no Rio de Janeiro/RJ e na Avenida Grande Canal 

4225-Loja, ambos localizado na Barra da Tijuca/RJ. 

2010 CNPJ Declarante: 11.338.911/0001-40  

CNPJ Locador: IMOBILIÁRIA GOL LTDA, CNPJ 11.338.911/0001-40  

CNPJ Locatário: EDITORA GOL, CNPJ 03.782.338/0001-30  

Número Recibo: 1657532905-57 Número do Contrato: 000Data 

Contrato: 01/04/2010  

End. Imóvel: AVENIDA GRANDE CANAL NR 4225 LOJA A BARRA DA 

TIJUCA CEP: 22793011  

Município: RIO DE JANEIRO RJ  

Valor Comissão: R$ 0,00 Valor Aluguel: R$ 362.000,00  
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Indicador do Imóvel: U Valor Imp. Retido/PJ: R$ 0,00 

 

 

2011 CNPJ Declarante: 11.338.911/0001-40  

CNPJ Locador: IMOBILIÁRIA GOL LTDA, CNPJ 11.338.911/0001-40  

CNPJ Locatário: EDITORA GOL, CNPJ 03.782.338/0001-30  

Número Recibo: 3073546758-70 Número do Contrato: 000Data 

Contrato: 01/04/2010  

End. Imóvel: AVENIDA GRANDE CANAL NR 4225 LOJA A BARRA DA 

TIJUCA CEP: 22793011  

Município: RIO DE JANEIRO RJ  

Valor Aluguel: R$ 476.000,00 Valor Comissão: R$ 0,00  

Indicador do Imóvel: U Valor Imp. Retido/PJ: R$ 0,00 

 

2012 CNPJ Declarante: 11.338.911/0001-40  
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CNPJ Locador: IMOBILIÁRIA GOL LTDA, CNPJ 11.338.911/0001-40  

CNPJ Locatário: EDITORA GOL, CNPJ 03.782.338/0001-30  

Número Recibo: 0559854533-08 Número do Contrato: 000Data 

Contrato: 01/04/2010  

End. Imóvel: AVENIDA GRANDE CANAL 4225 - LOJA A - BARRA DA 

TIJUCA CEP: 22793011  

Município: RIO DE JANEIRO RJ  

Valor Aluguel: R$ 504.000,00  

Valor Comissão: R$ 0,00  

Indicador do Imóvel: U Valor Imp. Retido/PJ: R$ 0,00 

 

2013 CNPJ Declarante: 11.338.911/0001-40  

CNPJ Locador: IMOBILIÁRIA GOL LTDA, CNPJ 11.338.911/0001-40  

CNPJ Locatário: EDITORA GOL, CNPJ 03.782.338/0001-30  

Número Recibo: 1354411308-21 Número do Contrato: 000Data 

Contrato: 01/04/2010  

End. Imóvel: AVENIDA GRANDE CANAL, 4225 - LOJA A - BARRA DA 

TIJUCA CEP: 22793011  

Município: RIO DE JANEIRO RJ  

Valor Aluguel: R$ 252.000,00  

Valor Comissão: R$ 0,00  

Indicador do Imóvel: U Valor Imp. Retido/PJ: R$ 0,00 



 

 

  

Página 18/421 

 

 

 

 

 

 Pelo IPEI nº PR20160006 de 16 de março de2016 – RFB/Copei/Espei na 9ª Região Fiscal, JONAS 

SUASSUNA adquiriu a sala localizada na Av. Prefeito Dulcídio Cardoso 4225 em 20/07/2009 por 

R$1.313.750,00. Mesma sala que em abril de 2010 passou a ser alugada para EDITORA GOL por 

R$48.000,00, ou seja aproximadamente 3,5% por mês do valor do imóvel. 
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3. GOAL DISCO 

 

A GOAL DISCOS LTDA. – ME é uma sociedade empresarial limitada com CNPJ 

01.369.187/0001-68. 

Análise da movimentação financeira realizada pelo sistema SIMBA demonstrou que a GOAL 

DISCO recebeu R$27.253.400,001 entre 30/03/2009 e 13/06/2013 da empresa TNL PCS S/A. 

De acordo com o IPEI nº PR20160006 de 16 de março de2016 – RFB/Copei/Espei na 9ª Região 

Fiscal, a GOAL DISCO possui a TNL TCL como única fonte pagadora: 

“(...) 

 

A TNL PCS foi incorporada em 2014 pela empresa Oi Móvel S/A, CNPJ 05.423.963/0001-11.  

Vale  lembrar  que  a  empresa  Gamecorp  S.A,  CNPJ 07.121.705/0001-06  e  presidida  por  Fábio  

Luis  Lula  da  Silva,  recebeu  aportes milionários do grupo Oi/Telemar em 2005. 

Algumas NFS-e, selecionadas por amostragem, foram anexadas a esta IPEI. O tomador de 

serviços é a TNL PCS. A discriminação dos serviços constante nas NFS-e é “prestação de serviço de 

desenvolvimento de sistema para geração de conteúdo mobile”. 

Percebe-se  que  a  TNL  PCS,  empresa  ligada  ao  grupo  de  telecomunicações Oi/Telemar, 

foi praticamente o único cliente da GOAL DISCOS no período sob análise. 
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Ainda sobre as NFS-e, importa mencionar que o valor de quase todas as notas emitidas pela 

GOAL DISCOS para a TNL PCS é R$ 600 mil e que as notas são emitidas mensalmente. A exceção 

ocorreu em Maio/2011 quando foi emitida NFS-e de R$ 1,2 milhão. Em alguns casos, há emissão de 

duas notas de R$ 600 mil no mesmo mês, mas se verificou que tal fato ocorre para suprir a ausência 

de NFS-e no mês anterior ou posterior (...) 

De acordo com a DIRPF de JONAS LEITE SUASSUNA FILHO, sua principal fonte de rendimentos 

é a distribuição de lucros das empresas em que é sócio. Por sua vez, a GOAL  DISCOS  é  uma  das  

empresas  que  declarou  pagar rendimentos  isentos  ao investigado.  

A planilha a seguir discrimina os lucros distribuídos aos sócios de acordo com dados da  DIPJ.  

Os valores declarados por JONAS  LEITE  SUASSUNA  FILHO  em DIRPF coincidem as informações da 

DIPJ da GOAL DISCOS. 

 

Em  consulta  à  GFIP,  verificou-se  o  número  médio  de  trabalhadores (empregados e 

contribuintes individuais) declaradospela GOAL DISCOS no período de 2006 a 2014. 

 

Um dos  empregados  é  a  esposa  de  JONAS  LEITE  SUASSUNA  FILHO  – Cláudia Bueri de 

Barros, que recebeu um salário médio de aproximadamente R$ 11 mil de Agosto/2009 a Junho/2015. 
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Um outro empregado é João Paulo Bueri de Barros Sabba, filho de Cláudia Bueri de Barros – o período 

é o mesmo e sua remuneração declarada era de um salário mínimo. 

O CNAE da empresa indica que a GOAL DISCOS atua no desenvolvimento e licenciamento de 

programas  de  computador  não  customizáveis.  A planilha acima evidencia que a empresa fatura 

milhões de reais contando com apenas dois empregados (em média). As informações declaradas pela 

empresa em DIRF, mostradas anteriormente, também evidenciam que a GOAL DISCOS remunerou 

poucos prestadores de serviço no período. 

Ainda se tentou buscar notas fiscais eletrônicas  –  NF-e  em  que  a  GOAL DISCOS  consta  

como  destinatária;  ou  seja,  notas  relacionadas  a  compras  da  GOAL DISCOS.  No período  sob  

análise,  foram  encontradas  apenas  cinco  notas  fiscais  que totalizam menos de R$ 3 mil. 

Os fatos relatados  mostram  que  os  custos/despesas  da  empresa  são irrisórios quando 

comparados às receitas declaradas, evidenciando a existência de negócios  fictícios  ou  

superfaturados  envolvendo  a  GOAL  DISCOS.  Portanto,  é preciso analisar os dados obtidos com a 

quebra do sigilo bancário para apurar quem são os reais beneficiários de negócio com essa 

expressiva lucratividade 

(...)” (IPEI nº PR20160006 de 16 de março de2016 – RFB/Copei/Espei na 9ª Região Fiscal) 

 

Análise da movimentação bancária identificou os seguintes repasses para pessoas jurídicas 

totalizando R$ 8.034.671,76. Destes, R$ 5.105.829,09 foram repassados para empresas do próprio 

Grupo Gol. 

14/12/2009              110.000,00  D STRENA COMUNICA AO LTDA 

03/11/2009              134.000,00  D STRENA COMUNICACAO LTDA 

18/08/2009              134.000,00  D STRENNA COMUNICA  O LTDA 

12/02/2010                 86.000,00  D STRENNA COMUNICA  O LTDA 

09/03/2010                 43.000,00  D STRENNA COMUNICA  O LTDA 

28/08/2009                 43.000,00  D STRENNA COMUNICACAO LTDA 

16/03/2010                 24.010,00  D STRENNA COMUNICACAO LTDA 

10/02/2010                   5.500,00  D STUDIO GENESIS PROD LTDA ME 

12/07/2010                 30.633,35  D STUDIO GENESIS PRODU ÕES LTDA 

08/06/2010                 30.633,35  D STUDIO GENESIS PRODU OES LTDA - ME 

10/11/2009                 30.633,45  D STUDIO GENESIS PRODU ÕES LTDA - ME 

10/09/2010                 30.633,35  D STUDIO GENESIS PRODU OES LTDA ME 



 

 

  

Página 22/421 

 

 

10/12/2009                 30.633,45  D STUDIO GENESIS PRODU ÕES LTDA ME 

10/03/2010                   5.500,00  D STUDIO GENESIS PRODU ÕES LTDA ME 

10/03/2010                 25.133,36  D STUDIO GENESIS PRODU ÕES LTDA ME 

11/08/2009                 30.633,45  D STUDIO GENESIS PRODU OES LTDA-ME 

07/10/2009                 30.633,45  D STUDIO GENESIS PRODU OES LTDA-ME 

08/09/2009                 30.633,45  D STUDIO GENESIS PRODUCOES LTDA 

11/05/2010                   5.500,00  D STUDIO GENESIS PRODUCOES LTDA 

14/10/2010                 30.633,35  D STUDIO GENESIS PRODUCOES LTDA 

14/12/2010                 43.900,00  D STUDIO GENESIS PRODUCOES LTDA 

11/01/2011                 38.400,00  D STUDIO GENESIS PRODUCOES LTDA 

10/02/2011                 38.400,00  D STUDIO GENESIS PRODUCOES LTDA 

05/01/2010                   5.500,00  D STUDIO GENESIS PRODUCOES LTDA ME 

05/01/2010                 15.500,00  D STUDIO GENESIS PRODUCOES LTDA ME 

05/01/2010                 25.133,35  D STUDIO GENESIS PRODUCOES LTDA ME 

10/02/2010                 25.133,35  D STUDIO GENESIS PRODUCOES LTDA ME 

13/04/2010                   5.950,00  D STUDIO GENESIS PRODUCOES LTDA ME 

13/04/2010                 25.133,35  D STUDIO GENESIS PRODUCOES LTDA ME 

11/05/2010                 25.133,35  D STUDIO GENESIS PRODUCOES LTDA ME 

11/08/2010                 30.633,35  D STUDIO GENESIS PRODUCOES LTDA ME 

10/11/2010                 43.400,00  D STUDIO GENESIS PRODUCOES LTDA ME 

18/12/2009                   6.000,00  D TNT ESCRITORIO DE ARTE LTDA 

18/12/2009                 26.312,50  D TNT ESCRITORIO DE ARTE LTDA 

13/04/2009                 74.705,21  D MARTINS CASARIN ADVOGADOS 

20/04/2009                 12.450,65  D MARTINS CASARIN ADVOGADOS 

06/07/2009                 10.460,70  D MARTINS CASARIN ADVOGADOS 

30/10/2009                 12.993,60  D MARTINS CASARIN ADVOGADOS 

17/06/2009                   8.000,01  D LOG CONSULTORIA E MARKETING LTDA 

04/08/2004                   6.000,00  D EDITORA GOL LTDA 

31/05/2007                 10.000,00  D EDITORA GOL LTDA 

29/10/2007                 43.000,00  D EDITORA GOL LTDA 

24/04/2009              479.000,00  D EDITORA GOL LTDA 

24/04/2009              500.000,00  D EDITORA GOL LTDA 

14/07/2009                 30.633,45  D EDITORA GOL LTDA 

17/11/2009                 16.000,00  D FFR COLLECTION MOVEIS E DECORA ÕES LTDA 

17/12/2009                 27.500,00  D FFR COLLECTION MOVEIS E DECORA ÕES LTDA 

05/03/2012                 50.000,00  D GOAL DISCO LTDA 

27/06/2005                   8.368,99  D GOAL DISCOS LTDA ME 

26/07/2005                   8.460,09  D GOAL DISCOS LTDA ME 

28/02/2011              250.000,00  D 
GOL MOBILE PROD E SERV DE TECNOLOGIA DA 
INF LTDA 

29/07/2011              400.000,00  D 
GOL MOBILE PROD E SERV DE TECNOLOGIA DA 
INF LTDA 

08/08/2011                 50.000,00  D 
GOL MOBILE PROD E SERV DE TECNOLOGIA DA 
INF LTDA 
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30/08/2011              400.000,00  D 
GOL MOBILE PROD E SERV DE TECNOLOGIA DA 
INF LTDA 

05/09/2011              100.000,00  D 
GOL MOBILE PROD E SERV DE TECNOLOGIA DA 
INF LTDA 

12/09/2011                 75.000,00  D 
GOL MOBILE PROD E SERV DE TECNOLOGIA DA 
INF LTDA 

30/09/2011              200.000,00  D 
GOL MOBILE PROD E SERV DE TECNOLOGIA DA 
INF LTDA 

10/10/2011              270.000,00  D 
GOL MOBILE PROD E SERV DE TECNOLOGIA DA 
INF LTDA 

07/11/2011                 50.000,00  D 
GOL MOBILE PROD E SERV DE TECNOLOGIA DA 
INF LTDA 

10/01/2012              200.000,00  D 
GOL MOBILE PROD E SERV DE TECNOLOGIA DA 
INF LTDA 

16/01/2012              180.000,00  D 
GOL MOBILE PROD E SERV DE TECNOLOGIA DA 
INF LTDA 

06/02/2012              250.000,00  D 
GOL MOBILE PROD E SERV DE TECNOLOGIA DA 
INF LTDA 

04/06/2012              100.000,00  D 
GOL MOBILE PROD E SERV DE TECNOLOGIA DA 
INF LTDA 

23/07/2012              100.000,00  D 
GOL MOBILE PROD E SERV DE TECNOLOGIA DA 
INF LTDA 

27/08/2012                 75.000,00  D 
GOL MOBILE PROD E SERV DE TECNOLOGIA DA 
INF LTDA 

19/12/2012              150.000,00  D 
GOL MOBILE PROD E SERV DE TECNOLOGIA DA 
INF LTDA 

21/12/2012              180.000,00  D 
GOL MOBILE PROD E SERV DE TECNOLOGIA DA 
INF LTDA 

14/01/2013              540.000,00  D 
GOL MOBILE PROD E SERV DE TECNOLOGIA DA 
INF LTDA 

28/01/2013              175.000,00  D 
GOL MOBILE PROD E SERV DE TECNOLOGIA DA 
INF LTDA 

01/04/2013              160.000,00  D 
GOL MOBILE PROD E SERV DE TECNOLOGIA DA 
INF LTDA 

08/04/2013              140.000,00  D 
GOL MOBILE PROD E SERV DE TECNOLOGIA DA 
INF LTDA 

13/05/2013              250.000,00  D 
GOL MOBILE PROD E SERV DE TECNOLOGIA DA 
INF LTDA 

20/05/2013                 15.000,00  D 
GOL MOBILE PROD E SERV DE TECNOLOGIA DA 
INF LTDA 

20/05/2013                 70.000,00  D 
GOL MOBILE PROD E SERV DE TECNOLOGIA DA 
INF LTDA 

02/07/2013              200.000,00  D 
GOL MOBILE PROD E SERV DE TECNOLOGIA DA 
INF LTDA 

08/07/2013                 75.000,00  D 
GOL MOBILE PROD E SERV DE TECNOLOGIA DA 
INF LTDA 

19/08/2013                 85.000,00  D 
GOL MOBILE PROD E SERV DE TECNOLOGIA DA 
INF LTDA 

01/12/2010              150.000,00  D GOL MOBILE PRODUTOS E SERVICOS 

09/12/2010                 50.000,00  D GOL MOBILE PRODUTOS E SERVICOS 

30/10/2007                 15.000,00  D GOL SERVI OS DE EDITORA AO GRAFICA LTDA 

30/01/2008                 12.000,00  D GOL SERVICE LTDA 

10/08/2005                   6.000,00  D GOL SERVICES DE EDITORACAO 
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04/06/2012                 26.500,00  D GOL SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA LTDA 

02/10/2007                 39.500,00  D GOL SERVS EDITORA  O GRAFICA 

05/05/2005              100.000,00  D HELIO SANTANA 

05/09/2008                 15.000,00  D IBEP GRAFICA LTDA 

09/10/2009                 46.855,80  D INST DE APOIO E GESTAO A EDUCA AO 

18/05/2009                 60.000,00  D AP 20 PRODUCOES ARTISTICAS LTD 

01/04/2010              120.000,00  D AP 20 PRODUCOES ARTISTICAS LTD 

31/10/2007                 14.077,50  D B.A.R. CONSULT. ADMIN. E FINANCEIRA 

29/02/2008                 13.327,50  D B.A.R. CONSULTORIA ADM E FIANNCEIRA 

31/03/2008                 13.327,50  D B.A.R. CONSULTORIA. ADMTVA. E FINANCEIRA 

01/06/2007                 14.077,50  D BAR CONSULTORIA _ADM E FINANCEIRA LTDA 

02/10/2007                 14.077,50  D BAR CONSULTORIA ADM E FINANCEIRA 

04/12/2007                 14.077,50  D BAR CONSULTORIA ADM E FINANCEIRA 

27/12/2007                 13.327,50  D BAR CONSULTORIA ADM E FINANCEIRA LTDA 

02/03/2007                 14.077,50  D BAR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCE 

 

Já entre as pessoas físicas que receberam repasses da GOAL DISCO estão: 

 

BIANCA BRUGNARA SUASSUNA – R$256.500,00 

CAIO BRUGNARA SUASSUNA – R$300.000,00 

CLAUDIA BUERI DE BARROS – R$162.076,00 

HELIO SANTANA - R$100.000,00 

JONAS LEITE SUASSUNA FILHO - R$15.595.035,83 

JORGE JOSE DA SILVA – R$603.931,00 

KALIL BITTAR – R$47.000,00 

MARCO AURELIO VITALE DA COSTA – R$166.741 
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4. GOL MIDIA PARTICIPAÇÕES LTDA 

 

De acordo com o IPEI nº PR20160006 de 16 de março de2016 – RFB/Copei/Espei na 9ª Região 

Fiscal: 

“ (...) 

A GOL MIDIA PARTICIPAÇÕES LTDA é uma  sociedade  empresarial  de responsabilidade limitada, que 

informa capital social de R$ 1.350.000,00 e não possui filiais. 

Cabe acrescentar que a GOL MIDIA PARTICIPAÇÕES LTDA. figura como sócia da BR4 PARTICIPAÇÕES 

LTDA,  CNPJ  07.073.002/0001-50,  da  qual  FABIO LUIS LULA DA SILVA consta como administrador. 

No período entre 2007 (ano de sua constituição) e 2014, a empresa GOL MIDIA PARTICIPAÇÕES LTDA 

não figurou em nenhuma DIRF como beneficiária de rendimentos recebidos a título de “remuneração 

de serviços prestados por PJ”. Contudo, essa empresa informa como sua principal atividade 

aprestação de serviços de informática, o que se supõe sejam serviços prestados a outras pessoas 

jurídicas, e como tais, esses serviços deveriam sofrer a retenção de tributos e serem declarados em 

DIRF pelas fontes pagadoras. A ausência dessa informação indica uma possível inatividade dessa 

empresa... 

Em análise sumária  da  GOL  MIDIA  PARTICIPAÇÕES  LTDA.,  no  período entre  2007  a  2015,  essa  

empresa,  apesar  de  declarar que  não  teve  receita  auferida, apresenta movimentação financeira, 

não sendo clara a origem dos valores movimentados. 

Cabe mencionar que,  de  maneira  recorrente,  JONAS  LEITE  SUASSUNA FILHO informa em suas 

DIRPF a transferência de valores para essa empresa à título de empréstimos  ou  de  aporte  concedido  

para  futuro  aumento  de  capital.   Tais valores correspondem quase à totalidade dos recursos que 

adentraram na conta bancária da GOL MIDIA PARTICIPAÇÕES LTDA., conforme mostrado na tabela a 

seguir. Contudo, é necessária a  comprovação  desses  repasses,  já  que  a  empresa  apresenta  

indícios  de inatividade e poderia estar sendo utilizada apenas  para movimentar recursos sonegados 

ou de terceiros. 
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(...)”. 

Análise da movimentação bancária demonstrou que JONAS SUASSUNA repassou os seguintes 

valores para empresa GOL MIDIA: 

2007 – R$75.000,00 

2008 -  R$159.500,00  

2009 - R$718.200,00  

2010 -  R$821.590,59  

2011 -  R$766.075,09  

2012 -  R$829.000,00  

2013 -  R$799.000,00  

2014 -  R$676.300,00 

Entre os anos de 2008 e 2015, a empresa GOL MIDIA recebeu de JONAS LEITE SUASSUNA 

FILHO o montante aproximado de R$5.397.000,00. 

Em 2014, a GOL MIDIA repassou R$313.000,00 para outras empresas do Grupo Gol. 

Também foi possível verificar o repasse de R$1.395.000,00 para a empresa PDI 

PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS de KALIL BITTAR entre 2008 e 2015. 

O IPEI nº PR20160006 de 16 de março de2016 – RFB/Copei/Espei na 9ª Região Fiscal 

apresentou, relativo a GOL MIDIA, algumas notas fiscais emitidas para GOL MIDIA PARTICIPAÇÕES 

LTDA. 

“No período entre 2009 e 2015, foram identificadas 126 notas fiscais eletrônicas NF-e em que 

a empresa GOL MIDIA PARTICIPAÇÕES LTDA consta como destinatária. A partir dessas notas 

identificou-se: 
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−  Nota Fiscal nº 3.152, emitida em 16/7/2010 pela empresa REPUBLICA KOREA COMERCIO 

DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ 08.884.810/0001-60, referente a  aquisição  de  peças  para  manutenção  

do  veículo HYUNDAI  VERACRUZ,  PLACA  KZL1419,  CHASSI KMHNU81CP8U051363, que foi 

adquirido via leasing em2008 pela GOL  MIDIA  PARTICIPAÇÕES  LTDA.  Em 01/12/2015 ocorreu 

transferência no RENAVAM para JORGE RAMALHO DE FREITAS, CPF 492.746.437-72; 

−  Nota Fiscal nº 47.873, emitida em 16/1/2012 pela empresa BARRAFOR VEÍCULOS LTDA, 

CNPJ 04.082.647/0002-41, referente à aquisição do veículo  FORD  EDGE  V6,  CHASSI  

2FMDK4KC7CBA34834,  placa LQD  7145,  pelo  valor  de  R$  158.000,00.  Esse  veículo foi  registrado 

junto  ao  RENAVAM  como  propriedade  da  empresa  GOL  MIDIA PARTICIPAÇÕES LTDA em 

19/1/2012. Posteriormente, em1/10/2015 foi transferido  para  KALIL  BITTAR,  CPF  102.108.268-

60.  E  desde 29/2/2016 encontra-se em nome de MARISA CAMARGO NESTAL, CPF 653.425.698-34. 

(...)” 

Localizou-se o pagamento para BARRAFOR: 

GOL MIDIA PARTICIPAÇÕES  16/01/2012         158.000,00  D BARRAFOR VEICULOS  

 

Porém não foi possível identificar repasses de KALIL BITTAR para a empresa GOL MÍDIA ou 

JONAS SUASSUNA relacionados a aquisição deste veículo. Destaca-se ainda que KALIL permaneceu 

com o referido veículo em seu nome apenas 4 meses antes de transferir para MARISA CAMARGO 

NESTAL, CPF 653.425.698-34. 

Consta na informação IPEI nº PR20160006 de 16 de março de 2016 – RFB/Copei/Espei na 9ª 

Região Fiscal: 

“Em consulta à GFIP, no  período  entre  1/6/2007  (data de  sua  constituição)  e 16/2/2016, 

a empresa declarou apenas a contratação  de MARCELO DA SILVA FONTES, CPF 087.131.917-99, que 

teria prestado serviço sem vínculo empregatício (contribuinte individual), exercendo a atividade de 

vigilante. (...) 

 A GOL MIDIA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 08.884.810/0001-60 é uma sociedade empresarial 

de responsabilidade limitada, que informa capital social de R$ 1.350.000,00 e não possui filiais. 
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“A análise da planilha acima evidencia que os valores movimentados nas contas da empresa 

são compatíveis com os supostos empréstimos recebidos. Como será relatado posteriormente, a GOL 

MÍDIA PARTICIPAÇÕES LTDA não declarou ter auferido receitas no período de 2008 a 2014 e um vigia 

é o único funcionário declarado pela empresa.  

Os supostos empréstimos/adiantamentos poderiam justificar os  créditos  nas contas 

bancárias da empresa.  Porém, os débitos em valores similares indicam que os recursos financeiros 

supostamente recebidos por empréstimo/adiantamento de seu sócio foram transferidos para 

outras contas.  As saídas poderiam se referir a pagamento de obrigações da empresa, mas há 

evidências de que a empresa se encontrava inativa (receita zerada e um vigia em seu quadro 

funcional).  Para identificação da origem e destino dos recursos que transitaram pelas contas da 

GOL MÍDIA PARTICIPAÇÕES LTDA.,   necessário analisar os dados da quebra de sigilo bancário. (...)” 

Em seu depoimento ao MPF, JONAS SUASSUNA detalha a forma como foi criada a GOL MIDIA2. 

Cabe ressaltar que como fonte de receita a GOL MÍDIA apresentou basicamente os seguintes 

valores: 

• R$5.397.090,59 de JONAS SUASSUNA entre 2007 e 2016; 

• R$193.000,00 da GOL MOBILE em 2014; 

• R$105.838,00 da EDITORA GOL em 2014; 

 

                                                           
2 Jonas: Ah, por aí, 2006,2007! (...) E aí um dia ele chegou pra mim e disse : “Pô, a gente tá precisando de um cara que 
tenha essa visão comercial, essa visão de mercado, pô, você não quer comprar umas ações da Play TV, e tal?”. Eu falei 
“cara, deixa eu ver”. E aí quando eu vi o preço, um milhão e meio ou algo assim, eu falei é..eu tenho esse dinheiro, dá pra 
fazer sim esse investimento. E entrei na sociedade da Play TV. Criei uma empresa, chamada Gol Mídia, que foi a empresa 
que veio a incorporar-se a estrutura societária da Play TV, que é composta por G4, Gol Mídia, e acho que Oi. Não sei se é 
Oi...é Oi. Essas eram as 3 empresas. Gol Mídia e G4 formam uma empresa chamada BR4, né? Que é sócia da Oi na Game 
Corpe. Tá claro? Game Corpe, BR4, Gol Mídia, G4 de um lado, Oi do outro. E foi assim que eu entrei. 
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Destaque-se que JONAS SUASSUNA foi o principal financiador da GOL MÍDIA no período de 

2007 a 2016, cuja conta pessoal, por sua vez, foi abastecida com créditos de outras empresas do 

GRUPO GOL, beneficiárias de contratos suspeitos com a TELEMAR / OI S/A, principalmente a GOL 

MOBILE e GOAL DISCOS. Tais contratos serão adiante comentados. 
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5. PJA EMPREENDIMENTOS LTDA 

 

A empresa PJA EMPREENDIMENTOS LTDA de acordo com o IPEI nº PR20160006 de 16 de 

março de2016 – RFB/Copei/Espei na 9ª Região Fiscal, “era uma sociedade empresarial de 

responsabilidade limitada, que foi encerrada por liquidação voluntária em 15/12/2015. Informava 

capital social de R$ 40.000,00. Declarava a existência de duas filiais, que estariam localizadas nos 

bairros de Copacabana e Centro no município do Rio de Janeiro. (..) 

“De acordo com os sistemas da RFB, no período entre 1/1/2004 a 31/12/2014, a empresa P J A 

EMPREENDIMENTOS LTDA. não figurou em nenhuma DIRF como beneficiária de rendimentos 

recebidos a título de “remuneração de serviços prestados por PJ”. Constam tão somente valores 

auferidos com aplicações financeiras. Essa empresa informa como  sua  principal  atividade  a  

produção  de  programas  de  computador  sob encomenda, o que se supõe sejam serviços 

prestados a outras pessoas jurídicas, e como tais, esses serviços deveriam sofrer a retenção de  

tributos e serem declarados em DIRF pelas fontes pagadoras. Como houve apuração de receita 

bruta, não é clara a fonte de receita da empresa (...)”. 

Porém chamou a atenção as seguintes movimentações bancárias, nas quais no ano de entre 

julho e novembro de 2011, a PJA EMPREENDIMENTO teria recebido R$4.360.000,00 da TELEMAR e 

no mesmo período repassou: 

PJA EMPREENDIMENTOS LTDA 06/07/2011 800000 C TNL PCS SA 

PJA EMPREENDIMENTOS LTDA 07/07/2011 200000 C TNL PCS SA 

PJA EMPREENDIMENTOS LTDA 29/08/2011 500000 D JONAS LEITE SUASSUNA FILHO 

PJA EMPREENDIMENTOS LTDA 28/09/2011 2000000 C TNL PCS S/A 

PJA EMPREENDIMENTOS LTDA 04/10/2011 1000000 C TNL PCS S/A 

PJA EMPREENDIMENTOS LTDA 04/10/2011 300000 D JONAS LEITE SUASSUNA FILHO 

PJA EMPREENDIMENTOS LTDA 21/10/2011 213000 D JONAS LEITE SUASSUANA FILHO 

PJA EMPREENDIMENTOS LTDA 21/10/2011 2473500 D JONAS LEITE SUASSUNA FILHO 

PJA EMPREENDIMENTOS LTDA 28/10/2011 250000 D JONAS LEITE SUASSUNA FILHO 

PJA EMPREENDIMENTOS LTDA 04/11/2011 360000 C TNL PCS S/A 

PJA EMPREENDIMENTOS LTDA 31/05/2012 261398,5 D JONAS LEITE SUASSUNA FILHO 

PJA EMPREENDIMENTOS LTDA 08/10/2012 250000 D JONAS LEITE SUASSUNA FILHO 
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Chamou a atenção na análise da movimentação bancária da PJA, o repasse de R$2.473.500,00 

em 21/10/2011 para JONAS LEITE SUASSUNA FILHO. Este repasse teria ocorrido aproximadamente 

após 15 dias do último repasse da TNL PCS S/A realizado 04/10/2011 para empresa PJA. 

Também houve repasse de R$500.000,00 em 28/10/2011 para empresa GOL MOBILE. 

O montante total que PJA recebeu da TELEMAR foi R$4.360.000,00. Já o montante total 

repassado da PJA para JONAS LEITE SUASSUNA FILHO foi cerca de R$4.000.000,00. 

Cabe anotar que a PJA EMPREENDIMENTO é mais uma das empresas ligadas ao Grupo Gol 

que recebeu repasses de empresas ligadas a OTÁVIO AZEVEDO. 

A seguir, de acordo com o IPEI nº PR20160006 de 16 de março de2016 – RFB/Copei/Espei na 

9ª Região Fiscal, foram relacionados os pagamentos efetuados pela PJA EMPREENDIMENTOS LTDA., 

por ano-calendário, conforme suas DIRF.  

“(...) 

 

A tabela a seguir demonstra o comparativo entre a receita bruta e a movimentação financeira 

da empresa no período de 2007 a 2014. Cabe apontar que em relação a 2007 os lançamentos de 

movimentação financeira referem-se a débitos na conta do contribuinte (BASE CPMF) e que não há 
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informação disponível sobre créditos na conta. E quanto ao período de 2004 a 2006, os dados não 

estão mais disponíveis nos sistemas da RFB. 

 

(...) Em  análise  sumária  da  empresa  P  J  A  EMPREENDIMENTOS LTDA., confrontando-se  

os  valores  de  rendimentos  das  receitas  declaradas  e  os  valores  de lançamentos  a  créditos  em  

contas  bancárias,  segundo sistema  DIMOF  (numa  análise anual  e  não  individualizada  por  

lançamento),  não  se verifica,  em  tese,  nenhuma incompatibilidade entre os valores apurados de 

receita e sua movimentação financeira nos anos-calendário  de  2008  a  2012.  Entretanto,  

considerando-se  o  contexto  em  que  a empresa  figura  (não  consta  em  DIRF  como  prestadora  

de  serviços,  não  declara empregados, não é claro como as receitas foram apuradas) seria necessária 

a intimação da empresa para que comprove como operou entre 2008a 2012, bem como análise dos 

dados contábeis e bancários. 

Em consulta à GFIP, no período entre 1/1/2004 e 16/2/2016, a empresa não declarou nenhum 

empregado ou contribuinte individual que pudessem ter lhe prestado serviço. (...)”. (IPEI nº 

PR20160006 de 16 de março de 2016) 

 

Sobre os serviços realizados pela PJA foram encontrados os seguintes e-mail:  

 

 O e-mail abaixo, ALESSANDRO SARGENTELLI informa JONAS SUASSUNA sobre diversas 

pendências financeiras entre a OI e a PJA. Faz também a observação de que o contrato com a GOL 

MOBILE e a GOAL DISCOS estariam em dia, aparentando não haver pendências com estes. 

 JONAS então recorre a MARCOS SCHROEDER que responde: “Deixa comigo. Te retorno”. 
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De: Jonas Suassuna 

Data: 05/11/2010 19:22:31 

Para: Marco Schroeder 

Assunto: Re: RES: Fwd: 

  

    

Ok obrigado è um otimo final de semana  
 
Um forte abraço 
 
Jonas 
 
Sent from my iPad 
 
On 05/11/2010, at 19:20, Marco Schroeder <marcosch@oi.net.br> wrote: 

Deixa comigo. Te retorno. 

  

Abraços, 

  

Marco 

  

  

De: Jonas Suassuna [mailto:jonassuassuna1@mac.com]  
Enviada em: sexta-feira, 5 de novembro de 2010 18:42 
Para: Marco Schroeder 
Assunto: Fwd: 

  

 
Amigo. Marco  

  

Abaixo as notas que te falei  

  

Um forte abraço 
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Jonas 
Sent from my iPad 

 
Begin forwarded message: 

From: Alessandro / Gol Grupo <ale@golgrupo.com.br> 
Date: 5 de novembro de 2010 12h20min47s BRST 
To: 'Jonas Suassuna' <jonas@golgrupo.com.br> 

Jonas 

  

Vou pedir que te entreguem posição abaixo por impresso , mas de qq maneira segue 
tbém por e-mail. 

  

PENDÊNCIAS Oi 

  

CONTRATO X PJA 

  

• Parcela 5/10  -  Referente a JUNHO  -  NF 19 emitida em 23/7   -   EM ABERTO  
• Parcela 6/10  -  Referente a JULHO  -   NF 19 emitida em 23/7   -   EM 

ABERTO  
• Parcela 8/10  -  Referente a SETEMBRO  -  NF NÃO EMITIDA  DEVIDO A NÃO 

RECEBIMENTO DO PEDIDO  -  EM ABERTO  
• Parcela 9/10  -  Referente a OUTUBRO    -  NF NÃO EMITIDA DEVIDO A NÃO 

RECEBIMENTO DO PEDIDO  -   EM ABERTO  

OBS : Contratos com GOL MOBILE e GOAL DISCOS estão em dia. 

  

abs 

Alessandro 
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 Em 03/05/2011, Carlos Henrique Queiroz da Silva da OI escreve para MARCO SCHROEDER 

informando que estaria finalizando contrato com a GOL MOBILE e com a PJA, porém precisaria de 

algumas informações para o contrato. MARCO SCHROEDER então encaminha a pendência para 

ALESSANDRO SARGENTELLI que a repassa para JONA, o que determina que SARGENTELLI resolva a 

situação: "Vai que é sua". 

De: Jonas Suassuna 

Data: 03/05/2011 16:50:14 

Para: Alessandro Sargenteli Sargenteli 

Assunto: Fwd: ENC: Contratos com Gol Mobile e PJA 

  

    

Vai que é sua  
 
Enviado via iPad 
 
Início da mensagem encaminhada 

De: Marco Schroeder <marcosch@oi.net.br> 
Data: 3 de maio de 2011 16h34min36s BRT 
Para: Alessandro / Gol Grupo <ale@golgrupo.com.br> 
Cc: Carlos Henrique Q da Silva <carlos.queiroz@oi.net.br>, 'Jonas Suassuna' <jonas@golgrupo.com.br> 
Assunto: ENC: Contratos com Gol Mobile e PJA 

Alessandro, 

  

Favor passar os dados para o Carlos Henrique. 

 Abs, 

 Marco 

  

De: Carlos Henrique Q da Silva  
Enviada em: terça-feira, 3 de maio de 2011 16:15 
Para: Marco Schroeder 
Cc: Eduardo Michalski; Lorena Feliciano De Mello 
Assunto: Contratos com Gol Mobile e PJA 

  

Caro Schroeder 
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 Conforme solicitado e acordado, estamos finalizando os contratos com a Gol Mobile e PJA.  

 Solicitamos nos sejam enviados os dados ou contatos das 2 empresas, para que possamos obter 
algumas informações necessárias a celebração dos contratos, tais como signatários, etc.  

 Abs 

  

Carlos Henrique Queiroz da Silva 

Gerente de Contratações de Mat. e Equipamentos - Tecnologia de Rede 

Tel 3131 1669      8859 6048 

carlos.queiroz@oi.net.br  
 

Inicialmente, ALESSANDRO SARGENTELLI envia paara MARCO SCHROEDER e-mail com 

propostas relativas a projetos as empresas GOL MOBILE e PJA. 

SCHROEDER então responde que “com relação as propostas peço corrigir o valor bruto do 

SMS para o padrão dos demais contratos, R$ 0,17”. ALESSANDRO SARGENTELLI então encaminha 

resposta e SCHROEDER para JONAS SUASSUNA. 

Por sua vez JONAS responde que “Não é isso / 0,17 era preço de custo pra uma ação ns Bahia / 

Sempre cobramos 0,30 ? Jonas”. 

De: Jonas Suassuna 

Data: 15/04/2011 20:54:44 

Para: ale@golmobile.com.br 

Cc: Jonas Suassuna 

Assunto: Re: ENC: Gol 

  

    

Não é isso  
 
0,17 era preço de custo pra uma ação ns Bahia  
 
Sempre cobramos 0,30 ? 
 
Jonas 
 
Enviado via iPad 
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Em 15/04/2011, às 20:02, Alessandro / Gol Mobile <ale@golmobile.com.br> escreveu: 

Jonas 
  
Devemos corrigir o valor do SMS ? 
  
abs 
ale 
 

De: Marco Schroeder [mailto:marcosch@oi.net.br]  
Enviada em: sexta-feira, 15 de abril de 2011 19:45 
Para: Alessandro / Gol Grupo 
Cc: 'Jonas Suassuna'; Luiz Henrique Rodrigues Costa; Eduardo Michalski 
Assunto: ENC: Gol 

Alessandro, 

  

Com relação as propostas peço corrigir o valor bruto do SMS para o padrão dos demais contratos, R$ 0,17. 

  

Obrigado, 

  

Marco 

  

  

De: Alessandro / Gol Grupo [mailto:ale@golgrupo.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 11 de abril de 2011 19:26 
Para: Marco Schroeder 
Cc: 'Jonas Suassuna' 
Assunto:  

  

Prezado Marco 

  

Boa noite. 
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Dando sequência as nossas negociações acerca dos projetos Letivo e Aplicativo de 
Gestão Financeira, seguem anexo as propostas comerciais da Gol Mobile e PJA, 
respectivamente, para análise e validação. 

  

Me coloco a disposição para eventuais dúvidas. 

  

Atenciosamente 

  

Alessandro Sargentelli 

Grupo Gol 

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter i nformacoes 
privilegiadas e/ou de carater confidencial, nao pod endo ser 
retransmitida sem autorizacao do remetente. Se voce  nao e o destinatario 
ou pessoa autorizada a recebe-la, informamos que o seu uso, divulgacao, 
copia ou arquivamento sao proibidos. Portanto, se v ocê recebeu esta 
mensagem por engano, por favor, nos informe respond endo imediatamente a 
este e-mail e em seguida apague-a.   
<PROPOSTA_MOBILE_SOFTWARE_LETIVO_PG_3.jpg> 
<PROPOSTA_MOBILE_SOFTWARE_LETIVO_PG_1.jpg> 
<PROPOSTA_MOBILE_SOFTWARE_LETIVO_PG_2.jpg> 
<PROPOSTA_PJA_APLIC_FINANC_PG_2.jpg> 
<PROPOSTA_PJA_APLIC_FINANC_PG_1.jpg> 
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6. GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

 

A GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ 

09.241.022/0001-18 é uma sociedade empresarial de responsabilidade limitada, que informa capital 

social de R$ 6.281.243,99 e não possui filiais. O quadro societário dessa empresa é constituído pelos 

seguintes contribuintes: 

 

A troca de e-mail abaixo, ocorreu em 07/08/2007. Nela FABIO LUIS LULA DA SILVA escreve 

para JONAS SUASSUNA desejando parabéns a este por seu aniversário. Porém o que chama a atenção 

no e-mail é o fato de que FABIO fala que está prorrogando a permanência de KALIL BITTAR por mais 

um ano para ficar trabalhando ao lado de JONAS, que responde: “Pode deixar o KAKA por aqui”. 

(MATERIAL 3139/2016 LAUDO SETEC/PR 1218/16). 

Assunto: RES: FELIZ ANIVERSÁRIO!!!!!!!!!!  
De: Jonas Suassuna / PlayTV jsuassuna@playtv.com.br 
Para:  'Fábio Silva' FSilva @playtv.com.br;  
Envio:  07/08/2007 13:12:21 

Beleza  

 Pode deixar o KAKA por aqui  

 Beijos  

 Jonas  
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De: Fábio Silva [mailto:FSilva@playtv.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 7 de agosto de 2007 12:48 
Para: Jonas / Gol Grupo 
Cc: Jonas Suassuna 
Assunto: FELIZ ANIVERSÁRIO!!!!!!!!!! 

Feliz Aniversário!!!! 

Como presente eu estou prorrogando a permanência do Kalil, pra ele ficar juntinho de você, por mais 1 ano! 
1 ANO INTEIRO COM O KAKA DO SEU LADO!!!!! Pensando bem não sei mais se é um presente pra você 
ou pra nós aqui! Huauahauhau 

 Como ta meio corrido agora aqui, mais tarde eu te ligo pra felicita-lo e também pra ajambrarmos (?) a 
entrega do aparelho em Brasília. 

 Forte abraço, 

 Fabio Silva 
Diretor de Tecnologia 
Tel.: (11) 3131-1262 
Fax:  (11) 3131-1265 
fsilva @gametv.com.br  

 /img_item21Arrecadacao18.E01/vol_vol2/Documents and Settings/Jonas/Configurações 

locais/Dados de aplicativos/Microsoft/Outlook/Outlook.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens 

Enviados/RES: FELIZ ANIVERSÁRIO!!!!!!!!!! 

 

Porém cabe destacar que no material Material 3139/16 – LAUDO 1218/16SETEC/PR, foram 

encontradas informações referentes a gênese da empresa GOL MOBILE, demonstrando o 

envolvimento de KALIL BITTAR, FABIO LUIS LULA DA SILVA e JONA SUASSUNA desde o seu início. 

No e-mail datado em 30/10/2007, JONAS SUASSUNA escreve para ALEX PINHEIRO com cópia 

para KALIL BITTAR. Neste JONAS fala sobre a necessidade de adotarem decisões sobre o contrato 

referente a empresa GOL MOBILE e sua composição societária. 

 
Assunto: gol mobile  
De: Jonas / Gol Grupo jonas@golgrupo.com.br 
Para: 'Alex Pinheiro' pinheiro@motrixmobile.com;  
CC: 'Kalil Bittar' kbittar@mac.com;  
Envio: 31/10/2007 15:27:01 

precisamos resolver contrato da gol mobile e sua composição societária  
  
abraços 
  
jonas 

 

/img_item21Arrecadacao18.E01/vol_vol2/Documents and Settings/Jonas/Configurações locais/Dados de 

aplicativos/Microsoft/Outlook/Outlook.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados/gol mobile 
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 Em 08/11/2007, MARIA LUCIA NASCENTES CABRAL (CPF 852.924.517-20) da BNCINFO escreve 

e-mail tendo como assunto “Legalização da Gol Mobile”. Tal e-mail foi endereçado para KALIL BITTAR, 

com cópias para JONAS SUASSUNA e BARTHOLOMEU, provavelmente BARTHOLOMEU NASCENTES 

CABRAL, CRC TC/RJ 020.075/0-0. Neste informa que a busca de nome e de local para legalização da 

empresa foram aprovadas e que estaria no aguardo da documentação dos sócios relacionados no e-

mail, deixando claro que estes seriam FABIO LUIS LULA DA SILVA, ALEX PINHEIRO e KALIL BITTAR. 

Solicita também uma extensão para o nome GOL MOBILE. 

 Na sequência JONAS SUASSUNA responde para LUCIA CABRAL (luciacabral@bncinfo.com.br), 

com cópia para BARTHOLOMEU (bartholomeu@bncinfo.com.br) e para KALIL BITTAR, dizendo que 

ALEX PINHEIRO achava que o melhor nome seria GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. 

 O referido e-mail é importante para demonstrar que FABIO LUIS LULA DA SILVA e KALIL 

BITTAR possuíam relação intrínseca com a empresa GOL MOBILE desde sua pré-concepção. 

Assunto: RES: legalização Gol Mobile 
De: Jonas Suassuna / Gol Grupo jonassuassuna@golgrupo.com.br 
Para: 'Maria Lucia Cabral' luciacabral@bncinfo.com.br; 'kbittar@mac.com' kbittar@mac.com;  
CC: 'BARTHOLOMEU' bartholomeu@bncinfo.com.br;  
Envio: 08/11/2007 14:31:56 

o Alex acha melhor GOL MÓBILE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. 
 

De: Maria Lucia Cabral [mailto:luciacabral@bncinfo.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 8 de novembro de 2007 13:59 
Para: kbittar@mac.com 
Cc: jonassuassuna@golgrupo.com.br; BARTHOLOMEU 
Assunto: legalização Gol Mobile 

Senhores, 
  
Posição Gol Mobile: 
  
Busca de nome aprovada; 
Busca de Local aprovada; 
  
Aguardando: 
  
Cópia da Identidade, CPF  e Comprovante de residência dos sócios relacionados abaixo: 
Informar também estado civi e qualificação. 
  
Fabio Luiz da Silva 
Alex Pinheiro 
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Kalil Bittar 

Deverá ser criada uma extensão para o nome GOL MOBILE, exigência da Junta, que defina o objeto social. 
Exemplo: GOL MOBILE JOGOS INTERATIVOS LTDA. / GOL MOBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 
  
Sds, 

  
 /img_item21Arrecadacao18.E01/vol_vol2/Documents and Settings/Jonas/Configurações locais/Dados de 
aplicativos/Microsoft/Outlook/Outlook.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados/RES: legalização 
Gol Mobile 
 

 No e-mail abaixo, datado em 16/11/2007, LUANA da BNCINFO envia cópia da minuta do 

Contrato de Constituição da empresa GOL MOBILE para JONAS SUASSUNA, KALIL BITTAR e LUCIA 

CABRAL. No e-mail, LUANA disse que a minuta possui três sócios, sendo um com 75% e os outros dois 

com 12,5%, o que foi solicitado por KALIL BITTAR. 

 Na análise da minuta, foi possível verificar que ALEX PINHEIRO foi adicionado com 75%, JONAS 

SUASSUNA e REINALDO XAVIER DE MELLO com 12,5% cada. Além disto a minuto trazia JONAS 

SUASSUNA como sócio administrador e podendo assinar sozinho pela empresa: 

“CLÁUSULA QUARTA – A sociedade será administrada pelo sócio JONAS LEITE SUASSUNA FILHO, que 

assinará isoladamente, com os poderes e atribuições de administrador, que se fazem necessários para 

administrar a Sociedade” 

  

A retirada dos nomes de KALIL e FABIO chamou a atenção, alertando para uma possível 

tentativa de ocultação do envolvimento de ambos com a empresa. 

Assunto: Minuta Contrato Gol Móbile 
De: Atendimento- Luana atendimento@bncinfo.com.br 
Para: GOAL GRUPO- Jonas jonassuassuna@golgrupo.com.br;  
CC: Kalil kbittar@mac.com; LUCIA-BNC luciacabral@bncinfo.com.br;  
Envio: 16/11/2007 16:33:34 

Jonas e Kalil, 
  
Segue a minuta do contrato da Gol Mobile para apreciação. 
 
Destaco: 
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• Extensão do nome da empresa mencionando o tipo de serviço que será prestado (solicitação da 
Junta);  

• 03 sócios sendo um com 75% e 12,5% para os demais (pedido do Kalil);  
• Administração sua isoladamente;  
• Objeto social fornecido pelo Kalil excluíndo apenas comercialização. 

Aguardo  aprovação para enviar o contrato definitivo. 

  

Preciso de cópia dos documentos dos demais sócios. Só recebi os dados de identidade, CPF e compravente 
de residência. 

  

Um beijo, 

Lucia 

 

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA: GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 

 

 

 

 

ALEX PINHEIRO DE SOUZA SEQUEIRA, brasileiro, natural do Estado de Belém do Pará, casado, 

nascido em 03/10/1972, empresário, portador da cédula de identidade n.º 095050461-5, 

expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 278.615.622-04, residente e domiciliado 

nesta Cidade na Rua Souza Lima, n.º 384 Apto. Cob. 02 – Copacabana - Rio de Janeiro - RJ, cep. 

22081-010; 

 

JONAS LEITE SUASSUNA FILHO, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, separado 

judicialmente, nascido em 07/08/1958, empresário, portador da cédula de identidade n.º 

,04177666-7, expedida pelo IFP,  inscrito no CPF/MF sob o n.º  465.984.807-87, residente e 

domiciliado nesta cidade na Estrada do Pica Pau, 173 –  Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ, 

cep.22.2753-705; e 

 

 REINALDO XAVIER DE MELLO, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, casado pelo 

regime de separação total de bens, nascido em 17/10/1980, empresário, portador da cédula 

de identidade n.º 12231194-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 



 

 

  

Página 44/421 

 

 

086.909.677-02, residente e domiciliado nesta cidade na Rua Nascimento Silva, n.º 37 Apto. 

401 – Ipanema - Rio de Janeiro - RJ, Cep. 22421-020. 

 

Tem entre si justo e contratado, constituir uma sociedade Empresária Limitada,  a ser 

registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro de acordo com as cláusulas e condições 

seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade é Simples Limitada, que girará sob a denominação social de GOL MOBILE 

PRODUTOS E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., e terá sede na Cidade do Rio de Janeiro, 

na Rua Alexandre Ferreira, 391 parte – Lagoa - Rio de Janeiro - RJ, cep. 22470-220, tendo como nome fantasia 

GOL MOBILE. 

Parágrafo Único – Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, 

agências e escritórios em qualquer parte do território nacional ou internacional a critério dos sócios. 

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem por objeto social o exercício, com dedicação exclusiva, das atividades 

de: I) - Licenciamento de uso de Software para telefones celulares para operadoras de telefonia celular, tanto 

no Brasil como no Exterior, de acordo com o item 1.05 da lista de serviços anexa a Lei Complementar 116, de 

31.07.2003; II) – Prestação de serviços de consultoria de software para dispositivos móveis celulares; III) – 

Desenvolvimento de aplicativos de softwares e serviços, bem como das atividades necessárias ou úteis a 

execução de tais software ou serviços; IV) – Importação e exportação de serviços na área de software e 

Internet; V) – Publicação de conteúdo para utilização em dispositivos móveis, contratação de conteúdo, 

licenciamento dos respectivos direitos, editoração, revenda e publicação de material; VI) – Participação em 

Consócios, Associações ou no Capital de Outras Sociedades, na qualidade de acionista ou quotista. 

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade iniciará suas atividades a partir do registro deste instrumento, e seu prazo 

de duração é indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade será administrada pelo sócio JONAS LEITE SUASSUNA FILHO, que assinará 

isoladamente, com os poderes e atribuições de administrador, que se fazem necessários para administrar a 

Sociedade, atuando isoladamente quanto aos atos de rotina, indispensáveis ao seu bom funcionamento, 

autorizado o uso da denominação social neste caso; vedado, no entanto, para uso em atividades estranhas ao 

interesse social, ou assunção de obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 

como onerar ou alienar bens móveis ou imóveis da Sociedade. 

Parágrafo Primeiro - Ao término de cada exercício social, o administrador deverá prestar contas justificadas 

aos sócios e apresentar-lhes o inventário anual, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico, 

na forma do art. 1.065 da Lei 10.406 de 2002. 

 

Parágrafo Segundo - Todas as procurações outorgadas pela Sociedade indicarão expressamente os poderes 

conferidos e a finalidade da outorga, tendo prazo de validade limitado a, no máximo, 1 (um) ano, com exceção 

das procurações “ad judicia”, que serão outorgadas por prazo indeterminado. 

CLÁUSULA QUINTA - O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, 

no valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente integralizado e realizado em moeda corrente do 

país, distribuídos entre os sócios da seguinte forma: 
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NOME DO SÓCIO Nº QUOTAS R$ % 

Alex Pinheiro de Souza Sequeira 75.000 75.000,00 75,00 

Jonas Leite Suassuna Filho 12.500 12.500,00 12,50 

Reinaldo Xavier de Mello  12.500 12.500,00 12,50 

TOTAL 100.000 100.000,00 100,00 

Parágrafo Único – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integralização do capital social, conforme preceitua o art. 1.052 do Código Civil (Lei nº 

10.406/2002). 

 

CLÁUSULA SEXTA - A sociedade será liquidada nas hipóteses previstas na Lei nº 10.406, de 2002. Caberá aos 

sócios titulares de quotas representativas da maioria do capital social determinar o modo pelo qual se dará a 

liquidação e nomear liquidante quando couber. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade e não poderão ser cedidas, 

transferidas, no todo ou em parte, a terceiros estranhos à Sociedade, sem o prévio consentimento dos demais 

sócios. 

Parágrafo Primeiro: Atendidas as disposições legais, os demais sócios quotistas, na proporção de suas 

quotas, terão o direito de preferência, em igualdade de condições e preço, para adquirir as quotas do sócio 

cedente. 

 

Parágrafo Segundo: O quotista que desejar alienar no todo ou em parte as suas quotas integralizadas, 

comunicará, aos demais sócios, sempre por escrito, com antecedência mínima de sessenta dias, conforme 

previsto no Art. 1.029 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, as condições e preço para pagamento de suas 

quotas. 

 

Parágrafo Terceiro: Não exercido o direito de preferência, pelos demais sócios, dentro de 30 (trinta) dias 

seguidos ao do prazo anterior - o da comunicação do cedente, ficará este livre para cedê-las ou transferi-las a 

terceiros, salvo se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social. 

 

CLÁUSULA OITAVA - Quaisquer alterações deste contrato social e quaisquer outras deliberações societárias, 

incluindo decisões relativas à exclusão de quotistas, cisão, fusão, incorporação ou dissolução, requerem a 

aprovação de quotistas representando, no mínimo, ¾ (três quartos) do capital social, sendo dispensada a 

assinatura dos sócios minoritários. 

 

CLÁUSULA NONA - As deliberações sociais serão tomadas pelos sócios, na forma do § 2º e § 3º do Art. 1.072 

da Lei 10.406 de 10/01/2002, sem necessidade de realização de reunião ou assembléia; e, conseqüentemente, 

das respectivas convocações e publicações. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – Pelo exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a 

titulo de pro labore, cujo valor será livremente convencionado entre os sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão 

levantados, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuada a apuração dos 

resultados com observância das disposições legais aplicáveis. 

Parágrafo Único – Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção 

de sua participação no capital social ou não conforme convencionado. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – O falecimento de qualquer dos sócios não implicará na dissolução da 

sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros ou sucessores do 

falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados 

até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim. 

Parágrafo Único – O valor devido aos herdeiros ou sucessores do sócio falecido serão pagos no prazo de doze 

meses. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos 

preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e, supletivamente, pela Lei nº 6.404/76. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – O Sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido 

de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 

encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, a acesso a cargos públicos; ou 

por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, 

contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 

consumo, a fé pública, ou a propriedade conforme o artigo 1.011 parágrafo 1º da Lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - Segundo remissão do Art. 1.054 da Lei nº 10.406 de janeiro de 2002 ao art. 997 
da citada legislação, fica expresso que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – Fica eleito o foro desta Comarca da Cidade do Rio de Janeiro, para qualquer 

ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiados que seja. 

 

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em 3 (três) vias de igual forma teor, que 

serão assinadas pelos sócios na presença de duas testemunhas. 

Rio de Janeiro,   de novembro  de 2007. 

_____________________________________ 

Alex Pinheiro de Souza Sequeira 

___________________________________ 

Jonas Leite Suassuna Filho 

_____________________________________ 

Reinaldo Xavier de Mello 
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Excluídos/Minuta Contrato Gol Móbile  

 

 Porém no Processo 10872.720389/2017-54 da RFB/RJ, foi encontrado o contrato social 

assinado de forma digitalizada, no qual JONAS aparece com 75%, e 12,5% para ALEX e REINALDO. 
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 No e-mail abaixo datado em 26/11/2007, LUCIA CABRAL solicita para KALIL BITTAR, JONAS 

SUASSUNA que estes enviem com urgência os documentos de ALEX PINHEIRO e REINALDO MELLO, 

pois sem estes não conseguiria arquivar o contrato da empresa na junta. 

 Cabe destacar que KALIL e JONAS aparecem sempre a frente nos contatos referentes a 

formação da empresa. 

Assunto: RES: GOL MOBILE registro do contrato social 
De: Jonas Suassuna / Gol Grupo jonassuassuna@golgrupo.com.br 
Para: 'Maria Lucia Cabral' luciacabral@bncinfo.com.br;  
Envio: 26/11/2007 17:31:59 

Lucia  
  
como estão as coisas que tínhamos acertado em nossa ultima reunião 
  
tipo fechar empresas transferir barco e aumentar o capital das empresas que tenho empréstimos para 
aumento de capital ? 
  
beijos 
  
jonas  
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De: Maria Lucia Cabral [mailto:luciacabral@bncinfo.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 26 de novembro de 2007 15:05 
Para: kbittar@mac.com 
Cc: jonassuassuna@golgrupo.com.br 
Assunto: GOL MOBILE registro do contrato social 

Olá Kalil, 
  
     
Conforme solicitado, no e-mail de 14/11/07,  preciso com a máxima urgência dos documentos abaixo: 
  

Cópia da Identidade (Alex e Reinaldo); 

Cópia do CPF (Alex e Reinaldo); 

Cópia do Comprovante de residência (Alex e Reinaldo). 

  
 Sem esses documentos não podemos arquivar o contrato social na Junta. 
  
Obrigada pela atenção, 
  
Um abraço, 

/img_item21Arrecadacao18.E01/vol_vol2/Documents and Settings/Jonas/Configurações locais/Dados de 

aplicativos/Microsoft/Outlook/Outlook.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados/RES: GOL MOBILE 

registro do contrato social 

 

 No e-mail abaixo, datado em em 09/12/2007, LUANA (BNC INFO) informa KALIL BITTAR e 

JONAS SUASSUNA que o CNPJ da empresa GOL MOBILE já estaria liberado e também sobre a 

necessidade de confeccionarem talonário fiscal. 

Assunto: Re: CNPJ Gol Mobile 
De: Atendimento- Luana <atendimento@bncinfo.com.br> 
Para: Jonas Suassuna / Gol Grupo <jonassuassuna@golgrupo.com.br> 
Envio: 09/12/2007 12:11:33 
Anexos: (2) brasao2.gif, luana3.gif 

OK. 
No aguardo. 
  
Luana 
----- Original Message -----  
From: Jonas Suassuna / Gol Grupo 
To: 'Atendimento- Luana' 
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Cc: 'Kalil' ; 'Alex Pinheiro' 
Sent: Monday, December 10, 2007 12:02 PM 

Subject: RES: CNPJ Gol Mobile 
 
Luana  
  
  
muito obrigado 
  
vamos fazer 10 talões , com logo e endereços 
  
o Alex vai de passar  
  
jonas  
 

De: Atendimento- Luana [mailto:atendimento@bncinfo.com.br]  
Enviada em: domingo, 9 de dezembro de 2007 12:02 
Para: GOAL GRUPO- Jonas 
Cc: Kalil 
Assunto: CNPJ Gol Mobile 

Prezado Jonas, 
  
Informo que o CNPJ da Gol Mobile está liberado. 
Providenciaremos a autorização para confecção dos talões de notas fiscais. Entretanto, preciso que 
informe se terá logotipo da Gol Mobile no talão, quantos deverão ser confeccionados e se há interesse em 
adicionar dados da empresa no talão (telefone, site, e-mail, etc.). 
  
À disposição, 
Atenciosamente. 
  
Luana 
  
 

  

  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  

  
  
  

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
  

 

  

NÚMERO DE 
INSCRIÇÃO  
09.241.022/0001-18  

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL  

DATA DE ABERTURA  
29/11/2007  
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NOME EMPRESARIAL  
GOL MOBILE PRODUTOS E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 

  

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
GOL MOBILE 

  

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 

  

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação  
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação  
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente  
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings  
58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros 

  

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

  

LOGRADOURO  
R ALEXANDRE FERREIRA 

 
NÚMERO  
391 

 
COMPLEMENTO  
PARTE  

  

CEP  
22.470-220 

 
BAIRRO/DISTRITO  
LAGOA 

 
MUNICÍPIO  
RIO DE JANEIRO 

 
UF  
RJ 

  

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA   

DATA DA SITUAÇÃO 
CADASTRAL  
29/11/2007 

  

SITUAÇÃO ESPECIAL  
********   

DATA DA SITUAÇÃO 
ESPECIAL  
******** 

 

 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.  

Emitido no dia 10/12/2007 às 11:19:33 (data e hora de Brasília). 

/img_item21Arrecadacao18.E01/vol_vol2/bkp jonas/Local Folders/Pastas Particulares.sbd/Itens 
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 Já no e-mail abaixo, aproximadamente três meses após a criação oficial da empresa GOL 

MOBILE, ALEX PINHEIRO (GOL MOBILE) por meio de RODOLFO LUIZ DERENNE (OI) faz contato com 

Elizabeth Oliva do METRO/RJ. Com a empresa recém fundada Alex escreveu para ELISABETH: “sou o 

socio-fundador da GOL Mobile e temos um projeto com a Oi chamado Clube Mais Leve”. 

 Chamou a atenção e causou espécie o fato de ALEX dar conhecimento de toda conversa para 

JONAS SUASSUNA, KALIL BITTAR e FABIO LUIS LULA DA SILVA, demonstrando novamente o 

envolvimento direto do trio desde a constituição e início das atividades da empresa GOL MOBILE. 

Assunto: Fwd: Apresentação Alex Pinheiro (GolMobile) 
De: Alex Pinheiro pinheiro@golmobile.com.br 
Para: Jonas / Gol Grupo jonas@golgrupo.com.br; Kalil Bittar kbittar@mac.com; Fabio Luis da Silva 
fsilva@gametv.com.br;  
Envio: 27/02/2008 19:01:35 

PSC. 
 
A. 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Elizabeth Gonçalves de Oliva <HYPERLINK 
"mailto:betholiva@metrorio.com.br"betholiva@metrorio.com.br> 
Date: 2008/2/27 
Subject: RES: Apresentação Alex Pinheiro (GolMobile) 
To: Alex Pinheiro <HYPERLINK "mailto:pinheiro@golmobile.com.br"pinheiro@golmobile.com.br>, Rodolfo 
Luiz Derenne <HYPERLINK "mailto:rodolfo.derenne@oi.net.br"rodolfo.derenne@oi.net.br> 
Cc: "Ronaldo Luis C. Paiva" <HYPERLINK "mailto:Ronaldo@metrorio.com.br"Ronaldo@metrorio.com.br> 
 
A nossa reunião será no prédio do Metrô Rio -  Av. Pres Vargas, 2000 térreo - Gerência de Novos Negócios. 
Pode vir de carro , pois temos estacionamento. 
Se quiser vir de Metrô, desça na Estação Central saída R.F.F.S.A ( Rede Ferroviária), atravesse a praça que 
você verá o prédio do Metrô. 
Qualquer dúvida, ligue-me. 
Abs, 
  
Elizabeth Oliva 
 
Gerência de Novos Negócios 
 
tel.: 21 3211-6316 
 
fax : 21 3211-6454 
 
cel.: 21 9326-9322 
 
  
HYPERLINK "http://www.metroriomidia.com.br/" \nwww.metroriomidia.com.br 
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   _____   
 
De: Alex Pinheiro [mailto:HYPERLINK "mailto:pinheiro@golmobile.com.br" \npinheiro@golmobile.com.br]  
 
Enviada em: quarta-feira, 27 de fevereiro de 2008 18:42 
Para: Elizabeth Gonçalves de Oliva; Rodolfo Luiz Derenne 
 
Assunto: Re: Apresentação Alex Pinheiro (GolMobile) 
 
 
Fechado! Estarei ai --onde vc me indicar (com endereco)! 
 
Abs., 
 
A. 
 
2008/2/27 Elizabeth Gonçalves de Oliva <HYPERLINK "mailto:betholiva@metrorio.com.br" 
\nbetholiva@metrorio.com.br>: 
 
Oi Alex, 
  
Na próxima semana estarei em Brasília. 
Retornarei no dia 07/03 e tenho um horário às 16 horas. 
Poderemos agendar nesse horário,ok? 
Aguardo retorno. 
Abs, 
 
 
Elizabeth Oliva 
 
Gerência de Novos Negócios 
 
tel.: 21 3211-6316 
 
fax : 21 3211-6454 
 
cel.: 21 9326-9322 
 
HYPERLINK "http://www.metroriomidia.com.br/" \nwww.metroriomidia.com.br 
   _____   
 
De: Alex Pinheiro [mailto:HYPERLINK "mailto:pinheiro@golmobile.com.br" \npinheiro@golmobile.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 27 de fevereiro de 2008 13:28 
Para: Elizabeth Gonçalves de Oliva 
Assunto: Re: Apresentação Alex Pinheiro (GolMobile) 
 
Oi Beth, tudo bem? 
 
Sou o socio-fundador da GOL Mobile e temos um projeto com a Oi chamado Clube Mais Leve --programa de 
acompanhamento por celular para o controle de peso e dicas de saúde-- estamos juntando alguns parceiros 
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para a divulgação do produto no Rio e em Fortaleza e gostaria de conversar com vc, caso haja interesse seu 
em conhecer um pouco mais do produto. O Rodolfo tem sido um grande parceiro nosso e tem acompanhado 
nossos resultados de perto. 
 
Um forte abraco e muito prazer em conhece-la por email, 
 
A. 
 
2008/2/26 Rodolfo Luiz Derenne <HYPERLINK "mailto:rodolfo.derenne@oi.net.br" 
\nrodolfo.derenne@oi.net.br>: 
 
Oi Beth, 
 
 Gostaria de lhe apresentar o Alex Pinheiro da GolMobile (em copia).  
 
 A GolMobile é parceira da Oi em alguns serviços de dados no celular. O Alex estará divulgando um produto 
nosso bem legal em ônibus e revistas, e também tem interesse em usar a mídia do Metro.  
 
 Alex, a Beth é do time e é a pessoa certa no Metro para isso. 
 
 Abraço a todos, 
 
 Rodolfo Derenne 
 
Diretoria de Novos Negócios 
 
Oi: +552188012171 
 
HYPERLINK "mailto:rodolfo.derenne@oi.net.br" \nrodolfo.derenne@oi.net.br 
 
 Baixe um som pro seu Oi, envie o nome da banda ou da música para 939. 
 
Oi Simples Assim 

/img_item21Arrecadacao18.E01/vol_vol2/Documents and Settings/Jonas/Configurações locais/Dados de 

aplicativos/Microsoft/Outlook/Outlook.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/Fwd: Apresentação 

Alex Pinheiro (GolMobile) 

 

De acordo com o IPEI nº PR20160006 de 16 de março de 2016: 

“(...) 

JONAS SUASSUNA informa em suas declarações de imposto de renda que, em 

dezembro de 2011,  constituiu  a  empresa  GOL  MOBILE  EUROPA  SL,  localizada  

na Espanha.  
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Cabe apontar que, conforme notícias vinculadas na internet, a GOL MOBILE 

PRODUTOS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA foi constituída 

para gerir a comercialização de um aplicativo de e-books chamado Nuvem de Livros 

que é oferecido pela operadora de telefonia VIVO.  Ainda de acordo com as notícias, 

a GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

pagaria à  G4  ENTRETENIMENTO  E  TECNOLOGIA DIGITAL LTDA., CNPJ 

06.287.942/0001-89, empresa da qual FABIO LUIS LULA DA SILVA é sócio, pelo 

desenvolvimento e suporte desse aplicativo. 

Há ainda informações que JONAS SUASSUNA teria sido  beneficiado com a edição  

da  Lei  nº  12.244/2010  que  obrigou  todas  as  instituições  de  ensino  públicas  e 

privadas a possuir, até 2020, pelo menos uma biblioteca com no mínimo um título 

por aluno, sendo que a coleção poderia existir “em qualquer suporte”, abrindo 

margem para bibliotecas virtuais. 

No ano-calendário de 2011, JONAS LEITE SUASSUNA FILHO informou na declaração 

de imposto de renda a participação societária nas seguintes empresas: 

• 1.581,00  QUOTAS  NA  EMPRESA  GOL  MOBILE  EUROPA  S.L, LOCALIZADA  NA  

ESPANHA,  TRANSFERIDO  O  VALOR  DE  51.000,00 EUROS  (R$  128.010,00)  EM  

13  DE  DEZEMBRO  DE  2011  PARA INTEGRALIZACAO DO CAPITAL; 

• 6.120  QUOTAS  NA  EMPRESA  GOL  MOBILE  LATIAMERICA  S/A, LOCALIZADA  

NA  ARGENTINA,  SENDO  INTEGRALIZADAS  R$  1.530,36 EM 10/03/2011, O 

RESTANTE A INTEGRALIZAR EM 2 ANOS. 

O  total  de  pagamentos  (valores  brutos)  recebidos  pela  GOL  MOBILE PRODUTOS  

E  SERVIÇOS  DE  TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  LTDA., declarados em DIRF, no 

período entre 2008 e 2014, totaliza R$ 42.176.622,38, os quais foram recebidos a 

título de prestação de serviços eforam sintetizados na tabela a seguir: 
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(...)” 

 Pela análise da movimentação bancária, verificou-se que nos anos de 2012 e 2013 a empresa 

GOL MOBILE repassou R$2.054.212,00 para empresa G4 Entretenimento. Tais repasses foram 

realizados utilizando-se como mecanismo para justificar os mesmos, a criação de um aplicativo 

chamado “”MOSQUETEIRO” pela empresa G4. Tal episódio será abordado posteriormente neste 

relatório. 

“(...) 

 A  tabela  a  seguir  demonstra  o  comparativo  entre  a  receita  bruta  e  a 

movimentação financeira da empresa no período de 2007 a 2014. Cabe apontar 

que em relação a 2007 os lançamentos de movimentação financeira referem-se a 

débitos na conta do contribuinte (BASE  CPMF) e que não há informação disponível 

sobre créditos na conta. 
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(...)” (IPEI nº PR20160006 de 16 de março de 2016) 
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7. IMOBILIÁRIA GOL LTDA 

 

A IMOBILIÁRIA GOL LTDA., CNPJ 11.338.911/0001-40 é “uma sociedade empresarial de 

responsabilidade limitada que informa  capital  social  de  R$  15.000,00. Contudo, em algumas 

declarações de informações econômico-fiscais encaminhadas pela empresa, consta a informação de 

capital social registrado no valor de R$ 6.970.000,00, divergindo das informações presentes no 

cadastro CNPJ”. 

De acordo com o IPEI nº PR20160006 de 16 de março de 2016:  

“(...) as DIRF são  enviadas  pelas  fontes  pagadoras  no  início  de  cada  exercício, 
referindo-se a todo o período base anterior. No momento da presente análise, na 
base da RFB há dados de valores recebidos até 31/12/2014.  

No período entre 2009 (ano de sua constituição) e 2014, a IMOBILIÁRIA GOL LTDA. 
não figurou em nenhuma DIRF como beneficiária de rendimentos recebidos a título 
de “remuneração de serviços prestados por PJ”. Como beneficiária constam apenas 
valores baixos referentes a aplicações financeiras nos anos de 2011 a 2014. 

A  IMOBILIÁRIA  GOL  LTDA.  declarou-se  inativa  em  2009 e  entregou declaração 
de informações econômico-fiscais no período de 2010 a 2014 tendo como base de 
apuração o lucro presumido.  

A tabela  a  seguir  demonstra  o  comparativo  entre  a  receita  bruta  e  a 
movimentação financeira da empresa no período de 2010 a 2014. 

 

Em  análise  sumária  da  empresa  IMOBILIÁRIA  GOL  LTDA.,  confrontando valores  
das  receitas  declaradas  e  dos  valores  de  lançamentos  a  créditos  em  contas 
bancárias,  segundo  sistema  DIMOF  (numa  análise  anual  e  não  individualizada  
por lançamento), se verifica, em tese, incompatibilidade entre os valores apurados 
de receita e  sua  movimentação  financeira  nos  anos-calendário  de  2010  a  2014,  



 

 

  

Página 60/421 

 

 

já  que  a movimentação financeira foi em média 7,4 vezes superior à receita bruta 
declarada. Resta saber se a  empresa  omitiu  receita  ou  está  movimentando  
recursos  de  terceiros.  Tal indagação poderá ser esclarecida com a análise dos  
dados obtidos com a devida quebra do sigilo bancário do contribuinte.  

Cabe ainda apontar que, no ano-calendário de 2012, a empresa declara receita de 
R$ 1.200.000,00, apesar de constar o gasto de R$2.645.659,97 em NF-e. Esse fato 
poderá ser apurado em procedimento de fiscalização, por meio do qual a empresa 
poderá esclarecer o motivo do gasto atípico. Há informação que JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO teria realizado, nesse ano, reforma no imóvel localizado na Ilha 
dos Macacos, Angra dos Reis (RJ). 

(...)” 

 Análise das movimentações bancárias da IMOBILIÁRIA GOL, permitiu verificar que entre 

09/04/2010 e 15/02/2016 a empresa recebeu repasses totalizando R$28.017.556,04 de JONAS 

SUASSUNA e outras empresas do Grupo Gol. 

ORIGEM VALOR 

JONAS SUASSUNA R$10.753.665,48 

GOL MOBILE R$9.273.802,85 

EDITORA GOL R$7.990.097,71 

GOL MIDIA PARTICIPAÇÕES R$20.000,00 

PJA R$20.000,00 

TOTAL R$28.017.556,04 

 

 No total recebido e identificado no Sistema SIMBA, entre 2010 e 2016 a IMOBILIÁRIA GOL 

recebeu o montante aproximado de R$30.000.000,00, considerando ainda alguns aportes efetuados 

por CAIO e BIANCA SUASSUNA no montante aproximado de R$1.500.000,00 para Imobiliária Gol.  
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8. GAMECORP/G4, PETROBRÁS e GRUPO GOL 

  

 No ano de 2004, “primórdios” da empresa Gamecorp/G4, verificou-se que o grupo não 

possuía condições de criar um programa de 15 minutos conforme descrito no e-mail de FERNANDO 

BITTAR para MARCELO MAINARDI da Rede Bandeirantes de Televisão: “Agradecemos pelos horários 

(Sábado), mas tivemos uma reunião interna e não conseguimos criar um programa de 15 minutos”. 

  

 Porém o que mais chamou a atenção foi o e-mail enviado de MAURO LISSONI para 

MARCELO MAINARDI no qual diz que “O produto G4 não agrega nada artisticamente para a grade, 

não sei se o valor que recebemos vale a pena para tanto stress”, e-mail este datado em 13 de outubro 

de 2004. Cabe destacar que de acordo com a rede social LinkedIn, 

https://www.linkedin.com/in/mauro-lissoni-b7b56ab5/, MAURO LISSONI foi diretor de programação 

da Rede Bandeirantes até 2007. (MATERIAL 1789/16 SETEC/PR) 

 

Assunto: ENC: Natura/ G4  
De: Marcelo Mainardi mmainardi@band.com.br 
Para:  fernando@espacodigital.com.br;  
Envio:  14/10/2004 11:32:31 

Caro Fernando, 
 
  
Veja como é difícil a minha vida aqui dentro. Talve z você entenda um pouco 
porque não consegui manter os horários do G4 nas se manas que passaram. 
 
Sorry. 
 
Abs, 
 
  
Mainardi 
 
 
PPS_ Mantenha essa informação sob sigilo. Confio no  amigo. 
 
  _____   
 
De: Mauro Lissoni  
Enviada em: quarta-feira, 13 de outubro de 2004 17: 59 
Para: Marcelo Mainardi 
Cc: Marcelo Parada; Murilo Fraga 
Assunto: RES: Natura/ G4 
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Mainardi, 
 
  
Realmente não sei mais o que fazer.  Após tudo acer tado conforme sua 
sugestão, simplesmente o pessoal do G4 não aceita e  o “ pepino “ cai para a 
programação decidir. 
 
O produto G4 não agrega nada artisticamente para a grade, não sei se o valor 
que recebemos vale a pena para tanto stress. 
 
  
Vou tentar achar um produto de  15’ minutos, coisa que não é fácil e pior 
ainda é que nossa grade mais parece uma colcha de r etalhos do que uma grade 
de programação. 
 
 
Mauro Lissoni  
 
  _____   
 
De: Murilo Fraga  
Enviada em: quarta-feira, 13 de outubro de 2004 15: 32 
Para: Mauro Lissoni 
Cc: Marcelo Mainardi 
Assunto: ENC: Natura/ G4 
 
 
Mauro, 
 
 
Eu desisto ! 
 
  
Vc não sabe o que significou convencer a Katia e o Gilberto a entrarem após a 
Propaganda Política nos dias 16 e 23. Voltar atrás será impossível. 
Precisamos de algum produto na grade entre 12:45 e 13:00h.  
  
Murilo Fraga 
 
  _____   
 
De: Marcelo Mainardi  
Enviada em: quarta-feira, 13 de outubro de 2004 11: 58 
Para: Murilo Fraga 
Assunto: ENC: Natura/ G4 
 
 
Murilo, 
 
 
Retransmito a resposta do pessoal do G4. 
 
Mainardi 
 
  _____   
 
De: Fernando [mailto:fernando@espacodigital.com.br]   
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Enviada em: quarta-feira, 13 de outubro de 2004 11: 55 
Para: Marcelo Mainardi 
Assunto: RES: Natura/ G4 
 
Mainardi,  
 
  
Agradecemos pelos horários (Sábado), mas tivemos um a reunião interna e não 
conseguimos criar um programa de 15 minutos. 
 
Portanto estamos abrindo mão desses horários e na r eunião com  Parada vamos 
definir nossa situação.  
 
Tudo Ok para os próximos domingos Domingos – 17 e 2 4/10 14:25. 
 
  
Agradecemos a sua colaboração. 
 
  
Fernando Bittar 
/img_08_15.E01/vol_vol3/OLD_BKP/Documents/Outlook/Fernando.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de 

entrada1/Play TV/Band/ENC: Natura/ G4 

 Mesmo diante as dificuldades apresentada tanto para Rede Bandeirantes quanto para a G4, 

no dias 02/03/2012, FERNANDO BITTAR solicitando agenda para encaminhar proposta para o ano de 

2005. No dia seguinte, IZABEL CRISTINA FELIPIM DOS ANJOS da Rede Bandeirante 

(ianjos@bs2.com.br) responde FERNANDO agendando reunião para o dia 08/12/2004. (Material 

526/16 - Memorando   2196/16) 

Assunto: RES: G4 Brasil  
De: Izabel Cristina Felipim dos Anjos ianjos@band.com.br 
Para:  fernando@espacodigital.com.br;  
Envio:  03/12/2004 10:24:38 

Bom Dia! 
  
Podemos agendar para semana que vem, dia 08/12 às 8  horas? 
Grata, 
Izabel 
  
-----Mensagem original----- 
De: Mauro Lissoni  
Enviada em: quinta-feira, 2 de dezembro de 2004 19: 53 
Para: Izabel Cristina Felipim dos Anjos 
Assunto: ENC: G4 Brasil 
  
  
  
  _____   
 
De: Fernando Bittar [mailto:fernando@espacodigital. com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 2 de dezembro de 2004 14: 15 
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Para: Mauro Lissoni 
Assunto: G4 Brasil 
  
  
  
            Olá Mauro, 
  
            Conversei com a Izabel para agendarmos uma reunião.  
Gostaríamos de encaminhar a nossa proposta para 200 5. 
             
            Abraços, 
  
            Fernando Bittar 
             
/img_08_15.E01/vol_vol2/Fernando B/Documents/Outlook/Fernando.pst>>Início de Pastas 
Particulares/Caixa de entrada1/Play TV/Band/RES: G4 Brasil 

 

 Em 14/12/2004, ANGELA MACHADO do escritório TREVISAN avisa LEONARDO EID e 

FERNANDO BITTAR que a Receita Federal teria deferido o pedido de inscrição do CNPJ da empresa 

GAMECORP S/A. 

Assunto: CNPJ - GAMECORP 
De: Angela Machado - TS Angela.Machado@trevisan .com.br 
Para:  leonardo@espacodigital.com.br; fernando@espacodigital.com.br;  
CC: Street - TCR Street@trevisan .com.br; Mauricio Ungari - TCR Mauricio.Ungari@trevisan .com.br;  
Envio:  14/12/2004 11:27:05 

Leonardo 
 
 
A Receita Federal deferiu o nosso pedido de inscriç ão no CNPJ da empresa 
GAMECORP SA. O nº é 07.121.705/0001-06. Para imprim ir o CNPJ basta acessar 
o site www.receita.fazenda.gov.br, pessoa jurídica.  
 
Ato contínio será a obtenção da inscrição municipal , que já está sendo 
solicitada. 
 
Também estamos providenciando a publicação da const ituição da GAMECORP no 
Diário Oficial e em jornal de grande circulação. 
 
 
Abs 
 
 
AM 
 
 
 
 

Internet Headers: 
Received: 200.148.249.210 / bmx1.brtdata.com 
X-MimeOLE: Produced By Microsoft Exchange V6.0.6487.1 
content-class: urn:content-classes:message 
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MIME-Version: 1.0 
Content-Type: text/plain; 
charset="iso-8859-1" 
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable 
Subject: CNPJ - GAMECORP 
Date: Tue, 14 Dec 2004 10:27:05 -0300 
Message-ID: <DDDAEE43E91D5C4D8ABF5D076BBC0DAB63E39A@200-148-249-210.customer.tdatabrasil.net.br> 
X-MS-Has-Attach: 
X-MS-TNEF-Correlator: 
Thread-Topic: CNPJ - GAMECORP 
Thread-Index: AcTh4JpjFk9Y4SB5SpGDYmuIpW+aGg== 
From: "Angela Machado - TS" <Angela.Machado@trevisan .com.br> 
To: <leonardo@espacodigital.com.br>, 
<fernando@espacodigital.com.br> 
Cc: "Street - TCR" <Street@trevisan .com.br>, 
"Mauricio Ungari - TCR" <Mauricio.Ungari@trevisan .com.br> 

 
/img_08_15.E01/vol_vol2/Fernando B/Documents/Outlook/Outlook.pst>>Topo de pastas 
particulares/Caixa de entrada1/Trevisan/Jurídico/CNPJ – GAMECORP 

 

 

 No e-mail abaixo encontrado no MATERIAL 1789/16 - INF153/16 SETEC/PR, ANGELA MACHADO 

do escritório TREVISAN informa LEONARDO BADRA EID e FERNANDO BITTAR sobre a necessidade de 

publicar a ATA DE CONSTITUIÇÃO DA GAMECORP no Diário Oficial e em jornal de grande circulação 

e que teria realizado orçamentos para tais publicações, porém precisaria de autorização para realizar 

tais publicações. ANGELA ainda ressaltou que: “A publicação deve ser feita ainda esse ano”. 

Assunto: ENC: Orçamento Ata Gamecorp S/A  
De: Angela Machado - TS Angela.Machado@trevisan.com.br 
Para:  leonardo@espacodigital.com.br; fernando@espacodigital.com.br;  
CC: claudia@espacodigital.com.br;  
Envio:  28/12/2004 15:52:55 

Leonardo / Fernando boa tarde 
 
 
Conforme havia lhe falado anteriormente, será neces sário publicar a Ata da 
Assembléia de Constituição da GAMECORP no Diário Of icial e em jornal de 
grande circulação. Para tanto, tomei a liberdade de  fazer 2 cotações (Munck 
Publicidade e PS Publicidade) em Agência de Publici dade e 1 cotação 
diretamente na Imprensa Oficial. Os valores seguem abaixo: 
 
 
Munck - jornal O Dia e Diário Oficial - R$ 11.770,0 0 - 25 dias para 
pagamento; 
PS - jornal Dário do Comércio e Diário Oficial - R$  11.779,24 - 25 dias 
para pagamento; 
Imprensa Oficial - Diário Oficial - R$ 13.467,96 - à vista. 
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Preciso do OK para dar prosseguimento com uma dessa s agências ou com 
qualquer outra que os senhores indicarem. A publica ção deve ser feita ainda 
esse ano. 
 
No aguardo. 
 
 
Abraços 
 
AM 
 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: munck [mailto:munck@mail.munck-public.com.br] 
Enviada em: terça-feira, 28 de dezembro de 2004 13: 35 
Para: N/A@munck-public.com.br; Angela Machado - TS 
Assunto: Orçamento Ata Gamecorp S/A 
 
 
Angela 
 
Conforme sua solicitação, vimos por meio desta info rmar o custo para 
publicação  da  
Ata da Assembléia Geral de Constituição realizada e m 11 de novembro de 
2004, no(s)  
seguinte(s) jornal(is): 
 
Diario oficial do Estado e Jornal O DIA >>> R$ 11.7 70,00 
 
Prazo de pagamento= 25 dias da data da publicação 
 
Dados para Cadastro: 
Razão Social: MUNCK PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 
Endereço: Rua Presidente Antonio Candido nº 80 
Bairro: City Lapa 
Cidade: São Paulo 
Estado: São Paulo 
CEP.: 05083-060 
PABX: (11) 3832 4488 
CNJP: 62.568.761/0001-00 
Insc.Estadual: Isenta 
Insc.Municipal: 9.727.633-2 
 
 
sem mais 
 
 
Aristoteles. 
 
Munck Publicidade e Propaganda Ltda 
Tel: (0xx11) 3832-4488 
 
/img_08_15.E01/vol_vol3/OLD_BKP/Documents/Outlook/Outlook.pst>>Topo de pastas particulares/Caixa 
de entrada1/Trevisan/Jurídico/ENC: Orçamento Ata Gamecorp S/A 
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 Ainda no dia 28/12/2004, ANGELA MACHADO encaminha ATA DE CONSTITUIÇÃO DA 

EMPRESA GAMECORP, que de acordo com minuta em anexo, teria sido formalizado por meio de 

assembléia realizada em 11/11/2004. 

Assunto: ENC: anuncio de ata de assembléia de const ituição de SA  
De: Angela Machado - TS Angela.Machado@trevisan .com.br 
Para:  leonardo@espacodigital.com.br; fernando@espacodigital.com.br;  
Envio:  28/12/2004 15:53:52 

PSC 
 
 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Salomao Rise [mailto:salomao@imprensaoficial.co m.br] 
Enviada em: segunda-feira, 27 de dezembro de 2004 1 8:42 
Para: Angela Machado - TS 
Assunto: ENC: anuncio de ata de assembléia de const ituição de SA 
 
 
 
Tania 
 
segue anexa a ata da assembléia de constituição de uma SA e boletim para 
cotação e anuncio. 
 
 
Angela Machado 
tel 3138-5143 
 
 <<GAMECORP SA - Ata da Assembléia de Constituição. doc>>  <<BOLETIM DE 
SUBSCRIÇÃO - GAMECORP SA.doc>>  
 
 
 

GAMECORP S.A.  
Ata da Assembléia Geral de Constituição da 

 
Realizada em 11 de novembro de 2004 

 
I - DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLÉIA: Aos 11 dias do mês de novembro de 2004, às 09:00 horas, na Rua Santonina, nº 75, conjunto 12, Bairro 
de Pinheiros, Cep. 05432-050, São Paulo, Estado de São Paulo. II – QUORUM: Reuniram-se em primeira convocação todos os subscritores da totalidade 
das ações da GAMECORP S.A. , conforme se verifica pelas assinaturas no boletim de subscrição; III – MESA:  Presidente, LEONARDO BADRA EID, e 
Secretário, FÁBIO LUIS LULA DA SILVA. IV – ORDEM DO DIA:  (i) a constituição da  GAMECORP S.A.; (ii) a subscrição do capital social; (iii)  definição 
da sede social; (iv)  a aprovação do Estatuto Social; e (v) a eleição do Conselho de Administração e da Diretoria ; V – DELIBERAÇÕES:  Dando início aos 
trabalhos e seguindo a ordem do dia, os presentes deliberaram: (i) a constituição da GAMECORP S.A.; (ii) a fixação do capital social autorizado  em R$ 
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (cinco milhões) de ações ordinárias, e a do capital social efetivo em R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) ações, subscrito na presente data, nos termos do Boletim de Subscrição que acompanha a presente ata. Nos 
termos do artigo 80, III da Lei nº 6.404/76, a importância de R$ 1.000,00 (hum  mil reais) realizada pelos acionistas será depositada em favor da Sociedade 
em constituição no Banco do Brasil SA.; (iii)  a fixação da sede social na Rua Santonina, nº 75, conjunto 12, Bairro de Pinheiros, Cep. 05432-050, São 
Paulo, Estado de São Paulo; (iv)  a leitura e aprovação por unanimidade do Estatuto Social da Sociedade, cujo teor é o seguinte: “ ESTATUTO SOCIAL -  
GAMECORP S.A. CAPÍTULO I - DA SEDE, OBJETO E DURAÇÃ O - Art. 1º  - A GAMECORP S.A . é uma companhia, que se rege por este estatuto social 
e pela legislação aplicável. Art. 2º  - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e poderá, por deliberação do conselho 
de administração, abrir, manter e fechar filiais, escritórios, depósitos ou agências de representações, em qualquer parte do território nacional ou no exterior. 
Art. 3º  - A Companhia tem por objeto (i) o desenvolvimento e gestão de canais para distribuição em TV por assinatura, especialmente canal cuja 
programação consista em programação direcionada para o público jovem.; (ii) a produção de programas de televisão, cinematográficos e audiovisuais; (iii) 
a comercialização de anúncios promocionais e institucionais; (iv) a comercialização de direitos de exibição de filmes e produções audiovisuais; (v) a 
negociação e cessão de direitos de veiculação da programação gerada para empresas operadoras nacionais e internacionais; (vi) a prática de outras 
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atividades relacionadas com seus objetivos que não forem com eles conflitantes; e (vii) a participação em outras sociedades, empreendimentos e 
consórcios, como acionista, sócia quotista ou consorciada. Art. 4º  - O prazo de duração será por tempo indeterminado. CAPÍTULO II - DO CAPITAL 
SOCIAL E AÇÕES - Art. 5º  - O capital social autorizado é de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (cinco milhões) de ações 
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. §1º -  O capital social subscrito é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) dividido em 10.000 (dez mil) ações 
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; §2º - Independentemente de reforma estatutária e até o limite do capital autorizado, poderá o Conselho 
de Administração autorizar o lançamento e aprovar novas subscrições, em montante que reputar conveniente e necessário, fixando para tanto todas as 
condições de emissão; §3º - A cada ação ordinária corresponde o direito a um voto nas deliberações da assembléia geral; §4º - A não realização, pelo 
subscritor, do valor subscrito nas condições previstas no boletim ou na chamada fará com que o mesmo fique, de pleno direito, constituído em mora, para 
fins dos artigos 106 e 107 da Lei n° 6.404/76, sujeitando-se ao pagamento do valor em atraso acrescido de (i) correção monetária com base na variação 
do IGP-M na menor periodicidade legalmente admitida; (ii) juros de 12% (doze por cento) ao ano, pro rata temporis; e (iii) multa correspondente a 10% 
(dez por cento) do valor da prestação em atraso, devidamente atualizada. CAPÍTULO III - DA ASSEMBLÉIA GERAL - Art. 6º  - A assembléia geral tem 
poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. 
Art. 7º  - A assembléia geral será instalada pelo Presidente do conselho de administração, e, em sua falta ou impedimento, por outro Conselheiro, e 
presidida pela pessoa natural indicada pelos acionistas presentes. Parágrafo Único  - O Presidente da assembléia escolherá um secretário. Art. 8º  - As 
deliberações das assembléias gerais, excetuados os casos previstos em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos 
em branco. Art. 9º - A assembléia geral ordinária reunir-se-á dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, cabendo-lhe 
decidir sobre as matérias de sua competência, previstas em lei. Art. 10 - A assembléia geral extraordinária reunir-se-á sempre que os interesses sociais 
exigirem o pronunciamento dos acionistas e nos casos previstos em lei e neste estatuto social. Parágrafo único -  Dependerá da aprovação da assembléia 
geral extraordinária a prática dos seguintes atos societários: (i) aumento do capital social; (ii)  alteração do dividendo obrigatório; (iii)  participação em grupo 
de sociedades; (iv)  cisão, fusão, incorporação, transformação, permuta ou qualquer outro ato de reorganização societária envolvendo a Companhia; (v) 
criação de ações preferenciais ou aumento de classe existente, sem guardar proporção com as demais espécies e classes; (vi)  conversão de uma espécie 
ou classe de ação em outra; (vii)  alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações 
preferenciais que vierem a serem emitidas pela Companhia,  ou criação de nova classe mais favorecida; (viii)  dissolução e liquidação da Companhia ou 
cessação do estado de liquidação; (ix)  emissão de ações, debêntures, conversíveis ou não em ações, bônus de subscrição ou quaisquer outros títulos ou 
valores mobiliários previstos em lei; (x) operações de resgate ou amortização de ações, bem como a aquisição de ações de emissão da Companhia para 
efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação; (xi)  alteração do estatuto social; (xii)  aprovação de planos de opção de 
compra de ações e subseqüentes alterações ou revogação dos mesmos. Art. 11  – Dos trabalhos e deliberações da Assembléia Geral será lavrada ata 
em livro próprio, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes que representem, no mínimo, a maioria necessária para as deliberações 
tomadas. Parágrafo Único:  A ata poderá ser lavrada na forma de sumário dos fatos, inclusive dissidências e protestos. CAPÍTULO IV - DA 
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA - Art. 12  - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, na forma da lei 
e deste Estatuto Social, estando os seus membros dispensados de prestar caução para exercer suas funções. Parágrafo Único -  A assembléia geral 
fixará o montante global da remuneração dos Administradores, que será distribuída de acordo com o disposto no item (x) do Artigo 16, deste estatuto 
social. 
Art. 13 - O conselho de administração será composto de 3 (três) membros, todos acionistas, eleitos pela assembléia geral e por ela destituíveis a qualquer 
tempo, com mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição. Parágrafo Único -  Os membros do Conselho de Administração tomarão posse mediante a 
assinatura do termo respectivo, lavrado em livro próprio. Art. 14 - O conselho de administração terá um presidente que será eleito, anualmente, pela 
maioria de votos de seus membros, sendo a primeira eleição realizada imediatamente após a posse destes. Parágrafo Único -  As vagas de Conselheiro 
poderão ser preenchidas pelo conselho de administração, até a primeira assembléia geral, que deliberará sobre o preenchimento da vaga. O substituto 
completará o mandato do substituído. Art. 15 - O conselho de administração reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos uma vez a cada trimestre, e 
extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação de seu presidente, ou por dois de seus membros, através de carta, telegrama, fax ou avisos 
pessoais. Art. 16 - As matérias abaixo elencadas serão de competência exclusiva do Conselho de Administração: (i) eleger e destituir os Diretores da 
Companhia e fixar-lhes as atribuições; (ii) aprovar qualquer operação individual entre a Companhia, de um lado, e seus acionistas ou controladas ou 
coligadas desses, de outro lado; (iii) aprovar empréstimos, financiamentos, contratos de qualquer natureza que impliquem em obrigações para a 
Companhia acima do valor individual ou agregado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou correspondentes a 10% da receita líquida anual da Companhia (o 
menor dos dois), bem como a concessão de fiança, aval, ou qualquer garantia real ou fidejussória pela Companhia; (iv) autorizar a aquisição ou alienação 
de bens do ativo permanente, bem como a constituição de ônus reais sobre os referidos bens; (v) aprovar a realização de quaisquer despesas correntes 
ou investimentos superiores a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em uma ou mais operações, no prazo de 12 (doze) meses, que não estejam previstas 
no orçamento anual; (vi) aprovar alterações relevantes nas práticas contábeis da Companhia; (vii) aprovar a participação em outras sociedades, no país 
ou no exterior, a criação de qualquer subsidiária, bem como autorizar associações ou a celebração de acordos de acionistas ou de sócios; (viii) fixar a 
orientação geral dos negócios da Companhia, aprovando as diretrizes, política e objetivos básicos, para todas as áreas principais de atuação da Companhia 
e de suas controladas; (ix) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre 
contratos celebrados ou em via de celebração, e sobre quaisquer outros atos; (x) atribuir, do montante global da remuneração fixada pela assembléia 
geral, os honorários mensais, a cada um dos membros da administração da Companhia; (xi) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas 
da Diretoria; (xii) escolher e destituir os auditores independentes; (xiii) convocar a assembléia geral quando julgar conveniente ou por exigência legal ou 
estatutária; (xiv) abrir, manter e fechar filiais, escritórios, depósitos ou agências de representação, em qualquer parte do território nacional ou no exterior; 
(xv) aprovar o endereço da sede social; (xvi) submeter à deliberação da assembléia geral proposta de alteração do estatuto Social; (xvii) aprovar e alterar 
o orçamento anual e as metas e estratégias de negócios previstos para o período subseqüente; (xviii) deliberar a orientação de voto nas assembléias 
gerais das sociedades das quais a Companhia participe, na qualidade de sócia ou acionista; (xix) deliberar sobre a emissão de ações, preço e condições 
de integralização, bem como fazer as chamadas de capital, dentro dos limites do capital social autorizado. Art. 17 - O conselho de administração instalar-
se-á validamente com a presença de, no mínimo, 2 (dois) Conselheiros. Art. 18 - As decisões do conselho de administração serão tomadas por maioria 
de votos dos Conselheiros presentes à Reunião, cabendo ao Presidente do Conselho de Administração o voto de desempate. Art. 19  - A Diretoria será 
composta por até 4 (quatro) membros, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Financeiro e 2 (dois) Diretores sem designação específica, acionistas 
ou não, residentes no País, eleitos pelo conselho de administração e por ele destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 1 (um) ano. §1º  - Competirá 
exclusivamente ao Diretor Presidente exercer as seguintes funções: (a) coordenar todas as atividades da Companhia; (b) supervisionar as atividades dos 
demais Diretores; e (c) presidir as reuniões da Diretoria. §2o - Competirá exclusivamente ao Diretor Financeiro exercer as seguintes funções: (a) Controlar 
todos os investimentos da Companhia e desenvolver e coordenar a política de obtenção de recursos financeiros para a Companhia; (b) Executar todas as 
medidas relacionadas com as operações e atividades financeiras da Companhia; (c) Movimentar as contas bancárias da Companhia sempre com a 
anuência da Diretoria, conforme dispõe o artigo 20, podendo delegar tal atribuição a outro membro da Diretoria; (d) Fornecer informações relativas ao 
desempenho da Companhia periodicamente à Assembléia Geral e ao Conselho de Administração; (e) Expedir ordens e instruções de serviços, nos limites 
de suas atribuições; (f) Dar execução a todas as decisões de caráter financeiro; (g) Propor à Diretoria a adoção de diretrizes para o estabelecimento da 
política financeira da Companhia; (h) Executar outras atividades inerentes ao seu cargo, que lhe sejam delegadas pelo Diretor Presidente ou atribuídas 
pelo Conselho de Administração. §3o - Os Diretores sem designação específica exercerão as funções que lhes forem atribuídas pelo Conselho de 
Administração. §4º - O Conselho de Administração poderá deixar vagos os cargos de Diretor sem designação específica. §5º  - Ocorrendo vacância de 
cargo de Diretor ou impedimento, caberá ao Conselho de Administração eleger o novo Diretor ou designar o substituto, fixando, em qualquer dos casos, 
o prazo da gestão. §6º - Os mandatos serão sempre assinados pelo Diretor Presidente e pelo Diretor Financeiro e outorgados para fins específicos e por 
prazo determinado, não excedente de um ano, salvo os que contemplarem os poderes da cláusula ad judicia ou para defesa em processos administrativos. 
Art. 20  – Os Diretores representarão a Companhia na prática de todos os atos necessários ao seu funcionamento regular, inclusive naqueles que criarem 
responsabilidade para com a Companhia, observadas as autorizações necessárias e os limites fixados pela Assembléias Geral e/ou pelo Conselho de 
Administração. A representação da Companhia se dará através da assinatura conjunta : I - De dois membros da Diretoria, sendo um deles necessariamente 
o Diretor Presidente ou o Diretor Financeiro; ou, II - Do Diretor Presidente ou do Diretor Financeiro, em conjunto com um procurador da Companhia, 
nomeado na forma do §6º do Artigo 19 acima. Parágrafo Único -  A Companhia será representada isoladamente por qualquer dos membros da Diretoria, 
sem as formalidades previstas neste artigo, nos casos de recebimento de citações ou notificações judiciais e na prestação de depoimento pessoal. 
CAPÍTULO V - DO CONSELHO FISCAL - Art. 21  - A Companhia terá um conselho fiscal, composto de 3 membros e suplentes em igual número, não 
tendo caráter permanente, e só será eleito e instalado pela assembléia geral a pedido de acionistas, nos casos previstos em lei. Art. 22  - O funcionamento 
do conselho fiscal terminará na primeira assembléia geral ordinária após a sua instalação, podendo os seus membros ser reeleitos. Art. 23  - A remuneração 
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dos membros do conselho fiscal será fixada pela assembléia geral que os eleger, observados os critérios legais. CAPÍTULO VI - DO EXERCÍCIO SOCIAL, 
BALANÇO E RESULTADOS - Art. 24  - O exercício social inicia-se em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano. Art. 25  - Ao fim de cada 
exercício social serão elaborados, com base na escrituração mercantil da Companhia, as demonstrações financeiras, consubstanciadas no balanço 
patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício e demonstração das origens e aplicações de 
recursos, simultaneamente e em moeda corrente nacional. Art. 26  - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, eventuais 
prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda. Parágrafo Único:  Do lucro líquido do exercício, obtido após a dedução de que trata o “caput” 
desta Cláusula, destinar-se-á: (a) 5% (cinco por cento) para a reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social integralizado. A constituição 
da reserva legal poderá ser dispensada no exercício em que o saldo dela, acrescido do montante das reservas de capital, exceder a 30% (trinta por cento) 
do capital social; (b) 25% (vinte e cinco por cento), ajustado na forma do Artigo 202 da Lei n° 6.404/76, para o pagamento do dividendo obrigatório a todos 
os seus acionistas. Art. 27  – A Companhia levantará balanços semestrais, podendo, ainda, levantar balanços em períodos menores e declarar, por 
deliberação da Assembléia Geral, dividendos à conta de lucros apurados nesses balanços, por conta do total a ser distribuído ao término do respectivo 
exercício social, observadas as limitações previstas em lei. §1° Ainda por deliberação da Assembléia Geral, poderão ser declarados dividendos 
intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. §2° Também, mediante decisão 
da Assembléia Geral, os dividendos ou dividendos intermediários, poderão ser pagos a título de juros sobre o capital social. §3° Os dividendos 
intermediários deverão ser sempre creditados e considerados como antecipação do dividendo obrigatório. CAPÍTULO VII - DA LIQUIDAÇÃO - Art. 28  - A 
Companhia dissolver-se-á e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou em virtude de deliberação da assembléia geral, e se extinguirá pelo 
encerramento da liquidação. Parágrafo Único -  A assembléia geral determinará o modo de liquidação, nomeará o liquidante e o Conselho Fiscal que 
deverá funcionar durante o período de liquidação. CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - Art. 29 - Os dividendos não recebidos ou reclamados 
prescreverão no prazo de 3 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia. 
Art. 30  – A Companhia observará os Acordos de Acionistas registrados na forma do Art. 118 da Lei n° 6.404/76 e, nos termos dos §§ 8º e 9º do referido 
artigo, o presidente da assembléia geral e/ou do conselho de administração da Companhia (i) não computarão o voto proferido pelo acionista com infração 
ao disposto em acordos de acionistas da Companhia e (ii)  outorgarão à parte prejudicada o direito de votar com as ações do acionista ausente, inadimplente 
ou omisso.  
 
Em seguida, declarada definitivamente constituída a GAMECORP S.A., passou-se à eleição do Conselho de Administração , nos termos do Estatuto 
Social ora aprovado, tendo sido eleito e aclamado o seguinte: Srs. LEONARDO BADRA EID, brasileiro, solteiro, engenheiro eletrônico, portador da Carteira 
de Identidade RG n° 10.841.141 (SSP/SP), inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 105.216.328-97, residente e 
domiciliado à Rua Saldanha da Gama, 479, Alto da Lapa, Cep 05081-000, na Cidade e Estado de São Paulo;    FÁBIO LUIS LULA DA SILVA , brasileiro, 
solteiro, biólogo, portador da cédula de identidade RG nº 20717027-7, SSP/SP, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o 
nº 262583758-63, residente e domiciliado à Avenida Francisco Prestes Maia, nº 1501, apto. 122, Bloco 01, Centro, Cep. 09770-000, São Bernardo do 
Campo, Estado de São Paulo e KALIL BITTAR , brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 16.971.608-9, 
SSP/SP, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 102.108.268-60, residente e domiciliado à Rua André Gonçalves, nº 
130, Bairro do Taquaral, Cep. 13087-000, Campinas, Estado de São Paulo. A seguir, o Conselho de Administração elegeu por unanimidade para compor 
a Diretoria , os Srs. : Diretor Presidente  LEONARDO BADRA EID, brasileiro, solteiro, engenheiro eletrônico, portador da Carteira de Identidade RG n° 
10.841.141 (SSP/SP), inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 105.216.328-97, residente e domiciliado à Rua Saldanha 
da Gama, 479, Alto da Lapa, Cep 05081-000, na Cidade e Estado de São Paulo e Diretor Financeiro  FERNANDO BITTAR , brasileiro, casado, empresário, 
portador da cédula de identidade RG nº 20.777.498-5, SSP/SP, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 131.896.288-
90, residente e domiciliado à Rua Joaquim Novaes, nº 250, apto 62, Bairro Cambuí, Cep. 13.015-140, Campinas, Estado de São Paulo. Os membros da 
administração ora eleitos declaram ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e, conseqüentemente, declaram não estarem incursos em 
nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil. VI – ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, deu o 
Presidente por encerrada a Assembléia, lavrando-se a presente ata em 3 (três) vias, a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada em todos os 
seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas pelos membros da mesa e por todos os presentes. 
 

São Paulo, 11 de novembro de 2004. 
 

Leonardo Badra Eid 
Presidente da Mesa e Acionista 

 
Fábio Luis Lula da Silva 
Secretário e Acionista 
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 Em 24/01/2005, LEONARDOjá recebe informações técnicas necessárias de Fabio Vigier 

Ranieri da TELEMAR para transferência do site da GAMECORP para TELEMAR. Em seguida encaminha 

tal e-mail para FERNANDO BITTAR. (MATERIAL 1789/16 - INF153/16 SETEC/PR) 

Assunto: ENC: Hosting Telemar Intern et - FTP e acesso ao Banco de Dados  
De: Fernando Bittar fernando@espacodigital.com.br 
Para:  fernando@espacodigital.com.br;  
Envio:  24/01/2005 22:25:15 

  
  
-----Mensagem original----- 
De: Leonardo Badra Eid [mailto:leonardo@espacodigit al.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 24 de janeiro de 2005 19 :10 
Para: 'Fabio Vigier Ranieri' 
Cc: 'Pedro Henrique Denucci Martins'; 'Marcos Tulio  Duarte Silva'; 
fernando@espacodigital.com.br 
Assunto: RES: Hosting Telemar Internet - FTP e aces so ao Banco de Dados 
  
Fábio, 
  
Amanhã é feriado aqui em São Paulo. Na quarta-feira  pela manhã vou 
encaminhar. 
  
Abraço, 
  
Leonardo 
  
-----Mensagem original----- 
De: Fabio Vigier Ranieri [mailto:fabio.ranieri@oi.n et.br]  
Enviada em: segunda-feira, 24 de janeiro de 2005 16 :04 
Para: 'leonardo@espacodigital.com.br' 
Cc: Pedro Henrique Denucci Martins; Marcos Tulio Du arte Silva 
Assunto: Hosting Telemar Internet - FTP e acesso ao  Banco de Dados 
  
Leonardo, 
  
Já estamos com as maquinas de hosting ativas para i niciarmos a transfeencia 
do site. 
  
Endereço IP para o FTP: 200.222.115.53 
  
Endereço da área de administração do banco de dados :  
<http://200.222.115.53/db> http://200.222.115.53/db  
  
Segue abaixo o usuário e senha do hosting (FTP e Ad min do Banco de Dados 
MySQL, se necessário): 
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Usuário:  g4brasil   
Senha:  g4brasilnop  
  
Assim que o site estiver 100% testado, aguardo o se u OK migrarmos o DNS 
para o novo provedor. 
Vamos poder hospeda-lo aqui na nova estrutura mesmo  antes do lançamento do 
portal, só não  
poderemos implementar a barra do novo provedor por enquanto. 
  
Temos até o dia  27  de janeiro para fazer o upload  e testar o site.  
Os domínios devem ser virados até o dia  31  de jan eiro. 
  
  
Suporte: 
  
Todo o atendimento será feito por e-mail e MSN Mess enger até estarmos com o 
atendimento 
dos parceiros 100% ativo, vamos colocar uma pessoa dedicada para ajuda-lo 
com as dúvidas de migração. 
  
Essa pessoa será o Marcos Tulio ( <mailto:marcos.du arte@telemar.com.br> 
marcos.duarte@telemar.com.br), toda abertura de sup orte deve ser 
encaminhada para ele com cópia para os e-mails  
<mailto:fabio.ranieri@oi.net.br> fabio.ranieri@oi.n et.br e  
<mailto:phd@oi.net.br> phd@oi.net.br. 
  
Após a abertura do chamado de suporte, o mesmo pode rá ser feito diretamente 
via MSN Messenger do Tulio: 
 <mailto:mtdsilva@hotmail.com> mtdsilva@hotmail.com  
  
  
Qualquer dúvida é só me ligar. 
  
  
Um abraço, 
  
Fabio Vigier Ranieri 
  
Telemar Internet - Marketing 
Comunicação & Parcerias 
+55 21 8801-4700 
 <mailto:fabio.ranieri@oi.net.br> fabio.ranieri@oi. net.br 
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 Já em 16/03/2005, GLAUCIA SALES do escritório de contabilidade TREVISAN escreve para 

FERNANDO BITTAR questionando se as empresas BR4 e GAMECORP já possuíam documentações 

para enviar ao escritório. 

 Neste e-mail chama atenção o fato de GLAUCIA questionar sobre o montante de 

R$2.812.500,00 referente a “outras despesas”, e que, para chegar a este montante ainda faltaria 

R$1.000.000,00. (Material 526/16 - Memorando   2196/16) 

Assunto: Pendências   
De: Glaucia Sales - TS Glaucia.Sales@trevisan .com.br 
Para:  Fernando Bittar - G4 (E-mail) fernando@espacodigital.com;  
CC: Edson Souza - TS edson.souza@trevisan .com.br;  
Envio:  16/03/2005 16:22:56 

Boa tarde Fernando, 
  
  
Gostaria de saber se as empresas BR4 Participações Ltda e Gamecorp S.A. já 
possuem documentação para ser enviadas à contabilid ade extratos bancários, 
pagamentos de despesas, contratos, etc. Se houver a lguma coisa por favor 
enviar para mim. 
  
  
Referente ao valor de outras receitas de R$ 2.812.5 00,00 que foi 
considerado em Janeiro/2005 tenho algumas duvidas: 
  
 - Neste montante está incluído o valor de R$ 250.0 00,00 que foi creditado 
no banco em Setembro/2004? 
  
 - Em Janeiro/2005 foi creditado no banco um valor de R$ 1.562.500,00, se 
somarmos este valor com os R$ 250.000,00 que entrou  em Setembro/2004 ainda 
ficará faltando R$ 1.000.000,00 para totalizar o mo ntante de R$ 
2.812.500,00 
  
  
Por favor você poderia me esclarecer estas dúvidas? ? 
  
Obrigada 
 
GLÁUCIA SALES DE CASTRO 
Contabilidade 
Trevisan  Service 
Tel (11) 3138-5123/ Fax (11) 3138-5163 
e-mail: glaucia.sales@ trevisan .com.br 
site: www. trevisan .com.br <http://www. trevisan .com.br/>  
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 O e-mail abaixo, datado em 26/09/2005, demonstra que as empresa GAMECORP desde o 

início tinha como cliente empresas do Grupo OI/TELEMAR, que inclusive já era acionista da própria 

GAMECORP. Sobre a proposta que seria apresentada para OI/TLEMAR no e-mail abaixo, havia a MIX 

FM que aparentemente entraria como parceira da GAMECORP no negócio. (Material 526/16 - 

Memorando   2196/16) 

Assunto: Proposta OI  
De: ffaria@mixfm.com.br ffaria@mixfm.com.br 
Para:  Fernando Di Genio Barbosa fdigenio@mixfm.com.br;  
CC: leid@gametv.com.br; Fernando Bittar G4 fbittar@gametv.com.br;  
Envio:  26/09/2005 13:02:24 

Caro Leonardo, 
Conforme entendimentos, segue proposta comercial para nosso comum cliente Telemar /OI, seguindo  
as seguintes características e condições: 
 
Veiculação de programetes Telemar/Oi (BH) & Informe rciais Telemar/Oi (Rede MIXTV)  
  
Periodo proposto: 01/10/2005 à 01/04/2006 
  
A-) Programetes Telemar /Oi - Mercado Belo Horizonte  
Disponibilização para veiculação de programetes ´´Telemar /Oi`` na MixTV, com duração de 120´ 
(cento e vinte minutos) no mercado descrito, com conteúdo à ser determinado pela Telemar /Oi. 
A produção destes programetes será resposabilidade da Telemar /Oi e deverão ser entregues à 
MIXTV, seguindo-se as determinações para entrega de materiais estabelecidos pela MIX TV. 
O horário para veiculação destes programetes será definido posteriormente. 
  
Preço ((Base Tabela vigente)): R$75.000,00 
  
B-) Veiculação de informerciais Telemar /Oi - REDE MIXTV 
Veiculação de informerciais Telemar /Oi na MixTV, com duração de 120´´ (cento e vinte segundos), 
no horário rotativo das 21h00 às 17h00, de segunda à sexta-feira, sendo 08 inserções diárias. 
A produção destes programetes será responsabilidade da Telemar /Oi e deverão ser entregues à 
MIXTV, seguindo-se as dterminações de entrega de materiais estabelecidos pela MIXTV. 
  
Preço ((Base tabela vigente)): R$240.000,00 
  
  
RESUMO DE PREÇOS: ((base tabela vigente))  
Programetes 120´ (cento e vinte minutos) - Mercado Belo Horizonte -  R$  85.000,00 
Informerciais 120´´ (cento e vinte segundos) - Rede MIX TV              -  R$240.000,00 
Preço total//mensal ((base tabela vigente)) -                                    - R$325.000,00 
  
  
PREÇO NEGOCIADO: ((Total / Mensal)):  
R$ 243.750,00 (Brutos) - 25% de desconto  
  
  
Prazo para pagamento:  à combinar  
  
  
Certos de estarmos oferecendo uma ótima oportunidade, aguardamos retorno. 
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Atenciosamente, 
  
——————————————————— 

Fábio Corrêa de Faria  
Diretor Comercial 
� (11) 3170-3927 / 3170-3929 
fax: (11) 3283-2670  
� ffaria@mixfm.com.br 
 

 

 Porém o que chamou a atenção referente a proposta apresentada, foi que de acordo com 

o e-mail abaixo datado em 24/10/2005 e com assunto “CONTRATO TELEMAR”, foi o fato de FABIO 

CORRÊA DE FARIA da MIXTV falar para FERNANDO BITTAR que “conforme conversamos sexta-feira, 

dia 21/10, temos uma divergência no objeto do contrato entre a MIX TV e a Telemar: Não nos 

compremetemos a produzir o conteúdo dos programetes Telemar /Oi, à serem veiculados na Mix TV. 

Nossa responsabilidade tange somente à veiculação dosprogramentes, à serem recebidos pela 

Emissora, conforme normas em vigor...”. Mediante tal fala de FABIO, surgiu a dúvida sobre qual 

serviços a GAMECORP realizaria. 

Assunto: Re: CONTRATO  TELEMAR  
De: ffaria@mixfm.com.br ffaria@mixfm.com.br 
Para:  Fernando Bittar fbittar@gametv.com.br;  
CC: leid@gametv.com.br; fdigenio@mixtv.com.br;  
Envio:  25/10/2005 11:16:38 

Fernando, 
OK. Vamos aguardar... 
Abs, 
——————————————————— 
 
 
Fábio Corrêa de Faria 
Diretor Comercial 
* (11) 3170-3927 / 3170-3929 
fax: (11) 3283-2670  
* HYPERLINK "mailto:karol@mixfm.com.br"ffaria@mixfm .com.br 
 
 HYPERLINK "http://p.saikai.sites.uol.com.br/logo30 0.gif" 
 
----- Original Message -----  
From: HYPERLINK "mailto:fbittar@gametv.com.br"Ferna ndo Bittar  
To: HYPERLINK "mailto:ffaria@mixfm.com.br"ffaria@mi xfm.com.br  
Cc: HYPERLINK "mailto:leid@gametv.com.br"leid@gamet v.com.br ; HYPERLINK 
"mailto:fdigenio@mixtv.com.br"fdigenio@mixtv.com.br   
Sent: Monday, October 24, 2005 6:58 PM 
Subject: RES: CONTRATO TELEMAR 
 
 
Olá Fabio, 
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O Leo estará por aqui amanhã. 
 
Vamos aguardar. 
 
Abraço, 
 
Fernando Bittar 
 
  +55 (11) 3131-1250 
FAX +55 (11) 3131-1265 
  HYPERLINK "mailto:fbittar@gametv.com.br"fbittar@g ametv.com.br  
 
 
   _____   
 
 
De: HYPERLINK "mailto:ffaria@mixfm.com.br"ffaria@mi xfm.com.br 
[mailto:ffaria@mixfm.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 24 de outubro de 2005 14 :12 
Para: Fernando Bittar G4 
Cc: HYPERLINK "mailto:leid@gametv.com.br"leid@gamet v.com.br; HYPERLINK 
"mailto:fdigenio@mixtv.com.br"fdigenio@mixtv.com.br  
Assunto: CONTRATO TELEMAR 
 
  
 
Caro Fernando, 
 
Conforme conversamos sexta-feira, dia 21/10, temos uma divergência no 
objeto do contrato 
entre a MIX TV e a Telemar : 
 
Não nos compremetemos a produzir o conteúdo dos pro grametes Telemar /Oi, à 
serem veiculados 
 
na Mix TV. Nossa responsabilidade tange somente à v eiculação 
dosprogramentes, à serem recebidos  
 
pela Emissora, conforme normas em vigor... 
 
Por favor, discuta este assunto com o Leo, pois o c ontrato não deverá ser 
assinado desta forma e 
 
tão pouco a Telemar , que já pagou uma parcela do acordo, está fora do ar, 
até que a referida 
 
situação seja resolvida. 
 
Muito Obrigado & Abs,. 
 
——————————————————— 
 
 
Fábio Corrêa de Faria 
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Vale destacar que arquivo encontrado no endereço eletrônico 

https://www.poder360.com.br/wp-content/uploads/2017/07/TV-aberta.pdf demonstram que 

entre 2003 e 2010, o valor gasto pelo Governo Federal com propaganda na Rede Bandeirante 

aumentou consideravelmente. 

 

 

Sobre o vínculo entre o Grupo Bandeirantes e a empresa GAMECORP S/A, também foram 

encontradas as seguintes reportagens: 

A matéria abaixo encontrada no site da Revista Veja revela que “(…) de maio a outubro de 

2006, a TV Bandeirantes se tornou a segunda maior arrecadadora de verbas publicitárias da 

Petrobras, superando a Record e o SBT, que têm uma audiência três vezes maior. Coincidentemente, 

em maio a Bandeirantes fez uma parceria com a empresa do filho do Lula para a gestão do Canal 21”. 
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Bandeirantes-Gamecorp: a “democratização” da mídia à moda petista já está em curso 

“Publicidade Oficial ajuda a bancar TV do filho de Lula”. Eis a manchete da Folha de S. Paulo desta terça-
feira. Leiam trecho do texto de Frederico Vasconcelos: “ A Gamecorp, da qual é sócio Fábio Luiz Lula da 
Silva, 31, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, compartilha com o Grupo Bandeirantes de 
Comunicação […] 

“Publicidade Oficial ajuda a bancar TV do filho de Lula”. Eis a manchete da Folha de S. Paulo desta terça-
feira. Leiam trecho do texto de Frederico Vasconcelos: “ A Gamecorp, da qual é sócio Fábio Luiz Lula da 
Silva, 31, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, compartilha com o Grupo Bandeirantes de 
Comunicação o faturamento líquido obtido com verbas do governo federal em anúncios veiculados pela 
Play TV (ex-Rede 21), inclusive os de interesse da Presidência da República. Isso é o que estabelece contrato 
sigiloso firmado em abril último pela Rede 21 Comunicações Ltda, do grupo Bandeirantes, e a Gamecorp, 
que produz programas sobre games e conteúdo para celular. O acordo -um instrumento particular- prevê 
que os sócios venderão propaganda a órgãos públicos e privados e determina a divisão em partes iguais de 
faturamento mínimo estimado em R$ 5,2 milhões neste ano, e em R$ 12,6 milhões em 2007.” 

Para os leitores da Veja, de Diogo Mainardi (e ouvintes de seu podcast) e deste blog, o milagre já era 

conhecido. Faltavam detalhes do contrato. Lembro um trecho do podcast (para ouvir, clique aqui): “O Ibope 

Monitor mede os investimentos publicitários de todos os anunciantes na TV, no rádio, nos jornais e nas 

revistas. (…) de maio a outubro de 2006, a TV Bandeirantes se tornou a segunda maior arrecadadora de 

verbas publicitárias da Petrobras, superando a Record e o SBT, que têm uma audiência três vezes maior. 

Coincidentemente, em maio a Bandeirantes fez uma parceria com a empresa do filho do Lula para a gestão 

do Canal 21.” 

A própria Bandeirantes colaborou enormemente para a elucidação do caso. Entrou com uma ação 

indenizatória contra a Abril, Diogo e os jornalistas Alexandre Oltramari e Júlio César de Barros — até ontem, 

não haviam sido citados. Curiosamente, a emissora requereu a “confidencialidade” do contrato: queria 

impedir que aqueles que ela acionou na Justiça tivessem acesso a seu conteúdo, alegando questões 

comerciais. 

Coube à clarividência do juiz Régis Rodrigues Bonvicino, da 1ª Vara Cível do Fórum de Pinheiros decidir: 

“Convém ao interesse público que o contrato seja regido pelo princípio da publicidade porque um dos 

contratantes é filho do presidente da República e, em tese e sempre em tese, sem qualquer 

prejulgamento por parte deste Juízo, fazem-lhe acusações de uso inadequado de verbas públicas“. 

Lembrou ainda: “Estabelece o artigo 37 da Constituição Federal que os atos da administração pública são 

regidos pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade” 

 

https://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/bandeirantes-gamecorp-a-8220-democratizacao-8221-

da-midia-a-moda-petista-ja-esta-em-curso/ 
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 Já a reportagem da Folha de São Paulo datada em 28/11/2006, trás informações sobre um 

“contrato entre a Rede 21 e a Gamecorp prevê divisão de receitas de publicidade” no qual o 

“faturamento com venda de anúncio é compartilhado entre a Gamecorp e a Rede 21; financiamento 

do setor privado, porém, é maioria”. 

Verbas de estatais ajudam a bancar TV de filho de Lula 

Contrato entre a Rede 21 e a Gamecorp prevê divisão de receitas de publicidade 
 
Faturamento com venda de anúncio é compartilhado entre a Gamecorp e a Rede 21; financiamento do 
setor privado, porém, é maioria  
 
FREDERICO VASCONCELOS 
DA REPORTAGEM LOCAL  
 
A Gamecorp, da qual é sócio Fábio Luiz Lula da Silva, 31, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
compartilha com o Grupo Bandeirantes de Comunicação o faturamento líquido obtido com verbas do 
governo federal em anúncios veiculados pela Play TV (ex-Rede 21), inclusive os de interesse da 
Presidência da República. 
Isso é o que estabelece contrato sigiloso firmado em abril último pela Rede 21 Comunicações Ltda, do 
grupo Bandeirantes, e a Gamecorp, que produz programas sobre games e conteúdo para celular. 
O acordo -um instrumento particular- prevê que os sócios venderão propaganda a órgãos públicos e 
privados e determina a divisão em partes iguais de faturamento mínimo estimado em R$ 5,2 milhões 
neste ano, e em R$ 12,6 milhões em 2007. 
Pelos documentos apresentados pela Rede 21, a maior parte dessas receitas virá do setor privado. De 
janeiro a setembro deste ano, o Grupo Bandeirantes teve uma receita de R$ 25,5 milhões do governo 
federal -da qual R$ 597 mil foram registrados para a Rede 21. 
Durante uma primeira etapa, a Gamecorp garante um faturamento mínimo de R$ 250 mil por mês com a 
venda de espaço publicitário. Além disso, é prevista a divisão de receitas a serem obtidas com os 20 
maiores anunciantes da Rede 21 em 2005, conforme quadro anexado ao contrato (cujos valores não 
contam para o limite fixado em R$ 250 mil). Estão listados entre os maiores anunciantes, além da 
Secretaria de Administração da Presidência da República, o Ministério da Saúde, o Banco do Brasil e a 
Caixa Econômica Federal, empresas da área de telecomunicações (concessionárias), indústrias de bebidas 
e alimentos, entre outros. 
 
Ação de indenização 
O contrato é a peça central em ação de indenização movida pelo grupo Bandeirantes, no último dia 13, 
contra a Editora Abril, em que a Rede 21 contesta ter havido um "arrendamento" do canal de TV. No 
processo, foi rejeitado o pedido de "confidencialidade" feito pela Rede 21, que alegou "segredos de 
comércio" para requerer que a Abril não viesse a conhecer os termos do contrato. 
O juiz Régis Rodrigues Bonvicino, da 1ª Vara Cível do Fórum de Pinheiros, recusou pleito do advogado da 
Rede 21, Walter Vieira Ceneviva, para que o contrato fosse mantido nos autos em envelope lacrado. 
"Convém ao interesse público que o contrato seja regido pelo princípio da publicidade porque um dos 
contratantes é filho do presidente da República e, em tese e sempre em tese, sem qualquer pré-
julgamento por parte deste Juízo, fazem-lhe acusações de uso inadequado de verbas públicas", decidiu 
Bonvicino, em despacho. 
No final de 2004, a empresa do filho do presidente Lula recebeu aporte de R$ 5 milhões da Telemar, que 
passou a ter 35% de suas cotas. No ano seguinte, a Telemar investiu R$ 5 milhões como publicidade. 
Ao indeferir o pedido, o magistrado afirmou: "Estabelece o artigo 37 da Constituição Federal que os atos 
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da administração pública são regidos pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
eficiência e publicidade". 
O juiz Bonvicino entendeu que a disputa envolve concessionárias da União (o Grupo Bandeirantes e a 
Rede 21), regidas por normas públicas. E que o sigilo suprimiria informações relevantes, cerceando a 
defesa dos réus, até ontem não citados pela Justiça: a Abril, o colunista Diogo Mainardi e os jornalistas 
Alexandre Oltramari e Júlio César de Barros. 
O acordo entre a Rede 21 e a Gamecorp também é alvo de investigação no Ministério Público Federal. Em 
setembro, a partir de texto da "Veja", a procuradora da República Luciana da Costa Pinto enviou ofício à 
Bandeirantes com pedido para esclarecer "eventuais irregularidades no contrato de arrendamento do 
canal Play TV, antigo canal 21, à empresa Gamecorp pela Rede Bandeirantes". 
Em resposta, o advogado Ceneviva encaminhou cópia do contrato em envelope lacrado, informando que 
"não houve qualquer irregularidade". 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2811200602.htm 

 

 Na reportagem de 2007 encontrada no site https://expresso-

noticia.jusbrasil.com.br/noticias/136353/band-perde-direito-de-resposta-na-veja, traz em seu texto: 

(...) 

Do lado da revista Veja, os ataques mais contundentes à Bandeirantes vêm do colunista Diogo mainardi. 
No portal da revista na internet, o "pod cast" de Mainardi anunciava, no dia 23 de novembro, que 
"segundo o Ibope Monitor, de maio a outubro de 2006 a TV Bandeirantes se tornou a segunda maior 
arrecadadora de verbas publicitárias da Petrobras". No áudio, Mainardi informa que as verbas 
publicitárias da Petrobrás destinadas à Rede Bandeirantes superam os valores gastos na programação 
das redes Record e SBT, que possuem uma audiência "três vezes maior". 

Para o colunista, "coincidentemente, em maio a Bandeirantes fez uma parceria com a empresa do filho 
do Lula para a gestão do canal 21". A Bandeirante e nega que tenha entregue a gestão da programação 
ou arrendado a emissora à Gamecorp. 

Mainardi prossegue afirmando que Jacó Bitar, "pai de dois sócios da Gamecorp, é diretor da Petros, fundo 
de pensão dos funcionários da Petrobrás". Segundo o colunista, o presidente do Conselho Deliberativo 
da Petros é "Wilson Santarosa, que também ocupa o cargo de diretor de marketing da Petrobrás e é 
responsável pela distribuição dos recursos publicitários da empresa". 

(...) 
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 Além das tais reportagens, chamou atenção o fato de localizar no sistema SIMBA, repasses 

entre 30/10/2006 e 22/03/2007 da REDE 21 para GAMECORP num valor aproximado de 

R$700.000,00, mesmo período dos fatos relatados nas reportagens acima. 

GAMECORP S A 30/10/2006 278.000,00 C REDE 21 COMUNICACOES LTDA 

GAMECORP S A 19/01/2007 220.000,00 C REDE 21 

GAMECORP S A 22/03/2007 200.000,00 C REDE 21 COMUNICACOES LTDA 

  698.000,00   

 

No ano de 2005 a empresa TELEMAR se tornou sócia da GAMECORP S/A, injetando na 

empresa um valor de aproximadamente 5 milhões de reais. 

 

“O deputado José Rocha (PFL-BA), que apresentou o requerimento aprovado na quarta-feira (24/08), 

lembra que a empresa de Trevisan intermediou a operação, na qual a Telemar investiu 5,2 milhões de reais 

para que a Gamecorp produzisse conteúdo para celulares. Amigo de Lula, Trevisan integra o Conselho de Ética 

da Presidência da República. 

José Rocha considera suspeita a operação, já que a Telemar tem entre seus acionistas o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e os fundos de pensão Petros (Petrobras) e Previ 

(Banco do Brasil).” 

Disponivel em: http://idgnow.com.br/mercado/2005/08/29/idgnoticia.2006-03-12.0100419496/ 

  

Ainda de acordo com a reportagem, após a injeção de capital da TELEMAR, a GAMECORP teve 

um salto em seu capital social de R$100.000 para cinco milhões de reais. 

“O deputado ressalta que, a partir de uma pequena empresa, a G4 Entretenimento e Tecnologia 

Digital, Fábio Luís conseguiu, em cerca de dois anos, associar-se à Telemar. 

‘Em termos patrimoniais, houve um salto de 100 mil reais (capital inicial da G4) para algo superior a 5 

milhões de reais (capital da Gamecorp)’, destaca.” 

A reportagem ainda revela que FABIO LUIS LULA DA SILVA possui como sócios KALIL e 

FERNANDO BITTAR, filhos de JACÓ BITTAR, conselheiro do PETROS na época, sendo que o PETROS, o 

PREVI e o BNDES eram acionistas da TELEMAR. 
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“A G4 tem como sócios Kalil Bittar e Fernando Bittar. Eles são filhos do ex-prefeito petista de Campinas 

Jacó Bittar que, atualmente, é conselheiro da Petros. ‘Está-se vendo dinheiro público, sob a guarda última do 

presidente da República, ser investido em empresa do filho do mesmo presidente’, afirma José Rocha.” 

 

 Notícia do site Valor, veiculada em 13/07/2005, revela que a Brasil Telecom realizava repasses 

para empresa GAMECORP por “meio de anúncio publicitário no programa de games que ela tinha na 

TV Bandeirantes e parte era pago em dinheiro”. Que o responsável por tal informação seria YON 

MOREIRA DA SILVA, então vice-presidente da Brasil Telecom: 

13/07/2005 - 13h03 

Executivo da BrT sente ter perdido negócio da Gamecorp para Telemar 

SÃO PAULO - O vice-presidente da Brasil Telecom, Yon Moreira da Silva, defendeu, há pouco, o interesse 
manifestado pela operadora na Gamecorp, desenvolvedora de games da qual um dos filhos do presidente Lula 
é sócio, e afirmou: "A Telemar fez um bom negócio" ao investir na compra de 35% do controle da companhia.  
 
Ele disse, inclusive, sentir a perda da parceria, após a transação da Telemar. Desde 2003, a Brasil Telecom 
comprava conteúdo em games da empresa, que ainda não estava formada oficialmente, mas representava no 
Brasil a americana G4, controlada pela Comcast. Parte do pagamento da BrT à empresa era feito por meio de 
anúncio publicitário no programa de games que ela tinha na TV Bandeirantes, e parte era pago em dinheiro. 
 
"É preciso desmistificar o fato de que essa companhia tenha sido criada em um mês e vendida no outro", 
afirmou o vice-presidente da BrT. Segundo ele, tanto o filho de Lula como seus três sócios na companhia 
trabalham no segmento de games há cerca de três anos, apesar da companhia Gamecorp ter sido formalizada 
no final de 2004, dentro do plano estratégico elaborado pela Trevisan para que ela buscasse recursos no 
mercado.  
 
Segundo Moreira, "os jogos eletrônicos estão entre os principais atrativos em termos de conteúdo para a 
população jovem" e, por isso, a Brasil Telecom se interessou. Conforme o executivo, a operadora, quando 
recebeu o plano estratégico elaborado pela Trevisan, fez uma proposta ainda preliminar de R$ 6,5 milhões por 
25% do controle. 

Depois de visitar o data room da empresa, no entanto, "vimos que o negócio valia muito mais que isso e, por 
decisão interna da empresa, não fizemos proposta formal". 

Ele defende a importância do negócio e elogia a decisão da Telemar. Segundo Moreira, a Brasil Telecom tem 
hoje mais de 100 mil clientes de banda larga que usam a conexão para jogos eletrônicos e geram uma receita 
"da ordem de R$ 15 milhões por ano" à companhia. 

(Taís Fuoco | Valor Online) 

https://noticias.uol.com.br/economia/ultnot/valor/2005/07/13/ult1913u33405.jhtm 
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Já a reportagem da EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO (http://memoria.ebc.com.br/ 

agenciabrasil/noticia/2005-09-21/dantas-diz-que-opportunity-nao-fechou-acordo-com-empresa-

de-fabio-lula-da-silva), publicada em 21/09/2005 - 17h34, traz a notícia de que DANIEL DANTAS, dono 

do OPORTUNITY, não teria entrado em acordo para associação com a empresa GAMECORP e que o 

valor de 5 milhões de reais era muito elevado que nem chegou ao Conselho de Acionistas da Brasil 

Telecom. 

“Daniel Dantas, dono do banco Opportunity, disse que não houve acordo entre a empresa de telefonia 

Brasil Telecom e a empresa Gamercorp, que pertence a Fabio Luiz Lula da Silva, filho do presidente da 

República. O banqueiro disse que apenas recentemente soube da negociação. Ele depõe em audiência 

conjunta nas comissões parlamentares de inquérito (CPIs) da Compra de Votos e dos Correios. 

De acordo com Dantas, o valor da proposta, R$ 5 milhões, era alto e não chegou ao conhecimento do 

Conselho de Acionistas da Brasil Telecom, do qual faz parte. 

‘O que o diretor da Brasil Telecom, Íon Moreira da Silva, me passou, é que a negociação ficou na fase 

exploratória e não foi concluída porque o preço pedido pela Gamecorp era muito alto’. Segundo Dantas, a 

empresa só concluiria a negociação se as perspectivas de crescimento apresentadas pela Gamecorp se 

confirmassem.” 

 

Foi encontrada no link http://www.tribunapr.com.br/noticias/gamecorp-teve-prejuizo-de-r-

3479-milhoes-em-2005/, reportagem com o título “Gamecorp teve prejuízo de R$ 3,479 milhões em 

2005”. 

“Gamecorp, empresa que tem Flávio Luis Lula da Silva, o Lulinha – filho do presidente Lula – entre seus sócios, 

publicou balanço referente a 2005 que mostra um prejuízo de R$ 3,479 milhões em suas operações. A empresa 

de produção de conteúdo para o público jovem, que aluga um espaço na grade da PlayTV, antiga Rede 21, 

esteve envolvida em denúncias neste ano devido à participação acionária da Telemar no negócio. Com a perda 

financeira em seu primeiro ano de atuação, a Gamecorp teve seu patrimônio líquido reduzido de R$ 5,2 

milhões para R$ 2,6 milhões. 

A Gamecorp surgiu da criação da BR4, uma associação entre a empresa G4, que tinha como sócios Lulinha e 

os irmãos Kalil e Fernando Bittar, e a Espaço Digital, que pertencia a Leonardo Badra Eid. Criada em outubro 

de 2004, a Gamecorp, que tinha capital social de R$ 10 mil, recebeu em janeiro de 2005 um aporte de R$ 2,7 

milhões – segundo informações, vindo da Telemar. Ao mesmo tempo, a empresa emitiu debêntures no valor 
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de R$ 2,5 milhões, que foram adquiridas pela Telemar Internet Ltda e convertidas em ações da Gamecorp no 

dia 31 de janeiro. Após essa operação, o capital da Gamecorp ficou dividido em 65% para a BR4 Participações 

e 35% para Telemar Internet. 

A Gamecorp iniciou suas atividades operacionais em março de 2005. Até o final daquele ano, a empresa teve 

receita operacional líquida de R$ 2,358 milhões e custos de serviços vendidos de R$ 2,948 milhões, registrando 

um prejuízo bruto de R$ 590 mil. As despesas operacionais somaram R$ 2,889 milhões, perfazendo assim o 

prejuízo final de R$ 3,479 milhões. 

Em suas notas explicativas, a Gamecorp informa que pagou obrigações sociais de R$ 120,421 mil em 2005, 

sendo R$ 49,481 mil em salários. A empresa possuía naquele exercício aplicações financeiras de R$ 1,580 

milhão em fundos de perfil conservador no Banco do Brasil e Banco Safra. As demonstrações financeiras são 

assinadas pelo diretor-presidente Leonardo Badra Eid e pelo diretor financeiro Marcos Adriano Veiga Silva.” 

 

Em 13/03/2006, no ano da reportagem acima acerca dos prejuízos da GAMECORP, ANDRÉ 

VAISMAN envia e-mail para LEONARDO EID, com cópias para FABIO LUIS LULA DA SILVA, MARCOS 

ADRIANO VEIGA, KALIL e FERNANDO BITTAR com o título ata. Neste encaminha uma ata de reunião 

da empresa, a qual teria ocorrido na mesma data do e-mail. (MATERIAL 1789/16 – SETEC/PR) 

Nota-se que na ata redigida, foi anotado “Verba Telemar – buscar solução rápida, mas 

enquanto isso Contenção Máxima de custos em absolutamente todas as áreas – contratações estão 

suspensas. Marketing vai frear temporariamente os pedidos e gravações junto ao Promo”, 

demonstrando assim preocupação do grupo em conter despesas enquanto não obtiverem recursos 

provenientes da Telemar. 

Assunto: ata  
De: André Vaisman /O=GAMECORP/OU=FIRST ADMINISTRATIVE 
GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=AVAISMAN 
Para:  Leonardo  Eid /O=GAMECORP/OU=FIRST ADMINISTRATIVE 
GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=LEid; Marcos Adriano Veiga /O=GAMECORP/OU=FIRST 
ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=MVeiga; Fernando Bittar 
/O=GAMECORP/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=FBittar; Fabio Silva 
/O=GAMECORP/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=FSilva; Kalil Bittar 
/O=GAMECORP/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=KBittar;  
Envio:  13/03/2006 11:48:46 

Segue em anexo 

 

Anexo: 13 de março.doc 
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REUNIÃO DE DIRETORIA – 13 de março 06 

 

Presentes – 

Todos 

 

• Prog Prod gravando campanha de lançamento do canal 
• BAND – J.Saad tem o documento devidamente acordado pelos advogados das partes em 

mãos. Prazo para assinatura, próxima sexta-feira dia 17/3. Caso não seja assinado, partir para 
elaboração do Plano B 

• Verba Telemar – buscar solução rápida, mas enquanto isso Contenção Máxima de custos em 
absolutamente todas as áreas – contratações estão suspensas. Marketing vai frear 
temporariamente os pedidos e gravações junto ao Promo. 

• Assessoria de Imprensa – André conversa com Claudinho para mudarmos o foco de 
discussão e divulgação para o Editorial. Buscar veículos realmente significativos 

• Marcos Adriano passará formulário padrão para externas – o objetivo é dar proteção quanto a 
fiscalização de equipamentos na rua 

• Marcos Adriano mudará a data de entrega das notas dos colaboradores 
• Móbile Fest em setembro. Fernando foi procurado para apoio e mídia do evento. 
• Fernando negocia contratação de gerente comercial da Nickelodeon 
• POP – site gaúcho quer patrocinar o programa Combo. 
• Java Sun – evento em abril. Nas mãos de Guto 
• Hopi Hari tem interesse em parceria com Game TV 
• SAMSUNG marcando reunião para tratar de WCG – acontece na Itália 
• Fernando conversará com Blanco a respeito de filmes de 2 minutos elaborados e produzidos 

pela família Carneiro BH. 

/img_08_15.E01/vol_vol2/Fernando B/Documents/Outlook/Fernando.pst>>Início de Pastas 
Particulares/Caixa de Entrada/GAME TV/ata 

 

No mês seguinte a esse email interno da GAMECORP que sugere contenção máxima de custos 

em todas as áreas e “Verba Telemar – buscar solução rápida” (ilustrando um panorama de prejuízos 

neste período inicial da associação entre GAMECORP e TELEMAR), mais precisamente em 

20/04/2006, são iniciados repasses periódicos das empresas ligadas ao Grupo OI, mediante 

transferência do valor de R$415.937,50 pela empresa TNL PCS S/A. Os repasses se mantiveram ao 

longo dos anos ao menos até 11/02/2016 pela empresa OI MOVEL S/A, no valor de R$821.650,04, 

ao que se tem notícia. Tais repasses foram verificados pela análise das movimentações bancárias da 

empresa GAMECORP S/A via sistema SIMBA. 
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 Cabe destacar que entre 2006 e 2016 foram identificados repasses totalizando o valor aproximado 

de R$81.898.439,15 das empresas TNL PCS, TELEMAR INTERNET, OI MÓVEL e INTERNET GROUP para 

GAMECORP S/A. 

TNL PCS R$56.592.450,39 

TELEMAR INTERNET R$1.637.382,25 

OI Móvel R$18.855.281,37 

INSTITUTO TELEMAR R$163.325,14 

IG R$4.650.000,00 

TOTAL R$ 81.898.439,15 

 

Matéria publicada em 11/01/2008 (http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ 

ult91u362402.shtml) indica que o banqueiro Daniel Dantas acusou os acionistas da OI/TELEMAR de 

corrupção de membros do governo PT, mencionando o investimento milionário da GAMECORP em 

2005. 

 

 

DEMÉTRIO AMONO, identificado em sua assinatura como Diretor de Publicidade da Play TV 

(GAMECORP), envia em 09/05/2008 (pós-fusão com o Grupo GOL), e-mail para JONAS SUASSUNA, 
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KALIL BITTAR, FABIO LUIS LULA DA SILVA, LEONARDO EID, ANDRÉ VAISMAN, FERNANDO BITTAR, 

MARCOS ADRIANO VEIGA, PAULO LEAL, com cópia para RENATA MOREIRA, TESSIA RISSON e MARIE 

MOURAD. (MATERIAL 1789/2016 SETEC/PR) 

 Neste e-mail, faz a apresentação dos resultados obtidos pela equipe comercial nos últimos 12 

meses. 

 Neste, chama atenção o fato de DEMÉTRIO descartar os resultados obtidos junto a “Brasil 

Telecom” (leia-se “grupo OI/BrT”) e justificar tal medida dizendo que “por ser uma verba política 

poderia distorcer os resultados”. 

  

Assunto: FW: PLANILHA ATUALIZADA. 

De: Demetrio Amono /O=GAMECORP/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=DAMONO 

Para: jonas@golgrupo.com.br; Kalil Bittar /O=GAMECORP/OU=FIRST ADMINISTRATIVE 

GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=KBittar; Leonardo Eid /O=GAMECORP/OU=FIRST ADMINISTRATIVE 

GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=LEid; Fabio Silva Gmail fabiollsilva@gmail.com; André Vaisman /O=GAMECORP/OU=FIRST 

ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=AVaisman; Fernando Bittar /O=GAMECORP/OU=FIRST ADMINISTRATIVE 

GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=FBittar; Marcos Adriano Veiga /O=GAMECORP/OU=FIRST ADMINISTRATIVE 

GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=MVeiga; pauloleal@startv.com.br;  

CC: Renata Moreira /O=GAMECORP/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=RMoreira; Tessia Risson 

/O=GAMECORP/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=TRisson; Marie Mourad 

/O=GAMECORP/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=MMourad;  

Envio: 09/05/2008 19:27:00 

Caros, 

Para conhecimento de todos abaixo está o resultado obtido pela equipe comercial nos últimos 12 meses. Foram 
expurgados os números de Brasil Telecom que por ser  uma verba política poderia distorcer os resultados .  

Os números ainda modestos sao muito significativos quando consideramos a expressiva taxa de crescimento. 

 Também devemos destacar a conquista de 28 clientes importantes no período. 

 A curva de crescimento permanece ascendente em 2008, mas o crescimento é lento e para acelerar esta tendência temos 
que ter investimentos na grade e na cobertura,além de investimentos em comunicaçao. 

Também vale esclarecer que audiencia não é commoditie, não basta ter audiencia, precisamos ter conteúdo diferenciado 
para atrair investimentos.  

O mercado publicitário não funciona como o mercado de açoes,os investimentos não migram de acordo com o movimento 
de audiencia, este processo é lento e deve ser perseguido a longo prazo.O mercado é conservador e as referências são 
muito sólidas. 

Enfim , espero que este balanço sirva como reflexão. 

Demetrio Amono 

Diretor de Publicidade 
Tel.:  (11) 3131-1252 
Cel.: (11)7320-3240 
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Cel:  (11) 8379-8378 
damono@playtv.com.br 

/img_08_15.E01/vol_vol2/Fernando B/Documents/Outlook/Fernando_260707.pst>>Início de Pastas 

Particulares/Caixa de Entrada/Play TV/FW: PLANILHA ATUALIZADA. 

 

Reportagem da revista VEJA, publicada em 23/02/2017, traz a informação de que YON 

MOREIRA DA SILVA, teria se utilizado do acesso com FABIO LUIS LULA DA SILVA e KALIL BITTAR para 

conseguir audiência com o ex-presidente LULA, audiência esta que não foi registrada na agenda 

oficial do Palácio do Planalto. 

“Operação Telemar-Brasil Telecom só se realiza se Lula fizer um decreto para beneficiar seus amigos e sócios 

de seu filho 

... 

Antes de entrar o dinheiro da Telemar o lobby da dupla Lulinha-Kalil era feito justamente em favor da 

concorrente, a Brasil Telecom. Com a ajuda de Lulinha e Kalil, Yon Moreira da Silva, da Brasil Telecom, 

conseguiu ser recebido pelo presidente Lula em uma audiência que, curiosamente, não constou da agenda 

oficial do Palácio do Planalto. (…)  

O auxílio de Lulinha e Kalil ao então diretor da Brasil Telecom é grave à luz de uma informação adicional: o 

encontro ocorreu no mesmo período em que o representante da empresa pagava 60.000 reais mensais a 

Lulinha e Kalil a pretexto de patrocinar um programa de games da dupla exibido pela Rede Bandeirantes. Essa 

é a mais simples e clara demonstração de um lobby empresarial junto ao governo: a Brasil Telecom 

patrocinava Lulinha e Kalil e, ao mesmo tempo, a dupla abria as portas da sala do presidente da República à 

Brasil Telecom. Parece inocente. Não é. Como esses encontros ocorreram a portas fechadas e como os 

interesses das teles eram (e são) bilionários, qualquer simpatia do governo por um ou outro contendor é 

decisiva...” 

https://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/operacao-telemar-brasil-telecom-so-se-realiza-se-lula-fizer-um-

decreto-para-beneficiar-seus-amigos-e-socios-de-seu-filho/ 

 

Apenas para registros, consignamos os principais destinatários de recursos da GAMECORP: 

• R$70.869,74 para A ILHA AUDIO E VIDEO E EVENTOS LTDA entre 06/05/2005 e 06/04/2006, 

empresa ligada a LEONARDO EID BADRA; 
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• R$89.031,84 para BITT BUSINESS INT. EM TEC. PARA TELECOM entre 09/03/2015 e 

08/06/2015, empresa de Kalil Bittar; 

• R$324.064,04 para CALLIANDRA CONSULTORIA LTDA entre 06/07/2007 e 06/02/2009, 

empresa ligada a LEONARDO EID BADRA; 

• R$573.931,40 para COSKIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESA entre 2011 e 2015, 

empresa ligada a FERNANDO BITTAR; 

• R$ 1.314.800,31 para ESPACO DIGITAL SERVICOS entre 2005 e 2009, empresa ligada a 

LEONARDO EID BADRA; 

• R$259.122,43 para FABIO LUIS L. SILVA entre 2005 e 2007; 

• R$258.550,06 para FERNANDO BITTAR entre 2005 e 2007; 

• R$4.158.340,67 para G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL entre 2007 e 2015; 

• R$335.528,33 para LEONARDO BADRA EID entre 2005 e 2007; 

• R$531.873,40 para RENATA DE ABREU MOREIRA – ME; 

• R$617.700,00 para LLF Participações em 2015. A LLF tem como sócios KALIL BITTAR e FABIO 

LUIS LULA DA SILVA; (https://www.infoplex.com.br/perfil/cnpj/13432855000133) 

 

 

8.1. REPASSES da agência PPR à GAMECORP e o prejuízo de R$ 3 milhões na PETROBRÁS 

 

Entre 15/04/2005 e 15/03/2006, a GAMECORP SA recebeu aproximadamente 

R$3.000.000,00 da PPR - Profissionais de Publicidade Reunidos S.A., CNPJ 05.411.322/0002-28, que 

tem Otto de Barros Vidal Junior e Gustavo Rafael Moreira Giudice como diretores e Roberto Pereira 

Tourinho Dantas como presidente. 

Merece destaque o fato de ROBERTO PEREIRA TOURINHO DANTAS ser primo de DANIEL 

VALENTE DANTAS, acionista do Brasil Telecom S/A. Além disto causou espécie verificar que a 

suspensão dos repasses realizados pela PPR PROFISSIONAIS PUBLICIDADE R LTDA para GAMECORP 

S/A ocorreu em 15/03/2006, exatamente um mês antes do início dos repasses da TELEMAR para a 

GAMECORP, já que em 20/04/2006 houve um repasse inicial de R$ 415.937,47 da TNL PCS S/A para 

a GAMECORP. 
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Observa-se que a data de fundação da empresa GAMECORP S/A é 01/12/2004 e praticamente 

após quatro meses de sua fundação começam os repasses da PPR PUBLICIDADE. 

(http://www.sociosbrasil.com/nome/marcos-adriano-veiga-silva) 

GAMECORP S.A. 15/04/2005 214.809,05 C PPR PROFISSIONAIS PUBLICIDADE R LTDA 

GAMECORP S.A. 16/05/2005 214.809,05 C PPR PROFISSIONAIS PUBLICIDADE R LTDA 

GAMECORP S A 15/07/2005 214.809,05 C PPR PROFISSIONAIS PUBLICIDADE R LTDA 

GAMECORP S A 16/08/2005 214.809,05 C PPR PROFISSIONAIS PUBLICIDADE R LTDA 

GAMECORP S A 15/09/2005 214.809,05 C PPR PROFISSIONAIS PUBLICIDADE R LTDA 

GAMECORP S A 16/11/2005 214.809,05 C PPR PROFISSIONAIS PUBLICIDADE R LTDA 

GAMECORP S A 17/11/2005 199.742,40 C PPR PROFISSIONAIS PUBLICIDADE R LTDA 

GAMECORP S A 15/12/2005 199.742,40 C PPR PROFISSIONAIS PUBLICIDADE R LTDA 

GAMECORP S A 16/01/2006 415.937,47 C PPR PROFISSIONAIS DE PUBLICIDA 

GAMECORP S A 15/02/2006 415.937,47 C PPR PROFISSIONAIS PUBLICIDADE R LTDA 

GAMECORP S A 15/03/2006 415.937,47 C PPR PROFISSIONAIS PUBLICIDADE R LTDA 

  2.936.151,51   

 

 A PPR PROFISSIONAIS DE PUBLICIDADE foi citada na delação de ADIR ASSAD, o qual declarou 

existir uma movimentação de aproximadamente 23 milhões de reais entre 2004 e 2011, sendo estes 

repasses tendo como origem a PPR PROFISSIONAIS DE PUBLICIDADE e destinatário a empresa ROCK 

STAR ENTERTAINMENT S/C LTDA: 
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 No âmbito das apurações da Lava Jato, já foi apurado pelo LAUDO 10/2016 – 

SETEC/SR/DPF/PR demonstra que a PPR recebeu aproximadamente R$9.500.000,00 da ANDRADE 

GUTIERREZ, porém tal repasse não apresenta contemporaneidade com os repasses da PPR para 

GAMECORP: 

III.3.4 - Pagamentos a outras empresas prestadoras de serviços 

111.  Considerando  que  os  pagamentos  realizados  pela  Andrade  Gutierrez  a empresas investigadas 

suspeitas de lavagem de capitais foram contabilizados, de forma geral, nas contas contábeis “Alugueis” e 

“Prestação de serviços por PJ”, do grupo contábil “Custos e Despesas”, a perícia procedeu  à  compilação dos 

pagamentos efetuados a outras  empresas  e contabilizados nessas contas, detalhados nas subseções 

seguintes. 

112.  Registra-se  que  os  montantes  apresentados  nas  tabelas  desse  capítulo  se referem a valores 

aproximados, tendo em vista as  limitações relatadas nos parágrafos 19 e 20, bem como pelo fato de que há 

diversos registros de estornos nas contas objeto desse estudo. 

113.  Cumpre destacar também que os valores apresentados nessa seção se referem ao reconhecimento  

contábil em contas de custo ou despesa, e correspondem a valores brutos, antes  das  retenções  na  fonte  de  
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tributos  e  contribuições  sociais.  Ou  seja,  os  valores efetivamente depositados em contas bancárias dos 

fornecedores são em valores  inferiores  aos apresentados nesse capítulo. 

... 

III.3.4.2  -  PAGAMENTOS  CONTABILIZADOS  COMO  “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ” 

116.  Foram  compilados  os  pagamentos  realizados  a  fornecedores/prestadores  de serviço  contabilizados 

em contas de  prestação de serviços por PJ, especialmente nas rubricas “41011100011-Custo dos Serviços-

Prestação  de  Serviços  por PJ”  e  “41021100011–Despesas Administrativas–Prestação  de serviços  por PJ”.  

Adicionalmente,  efetuou-se uma classificação acerca  da  natureza  dos  serviços  prestados,  a  partir  da  

descrição  contida  no  histórico  dos lançamentos contábeis. Os serviços prestados foram agrupados nas 

seguintes categorias: 

- Consultorias / Assessorias diversas; 

- Empresas no Exterior; 

- Eventos; 

- Publicidade / Marketing / Gráfica; 

- Serviços advocatícios / Assessoria jurídica; 

- Serviços de engenharia; 

- Serviços de informática / Software; 

- Outros serviços diversos / Serviços não especificados. 

 

117.  Os  lançamentos  envolvendo  as  contas  “Prestação  de  Serviços  por  PJ”  estão detalhados  no  

Apêndice  Q  deste  laudo,  em  mídia  anexa.  Os  principais  fornecedores beneficiários  dos  pagamentos  

contabilizados  nessas  contas  estão  sintetizados  na  Tabela  43. 

Em razão do extenso volume de dados, utilizou-se como ponto de corte  os lançamentos de valor superior a 

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 

Tabela 43: Fornecedores relacionados às contas de “Prestação de Serviços por PJ”. 

 

 

Também foi encontrada na internet, diversas notícias dando conta de que RENATO PEREIRA, 

marqueteiro de SERGIO CABRAL, em sua delação premiada homologada pelo ministro do STF EDSON 

FACHIN, teria delatado duas agências de publicidade, sendo uma delas a PPR. De acordo com O 

GLOBO, o delator teria dito que “Sérgio Cabral, Eduardo Paes e Luiz Fernando Pezão relata que as 

duas agências eram usadas para simular contratos que serviam para montar o caixa dois de 
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campanhas eleitorais no Rio de Janeiro”. Disponível em: http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-

jardim/post/marqueteiro-de-cabral-delata-agencias-de-propaganda.html 

LAVA-JATO 

Marqueteiro de Cabral delata agências de propaganda 
POR LAURO JARDIM  

08/10/2017 06:58 

 

 

Duas agências de propaganda aparecem na delação premiada de Renato Pereira , recém-homologada por 

Edson Fachin — a Propeg (dona inclusive de várias estatais federais, incluindo a Caixa, Correios e Petrobras) 

e a PPR (dona da NBS e da Quê). 

O marqueteiro de Sérgio Cabral, Eduardo Paes e Luiz Fernando Pezão relata que as duas agências eram 

usadas para simular contratos que serviam para montar o caixa dois de campanhas eleitorais no Rio de 

Janeiro.  

(Atualização, às 11h59. A assessoria da Propeg enviou a seguinte nota oficial: "A Propeg esclrece que 

desconhece o teor de possíveis acusações e que nunca fez campanha para nenhum dos três políticos citados. 

A agência segue um programa de Integridade e Compliance que norteia suas ações" A coluna mantém o que 

foi publicado) 
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(Atualização, às 19h36. A Assessoria da NBS enviou a seguinte nota: "A NBS esclarece que jamais atendeu a 

contas da Prefeitura ou do Governo do Rio de Janeiro. A agência desconhece o teor da nota publicada e 

assegura que sempre seguiu severas regras de compliance nos seus contratos com clientes e fornecedores, 

tendo regularmente todos os seus processos internos auditados". A coluna mantém o que foi publicado) 

 

 Reportagem publicada em 20/11/2005, revela que no ano de 2005, a “Rede Interamericana 

de Comunicação (que é a agência Quê, do grupo PPR)”, estaria envolvida com o prejuízo de 

aproximadamente 3 milhões de reais na PETROBRAS segundo apontamentos do TCU. 

TCU aponta prejuízo de R$ 3 mi na Petrobras 

LUCIANA BRAFMAN 

 
Pagamentos indevidos de comissões de agências de publicidade causaram um prejuízo de cerca de R$ 3 milhões à 
Petrobras, segundo auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU). As informações da fiscalização indicam que serviços 
contratados não foram prestados pelas agências. 

As agências recebem de comissão uma taxa de 20% sobre o valor dos contratos com seus clientes. Assim, o questionamento 
do TCU faz referência a serviços com custo em torno de R$ 15 milhões. 

O ministro-relator do TCU Guilherme Palmeira autorizou na semana passada o envio para a CPI dos Correios, para a Casa 
Civil e para a Procuradoria Geral da República de cópias do relatório -que é preliminar- com essa e outras constatações de 
irregularidades apontadas na Petrobras. 

"Segundo aponta o relatório, somente o pagamento indevido de honorários pelas agências de propaganda, a dita "comissão 
da agência", teria causado prejuízos à Petrobras da ordem de mais de R$ 2,870 milhões, visto que em momento algum os 
serviços teriam sido efetivamente prestados pela agência", diz um trecho do comunicado de Palmeira ao plenário. 

A estatal e as agências Duda Mendonça & Associados, F/Nazca e Rede Interamericana de Comunicação (que é a agência 
Quê, do grupo PPR) foram chamadas pelo TCU para darem suas explicações até a última sexta-feira. A Petrobras, a 
F/Nazca e a Rede Interamericana de Comunicação negam as irregularidades e dizem que os serviços foram prestados 
corretamente, com a remuneração devida. Já a Duda Mendonça & Associados não respondeu o pedido de entrevista da 
Folha. 

As outras irregularidade citadas no comunicado são "subcontratação indevida, ausência de cotações de preços e licitação, 
fracionamento de despesa e realização de despesas com festividades". 

Em seu despacho, Palmeira alerta a CPI, a Casa Civil e a Procuradoria que a questão ainda não foi apreciada 
conclusivamente pelo TCU. O envio dos relatórios visa subsidiar os trabalhos de investigação desses órgãos. 

A auditoria é parte de um processo aberto para fiscalizar os contratos de publicidade e propaganda firmados pela Petrobras 
a partir de 2002, e procedimentos licitatórios na área de Comunicação Institucional da empresa. 

Em setembro, técnicos do TCU já tinham promovido uma varredura nos contratos da Unidade de Negócios da Petrobras 
na Bahia e identificaram indícios de superfaturamento estimados em cerca de R$ 55 milhões, além de suposto 
direcionamento em licitações da estatal. O relatório do TCU propôs a retenção de R$ 3,199 milhões em pagamentos a 
serem feitos às firmas contratadas. 
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Em 12 contratos, foram listadas 34 irregularidades, que incluem serviços pagos e não realizados, lucros e despesas 
financeiras elevadas, atas de reuniões "forjadas" e alíquotas de impostos incidentes sobre os serviços maiores do que a 
legislação estabelece. Alguns indícios são "gravíssimos". 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2011200520.htm  

 Foi localizado no site no TCU, o processo 020.841/2005-5, como relator GUILHERME 

PALMEIRA: 

(...)46. Assim, consideramos que as razões de justificativa expostas pelos responsáveis não suprimem a 

irregularidade constatada de infração a dispositivo legal e ao próprio regulamento da Companhia, pela 

extrapolação do limite de 25% nos aditivos aos contratos de publicidade firmados entre a Petrobras e as 

agências: Duda Mendonça, F/Nazca e Interamericana. Pelo Acórdão 1.329/2003-Plenário, este Tribunal 

determinou à Petrobras que atente para o disposto no art. 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93, apenas celebrando 

termos aditivos de valores superiores a 25% do valor inicial contratado nas hipóteses excepcionais previstas 

na Decisão 215/99-Plenário; no entanto, a deliberação se encontra sob efeito suspensivo, por causa de 

recurso impetrado pela Petrobras. Por causa disso, deixamos de considerar a irregularidade como 

reincidência, fato que agravaria a penalidade dos responsáveis. 

... 

51. A Campanha de Auto-suficiência em petróleo foi elaborada pelas agências contratadas pela Petrobras: 

Duda Mendonça & Associados Ltda. (contrato 610.2.213.03.9), F/Nazca S&S Publicidade Ltda. (contrato 

610.2.215.03.4) e Rede Interamericana de Comunicação S/A (contrato 610.2.212.03-6). O valor de R$ 45 

milhões foi dividido igualmente entre as três agências responsáveis pelo atendimento da conta de publicidade 

da Petrobras (item 22 desta instrução). 

... 

53. Os responsáveis apresentaram razões de justificativa, em virtude dos aditivos assinados contrariarem a 

Lei de Licitação e o Decreto que aprovou o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da 

Petrobras, que não justificam as irregularidades constatadas com relação aos contratos de publicidade das 

três agências que prestam serviços a Petrobras (itens 36/45 desta instrução). 

... 

III - rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Wilson Santarosa, CPF: 246.512.148-00, Gerente 

Executivo de Comunicação Institucional da Petrobras, e Luís Antônio de Carvalho Vargas, CPF: 352.624.787-

00, Gerente de Propaganda da Petrobras, nos termos do art. 250, § 2º, do RITCU, em virtude da assinatura 

dos aditivos n.ºs 2, 4, 5, 6 e 7 dos contratos n.º 610.2.215.03-4 (F/Nazca S&S Publicidade Ltda.), n.º 

610.2.213.03-9 (Duda Mendonça e Associados Ltda.) e n.º 610.2.212.03-6 (Rede Interamericana de 

Comunicação S/A), extrapolando o limite de 25% estabelecido no item 7.2.b do Decreto n.º 2.745/98 e no 

art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/1993, aplicando-lhes a multa prevista no inciso II do art. 58 da Lei n.º 

8.443/92; 
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... 

Em primeiro lugar, observa-se que as Representações tiveram por objeto denunciar, em linhas gerais, 

possíveis irregularidades nas renovações dos contratos celebrados entre a estatal e as empresas de 

publicidade Duda Mendonça e Associados Ltda., F/Nazca S&S Publicidade Ltda. e Rede Interamericana de 

Comunicação S/A, haja vista a extrapolação do limite de 25% estabelecido no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 

8.666/1993 e o envolvimento da primeira empresa em esquemas de corrupção evidenciados nos trabalhos de 

investigação de Comissões Parlamentares de Inquérito em curso no Congresso Nacional. Em conseqüência, 

segundo os autores, deveria ser sustada a “Campanha de Auto-Suficiência dos Brasil em Petróleo”, ainda mais 

se considerada a possibilidade de utilização dessa campanha para fins eleitorais. 

Tais falhas foram, de certa forma, reconhecidas pela própria estatal, pois, em agosto de 2005, ao ser 

autorizada a deflagração de certame licitatório para a contratação de agências de publicidade em 

substituição aos atuais contratos, anunciou-se a realização de estudos pormenorizados, abrangentes e 

criteriosos que atendessem às necessidades da empresa em um cenário de grandes mudanças, desafios e 

expansão de suas atividades. Para tanto, seria procedida até mesmo uma análise dos custos de publicidade 

no país e no exterior, com o objetivo de adequar o orçamento da licitação, evitando-se, assim, o sub-

dimensionamento dos recursos a serem alocados. 

De outra parte, cumpre explicitar - no tocante à afirmação contida na instrução no sentido de que em 

fevereiro de 2005, data da celebração do aditivo n.º 2, os valores dos contratos já haviam sido extrapolados 

- que tal situação foi cabalmente constatada apenas em relação à empresa Rede Interamericana (30%), pois 

nas demais as majorações situaram-se em torno de 25% (F/Nazca-23% e Duda Mendonça-26%). [Foram 

utilizados como base de cálculo os montantes iniciais atualizados de cada empresa (incluindo o aditivo n.º 1, 

de acordo com as instruções), conforme estabelecido na legislação]. 

(...) 

Disponível em:  

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=41434f5244414f2d434f4d504c45544f2d3236373832&sort=RELEVANC

IA&ordem=DESC&bases=ACORDAO-

COMPLETO;&highlight=&posicaoDocumento=0&numDocumento=1&totalDocumentos=1 

 

 Verificou-se que no ano de 2005 a REDE INTERAMERICANA DE COMUNICAÇÃO também 

realizou repasses para GAMECORP de acordo com o sistema SIMBA. 

GAMECORP S.A. 15/06/2005 214.809,05 C 
REDE INTERAMERICANA DE COMUN 
S/A 

GAMECORP S A 17/10/2005 214.809,05 C 
REDE INTERAMERICANA DE COMUN 
S/A 
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GAMECORP S A 20/12/2005 216.195,07 C 
REDE INTERAMERICANA DE 
COMUNICACAO S A 

  
   

R$645.813,17    

 

 Ao analisar os pagamentos das empresas PPR e REDE INTERAMERICANA, percebeu-se que os 

valores pagos pela REDE INTERAMERICANA ocorriam geralmente em meses que não existia repasses 

da PPR e em valores iguais. Somente no mês 12/2005 que as duas empresas realizaram repasses, 

porém, totalizando o valor que seria repassado pela PPR a partir daquele mês. 

GAMECORP S.A. 15/04/2005 214.809,05 C PPR PROFISSIONAIS PUBLICIDADE R LTDA 

GAMECORP S.A. 16/05/2005 214.809,05 C PPR PROFISSIONAIS PUBLICIDADE R LTDA 

GAMECORP S.A. 15/06/2005 214.809,05 C REDE INTERAMERICANA DE COMUN S/A 

GAMECORP S A 15/07/2005 214.809,05 C PPR PROFISSIONAIS PUBLICIDADE R LTDA 

GAMECORP S A 16/08/2005 214.809,05 C PPR PROFISSIONAIS PUBLICIDADE R LTDA 

GAMECORP S A 15/09/2005 214.809,05 C PPR PROFISSIONAIS PUBLICIDADE R LTDA 

GAMECORP S A 17/10/2005 214.809,05 C REDE INTERAMERICANA DE COMUN S/A 

GAMECORP S A 16/11/2005 214.809,05 C PPR PROFISSIONAIS PUBLICIDADE R LTDA 

GAMECORP S A 17/11/2005 199.742,40 C PPR PROFISSIONAIS PUBLICIDADE R LTDA 

GAMECORP S A 15/12/2005 199.742,40 C PPR PROFISSIONAIS PUBLICIDADE R LTDA 

GAMECORP S A 20/12/2005 216.195,07 C REDE INTERAMERICANA DE COMUN S/A 

GAMECORP S A 16/01/2006 415.937,47 C PPR PROFISSIONAIS DE PUBLICIDA 

GAMECORP S A 15/02/2006 415.937,47 C PPR PROFISSIONAIS PUBLICIDADE R LTDA 

GAMECORP S A 15/03/2006 415.937,47 C PPR PROFISSIONAIS PUBLICIDADE R LTDA 

  
R$3.581.964,68 

  

 

Ainda relacionado a PPR – Profissionais de Publicidade Reunidos S/A, durante a OPERAÇÃO 

LAVA JATO 11 – A ORIGEM, foi apreendido pela equipe SP-02 que tinha como alvo a empresa BORGHI 

LOWE PROPAGANDA E MARKETING, Auto de Apreensão 782/2015, contrato e aditivos contratuais 

envolvendo a PPR Publicidade e a PETROBRAS. 
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 De acordo com os Autos nº 5014497-09.2015.4.04.7000 a BORGHI LOWE PROPAGANDA E 

MARKETING também aparece relacionada ao ex-deputado ANDRE VARGAS: 

“Em diligência, a Receita Federal recebeu informações das empresas ENOISE ESTUDIOS DE 

PRODUÇÃO; LUIZ PORTELA PRODUÇÕES; CONSPIRAÇÃO FILMES S/A; SAGAZ DIGITAL PRODUÇÕES DE VIDEOS 

E FILMES e ZULU FILMES LTDA- de que a LSI e a LIMIAR não prestaram serviços para essas sociedades. 

As empresas acrescentaram que os pagamentos em favor das empresas ligadas a ANDRE VARGAS 

ocorreram em razão de solicitação da BORGHI LOWE PROPAGANDA E MARKETING, a qual seria representada 

por RICARDO HOFFMANN e de MONICA CUNHA” 

... 

Em suma, extrai-se dos autos que a BORGHI repassava o bônus de volume a que tinha direito à 

empresa ligadas a ANDRE VARGAS, LSI e LIMIAR. Não há nenhuma justificativa para a BORGHI destinar o bônus 

de volume para tais empresas que, ao que tudo indica, não prestavam qualquer serviço que justificasse os 

recebimentos. 
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A única hipótese concreta para os recebimentos era a condição do então deputado federal e vice-

presidente da Câmara dos Deputados, ANDRE VARGAS que, da análise dos fatos, recebeu tais vantagens 

indevidas em razão do cargo público. 

 

 

 8.2. Início dos REPASSES contínuos do GRUPO OI para a GAMECORP e entrada da ANDRADE 
GUTIERREZ no cartel da PETROBRÁS 

 

Como já frisado anteriormente, em 13/03/2006, época em que a imprensa noticiava prejuízos 

sofridos pela GAMECORP em 2005, pós associação com a TELEMAR, ANDRÉ VAISMAN envia e-mail 

para LEONARDO EID, com cópias para FABIO LUIS LULA DA SILVA, MARCOS ADRIANO VEIGA, KALIL e 

FERNANDO BITTAR, contendo uma ata de reunião da empresa daquele mesmo dia. (MATERIAL 

1789/16 – SETEC/PR) 

Constou na ata redigida: “Verba Telemar – buscar solução rápida, mas enquanto isso 

Contenção Máxima de custos em absolutamente todas as áreas – contratações estão suspensas. 

Marketing vai frear temporariamente os pedidos e gravações junto ao Promo”, demonstrando assim 

preocupação do grupo em conter despesas enquanto não obtiverem recursos provenientes da 

Telemar.  

No mês seguinte a esse email interno da GAMECORP que sugere contenção máxima de custos 

em todas as áreas e “Verba Telemar – buscar solução rápida”, mais precisamente em 20/04/2006, 

são iniciados repasses periódicos das empresas ligadas ao Grupo AG/OI, mediante transferência do 

valor de R$415.937,50 pela empresa TNL PCS S/A., repasses esses que somaram, até fevereiro de 

2006, cerca de R$ 82 milhões. 

 Nos Autos nº 5024251-72.2015.404.7000 (evento 6, PROMOÇÃO1) da Operação Lava Jato, 

referente à representação pelas buscas na fase 14 (Erga Omnes), o MPF consignou, “o colaborador 

PEDRO   BARUSCO consolidou inclusive tabela, onde apontou grande parte dos referidos contratos 

onde houve promessa e pagamento de vantagens indevidas pelas empreiteiras. Especificamente no   

que   diz   respeito a Andrade Gutierrez foram especificados 6 (seis) grandes contratos, firmados entre 

os anos de 2006 e 2010”. 
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O contrato mais antigo apontado por PEDRO BARUSCO foi assinado no 19/07/2006, ou seja, 

apenas três meses após a data do primeiro repasse realizado pela TNL PCS SA para empresa 

GAMECORP. 

Porém chama atenção em RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE AUDITORIA do Tribunal de 

Contas da União (TC 007.353/2008-8, disponível em  

www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/ .../AC_3005_48_15_P.doc) que a contratação 

do Consórcio Amazonas Gás (empresas Andrade Gutierrez/Carioca Engenharia) se deu de forma 

direta após o fracasso da licitação realizada, devido aos preços excessivos praticados pelos licitantes, 

fato que possivelmente permitiu ao Consórcio Amazonas Gás saber que seria contratado antes da 

data da assinatura do referido contrato. 

 “(...) 

3. Para a implantação do trecho referente ao Lote B1, com extensão de 196,6 km, foi 

emitido o Convite 002/2005 para empresas selecionadas. A licitação redundou fracassada 

ante os preços excessivos praticados pelos licitantes. 

4. Foi então realizada a contratação direta do Consórcio Amazonas Gás (empresas 

Andrade Gutierrez/Carioca Engenharia) – contrato TUM 03/2006, assinado em 19/07/2006, 

no valor inicial de R$ 666,7 milhões, sob o regime de empreitada por preços unitários. 

5. Esse valor inicial da contratação foi aditivado em R$ 561,9 milhões, o que equivale ao 

porcentual aproximado de 84,3% e extrapola os limites máximos de 25% estabelecidos no 

item 7.2, alínea ‘b’, do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petróleo 

Brasileiro S.A. (aprovado mediante o Decreto 2.745/1998) e no art. 65, § 1º, da Lei 

8.666/1993. 

(...)” 
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 O LAUDO Nº 0158/2016-SETEC/SR/DPF/PR, confeccionado pelos Peritos Criminais Federais 

JOÃO JOSÉ DE CASTRO BAPTISTA VALLIM e REGIS SIGNOR, possui como objeto “as licitações vencidas 

pela Construtora Andrade Gutierrez S/A., individualmente ou em consórcio, juntamente à Área de 

Engenharia da Petrobras, no período de 2003 a 2014”, conforme apresentado na tabela abaixo: 

 

 

 

 É possível verificar que o contrato mais antigo identificado no laudo também está relacionado 

ao ano de 2006. Destaca-se que a “Planilha eletrônica contendo informações sobre licitações 

realizadas entre os anos de 2003 e 2014”, foi “encaminhada pela Petrobras pelo Ofício 4469/2015 – 

JURIDICO/GGMR/JCA/CCDP”. 

V.2 – Descrição dos convites examinados 

V.2.1 – Convites relativos ao Contrato n.º 0800.0031362.07.2 21. O contrato em epígrafe foi iniciado em 

21/05/2007, firmado entre a Petrobras S/A e o Consórcio Andrade Gutierrez/Mendes Junior (CNPJ n.º 

08.800.417/0001-40) e se refere aos serviços on-site da carteira de gasolina da REGAP.  

22. Em 31/08/2006, a Petrobras realizou a abertura do primeiro convite (Convite 0095076.05-8), cujas 

propostas apresentadas (três) foram todas desclassificadas por preços excessivos, conforme indicado na 

Tabela 2. 

23. Posteriormente, em 17/11/2006, a Petrobras realizou um segundo convite (Convite 0268411.06-8), com 

as mesmas empresas convidadas, cujas propostas apresentadas (duas) foram desclassificadas por preços 

excessivos, conforme indicado na Tabela 3. 
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24. Em razão das duas licitações frustradas a Petrobras realizou um processo de contratação por meio de 

Dispensa de Licitação, negociando diretamente com o Consórcio Andrade Gutierrez/Mendes Junior, empresa 

que havia apresentado a proposta de menor valor na segunda licitação.  

25. Decorrente do processo de negociação por meio da Dispensa de Licitação, a Petrobras encerrou as 

negociações pelo valor de R$ 711.924.823,57 (setecentos e onze milhões, novecentos e vinte e quatro mil, 

oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos), 25,7% acima da revisão da Estimativa da Petrobras, 

calculada em R$ 566.420.451,59 (quinhentos e sessenta e seis milhões, quatrocentos e vinte mil, quatrocentos 

e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos) 

 

Ainda corroborando com o início dos repasses, o Ministério Público Federal destacou na 

denúncia envolvendo o Grupo Andrade Gutierrez (ação penal 5036518-76.2015.404.7000): 

“os recursos ilícitos que transitam no infográfico, mediante sucessivas operações de lavagem, são 

originários dos pagamentos efetuados pela PETROBRAS à CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA, 

isoladamente ou em consórcio com outras empreiteiras, em decorrência de contratos para execução de obras 

e serviços no CENPES-CIPD20, localizado no Rio de Janeiro/RJ, no COMPERJ21, localizado no Rio de Janeiro/RJ, 

na refinaria REPLAN, localizada em Paulínia/SP, no túnel do gasoduto GASDUC III, localizado em Cachoeiras de 

Macacu/RJ, no trecho B1 do gasoduto URUCU-MANAUS, localizado entre Coari/AM e Anamã/AM, na refinaria 

RLAM, localizada em São Francisco do Conde/BA, na refinaria REGAP, localizada em Betim/MG, e no Terminal 

de Regaseificação da Bahia – TRBA, localizado em Salvador/BA. Finalmente, conforme será detalhadamente 

imputado ao longo desta peça, grande parte dessas movimentações financeiras encontraram amparo “formal” 

em contratos de consultoria e de prestação de serviços ideologicamente falsos, bem como em emissões de 

notas fiscais “frias”: 
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III.3.1. Delitos de corrupção referentes ao contrato TUM 003/06-AM – Gasoduto URUCU-MANAUS - Consórcio 

AMAZONAS GAS Em datas ainda não precisadas, mas certo que compreendidas entre o ano de 2006281 e o 

dia 25/02/2010282 OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, ELTON NEGRÃO DE AZEVEDO JÚNIOR, FLÁVIO MACHADO 

FILHO e ANTÔNIO PEDRO CAMPELLO DE SOUZA DIAS, na condição de executivos do Grupo Andrade Gutierrez, 

assim como os executivos da empresa CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA283 , e, ainda, o operador 

MARIO GOES, em unidade de desígnios e de modo consciente e voluntário, para que obtivessem benefícios 

para as empresas integrantes do CONSÓRCIO AMAZONAS GAS284, contratado pela TRANSPORTADORA 

URUCU MANAUS (TUM)285 para execução dos serviços de construção e montagem do Gasoduto 

UrucuManaus, trecho B1, Coari-Manaus (AM), ofereceram e prometeram o pagamento de vantagens 

econômicas indevidas a RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO, então Diretor de Serviços e Gerente... 

Em atos contínuos, mas também executados entre o ano de o ano de 2006 e o dia 25/02/2010, os denunciados 

RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO, em unidade de desígnios e de modo consciente e voluntário, em razão 

das suas funções, aceitaram tais promessas, diretamente e por intermédio do operador MARIO GOES, 

passando, em seguida, mediante o auxílio de tal operador, a receber para si e para outrem, direta e 

indiretamente, as vantagens indevidas oferecidas/prometidas, no valor total de, pelo menos, R$ 

24.998.798,19, quantia esta correspondente a 2% do valor do contrato original acrescido dos 2 aditivos que 

implicaram em aumento de preço e que foram celebrados durante a gestão daqueles, entre o CONSÓRCIO 

AMAZONAS GAS e a TUM, no interesse da execução dos serviços de construção e montagem do Gasoduto 
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Urucu-Manaus, trecho B1, Coari-Manaus (AM). Tais denunciados incorreram, assim, na prática, por 3 vezes, 

em concurso material, do delito de corrupção passiva qualificada, em sua forma majorada, previsto no art. 

317, caput e §1º, c/c art. 327, §2º, todos do Código Penal, visto que, em decorrência das vantagens prometidas 

e pagas, os funcionários públicos corrompidos, que ocupavam cargos de direção, efetivamente deixaram de 

praticar atos de ofício com infração de deveres funcionais e praticaram atos de ofício nas mesmas 

circunstâncias... 

Desta forma, consolidando-se o esquema de corrupção narrado neste item, relativo a obra pela qual foi 

contratado o CONSÓRCIO AMAZONAS GAS no GASODUTO URUCUMANAUS (tracho B1, Coari-Manaus), 

verifica-se que as vantagens indevidas prometidas – e em grande parte efetivamente pagas, conforme se verá 

no item referente a lavagem dos ativos – foram de, pelo menos, R$ 24.998.798,19... 

” 

 

Porém anteriormente a obra do GASODUTO URUCU-MANAUS, houve o convite 0095076.05-8, 

relacionada a Implementação de Empreendimentos para REGAP. De acordo com o ofício 4112/2015 enviado 

pela Petrobras, o qual também seria de interesse da ANDRADE GUTIERREZ. 

 

Destaca-se que em 09/12/2004, teria sido aprovado o empreendimento denominado Carteira de 

Gasolina da Unidade de Negócio Refinaria Gabriel Passos (UM-REGAP). 

 

 

Para este projeto foram convidadas as seguintes empresas: 
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Sendo que a ANDRADE GUTIERREZ foi a que teria apresentado a proposta com menor valor: 

 

 

Chamou a atenção o fato do início do processo relacionado ao REGAP se dar poucos dias após 

a realização da assembleia de 11/11/2004, a qual teria gerado a Ata de Constituição da GAMECORP 

S/A conforme apresentado acima. 

O Ministério Público Federal na denúncia envolvendo o Grupo Andrade Gutierrez (ação penal 

5036518-76.2015.404.7000), também trás referência a participação Andrade Gutierrez nas obras do 

REGAP: 

Mister ressaltar que a ANDRADE GUTIERREZ era uma das fundadoras do cartel (vide histórico de conduta 

elaborado pelo CADE, ANEXOS 111 a 113). Em razão disso, seu nome consta em praticamente todos os 

documentos elaborados pelo “CLUBE” aos quais o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL teve acesso (ANEXOS 5, 

12, 16 / ANEXOS 115 a 13149 / ANEXO 13550). Como se verá adiante (item III), tais documentos, 

confeccionados para organizar a divisão de obras da PETROBRAS entre as empreiteiras cartelizadas, 

demonstram de modo cabal os acertos prévios dentro do “CLUBE” que culminaram na adjudicação à 

ANDRADE GUTIERREZ dos contratos 0800.0031362.07.2 (REGAP), 0800.0042707.08.2 (RLAM), 

0800.0043836 (REPLAN) e 0800.0057282.10.2 (COMPERJ), sendo possível concluir ainda que as demais 
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obras elencadas nesta denúncia também foram adjudicadas à ANDRADE GUTIERREZ a partir de ajustes com 

as demais empreiteiras cartelizadas. 

 

A referida denúncia ainda trás informações sobre o início das atividades relacionadas ao cartel 

no ano de 2004.  

O cartel funcionou de forma plena e consistente, ao menos entre os anos de 2004 e 2014, interferindo nos 

processos licitatórios de grandes obras da PETROBRAS a exemplo da REPAR – Refinaria Presidente Vargas, 

localizada em Araucária/PR, Refinaria Abreu Lima – RNEST, COMPERJ, Refinaria Alberto Pasqualini – REVAP, 

Refinaria Presidente Bernardes - RPBC (Cubatão), Refinaria Gabriel Passos – REGAP, Refinaria Duque de 

Caxias – REDUC, Refinaria de Paulínea - REPLAN, Terminal Barra do Riacho - TRBR, Terminal da Bahia – TRBA, 

Terminal de Cabiúnas48 , de responsabilidade das Diretorias de Abastecimento e Serviços, ocupadas em 

grande parte deste período pelos denunciados PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE, 

respectivamente. RENATO DUQUE era, ainda, auxiliado por PEDRO BARUSCO, Gerente Executivo de 

Engenharia da Estatal até o ano de 2011. 

... 

Em termo complementar, PEDRO BARUSCO detalhou o caminho enveredado pelos valores recebidos a 

título de vantagens indevidas no que concerne à Diretoria de Serviços. Nessa senda, declinou que, a partir 

de 2004 e até o pelo menos o ano de 2012, representantes de diversas empreiteiras – a exemplo de UTC, 

MPE, SETAL, OAS, MENDES JUNIOR, ANDRADE GUTIERREZ, SCHAIN, CARIOCA e BUENO ENGENHARIA76 – 

passaram a se utilizar do operador MARIO GOES para intermediar a negociação e o pagamento de propina 

ao colaborador e a RENATO DUQUE para que obtivessem vantagens em contratos e aditivos de centenas 

de milhões de reais que pretendiam celebrar a PETROBRAS. 

... 

 

 PAULO ROBERTO COSTA demonstra em seu depoimento que as grandes obras envolvendo a 

Petrobrás começaram a partir de 2006, mesmo ano que inciou os repasses constantes de empresas 

ligadas ao Grupo Telemar para GAMECORP. 

PAULO ROBERTO COSTA no processo criminal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) – ANEXO 

31: “Juiz Federal: - Mas e quem, como chegou, como foi definido esse 3%, esse 1 repasse, foi algo que 

precedeu a sua ida para láInterrogado: -Possivelmente já acontecia antes de eu ir pra lá. Possivelmente já 

acontecia antes, porque essas empresas já trabalham para Petrobras há muito tempo. E como eu mencionei 
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anteriormente, as indicações de diretoria da Petrobras, desde que me conheço como Petrobras, sempre 

foram indicações políticas. Na minha área, os dois primeiros anos, 2004 e 2005, praticamente a gente não 

teve obra. Obras muito pe..., de pouco valor porque a gente não tinha orçamento, não tinha projeto. 

Quando começou a ter os projetos pra obras de realmente maior porte, principalmente, inicialmente, na 

área de qualidade de derivados, qualidade da gasolina, qualidade do diesel, foi feito em praticamente todas 

as refinarias grandes obras para esse, com esse intuito, me foi colocado lá pelas, pelas empresas, e também 

pelo partido, que dessa média de 3%, o que fosse de Diretoria de Abastecimento, 1% seria repassado para 

o PP. E os 2% restantes ficariam para o PT dentro da diretoria que prestava esse tipo de serviço que era a 

Diretoria de Serviço. […] Juiz Federal: - Mas isso em cima de todo o contrato que... Interrogado: -Não. Juiz 

Federal: - Celebrado pela Petrobras? Interrogado: -Não. Em cima desses contratos dessas empresas do 

cartel. Juiz Federal: - Do cartel.” 

 

 Já em 13/07/2005, foi publicada na internet reportagem com o título “BNDES nega 

influência em ação da Telemar” no endereço eletrônico 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1207200527.htm. 

 Sobre o assunto, foi encontrado no endereço http://cvmautomatico.mz-

ir.com/Download.aspx?id=xyLOjMa%2BebiM3gYYAF%2Bo7Q%3D%3D%5CJjCvAYu5DGR9ZE0nMi9m

%2FQ%3D%3D, Ofício da CVM para TELE NORTE TELE PARTICIPAÇÕES S/A solicitando manifestações 

sobre o caso (OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-2/Nº 300/05), respostas da TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES 

S.A. ao ofício além de notas a imprensa do BNDES e também da TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES. 

 Não se sabe a autenticidade de tais documentos, porém relativo a estes, vale destacar a nota 

do BNDES revelando que o investimento na GAMECORP foi decidido em dezembro de 2004, ou seja, 

paralelamente a constituição da GAMECORP e ao início da aprovação do projeto UN-REGAP 

conforme acima exposto. 

5. A decisão de investimento na Gamecorp, equivalente a 0,01% do faturamento anual da Telemar, não 

requeria consulta à diretoria do BNDES e, efetivamente, a diretoria do BNDES não foi consultada. O 

investimento foi decidido autonomamente pela direção da empresa em dezembro de 2004 e submetido ao 

referendo do C.A. da Tele Norte Leste no dia 26/01/05.  
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 Causou estranheza verificar na nota do BNDES, o fato do conselho administrativo, baseado na 

recomendação da diretoria da empresa, aprovar o investimento por unanimidade alegando se tratar 

de um investimento de grande potencial, porém verificou-se que a empresa acabara de ser 

constituída. 

7. O C.A., baseado na recomendação da diretoria da empresa, de que se tratava de investimento de grande 

potencial, aprovou o investimento por unanimidade. O conselheiro indicado pelo BNDES presente à reunião 

era o Embaixador José Botafogo Gonçalves. Não houve, nessa reunião do C.A., nenhuma menção a qualquer 

dos acionistas da Gamecorp. 

 

 Já em sua resposta, chamou a atenção o fato do GRUPO TELEMAR reiterar “que todo e 

qualquer negócio fechado pela companhia tem como premissa a avaliação do sentido econômico do 

negócio para o plano estratégico da empresa. Itens como saúde financeira, expectativa de 

crescimento de produtividade e retorno são primordiais para esta avaliação”, acreditando que com 

aproximadamente um mês de existência, seria inviável analisar a capacidade, qualidade e outras 

métricas para mensurar o efetivo potencial do negócio para realização de tal investimento. 

  

Documentos encontrados no endereço http://cvmautomatico.mz-

ir.com/Download.aspx?id=xyLOjMa%2BebiM3gYYAF%2Bo7Q%3D%3D%5CJjCvAYu5DGR9ZE0nMi9m

%2FQ%3D%3D: 

CVM - Comissão de Valores Mobiliários 
 
 
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-2/Nº 300/05 

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2005 
 

 
Ao Senhor 
Marcos Grodetzky 
TELE NORTE TELE PARTICIPAÇÕES S/A 
Rua Humberto de Campos, 425 – 8º andar – Leblon 
Rio de janeiro – RJ – CEP 22430-190 
Fax: (21 3131-1144 
 

Assunto: Solicitação de Informações 

 
Senhor Diretor, 
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Reportamos-nos à notícia veiculada no jornal Folha de São Paulo, em 12.07.2005, sob o título BNDES nega influência 
em ação da Telemar. 
 
A esse respeito, determinamos que essa companhia manifeste-se sobre a matéria, no prazo de 24 horas a contar do 
recebimento deste ofício, com o simultâneo encaminhamento para o Sistema IPE. 
 
Alertamos que caberá a Superintendência de Relação com Empresas, no uso de suas atribuições legais e, com 
fundamento no inciso II do artigo 9º da Lei 6.385/76, e no inciso I do parágrafo 1º, artigo 1º da instrução CVM Nº 
273/98, determinar a aplicação de multa cominatória diária, no valor de até R$1.000,00 (um mil reais), sem prejuízo 
de outras sanções administrativas, pelo não cumprimento das exigências contidas neste ofício no prazo estabelecido. 
 
No caso da existência de dúvidas com relação ao contido neste ofício, favor contatar o Sr. Renato Reis de Oliveira, 
através do telefone 0**21 3233-6969. 
 

Atenciosamente, 
 

ALEXANDRE LOPES DE ALMEIDA 
Gerência de Acompanhamento de Empresas 2 

 
______________________________________________________________________ 

 
 

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2005 
 
À 

Comissão de Valores Mobiliários Comissão de Valores Mobiliários Comissão de Valores Mobiliários Comissão de Valores Mobiliários ––––    CVMCVMCVMCVM    

Superintendência de Relações com Empresas  
Gerência de Acompanhamento de Empresas 2  
Rua Sete de Setembro nº 111, 2º andar, Centro 

Rio de Janeiro - RJ 

 

 

At.: Sr. Alexandre Lopes de AlmeidaAt.: Sr. Alexandre Lopes de AlmeidaAt.: Sr. Alexandre Lopes de AlmeidaAt.: Sr. Alexandre Lopes de Almeida    

 
 
Ref: OFÍCIO CVM/SEP/GEA-2/Nº 300/05 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Em atenção ao Ofício CVM/SEP/GEA-2/Nº 300/05 de 12 de julho de 2005, vimos nos manifestar sobre a matéria 
publicada no jornal Folha de São Paulo no dia 12 de julho de 2005, sob o título “BNDES nega influência em ação da 
Telemar”, pelo que tecemos as seguintes considerações:  
 
1. No dia 06 de janeiro de 2005, a Diretoria da Companhia aprovou, como é de sua competência, um investimento 
financeiro no valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) através da subscrição de 2.500 (duas mil 
e quinhentas) debêntures conversíveis em ações de emissão da sociedade GameCorp S/A.  
 
2. Posteriormente, em reunião realizada no dia 26 de janeiro de 2005, o Conselho de Administração da 
Companhia autorizou, por unanimidade, a aquisição de participação acionária no capital da referida 
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sociedade, o que resultou na conversão das debêntures em ações, realizada em 31 de janeiro de 2005, 
passando então a Companhia a deter participação minoritária de 35% do capital da GameCorp S/A. 
 
3. Frise-se que os atos acima descritos, praticados respectivamente, pelos Diretores e Conselheiros da 
Companhia, observaram os limites de competência previstos no Estatuto Social da Companhia e na Lei 
das S/A. 
 
4. Ademais, cumpre esclarecer que no dia 26 de janeiro de 2005, foram realizadas duas reuniões do 
Conselho de Administração:  
 

(i) a primeira reunião, ordinária, realizada às 09:30h, tratou de assuntos operacionais e estratégicos da 
Companhia, tais como resultados do mês anterior, evolução de investimentos, cashflow, etc, tendo 
aprovado, entre outras matérias, a participação no capital da GameCorp S/A, o que ficou devidamente 
registrado na  ARCA número 250; 
 
 
 
(ii) a segunda reunião, extraordinária, realizada às 12:00h, deliberou sobre a abertura de um Programa 
de Recompra de Ações, o que consta da ARCA número 251. 

 
5. Com efeito, a ARCA de número 250, por conter informações e dados de cunho operacional e estratégico ficou 
arquivada na sede da Companhia. Já a ARCA de número 251, por deliberar sobre assunto que produz efeito diante de 
terceiros, foi devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, arquivada no sistema IPE desta 
Autarquia e publicada nos veículos habituais, tudo em conformidade com o disposto no parágrafo primeiro do artigo 
142 da Lei das S/A. 
 
6. Note-se que o valor integralizado no capital social da GameCorp S/A, qual seja, de R$2.500.000,00 (dois milhões e 
quinhentos mil reais), é absolutamente irrelevante vis-a-vis o volume de investimentos e a geração de receita da 
Companhia, representando aproximadamente 0,1% (um décimo por cento) de seu faturamento mensal.  
 
7. O jornal Folha de São Paulo, na reportagem em questão, incorre em um grande equívoco ao mencionar que a 
Telemar só comunica à CVM decisões do Conselho “quando há cobrança do órgão fiscalizador”. Tal informação 
absolutamente não procede e contraria todo o histórico de relacionamento da Telemar com essa Autarquia e com o 
mercado em geral, onde sempre se priorizou a transparência e a publicidade de informações de cunho relevante. 
Jamais, em tempo algum, houve qualquer declaração da Companhia neste sentido. 
 
8. Aproveitamos a oportunidade para encaminhar a V.Sas. a íntegra da Nota à Imprensa divulgada pelo BNDES através 
de seu site, bem como da Nota à Imprensa divulgada pela Telemar no dia 08 de julho de 2005, que deve ser entendida 
como complemento a esta resposta. 
 
Pelo exposto, a Companhia espera ter prestado todos os esclarecimentos relativos ao questionamento 
contido no Ofício em questão e se coloca à disposição dessa Comissão para quaisquer esclarecimentos 
adicionais que se façam necessários. 
 
Atenciosamente, 
 
 
TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A. 
Marcos Grodetzky 
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores 
 
 

 
 

NOTA DO BNDES 
 

Telemar: Nota à Imprensa  
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1. A Tele Norte Leste Participações S/A é uma empresa privada aberta, cotada em Bolsa, com gestão 
profissionalizada. Mais de 80% de suas ações estão em posse do mercado.  
 
2. O BNDES possui 25% de uma holding, que detém 18,8% do capital da Tele Norte Leste Participações S/A, ou seja, 
o BNDES detém, indiretamente, 4,7% das ações da Tele Norte Leste Participações S/A. 
 
3. A participação na holding confere ao BNDES a indicação, apenas, de membros para o Conselho de Administração 
(C.A.). Assim como nas dezenas de empresas das quais o BNDES participa, o banco não tem funções na direção da 
Tele Norte Leste Participações S/A.  
 
4. A participação do BNDES data de agosto de 1999 e não houve aporte de recursos do BNDES visando a 
investimento na Gamecorp.  
 
5. A decisão de investimento na Gamecorp, equivalente a 0,01% do faturamento anual da Telemar, não requeria 
consulta à diretoria do BNDES e, efetivamente, a diretoria do BNDES não foi consultada. O investimento foi decidido 
autonomamente pela direção da empresa em dezembro de 2004 e submetido ao referendo do C.A. da Tele Norte Leste 
no dia 26/01/05.  
 
6. Pela Lei das S.A. (Lei 6.404/76), todos os conselheiros de administração têm responsabilidade pessoal pelas 
decisões e têm o dever de lealdade com os objetivos empresariais da companhia (no caso, a Telemar), 
independentemente do interesse do acionista que o indicou (no caso, o BNDES).  
 
7. O C.A., baseado na recomendação da diretoria da empresa, de que se tratava de investimento de grande potencial, 
aprovou o investimento por unanimidade. O conselheiro indicado pelo BNDES presente à reunião era o Embaixador 
José Botafogo Gonçalves. Não houve, nessa reunião do C.A., nenhuma menção a qualquer dos acionistas da 
Gamecorp.  

 

 
NOTA DA TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES 

 
NOTA  À IMPRENSA 

 
A respeito da matéria publicada na edição de hoje, 8 de junho de 2005, do jornal O Globo, na página 11, 
sob o título “Telemar é sócia de empresa de filho de Lula”, o Grupo Telemar esclarece que as parcerias 
feitas com a empresa Gamecorp e com outras produtoras de conteúdo multimídia fazem parte da 
estratégia de negócios da companhia, de ser uma operadora integrada para serviços que são viabilizados 
por meio de tecnologias digitais que, no mundo inteiro, avançam em direção à convergência. O foco na 
oferta de produtos e serviços sinérgicos se mostrou vitoriosa com a conquista da liderança da Oi, empresa 
de telefonia móvel do Grupo, na região em que atua.  
 
Com o acirramento da competição no setor de telefonia móvel, a Oi tem buscado no mercado parcerias capazes de 
criar valores agregados aos seus serviços com o objetivo de fidelizar os clientes e, conseqüentemente, diminuir a taxa 
de perda líquida de assinantes (churn), movimento comum no mercado de telefonia móvel. Desde sua criação, em 
junho de 2002, a Oi desenvolve parcerias estratégicas no provimento de conteúdo, com investimentos que, hoje, já 
somam mais de R$ 50 milhões. A Oi mantém contratos com empresas dos mais variados segmentos, como produtores 
de jogos com tecnologia avançada, integradores de ringtones, rádios, emissoras de TV, além de parcerias bem 
sucedidas que garantem ganhos expressivos de receita, como no caso da aplicação de tecnologia de interatividade em 
programas de reality show.  
 
O processo de decisão empresarial de investimento na Gamecorp teve início no ano passado, tendo a Telemar sido 
uma das companhias procuradas pela consultoria Trevisan Associados, para avaliação de interesse de aporte 
financeiro em empresa de mídia provedora de conteúdo voltada para o mercado jovem (games, dados e vídeo). A 
Trevisan Associados foi responsável por processo competitivo em que participaram outros concorrentes do mercado 
de telecomunicações que desejavam o mesmo tipo de parceria, que, no final do processo, teve a Telemar como 
escolhida. 



 

 

  

Página 117/421 

 

 

 
As características da empresa apresentadas pela consultoria - com a produção de conteúdo que estimulam a 
interatividade e, conseqüentemente, geram tráfego -, bem como sua expectativa de aumento de produtividade e a 
garantia de oferta de serviços exclusivos - vinham ao encontro da estratégia de negócios estabelecido pelo Grupo 
Telemar, que busca parcerias que visam a fidelização do cliente Oi. Previamente à consolidação da parceria, a 
companhia realizou análises técnicas usuais a qualquer tipo de investimentos em novos empreendimentos. O negócio, 
que envolveu participação minoritária, de 35%, na empresa de provimento de conteúdo, tem se confirmado, apesar 
do curto período decorrido, um investimento acertado, confirmado com o aumento de produtividade da empresa, 
que produzia, no início do negócio, cerca de 40 minutos de conteúdo/dia e, atualmente, produz, mais de 4 horas/dia.  
 
Com o investimento realizado, o Grupo Telemar espera a ampliação do seu portifólio de conteúdo junto ao público 
jovem, fidelização dos clientes, e conseqüente redução do churn. No setor de telefonia móvel, a média de perda de 
líquida de cliente chega a 25% e a simples redução de 1% traduz um retorno muito superior ao valor investido, 
podendo chegar a R$ 16 milhões- variável de acordo com a política de promoções no setor de telefonia móvel nos 
próximos dois anos. 
 
O Grupo Telemar reitera que todo e qualquer negócio fechado pela companhia tem como premissa a avaliação do 
sentido econômico do negócio para o plano estratégico da empresa. Itens como saúde financeira, expectativa de 
crescimento de produtividade e retorno são primordiais para esta avaliação. Maior empresa privada do país o Grupo 
Telemar tem mantido elevado volume de investimentos, que em 2005 atingirá cerca de R$ 2,5 bilhões. 

 

Assim, S.M.J., a contemporaneidade da assinatura do contrato do GASODUTO URUCU-

MANAUS com o início dos repasses periódicos da TNL PCS para empresa GAMECORP, o ínicio do 

projeto REGAP(12/2004) com a criação da GAMECORP (12/2004) além do e-mail referente a “Verba 

TELEMAR” fizeram com que despertassem suspeitas de que a GAMECORP SA teria sido criada e 

utilizada para receber recursos das empresas ligadas a Otávio Azevedo, como contrapartida de 

possíveis contratos firmados entre estas e entes estatais. Entre estes, possivelmente os contratos da 

empresa Andrade Gutierrez com a Petrobrás, como no caso do Gasoduto Urucu-Manaus e do REGAP. 

 

8.3. Associação do GRUPO GOL com a GAMECORP: “mais Política OI e BAND” 

 

No Material 1789/16 - INF153/16 SETEC/PR, foi localizado e-mail datado em 28/03/2007, no 

qual LEONARDO EID escreve para FABIO SILVA, FERNANDO e KALIL BITTAR sobre a entrada de JONAS 

SUASSUNA na sociedade da holding BR4 PARTICIPAÇÕES, porém demonstram preocupação em 

manter a sociedade próxima do acordo que fizeram com a OI/TELEMAR conforme trecho “o Jonas é 

essencial para nós e tem se mostrado um ótimo parceiro, mas temos que analisar que é uma venda 

de % e alguns parâmetros não podem fugir muito do acordo inicial com Oi”. LEONARDO descreve a 
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dificuldade da empresa para realizar negócios e que JONAS saberia deste fato conforme trecho: “ele 

já sabe da nossa fragilidade comercial e já viu que vai ter que suar a camisa”. 

Assunto: Gamecorp/ Gol  
De: Leonardo Eid /O=GAMECORP/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=LEID 
Para:  Fábio Silva /O=GAMECORP/OU=FIRST ADMINISTRATIVE 
GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=FSilva; Kalil Bittar /O=GAMECORP/OU=FIRST ADMINISTRATIVE 
GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=KBittar; Fernando Bittar /O=GAMECORP/OU=FIRST ADMINISTRATIVE 
GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=FBittar;  
Envio:  28/03/2007 10:23:43 

Abaixo e-mail que vou enviar ao Jonas. Tive uma conversa ontem com ele e senti um desconforto em só 
converter os 1200k em capital depois de 3 anos de metas. Ele já sabe da nossa fragilidade comercial e já viu 
que vai ter que suar a camisa. Diminui a meta para 2 anos e estou antecipando a conversão de 400k para o 
ato da assinatura, o que já garantirá para ele 12,86% da BR4 de cara. No final ele terá 30,69%. Teremos que 
acertar também os 2,8% para o André, o que levará a participação de G4 e ED para 33% cada. Ainda 
teremos o controle total do negócio com 66% da BR4 que detém o controle da Gamecorp (65%). Kalil, acho 
importante que vc entre em campo depois que eu enviar o e-mail. O Jonas é essencial para nós e tem se 
mostrado um ótimo parceiro, mas temos que analisar que é uma venda de % e alguns parâmetros não 
podem fugir muito do acordo inicial com Oi. 

 Aguardo comentários e sugestões. 

   

Jonas, 

 Como estamos falando de venda de % da empresa, procurei um ponto de equilíbrio baseado no que falamos 
ontem e no que eu já tinha acordado com os outros sócios. Me parece justo, mas aguardo seus comentários 
para finalizarmos a operação. Seguem os dados: 

 1)       Em 02/04/2007 aporte do Grupo Gol  (ou Jonas) de R$ 1.200.000,00 na BR4 Participações (Holding que 
detém 65% da Gamecorp). A BR4 ira aportar a totalidade deste recurso na Gamecorp como empréstimo, 
logo o depósito pode ser feito diretamente na Gamecorp. 

2)       Imediatamente R$ 400.000,00 já serão contabilizados como aumento de capital da BR4. Como o capital 
da BR4 é de R$ 2.710.000,00 e será aumentado para R$ 3.110.000,00, os R$ 400.000,00 representarão 
12,86% da empresa.  

3)       Os R$ 800.000,00 restantes serão contabilizados como AFAC (Adiantamento para Futuro Aumento de 
Capital) e serão convertidos em aumento de capital em 31/03/2009 caso as condições do item 4 sejam 
atingidas. Este aumento elevará o capital total para R$ 3.910.000,00 e o total de R$ 1.200.000,00 
representará 30,69% da empresa. Caso as condições do item 4 não sejam atingidas os R$ 800.000,00 serão 
convertidos em empréstimo. 

4)       As condições são que o faturamento de publicidade seja de no mínimo R$ 14.400.000,00 de 01/04/2007 
a 31/03/2008 e de R$ 24.000.000,00 de 01/04/2008 a 31/03/2009, sendo que as despesas comerciais não 
poderão ultrapassar 5% e as despesas de marketing 3,5% deste faturamento. 

  

Abraço, 

    Leonardo Badra EidLeonardo Badra EidLeonardo Badra EidLeonardo Badra Eid 
Diretor Presidente 
Tel.: (11) 3131-1262 
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(/img_08_15.E01/vol_vol2/Fernando 

B/Documents/Outlook/Fernando_260707.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de 

Entrada/Gamecorp/Gamecorp/Gol) 

 

Também foi analisada a movimentação bancária das empresas do Grupo Gol em conjunto 

com a movimentação bancária de JONAS SUASSUNA. 

Porém antes cabe destacar que de acordo com o IPEI nº PR20160006 de 16 de março de 2016 

– RFB/Copei/Espei na 9ª Região Fiscal, a cerca da pessoa física de JONAS SUASSUNA: “Quanto a seu 

patrimônio declarado, constatou-se que o contribuinte teve um incremento patrimonial de R$ 

2.866.167,61 em 2004 para R$ 31.691.318,45 em 2014 que, em tese, foi suportado por recursos 

provenientes de lucros e dividendos”. 

Coincidentemente em 2004 foi criada a empresa GAMECORP/SA, e em 2006 iniciaram os 

repasses periódicos por empresas ligadas a OTAVIO AZEVEDO, os quais foram se tornando mais 

robustos com o passar do tempo. Que em 2008, empresas ligadas a OTAVIO AZEVEDO também 

começaram a repassar valores para empresas do Grupo Gol. 

“O gráfico seguinte mostra a evolução de seu patrimônio (bens/direitos subtraído das 

dívidas/ônus): 

 

 

Fax:  (11) 3131-1265 
leid@gametv.com.br  
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Indícios de Variação Patrimonial a Descoberto – VPD 

Constatou-se variação patrimonial a descoberto em 2005.  Tal fato ocorre quando não há 

lastro, na DIRPF, para a variação patrimonial do contribuinte. Na DIRPF do ano-calendário de 2005, 

JONAS LEITE SUASSUNA FILHO declarou que possuía R$ 900.000,00 em espécie no início do ano. 

Entretanto, esse montante não constava da sua relação de bens da DIRPF do ano-calendário de 2004. 

Ou seja, tal valor pode ter sido incluído indevidamente na DIRPF do ano-calendário de 2005 para 

justificar o aumento de seu patrimônio em R$ 6.847.458,32, entre 19/06/2007 e 17/08/2015“. 

 

 O IPEI nº PR20160006 de 16 de março de2016 – RFB/Copei/Espei na 9ª Região Fiscal menciona 

que JONAS SUASSUNA LEITE FILHO, realizou empréstimos/AFAC para algumas de suas empresas. 

 Pelo que se pode verificar no gráfico, o patrimônio passou a apresentar aumento significativo 

em 2007. Análise da movimentação bancária do grupo permitiu verificar que em 09/04/2007 e 

07/05/2007, JONAS repassou para empresa GAMECORP montante de R$800.000,00. Foram dois 

repasses de R$400.000,00. 

 Em 25/06/2007 também há um repasse de R$400.000,00 da GOL MÍDIA para GAMECORP S/A, 

cabendo destacar que em 19/6/2007, JONAS SUASSUNA repassa R$410.000,00 para GOL MÍDIA. 

 Estes valores correspondem com o e-mail acima apresentado com data 28/03/2007. 

 O e-mail abaixo, datado em 18/04/2007, é relativo a uma Ata de Reunião da 

Gamecorp/PlayTV, e chama a atenção por dois fatores: foi a primeira reunião identificada até então 

com a participação de JONAS SUASSUNA e também pelo fato de transcreverem “+ Política OI e BAND. 

(Oi não é paternalista). Envolver a OI na história. Envolver a Band, fazer política com eles também”. 

(MATERIAL 1789/16 SETEC/PF) 

Assunto: Ata reunião - Diretoria PlayTV  
De: Fernando Bittar /o=GAMECORP/ou=first administrative group/cn=Recipients/cn=FBittar 
Envio:  18/04/2007 11:16:01 

Início 11:00 
 
Participantes: 
Leonardo  Eid 
Marcos Veiga 
Marie Mourad 
Fabio Silva 
Fernando Bittar 
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Andre Vaisman 
Paulo Leal 
Jonas Suassuna 
Kalil Bittar 
 
PAUTA: 
Divisão de funções dos participantes e uniformizaçã o do discurso. 
Infra-estrutura de produção, marketing e comercial  
Estratégia Marketing e Comercial 
Definição de ações da Diretoria 
Novos Negócios (internet, interatividade mobile)  
 
Jonas 
DESAFIO PLAYTV 
Time sem estrela, mas é bom ousar. Sair da defensiv a e ir para o ataque. 
+ Política OI e BAND. (Oi não é paternalista). Envo lver a OI na história. 
Envolver a Band, fazer política com eles também. 
Engolir Sapo é fundamental. 
... 
/img_08_15.E01/vol_vol2/$Recycle.Bin/S-1-5-21-1307584097-4085895658-642451109-

1000/$R0DJ7AP/AppData/Local/Microsoft/Outlook/archive1.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados/ENC: Ata 

reunião - Diretoria PlayTV/Ata reunião - Diretoria PlayTV 

 

 8.4. REPASSES da IG (Grupo OI) à GAMECORP e financiamentos do BNDES ao GRUPO OI 

 

Verificou-se no sistema SIMBA que no intervalo de 03/09/2009 a 21/06/2012, a INTERNET 

GROUP DO BRASIL S/A (IG) repassou R$4.650.000,00 para empresa GAMECORP S/A. 

GAMECORP S A 03/09/2009 300.000,00 C INTERNET GROUP DO BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 11/02/2010 450.000,00 C INTERNET GROUP DO BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 20/05/2010 150.000,00 C INTERNET GROUP DO BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 02/06/2010 150.000,00 C INTERNET GROUP DO BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 22/07/2010 150.000,00 C INTERNET GROUP DO BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 20/08/2010 150.000,00 C INTERNET GROUP DO BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 06/09/2010 150.000,00 C INTERNET GROUP DO BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 15/10/2010 150.000,00 C INTERNET GROUP DO BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 11/11/2010 150.000,00 C INTERNET GROUP DO BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 20/12/2010 150.000,00 C INTERNET GROUP DO BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 20/01/2011 150.000,00 C INTERNET GROUP DO BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 07/02/2011 150.000,00 C INTERNET GROUP DO BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 21/03/2011 150.000,00 C INTERNET GROUP DO BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 11/04/2011 150.000,00 C INTERNET GROUP DO BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 20/06/2011 300.000,00 C INTERNET GROUP DO BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 18/07/2011 150.000,00 C INTERNET GROUP DO BRASIL S.A. 
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GAMECORP S A 22/08/2011 150.000,00 C INTERNET GROUP DO BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 19/09/2011 150.000,00 C INTERNET GROUP DO BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 20/10/2011 150.000,00 C INTERNET GROUP DO BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 21/11/2011 150.000,00 C INTERNET GROUP DO BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 19/12/2011 150.000,00 C INTERNET GROUP DO BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 16/02/2012 300.000,00 C INTERNET GROUP DO BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 22/03/2012 150.000,00 C INTERNET GROUP DO BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 19/04/2012 150.000,00 C INTERNET GROUP DO BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 17/05/2012 150.000,00 C INTERNET GROUP DO BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 21/06/2012 150.000,00 C INTERNET GROUP DO BRASIL S.A. 

     

  4.650.000,00   
 

 Pesquisas na internet revelaram que neste período, o IG pertenceria a OI S/A: 

“Em janeiro de 2009 o iG passou a fazer parte do grupo Oi após este adquirir a Brasil 
Telecom.[4] Em 27 de março de 2012 o jornal Estadão pertencente ao jornal O 
Estado de S. Paulo anunciou que o portal será comprado pela Ongoing que possui 
a segunda maior participação acionária na empresa Portugal Telecom.[11] 

Em 18 de abril de 2012 a empresa portuguesa Ongoing anunciou a compra do 
quinto portal mais acessado do Brasil.[5]” 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet_Group 

 

 Porém o que chamou a atenção foi que em 18 de novembro de 2009, dois meses após 

o primeiro repasse da empresa INTERNET GROUP, o site do BNDES 

(https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/20091118_grupo_oi) 

publica notícia com o título “BNDES aprova financiamento de R$ 4,4 bilhões ao Grupo Oi”. 

“A diretoria do BNDES aprovou financiamento de R$ 4,4 bilhões para o Grupo Oi. Os recursos serão 

destinados aos planos de investimento das quatro empresas do Grupo relativos ao período 

2009/2011. São elas Brasil Telecom (BrT) Fixa e Brasil Telecom Móvel, Oi Fixa e Oi Móvel 

A diretoria do BNDES aprovou financiamento de R$ 4,4 bilhões para o Grupo Oi. Os recursos serão 

destinados aos planos de investimento das quatro empresas do Grupo relativos ao período 

2009/2011. São elas Brasil Telecom (BrT) Fixa e Brasil Telecom Móvel, Oi Fixa e Oi Móvel. 

O Grupo Oi investirá R$ 12,3 bilhões até 2011 na ampliação da base de clientes por meio de 

expansão e melhoria da qualidade da rede e intensificação do uso da rede, principalmente a partir 

da convergência dos serviços prestados; e atendimento às obrigações das concessionárias definidas 

pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). 

As principais metas das concessionárias de telefonia fixa, BRT Fixa e Oi Fixa, são implantação de 

infraestrutura da rede para conexão em banda larga em mais de 3 mil municípios até 2010 e 

instalação da conexão de banda larga em todas as cerca de 28 mil escolas públicas urbanas do país. 
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Além disso, as empresas investirão na ampliação da convergência entre suas redes e na melhoria 

dos serviços integrados de TV por assinatura, telefonia fixa, móvel e banda larga. Parte dos recursos 

será destinada, ainda, para a expansão de capacidade da rede, a partir da entrada da Oi Móvel em 

São Paulo, do aumento da base de clientes de dados e banda larga e em modernização, a fim de 

melhorar a qualidade do atendimento. 

No setor de telefonia móvel, os investimentos das operadoras visam levar a cobertura de serviços 

de telefonia celular a todos os municípios brasileiros com mais de 200 mil habitantes até 2011 e 

cobertura de acesso à Internet móvel a 60% dos municípios brasileiros até 2016. 

Nos últimos 11 anos, o BNDES aprovou financiamentos de R$ 29,4 bilhões para empresas de 

telecomunicação. O setor é o segundo maior empregador de mão-de-obra do país e o maior gerador 

de primeiro emprego para jovens. Em 2008, as companhias telefônicas empregaram 387,2 mil 

trabalhadores. 

Com relação à Oi, que adquiriu o controle da Brasil Telecom em 2008, houve crescimento de 11% 

no quadro de funcionários do Grupo, totalizando 31,2 mil postos de trabalho. A expansão no número 

de empregos ocorreu em função do fortalecimento do Grupo, que ampliou investimentos em 

serviços 3G, iniciou a operação de telefonia móvel em São Paulo e investiu em melhorias na 

qualidade dos serviços de atendimento ao cliente”. 

 

 Sobre os aportes financeiros do BNDES ao Grupo OI, à época, vale citar a reportagem 

com título “BNDES injetou R$ 13,6 bi na Oi para criar 'supertele'”, publicada no site 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-injetou-r-13-6-bi-na-oi-para-criar-supertele-

imp-,587403. 

“O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) incentiva o crescimento da Oi 

desde 2000, mas intensificou o movimento nos últimos anos vislumbrando a criação de uma 

"supertele" nacional, com escala para se internacionalizar. 

          

Alexandre Rodrigues / RIO, O Estado de S.Paulo 

29 Julho 2010 | 00h00 

 

Entre 2000 e 2009, o banco colocou R$ 13,6 bilhões na Oi só em financiamentos, sem contar 

participações acionárias por meio da BNDESPar, braço de participações do BNDES que detinha 16,8% 

da empresa até agora. 

Boa parte da solução que possibilitará a entrada da Portugal Telecom (PT) na Oi foi desenhada pelo 

BNDES. Embora a entrada de capital estrangeiro na companhia pareça contraditória, o aumento de 

capital, que pode chegar a R$ 12 bilhões, mantém o controle nacional. E ainda dá à companhia 
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musculatura financeira para superar o endividamento e os magros ganhos com sinergias 

decorrentes até agora da aquisição da Brasil Telecom (BrT), em 2008. 

Com isso, a empresa poderá ampliar investimentos no Brasil, inclusive no Plano Nacional de Banda 

Larga (uma das plataformas da candidatura de Dilma Rousseff), e disputar oportunidades no 

exterior, sobretudo em países em desenvolvimento. 

O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, nunca escondeu que o apoio à Oi vem da política de 

formar multinacionais brasileiras em setores considerados estratégicos para o País, como o das 

telecomunicações. 

Em 2008, para apoiar a fusão Oi/BrT, a BNDESPar subscreveu R$ 1,2 bilhão em ações preferenciais 

da Telemar Participações e ainda ficou com títulos mobiliários no valor de R$ 1,3 bilhão dos 

controladores Andrade Gutierrez (AG) Telecom e La Fonte (LF) Telecom. No fim do processo, a fatia 

do banco na operadora caiu de 25% para 16,89%. 

No fim de 2009, o BNDES concedeu à Oi o maior financiamento já aprovado para uma telefônica: R$ 

4,4 bilhões. 

Ontem, o BNDES limitou seus comentários sobre o acordo entre Oi e PT a uma nota, em que o 

considerou "bastante positivo". O banco diz confiar que a empresa continuará a ter "controle 

brasileiro, capaz de competir com eficiência no País e ocupar espaços no mercado internacional". 

O BNDES não informou como ficará sua participação na companhia, mas indicou que pretende 

manter influência na direção. Para isso, teria de manter ao menos 10% do capital. 

"Independentemente do tamanho da participação, a aliança não altera os direitos que o banco 

possui atualmente como acionista da Oi", frisou a nota”. 

 

 

9. CONTRATO dos produtos “MAIS LEVE” e “MAIS BELA” entre GOL MOBILE e TELEMAR INTERNET 

  

Aproximadamente dois meses após a criação oficial da empresa GOL MOBILE, ALEX PINHEIRO 

(GOL MOBILE) por meio de RODOLFO LUIZ DERENNE (OI) faz contato com Elizabeth Oliva do 

METRO/RJ. Com a empresa recém fundada Alex escreveu para ELISABETH: “sou o socio-fundador da 

GOL Mobile e temos um projeto com a Oi chamado Clube Mais Leve”. 
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 Chamou a atenção e causou espécie o fato de ALEX dar conhecimento de toda conversa para 

JONAS SUASSUNA, KALIL BITTAR e FABIO LUIS LULA DA SILVA. Vale verificar sobre a constituição da 

Gol Mobile). (MATERIAL 3139/2016 – LAULO 1218/2016 SETEC/PR) 

Assunto: Fwd: Apresentação Alex Pinheiro (GolMobile) 
De: Alex Pinheiro pinheiro@golmobile.com.br 
Para: Jonas / Gol Grupo jonas@golgrupo.com.br; Kalil Bittar kbittar@mac.com; Fabio Luis da Silva 
fsilva@gametv.com.br;  
Envio: 27/02/2008 19:01:35 

PSC. 
 
A. 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Elizabeth Gonçalves de Oliva <HYPERLINK 
"mailto:betholiva@metrorio.com.br"betholiva@metrorio.com.br> 
Date: 2008/2/27 
Subject: RES: Apresentação Alex Pinheiro (GolMobile) 
To: Alex Pinheiro <HYPERLINK "mailto:pinheiro@golmobile.com.br"pinheiro@golmobile.com.br>, Rodolfo 
Luiz Derenne <HYPERLINK "mailto:rodolfo.derenne@oi.net.br"rodolfo.derenne@oi.net.br> 
Cc: "Ronaldo Luis C. Paiva" <HYPERLINK "mailto:Ronaldo@metrorio.com.br"Ronaldo@metrorio.com.br> 
 
A nossa reunião será no prédio do Metrô Rio -  Av. Pres Vargas, 2000 térreo - Gerência de Novos Negócios. 
Pode vir de carro , pois temos estacionamento. 
Se quiser vir de Metrô, desça na Estação Central saída R.F.F.S.A ( Rede Ferroviária), atravesse a praça que 
você verá o prédio do Metrô. 
Qualquer dúvida, ligue-me. 
Abs, 
  
Elizabeth Oliva 
Gerência de Novos Negócios 
tel.: 21 3211-6316 
fax : 21 3211-6454 
cel.: 21 9326-9322 
 
HYPERLINK "http://www.metroriomidia.com.br/" \nwww.metroriomidia.com.br 
 
   _____   
 
De: Alex Pinheiro [mailto:HYPERLINK "mailto:pinheiro@golmobile.com.br" \npinheiro@golmobile.com.br]  
 
Enviada em: quarta-feira, 27 de fevereiro de 2008 18:42 
Para: Elizabeth Gonçalves de Oliva; Rodolfo Luiz Derenne 
 
Assunto: Re: Apresentação Alex Pinheiro (GolMobile) 
 
Fechado! Estarei ai --onde vc me indicar (com endereco)! 
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Abs., 
 
A. 
 
2008/2/27 Elizabeth Gonçalves de Oliva <HYPERLINK "mailto:betholiva@metrorio.com.br" 
\nbetholiva@metrorio.com.br>: 
 
Oi Alex, 
  
Na próxima semana estarei em Brasília. 
Retornarei no dia 07/03 e tenho um horário às 16 horas. 
Poderemos agendar nesse horário,ok? 
Aguardo retorno. 
Abs, 
 
Elizabeth Oliva 
Gerência de Novos Negócios 
tel.: 21 3211-6316 
fax : 21 3211-6454 
cel.: 21 9326-9322 
 
HYPERLINK "http://www.metroriomidia.com.br/" \nwww.metroriomidia.com.br 
   _____   
 
De: Alex Pinheiro [mailto:HYPERLINK "mailto:pinheiro@golmobile.com.br" \npinheiro@golmobile.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 27 de fevereiro de 2008 13:28 
Para: Elizabeth Gonçalves de Oliva 
Assunto: Re: Apresentação Alex Pinheiro (GolMobile) 
 
Oi Beth, tudo bem? 
 
Sou o socio-fundador da GOL Mobile e temos um projeto com a Oi chamado Clube Mais Leve --programa de 
acompanhamento por celular para o controle de peso e dicas de saúde-- estamos juntando alguns parceiros 
para a divulgação do produto no Rio e em Fortaleza e gostaria de conversar com vc, caso haja interesse seu 
em conhecer um pouco mais do produto. O Rodolfo tem sido um grande parceiro nosso e tem acompanhado 
nossos resultados de perto. 
 
 
Um forte abraco e muito prazer em conhece-la por email, 
 
A. 
 
2008/2/26 Rodolfo Luiz Derenne <HYPERLINK "mailto:rodolfo.derenne@oi.net.br" 
\nrodolfo.derenne@oi.net.br>: 
 
Oi Beth, 
 
Gostaria de lhe apresentar o Alex Pinheiro da GolMobile (em copia).  
 
A GolMobile é parceira da Oi em alguns serviços de dados no celular. O Alex estará divulgando um produto 
nosso bem legal em ônibus e revistas, e também tem interesse em usar a mídia do Metro.  
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Alex, a Beth é do time e é a pessoa certa no Metro para isso. 
 
Abraço a todos, 
 
Rodolfo Derenne 
Diretoria de Novos Negócios 
Oi: +552188012171 
HYPERLINK "mailto:rodolfo.derenne@oi.net.br" \nrodolfo.derenne@oi.net.br 
Baixe um som pro seu Oi, envie o nome da banda ou da música para 939. 
Oi Simples Assim 

/img_item21Arrecadacao18.E01/vol_vol2/Documents and Settings/Jonas/Configurações locais/Dados de 

aplicativos/Microsoft/Outlook/Outlook.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/Fwd: Apresentação 

Alex Pinheiro (GolMobile) 

 

Ainda no MATERIAL 3139/2016 – LAULO 1218/2016 SETEC/PR, foi encontrado a seguinte 

troca de e-mail juntamente com a minuta de um contrato entre a TELEMAR INTERNET e neste caso 

a GOL MOBILE. A troca de e-mail começa com Barbara Gurjao Rodrigues pedindo para Alex Pinheiro 

da Gol Mobile “preencher o doc abaixo URGENTE pra cadastrarmos a gol móbile no sap ainda hj”, ou 

seja para Alex preencher o contrato. Alex então respondeu que não conseguiria enviar no mesmo dia 

pois teria que validar o contrato com o financeiro. 

Barbara no mesmo dia escreve para ALEX com cópia para Kalil Bittar, Marco Schroeder e 

Jose Luis Volpini Mattos: “Oi, Alex. Segue minuta já aprovada e assinada pela Oi. Aguardamos o 

formulário para fazer o input dos dados no SAP”. 

Assim, no dia 11 de junho de 2008, MARCO SCHROEDER encaminha este último e-mail para 

KALIL BITTAR e este por fim encaminha para JONAS SUASSUNA. 

 O contrato em tela é um CONTRATO DE CESSÃO DE ESPAÇO E PARCERIA COMERCIAL QUE 

CELEBRAM TELEMAR INTERNET LTDA. E GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA tendo como 

objeto “a cessão, pela TELEMAR INTERNET, não exclusiva, de espaço em ambiente internet 

(espaço virtual), para disponibilização de conteúdo produzido pelo PARCEIRO, com todo o acervo 

das páginas eletrônicas: www.golmobile.com.br e www.clubemaisbela.com.br, 

www.clubemaisleve.com.br e www.egoblog.com.br”. 

 Segue abaixo e-mail e fragmentos do contrato datado em 09/06/2008. 

Assunto: Fwd: ENC: Minuta GOL MOBILE  
De: Kalil Bittar kbittar@mac.com 
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Para:  Jonas Suassuana jonas@golgrupo.com.br;  
Envio:  11/06/2008 15:18:41 

 

Begin forwarded message: 

 

From: "Marco Schroeder" <HYPERLINK 
"mailto:marcosch@oi.net.br"marcosch@oi.net.br> 

Date: June 11, 2008 10:51:11 AM GMT-03:00 

To: "Kalil Bittar" <HYPERLINK 
"mailto:KBittar@playtv.com.br"KBittar@playtv.com.br > 

Subject: ENC: Minuta GOL MOBILE  

-----Mensagem original----- 

De: Barbara Gurjao Rodrigues  

Enviada em: segunda-feira, 9 de junho de 2008 17:51  

Para: Alex Pinheiro 

Cc: Kalil Bittar; Marco Schroeder; Jose Luis Volpin i Mattos 

Assunto: Minuta GOL MOBILE  

 

Oi, Alex.  

Segue minuta já aprovada e assinada pela Oi. 

Aguardamos o formulário para fazer o input dos dado s no SAP. 

 

Abs 

Bárbara Gurjão 

Mídia & Conteúdo - SVA 

Oi: + 55 21 8801-1627 

HYPERLINK "mailto:barbara.gurjao@oi.net.br"barbara. gurjao@oi.net.br 

 

-----Mensagem original----- 

De: Alex Pinheiro [HYPERLINK 
"mailto:pinheiro@golmobile.com.br"mailto:pinheiro@g olmobile.com.br] 

Enviada em: segunda-feira, 9 de junho de 2008 17:34  

Para: Luiz Fernando Boyd Pontes 
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Cc: Barbara Gurjao Rodrigues 

Assunto: Re: CADASTRO DE FORNECEDOR - GOL MOBILE. 

Recebido. Nao consigo enviar hj. Tenho q validar os  dados com o financeiro. 

A. 

 

P.S. Barbara, me manda por favor a minuta q vc tem da nosso parceria para 
casar com esse preenchimento. O Jonas pediu, ok? 

 

2008/6/9 Luiz Fernando Boyd Pontes <HYPERLINK 
"mailto:luiz.pontes@oi.net.br"luiz.pontes@oi.net.br >: 

Alex, como falamos, favor preencher o doc abaixo UR GENTE pra  

cadastrarmos a gol móbile no sap ainda hj. 

Abs 

Bárbara 

 

CONTRATO DE CESSÃO DE ESPAÇO E PARCERIA COMERCIAL Q UE CELEBRAM TELEMAR 

INTERNET LTDA. E GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS LTD A.  

 

TELEMAR INTERNET LTDA ., sociedade limitada, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado 

de Minas Gerais, na Avenida Afonso Penna, número 4001, oitavo andar, sala A1 – Serra, inscrita 

no CNPJ sob o nº. 03.986.348/0001-98, neste ato devidamente representada na forma prevista em 

seu Contrato Social, e, de outro lado, 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ., sociedade limitada, com sede na Av. Alexandre 

Ferreira, 391 – PARTE, Lagoa, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.241.022/0001-18, 

neste ato devidamente representada na forma prevista em seu Contrato Social; 

CONSIDERANDO QUE 

A TELEMAR INTERNET é uma empresa prestadora de serviço de acesso e conteúdo da rede 

mundial de computadores – Internet e titular de todos os direitos sobre o portal interativo registrado 

sob o domínio www.oi.com.br, doravante denominado “PORTAL TELEMAR INTERNET” 

“TELEMAR INTERNET” , ou simplesmente PARTE; e, 

i) O PORTAL GOL MOBILE  é uma empresa que produz, distribui e customiza conteúdos de 

diversos formatos, que podem ser distribuídos através de newsletters, telefones móveis, etc. e, 

proprietária exclusiva, titular dos direitos autorais relativos ao conteúdo das páginas eletrônicas – 

website: www.golmobile.com.br ; www.clubemaisbela.com.br, www.clubemaisleve.com.br e 
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www.egoblog.com.br, doravante denominado “PORTAL  PARCEIRO”, “PORTAL GOL MOBILE ”, 

ou simplesmente PARTE  e, Resolvem, de comum acordo, celebrar o presente contrato de 

cessão de espaço e parceria comercial , doravante denominado “CONTRATO”, que se regerá 

pela legislação civil em vigor e pelas seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

1.1 O objeto da presente PARCERIA  é (i) a cessão, pela TELEMAR INTERNET, não exclusiva, 

de espaço em ambiente internet (espaço virtual), para disponibilização de conteúdo produzido pelo 

PARCEIRO, com todo o acervo das páginas eletrônicas: www.golmobile.com.br e 

www.clubemaisbela.com.br, www.clubemaisleve.com.br e www.egoblog.com.br, nos servidores da 

TELEMAR INTERNET , (ii) produção e licenciamento de conteúdo editorial pelo PARCEIRO, com 

exclusividade, nos formatos Web e Vídeo e (iii) licenciamento de software e criação de página 

eletrônica de diário virtual (“BLOG”), no mesmo formato do EGO BLOG (www.egoblog.com.br), 

conforme descrito na CLÁUSULA SEGUNDA deste CONTRATO.  

... 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

 

9.1 O presente Contrato poderá ser rescindido, após notificação prévia, e independentemente das perdas e 

danos, quando cabíveis, nas seguintes hipóteses: 

a) falência ou recuperação judicial, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial de qualquer das 

Partes, requeridas ou homologadas, relativa a qualquer uma das Partes; 

em caso de descumprimento de qualquer cláusula ou obrigação prevista neste Contrato pelo 

PORTAL PARCEIRO  que não seja sanada no prazo máximo de 5 (cinco) dias ininterruptos,  a 

contar-se da comunicação a ser encaminhada pela TELEMAR INTERNET.   

Na hipótese de não atendimento dentro do prazo fixado nas cláusulas 9.4.1.”b”, 9.4.2.”b” 9.4.3.”b”, 

deverá ser observado o valor da multa, não compensatória, conforme cláusulas 12.1 e 12.2 e as 

perdas e danos incidentes. 

9.2 No período correspondente ao término do presente, resta ajustado que todos os direitos e 

obrigações contratados devem continuar a ser prestados, sem qualquer modificação, sob pena de 

responsabilidade por eventuais perdas e danos a serem suportados pela PARTE que der causa ao 

descumprimento. 

9.3 Após a data de término, todas as marcas, logos, banners e demais sinais característicos 

das PARTES deverão ser excluídos, por cada PARTE, em seus respectivos sites, quando forem 

relativos ao presente CONTRATO. 
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9.4 Considerando que ambas as PARTES reconhecem que os investimentos iniciais 

necessários à viabilização do presente CONTRATO não são equivalentes, cabendo à TELEMAR 

INTERNET a maior parcela de risco, custo e investimento, estabelecem que o presente Contrato 

poderá ser rescindido, mediante notificação prévia e independente das perdas e danos, quando 

cabíveis, da seguinte forma: 

a) mediante notificação prévia de 90 (noventa) dias ao PARCEIRO por parte da TELEMAR 

INTERNET, não incidindo neste caso, multa ou qualquer tipo de pagamento ou indenização, 

somente a quitação dos valores que estiverem em aberto entre as Partes até a data da rescisão. 

b) mediante notificação prévia de 270 (duzentos e setenta) dias, a ser enviada pelo PARCEIRO à 

TELEMAR INTERNET , não incidindo neste caso, multa ou qualquer tipo de indenização, somente 

devendo ser observada a manutenção dos serviços e quitação dos valores que estiverem em 

aberto entre as Partes até a data da rescisão. 

c) Caso o PARCEIRO descumpra o prazo estipulado no item 9.4.1 alínea “b” acima, ou 

qualquer das obrigações contratuais, este ficará devedor do valor proporcional, referente aos 

investimentos iniciais necessários à viabilização do presente CONTRATO . 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO DE ESPAÇO E DOS PAGAMEN TOS: 

10.1 A TELEMAR INTERNET  pagará, mensalmente, ao PORTAL PARCEIRO , a importância de 

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pelo fornecimento de CONTEÚDO PARCEIRO e demais 

obrigações previstas neste CONTRATO. 

10.2 Além do valor previsto neste CONTRATO, o PORTAL PARCEIRO  receberá remuneração 

variável, correspondente à metade do valor líquido obtido pela TELEMAR INTERNET  na cessão 

onerosa de espaço, para exibição onerosa material que não esteja incluído na definição de 

CONTEÙDO PARCEIRO, oriundos deste CONTRATO, sempre que tal cessão for efetuada pela 

TELEMAR INTERNET . 

10.3  Em igualdade de direitos e condições a TELEMAR  INTERNET receberá do PORTAL 

PARCEIRO, na mesma proporção, os respectivos valores oriundos de cessão de espaço para 

exibição de material que não esteja incluído na definição de CONTEÙDO PARCEIRO, sempre que 

tal cessão for efetuada pelo PORTAL PARCEIRO . 

10.3.1 Parágrafo Primeiro: Para efeitos desta cláusula e CONTRATO, as partes ajustam que o 

valor líquido será aquele que for encontrado após a dedução de todos os custos de cobrança e/ou 

tributários e fiscais, que tiverem sido suportados pela PARTE que tiver efetuado a cessão, quando 

do recebimento do valor bruto pela cessão de espaço ou exploração onerosa do conteúdo. 
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10.3.2 Parágrafo Segundo: A fatura, ou documento de cobrança, de qualquer das PARTES deverá 

ser emitido até o 5º (quinto) dia útil  de cada mês, sempre referente ao CONTEÚDO PARCEIRO 

ou cessões de espaço, no mês anterior, devendo cada PARTE arcar com os respectivos impostos 

e tributos, bem como demonstrar à outra, caso seja solicitado, a efetivação dos respectivos 

recolhimentos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CONTEÚDO  

11.1 Ambas as partes poderão efetivar a cessão de espaços para exibição de material que não esteja 

incluído na definição de CONTEÙDO PARCEIRO. 

11.2 O PARCEIRO deverá comunicar à TELEMAR INTERNET , no prazo de 2 (dois) dias úteis, a partir da 

assinatura do presente Contrato, quais eventuais cessionários atuais de seu site, para exibição de material que 

não esteja incluído na definição de CONTEÙDO PARCEIRO, não têm interesse em permanecer nos espaços 

respectivamente cedidos no site, após a migração do PORTAL PARCEIRO para o PORTAL DA TELEMAR 

INTERNET. 

11.3 O PARCEIRO designará por e-mail, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar-se da data 

de celebração deste Contrato, pessoa devidamente autorizada e com poderes para, em seu nome, aprovar as 

etapas dos trabalhos objeto do presente Instrumento. 

... 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADE 

 

12.1 Na hipótese de rescisão provocada pelo descumprimento das obrigações do PARCEIRO, será 

aplicada multa penal não compensatória, pela TELEMAR INTERNET, de acordo com o volume de 

tráfego registrado pelo PARCEIRO no portal TELEMAR INTERNET  e o investimento em tecnologia 

e exposição da marca nos 02 (dois) meses imediatamente anteriores à data da infração contratual, 

tomando como referência para fixação do montante devida o número de acessos registrados no 

referido período multiplicado pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais) por cada conjunto de 1000 (mil) 

visitas (CPM) calculados mensalmente, das páginas do PORTAL PARCEIRO . 

 

12.2  A multa, nesta hipótese, deverá ser paga pelo PORTAL PARCEIRO no prazo de 30 (trinta) 

dias após o recebimento de comunicação, por escrito, da TELEMAR INTERNET , podendo a 

referida multa ser deduzida, quando do pagamento, até o limite dos valores que o PORTAL 

PARCEIRO porventura tenha a receber. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 Respeitados os limites da confidencialidade ajustada, o PARCEIRO autoriza a TELEMAR 

INTERNET a divulgar a terceiros, bem como, em seus meios de comunicação, a assinatura do 

presente Contrato.   

13.2 Cada uma das Partes declara e garante à outra Parte que: 

i) possui poderes e autoridade para celebrar este Contrato e para cumprir as obrigações e 

condições nele previstas, sendo que este Contrato constitui um acordo válido e legalmente 

assumido, plenamente eficaz  de acordo com seus termos; 

II) a celebração deste Contrato, bem como a implementação do seu objeto, não viola seu ato 

constitutivo, contrato social, estatuto social ou demais atos societários, conforme o caso, nem os 

termos de qualquer contrato ou instrumento de que seja parte ou em decorrência do qual seus 

ativos, bens ou créditos estejam onerados a qualquer titulo; e 

III) o presente Contrato estará devidamente aprovado por sua diretoria, ou órgão interno 

equivalente competente, por ocasião de sua assinatura. 

13.3 O presente Contrato obriga as Partes e seus sucessores a qualquer título. 

13.4 Em caso de conflito de interesses, as Partes envidarão seus melhores esforços para 

resolvê-lo sem recorrerem ao judiciário. 

13.5 Qualquer comunicação feita entre as Partes, mesmo que seja feita por e-mail ou fax, deverá 

ser formalizada, por escrito em até 5 (cinco) dias úteis a contar da comunicação, e enviada aos 

representantes das PARTES abaixo indicados: 

13.6 TELEMAR INTERNET 

Nome:   José Luis Volpini 

E-mail:   volpini@oi.net.br 

Tel:   21 3131-3606  

End:                  Rua Humberto de Campos, 425, 8º. Andar – Leblon – Rio de Janeiro, RJ 

    PORTAL PARCEIROPORTAL PARCEIROPORTAL PARCEIROPORTAL PARCEIRO    

Nome:    Alex Pinheiro 

E-mail:   alex@golmobile.com.br 

Tel:  21 2539-1195 

Endereço: Av. Alexandre Ferreira, 391 – PARTE, Lagoa, Rio de Janeiro, RJ 

13.6.1 As Partes comprometem-se a manter atualizados os contatos descritos nesta Cláusula, no item 13.6 
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e comunicar qualquer alteração a outra parte, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 

13.6.2 Qualquer comunicação, com aviso de recebimento ou similar, enviada a qualquer um dos 

representantes acima, ou sucessores devidamente informados, será tida como efetivada, para todos os fins 

legais, a partir da data de recebimento, pessoal ou não, por qualquer das PARTES contratantes   

13.7 Por se tratar de uma parceria, a aprovação do Banner pelas PARTES deve ser entendida 

como autorização específica, via e-mail em até 24 (vinte quatro) horas a partir de seu envio, para 

veiculação da marca e do site PORTAL PARCEIRO,  nas condições acordadas, respondendo cada 

uma das partes pelos prejuízos que eventualmente vierem a causar à outra, em virtude da 

veiculação ou alteração não autorizada 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO 

14.1 Fica eleito o foro Central da Comarca do Estado do Rio de Janeiro, como único competente para 

dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos decorrentes da interpretação e/ou execução deste Contrato, com 

renúncia expressa a qualquer outro, por mais qualificado que seja. 

E, estando assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e efeito, 

juntamente com as testemunhas abaixo. 

Rio de Janeiro, 9 de junho de 2008. 

TELEMAR INTERNET LTDA.  

/img_item21Arrecadacao18.E01/vol_vol2/Documents and  
Settings/Jonas/Configurações locais/Dados de 
aplicativos/Microsoft/Outlook/Outlook.pst>> Início de Pastas 
Particulares/Caixa de Entrada/Fwd: ENC: Minuta GOL MOBILE 

 

 Análise do sistema SIMBA demonstrou que entre 07/07/2008 e 09/03/2009, a TELEMAR 

INTERNET LTDA repassou R$ 3.003.200,00 em oito parcelas de R$375.400,00. Destaca-se que estes 

repasses iniciaram no mês seguinte a data do contrato acima exposto e chamou a atenção também 

ao verificar que o valor mensal do contrato era de R$200.000,00, valor inferior aos repasses 

realizados. 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07/07/2008 375.400,00 C 

TELEMAR INTERNET 
LTDA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 28/07/2008 375.400,00 C 

TELEMAR INTERNET 
LTDA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 28/08/2008 375.400,00 C 

TELEMAR INTERNET 
LTDA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 29/09/2008 375.400,00 C 

TELEMAR INTERNET 
LTDA 
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GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 27/10/2008 375.400,00 C 

TELEMAR INTERNET 
LTDA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 24/11/2008 375.400,00 C 

TELEMAR INTERNET 
LTDA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 17/12/2008 375.400,00 C 

TELEMAR INTERNET 
LTDA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09/03/2009 375.400,00 C 

TELEMAR INTERNET 
LTDA 

  3.003.200,00   
 

Foram identificados ainda no sistema SIMBA, mais 30 repasses no mesmo valor R$ 

375.400,00, iniciando 28/01/2009 e encerrando em 15/05/2012. Tais repasses foram realizados pela 

TNL PCS SA e não mais pela TELEMAR INTERNET LTDA e totalizaram R$11.262.000,00. Notou-se que 

as datas entre o final da tabela acima são semelhantes com o início da tabela abaixo. 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 28/01/2009 375.400,00 C TNL PCS SA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 25/02/2009 375.400,00 C TNL PCS SA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 13/07/2009 375.400,00 C TNL PCS SA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 17/08/2009 375.400,00 C TNL PCS SA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 21/09/2009 375.400,00 C TNL PCS SA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 29/10/2009 375.400,00 C TNL PCS SA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 16/03/2010 375.400,00 C TNL PCS SA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 15/04/2010 375.400,00 C TNL PCS SA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 17/05/2010 375.400,00 C TNL PCS SA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 18/06/2010 375.400,00 C TNL PCS SA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 13/08/2010 375.400,00 C TNL PCS SA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 23/09/2010 375.400,00 C TNL PCS SA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 13/10/2010 375.400,00 C TNL PCS SA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 16/11/2010 375.400,00 C TNL PCS SA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 14/12/2010 375.400,00 C TNL PCS SA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 04/02/2011 375.400,00 C TNL PCS AS 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 15/02/2011 375.400,00 C TNL PCS SA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09/03/2011 375.400,00 C TNL PCS SA 
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GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07/04/2011 375.400,00 C TNL PCS SA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 13/05/2011 375.400,00 C TNL PCS SA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09/06/2011 375.400,00 C TNL PCS SA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 12/07/2011 375.400,00 C TNL PCS SA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09/08/2011 375.400,00 C TNL PCS SA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 15/09/2011 375.400,00 C TNL PCS S/A 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 18/10/2011 375.400,00 C TNL PCS S/A 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 17/11/2011 375.400,00 C TNL PCS S/A 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 13/12/2011 375.400,00 C TNL PCS S/A 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 17/01/2012 375.400,00 C TNL PCS S/A 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 17/04/2012 375.400,00 C TNL PCS S/A 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 15/05/2012 375.400,00 C TNL PCS S/A 

  11.262.000,00   
  

 No e-mail abaixo, datado em 30/01/2008, ALEX PINHEIRO da GOL MOBILE pede apoio de 

RODOLFO LUIZ DERENNE da OI para a implementação do serviço de SMS denominado MAIS LEVE. 

Diz para RODOLFO que este produto “será a 

salva de abertura da GOL Mobile como empresa focada em conteúdo 

premium para celular usando bastante interatividade”, aparentemente demonstrando que a 

empresa GOL MOBILE estaria começando neste nicho comercial. Chamou a atenção também o fato 

de ALEX PINHEIRO repassar o mesmo e-mail para FABIO LUIS LULA DA SILVA, KALIL BITTAR e JONAS 

SUASSUNA informando o trio que já teria pedido a base da OI para RODOLFO para execução do 

serviço, ressaltando que “Como o pedido é fora do normal nao sei se vai sair pelas vias normais”. 

(MATERIAL 3139/2016 LAUDO SETEC/PR 1218/16) 

Assunto: Fwd: leve para 333 (em off) 

De: Alex Pinheiro <pinheiro@golmobile.com.br> 

Para: Fabio Luis da Silva <fsilva@gametv.com.br>, Kalil Bittar <kbittar@mac.com>, Jonas / Gol 

Grupo <jonas@golgrupo.com.br> 

Envio: 31/01/2008 11:00:21 

Anexos: (1) Integration_Request_Clube MAIS LEVE.doc 
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Bem, já pedi a base da Oi para fazermos o broadcast do Clube Mais Leve 

para o Rodolfo --conforme email abaixo. Como o pedido é fora do normal 

nao sei se vai sair pelas vias normais. O produto já está no AR fase 

"beta". 

 

A. 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Alex Pinheiro <pinheiro@golmobile.com.br> 

Date: 2008/1/30 

Subject: leve para 333 (em off) 

To: Rodolfo Luiz Derenne <rodolfo.derenne@oi.net.br> 

 

Rodolfo, vou precisar muito q vc me libere um broadcast --podemos 

fazer pelo nosso servidor mesmo como fizemos no caso do Siri-- para 

esse canal interativo-SMS de "emagreciemento" que vou lançar em 

primeira mao na Oi chamado "Mais Leve" ainda em fevereiro. Esse será a 

salva de abertura da GOL Mobile como empresa focada em conteúdo 

premium para celular usando bastante interatividade. Segue em anexo o 

"projeto no formato Pure Bros" para sua avaliação em off. Tb mandei 

para a Pure Bros para seguir o fluxo normal dos processos. 

 

Ve como vc pode me ajudar nisso. É muito importante para nós q esse 

produto saia asap e com força-mega-fucking-power. 

Abs., 

 

A. 

P.S. Para vc assinar o nosso Clube manda LEVE para 333. Espero q goste! 

 

 Em 08/02/2008 ALEX PINHEIRO da GOL MOBILE escreve para KALIL BITTAR, JONAS SUASSUNA 

e FABIO LUIS LULA DA SILVA. O e-mail é intitulado “a base de 1,6 milhao de numeros VIPS Oi 

já esta comigo. Mais um passo dado ”. Analisando o referido título, subentende-se que a 
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empresa OI possivelmente forneceu o acesso a base de dados de clientes com determinado perfil 

para possível propaganda do Grupo Gol. (Material 594/16 - Laudo 633/2016) 

Assunto: a base de 1,6milhao de numeros VIPS Oi já esta comigo. Mais um passo dado.  
De: Alex Pinheiro <pinheiro@golmobile.com.br> 
Para: Kalil Bittar  <kbittar @mac.com>, Jonas / Gol Grupo <jonas@golgrupo.com.br>, Fabio Luis da 
Silva <fsilva@gametv.com.br> 
Envio: 08/02/2008 17:05:13 
Anexos: (1)  [Sem Nome] 

/img_item21Arrecadacao18.E01/vol_vol2/bkp jonas/Local Folders/Pastas Particulares.sbd/Itens 

Excluídos>>a base de 1,6milhao de numeros VIPS Oi já esta comigo. Mais um passo dado. 

 

 

Já no Material 594/16 - Laudo 633/2016 foi encontrado o e-mail abaixo enviado em 

12/02/2008 as 09:49:04. Neste ALEX PINHEIRO da GOL MOBILE escreve para KALIL BITTAR, JONAS 

SUASSUNA e FABIO LUIS LULA DA SILVA revelando que os resultados dos serviços relativos ao Clube 

Mais Leve estão muito abaixo do esperado: “Gente, os retornos iniciais do broadcast (40mil dos 

2milhoes q temos) estao muitos fracos em termos praticos --35 assinantes pagantes”. Diz que está 

em contato com o pessoal do OI para identificar possível problema. Tal e-mail demonstra a relação 

de KALIL BITTAR, JONAS SUASSUNA e FABIO LUIS LULA DA SILVA com a OI no projeto CLUBE MAIS 

LEVE. 

 

Assunto: estamos trabalhando de casa hj em regime d e UTI... 
De: Alex Pinheiro pinheiro@golmobile.com.br 
Para:  Kalil Bittar  kbittar @mac.com; Jonas / Gol Grupo jonas@golgrupo.com.br; Fabio Luis da Silva 
fsilva@gametv.com.br;  
Envio:  12/02/2008 09:49:04 

Gente, os retornos iniciais do broadcast (40mil dos  2milhoes q temos)estao 
muitos fracos em termos praticos --35 assinantes pa gantes. 
Estamos em contato, desde ontem, com o pessoal de T I da Oi e da Pure Bros 
para sabermos onde pode estar o problema e se exist e um problema. 
Temos mais de 5mil tentativas billing, ou seja, gen te q viu o preco e mandou 
SIM para assinar o Clube Mais Leve. Isso quer dizer  q o 
processo de assinatura eh iniciado mas a validacao do Credit Check 
esta dando erro na aprovacao --seja por falta de di nheiro seja por 
problemas na validacao da Oi. A Oi ontem esteve for a do ar por um 
periodo grande de tempo para dados. 
 
Estamos (eu e o Reianldo) aqui em casa no escritori o operando esse 
paciente com calma e fé. 
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Abs., 
 
A. 
 
PS. Meu numero fixo aqui em casa é 3813-4637 
 
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG Free Edition.  
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.20.2/1271 - Release Date: 11/2/2008 
08:16 
  

/img_item21Arrecadacao18.E01/vol_vol2/bkp jonas/backup.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens 

Excluídos/estamos trabalhando de casa hj em regime de UTI... 

 

No e-mail abaixo, datado em 28/02/2008, ALEX PINHEIRO informa KALIL BITTAR, JONAS 

SUASSUNA, FABIO LUIS LULA DA SILVA e REINALDO MELLO(GOL) que a partir desta data, o grupo 

receberia constantemente o relatório de vendas relativos ao CLUBE MAIS LEVE. Que o relatório 

conteria “assinantes ativos + assinantes que estao em ciclo de tarifacao, ou seja, ele nao desassinou 

e estou tentando por 10 vezes tentar cobra-lo em dias alternados”. Encaminha no e-mail o relatório 

entre os dias 11/02/2008 e 27/02/2008. Neste período, o total de assinantes ativos foram de apenas 

890 assinantes. (MATERIAL 3139/2016 LAUDO SETEC/PR 1218/16) 

Assunto: Fwd: Channel Status - Clube Mais  Leve  
De: Alex Pinheiro pinheiro@golmobile.com.br 
Para:  Kalil Bittar kbittar@mac.com; Jonas / Gol Grupo jonas@golgrupo.com.br; Fabio Luis da Silva 
fsilva@gametv.com.br; Reinaldo Mello reinaldo@golmobile.com.br;  
Envio:  28/02/2008 07:30:24 

Gente, a apartir de hj vcs receberao por email auto maticamente do nosso 
Servidor de Conteúdo (as 3:30 da madrugada) o repor t de vendas diarias dos 
nossos Clubes. Abaixo, por ser a primeira vez, escl areço o seguinte: 
  
Assinates Totais = (assinantes ativos + assinantes que estao em ciclo de 
tarifacao, ou seja, ele nao desassinou e estou tent ando por 10 vezes tentar 
cobra-lo em dias alternados).  
  
Tarifacao acumulada = soma de todos os "billings OK ", ou seja, esse número 
deve refletir nossa receita, bruta e liquida, no me s (esse numero vezes 4,99 
reais brutos ou XX) 
  
2008-02-27 - 162    (29 Novos + 133 Renov.) = data,  número total e o 
breakdown por quantos billings foram de novos assin antes no dia e quantos 
foram de renovacoes de antigos assinantes. Esse dad o é importe para 
analisarmos diariamente as acoes de assessoria de i mprensa, radio, web, 
broadcast etc. Além de mostrar claramente a importa ncia da assinatura, 
através das renovações, como "colchao" para a nossa  modelagem financeira. 
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duvidas, sugestoes e criticas, podem gritar! Aprend i na minha caminhada em 
empresas de tecnologia q "o q nao se mede nao se de senvolve". 
  
  
A. 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Servidor de Conteudo Gol Mobile <HYPERLINK 
"mailto:contentserver@golmobile.com.br"contentserve r@golmobile.com.br> 
Date: Feb 28, 2008 3:37 AM 
Subject: Channel Status - Clube Mais  Leve 
To: HYPERLINK "mailto:reinaldo@golmobile.com.br"rei naldo@golmobile.com.br, 
HYPERLINK "mailto:pinheiro@golmobile.com.br"pinheir o@golmobile.com.br 
 
 
 
ASSINANTES TOTAIS: 1847 
 
       Ativos: 890 
       Em ciclo de tarifacao: 957 
 
 
Tarifacao acumulada FEVEREIRO: 2898 
 
       2008-02-27 - 162    (29 Novos + 133 Renov.) 
 
       2008-02-26 - 158    (30 Novos + 128 Renov.) 
 
       2008-02-25 - 117    (35 Novos + 82 Renov.) 
 
       2008-02-24 - 45    (34 Novos + 11 Renov.) 
 
       2008-02-23 - 95    (33 Novos + 62 Renov.) 
 
       2008-02-22 - 129    (46 Novos + 83 Renov.) 
 
       2008-02-21 - 216    (55 Novos + 161 Renov.) 
 
       2008-02-20 - 267    (153 Novos + 114 Renov.)  
 
       2008-02-19 - 343    (310 Novos + 33 Renov.) 
 
       2008-02-18 - 199    (191 Novos + 8 Renov.) 
 
       2008-02-17 - 18    (18 Novos + 0 Renov.) 
 
       2008-02-16 - 188    (188 Novos + 0 Renov.) 
 
       2008-02-15 - 212    (212 Novos + 0 Renov.) 
 
       2008-02-14 - 394    (394 Novos + 0 Renov.) 
 
       2008-02-13 - 244    (244 Novos + 0 Renov.) 
 
       2008-02-12 - 83    (83 Novos + 0 Renov.) 
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       2008-02-11 - 28    (28 Novos + 0 Renov.) 

/img_item21Arrecadacao18.E01/vol_vol2/Documents and Settings/Jonas/Configurações 

locais/Dados de aplicativos/Microsoft/Outlook/Outlook.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de 

Entrada/Fwd: Channel Status - Clube Mais Leve 

 

 Ainda no mesmo material, foi encontrado e-mail datado de 18/03/2008, neste o relatório de 

assinantes do Clube Mais Leve gerou um total de 843 assinantes do mês de março até a data do e-

mail. O mesmo foi enviado para JONAS SUASSUNA, KALIL BITTAR e FABIO LUIS LULA DA SILVA. 

Assunto: Channel Status - Clube Mais  Leve  
De: Servidor de Conteudo Gol Mobile <contentserver@golmobile.com.br> 
Para: reports@golmobile.com.br, jonas@golgrupo.com.br, kbittar@mac.com, fabiollsilva@gmail.com, 
wcout@attglobal.net 
Envio: 18/03/2008 03:35:17 

 

ASSINANTES TOTAIS: 1852 

 

Ativos: 843  

Em ciclo de tarifacao: 1009 

 

Tarifacao acumulada MARCO: 2146 

 

2008-03-17 - 62 (11 Novos + 51 Renov.) 

 

2008-03-16 - 121 (13 Novos + 108 Renov.) 

 

2008-03-15 - 76 (19 Novos + 57 Renov.) 

 

2008-03-14 - 116 (10 Novos + 106 Renov.) 

 

2008-03-13 - 142 (17 Novos + 125 Renov.) 

 

2008-03-12 - 168 (18 Novos + 150 Renov.) 

 

2008-03-11 - 130 (20 Novos + 110 Renov.) 

 

2008-03-10 - 108 (15 Novos + 93 Renov.) 
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2008-03-09 - 158 (22 Novos + 136 Renov.) 

 

2008-03-08 - 72 (18 Novos + 54 Renov.) 

 

2008-03-07 - 166 (36 Novos + 130 Renov.) 

 

2008-03-06 - 104 (23 Novos + 81 Renov.) 

 

2008-03-05 - 142 (27 Novos + 115 Renov.) 

 

2008-03-04 - 169 (29 Novos + 140 Renov.) 

 

2008-03-03 - 112 (24 Novos + 88 Renov.) 

 

2008-03-02 - 258 (48 Novos + 210 Renov.) 

 

2008-03-01 - 42 (42 Novos + 0 Renov.) 

/img_item21Arrecadacao18.E01/vol_vol2/bkp jonas/Local Folders/Pastas Particulares.sbd/Itens 

Excluídos>>Channel Status - Clube Mais Leve 

 

Também no mesmo material, foi encontrado outro relatório, agora referente ao mês de junho 

de 2008. O e-mail é datado de 30/06/2008 e revela que neste mês apenas 582 assinante estavam 

ativos. O mesmo foi enviado para JONAS SUASSUNA, KALIL BITTAR e FABIO LUIS LULA DA SILVA. 

Assunto: Channel Status - Clube Mais  Leve  
De: Servidor de Conteudo Gol Mobile contentserver@golmobile.com.br 
Para:  reports@golmobile.com.br; jonas@golgrupo.com.br; kbittar@mac.com; fabiollsilva@gmail.com; 
wcout@attglobal.net;  
Envio:  30/06/2008 03:15:29 

 
ASSINANTES TOTAIS: 898 
 
 Ativos: 582  
 Em ciclo de tarifacao: 316 
  
  
Tarifacao total do mes anterior: 2078 
Tarifacao acumulada JUNHO: 1622 
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 2008-06-29 - 79    (36 Novos + 43 Renov.) 
 
 2008-06-28 - 59    (28 Novos + 31 Renov.) 
 
 2008-06-27 - 121    (53 Novos + 68 Renov.) 
 
 2008-06-26 - 50    (21 Novos + 29 Renov.) 
 
 2008-06-25 - 51    (22 Novos + 29 Renov.) 
 
 2008-06-24 - 49    (13 Novos + 36 Renov.) 
 
 2008-06-23 - 86    (15 Novos + 71 Renov.) 
 
 2008-06-22 - 22    (6 Novos + 16 Renov.) 
 
 2008-06-21 - 30    (15 Novos + 15 Renov.) 
 
 2008-06-20 - 49    (7 Novos + 42 Renov.) 
 
 2008-06-19 - 63    (13 Novos + 50 Renov.) 
 
 2008-06-18 - 53    (12 Novos + 41 Renov.) 
 
 2008-06-17 - 60    (17 Novos + 43 Renov.) 
 
 2008-06-16 - 27    (7 Novos + 20 Renov.) 
 
 2008-06-15 - 79    (13 Novos + 66 Renov.) 
 
 2008-06-14 - 16    (11 Novos + 5 Renov.) 
 
 2008-06-13 - 67    (14 Novos + 53 Renov.) 
 
 2008-06-12 - 82    (14 Novos + 68 Renov.) 
 
 2008-06-11 - 73    (39 Novos + 34 Renov.) 
 
 2008-06-10 - 56    (3 Novos + 53 Renov.) 
 
 2008-06-09 - 37    (3 Novos + 34 Renov.) 
 
 2008-06-08 - 52    (4 Novos + 48 Renov.) 
 
 2008-06-07 - 34    (3 Novos + 31 Renov.) 
 
 2008-06-06 - 40    (5 Novos + 35 Renov.) 
 
 2008-06-05 - 94    (5 Novos + 89 Renov.) 
 
 2008-06-04 - 52    (10 Novos + 42 Renov.) 
 
 2008-06-03 - 65    (8 Novos + 57 Renov.) 
 
 2008-06-02 - 39    (10 Novos + 29 Renov.) 
 
 2008-06-01 - 37    (12 Novos + 25 Renov.) 
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 Referente aos dois contratos, “BIBLIA” (tratado em capítulo próprio) e “MAIS LEVE, MAIS 

BELA”, MARCO AURELIO VITALE, ex-diretor do GRUPO GOL revelou em suas declarações na 

Superintendência de Polícia Federal no Paraná que foram constituídos visando o repasse de elevados 

valores da OI/TELEMAR para o GRUPO GOL. Que os produtos objetos dos contratos eram 

simplesmente pretextos para a estruturação dos respectivos contratos, e que a OI não teria interesse 

comercial para disponibilizar tais serviços/produtos a sua base de cliente. 

VITALE relatou suspeitar de que tais contratos seriam contrapartida a alteração da Lei de 

Comunicações que permitiu a aquisição da Brasil Telecom pela OI. 

Ainda de acordo com o declarante, o GRUPO GOL não disponibilizava de quadro operacional 

ou mesmo diretores dedicados ao “atendimento/manutenção” de tais contratos, os quais eram de 

conhecimento apenas de JONAS SUASSUNA, FABIO LUIS LULA DA SILVA, FERNANDO BITTAR, KALIL 

BITTAR e ALESSANDRO SARGENTELLI. 

 Relatou ainda que entrou no GRUPO GOL em 2008 e que, nesta época, não se recorda se tais 

contratos já haviam sido ou estavam prestes a serem assinados, sendo que AMAURI MELLO, ex-

diretor do GRUPO GOL teria participado dessa fase da negociação e teria pleno conhecimento desta 

decisão. 

Segundo o declarante, os modelos de contratos acordados não são comuns com as condições 

praticadas pelo mercado de telefonia, relatando que o contrato envolvendo a Bíblia possui um valor 

elevado fixo a ser pago mensalmente e com prazo de quatro anos. Ressalta ainda que a OI/TELEMAR 

pagou aproximadamente R$30.000.000,00 por este contrato, por meio do qual não auferiu 

resultados que o justificasse. Além disto, embora a empresa pudesse rescindir o contrato a qualquer 

tempo, não o fez. 

MARCO VITALE ressaltou que JONAS SUASSUNA solicitou a ALESSANDRO SARGENTELI, Diretor 

Financeiro do Grupo Gol, um relatório com o número de clientes da OI que utilizaram o serviço da 

Bíblia anos após a assinatura do contrato. Que tal solicitação foi realizada após o encerramento deste 

contrato, em um período que a imprensa questionava as atividades do GRUPO GOL, JONAS 

SUASSUNA e seus sócios. A empresa OI/TELEMAR enviou resposta via e-mail a este questionamento 

de JONAS com cópia para o declarante. Que referido e-mail apresentava números “insignificantes” 
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diante do valor do contrato, o que deixava levantou suspeitas sobre as verdadeiras intenções de tais 

contratos. 

 Ainda no material, MATERIAL 3139/2016 – LAULO 1218/2016 SETEC/PR, foi encontrada a 

seguinte planilha denominada “NOVEMBRO - PG OK.xls”. Aparentemente é uma planilha de 

pagamentos referentes a serviços da empresa GOL MOBILE no mês de novembro de 2008. Destaca-

se que foi observado valores reduzidos referentes a GOL MOBILE Clube Mais Bella e GOL MOBILE 

Clube Mais Leve. Novamente cabe destacar que tais valores aparentam não ser relacionado com o 

contrato em Gol Mobile e Telemar Internet, mas novamente demonstram o baixo rendimento do 

aplicativo. 

 

/img_item03Arrecadacao06.E01/vol_vol3/Users/alessandro/Documents/ale gol/GOL 

MOBILE/iTUNES/FINANCIAL/2008/NOVEMBRO - PG OK.xls 

 

 Já as duas planilhas abaixo são referentes aos meses de outubro e dezembro de 2008, nas 

quais os projetos Mais Bela e Mais Leve não aparecem. 
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/img_item03Arrecadacao06.E01/vol_vol3/Users/alessandro/Documents/ale gol/GOL 

MOBILE/iTUNES/FINANCIAL/2008/OUTUBRO - PG OK.xls 

 

 

 

/img_item03Arrecadacao06.E01/vol_vol3/Users/alessandro/Documents/ale gol/GOL 

MOBILE/iTUNES/FINANCIAL/2008/DEZEMBRO - PG OK.xls 

 

 No “MATERIAL 2873/16 LAUDO 1218/16 SETEC/PR”, foi encontrada planilha com o título 

“Total de Downloads-interno-ORGANZD-semvalores.xlsx”. A planilha aparenta apresentar o número 

total de downloads realizados até 31/05/2011 e dividido por aplicativos. Como resultado estão 2.972 

downloads do Clube Mais Bela, 5.239 downloads do Clube Mais Leve e 149 downloads da Bíblia 2.0, 

ou seja, os números encontrados são extremamente baixos frente aos contratos acima apresentados. 

Cabe ressaltar que são referente a downloads dos aplicativos e não possui relação com o contrato 

GOL MOBILE x TELEMAR INTERNET. 

 



 

 

  

Página 147/421 

 

 

 

 

 

/img_item20Arrecadacao09.E01/vol_vol3/Backup Nataniel/Outlook/Outlook.pst>>Início de Pastas 

Particulares/Caixa de Entrada/Downloads totais dos aplicativos/Total de Downloads-interno-ORGANZD-

semvalores.xlsx 

 

 No MATERIAL 3139/2016, foi encontrada a planilha denominada Total de Downloads-

interno-ORGANZD.xlsx. Tal planilha apresenta o total de downloads dos diversos aplicativos 

desenvolvidos pela GOL MOBILE, entre eles o CLUBE MAIS BELA, o CLUBE MAIS LEVE e a Bíblia 2.0 

(tratado em capítulo próprio). O que chama atenção é que referente a todos os aplicativos elencados 

na planilha, até 31/05/2011, o retorno financeiro apresentado foi de R$ 23.435,00, ou seja, um valor 

inexpressivo comparado aos contratos acima apresentados, o que aparenta demonstrar que os 

produtos em tela tinha pouquíssima procura. Tais números não expressam os contratos com o Grupo 

Telemar, mas deixa claro o baixo desempenho que os aplicativos do mesmo segmento dos 

relacionados aos contratos “GOL x TELEMAR” possuíam baixo desempenho. 

 

Downloads     

Período:  até 31/05/11 
01/06/11 a 
30/06/11 

01/07  a 
15/07 

16/07 a 
31/07  

PRODUTO           Total 

              

100 dicas para viajar 
melhor 

GLOBO 
LIVROS 

131 
8 5 2 146 

1746 GOL 
Mobile 

2.932 
403 467 328 4130 

29ª Bienal OI 473 28 8 14 523 

A Batalha de Woterloo EDIOURO 14 1 0 3 18 
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A Cabra Vadia EDIOURO 10 3 0 1 14 

A Nausea EDIOURO 4 1 1 2 8 

Alarm GLOBO 
LIVROS 

5 
2 0 0 7 

Amigos ouvintes - Arnaldo 
Jabour  

GLOBO 
LIVROS 

175 
9 6 3 193 

As Cariocas EDIOURO 9 0 1 1 11 

As Aventuras de Tom 
Sawyer 

EDIOURO 
6 

3 0 0 9 

A espera dos filhos da luz EDIOURO 75 3 3 1 82 

Ágape GLOBO 
LIVROS 

286 
65 25 26 402 

Bíblia Tijuana GOL 
EDITORA 

6 
0 0 0 6 

Brasil Flex GOL 
Mobile 

110.730 
6.746 2.124 2.396 121996 

Caminhos de Jesus GOL 
EDITORA 

134 
9 0 0 143 

Cartas entre amigos GLOBO 
LIVROS 

151 
15 9 4 179 

Cidade Morta - Monteiro 
Lobato 

GLOBO 
LIVROS 

39 
1 1 0 41 

Clube Mais Bela GOL 
Mobile 

2.879 
22 8 9 2918 

Clube Mais Leve GOL 
Mobile 

5.091 
28 16 9 5144 

Comando Negro GLOBO 
LIVROS 

33 
3 1 0 37 

Conhecer 17 DUETTO 851 0 0 0 851 

Conhecer 18 DUETTO 99 0 0 0 99 

Desafio GOL 
Mobile 

3.968 
19 9 13 4009 

Elecciones España   134   0 0 134 

Estadão    9.819 0 0 0 9819 

Galera  Ed 
Record 

3.173 
0 0 0 3173 

Globo Ciência Canal 
FUTURA 

14 
3 1 0 18 

Globo Ecologia Canal 
FUTURA 

3 
2 0 1 6 

Guia Crescer GLOBO 
LIVROS 

12.881 
997 605 642 15125 

Guia Época SP GLOBO 
LIVROS 

30.786 
1.387 544 580 33297 

Jolie EDIOURO 11 2 1 1 15 

Leonardo, o leopardo GOL 
EDITORA 

35 
13 10 8 66 

Mente 214 DUETTO 2.132 0 0 0 2132 

Mente 215 DUETTO 134 0 0 0 134 
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Mulheres  GLOBO 
LIVROS 

60 
9 0 1 70 

Negrinha - Monteiro 
Lobato 

GLOBO 
LIVROS 

29 
0 1 3 33 

Nem vem que não tem - 
Simonal 

GLOBO 
LIVROS 

7 
5 1 0 13 

No Divã do Gikovate GLOBO 
LIVROS 

155 
9 5 7 176 

O Globo em fotos O GLOBO 51.615 839 399 434 53287 

O Globo - Eu repórter  O GLOBO 16.255 752 393 339 17739 

O Jornaleiro GOL 
Mobile 

7.748 
1.905 1.484 1.627 12764 

O Presidente Negro - 
Monteiro Lobato 

GLOBO 
LIVROS 

25 
1 1 1 28 

Passo a passo - Max 
Geringer 

GLOBO 
LIVROS 

337 
39 19 16 411 

O sujeito e seu texto Cia de 
Freud 

11 
3 1 3 18 

Passagem para Canal 
FUTURA 

3 
3 0 0 6 

Patre Primordium GOL 
Mobile 

91 
3 0 1 95 

Patre Primordium (inglês) GOL 
Mobile 

38 
0 0 1 39 

Patre Primordium 
(espanhol) 

GOL 
Mobile 

29 
0 0 0 29 

Placar UOL GOL 
Mobile 

95.143 
9.323 5.168 6.255 115889 

Placar UOL Futebol GOL 
Mobile 

42 
13.660 3.118 2.298 19118 

Quarup EDIOURO 7 1 0 0 8 

Rádio FM O Dia FM O Dia 1.605 1.238 695 717 4255 

Recados da Bíblia GOL 
Mobile 

84 
9 0 7 100 

Record eReader Ed 
Record 

4.839 
0 0 0 4839 

Revistas O Jornaleiro   1.721 570 262 327 2880 

Sábado dos meus amores CONRAD 92 4 1 0 97 

Scientific 101 DUETTO 1.677 0 0 0 1677 

Scientific 102 DUETTO 110 0 0 0 110 

Scientific 103 DUETTO 180 0 0 0 180 

Square  GOL 
Mobile 

106 
2 0 0 108 

Um pé de quê Canal 
FUTURA 

6 
2 1 0 9 

Urupês - Monteiro Lobato GLOBO 
LIVROS 

33 
1 0 0 34 

Vida GLOBO 
LIVROS 

16 
5 3 4 28 
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Xeque Mate GOL 
EDITORA 

36 
0 0 2 38 

Bíblia 2.0 GOL 
EDITORA 

67 
24 7 8 106 

        

Total   369.390 38.180 15.404 16.095 439.069 

       
Faturamento   $23.435,00 $3.337,00 $1.222,00 $1.574,00 $29.568,00 
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aplicativos/Microsoft/Outlook/Outlook.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/ENC: Relatório 
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10. O “MAPA DA MINA”. 

Em 06/05/2008, KALIL BITTAR encaminha e-mail para FERNANDO BITTAR, FABIO LUIS LULA 

DA SILVA, LEONARDO EID, ANDRÉ VAISMAN, JONAS SUASSUNA E MARCO SCHROEDER. No e-mail 

chamou a atenção o arquivo anexado, de nome planejamento2008.pdf.  (MATERIAL 1789/2016) 

 No referido arquivo, denominado MAPA DA MINA, foi interessante perceber que há grupos 

circunscritos em vermelho e com algumas observações. Sendo que o primeiro grupo descreve como 

“VISIBILIDADE”, o segundo como “Mobil, Receitas de Interatividade” e o terceiro “Nosso Know How 

Gerador de Receitas”. Destaca-se que no terceiro grupo estão presentes a TV OI, OI TV BH e 

Produções OI. Veja que o “know how” do grupo, como mencionado por eles próprios e o que geraria 

receitas para a empresa seria o capital financeiro ligado ao GRUPO OI/TELEMAR. 

Assunto: Devendo e Importante  
De: Kalil Bittar kbittar@mac.com 
Para:  Fernando Bittar /O=GAMECORP/OU=FIRST ADMINISTRATIVE 
GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=FBITTAR; Leonardo Eid /O=GAMECORP/OU=FIRST 
ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=LEID; Fábio Silva /O=GAMECORP/OU=FIRST 
ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=FSILVA; André Vaisman 
/O=GAMECORP/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=AVAISMAN; Marco 
Schroeder marcosch@oi.net.br; Jonas Suassuana jonas@golgrupo.com.br;  
Envio:  06/05/2008 15:01:51 

Estou devendo ao Falco, presidente da OI, proposta/projeto de Programa de Tv em que: 
1- Esteja em nossa área de cobertura 
2- Que seja coincidente com a presença de alguma OI FM 
3- Que contemple a missão de ser algo que estimule interatividade com sinergia com a Radio. 
Aguardo retorno de data de entrega, pois estou protelando reunião com o Falco. 
 
Kalil  
ps. Em anexo, aproveito a oportunidade, de documento PDF intitulado informalmente MAPA DA MINA . 
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Colocarei o mesmo para discussão no Conselho, como bem, todas as contribuições que acharem 
pertinentes. 
Peço também aos senhores diretores VPs, leitura das atas do Conselho, pois muitas decisões são 
tomadas e particularmente estou com a sensação de que algumas demandas são esquecidas. 
Exemplo: JOOST, outro, estratégia de SKY, enfim tópicos que em reunião decidimos que são 
estratégicos no coletivo e depois, em função de outros afazeres, deixa-se de lado. 
Sobre a ata do último Conselho, abaixo está um draft da mesma. 
/img_08_15.E01/vol_vol2/$Recycle.Bin/S-1-5-21-1307584097-4085895658-642451109-

1000/$R0DJ7AP/AppData/Local/Microsoft/Outlook/outlook.ost>>Raiz - Caixa de Correio/IPM_SUBTREE/Caixa de 

entrada/Devendo e Importante 
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 Em 13/05/2008 KALIL BITTAR escreve para LEONARDO EID, FABIO LUIS LULA DA SILVA, 

FERNANDO BITTAR, JONAS SUASSUNA e MARCOS SCHROEDER. No e-mail faz uma série de críticas 

aos seus interlocutores, porém a que mais chamou a atenção foi: “A não entrega de projeto solicitado 

pelo Presidente da OI, solicitação esta realizada em 15 de abril, comunicada verbalmente e 

novamente solicitada no dia 6 de maio”.  

 Trata-se possivelmente de um contrato já celebrado para prestação de serviços da 

GAMECORP para OI, porém tal fato aparenta demonstrar de certa forma a falta de comprometimento 

da GAMECORP com a contratante, fato que faz estranhar a manutenção e a contratação por parte 

do Grupo Telemar de novos serviços com o mesmo grupo empresarial. 

Assunto: Comunicado  
De: Kalil Bittar kbittar@mac.com 
Para:  Leonardo  Eid /O=GAMECORP/OU=FIRST ADMINISTRATIVE 
GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=LEID; Marco Schroeder marcosch@oi.net.br; Jonas Suassuana 
jonas@golgrupo.com.br; Fábio Silva /O=GAMECORP/OU=FIRST ADMINISTRATIVE 
GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=FSILVA; Fernando Bittar /O=GAMECORP/OU=FIRST 
ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=FBITTAR;  
Envio:  13/05/2008 09:49:23 

Senhores acionistas e conselheiros 
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A despeito da nova fase, que envolve inclusive uma série perspectivas 
positivas, estou recolhendo, e inclusive a própria presidência deste  
Conselho, sintomas de falta de compromisso dos VPs com os Comunicados  e 
demandas estabelecidas pelo CONSELHO DE ADMINISTRAÇ ÃO. 
Não usarei deste instrumento para fazer o relato da  série de   
atividades solicitadas e não encaminhadas pelo VP d e Programação André  
Vaisman, como bem, o acolhimento de reclamações das  constantes  ausências do 
Cotidiano do nosso VP Comercial. 
Faço incluir esse tema para a nossa reunião de Cons elho, ilustrando   
somente 3 casos: 
A não entrega de projeto solicitado pelo Presidente  da OI, solicitação  esta 
realizada em 15 de abril, comunicada verbalmente e novamente  solicitada no 
dia 6 de maio. 
JOOST, em que acionistas se envolveram no projeto e  tem havido   
desconsiderações no diz respeito ao projeto. 
E a questão da INTERNET e o site, onde a presidênci a do Conselho e com  a 
presença de dois acionistas deliberaram uma série d e demandas no dia  24 de 
abril, e o processo foi implementado somente na 7 d e maio. ( 15  Dias ). 
Cabe aqui um importante fato, o Conselho não é inse nsível a possível 
sobrecarregar de tarefas, mas isso não pode ser o f ator atenuante no  não 
cumprimento de decisões do Conselho. 
E como consequência dos fatos, tem o VP Leonardo  Eid, assumindo   
tarefas, demandas e reclamações distantes das atrib uições definidas   
pelo Conselho, estando o mesmo a mercê de desgastes  com os acionistas. 
Desta forma, e em função da reengenharia que estare mos envolvidos nos  
próximos 45 dias - a saber - contratação de consult oria para melhora  de 
gestão e indicação de profissionais - o Conselho pa ssará as   
demandas diretamente ao VP Leonardo  Eid cabendo a ele os devidos   
encaminhamentos. 
Atenciosamente 
 
Kalil Bittar 

/img_08_15.E01/vol_vol3/OLD_BKP/Documents/Outlook/Fernando_260707.pst>>Início de 

Pastas Particulares/Caixa de Entrada/Gamecorp/Comunicado 

 Em 10/12/2010, FABIO LUIS LULA DA SILVA, envia e-mail para KALIL BITTAR e o advogado 

CRISTIANO ZANIN no qual fala sobre a abordagem de uma jornalista que realizou uma série de 

questionamentos para elaboração de uma máteria. 

De: Jonas Suassuna 

Data: 10/12/2010 20:54:51 

Para: Marco Aurelio Vitale;  pedrogenesca@yahoo.com.br 

Assunto: Fwd: Respostas 

  

Marco e Pedro 
 
Vejam o email do Fabio  
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Segunda ele vai responder  
 
Pra mim esta ok sem lista de clientes  
 
Boa noite  
 
Jonas 
 
Sent from my iPad 
 
Begin forwarded message: 

From: Kalil Bittar <kbittar@mac.com> 
Date: 10 de dezembro de 2010 20h30min44s BRST 
To: Jonas Suassuana <jonas@golgrupo.com.br> 
Subject: Fwd: Respostas 

 
 

From: Fabio G4 <fsilva@g4brasil.com.br> 

Date: December 10, 2010 8:21:00 PM GMT-02:00 

To: Kalil Bittar <kbittar@mac.com> 

Cc: Cristiano Martins <cristiano@teixeiramartins.com.br> 

Subject: Respostas  
 
Olás Kalil e Cris, 
  
Apenas pra situar, Cris, decidimos, já que a Gamecorp possui assessoria de imprensa, usar a mesma para 
responder a jornalista. Liguei para eles e pedi para entrarem em contato direto com a jornalista a fim de 
que as perguntas fossem enviadas a eles e não diretamente a mim.... Ela enviou e as respostas, depois de 
uma mescla que eu fiz ficaram assim. Opinem, critique, mudem, mas vamos deixa-las perfeitas. 
  
Forte abraço 
  
Fabio 
  
  
Olá Ederaldo e Marcelo, 
  
Antes um pouco de histórico: 
  
1) Essa moça já está atrás de meu irmão (Luis Cláudio) há um mês, mas nunca falou diretamente com ele, 
sendo que ele forneceu seu numero de celular; 
2) A semana passada ela entrou em contato com o Jonas e lhe enviou uma série de perguntas. 
3) Na terça-feira (07/12), Jonas respondeu todas suas perguntas e, aparentemente, ela ficou satisfeita 
com as respostas; 
4) Antes de ontem ela ligou para meu irmão e o mesmo disse que não responderia nada via celular, só via 
mail. Ela pediu meu celular pq queria fazer perguntas a mim também. Meu irmão solicitou que ela 
mandasse pro e-mail dele que ele encaminharia; 
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5) Ao ver as peguntas, vi que muitas já foram feitas ao Jonas e já foram respondidas (ela quer pegar 
contradições); 
6) Imediatamente eu solicitei ao Marcelo que ligasse a jornalista e, já que a Gamecorp possui uma 
assessoria de imprensa, que as peguntas fosse feitas a mesma. 
7) As perguntas 10, 12 e 13 já foram feitas e respondidas pelo Jonas... Estão coerentes com as enviadas 
por ele... 
  
Histórico dado, vamos às questões: 
  
Questões 1 a 5 são referentes ao Luis Cláudio. Ele irá responder. 
  
6) A PlayTV perdeu o direito a usar esse nome conforme decisão da Justiça numa ação movida pelo 
Playcenter. A empresa vai recorrer ou o nome da PlayTV irá mudar? Ou houve novo acordo? 
  
A decisão proferida na ação promovida pelo Playcenter (nome fantasia da empresa PMSPV 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.), que havia determinado, em sede de antecipação de tutela, 
que a GAMECORP se abstivesse de utilizar a marca "Play TV", foi cassada pelo Tribunal de Justiça de São 
Paulo, que acolheu liminarmente o recurso interposto pela GAMECORP em junho de 2009, confirmando 
tal decisão em Fevereiro de 2010, quando do julgamento do recurso. 
 
Dessa forma, o direito de uso da marca "Play TV" pela GAMECORP, decorrente do pedido de registro de 
marca realizado junto ao INPI, permanece válido e vigente. 
 
A referida ação encontra-se ainda em fase inicial, tendo sido o Playcenter intimado recentemente para se 
manifestar acerca das contestações apresentadas pela GAMECORP  
  
  
7) Quem são os clientes da PlayTV?  
  
A PlayTV produziu conteúdos nos últimos anos para diversos clientes, dentre os quais, OiTV e Portal Terra 
(Kalil, não lembro de ter feito nada pro Portal Terra. Ademais, os clientes da Play não devem ser sigilosos, 
vide entrevista do Zé Dirceu no RODA VIVA... a pensar) 
  
  
8) Quem são os anunciantes da PlayTV?   
  
A PlayTV possui/possuiu diversos anunciantes nos últimos anos, dentro os quais: Internet Group do Brasil 
S/A., Nissin Ajinomoto Alimentos Ltda, Eletronic Arts Ltda., Try Tennis Empreendimentos Esportivos S/C 
Ltda., Action Media do Brasil Ltda (Endemol), Sansung da Amazônia S.A., Microsoft Informática Ltda., Hopi 
Hari S.A., Terra Networks Brasil Ltda., dentre outros; 
  
  
9) A Gamecorp perdeu o contrato com a NET em Brasília. Por qual razão?  
  
Na realidade, foi a Gamecorp que optou por encerrar o contrato com a NET em Brasília em função de 
ajustes na estratégia de distribuição do sinal no mercado. 
  
  
10) Qual foi o faturamento da Gamecorp em 2009 e neste ano? Por que a empresa não publica mais os 
seus balanços, uma vez que é S/A e a legislação obriga a isso.  
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Esta informação referente ao faturamento é confidencial. De acordo com o artigo 294 da Lei 6.404/76, 
alterada pelas Leis 10.303/2001 e 11.941/09, a sociedade anônima com capital fechado, desde que tenha 
menos de 20 acionistas e com patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00, não está obrigada a publicar 
suas demonstrações financeiras (art. 133). 
  
11) A Oi detém oficialmente 35% da Gamecorp, conforme documentação em poder do Cade. Por que essa 
operação não foi registrada até hoje na Junta Comercial de SP? Qual a função do Marco Schroeder na 
empresa?   
  
Conforme o artigo 31 da Lei 6.404/76 (Lei das S/A), com nova redação dada pelas Leis 10.303/2001 e 
11.941/2009, tanto a propriedade quanto a transferência das ações, são registradas somente no "Livro de 
Registro de Ações". Somente havendo necessidade  de registro na JUCESP, os membros do conselho de 
administração e os administradores. O Marco Schroeder é membro do Conselho de Administração da 
Gamecorp deste 27/12/2006, tento sido indicado pela acionista Oi, onde é diretor. 
  
12) O senhor mora num apartamento alugado pela empresa Gol Mídia. Por qual razão?  
  
Em virtude de minha separação, fui morar, em 2007, com meu amigo, Jonas Suassuna. Ele paga o aluguel 
e eu entrei com os móveis de minha antiga residência e pago as despesas do apartamento. O aluguel, pelo 
que sei, está em nome do próprio Jonas.  Há quatro meses pedi para ficar com todo o apartamento, pois 
me tornei pai, e estamos transferindo o contrato para meu nome. 
  
13) O senhor trabalha numa sala da Gol Mídia. Por qual razão?   
  
Cumpre informar que não trabalho em sala da Gol Mídia. Meu escritório fica na Rua Padre João Manuel n. 
450, sala 38. Eventualmente realizo reuniões na sala 71 do mesmo edifício. 
  
14) Após os contatos na Portugal Telecom, na viagem com o sr. Zunga em 2009, houve avanços em novos 
negócios? 
  
A viagem a Portugal teve como objetivo a verificação de oportunidades para a comercialização de 
conteúdos produzidos pela PlayTV e que acabaram não se concretizando. 
  
15) O senhor considera ter obtido por evolução patrimonial desde a eleição do presidente Lula? 
  
Sugestão do Dr. Pedro: Minha evolução patrimonial está de acordo com meus ganhos, devidamente 
declarados à Receita Federal. 
Sugestão do Dr. Cristiano: Nos últimos 8 anos, auferi os rendimentos compatíveis com a minha atividade 
laboral. Esses rendimentos estão declarados a Receita Federal, e foram devidamente acatados. 
  
  
Abs 
  
Fabio 

 

 Em resposta ao e-mail de FABIO (acima), o advogado CRISTIANO ZANIN realizou uma série de 

sugestões. Porém chamou a atenção e causou espécie a sugestão para resposta referente a pergunta 

7, sobre quem seria os clientes da PLAYTV. 
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 CRISTIANO ZANIN escreveu: “*** sugerimos não fazer referência à OI”, a qual até então seria a 

principal fonte de renda da GAMECORP e referenciada como “Nosso Know How Gerador de Receiras” 

de acordo com o arquivo Mapa da Mina acima apresentado. 

De: Cristiano 

Data: 13/12/2010 11:08:01 

Para: ‘Fabio Silva’;  ‘Jonas Suassuna’;  ‘Marco Vitale’;  ‘Pedro Genescá’;  ‘Kalil Bittar’ 

Assunto: RES: Nova resposta 

  

Prezados, 
 
Seguem algumas sugestões em vermelho. 
Um abraço, 
Cristiano 
 
 
6) A PlayTV perdeu o direito a usar esse nome conforme decisão da Justiça numa ação movida pelo 
Playcenter. A empresa vai recorrer ou o nome da PlayTV irá mudar? Ou houve novo acordo? 
  
A afirmação contida na pergunta é incorreta. A decisão proferida na ação promovida pelo Playcenter 
(nome fantasia da empresa PMSPV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.), que havia 
determinado, em sede de antecipação de tutela, que a GAMECORP se abstivesse de utilizar a marca "Play 
TV", foi cassada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que acolheu liminarmente o recurso interposto pela 
GAMECORP em junho de 2009, confirmando tal decisão em Fevereiro de 2010, quando do julgamento do 
recurso. 
 
Dessa forma, o direito de uso da marca "Play TV" pela GAMECORP, decorrente do pedido de registro de 
marca realizado junto ao INPI, permanece válido e vigente. 
 
A referida ação encontra-se ainda em fase inicial, tendo sido o Playcenter intimado recentemente para se 
manifestar acerca das contestações apresentadas pela GAMECORP  
  
(*** verificar, apenas, se o processo não está em segredo de justiça, pois, nesta hipótese, não é possível 
apresentar essa resposta). 
  
7) Quem são os clientes da PlayTV?  
  
A PlayTV produziu conteúdos nos últimos anos para diversos clientes, dentre os quais, OiTV e Portal 
Terra   
  
(*** sugerimos não fazer referência à OI). 
  
8) Quem são os anunciantes da PlayTV?   
  
A PlayTV possui/possuiu diversos anunciantes nos últimos anos, dentro os quais: Internet Grou/p do Brasil 
S/A., Nissin Ajinomoto Alimentos Ltda, Eletronic Arts Ltda., Try Tennis Empreendimentos Esportivos S/C 
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Ltda., Action Media do Brasil Ltda (Endemol), Sansung da Amazônia S.A., Microsoft Informática Ltda., Hopi 
Hari S.A., Terra Networks Brasil Ltda., Governo do Estado de São Paulo, dentre outros; 
  
(*** não seria melhor dizer que todos os anunciantes podem ser vistos na programação da TV?) 
  
9) A Gamecorp perdeu o contrato com a NET em Brasília. Por qual razão?  
  
A afirmação contida na pergunta é incorreta. Na realidade, foi a Gamecorp que optou por encerrar o 
contrato com a NET em Brasília em função de ajustes na estratégia de distribuição do sinal no mercado. 
  
  
10) Qual foi o faturamento da Gamecorp em 2009 e neste ano? Por que a empresa não publica mais os 
seus balanços, uma vez que é S/A e a legislação obriga a isso.  
  
A afirmação contida na pergunta é incorreta. De acordo com o artigo 294 da Lei 6.404/76, alterada pelas 
Leis 10.303/2001 e 11.941/09, a sociedade anônima com capital fechado, desde que tenha menos de 20 
acionistas e com patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00, não está obrigada a publicar suas 
demonstrações financeiras (art. 133). Informamos ainda que o faturamento da Gamecorp vem de um mix 
de produção para terceiros, receitas com sms, venda de assinaturas e publicidade do setor privado, já que 
não aceitamos verba de publicidade federal ou estatais (*** sugerimos retirar esta última parte, pois não 
faz parte da pergunta  não há interesse em dar informações adicionais; se for mantida a última parte, é 
necessário conciliar com a resposta da pergunta 8, que faz referência ao Governo do Estado de São Paulo). 
  
  
11) A Oi detém oficialmente 35% da Gamecorp, conforme documentação em poder do Cade. Por que essa 
operação não foi registrada até hoje na Junta Comercial de SP? Qual a função do Marco Schroeder na 
empresa?   
  
Conforme o artigo 31 da Lei 6.404/76 (Lei das S/A), com nova redação dada pelas Leis 10.303/2001 e 
11.941/2009, tanto a propriedade quanto a transferência das ações, são registradas somente no "Livro de 
Registro de Ações". Somente havendo necessidade  de registro na JUCESP, os membros do conselho de 
administração e os administradores. O Marco Schroeder é membro do Conselho de Administração da 
Gamecorp deste 27/12/2006, tento sido indicado pela acionista Oi, onde é diretor. 
  
  
12) O senhor mora num apartamento alugado pela empresa Gol Mídia. Por qual razão?  
 
Em 2007 passei a dividir o apartamento e as despesas correspondentes com o meu amigo Jonas Suassuna. 
Diante do nascimento recente do meu filho, acordamos que eu passaria a morar no apartamento com a 
minha família e o contrato será transferido exclusivamente para mim. 
 
13) O senhor trabalha numa sala da Gol Mídia. Por qual razão?   
 
 A afirmação contida na pergunta é incorreta. Meu escritório fica na Rua Padre João Manuel n. 450, sala 
38.  
  
14) Após os contatos na Portugal Telecom, na viagem com o sr. Zunga em 2009, houve avanços em novos 
negócios? 
  
A viagem a Portugal teve como objetivo a verificação de oportunidades para a comercialização de 
conteúdos produzidos pela PlayTV e que acabaram não se concretizando. 
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15) O senhor considera ter obtido por evolução patrimonial desde a eleição do presidente Lula? 
  
Minha evolução patrimonial está de acordo com as minhas atividades profissionais e os meus ganhos, 
devidamente declarados à Receita Federal. 
 
 

 

Cristiano Zanin Martins 

Teixeira, Martins Advogados 
Rua Padre João Manuel, 755, 19º andar 
01411-001 - São Paulo - SP - Brasil 
Tel.Direto/ Direct phone: (55 11) 3060-3311 // Fax: 
(55 11) 3061-2323 
cristiano@teixeiramartins.com.br 
www.teixeiramartins.com.br 

 

Pelo que se pode verificar por análise do Sistema SIMBA, o primeiro dos aportes realizados 

periodicamente para o GRUPO GOL por empresas ligadas a OTÁVIO MARQUES AZEVEDO (Andrade 

Gutierrez) ocorreu em 07/07/2008 pela empresa TELEMAR INTERNET LTDA no valor de R$375.400,00 

e o último se deu em 09/01/2014 pela empresa CONTAX no valor de R$1.295.130,00. 

Análise da movimentação financeira realizada pelo sistema SIMBA demonstrou que a GOAL 

DISCO recebeu R$27.253.400,00 entre 30/03/2009 e 13/06/2013 da empresa TNL PCS S/A. 

O montante recebido pelas empresas do GRUPO GOL entre 07/07/2008 e 09/01/2014 

totalizou: 

ORIGEM VALOR 

CONTAX R$5.357.464,79  

TELEMAR INTERNET LTDA R$3.003.200,00  

TELEMAR NORTE LESTE SA R$62.383.915,35  

TOTAL R$70.744.580,14 

 

DESTINATÁRIO GOAL DISCO GOL MOBILE PJA TOTAL 

VALOR R$27.253.400,00 R$38.004.980,14 4.360.000,00 R$70.744.580,14 

 

Além disto, análise da movimentação bancária das empresas de JONAS SUASSUNA 

demonstrou que parte dos valores recebidos das empresas ligadas a Otávio Azevedo eram 

movimentados entre as empresas do Grupo Gol e posteriormente repassados para contas ligadas as 

pessoas de KALIL BITTAR, FERNANDO BITTAR ou empresas ligadas a estes como a PDI, COSKIN e 
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BITTBUSINESS. As movimentações bancárias do Grupo Gol e Jonas Suassuna envolvendo repassasses 

para o trio e suas empresas apresentaram elevados valores. 

Indo de encontro ao e-mail enviado por KALIL BITTAR com arquivo intitulado “MAPA DA 

MINA”, no qual destaca que as empresas do grupo OI seriam “Nosso Know How Gerador de 

Receitas”, vale destacar que as empresas do GRUPO GOL juntamente com a empresa GAMECORP 

receberam de forma direta aproximadamente R$152.643.019,29 de empresas ligas ao grupo TELEMAR.  

ORIGEM VALOR (Grupo Gol) 

CONTAX R$5.357.464,79  

TELEMAR INTERNET LTDA R$3.003.200,00  

TELEMAR NORTE LESTE SA R$62.383.915,35 

TOTAL R$70.744.580,14 

ORIGEM VALOR (GAMECORP) 

TNL PCS R$56.592.450,39 

TELEMAR INTERNET R$1.637.382,25 

OI Móvel R$18.855.281,37 

INSTITUTO TELEMAR R$163.325,14 

IG R$4.650.000,00 

TOTAL R$ 81.898.439,15 

TOTAL (GRUPO GOL + GAMECORP) R$152.643.019,29 

 

 

11. FUSÃO OI x BRASIL TELECOM (BRT). 

 

Verificou-se que em 21/11/2008 foi publicado no Diário Oficial da União o DECRETO No - 

6.654, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2008 que “Aprova o Plano Geral de Outorgas de Serviço de 

Telecomunicações prestado no regime público”. Tal decreto foi publicado aproximadamente quatro 

meses após o primeiro repasse da TELEMAR INTERNET LTDA (07/07/2008) para empresas do Grupo 

Gol. (Disponível em: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=4&data=21/11/2008) 

“A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou no dia 18 de dezembro a compra da 

Brasil Telecom (BrT) pela Oi, considerado o maior negócio do setor dos últimos dez anos, depois da 



 

 

  

Página 162/421 

 

 

privatização do Sistema Telebrás. A supertele, fruto da fusão entre Oi e BrT, nasce com receita bruta 

anual de R$ 41 bilhões, concentra 22 milhões de telefones fixos e quase 30 milhões de celulares. Terá 

posição dominante em todos os Estados brasileiros, à exceção de São Paulo.   O processo de união 

das duas empresas começou em abril, quando a Oi comunicou ao mercado seus planos de compra 

da BrT. A operação, porém, não era permitida pela regras do setor de telecomunicações. Para que 

pudesse ir em frente, a compra dependia de uma modificação no Plano Geral de Outorgas (PGO), 

um decreto presidencial que impedia que duas concessionárias de telefonia fixa tivessem o mesmo 

controlador”. Disponível em: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,entenda-o-processo-

de-fusao-entre-a-oi-e-a-brasil-telecom,295353 

 

“No total, os bancos entraram com um financiamento de R$ 6,8 bilhões, em um negócio estimado 

em R$ 12,5 bilhões. Foram R$ 2,5 bilhões do BNDES e outros R$ 4,3 bilhões do Banco do Brasil. Além 

disso, há também o investimento dos fundos de pensão de estatais (Previ, Petros e Funcef), que, 

segundo estimativas, chega a R$ 3 bilhões.   Apesar de todo o dinheiro público envolvido, os 

detentores da maior parte das ações da nova empresa são grupo privados: a Andrade Gutierrez, 

de Sérgio Andrade, e a La Fonte, de Carlos Jereissati”. Disponível em: 

http://economia.estadao.com.br/noticias/ geral,entenda-o-processo-de-fusao-entre-a-oi-e-a-brasil-

telecom,295353 

Também foi possível verificar que no ano de 2008, a Andrade Gutierrez firmou diversos 

contratos com a Petrobrás, inclusive em julho de 2008, mesmo mês que iniciou os repasses para o 

Grupo Gol, conforme demonstra planilha abaixo retirada dos Autos nº 5024251-72.2015.404.7000 

da Operação Lava Jato. 

“Verificando-se a base de dados dos contratos celebrados pela Petrobras foi possível 

identificar os contratos referidos acima, firmados pela Andrade Gutierrez com a Petrobras, 

individualmente ou em consórcio com outras empreiteiras, e ainda outros, conforme revela a tabela 

abaixo: 
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 Além dos fatos acima, foi localizado o seguinte e-mail com data 31/03/2008 no Material 

3139/16 - Laudo 1218/2016 SETEC/PR/PR, no qual KALIL BITTAR e JONAS SUASSUNA aparecem ao 

lado do ex-presidente da Venezuela, Hugo Chavez. O e-mail foi enviado em 27/03/2008. 

Assunto: Fwd: BEM NA FOTO!!!!!!!!  
De: Jonas Suassuana jonas@golgrupo.com.br 
Para:  Rose Grupo rose@golgrupo.com.br;  
Envio:  31/03/2008 16:29:28 

por que não de calas  
 
 
Iniciar mensagem reenviada: 
 
 
De: Kalil Bittar  <HYPERLINK "mailto:k bittar @mac.com"kbittar @mac.com> 
Data: 27 de março de 2008 23h33min57s GMT-03:00 
Para: Jonas Suassuana <HYPERLINK 
"mailto:jonas@golgrupo.com.br"jonas@golgrupo.com.br > 
Assunto: FW: BEM NA FOTO!!!!!!!! 
 
 
Kalil Bittar  
Diretor 
Tel.: (11) 3131-1262 
Fax: (11) 3131-1265 
HYPERLINK "mailto:k bittar @gametv.com.br"k bittar @gametv.com.br 
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------ Forwarded Message 
From: rstuckert <rstuckert@uol.com.br> 
Date: Thu, 27 Mar 2008 23:12:57 -0300 
To: k bittar  <k bittar @mac.com> 
Subject: BEM NA FOTO!!!!!!!! 

 

/img_item02Arrecadacao02.E01/vol_vol5/outlook/Outlook/Outlook.pst>>Início de Pastas 

Particulares/JONAS SUASSUNA/Fwd: BEM NA FOTO!!!!!!!! 

 

 Destaca-se KALIL e JONAS foram para RECIFE no dia 26/03/2008, vôo JJ3500 da empresa TAM. 

Foram realizadas pesquisas na internet para saber o motivo da viagem de HUGO CHAVEZ para 

o Brasil neste período e verificou-se que neste período o ex-presidente da Venezuela teria vindo 

realizar visita na obra da Refinaria Abreu e Lima em Recife. Segundo informações coletadas em fontes 

abertas e na própria delação de executivos da empreiteira Andrade Gutierrez, o ex-presidente Lula 

teria defendido interesses da empreiteira junto ao ex-presidente Hugo Chavez para construção de 

uma siderúrgica na Venezuela, obra que que contou com mais de 800 milhões de dólares vindos do 

BNDES. (http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/delacoes-da-andrade-detalham-

propina-em-contrato-indicado-por-lula-na-venezuela/) 
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Lula e o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez (morto em 2013), na Refinaria Abreu e Lima (PE), em 26 
de março de 2008 / Foto: Ed Ferreira/AE 

 

- “Mais dois executivos da Andrade Gutierrez relatam lobby de Lula na Venezuela 

Presidente da empresa, Rogério Nora de Sá, e o executivo Flávio Gomes Machado 

Filho, então diretor para a América Latina, disseram que o ex-presidente 

intercedeu em favor da empreiteira 

Segundo o presidente da construtora Andrade Gutierrez, Rogério Nora de Sá, e o 

executivo Flávio Gomes Machado Filho, então diretor para a América Latina, Lula 

intercedeu em favor da empreiteira, que conquistou um contrato para a obra de 

uma siderúrgica na Venezuela, em 2008. 

Os fatos vão ao encontro do que disse o ex-presidente do grupo Andrade Gutierrez, 

Otávio Marques de Azevedo, que mencionou a intervenção de Lula durante 

depoimento à Justiça do Rio, em abril. 
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Na época, a Venezuela era governada por Hugo Chávez, próximo de Lula, e o país 

não tinha lei de licitações -de modo que um apoio político pesava muito em favor 

da empresa. 

O contato com o então presidente petista foi feito por Machado Filho, que 

confirmou o encontro. O pedido foi para que Chávez “desse uma prioridade” à 

empreiteira brasileira, que concorria com outras empresas internacionais. 

Lula iria se encontrar em breve com Chávez no Recife, em março de 2008. 

... 

“Após a reunião, Lula deu retorno afirmando que o contato fora realizado e o 

pedido fora feito”, informou Sá, em sua delação. O retorno foi dado via chefe do 

cerimonial, segundo Machado Filho. 

O presidente da construtora ainda afirma que “não houve, ao que sabe, tratativas 

espúrias entre a Andrade Gutierrez e Lula no contexto desses fatos ou qualquer 

outro”, no que é corroborado por Machado Filho. 

“Nunca discuti nada que não fosse de forma republicana com o presidente Lula”, 

disse Machado. 

Para Sá, a intervenção de Lula na Venezuela “inseria-se em contexto de negociações 

comerciais de grande porte” e permitia que empresas brasileiras expandissem sua 

atuação para fora do país. 

Tempos depois, quando o BNDES passou a liberar dinheiro para financiar a obra, o 

então tesoureiro do PT cobrou o pagamento de propina ao partido. 

A siderúrgica foi orçada em US$ 1,8 bilhão e até hoje não foi concluída. O valor 

liberado pelo BNDES foi de US$ 865,4 milhões.” Disponível em: 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/mais-dois-executivos-da-

andrade-gutierrez-relatam-lobby-de-lula-na-venezuela-

26rimdfso6plk0bzcopnoo3vr 
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- “O contrato, de US$ 1,8 bilhão, foi assinado pela Andrade Gutierrez em 2008, 

meses após uma reunião entre Lula e Chávez no Recife”. Disponível em: 

(https://www.noticiasaominuto.com.br/politica/249575/ex-presidente-nao-

favoreceu-empresa-na-venezuela-diz-instituto) 

 

- “PETRODÓLAR 1  

A Andrade Gutierrez assinou ontem contrato para a construção de uma siderúrgica 

na Venezuela. A obra custa, no total, U$ 1,8 bilhão. Destes, U$ 1 bi vão para o bolso 

da empreiteira brasileira”. (01/10/2008). Disponível em: 

(http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0110200807.htm) 

 

Assim, cabe ressaltar novamente que o primeiro aporte identificado no sistema SIMBA de 

empresas ligadas ao grupo Andrade Gutierrez para o Grupo GOL ocorreu em 07/07/2008, pela 

empresa TELEMAR INTERNET LTDA e feito no valor de R$375.400,00. Tal repasse aconteceu 

aproximadamente dois meses depois do encontro entre os ex-presidentes Lula e Hugo Chavez. 

Desta forma, S.M.J. da autoridade policial, a GAMECORP e o GRUPO GOL eram 

aparentemente destinatários de recursos financeiros de empresas ligadas a ANDRADE GUTIERREZ, 

possivelmente como contrapartida por uma constante atuação do Governo Federal em ações que 

beneficiavam as empresas do grupo AG. 

 O e-mail abaixo extraído do Material 594/16 - Laudo 633/2016 não está ligado diretamente 

ao caso em tela, mas demonstra que o grupo possivelmente se utilizava da máquina pública para 

alcançar objetivos pessoais/empresariais: “Seria interessante dar um passo a frente em relação a 

negócios do Banco Banca ou buscar o mesmo citado acima para uma parceria. Conversei com o Kalil 

e podemos chegar ao Salinas através do Delfim Neto ou alguém ligado ao governo”. 

 Além disto o e-mail abaixo, datado de 12/02/2008, de MARCOS LULA (FlexBR) para JONAS, 

demonstra a preocupação dos envolvidos em ocultar a relação com o governo ou a forma de 

aproximação deste ao fazer a seguinte observação: “*obs: descarte sempre e-mails que citam o 

governo ou alguma forma de aproximação deste, além de correspondências que dizem respeito a 

algo pessoal e sigiloso, guardando os dados em mente ou em códigos”. 
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Assunto: ENC: Ricardo Salinas  
De: Jonas / Gol Grupo jonas@golgrupo.com.br 
Para:  'Kalil Bittar ' kbittar @mac.com;  
Envio:  12/02/2008 14:09:10 

para sua informação  
 
   _____   
 
De: Jonas / Gol Grupo [mailto:jonas@golgrupo.com.br ]  
Enviada em: terça-feira, 12 de fevereiro de 2008 13 :45 
Para: 'Flexbr Tecnologia S.A. (g)' 
Assunto: RES: Ricardo Salinas 
 
 
Marcos  
  
acho sua analise muito bem feita  
  
o Kalil é o maestro , nos temos que tocar as coisas  que ele abençoa  
  
amigo vamos em frente este projeto do Banco Banca é  muito viável  
  
vamos procurar o Salinas e apresentar . quem sabe o s "executivos " não 
executam  
  
um forte abraço  
  
jonas suassuna  
 
   _____   
 
De: Flexbr Tecnologia S.A. (g) [mailto:flexbrsa@gma il.com]  
Enviada em: terça-feira, 12 de fevereiro de 2008 03 :10 
Para: jonas@golgrupo.com.br 
Assunto: Re: Ricardo Salinas 
 
 
 
Olá prezado amigo Jonas Suassuna, 
 
  
É muito importante esse contato com o Salinas, quan do o Kalil me mostrou a 
matéria e eu pude ver partes dela que se encaixam d iretamente ao Banco Banca. 
 
  
O Kalil tem uma grande percepção para bons negócios , o problema é que ele se 
foca em muitas coisas ao mesmo tempo, projetos dife rentes, e isso faz com que 
ele possa vislumbrar (que é excelente) tais coisas e dar as dicas para 
avançar ou recuar, consegue ver coisas e enxergar n ovos horizontes, é 
exatamente aqui que ele é excelência no que faz. O problema é que não dispõe 
de tempo para realizar na totalidade os projetos. N essa hora deve entrar um 
executivo que possa fazer esse papel, já que o Kali l pode identificar e dar 
um milhão de idéias boas, porém lhe falta tempo par a os avanços, (por estar 
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envolvido e dezenas de coisas ao mesmo tempo) ai de vem entrar os 
profissionais “executivos”. 
  
 
Venho aprendendo muito com o Kalil, principalmente em relação a reuniões e 
como fazer delas algo produtivo e agradeço esse car inho que você e ele têm 
por mim e pelo Sandro nessa nova empreitada de noss as vidas. 
 
  
Vamos ver uma forma de estar perante ao Ricardo Sal inas, vamos fazer bons 
negócios, com ele ou aprendendo com técnicas dele. 
  
 
Obrigado pela pronta resposta. Um grande abraço!!! 
 
  
Marcos Lula 
 
  
*obs: descarte sempre e-mails que citam o governo o u alguma forma de 
aproximação deste, além de correspondências que diz em respeito a algo pessoal 
e sigiloso, guardando os dados em mente ou em códig os. 
 
   
----- Original Message -----  
From: HYPERLINK "mailto:jonas@golgrupo.com.br"Jonas  / Gol Grupo  
To: HYPERLINK "mailto:flexbrsa@gmail.com"'Flexbr Te cnologia S.A. (g)'  
Cc: HYPERLINK "mailto:k bittar @mac.com"'Kalil Bittar '  
Sent: Monday, February 11, 2008 2:12 PM 
Subject: RES: Ricardo Salinas 
 
marcos 
  
antes de mais nada feliz aniversario  
  
acho ótima esta relação com o Salinas , se você mar car um encontro com ele 
será fantástico  
  
pode ser em qualquer lugar aqui ou no México , vamo s apresentar o Banco Banca 
pra ele , na matéria ele fala em fazer o que nós já  temos  
  
um banco popular e ao mesmo tempo de penetração nac ional  
  
acho que conosco ele ganha tempo e nós um parceiro de primeira  
  
vamos em frente , estou viajando amanhã e volto dia  20 ,  
  
um forte abraço 
  
jonas suassuna  
 
   _____   
 
De: Flexbr Tecnologia S.A. (g) [mailto:flexbrsa@gma il.com]  
Enviada em: segunda-feira, 11 de fevereiro de 2008 00:01 
Para: OGG - Jonas Suassuna 
Assunto: Ricardo Salinas 
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Boa noite Jonas, 
 
Segue matéria na íntegra (anexo) do O Estado de S.P aulo (Estadão), deste 
Domingo, dia 10 de fevereiro de 2008, caderno de Ec onomia - B9, sobre o 
empresário mexicano Ricardo Salinas, dono do Grupo Elektra (caso ainda não 
tenha lido). 
 
  
Seria interessante dar um passo a frente em relação  a negócios do Banco Banca 
ou buscar o mesmo citado acima para uma parceria. C onversei com o Kalil e 
podemos chegar ao Salinas através do Delfim Neto ou  alguém ligado ao governo. 
 
  
Veja o que acha... 
 
  
Abraços! 
  
 
Marcos Lula 

/img_item21Arrecadacao18.E01/vol_vol2/Documents and Settings/Jonas/Configurações locais/Dados de 

aplicativos/Microsoft/Outlook/Outlook.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados/ENC: Ricardo 

Salinas 

 

 

12. CONTRATO DA BÍBLIA entre GOL DISCO e TNL. 

 

A seguir colacionamos fragmentos de um Contrato de Fornecimento de Conteúdo e Licença 

de Direitos Autorais entre a TNL SA. e a GOAL DISCOS LTDA.  O contrato foi disponibilizado no 

endereço https://cdn.oantagonista.net/uploads/ 2017/11/Contrato-Goal-Discos-x-Oi-Biblia.pdf e 

pesquisado em 06/11/2017. 

 Ele faz parte de um material disponibilizado por MARCO AURÉLIO VITALE, ex-diretor do Grupo 

GOL: 

 “Vitale revelou que a operadora Oi firmou com a Gol Discos, de Suassuna, um contrato que viabilizou 

o repasse de R$ 16,8 milhões – no total, a Oi pagou 27,2 milhões ao grupo Gol. 

Além de um adiantamento de R$ 800 mil, o contrato garantia repasses mensais mínimos de R$ 600 mil 

ou 50% do lucro com o serviço. Uma planilha também entregue ao MPF demonstra que o serviço foi 

um fracasso retumbante, mas a Oi honrou os pagamentos. 
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O documento, entregue ao MPF e obtido por O Antagonista, previa o fornecimento de conteúdo da 

Bíblia narrada por Cid Moreira para um portal de voz da operadora de telefonia. 

Vitale garante que os valores foram uma contrapartida a Lula, por meio do sócio do filho, pelo decreto 

que permitiu a fusão da Oi com a Brasil Telecom”. Disponivel em: 

https://www.oantagonista.com/economia/exclusivo-o-contrato-da-oi-com-o-socio-de-lulinha/ 

 O referido contrato consta como datado em 09/01/2009. Porém verificou-se no sistema 

SIMBA que o primeiro repasse da TNL PCS para GOAL DISCO se deu em 30/03/2009, no valor de 

R$750.800,00. 

 No total, a GOAL DISCOS recebeu R$ 27.253.400,00 da TNL PCS S/A em 43 parcelas entre 

30/03/2009 e 13/06/2013. 

  

 



 

 

  

Página 172/421 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Página 173/421 

 

 

 No tocante ao prazo contratual, o mesmo seria de 48 meses, porém podendo ser encerrado 

a qualquer tempo. Isto permite entender que, ao não lograrem seus objetivos, os motivos que 

justificassem a celebração de tal contrato, as partes estariam livres para rescindi-lo. 

 

 

De acordo com o MATERIAL 6992/2017 – LAUDO 246/2018 SETEC/PR, no dia 20/05/2013, 

MARCO VITALE escreve para GUSTAVO ALVIM (OI) com cópias para FRANCISCO SANTANNA (OI) e 

ALESSANDRO SARGENTELLI (GOL). 

Neste e-mail informa GUSTAVO que de acordo com a colaboração de FRANCISCO, iria 

compartilhar o contato de GUSTAVO com o ALESSANDRO, afim de que este encaminhe as demandas 

referentes ao portal da Bíblia. 

 
Assunto: Informações Portal de Voz do Cid Moreira  
De: Marco Aurélio Vitale vitale@golgrupo.com.br 
Para:  gustavo.alvim@oi.net.br;  
CC: Francisco Santanna francisco.santanna@oi.net.br; Alessandro Sargenteli ale@golgrupo.com.br;  
Envio:  20/05/2013 11:16:41 

Caro Gustavo Alvim  
 
Boa Tarde 
 
Conforme colaboração do Francisco Santana, compartilho o seu contato com o Alessandro Sargenteli - 
diretor financeiro do Grupo Gol - que encaminhará as demandas de informações referentes ao portal de 
voz do Cid Moreira. 
 
Obrigado desde já. 
 
Abraço 
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Marco Aurélio Vitale 
21.88433367 
 
……………………... 
 
Gustavo Alvim  (21.88010505) 
 
Alessandro Sargenteli (21.81126940) 
 

Sobre o referido contrato, foi possível encontrar no MATERIAL 6992/2017 – LAUDO 246/2018 

SETEC/PR, iniciada por ALESSANDRO SARGENTELI no qual este escreve para GUSTAVO ALVIM da OI, 

com cópia para MARCO VITALE em 20/05/2013. Neste ALESSANDRO solicita ajuda para GUSTAVO 

ALVIM, demonstrando certa urgência em seu pedido, "preciso de sua ajuda o quanto antes". Solicita 

relatório com a quantidade de acessos/chamadas referentes ao portal da Bíblia, gravado por CID 

MOREIRA, devendo este ser elaborado mês a mês durante os últimos dois anos. ALESSANDRO ainda 

destaca que o contrato já teria expirado em março de 2013. 

GUSTAVO então responde a ALESSANDRO, com cópias para RAFAEL MAFRA e MARCO VITALE 

confirmando que o contrato teria expirado em março de 2013 e informando que RAFAEL enviaria o 

relatório solicitado. 

ALESSANDRO, demonstrando certa angústia então escreve "peço, por favor, que nos envie os 

números o quanto antes, ok". 

RAFAEL então entra no diálogo e informa que iria enviar solicitação para a TECNET, que era a 

integradora e repassaria o mesmo assim que recebesse. 

ALESSANDRO, no dia seguinte 21/05/2013, escreve para JONAS SUASSUNA com cópia para 

MARCO VITALE, e informa JONAS que já teria feito contato com RAFAEL MAFRA da OI, e que, teria 

reiterado sobre a necessidade "urgente" do relatório. 

Assunto: ENC:  
De: Alessandro Sargentelli ale@golgrupo.com.br 
Para:  Jonas Suassuna jonassuassuna1@mac.com;  
CC: vitale@golgrupo.com.br;  
Envio:  21/05/2013 12:37:05 

Jonas 
  
Acabei de falar com o Rafael Mafra, contato na Oi que ficou de conseguir o relatório. Reiterei nossa 
necessidade de recebimento urgente deste relatório e ele ficou de cobrar à Tecnet novamente agora. 
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Assim que eu receber o relatório, te falo. 
  
Abs 
ale 
  
De: Rafael Mafra [mailto:rafael.rodrigues@oi.net.br]  
Enviada em: segunda-feira, 20 de maio de 2013 16:26 
Para: Alessandro Sargentelli; Gustavo Alvim 
Cc: vitale@golgrupo.com.br 
Assunto: RES:  
Prioridade: Alta 
  
Alessandro, 
  
Estarei solicitando o relatório junto ao integrador( Tecnet) e assim que receber, estarei lhe encaminhado. 
  
Abs, 
Rafael Mafra  
SVA - Ger. de Messaging & Serviços Básicos 
Diretoria de Produtos e Mobilidade 
Oi (21) 8758 1241 
rafael.rodrigues@oi.net.br 
  
As marcas acima estão legalmente protegidas.  
Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente 
  
De: Alessandro Sargentelli [mailto:ale@golgrupo.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 20 de maio de 2013 16:26 
Para: Gustavo Alvim; Rafael Mafra 
Cc: vitale@golgrupo.com.br 
Assunto: RES:  
  
Rafael 
  
Peço, por favor, que nos envie os números o quanto antes, ok. 
 Abraço e obrigado 
Alessandro  
  
De: Gustavo Alvim [mailto:gustavo.alvim@oi.net.br]  
Enviada em: segunda-feira, 20 de maio de 2013 15:59 
Para: 'Alessandro Sargentelli'; Rafael Mafra 
Cc: vitale@golgrupo.com.br 
Assunto: RES:  
  
Oi Alessandro, o Rafael te passará a informação. 
Nosso contrato expirou em Março e realmente vocês deveriam ter retirado o conteúdo... Em todo caso, 
confirmei que já foi retirado. 
  
Abraço, 
  
De: Alessandro Sargentelli [mailto:ale@golgrupo.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 20 de maio de 2013 12:46 
Para: Gustavo Alvim 
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Cc: vitale@golgrupo.com.br 
Assunto: 
  
Prezado Gustavo 
  
Boa tarde 
 Recebi seu contato para tratativas  relacionadas ao portal de voz do Cid Moreira e preciso de sua ajuda o 
quanto antes. 
 Preciso que vocês nos enviem relatório com a quantidade de acessos/chamadas ao portal de voz acima 
mencionado, por mês, dentro do período dos últimos 24 meses. Lembro que nosso  contrato expirou em 
Março/13 e o produto foi descontinuado apenas recentemente . 
 Agradeço antecipadamente sua ajuda e atenção e aguardo as informações solicitadas. 
  
Abraço 
Alessandro Sargentelli 
Financeiro – Grupo Gol 

IMAGENS\marcovitale.pst>>Início do arquivo de dados do Outlook/SAÍDAS S/ENC: 

  No dia seguinte, 22/05/2013, ALESSANDRO SARGENTELI volta a cobrar RAFAEL MAFRA sobre 

o relatório referente ao portal da Bíblia. 

Nesta mesma data, MARCO VITALE escreve para RAFAEL com cópia para ALESSANDRO 

SARGENTELI, sendo que neste e-mail relata sobre a urgência em se ter o relatório, mencionando que 

já havia explicado tal fato para FRANCISCO SANTANNA e GUSTAVO ALVIM. Diz ainda resolver tal 

pendência até dia 23/05/2013. 

RAFAEL então escreve e-mail para MARCO VITALE com cópia para ALESSANDRO SARGENTELLI, 

no qual se desculpa pelo prazo e informa que segue o relatório solicitado em anexo. 

O relatório enviado por RAFAEL MAFRA da OI, mostra que entre janeiro de 2012 e Abril de 

2013, o portal teve apenas 121.741 minutos em acessos, número bastante reduzido se comparado 

aos valores negociados no contrato em tela. (MATERIAL 6992/2017 – LAUDO 246/2018 SETEC/PR) 

Assunto: RES: IMPORTANTE  
De: Rafael Mafra  rafael.rodrigues@oi.net.br 
Para:  Marco Aurélio Vitale vitale@golgrupo.com.br;  
CC: Alessandro Sargentelli ale@golgrupo.com.br;  
Envio:  23/05/2013 11:13:16 

Marco, bom dia ! 
  
Peço desculpas pelo prazo, pois como não possuímos acesso direto a plataforma, tivemos este prazo de 
atendimento por parte do integrador.  Seguem em anexo os valores conforme solicitado. 
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Caso seja necessário qualquer informação adicional, favor entrar em contato com o integrador.  Segue o 
contato: 
  
•         Renato Cagni  
Tel: 11-4152-0036 
Email: cagni@tecnet.ind.br  
Qualquer duvida, estou à disposição. 
  
Abs, 
Rafael Mafra  
SVA - Ger. de Messaging & Serviços Básicos 
Diretoria de Produtos e Mobilidade 
Oi (21) 8758 1241 
rafael.rodrigues@oi.net.br 
  
 
As marcas acima estão legalmente protegidas.  
Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente 
  
De: Marco Aurélio Vitale [mailto:vitale@golgrupo.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 22 de maio de 2013 19:37 
Para: Alessandro Sargentelli 
Cc: Rafael Mafra 
Assunto: IMPORTANTE 
  
Caro Rafael 
  
Boa Noite 
  
Precisamos desse relatório imediatamente. 
Expliquei isso para o Francisco Santanna e Gustavo Alvim. 
Existe alguma dificuldade para tal? Quando receberemos o documento? 
Precisamos resolver isso nessa 5af, 23/05. 
Contamos com a sua ajuda. 
  
Abraço 
  
Marco Aurélio 
  
  
Em 22/05/2013, às 18:55, "Alessandro Sargentelli" <ale@golgrupo.com.br> escreveu: 
 
Oi Rafael 
  
Boa noite 
  
Alguma novidade acerca do relatório referente ao portal de voz do Cid Moreira ? 
  
Abs 
Alessandro 
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IMAGENS\marcovitale.pst>>Início do arquivo de dados do Outlook/ENTRADAS S/RES: IMPORTANTE 

 

No dia 23/05/2013, ALESSANDRO SARGENTELLI volta a escrever para RAFAEL MAFRA com 

cópia para MARCO VITALE. Envia via e-mail cópia do contrato relacionado ao portal da Bíblia e que 

ficaria esperando novas informações referentes aos "preços por chamada e/ou minutos". 

RAFAEL na mesma data envia relatório atualizado referente ao tráfego do portal de voz, no 

qual de acordo com os padrões da operadora OI, o "valor a ser considerado para efeito de repasse 

para serviços desta modalidade é de R$ 0,115 por minuto". 

Assim, de acordo com o relatório enviado por RAFAEL MAFRA, o valor que deveria ser 

repassado para GOAL DISCOS entre janeiro de 2011 e abril de 2013, se considerado R$0,115 por 
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minuto seria de aproximadamente R$21.082,00 (vinte um mil e oitenta e dois reais). (MATERIAL 

6992/2017 – LAUDO 246/2018 SETEC/PR) 

Assunto: RES:  
De: Rafael Mafra  rafael.rodrigues@oi.net.br 
Para:  Alessandro Sargentelli ale@golgrupo.com.br;  
CC: vitale@golgrupo.com.br;  
Envio:  23/05/2013 16:07:07 

Alessandro, 
  
Conforme solicitado, segue o relatório ao trafego do portal de voz. 
  
De acordo com os nossos valores padrões, o valor a ser considerado para efeito de repasse para serviços 
desta modalidade é de R$ 0,115 por minuto. 
  
Qualquer duvida, estou à disposição. 
  
Abs, 
Rafael Mafra  
SVA - Ger. de Messaging & Serviços Básicos 
Diretoria de Produtos e Mobilidade 
Oi (21) 8758 1241 
rafael.rodrigues@oi.net.br 
  
As marcas acima estão legalmente protegidas.  
Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente 
  
De: Alessandro Sargentelli [mailto:ale@golgrupo.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 23 de maio de 2013 12:40 
Para: Rafael Mafra 
Cc: vitale@golgrupo.com.br 
Assunto: 
  
Rafael 
  
Como conversamos, segue anexo cópia do contrato referente ao portal de voz da Biblia. 
  
Aguardamos as novas informações acerca dos preços por chamada e/ou minutos . 
  
Abs 
Alessandro  
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IMAGENS\marcovitale.pst>>Início do arquivo de dados do Outlook/ENTRADAS S/RES: 

 

Apenas para ilustrar o baixo desempenho dos projetos da Bíblia, no MATERIAL 2279/16 - 

LAUDO 914/16 SETEC/PR (sede do Grupo Gol) foi encontrada uma planilha referente ao retorno de 

outros projetos do grupo do mesmo tema, tais como a "Bíblia no celular", sem vinculação com o 

grupo OI (SMS), cujos números são aparentemente relacionados à Google Play, maior loja de 

aplicativos para telefones com sistema operacional Android. 
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Pelo que se pode entender, com o projeto da Bíblia, foram realizadas vendas no valor R$ 

654,12 em novembro de 2015. Assim, caso a média fosse mantida durante o ano, o valor negociado 

durante o ano inteiro seria de R$ 7.849,44. 

 

 

 

 

DADOS\Repasse\Conta ANDROID\Relatórios Financeiro - Android\2015\Google Play - Novembro final - 

Assinaturas.xlsx 

 

 Outro fator que indica um possível baixo rendimento dos aplicativos desenvolvido pelo 

GRUPO GOL são os pagamentos realizados pela empresa APPLE para a GOL MOBILE, os quais de 

acordo com o IPEI nº PR20160006 de 16 de março de2016 – RFB/Copei/Espei na 9ª Região Fiscal, não 

foram declarados em DIRF: 

“Cabe também informar  que,  na  apuração  das  NFS-e,  verificou-se  diversos 

pagamentos  realizados  para  a  GOL  MOBILE  PRODUTOS  E  SERVIÇOS  DE 
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA pela empresa APPLE INC que não constam em 

DIRF. 

 

 

(...)” 
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Exposto os valores da planilha apresentada acima (GOOGLE PLAY) e os valores dos 

pagamentos realizados pela empresa APPLE, eles aparentam estar relacionados com o retorno dos 

aplicativos comercializados tanto no Google Play (loja de aplicativos para Android) e AppStore (Loja 

de aplicativos Apple), as maiores do mercado e onde a GOL comercializa aplicativos como a Biblia, 

Nuvem de Livros e Nuvem do Jornaleiro. Sendo assim, a empresa demonstra um baixíssimo 

rendimento nas maiores lojas de aplicativos comparados com os valores que a empresa TNL PCS 

repassou para GOAL DISCO referente ao contrato da Bíblia. A tabela não demonstra os negócios 

relacionados com a TELEMAR, porém deixa claro os baixos resultados do aplicativo com o público em 

geral.  

Acredita-se que a empresa TNL PCS dificilmente conseguiria obter retorno que justificasse 

com lucros o investimento realizado no referido contrato. Destaca-se ainda que o contrato acima é 

relacionado apenas com a comercialização da Bíblia. 

 

 

 Os valores recebidos pela GOAL DISCO da TNL PCS entre 30/03/2009 e 13/06/2013, 

aparentemente sobre o contrato acima exposto, totalizam o montante de                     R$ 27.253.400,00. 
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 Reforça novamente que pelas cláusulas do contrato apresentado acima, as partes poderiam 

rescindi-lo a qualquer tempo. 

 Abaixo segue nota fiscal encontrada no Anexo nº 1 da IPEI nº PR20160006 de 16 de março de 

2016– RFB/Copei/Espei na 9ª Região Fiscal, referente a pagamento da TNL PCS AS para GOAL DISCOS 

LTDA. Nota fiscal emitida em 15/12/2011 com valor de R$600.000,00, valor acordado 

contratualmente como valor mensal mínimo a ser repassado. 
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Por fim, apenas para constar, No MATERIAL 2873/2016 LAUDO 1218/16 SETECPR, foi 

encontrado o documento abaixo. Tal documento é uma espécie de agenda que ligaria a empresa PDI 

e a G4 de KALIL BITTAR a Bíblia 2.0, mencionando um “Contrato de Prestação de Serviços de 

Produção de Vinheta e Tutorial para Produtos Biblia 2.0 com a G4”. 

17/06/08 

- Proposta PDI para conversão de produtos com a Bíblia e demais conteúdos para novos serviços de 

celulares, digitais e IPTV 

 

25/06/08 

- Acordo de Confidencialidade com a PDI 

... 

29/09/09 

- Propostas enviadas por e-mail pela PDI para devagração de conteúdos, digitalização de materiais,  

remasterização de audios, inclusão de trilhas sonoras… para a diversos títulos e audios da Bíblia. 

Produção, edição, finalização e remasterização desses audios. 
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- Contrato de prestação de serviços com a PDI 

6 meses 

Devagração de conteúdo, digitalização de material DVD para meio digital 

Remasterização de audio 

Inclusão de efeitos e trilha sonora 

Elaboração de midias digitais para os formatos AIFF, MP3 e MP4 

Elaboração e criação de metadados para uso em players digitais 

Nova edição para conteúdos no tempo de 2 minutos nos títulos e audios da Biblia Sagrada (doc 1):Abertura 

A Origem de tudo 

A Origem do homem e da Mulher 

Primeiro casal 

O nascimento dos filhos 

A arca de Noé 

O fim do diluvio 

Proverbios 

Abertura 

A torre de babel 

A fé de abraao 

A Aliança 

26/01/10 

- Proposta enviada pela PDI por e-mail para elaboração e projeto e-book 2.0 

... 

26/03/10 e concluídos em 45 dias 

- Contrato de Prestação de Serviços de Produção de Vinheta e Tutorial para Produtos Biblia 2.0 com a G4 

produção de vinheta de abertura e tutorial explicativo de uso para o produto biblia 2.0 da Editora Gol.  

Atividades inclusas nessa prestação de serviços são de Produção de vinheta eletronica computadorizada e 

desenvolvimento de software de integracao de vinheta e os tutorais em portugues e espanhol e preparado 

para receber no futuro versao em ingles com o objetivo de apresentaçnao do produto Biblia 2.0 no conceito 

E-Book 2.0 com aproximadamente 5 minutos de duração. 

/img_item01Arrecadacao01.E01/vol_vol3/Users/alessandra/Documents/Arquivos do 

Outlook/Outlook.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/2 cópias/Document4.docx 
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13. CONTRATO GAMECORP x SKY. 

 

Foram analisados milhares de e-mails espelhados, obtidos nos materiais apreendidos na 

operação, dentre eles do ICLOUD de JONAS SUASSUNA FILHO. Neles foi possível constatar uma troca 

intensa de mensagens referentes à veiculação da programação da GAMECORP (PLAY TV) pela 

operadora SKY. 

Foi encontrado aditivo contratual que cita o contrato original entre as partes como sendo em 

24 de fevereiro de 2011, quando oficializam um “Contrato de Prestação de Serviços e Distribuição de 

Sinais” (arquivo em anexo). Através deste instrumento a PLAY TV viabiliza o seu canal nacionalmente. 

Porém, o referido aditivo (minuta) é datado em 31/12/2011, sendo que uma minuta contratual de 

permuta entre GAMECORP e SKY é datado em 01/01/2012. 

Tal aditivo chama atenção ainda mais se comparada com a reportagem encontrada no 

endereço eletrônico http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,sky-vai-oferecer-banda-larga-

movel-4g-imp-,775879, a qual é datada em 22/09/2011. 

A data próxima da reportagem com a minuta contrato/aditivo causa espécie ainda mais pelo 

fato da reportagem informar que“Depois de quase um ano de espera, a Sky, obteve autorização da 

Anatel para oferecer banda larga móvel de quarta geração (4G) e fechou um contrato para usar a 

rede da Telebrás para prestar o serviço em Brasília”. 

 Desde o início a relação contratual entre as empresas parece ser “diferente” da usual. Prova 

desta afirmação é o e-mail em que Luiz Eduardo Baptista da Rocha, conhecido como “BAP”, dono 

da SKY, deixa claro para Ricardo Machado que o valor proposto pela operadora SKY para renovação 

do contrato (R$ 200 mil por mês) é baixo. “Esse valor é menos da metade do que outros 8 que 

ainda estão na plataforma pagam (...)”. Quando ele cita a “previsão que por fim protege vocês”, 

está fazendo referência à nova Lei de Acesso (12.485/2011) que exige a veiculação de canais com 

conteúdo nacional, classificados como Canal Brasileiro de Espaço Qualificado. O e-mail foi 

encaminhado por Ricardo Machado (Chumbinho) para o conhecimento de Jonas: 

Jonas: 
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Encaminho só para você o posicionamento oficial da Sky. 

Abraços, Chumbinho 

 

De: Luiz Eduardo Baptista da Rocha [mailto:bap@sky.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 26 de janeiro de 2012 18:52 
Para: ricardo@golgrupo.com.br 
Assunto: RES: PlayTV 
Sensibilidade: Confidencial 

 

Ricardo, 

Realmente está pesado,pouco tempo para tudo.... 

Não há nada que você venha aqui conversar que possa mudar isto. 

Sempre tivemos uma relação direta e aberta. 

Espaço no satélite está cada dia que passa mais escasso,e a pressão por espaço- seja de canais 
HD,seja pelos canais que pagam pela distribuição,seja pelas obrigações legais que a nova lei irá nos 
impor,é enorme. 

Nada pelo que lutamos,tivemos sucesso.  

E vocês sabiam disto,sempre foi jogo aberto. 

Inclusive essa previsão,que por fim,protege vocês e que agora perguntamos se vocês querem 
exercer esse direito. 

Esse valor é menos da metade do que outros 8 que ainda estão na plataforma,pagam- e ainda 
assim,a cada dia que passa temos menos canais para “vender”. 

Já foram 15,hoje são 8,e não há como atender a todas as pressões acima descritas sem derrubar 
canais,e aí,quem paga mais fica.... 

No minuto seguinte que vocês não aceitarem,há pelo menos 3 canais aceitando pagar R$ 
450.000/mês. 

Pensem,avaliem,e nos respondam o quanto antes. 

Abraço, 

 

BAP/SKY-HDTV É ISSO/Presidente/+55-11-2123-0010/bap@sky.com.br 

Av.Nações Unidas,12.901/15o.andar/Torre Norte/CEP:04578-000/São Paulo,SP. 

 

De: Ricardo / Gol Grupo [mailto:ricardo@golgrupo.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 26 de janeiro de 2012 18:41 
Para: Luiz Eduardo Baptista da Rocha 
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Assunto: RES: PlayTV 
Prioridade: Alta 
Sensibilidade: Confidencial 

Fala Bap ! 

Sei que tua agenda é difícil, mas posso te encontrar em qualquer horário e local. 

Essa notificação em anexo foi enviada para o gerente de programação da PlayTV. 

Aguardo seu retorno, é só marcar que chego aí em SP em até duas horas! 

Abração, Chumbinho 

 

De: Luiz Eduardo Baptista da Rocha [mailto:bap@sky.com.br]  
Enviada em: sábado, 21 de janeiro de 2012 23:46 
Para: <ricardo@golgrupo.com.br> 
Assunto: Re: PlayTV 
Sensibilidade: Confidencial 

 

Fala Chumbinho, 

Feliz 2012. 

Essa semana nos falamos para tentar marcar algo. 

Abraço, 

BAP  
 
Sent from my iPad 

 
On 13/01/2012, at 16:29, "Ricardo / Gol Grupo" <ricardo@golgrupo.com.br> wrote: 

Oi Bap, tudo bom ?  

Poderia marcar para nos reunirmos  ? Pode ser qualquer dia/hora . 

Abração, Chumbinho 

Ricardo Machado 

            Diretor de Relações Internacionais / Director of International Affairs 

                           ricardo@golgrupo.com.br   www.golgrupo.com.br 

                Av. Prefeito Dulcidio Cardoso nº. 4.225 - Barra da Tijuca 
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               Rio de Janeiro - RJ22793-011  Brasil Tel. (21) 2432-2617 

(Arquivo 2012-01-26-210709-01 – ICLOUD Jonas) 

 

Ainda sobre esta negociação, Ricardo Machado encaminha mensagem para FABIO SILVA, 

sócio da GAMECORP e quem aparentemente está à frente de todas as questões relativas à PLAY TV: 

De: Ricardo / Gol Grupo [mailto:ricardo@golgrupo.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 19 de janeiro de 2012 17:59 
Para: 'Fabio Silva' 
Assunto: RES: Sky 
Prioridade: Alta 

OK, lógico! 

De: Fabio Silva [mailto:fsilva@playtv.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 19 de janeiro de 2012 17:40 
Para: ricardo@golgrupo.com.br 
Assunto: Re: Sky 

 

Chumbas, 

Acho que não... é um custo alto... 

Particularmente acho que ele nem ta sabendo, pq da ultima vez que tivemos reunião ele foi bem 
categórico: "Se vcs não mexerem com a Globo nem com os americanos, enquanto eu estiver aqui, 
vocês não saem". 

Acho que isso não pode ser posto na mesa agora. Qq coisa diferente do que temos hoje, vc diz que 
tem de conversar comigo, Jonas e Kalil. Dai a gente ve o que faz. 

Abs 

Fabio 

Em 19 de janeiro de 2012 17:36, Ricardo / Gol Grupo <ricardo@golgrupo.com.br> escreveu: 

Fabio, também estou. 

 Deixei recado com a Luciana, assessora pessoal do Bap agora. 

 Pedi uma reunião de dez minutos, qualquer dia e hora. 

Ela ficou de me retornar para meu celular com a resposta. 
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Existe a possibilidade de opção de aceitar o pagamento, nem que seja metade mensal ? Pergunto 
para que eu tenha argumento no pior caso...  

Abraços, Chumbinho 

 De: Fabio Silva [mailto:fsilva@playtv.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 19 de janeiro de 2012 17:17 
Para: ricardo@golgrupo.com.br 
Assunto: Re: Sky 

 Brigadão Chumbas, 

 Mas estou começando a ficar preocupado 

 Abs 

 Fabio 

Em 19 de janeiro de 2012 12:46, Ricardo / Gol Grupo <ricardo@golgrupo.com.br> escreveu: 

Anda não, já deixei dois recados e enviei dois e-mails. Vou tentar hoje de novo. 

Te ligo mais tarde. Abraços, Chumbinho 

 De: Fabio Silva [mailto:fsilva@playtv.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 19 de janeiro de 2012 12:45 
Para: Chumbinho 
Assunto: Sky 

 Alguma novidade, Chumbas? 

Abs 

Fabio 

(Arquivo 2012-01-19-211007-01- ICLOUD JONAS) 

 

Todo o problema da negociação está no fato do pagamento. Nota-se no e-mail que Fábio Silva 

não se dispõe a pagar nem a metade do valor proposto pela SKY, mesmo com a afirmação do seu 

dono que tal valor já é menos da metade do que pagam os outros canais. 

O sucesso da negociação pode ser vislumbrado posteriormente. Foi encontrado nos e-mails 

(arquivo em anexo, sem assinatura), um contrato com data de 01 de janeiro de 2012, em que as duas 
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partes celebram uma permuta, de forma que a PLAYTV oficialmente não repassaria qualquer valor à 

SKY, ou seja, todo o valor cobrado pela operadora para veicular o canal foi trocado por uma 

“permuta” de comercial na rede. Não se tem notícias de que este procedimento seja comercialmente 

usual. Prova desta afirmação é a cobrança feita pelo Departamento Financeiro da SKY, relatada no e-

mail abaixo: 

 

De: Ricardo / Gol Grupo 

Data: 30/05/2012 17:37:47 

Para: 'Jonas Suassuna' 

Assunto: RES: ENC: Cobrança SKY 

Foi um erro interno do processo deles, o Lagreca já está corrigindo isso.  
De: Jonas Suassuna [mailto:jonassuassuna1@mac.com]  
Enviada em: quarta-feira, 30 de maio de 2012 16:58 
Para: ricardo@golgrupo.com.br 
Assunto: Re: ENC: Cobrança SKY 
Como assim ? 
 
Enviado via iPad 
 
Em May 30, 2012, às 14:05, Ricardo / Gol Grupo <ricardo@golgrupo.com.br> escreveu: 

PSC. 
 De: Marcos Adriano V. Silva [mailto:mveiga@playtv.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 30 de maio de 2012 10:41 
Para: ricardo@golgrupo.com.br 
Cc: Fabio Silva 
Assunto: Cobrança SKY 
  
Ricardo, Bom dia! 
 Recebi na segunda-feira a ligação do Sr. Eduardo Seidel (Financeiro da Sky) falando do valor em 
aberto no mês de abril (R$ 200.000,00), informei que isso será feito através de encontro de 
contas e que a Fabiane Carvalho Rego esta encaminhando o assunto. 
 Ele pediu para eu enviar um e-mail, não enviei o contato dele é 11 2123-0466 ou 
eduardo.seidel@sky.com.br 
 Qualquer coisa me informe. 
 Abs., 
 <image001.png> 
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 Veja que em maio de 2012 o Departamento Financeiro da SKY faz a cobrança do valor 

pendente de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) que seria referente à locação de espaço do canal. A 

afirmação seguinte baseia-se no “contrato de permuta”, quando afirma que este pagamento será 

feito por “encontro de contas”. Este procedimento foi observado no balanço da empresa, conforme 

e-mail enviado pela contabilidade: 

 

De: Marcos Adriano 

Data: 11/07/2012 14:13:55 

Para: 'Kalil Bittar';  Fernando Bittar;  'Jonas / Gol Grupo';  'Bianca / Gol 
Grupo';  'Marco Schroeder';  jdeus@oi.net.br;  Pedro Santos Ripper - (OI) 

Cc: Fabio Silva 

Assunto: Apresentação Resultados de Junho/2012 

  

Prezados,  
 
Segue em anexo o relatório gerencial do mês de Junho-2012. 
Abaixo algumas observações: 
Receita: - Foi incluído o valor de R$ 300 mil referente a locação de espaço para a Sky 
(Permuta), até maio este valor era de R$ 200 mil.                      
Despesas: - Foi incluído o valor de R$ 300 mil referente a locação da SKY pelo Canal 86 (Permuta), 
até maio este valor era de R$ 200 mil.                     
Qualquer duvida adicional estou a disposição, 
Att., 
 
Marcos Adriano 
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13.1. A ALTERAÇÃO CONTRATUAL da GAMECORP para o PLAY TV se tornar “Canal Brasileiro 
Independente”. 

 

Continua a relação comercial entre SKY e GAMECORP desta forma, entretanto em outubro de 

2012 a empresa SKY começa a cobrar a adequação da PLAY TV em relação à nova legislação, para ser 

enquadrada como Canal Brasileiro Qualificado. 

Neste e-mail falam que a PLAY TV já acertou com a OI, possivelmente a a redução percentual 

do Capital Social da OI na GAMECORP. 

A diretoria da SKY, Márcia Cruz, entra em contato com a PLAYTV solicitando uma resposta 

quanto à adequação. Foram diversas mensagens com cobranças veementes, entre elas 

selecionamos: 

 

De: Ricardo / Gol Grupo 

Data: 08/10/2012 08:12:40 

Para: 'Fabio Silva' 

Cc: 'Kalil Bittar';  'Jonas Suassuna / Gol Grupo' 

Assunto: RE: Seac 

  

 

Fabio: 
Falei com o Adir da Sky na sexta, expliquei que se não sairmos na listagem, enviaria hoje a carta 
da Ancine confirmando a qualificação da PlayTV.   
Não recebi o e-mail enviado pela/para a Ancine com as três pendências que conversamos na 
sexta.   
No aguardo, Ricardo 
 
From: Fabio Silva [mailto:fsilva@playtv.com.br]  
Sent: Thursday, September 13, 2012 5:31 PM 
To: ricardo@golgrupo.com.br 
Cc: Kalil Bittar; Jonas Suassuna / Gol Grupo 
Subject: ENC: Seac 
 
Oi Chumbas... 
Ja esta tudo fechado. Saimos agora da Oi... O Kalil te explica pessoalmente pq mudamos algumas 
coisas. 
Abs 
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Fabio 
 
On Thursday, September 13, 2012, Ricardo / Gol Grupo wrote: 
Fabio, Kalil, Jonas: 
 
Precisamos atender aos pedidos urgentes da Sky ! 
Vejam no anexo e o que respondi agora para Marcia. 
No aguardo, Ricardo 
 
-----Mensagem original----- 
De: Ricardo / Gol Grupo [mailto:ricardo@golgrupo.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 13 de setembro de 2012 16:45 
Para: 'Marcia Cruz' 
Cc: 'Ana Carolina Cagnoni Ribeiro'; 'Mariana Pazianotto Deperon' 
Assunto: RES: Seac 
Prioridade: Alta 
 
Oi Marcia: 
 
A Diretoria da Gamecorp está em reunião com a Ancine hoje de tarde. 
 
Enviei esse e-mail abaixo para a Edna no dia 16 de Agosto. Já tivemos duas reuniões anteriores 
com a Ancine. 
 
De: Ricardo / Gol Grupo [mailto:ricardo@golgrupo.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 16 de agosto de 2012 14:38 
Para: Edna Oliveira 
Cc: Mariana Pazianotto Deperon 
Assunto: RE: Ata de reunião para confirmação 
Prioridade: Alta 
Sensibilidade: Confidencial 
 
Edna: 
A PlayTV já acertou com a Oi – ainda não oficialmente, estão sendo realizados os trâmites 
legais  - de fazer a aquisição das ações deles para reduzir a participação para 20%. 
A Oi está preparando uma declaração de que não faz a gestão operacional/comercial da 
empresa, que será enviada até a próxima semana. 
A PlayTV está trabalhando para ser qualificada como “CANAL BRASILEIRO DE CONTEÚDO 
QUALIFICADO 12 HORAS”. 
Assim que estiver com os documentos, ligo para você. 
Abraços, Ricardo 
 
 
Amanhã lhe passo as informações solicitadas. 
 
Abraços, Ricardo Machado 
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-----Mensagem original----- 
De: Marcia Cruz [mailto:Marcia.Cruz@sky.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 13 de setembro de 2012 15:06 
Para: ricardo@golgrupo.com.br 
Cc: Ana Carolina Cagnoni Ribeiro; Mariana Pazianotto Deperon 
Assunto: Seac 
 
Ricardo, tudo bem? 
 
Conforme vc sabe, estamos monitorando que os canais que temos no line-up atendam as novas 
regras da lei da Ancine, incluindo limite de 30% de participação societária, registro da 
programadora, etc. 
 
Não recebemos até agora com relação ao canal play TV e da gamecorp documentação que 
confirme o cumprimento dessas novas regras, que alias entraram em vigor há alguns meses. 
 
 
Sendo assim, segue anexo carta auto-explicativa com a posição da SKY. 
 
At, 
MC 
 
 
Marcia Cruz 
SKY - HDTV é Isso 
Diretora de Programação 
Av. das Nações Unidas 12.901 
15o andar    CENU    Torre Norte 
São Paulo - SP  04578-000   Brasil 
Tel: (55-11) 2123-0020 
Fax: (55-11) 2123-4203 
 
 
INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL:  Este email e seus anexos contém informações confidenciais e 
qualquer uso, distribuição ou cópia não autorizada é estritamente proibida. Se você recebeu esta 
mensagem indevidamente ou por engano, por favor, informe ao remetente deste fato e apague-
a de seu computador. 
 
Notice: This e-mail message and attached files contain confidential information. Any 
unauthorized, use, distribution or copy is prohibited. If you are not the intended recipient, please 
contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 
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De: Ricardo / Gol Grupo 
Data: 16/08/2012 14:37:57 
Para: 'Edna Oliveira' 
Cc: 'Mariana Pazianotto Deperon' 
Assunto: RE: Ata de reunião para confirmação 
  
Edna: 
A PlayTV já acertou com a Oi – ainda não oficialmente, estão sendo realizados os trâmites 
legais  - de fazer a aquisição das ações deles para reduzir a participação para 20%.   
A Oi está preparando uma declaração de que não faz a gestão operacional/comercial da 
empresa, que será enviada até a próxima semana.  
A PlayTV está trabalhando para ser qualificada como “CANAL BRASILEIRO DE CONTEÚDO 
QUALIFICADO 12 HORAS”. 
Assim que estiver com os documentos, ligo para você. 
Abraços, Ricardo  
From: Edna Oliveira [mailto:edna.oliveira@sky.com.br]  
Sent: terça-feira, 7 de agosto de 2012 14:43 
To: ricardo@golgrupo.com.br 
Cc: Mariana Pazianotto Deperon 
Subject: RES: Ata de reunião para confirmação  
Sensitivity: Confidential 
 
Ricardo – Tudo bem? 
Acabei de ligar no seu celular, mas infelizmente não atendeu.  
Você tem alguma posição sobre este assunto? 
Voce pode me enviar copia do  documento – Declaração de qualificação – feito na ANCINE? 
 
Por favor me ligue quando puder. 
 
Obrigada 
Edna 
 
De: Ricardo / Gol Grupo [mailto:ricardo@golgrupo.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 1 de agosto de 2012 16:50 
Para: Edna Oliveira; Eduardo Guida Seidel 
Cc: Fabio Salvador; Ana Carolina Cagnoni Ribeiro; Mariana Pazianotto Deperon 
Assunto: RES: Ata de reunião para confirmação  
Prioridade: Alta 
Sensibilidade: Confidencial 
 

Edna, Eduardo, Fabio, Carolina e Mariana:  
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O Marcos Adriano, Diretor da PlayTV que reponde por estes assuntos, está no Congresso da 
ABTA, inclusive  assistindo uma palestra  da ANCINE. 

Ele hoje não tem como responder às necessidade mas amanhã estará junto com o Gerente de 
Programação no stand da ANCINE para conversar com eles sobre a nossa programação e em 
seguida responderemos os itens solicitados. 

Entraremos em contato novamente nesta sexta-feira. 

Abraços, Ricardo 
 
De: Edna Oliveira [mailto:edna.oliveira@sky.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 1 de agosto de 2012 15:51 
Para: ricardo@golgrupo.com.br; Eduardo Guida Seidel 
Cc: Fabio Salvador; Ana Carolina Cagnoni Ribeiro; Mariana Pazianotto Deperon 
Assunto: RES: Ata de reunião para confirmação  
Sensibilidade: Confidencial 
 
Ricardo – Tudo bem? 
Conforme falamos a pouco, confirmamos os pontos abaixo discutidos na nossa reunião e reforço 
a necessidade de recebermos um retorno de vocês o mais rápido possível, uma vez que temos 
que trabalhar nos ajustes dos nossos pacotes. 
Sendo assim, peço a gentileza de me retornar até amanhã sobre a posição de 
cadastramento/registro do  PLAY TV perante a ANCINE e se possível me enviar cópias dos 
documentos pertinentes solicitados na nossa reunião. 
 
Qualquer dúvida, estamos a disposição. 
 
Abs 
Edna 
De: Ricardo / Gol Grupo [mailto:ricardo@golgrupo.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 9 de julho de 2012 16:58 
Para: Ana Carolina Cagnoni Ribeiro; Edna Oliveira; Eduardo Guida Seidel 
Cc: Fabio Salvador 
Assunto: Ata de reunião para confirmação  
Prioridade: Alta 
Sensibilidade: Confidencial 
 
Caros Edna,  Carolina e Eduardo: 
 
Obrigado pela atenção em nossa reunião. Segue abaixo a relação dos assuntos tratados, para 
eventual correção e confirmação. 
 
Abraços, Ricardo 
 
Ata de reunião Sky Operacional + Marketing com PlayTV  
Data: 05/07/2012 
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Presentes: Ricardo Machado - PlayTV; Ana Carolina Cagnoni Ribeiro - Marketing e Programação 
- Sky; Edna Oliveira - Gerente de Programação Marketing – Sky e Eduardo Guida Seidel - 
Marketing Sky Empresas.  
 
- Informei que na PlayTV a posição atual de participação da Oi é de 35% e que está sendo reduzida 
para 25% em acordo de acionistas, que a Oi tem apenas uma indicação na Diretoria e que não 
temos mais Conselho; 
- A Sky informou que pela Lei 12.485 – que regula o Serviço de Acesso Condicionado – SeAC - da 
Ancine, de 12/09/2011, empresas de telecom só podem deter de até 20% de participação acionária 
em canal de televisão, onde, uma produtora independente deve cumprir os seguintes requisitos, 
cumulativamente: 

a) não ser controladora, controlada ou coligada a programadoras, empacotadoras, distribuidoras 
ou concessionárias de serviço de radiodifusão de sons e imagens; 

b) não estar vinculada a instrumento que, direta ou indiretamente, confira ou objetive conferir a 
sócios minoritários, quando estes forem programadoras, empacotadoras, distribuidoras ou 
concessionárias de serviços de radiodifusão de sons e imagens, direito de veto comercial ou 
qualquer tipo de interferência comercial sobre os conteúdos produzidos; 

c) não manter vínculo de exclusividade que a impeça de produzir ou comercializar para terceiros 
os conteúdos audiovisuais por ela produzidos. 

- Além das cotas de conteúdo nacional, a lei  também prevê que ao menos um terço de todos os 
canais brasileiros de espaço qualificado de um pacote, devam ser de programadoras 
independentes. 
- Para a PlayTV ser classificada como “Programadora Brasileira Independente”, deverá reduzir a 
participação da Oi em menos de 20%, com prazo de adequação até 01 de Setembro próximo; 
- Sky pede para que seja enviada previamente para análise todas as documentações obrigatórias 
de registro da grade de programação da PlayTV da Ancine; 
- Informar para Sky quem é a pessoa de contato da PlayTV nessas definições da Ancine e se já foi 
encaminhado qualquer documentação para eles, que deverá ser copiada para eles; 
- Sky informa que a Ancine exige que metade da programação do horário nobre seja feita por 
produtora independente, onde a Instrução Normativa 100 estabeleceu o horário nobre, nos canais 
direcionados para crianças e adolescentes das 11h às 14h e das 17h às 21h; para os demais canais, 
das 18h às 24h; 
- PlayTV terá de fazer reunião de acionistas convocada legalmente, sobre a independência da 
programação do canal, onde a Oi informará que não realiza nenhuma gestão operacional na 
empresa, se posicionando e se enquadrando como investidora, e esta ata deverá ser enviada para 
Sky e Ancine; 
- Com a redução do capital da Oi para menos de 20%, a PlayTV entrará na grade como “CANAL 
BRASILEIRO INDEPENDENTE”. 
- Ficamos de marcar nossa nova reunião em até quinze dias, de acordo com os documentos que 
tem de ser providenciados, bem como as informações da Ancine pela PlayTV. 
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INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL:  Este email e seus anexos contém informações confidenciais e 
qualquer uso, distribuição ou cópia não autorizada é estritamente proibida. Se você recebeu esta 
mensagem indevidamente ou por engano, por favor, informe ao remetente deste fato e apague-
a de seu computador. 

Notice: This e-mail message and attached files contain confidential information. Any unauthorized, 

use, distribution or copy is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 

sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 

 

 

 
 
De: Ricardo / Gol Grupo 

Data: 21/09/2012 09:20:49 

Para: Fábio Silva/PlayTV;  Kalil Bittar;  Jonas Suassuna / Gol Grupo 

Assunto: FW: PlayTV - Ata de aumento de capital Gamecorp S.A. 

  

   

 

PSC.  
Temos de ser rápidos com essa classificação na Ancine!  
Aguardo instruções para resposta à Marcia Cruz. 
Ricardo 
 
From: Marcia Cruz [mailto:Marcia.Cruz@sky.com.br]  
Sent: Friday, September 21, 2012 9:15 AM 
To: <ricardo@golgrupo.com.br> 
Cc: Ana Carolina Cagnoni Ribeiro; Mariana Pazianotto Deperon 
Subject: Re: PlayTV - Ata de aumento de capital Gamecorp S.A. 
 
Oi Ricardo. 
 
O prazo para classificação de canais e programadoras junto a Ancine expirou no final de agosto.  
 
Então nos preocupa que a classificação do canal tenha sido submetida apenas agora. Estamos 
com prazos apertados, quase impossíveis de serem cumpridos, em relação a nova lei. 
 
Se o canal não estiver qualificado ate 31/out vamos tomar medidas para sua exclusão do line-up, 
uma vez que a absoluta escassez de capacidade de satélite torna necessário substituir canais que 
não atendam as cotas por outros que o façam. 
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Aguardo os próximos passos. 
 
MC 
 
Enviado via iPhone 
 
Em 19/09/2012, às 17:44, "Ricardo / Gol Grupo" <ricardo@golgrupo.com.br> escreveu: 

Marcia: 
  
Conforme conversado hoje pela manhã, segue em anexo a ata de aumento de capital de 13 de 
setembro de 2012 sem assinaturas, pois os documentos assinados foram enviados via correio 
hoje, e só chegam em São Paulo amanhã, para ser enviado de imediato para a JUCESP. 

A aumento de capital integralizado pela BR4  foi de R$ 1.275.000,00 ; que representa 711.138 
novas ações, de forma que a proporção do capital da Gamecorp passou a ser a seguinte: 

BR4 Participações Ltda.             3.421.138  ações         70,10% 

Telemar Internet Ltda.               1.459.231  ações          29,90% 

  
Amanhã estaremos entrando com o pedido de nossa classificação na ANCINE – estimativa de 
demora de aproximadamente três dias para a efetivação – como “Canal de Programação 
Qualificada”. 
  
De conformidade ao que conversamos, confirmamos que estamos em negociações finais com a 
Oi para o aumento de nossa participação para 80,1% até o final deste ano, de forma que com a 
redução do percentual deles para 19,9%, poderemos alterar nossa classificação na Ancine para 
“Canal de Programação Qualificada Independente”. 
  
Estaremos recebendo amanhã o documento declaratório de que Oi não participa das decisões 
referentes ao conteúdo da nossa programação, e o enviaremos em seguida. 

Qualquer dúvida, estou à sua disposição. 

                                                  Ricardo Machado  
Diretor de Relaçoes Internacionais / Director of International Affairs / Director de Relaciones 
Internacionales 
                           ricardo@golgrupo.com.br   www.golgrupo.com.br 
  
                                                         <image001.jpg>         
                                       
                Av. Prefeito Dulcidio Cardoso nº. 4.225 - Barra da Tijuca 
       Rio de Janeiro - RJ22793-011  Brasil Tel. (21) 2432-2617 (21) 8202-6497 
<AGE 2012 09 13 _livro.pdf> 
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INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL:  Este email e seus anexos contém informações confidenciais e 
qualquer uso, distribuição ou cópia não autorizada é estritamente proibida. Se você recebeu esta 
mensagem indevidamente ou por engano, por favor, informe ao remetente deste fato e apague-
a de seu computador. 

Notice: This e-mail message and attached files contain confidential information. Any 
unauthorized, use, distribution or copy is prohibited. If you are not the intended recipient, please 
contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 

 

 

Na mesma linha JONAS demonstra preocupação com relação ao PL 116, que futuramente 

tornou-se a Lei citada sobre o Acesso Condicionado, por serem sócios da OI: 

 
Esse negocio de teles não poderem produzir conteudo não vai nos inviabilizar  
Já que somos socios de uma Tele e produzimos conteudo ? 
Bjs 
 
Enviado via iPad 
 
Em 13/04/2011, às 11:29, Kalil Bittar <kbittar@mac.com> escreveu: 

 
 
Kalil Bittar 
 
Início da mensagem encaminhada 

De: Pedro Maciel <pedromaciel@macielneto.adv.br> 
Data: 13 de abril de 2011 11h08min24s BRT 
Para: 'Kalil Bittar' <kbittar@mac.com> 
Assunto: PLS 116 

Kalil, 
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O PL 116 dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado; altera a Medida 
Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, e as Leis nºs 11.437, de 28 de dezembro de 
2006, 5.070, de 7 de julho de 1966, 8.977, de 6 de janeiro de 1995, e 9.472, de 16 de julho de 
1997. 

Esse PLS é o resultado de um difícil acordo firmado na Câmara dos Deputados - através do PL 29 - 
entre os diferentes players do mercado : (i) radiodifusores, (ii) produtores independentes de 
conteúdo nacional, (iii) operadoras de telecomunicações.  

O objetivo da futura lei é, entre outros, criar a seguinte situação:  

         em troca das cotas para a produção de conteúdos nacionais, e o ingresso das teles de 
capital estrangeiro ou não no mercado de TV a cabo, as operadoras ficam proibidas de 
produzir conteúdo audiovisual. 

O PL 116 tem o apoio da Associação Brasileiras das Operadoras de TV por Assinatura (ABTA). 

A ABTA e a Embratel, durante a sessão pública dos contratos de concessão manifestaram-se 
inclusive contrárias à retirada das restrições ao ingresso das operadoras de telecomunicações no 
mercado de TV a cabo e afirmaram que não pretendem recorrer à Justiça contra a decisão da 
Anatel. 

Abs, 

Pedro 

 

E:\Apple - Ofício 6282016\Oficio 628\Apple Response_Part 01.zip 
Folder\jonassuassuna1@icloud-1.com\Sent Messages\ 2011-04-13-143551-01 

 

 

Portanto, o grande problema para a PLAY TV era a OI como acionista, com mais de 30% de 

participação, o que era vedado pela legislação, conforme alertado por Marcia Cruz. Inclusive no e-

mail Ricardo Machado diz que já está acertada a redução da participação societária da OI na 

GAMECORP para que possa ser viabilizado este processo. 

Roberto Bahiense, diretor da GOL, redige uma carta para Fábio Silva encaminhar para a SKY, 

sobre a retirada da grade de programação e a volta do canal: 

 

De: Roberto Bahiense 
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Data: 31/10/2012 19:26:33 

Para: Jonas Suassuna 

  

 É com pesar, prezado Bap, que lhe escrevo. 

Apesar dos nossos esfoços diligentes, soubemos, hoje, que a Ancine – Agência Nacional de 
Cinema só averbará e liberará o documento de classificação de canal brasileiro de espaço 
qualificado, relativo à Lei 12.485/2011, em um prazo médio de 7 a 20 dias úteis em face do 
excesso de protolocos a serem analisados por aquela agência reguladora. 

Estamos monitorando o processo através de nossos advogados, que se reportam direta e 
diariamente a mim. 

Estou convencido que, findo este prazo, obteremos a referida documentação sem quaisquer 
possíveis novas exigências. 

Por isso, indago-lhe se, de posse da certificação, será possível reverter a decisão da Sky de tirar 
a Play TV da grade de canais oferecidos a base de assinantes. 

Você nos apoiou em todos os momentos, o que me leva a crer na possibilidade de 
reincorporação da Play TV após a liberação formal pela Ancine do nosso documento de 
homologação. 

A boa vontade e compreensão manifestadas permanentemente na sua relação comigo, 
estimulam-me a esta proposição. 

Conto com a sua manifestação neste sentido. 

Abraço. 

Fábio Luis Lula da Silva  

Play TV 

Presidente      

 

 

Esta redução da participação acionária da OI acaba sendo feita, porém fora do prazo e o canal 

deixa de ser veiculado pela SKY por um tempo. Entretanto, após obtenção desta qualificação pela 

ANCINE o canal retorna.  
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A forma como foi feita esta “redução” da empresa OI foi por créditos que a empresa BR4 teria 

com a GAMECORP. Este ponto deve ser objeto de apuração qualificada, se possível pericial, para 

verificar a sua correção e a forma procedimental. 

 

13.2. DA INTERMEDIAÇÃO DO CONTATO COM A SKY 

 

Fica claro que a pessoa que faz a intermediação para negociação com a SKY é o diretor da 

empresa GOL, Ricardo Machado, conhecido como “Chumbinho”. Em diversas ocasiões ele faz 

cobrança de valores devidos pelo sucesso da negociação. Em uma delas, dirigida ao Fábio Silva, ele 

cita que desde 2007 fez gestões para a PLAY TV e no corpo da mensagem cita a intermediação sempre 

falando em nome de Fábio: “e reforcei que o que ele precisasse de acesso ao Fábio, que poderia ser 

feito de imediato e a qualquer momento”.   

Portanto as negociações sempre envolveram o acesso ao Fábio Silva como contrapartida da 

veiculação do canal, conforme se vê: 

Fabio: 
 
Em fevereiro de 2007 liguei para o Brito falando da PlayTV, como uma nova emissora focada no 
público jovem e que está batendo forte na MTV Brasil - em 200 dias de exibição (até 31/12/2006) 
na faixa PlayTV eles ficaram 143 dias na frente da MTV considerando a média de audiência e 
perguntei se caso interessasse, quem deveria procurar nas agências que atendem as contras de 
publicidade da Ambev no Brasil. 
Em 16 de abril recebi o primeiro e-mail da Fabiana Gonçalves – abaixo - que resultou em uma 
reunião na AMBEV São Paulo, com a Miriane de castro Schmidt, onde fui com o Jonas e o Paulo 
Leal. 
A partir dessa reunião o Paulo Leal ficou responsável em dar prosseguimento aos contatos com o 
Carlos Lisboa, Diretor de Marketing da Ambev e não soube dos desdobramentos. 
Em 9 de junho fui almoçar com o Brito, sua esposa Berlinda e os quatro filhos na casa dele na 
Bélgica, aproveitando que estava perto e reforcei que o que ele precisasse de acesso ao Fábio, 
que poderia ser feito de imediato e a qualquer momento.    
O Brito também é muito amigo do Bap da Sky, todos fomos da mesma sala do colégio. 
Abraços, Chumbinho   
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Fabiana de Souza Gonçalves (AC) [mailto:acfsg@ambev.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 18 de abril de 2007 11:21 
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Para: 'ricardomachado@obvio.ind.br' 
Cc: Miriane de Castro Schmidt (AC) 
Assunto: RES: Res: FW: Chumbinho / Obvio ! = Confirmação de Reunião 
Prioridade: Alta 
 
Combinado, Chumbinho. 
Reunião confirmada para o dia 25/04 às 18h00. 
Miri - reservada Sala Stella Artois. 
Abs., 
 
Fabiana Gonçalves 
Diretoria de Marketing 
Cia. de Bebidas das Américas - AmBev 
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 - 4º andar 
04530-001 - São Paulo - SP 
tel.: 11 2122-1263  
fax: 11 2122-1563 
email: acfsg@ambev.com.br 
 

(E-mail 2011-05-18-153758-01 ICLOUD do JONAS SUASSUNA FILHO) 

 

 

De: Ricardo / Gol Grupo 

Data: 03/08/2012 09:56:18 

Para: 'Jonas Suassuna' 

Assunto: RE: Definição com Fábio 

  

Jonas, obrigado!!!! 
 
O valor que acho justíssimo para ambas as partes é: 

A – Pagamento de prêmio de R$ 170.000,00 como “good-will” pelo sucesso da negociação e pelo 
prazo contratual já ocorrido de dezembro 2011 a julho 2012, liberado de custos por parte da Sky 
(era R$140.000 até maio);  

B – Contrato de Consultoria ou de Diretor da PlayTV no valor de R$ 15.000,00 mensais a - via 
contrato de serviços com nota fiscal - pelo prazo de 01 de agosto de 2012 até o final do contrato 
em 31 de dezembro de 2015, e enquanto perdurar o "Contrato de Distribuição" com a Sky, e seus 
aditivos e/ou renovações (era para iniciar a partir de junho); 
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C – Assumir o relacionamento entre a PlayTV com a Sky e suas Diretorias, bem como a gestão dos 
“programetes” que serão veiculados pela Sky nos intervalos de sete minutos por hora da PlayTV; 
 
Me diga como devo proceder com o Alessandro para receber de imediato. 
 
Beijos, Chumbinho 
 
From: Jonas Suassuna [mailto:jonassuassuna1@mac.com]  
Sent: Friday, August 03, 2012 8:56 AM 
To: ricardo@golgrupo.com.br 
Cc: Fabio Silva; Kalil Bittar 1 
Subject: Re: Definição com Fábio 
 
Amigos 
Por favor vamos resolver isso  
Não acho bom esse tipo de cobrança 
Ricardo qual o valor que vc acha justo ? 
Fabio e Kalil . A Gol Midia vai assumir esse valor  
Bom dia a todos  
Jonas 
 
Enviado via iPad 
 
Em Aug 2, 2012, às 21:01, Ricardo / Gol Grupo <ricardo@golgrupo.com.br> escreveu: 

Querido Jonas: 
  
Por favor solicito encarecidamente que você resolva meu assunto com o Fábio por telefone, em 
virtude de que ele não veio ao Rio hoje. 
 Estamos desde abril para definir esse assunto e, como conversamos ontem, quando falei 
novamente com Fabio e Kalil na semana passada, a situação se inverteu e parece que eu  estou 
pedindo um favor, quando Kalil disse “que não se mete mais nisso e que a decisão agora é do 
Fábio e sua” e o Fabio disse em seguida que “esse assunto é para ser tratado diretamente com o 
Jonas”. 
 Minha sensação é de total desprestigio, de humilhação ao verificar o completo não 
reconhecimento do que foi conseguido. Acho péssimo o posicionamento e me sinto injustiçado 
com essas atitudes,  situação que nunca passamos em nossos trinta e sete anos de fraternal 
amizade e excelente relacionamento. 
Aguardo sua definição, estou bastante chateado com isso e precisando desses valores de 
imediato para pagar minhas dívidas.  
Abração,  Chumbinho 
  
De: Jonas Suassuna [mailto:jonassuassuna1@mac.com]  
Enviada em: quinta-feira, 3 de maio de 2012 15:04 
Para: ricardo@golgrupo.com.br 
Assunto: Re: Meu Amigo Jonas: 
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Chumbinho  
O que vc deve fazer é tratar desse negocio , direto com o Fabio  
Eu estou fora dessa conversa . Por favor fala com ele  
Acho que vc deveria ter uma relação contratual com o Play  
Jonas 
Enviado via iPad 
 
Em May 3, 2012, às 14:56, Ricardo / Gol Grupo <ricardo@golgrupo.com.br> escreveu: 

Meu Amigo Jonas: 
Marcamos um gol em relação a Play TV e Sky. 
Preciso, agora, por favor, falar com você sobre este assunto. 
Você está com mil coisas, mas preciso só de 2 minutos. 
Assim que puder me chama na sua sala. 
Chumbinho 

ICLOUD JONAS 

 

13.3. DO INTERESSE DA SKY NO BOM RELACIONAMENTO COM O GOVERNO 

  

Como foi demonstrado, o acordo ou permissão de veiculação do canal PLAY TV pela SKY 

aparentava não ser viável financeiramente para a operadora. Nas palavras do próprio Presidente da 

SKY: “(...) Esse valor é menos da metade do que outros 8 que ainda estão na plataforma, pagam- e 

ainda assim,a cada dia que passa temos menos canais para “vender”. (...) No minuto seguinte que 

vocês não aceitarem, há pelo menos 3 canais aceitando pagar R$ 450.000/mês(...)”. Ou seja, está 

subentendido que deveria haver algum interesse da operadora em manter um contrato tão fora de 

sua margem comercial. 

 O próprio Ricardo Machado cita a utilização do nome de FABIO SILVA nas negociações para 

obtenção da veiculação do canal, como já citado no item anterior do relatório. 

 A SKY dependia da ANATEL para aprovação para grande parte de suas demandas. Uma das 

reclamações de Luiz Eduardo Baptista quando deu um ultimato na PLAY TV sobre o pagamento do 

canal foi: “Nada pelo que lutamos, tivemos sucesso”. A que se referia? Por que vincular o 

fornecimento do canal a outras demandas? Possivelmente fazia referências a legislação que 
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beneficiou o canal PLAY TV porém prejudicou a SKY, por exigir veiculação de canais brasileiros em 

sua programação. 

 Entretanto, a SKY tinha outras demandas que dependiam de aprovação governamental. 

Dentre os pleitos que a SKY tinha à época podemos citar a sua intenção de entrar no mercado de 

banda larga 4G, através de compras em leilão e de aquisição de outras companhias. Todas essas 

operações dependiam da aprovação da ANATEL, como órgão governamental regulador do setor. 

“Sky diz que leva banda larga a todo o País por um quarto da proposta da Oi 

Plano. Num momento em que o governo discute a volta da Telebrás e a participação da Oi no 
programa de internet rápida, a empresa de TV via satélite se queixa de que não consegue investir por 
falta de homologação de equipamentos e de venda de licenças” 

Renato Cruz, O Estado de S.Paulo 
27 Abril 2010 | 00h00” 
 

Disponível em http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,sky-diz-que-leva-banda-larga-

a-todo-o-pais-por-um-quarto-da-proposta-da-oi,543398 

 

Entre as matérias encontradas vale destacar “Sky vai oferecer banda larga móvel 4G”: 

Depois de quase um ano de espera, a Sky, obteve autorização da Anatel para oferecer banda larga 

móvel de quarta geração (4G) e fechou um contrato para usar a rede da Telebrás para prestar o 
serviço em Brasília. O embate entre a empresa e a agência, porém, ainda não acabou.  
KARLA MENDES, EDUARDO RODRIGUES / BRASÍLIA, O Estado de S.Paulo 
22 Setembro 2011 | 03h06” 

Disponível em: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,sky-vai-oferecer-banda-

larga-movel-4g-imp-,775879 

 

“TV paga: Sky ganha mais 60 dias para tirar Globo do grupo de controle 
Da redação ... 09/11/2012 ... Convergência Digital 
A Anatel atendeu um pedido da Sky e adiou, por 60 dias, o prazo para apresentação da proposta de 

reestruturação societária de forma a avalizar a aquisição da operadora de MMDS Acom, negócio 

firmado em janeiro deste ano.” 

Disponível em: 

http://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&inf

oid=32332&sid=8 
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Anatel aprova compra da Jet TV pela Sky Por Rafael Bitencourt | Valor BRASÍLIA  21/06/2012 às 

18h06-  A Sky teve aprovada há pouco a compra da operadora de TV por assinatura Acom, que presta 

serviço com a marca Jet TV. O controle da prestadora foi assumido pela Galax Brasil Ltda, do grupo 

Sky. 

 

Disponível em: http://www.valor.com.br/empresas/2723720/anatel-aprova-compra-da-jet-tv-pela-

sky 

 

Artigo de Gustavo Gindre  27/06/2012 - “O que vai acontecer com o MMDS? (...) (3) O 

fortalecimento da Sky como um quinto grande operador, entrando em disputa com as teles nas 

principais cidades do país;” 

Disponível em http://gindre.com.br/o-que-vai-acontecer-com-o-mmds/ 

 

Em breve pesquisa em fontes abertas encontramos diversas as notícias envolvendo a SKY e 

órgãos do governo, como ANATEL, entre os anos de 2010 e 2012. Assim fica clara a intenção da SKY 

de manter um bom relacionamento com as esferas governamentais. O último artigo cita a intenção 

da SKY em fortalecer-se no setor de telecomunicações como um quinto operador, na área de banda 

larga, o que veio a se efetivar, já que a SKY entrou no setor, com a permissão da ANATEL, e 

atualmente comercializa pacotes de tv por assinatura e banda larga. 
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http://www.skybandalarga4g.com.br/disponivel-em/sky-banda-larga-4g-em-brasilia-df/ 

Desta forma, buscou-se demonstrar a relação da GAMECORP (PLAY TV) com a operadora 

SKY, desde o seu início, passando pela alteração contratual de diminuição da participação da OI para 

nova classificação do canal. 

 

 

 

14. CONTRATO para desenvolvimento do aplicativo denominado “MOSQUETEIRO” entre GOL 

MOBILE e G4 ENTRETENIMENTO. 

 

A empresa G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA seria uma empresa que 

desenvolveria sistemas/aplicativos “multiplataformas” e é dona do domínio www.g4brasil.com.br. 

 

 

Em que pese a empresa ser do ramo de tecnologia, inclusive para o ambiente WEB, ao acessar 

o endereço eletrônico www.g4brasil.com.br em 09/11/2017 as 10:23, verificou-se a existência de um 

site simples, inclusive contendo falha gramatical. 
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Entre os clientes apresentados no site estão: Coteminas SA, Tochdown, Gol /Mobile, Gol, 

Instituto Lula, Playtv, Nuvem de Livros e Paris6. 

 

 

No termo de declaração prestado dia 13/11/2017 na Superintendência de Polícia Federal no 

Paraná, MARCO AURÉLIO VITALE disse que uma das formas para retirar dinheiro do GRUPO GOL pela 

empresa G4 seria a utilização de contratos para desenvolvimento de aplicativos/software, cobrando 

valores extremamente acima do mercado. Como exemplo, VITALE citou um aplicativo chamado 

MOSQUETEIRO, no qual o GRUPO GOL teria contratado a empresa G4 por um valor muito elevado. 
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Por sua vez a empresa G4 teria contratado a pessoa de RAFAEL LEITE para o desenvolvimento de tal 

aplicativo por aproximadamente R$20.000,00. 

Sobre este assunto, foi possível encontrar no Material 3139/16 - Laudo 1218/2016 

SETEC/PR/PR aditivo de um contrato digitalizado entre a empresa GOL MOBILE PRODUTOS E 

SERVIÇOS DE TI LTDA e a empresa G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA, o qual 

aparentemente se encontrava assinada. Que de acordo com o aditivo, referido contrato teria sido 

assinado em 27/04/2012 e resolve a partir deste ampliar o objeto do contrato, “desenvolvendo o 

aplicativo MOSQUETEIRO para plataforma Windows 8”. Que devido a este aditivo, a GOL MOBILE 

pagaria o adicional de R$ 816.000,00 (somente o aditivo) em seis parcelas de R$136.000,00 para 

empresa G4 ENTRETENIMENTO. 
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/img_item03Arrecadacao06.E01/vol_vol3/Users/alessandro/Documents/ale gol/desktop/2013-11-

04/005.jpg 

 

Ainda no mesmo material, foi encontrado um arquivo com a especificação funcional do 

aplicativo MOSQUETEIRO. Que de acordo com este documento “especificação funcional - Mosqueteiro 

v1 2.doc”, a pessoa de RAFAEL LEITE estaria realmente ligada a este projeto. 

 

/img_item03Arrecadacao06.E01/vol_vol3/OLD/Arquivos do Outlook/ale@golgrupo.com.br - 

Alessandro.pst>>Início do arquivo de dados do Outlook/Itens Enviados/Enviando email: especificação 

funcional - Mosqueteiro v1 2/especificação funcional - Mosqueteiro v1 2.doc  

 

O mesmo arquivo contém diversas imagens ilustrando o mecanismo do sistema. Porém 

diversos fatores chamaram a atenção ao analisar tais imagens: 

• As imagens aparentam ser da tela de um sistema, as quais foram obtidas 

provavelmente por meio de captura de telas e posteriormente editadas para 

acrescentar legendas; 

• É nítido encontrar nas imagens diversos trechos com os dizeres ““Lorem ipsum is 

simpy dummy text of the printing and typesetting industry”; 

• O mês no calendário também se encontra em inglês: “November”; Em algumas 

imagens, como a imagem apresentada abaixo sob a letra “b”, não foi recortada a 
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barra de endereço. A barra de endereço possui o endereço 

www.tweetcom.com.br; 

• Na imagem abaixo sob a letra “C”, o comentário inserido fala “Mensagens no 

Comeet podem ser um Tweet (Postado automaticamente no Tweeter oficial de 

uma Secretaria)...”. O sistema que em tese estariam sendo desenvolvido se 

chamaria Mosqueteiro e o autor do projeto o chamou de COMEET, mesmo nome 

que aparece no cabeçalho do sistema. 

 

Diante tais análises, suspeita-se de que possivelmente a tela deste site foi capturada e 

editada apenas para apresentação deste projeto ou se foi implementado algum sistema 

possivelmente utilizando “script/software” de código aberto, e por isto boa parte da dos itens da 

interface apresentada se encontram em inglês. 
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a) Imagem sem a barra de endereço;
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b) Imagem com a barra de endereço;

 

c)  
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Foi verificado no sistema SIMBA que os repasses no valor de R$ 120.836,00 iniciaram no mês 

seguinte a data da assinatura mencionada no referido aditivo. 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVICOS DE 
TECNOLOGIA DA IN 08/05/2012 120.836,00 D 

G4 ENTRETENIMENTO E 
TECNOLOGIA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVICOS DE 
TECNOLOGIA DA IN 18/06/2012 120.836,00 D 

G4 ENTRETENIMENTO E 
TECNOLOGIA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVICOS DE 
TECNOLOGIA DA IN 09/07/2012 120.836,00 D 

G4 ENTRETENIMENTO E 
TEC DIGITA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVICOS DE 
TECNOLOGIA DA IN 13/08/2012 120.836,00 D 

G4 ENTRE E TEC DIGITAL 
LTDA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVICOS DE 
TECNOLOGIA DA IN 12/09/2012 120.836,00 D 

G4 ENTR E TEC DIGITAL 
LTDA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVICOS DE 
TECNOLOGIA DA IN 15/10/2012 120.836,00 D 

G4 ENTRETENIMENTO TEC 
DIGITAL 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVICOS DE 
TECNOLOGIA DA IN 12/11/2012 120.836,00 D 

G4 ENTRETENIMENTO E 
TECNOLOGIA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVICOS DE 
TECNOLOGIA DA IN 13/12/2012 120.836,00 D 

G4 ENTRETEMINENTO  TEC 
DIGITAL 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVICOS DE 
TECNOLOGIA DA IN 15/01/2013 120.836,00 D 

G4 ENTRETENIMENTO TEC 
DIGITAL 
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GOL MOBILE PRODUTOS E SERVICOS DE 
TECNOLOGIA DA IN 19/02/2013 120.836,00 D 

G4 ENTRET W TEC DIGITAL 
LT 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVICOS DE 
TECNOLOGIA DA IN 13/03/2013 120.836,00 D 

G4 E E TECNOLOGIA 
DIGITAL LTDA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVICOS DE 
TECNOLOGIA DA IN 19/04/2013 120.836,00 D 

G4 ENTRETENIMENTO TEC 
DIGITAL 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVICOS DE 
TECNOLOGIA DA IN 28/05/2013 120.836,00 D 

G4 ENTRETENIMENTO E 
TECNOLOGIA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVICOS DE 
TECNOLOGIA DA IN 12/06/2013 120.836,00 D 

G4 ENTR E TEC DIGITAL 
LTDA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVICOS DE 
TECNOLOGIA DA IN 15/07/2013 120.836,00 D G4 ENT E TECN DIG LTDA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVICOS DE 
TECNOLOGIA DA IN 02/09/2013 120.836,00 D G4 ENTRET E TEC 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVICOS DE 
TECNOLOGIA DA IN 16/09/2013 120.836,00 D G4 ENTRETENIMENTO 

  2.054.212,00   
 

Entre 2010 e 2013 foram feitos repasses da GOL MOBILE para G4 totalizando R$2.054.212,00. 

Cabe ressaltar que no ano de 2010 a Editora Gol repassou a G4 o montante aproximado de 

R$680.000,00. 

No MATERIAL 2279 – LAUDO 914/2016 SETEC/PR, foram encontradas as seguintes notas 

fiscais entre a G4 e a GOL MOBILE: 
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DADOS\Bkp_Emails\michel@golgrupo.com.br\2013\04\20130401-135343-ale@golgrupo_com_br--

1.eml>>G4_NF_122.jpg 
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DADOS\Bkp_Emails\michel@golgrupo.com.br\2013\09\20130902-174543-ale@golgrupo_com_br--

1.eml>>G4_NF_154.jpg 
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DADOS\Bkp_Emails\michel@golgrupo.com.br\2013\09\20130903-164913-ale@golgrupo_com_br--

1.eml>>G4_NF_156_parc_4_de_6.jpg 
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DADOS\Bkp_Emails\michel@golgrupo.com.br\2013\02\20130201-180650-ale@golgrupo_com_br--

1.eml>>G4_NF_108.jpg 
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DADOS\Bkp_Emails\michel@golgrupo.com.br\2013\03\20130301-173120-ale@golgrupo_com_br--

1.eml>>G4_NF_118.jpg 

 

No Processo 10872.720389/2017-54 da RFB, foi encontrado contrato e aditivo assinado entre 

a GOL MOBILE e a G4, o qual tinha como objeto o desenvolvimento do aplicativo MOSQUETEIRO: 
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Pesquisas em bancos de dados revelaram que RAFAEL LEITE é possivelmente RAFAEL ELIAS 

DA SILVEIRA LEITE. 

De acordo com a rede social LinkedIN: 
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https://www.linkedin.com/in/rafaelleite1/ 
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As consultas ainda revelaram que Rafael Elias Da Silveira Leite é sócio, administrador ou dono 

da empresa Gkr - Assessoria e Consultoria Em Informatica (Gkr - Assessoria e Consultoria Em 

Informatica Ltda - Epp), vínculo já apresentado na rede social LinkedIN. 

 

https://www.consultasocio.com/q/sa/rafael-elias-da-silveira-leite 

 

 Em 27/09/2011 JONAS recebe e-mail de RICARDO SCHNEIDER visando “precificar” o aplicativo 

MOSQUETEIRO. Note a data do e-mail. Veja que até esta data ainda sequer havia o contrato para 

realização do aplicativo, feito apenas em 27 de abril de 2012. Desta forma, entende-se que a o 

MOSQUETEIRO já seria uma idéia da própria GOL, a qual teoricamente possuiria expertise para 

desenvolvimento do mesmo, sem necessitar contratar a empresa G4, deixando transparecer ainda 

mais que tal contrato possivelmente teria sido realizado com a finalidade de transferir valores da GOL 

para G4, sem a real prestação de serviços que justificasse tais repasses. 

De: Jonas Suassuna 

Data:  09/27/11 08:33:27 

Para:  Ricardo Prado Schneider 

Assunto:  Re: Mosqueteiro 

 

Ok 
Enviado via iPad 
  
Em Sep 27, 2011, às 8:32 AM, Ricardo Prado Schneider <rps@golmobile.com.br> 
escreveu: 
  
> Jonas, 
> 
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> Na busca de algo similar ao Mosqueteiro para termos uma referência de preço, 
encontrei o Yammer. Vai na mesma direção e custa US$ 5 por mês por usuário. 
> 
> Eles só oferecem a opção da solução sediada em cloud, com acesso via web, SMS e 
aplicativos mobile. 
> 
> Um diferencial nosso pode ser, nesse caso, oferecer a solução para ser instalada na 
infra do cliente (como o Letivo) o que apela para corporações e governos na questão do 
sigilo das informações. 
> 
> Abs, 
> Ricardo Prado Schneider 
 

 

No Processo 10872.720389/2017-54 da RFB/RJ, foi encontrado um relatório de atividades 

prestadas da GKR para G4, no qual a GKR menciona que trabalhou visando atender a GOL MOBILE 

nos projetos SAC NUVEM DE LIVROS e MOSQUETEIRO. Cabe destacar ainda que no relatório abaixo 

aparece a frase, “GOL MOBILE: SAC NUVEM DE LIVROS, MOSQUETEIRO”, dando a entender que o 

serviço foi prestado para GOL MOBILE e não para G4. 
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Pesquisa no sistema SIMBA demonstra que no período 08/05/2012 até 16/09/2013, enquanto 

a GOL MOBILE repassava R$ 2.054.212,00 para G4 ENTRETENIMENTO, a G4 ENTRETENIMENTO 

repassava R$ 76.436,02 para GRK de RAFAEL LEITE. Chama a atenção o fato da GOL MOBILE, a qual 

possivelmente seria detentora de ”know how” para desenvolvimento de aplicativo contratar a 

empresa G4 para desenvolver um aplicativo, e esta “aparentemente” terceirizar o objeto do contrato 

por um valor muito abaixo do contrato. 

G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA 
DIGITAL LTDA 11/05/2012 9.385,00 D 

GKR - ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EM INFOR 

G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA 
DIGITAL LTDA 11/06/2012 9.385,00 D 

GKR - ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EM INFOR 

G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA 
DIGITAL LTDA 10/07/2012 9.385,00 D 

GKR - ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EM INFOR 

G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA 
DIGITAL LTDA 13/08/2012 9.385,00 D 

GKR - ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EM INFOR 

G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA 
DIGITAL LTDA 13/11/2012 2.500,00 D 

GKR - ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EM INFOR 
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G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA 
DIGITAL LTDA 26/12/2012 6.241,02 D 

GKR - ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EM INFOR 

G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA 
DIGITAL LTDA 15/04/2013 4.692,50 D 

GKR - ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EM INFORM 

G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA 
DIGITAL LTDA 10/05/2013 4.692,50 D 

GKR - ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EM INFORM 

G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA 
DIGITAL LTDA 07/06/2013 4.692,50 D 

GKR - ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EM INFORM 

G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA 
DIGITAL LTDA 08/07/2013 4.692,50 D 

GKR - ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EM INFORM 

G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA 
DIGITAL LTDA 06/08/2013 4.692,50 D 

GKR - ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EM INFORM 

G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA 
DIGITAL LTDA 06/09/2013 4.692,50 D 

GKR - ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EM INFORM 

  74.436,02   
 

Verificou-se que no dia 16/11/2012, a empresa GOL MOBILE repassou apenas R$ 8.885,00 

para GKR ASSESSORIA, empresa de RAFAEL LEITE. 

Entre 19/03/2010 e 03/11/2010 a G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA 

recebeu R$ 680.412,50 da EDITORA GOL. Já entre 08/05/2012 e 16/09/2013 a GOL MOBILE repassou 

R$2.054.212,00 para empresa G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA. As datas acima, 

estão entre o prazo de vigência do contrato supracitado. 

Em dezembro de 2015, JONAS SUASSUNA e RICARDO SCHNEIDER conversam sobre de 

desenvolver um aplicativo de nome “Musketeers”, deixando transparecer desta forma que tal 

aplicativo não teria sido realmente desenvolvido. 

 

De: Jonas Suassuna 

Data: 17/12/2015 12:47:42 

Para: ricardo@golgrupo.com.br 

Cc: Jonas Suassuna / Gol Grupo;  Caio Brugnara Suassuna/Gol Grupo 

Assunto: Re: The Musketeers 

  

Chumba  
 
Essa era uma visão mais corporativa da Plataforma  
 
Temos que ter. Versão pessoal e depois fazer uma corporativa 
 



 

 

  

Página 234/421 

 

 

Bjs 
 
Em 17 de dez de 2015, às 12:39, Ricardo / Gol Grupo <ricardo@golgrupo.com.br> escreveu: 

Isso é o que temos sobre The Musketeers,  feito em 2012. 
  
Vamos pensar no que podemos fazer desse aplicativo! 
  
Ricardo 

<Musketeers.ppt> 
<Musketeers.pdf> 
 

 

Visando subsidiar ainda as informações acima relativas ao sistema MOSQUETEIRO, foram 

retirados os seguintes trechos do RELATÓRIO FISCAL COMPROT 10872-720.389/2017-54: 

Número do Processo 10872.720389/2017-54 

NI do Contribuinte 09.241.022/0001-18 

Nome do Contribuinte GOL MOBILE PRODUTOS E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 

Data de Protocolo 31/10/2017 

 

RELATÓRIO FISCAL  

COMPROT: 10872-720.389/2017-54 

“(...) 

2.5.  Assim  como  todas  as  empresas,  a  GOL  MOBILE  terceiriza  atividades  que  não fazem parte do seu 

objeto social, tais como segurança, medicina do trabalho, alguns assuntos  técnicos  específicos  na  área  de  

informática,  produções  artísticas,  locação  e manutenção de equipamentos, gestão empresarial, marketing, 

etc....  

2.6.  Entretanto, no que se refere à empresa G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA (CNPJ: 

06.287.942/0001-89), constata-se que os serviços contratados se referem ao mesmo objeto social do sujeito 

passivo, associado ao desenvolvimento de  aplicativos  e  softwares para  computadores  e  aparelhos  móveis.  

Verifica-se também que este foi o prestador que recebeu os maiores valores em todo o período, muito acima 

dos  demais, tendo recebido R$  2.312.000,00 em 2012 e 2013 (planilha 01, arquivo Planilhas em anexo e 

GRÁFICO 01, abaixo). 

... 

G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA  

2.1.1.  No que se refere à relação comercial entre o sujeito passivo e o  prestador de serviços  G4  

ENTRETENIMENTO  E  TECNOLOGIA  DIGITAL  LTDA,  constata-se  que  o sócio JONAS SUASSUNA tem interesse 

nas duas pontas da transação, sendo sócio da empresa GOL MÍDIA PARTICIPACOES LTDA (CNPJ: 
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08.884.810/0001-60), que é sócia da  G4  ENTRETENIMENTO  na  BR4  PARTICIPACOES  LTDA  (CNPJ:  

07.073.002/0001-50) (arquivo G4_GOL MOBILE, em anexo).  

2.1.2.  JONAS SUASSUNA  tem  interesse  indiretamente  na  contratada  G4 ENTRETENIMENTO e diretamente 

na contratante GOL MOBILE, além de ser sócio em conjunto  com  o  sócio  da  contratada  G4  

ENTRETENIMENTO  (FÁBIO  LUÍS  LULA  DA SILVA) na empresa BR4 (arquivo G4_GOL MOBILE, arquivo DEP 

JONAS MPF, página 50, ambos em anexo).  

2.1.3.  Conforme  esclarecido  por  JONAS  SUASSUNA,  o  interesse  nas  empresas de FÁBIO LUÍS LULA DA 

SILVA (BR4, GAMECORP e G4) vem desde 2006, sobretudo por se tratar de empresa do  “filho do Lula”que tem 

como cliente empresas do Grupo Oi (arquivo  DEP  JONAS  MPF,  páginas  09  a  16,  em  anexo).  Não  por  

acaso,  após  esta aproximação,  também  as  empresas  do  Grupo  GOL  passaram  a  ter  como  clientes  as 

empresas  do  Grupo  Oi,  com  contratos  relevantes  e  em  condições  muito  vantajosas, apesar  da  

incapacidade  para  a  prestação  dos  serviços  vendidos  (arquivo JONAS_OI_FABIO,  em  anexo).  JONAS  

chegou  inclusive  a  trabalhar  como  diretor comercial da PLAY TV (GAMECORP) (arquivo DEP JONAS MPF, 

página 13,em anexo). 

2.1.4.  Este  tipo  de  arranjo  foi  também  identificado  na  relação  comercial  entre  a empresa  EDITORA  

GOL,  do  Grupo  GOL  e  a  empresa  GAMECORP  S.A.  (CNPJ: 07.121.705/0001-06), tendo sido comprovado 

que não houve a prestação de serviço utilizada para justificar a transferência de recursos da empresa do sócio 

JONAS para a  empresa  de  FÁBIO  LUÍS  LULA  DA  SILVA,  tendo  sido  constituído o  devido  crédito tributário 

(processo 10872-720.413/2017-55).  

2.1.5.  Na  relação  contratual  entre  a  GOL  MOBILE  e  a  G4  ENTRETENIMENTO,  a despeito  de  serem  

empresas  distintas,  encontram-se  interesses  comuns dos  sócios. Este  fato,  aliado  às  diversas  outras  

provas  trazidas  aos  autos,  presta-se  à  conclusão de que inexistiu a prestação de serviços formatada no 

projeto “Mosqueteiros”, como se descreve a seguir. 

... 

2.2.2.  Em atendimento a estas intimações foram apresentados o contrato e as Notas Fiscais  e,  inicialmente,  

o  sujeito  passivo  limitou-se  a informar  que  se  trata  do desenvolvimento  do  aplicativo  denominado  

“Mosqueteiro”,  comprometendo-se  a apresentar  “detalhes  técnicos  do  aplicativo” até  28/03/2017,  o  que  

não  aconteceu (arquivo  RESP  TIF  02,  página  01,  item  02;  arquivo  RESP  TIF  04_2016,  ambos  em anexo). 

Assim sendo, no TIF 03/2017, item 10 (arquivo TIF em anexo), foi renovada a intimação para comprovação da 

efetiva prestação dos serviços. A fim de verificar a existência  do  produto  resultante  da  prestação  de  serviço  

contratada,  no  item  11 deste TIF, o sujeito passivo foi intimado a permitir e esclarecer em detalhes como se 

faz  o  acesso  ao  aplicativo  “Mosqueteiro”,  viabilizando  seu  uso  temporário  por  parte desta fiscalização, 

a fim de confirmar sua real existência.  

2.2.3.  Em  atendimento  a  esta  intimação  (TIF  03,  item  10),  o  sujeito  passivo  alegou que cabe ao prestador 

de serviços definir quais foram as pessoas que trabalharam no projeto  (arquivo  RESP  TIF  03  GOL  MOBILE,  

página  03,  item  10,  fornecido criptografado  pelo  sujeito  passivo,  sendo  impossível  sua  impressão  ou  

anexação  ao CD, sendo este, portanto, anexo apenas ao processo); apesar de ter plena ciência de quais foram 

estas pessoas, conforme se constata nas mensagens eletrônicas trocadas que serão analisados mais à frente 

(arquivo EMAILS G4 em anexo).  

2.2.4.  Em  resposta  ao  item  11  deste  mesmo  TIF,  o  sujeito  passivo  informa  que  o aplicativo “Mosqueteiro” 

nunca foi ao ar, não comprovando, tampouco, que o mesmo alguma vez existiu (arquivo RESP TIF 03 GOL 

MOBILE, página 03, item 11, fornecido criptografado  pelo  sujeito  passivo,  sendo  impossível  sua  impressão  

ou  anexação  ao CD,  sendo  este,  portanto,  anexo  apenas  ao  processo).  No  TIF  05,  itens  06  e  07 (arquivo  



 

 

  

Página 236/421 

 

 

TIF  em  anexo)  o  sujeito  passivo  foi  intimado  a  comprovar  que  o  produto resultante  dos  serviços  

prestados  existiu  de  fato  e  foi  entregue  pela  contratada, comprovando a operação alegada para justificar 

os pagamentos feitos.  

2.2.5.  Examinando o material apresentado, identifica-se a existência  de um contrato celebrado com a 

prestadora G4 ENTRETENIMENTO, cujo objeto é o desenvolvimento e  manutenção  do  aplicativo  

“Mosqueteiro”,  conforme  proposta  comercial  anexa,  a qual foi apresentada pela prestadora G4 (arquivo 

RESP TIF 04_2016, página 06, item 1.1,  e  arquivo  G4_3,  página  23,  ambos  em  anexo).  A  prestação  de  

serviço  de manutenção pressupõe que o desenvolvimento deve ser feito até o final e o produto deve ser 

operacional, para que exista a necessidade de manutenção posterior.  

... 

2.2.7.  Assim sendo, no TIF 03, item 06 (arquivo TIF em anexo), o sujeito passivo foi intimado  a  esclarecer  se  

a  prestação  do  serviço  de  desenvolvimento  e  manutenção do  aplicativo  “Mosqueteiro”,  alegadamente  

prestado  pela  empresa  G4, foi subcontratada  no  todo  ou  em  partes,  determinando  as  empresas usadas  

nesta eventual  subcontratação,  assim  como  quais  foram  as  pessoas  envolvidas  nestas empresas e, 

sobretudo, apresentando a autorização para tal sub contratação emitida pela  empresa,  conforme  item  

3.1.31  do  contrato  de  prestação  de  serviço apresentado,  assim  como  o  Termo  de  Compromisso  descrito  

no  item  11.2.  A prestadora G4 foi intimada a prestar os mesmos esclarecimentos  no TIF 06, item 07 (arquivo 

TIF G4 em anexo). 

... 

2.2.12.  Desta forma, no TIF 03, item 07 (arquivo TIF em anexo), o sujeito passivo foi intimado a determinar e 

comprovar com documentos qual foi areceita obtida com a comercialização  do  aplicativo  “Mosqueteiro”  no  

período  de  2012  a 2014,  e  a esclarecer por que motivo não acresceu 12 % destes valores aos pagamentos 

feitos à prestadora G4, conforme item 5.1 do contrato celebrado entre as partes.  

2.2.13.  Em  atendimento  a  esta  intimação,  o  sujeito  passivo  reconhece  que  não auferiu nenhuma receita 

a  partir do  aplicativo “Mosqueteiro”,o qual nem mesmo foi ao ar, conforme informado pela empresa (arquivo 

RESP TIF 03 GOLMOBILE, página 02, item 07 e página 03, item 11, fornecido criptografado pelo sujeito passivo, 

sendo impossível sua impressão ou anexação ao CD, sendo este, portanto, anexo apenas ao processo).  Vale  

a  pena  pontuar  que  não  se  trata  de  um  eventual  fracasso  comercial do  aplicativo  adquirido,  o  qual,  

desta  forma,  não  criaria  nenhuma  receita.  O  fato  é que  o  aplicativo  não  foi  ao  ar,  ou  seja,  nunca  

houve  seu  uso  com  a  finalidade  de obtenção de receitas e tampouco foi comprovada sua entrega, que seria 

a motivação dos pagamentos efetuados. Novos esclarecimentos foram solicitados no TIF 05, itens 06 e 07 

(arquivo TIF em anexo). 

... 

2.2.16.  Houve  também  uma  ampliação  do  prazo  de  execução  do  serviço  em  mais  6 meses  e  um  

aumento  do  preço  de  venda  em  R$  816.000,00  (arquivo  RESP  TIF 04_2016,  página  26,  em  anexo).  A  

vigência  do  contrato  passa  a  ser  de  18  meses  a contar  da  data  de  assinatura  do  aditivo,  feita  em  

28/04/2012;  ou  seja,  validade  até 28/10/2013,  englobando  todos  os  pagamentos  efetuados  (planilha  

02,  arquivo Planilhas em anexo). 

... 

2.3.1.  A  prestadora  de  serviços  G4  ENTRETENIMENTO  respondeu  à  intimação  para apresentar  contratos,  

notas  fiscais  e  comprovar  a  efetiva prestação  dos  serviços  de forma  parcial,  não  tendo  apresentado  

NENHUM  elemento  que  comprove  a efetiva prestação dos serviços (arquivo G4 RESP TIF 05, em anexo). 
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... 

2.4.1.  Através  das  análises,  documentos  e  depoimentos  coletados  ao  longo  do procedimento  fiscal,  

restou  comprovado  que  não  houve  a  prestação  dos  serviços contratados  pelo  sujeito  passivo,  não  tendo  

sido  entregue  o  produto  da  compra efetuada.  Trata-se  de  um  pagamento  que  totalizou  R$  2.312.000,00  

ao  longo  de 2012  e  2013,  cuja  comprovação  da  efetiva  prestação  dos  serviços  se  resume  a mensagens  

eletrônicas  trocadas  ao  longo  de  05  meses  (de  01  a  05/2012), as  quais evidenciam  que  o  produto  da  

venda  nunca  passou  da  fase  de  pesquisa e desenvolvimento. 

2.4.2.  O  gestor  do  projeto  no  sujeito  passivo,  RICARDO  PRADO  SCHNEIDER,  diretor de  tecnologia  da  

informação  (arquivo  GFIP  SCHNEIDER  em  anexo),  foi  desligado  da empresa em 05/2012 (arquivo GFIP 

SCHNEIDER em anexo), quando o produto ainda se  encontrava  na  fase  de  desenvolvimento.  GUILHERME  

CHAGAS  BIASIOLI  (CPF: 370.417.298-77),  empregado  da  empresa  G4  que  teve  participação  pontual  no 

projeto “Mosqueteiro”, afirma que saiu da empresa em 09/2012, quando  o aplicativo ainda não estava pronto 

(arquivo RESP GUILHERME, página 08, item 07). 

2.4.3.  SANDRO  MAIA,  empregado  do  sujeito  passivo,  gerente  de  tecnologia  da informação  que  cuidava  

de  todos  os  projetos  da  empresa  (prestava  contas diretamente  a  RICARDO  PRADO  SCHNEIDER),  afirma  

que  o  aplicativo  não  foi terminado, foram investidos cerca de seis meses de trabalho no projeto, tendo 

ficado o  aplicativo  na  fase  de  pesquisa  e  desenvolvimento  apenas  (arquivo DEP  SANDRO, página 02, itens 

03, 05, 07 e 09, em anexo). 

2.4.4.  De  fato,  examinando  as  mensagens  eletrônicas  apresentadas  para  comprovar a  prestação  dos  

serviços  (arquivo  EMAILS  G4  em  anexo,  analisado  mais  a  frente), constata-se  que  o  objeto  das  mesmas  

é  relacionado  a  fases  iniciais  de desenvolvimento  da  aplicação.  SANDRO  e  RICARDO  nem  mesmo  sabiam  

da terceirização feita com a empresa G4, ratificando que, se houve alguma participação da  empresa,  esta  

ocorreu  apenas  na  parte  comercial,  sem  nenhum  trabalho operacional  efetivo  (arquivo  DEP  SANDRO,  

página  02,  item  07;  arquivo  DEP  RPS, página 02, item 07, ambos em anexo). 

2.4.5.  RICARDO  PRADO  SCHNEIDER,  diretor  de  tecnologia  da  informação  que cuidava de todos os projetos 

da empresa, afirma nem mesmo se recordar do projeto, acrescentando  que  pode  até  ter  havido  a  ideia  

de  fazer  tal  aplicativo,  mas,  como muitos  projetos  da  empresa,  não  passou  desta  fase  (arquivo  DEP  

RPS,  página  02, itens 06 e 07, em anexo). RICARDO PRADO SCHNEIDER acrescenta também que não se  

recorda  de  ter  havido  qualquer  tipo  de  terceirização  relacionada  a  este  produto, tampouco  houve  

eventual  entrega  deste  aplicativo  feita  a  ele  (arquivo  DEP  RPS, página  02,  item  07,  em  anexo).  Tais  

esclarecimentos  ratificam  informação  de SANDRO  MAIA  e  os  indícios  evidenciados  nas  mensagens  

eletrônicas apresentadas, de  que  o  aplicativo  não  passou  da  fase  de  desenvolvimento,  não  tendo  sido 

terminado  e  entregue  ao  sujeito  passivo.  Assim  como  RICARDO, SANDRO  nem mesmo sabia da 

terceirização feita com a empresa G4.  

2.4.6.  MARCO  AURÉLIO  VITALE,  diretor  comercial  da  GOL  MOBILE,  contratado  a partir  de  07/2012  

(arquivo  CNIS  VITALE  em  anexo),  passou  a  gerir  diferentes projetos da empresa após a saída de RICARDO 

PRADO SCHNEIDER, afirma que não substituiu  RICARDO  nas  funções  técnicas  pelo  mesmo  exercidas  

(arquivo  DEP VITALE,  itens  04  e  05,  página  02,  em  anexo).  MARCO  AURÉLIO  esclarece expressamente  

que  não  geriu  o  projeto  “Mosqueteiro”,  nunca  tendo  tratado  nada acerca do mesmo. Ou seja, o projeto 

simplesmente parou com a saída de RICARDO PRADO SCHNEIDER, não tendo sido nem mesmo tratado 

posteriormente pelo diretor  
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2.4.7.  Contudo,  para  formalizar  a  operação  de  transferência  de  recursos,  foi celebrado  um  contrato  de  

prestação  de  serviços  com  a  prestadora  G4 ENTRETENIMENTO. O objeto do contrato é definido em proposta 

comercial anexa ao mesmo (arquivo G4_3, página 01, item 1.1 e página 23, em anexo).  

2.4.8.  Na primeira página da proposta comercial é definido o produto resultante dos serviços prestados,  o  

aplicativo  “Mosqueteiro”,  com  a  descrição  das  pessoas  que laboraram  o  mesmo,  SÉRGIO  SALVADOR  (da  

empresa  PRAGMATEC,  como  se  verá mais  à  frente)  e  RAFAEL  LEITE  (da  empresa  GKR,  como  se  verá  

mais  à  frente) (arquivo  G4_3,  página  23,  em  anexo).  Ou  seja,  constata-se  que  não  foi  o  sócio  da 

prestadora  quem  prestou  os  serviços,  conforme  descrito  na  carta  de  correção  da Nota  Fiscal  nº  76.  O  

período  do  desenvolvimento  foi  de  27/01/2012  a  13/02/2012. Consultando  as GFIPs  apresentadas  pelo 

prestador de serviços G4, evidencia-se que as  pessoas  físicas  descritas  como  autoras  do  trabalho  não  são  

empregadas  da empresa (arquivo GFIP G4 em anexo). 

... 

2.4.10.  Examinando  os  currículos  apresentados  pela  prestadora  G4,  que  seriam  das pessoas  que  atuaram  

na  prestação  dos  serviços,  nota-se  que  foram  direcionados  a RAFAEL LEITE e WILSON LIRIA, tendo sido 

RAFAEL descrito anteriormente como um dos  desenvolvedores  do  aplicativo  na  proposta  comercial  

apresentada.  Constata-se que  nenhuma  dessas  pessoas  é,  ou  jamais  foi,  empregada  da  prestadora  G4 

(arquivos  CNIS  RAFAEL  e  CNIS  WILSON,  ambos  em  anexo).  Foram  abertos procedimentos  fiscais  face  a  

WILSON  LIRIA  e  à  empresa  GKR  –  ASSESSORIA  E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA (CNPJ: 13.920.346/0001-

50), cujo sócio é RAFAEL LEITE. 

... 

2.4.13.  Em  resposta  à  intimação  efetuada  acerca  da  relação  com  a  prestadora  de serviços  G4,  a  

empresa  GKR  -  ASSESSORIA  E  CONSULTORIA  EM  INFORMATICA (CNPJ  13.920.346/0001-50),  cujo  sócio  

é  RAFAEL  ELIAS  DA  SILVEIRA  LEITE  (CPF 182.824.578-09,  arquivo  GKR  em  anexo),  informou  que  prestou  

serviços  de consultoria de informática para a prestadora G4, tendo apresentado um relatório das atividades  

prestadas,  onde  informa  ter  gerenciado  o  projeto  de  SAC  da “Nuvem  de Livros”  e  do  aplicativo  

“Mosqueteiro”,  ambos  do  sujeito  passivo  (arquivo  GKR_1, página  03,  em  anexo).  Ou  seja,  a  empresa  

GKR  afirma  que  foi  remunerada  pela empresa  G4  pelo  trabalho  em  dois  projetos  distintos.  Contudo,  

não  foram apresentados  contratos  ou  Notas  Fiscais  relacionados,  assim  como  elementos  que comprovem 

a efetiva prestação dos serviços. 

... 

2.4.21.  Continuando a análise da proposta comercial apresentada, identifica-se que o “Mosqueteiro”  é  um  

aplicativo  de  comunicação  cooperativa  que  visa  enviar  e consultar  mensagens,  manter  usuários  e  

contextos  e  gerenciar  seu  relacionamento (arquivo G4 RESP TIF 05_1, página 29, em anexo). 

... 

2.4.23.  De  plano  se  constata  que  o  período  em  que  foram  executadas  as  atividades se  estende  de  01  

a  05/2012,  cinco  meses  apenas,  corroborando  informações prestadas  por  RICARDO  PRADO  SCHNEIDER  

e  SANDRO  MAIA  de  que  tal  projeto nunca passou da fase de pesquisa e desenvolvimento (arquivo DEP 

SANDRO, página 02,  item  07  e  arquivo  DEP  RPS,  pagina  02,  itens  06  e  07,  ambos  em  anexo).  Pelo teor 

das mensagens se ratificam tais informações. 

2.4.24.  A primeira mensagem eletrônica apresentada foi enviada em 19/01/2012por RAFAEL  LEITE  a  

RICARDO  PRADO  SCHNEIDER  (arquivo  EMAILS  G4 em  anexo, página 01, em anexo). Na mensagem RAFAEL 

pede a RICARDO o “envio do material do  projeto  conversado  ontem...”;  ou  seja,  é  um  empregado  da  GOL  
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MOBILE (tomadora  dos  serviços)  quem  deve  enviar  o  material  para  o  representante  da prestadora G4, 

denotando que o projeto teve origem na contratante,GOL MOBILE, e não  na  contratada,  G4.  Pelo  teor  da  

mensagem,  constata-se  que  se  trata  de  um contato  inicial  acerca  do  projeto  “Mosqueteiro”,  que  se  

encontrava  em  fase  de pesquisa e desenvolvimento na GOL MOBILE.  

2.4.25.  Mais à frente, KALIL BITTAR (sócio da G4) entra no circuito e esclarece que o que  deve  ser  enviado  

é  o  projeto  “Mosqueteiro”,  da  GOL  MOBILE  para  a G4.  Nas mensagens  seguintes  fica  evidente  que  a  

GOL  MOBILE  já  possuía  o  projeto  antes mesmo de qualquer contato com a empresa G4, ratificando 

informações de RICARDO PRADO SCHNEIDER e SANDRO MAIA.  

2.4.26.  Em  23/02/2012  RAFAEL  LEITE  agradece  o  envio  do  projeto  e  informa  que terá uma reunião com 

a pessoa que “vai tocar o projeto” na G4 (arquivo EMAILS G4, página  03,  em  anexo).  No  dia  seguinte,  

RAFAEL  pede  a  RENATO  LOURENÇO  DA SILVA (CPF: 105.305.408-43), sócio e diretor da empresa 

PRAGMATEC CONS E GEST DE PROJ E TEC (CNPJ: 13.034.548/0001-02), para iniciar o projeto. RAFAEL pegou o 

material  produzido  pela  GOL  MOBILE  e  repassou  diretamente  para  RENATO LOURENÇO, da empresa 

PRAGMATEC. 

... 

2.4.31.  Mais  à  frente  surge  a  pessoa  LEANDRO  CALUMBY,  empregado  do  sujeito passivo, realizando  

tarefas efetivamente. Pelo teor das mensagens fica evidente que RAFAEL  não  tem  conhecimento  técnico  

suficiente  para  responder às  questões colocadas  ou  executar  as  tarefas  necessárias,  as  quais  são 

respondidas  e implementadas  por  ANDERSON,  da  LIKE  COMUNICAÇÕES,  em  conjunto  com LEANDRO e 

RICARDO SCHNEIDER, da GOL MOBILE (arquivo EMAILS G4, páginas 18, 25,  26,  28,  29,  43,  57,  59,  61,  68,  

70,  81,  82,  84,  85,  87,  88  em anexo).  Em mensagem  eletrônica  de  07/03/2012  RICARDO  SCHNEIDER  

deixa  claro  que  o desenvolvedor  do  produto  de  fato  não  é  da  empresa  G4,  ratificando  informação  de 

RAFAEL LEITE (arquivo EMAILS G4, página 23, em anexo). 

2.4.32.  Em  mensagem  eletrônica  enviada  em  12/03/2012,  RICARDO  PRADO SCHNEIDER  informa  que  o  

produto  novo,  “Mosqueteiro”,  foi  desenvolvido  por  uma equipe de SP, sem NENHUMA menção à empresa 

G4 (arquivo EMAILS G4, página 31, em anexo). São diversos os indícios de que o que foi feito em relação ao 

produto foi executado na maior parte pelo sujeito passivo e também pelos terceiros contratados pela G4, sem 

participação desta no processo. 

... 

2.4.37.  Pelo teor das mensagens eletrônicas analisadas, evidencia-se que  o trabalho foi iniciado por RENATO 

LOURENÇO, da empresa PRAGMATEC, e teve a maior parte realizada  de  fato  por  LEANDRO  e  RICARDO  

(GOL  MOBILE)  de  um  lado,  e  por ANDERSON  (LIKE  COMUNICAÇÕES)  de  outro,  com  RAFAEL  LEITE,  que  

não  é empregado  da  empresa  G4,  fazendo  os  repasses  de  demandas,  além  de  JORGE  e GUILHERME,  

empregados  da  G4,  realizando  algumas  atividades  acessórias.  Resta evidente que o sujeito passivo não 

apenas executou a maior parte do trabalho, como estava  ciente  da  terceirização  praticamente  integral  feita  

pela  empresa  G4,  tendo cooperado em todas as atividades com as empresas terceirizadas. 

... 

2.4.39.  Constata-se  também  que  as  mensagens  eletrônicas  trocadas  entre  as pessoas  que  trabalharam  

no  projeto  demonstram  que  o  aplicativo ficou  na  fase  de pesquisa  e  desenvolvimento,  não  foi  finalizado,  

não  se  chegou a  um  produto  final, corroborando informações prestadas pelo sujeito passivo de que não 

auferiu receita a partir  do  mesmo,  que  nem  foi  ao  ar;  além  dos  depoimentos  dos  empregados  do sujeito 

passivo envolvidos no projeto (arquivos DEP SANDRO e DEP RPS, ambos em anexo).  Em  conversas  datadas  
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de  05/2012  percebe-se  que  ainda  estavam  sendo feitos  testes  e  ajustes  no  produto  (arquivo  EMAILS  

G4  em  anexo, páginas  105  a 111). 

2.4.40.  As  evidências  são  de  que  se  trata  de  um  pagamento  cuja  operação  alegada não  foi  comprovada,  

a  qual  seria  a  entrega  do  produto  resultante  dos  serviços prestados,  ou  a  comprovação  de  sua  existência  

em  algum  momento,  o  que  não  foi feito  pelo  sujeito  passivo  e  pela  contratada  G4,  apesar  das  diversas  

intimações  e circularizações feitas (TIF 05, itens 06 e 07, arquivo TIF em anexo). 

... 

5.1.  A  sequência  de  mensagens  eletrônicas  trocadas  com  a  participação  de empregados do sujeito passivo 

se encerra em 21/05/2012, com evidências claras de que  o  aplicativo  não  foi  desenvolvido  até  o  final,  não  

tendo  sido  terminado  (arquivo EMAILS G4, página 111, em anexo). 

2.5.5.  Ao  contrário,  apesar  de  estar  ciente  de  que  o  produto  não  estava  pronto,  o sujeito  passivo  

iniciou  os  pagamentos  em  08/05/2012  (após  o  prazo  de  entrega estipulado  em  contrato  –  12/03/2012)  

e  assim  continuou,  mensalmente,  de  forma reiterada, até completar o total bruto de R$ 2.312.000,00, em 

09/2013 (planilha 02, arquivo  Planilhas  em  anexo).  Visto  que  o  produto  final  do  serviço  prestado  não  

foi entregue, inexiste a obrigação contratual de pagamento, inclusive conforme disposto de  forma  expressa  

no  contrato  celebrado.  Desta  forma,  os  pagamentos  feitos  pela GOL  MOBILE  têm  motivo  desconhecido,  

certamente  diferente  do  objeto  do  contrato utilizado para justificá-los. 

... 

2.5.7.  Em  resposta  ao  TIF  03,  item  08,  o  sujeito  passivo  informa  que não  foram feitas  as  devidas  

medições  mensais  e  pedidos  de  compra,  sem  os  quais os pagamentos não poderiam ter sido feitos (arquivo 

RESP TIF 03 GOL MOBILE, página 02,  item  08,  fornecido  criptografado  pelo  sujeito  passivo,  sendo  

impossível  sua impressão  ou  anexação  ao  CD,  sendo  este,  portanto,  anexo  apenas  ao  processo).  A 

empresa reconhece expressamente que desrespeitou cláusulas contratuais (itens 6.1 e 6.14 a 6.17 do 

contrato), as quais tinham por objetivo salvaguardar seus direitos, o que  deveria  ter  sido  feito  caso  houvesse  

realmente  um  propósito  negocial  na transação. Isso ocorreu de forma reiterada, mensalmente, de 05/2012 

a 09/2013. 

... 

2.5.11.  Em  atendimento  ao  item  06 desta  intimação,  o  sujeito  passivo reconheceu, que  o  aplicativo  não  

foi  finalizado, mas  informa  que  as  etapas  que  deveriam  ser realizadas pela prestadora G4 foram efetuadas 

(arquivo RESP TIF05, página 01, item 06,  fornecido  criptografado  pelo  sujeito  passivo,  sendo  impossível  

sua  impressão  ou anexação  ao  CD,  sendo  este,  portanto,  anexo  apenas  ao  processo).  Tal  alegação 

contraria  o  próprio  objeto  do  contrato  celebrado,  que  define  que  os  serviços prestados são de 

desenvolvimento e manutenção do aplicativo (arquivo G4_3, página 01,  cláusula  1.1,  em  anexo).  Não  é  

razoável  pensar  em  prestar  serviço  de manutenção  de  um  produto  não  finalizado,  ou  mesmo  prestar  

serviço  de desenvolvimento parcial de um aplicativo, visto que a própria GOLMOBILE reconhece que o 

desenvolvimento não foi finalizado. 

2.5.12. Apesar  da  intimação  feita,  a  GOL  MOBILE  não  comprovou  a  entrega do produto, ainda que de 

forma parcial, o que poderia ser feito através da apresentação das validações previstas em contrato, ou 

mesmo da comprovação da propriedade do aplicativo.  De  fato,  conforme  informado  pelos  empregados  da  

GOL  MOBILE  que participaram do projeto, nunca houve tal validação, pois o aplicativo ficou na fase de 

pesquisa  e  desenvolvimento  ainda  dentro  da  própria  GOL  MOBILE  (arquivo DEP SANDRO, página 02, itens 

03, 05, 07 e 09 e arquivo DEP RPS, página 02, itens 06 e 07, ambos em anexo).  
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2.5.13.  Tampouco  foi  esclarecido  o  motivo  de  a  empresa  nunca  ter  levado  o aplicativo ao ar, abdicando 

da possibilidade de auferir alguma receita que justificasse os  pagamentos  efetuados.  De  forma  

surpreendente,  a  empresa  não  sabe  informar quais  foram  os  seus  empregados  que  trabalharam  no  

desenvolvimento  do  produto, apesar  de  o  representante  da  empresa,  Dr.  ERNESTO  TROUW,  ter  

participado  de depoimento  prestado  por  um  destes  empregados,  SANDRO  MAIA  (arquivo  DEP SANDRO, 

página 04, em anexo, e arquivo RESP TIF 05, página 01, item06, fornecido criptografado  pelo  sujeito  passivo,  

sendo  impossível  sua  impressão  ou  anexação  ao CD, sendo este, portanto, anexo apenas ao processo).  

... 

2.5.21.  Em  outras  respostas  apresentadas  pela  prestadora  G4  às  diferentes intimações feitas, esta também 

reconhece que terceirizou parte dotrabalho realizado (arquivo  G4  RESP  TIF  05_1,  página  04,  em  anexo).  

Tal  informação  é  ratificada  e ampliada  pelo  teor  das  mensagens  eletrônicas  trocadas  entre  os 

participantes  do projeto  “Mosqueteiro”,  onde  fica  evidente  que  a  maior  parte  do  trabalho  foi  feita 

primeiramente  pela  GOL  MOBILE,  depois  por  ANDERSON  POLI,  da  empresa  LIKE COMUNICAÇÕES e 

RAFAEL LEITE, da empresa GKR; além da empresa PRAGMATEC; fatos  estes  confirmados  por  RAFAEL  LEITE  

(arquivo  GKR_1,  página  03;  arquivo EMAILS  G4,  páginas  17,  54  e  56,  entre  outras;  arquivo  G4  RESP  

TIF  06, página  02, item 03 e página 03, item 04, todos em anexo). 

... 

2.6.1.  Em resposta às intimações feitas no TIF 06, itens 03 e 04 (arquivo TIF G4 em anexo),  a  prestadora  de  

serviços  G4  afirma  que  de  fato  terceirizou  as  atividades relacionadas  ao  Projeto  “Mosqueteiro”  com  as  

empresas  PRAGMATEC,  LIKE COMUNICAÇÕES  e  GKR  (arquivo  G4  RESP  TIF  06,  página  02,  item  03;  

página  03, item 04, em anexo). 

2.6.2.  O  objeto  do  contrato  firmado  pela  G4  com  a  empresa  PRAGMATEC  ratifica  as evidencias  trazidas  

pelas  mensagens  eletrônicas  apresentadas,  de  que  os  serviços prestados  foram  de  levantamento  e  

gestão  de  requisitos  e  testes  associados  ao projeto  “Mosqueteiro”  (arquivo  G4  RESP  TIF  06,  página  16,  

item  02,  em  anexo).  O contrato define o valor de R$ 90,00 por hora de trabalho aplicado (arquivo G4 RESP 

TIF  06,  página  17,  item  08,  em  anexo).  As  Notas  Fiscais  emitidas  pela  PRAGMATEC face à G4 somam R$ 

10.481,50 concentradas em 04 e 05/2012 (arquivo G4 RESP TIF 06, páginas 25 a 28, em anexo). 

2.6.3.  Em resposta à intimação feita no TIF 06, item 06 (arquivo  TIF G4 em anexo), a empresa G4 esclareceu 

que não foram celebrados contratos com a empresa GKR e apresentou as Notas Fiscais emitidas pela mesma 

(arquivo G4 RESP TIF 06, páginas 35 a 65, em anexo). A descrição do serviço prestado no corpo das Notas 

Fiscais é de serviço  de  assessoria  em  informática,  o  que  está  de  acordo  com  o  teor  das mensagens  

eletrônicas  analisadas  e  com  as  respostas  das  empresas GKR  e  G4 (arquivo G4 RESP TIF 06, página 16, 

item 02, em anexo). 

2.6.4.  Conforme  teor  das  mensagens  eletrônicas  analisadas,  de  acordo  com comunicação  de  RAFAEL  

LEITE,  o  projeto  “Mosqueteiro”  teve  início  em  01/2012 (arquivo  EMAILS  G4,  página  01,  em  anexo).  

Examinando  as  Notas Fiscais apresentadas,  emitidas  pela  empresa  GKR  face  à  G4,  constata-se  que  a  

primeira relacionada a serviços prestados em 2012 foi a de nº 27 (02/2012) e a última foi a de nº 108 (10/2013) 

(arquivo G4 RESP TIF 06, páginas 41 a 56, descrição  no corpo da Nota Fiscal, em anexo).  

2.6.5.  Neste ponto deve ser relembrado que a empresa GKR se dedicou  também  ao projeto  da  “Nuvem  de  

Livros”,  e  não  apenas  ao  projeto  “Mosqueteiro”,  sendo  que não  há  qualquer  menção  a  nenhum  destes  

projetos  nas  Notas  Fiscais  apresentadas. Contudo,  o  empregado  da  empresa  G4,  GUILHERME  BIASIOLI,  

afirma  que  o  serviço relacionado  à “Nuvem de Livros” deixou de ser prestado  pela G4 à  GOL MOBILE em 

09/2012 (arquivo RESP GUILHERME, página 07, item 02, em anexo).  
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2.6.6.  Assim  sendo,  considera-se  que  as  Notas  Fiscais  relacionadas  a serviços prestados  de  02  a  09/2012  

se  referem  aos  dois  projetos  em  conjunto,  as  quais totalizam  R$  65.000,00  (Notas  Fiscais  27,  32,  38,  

44,  48,  52,  56  e  58).  As Notas Fiscais relacionadas a serviços prestados de 10/2012 a 09/2013 (Notas Fiscais 

nº 65, 73,  82,  86,  89,  93,  96,  102  e  108)  se  referem  apenas  ao  “Mosqueteiro”,  as  quais totalizam  R$  

44.150,00.  Ou  seja,  o  custo  da  empresa  G4  associado  ao  projeto “Mosqueteiro”  no  tocante  à  

terceirização  com  a  empresa  GKR  foi de  cerca  de  R$ 76.650,00  (arquivo  G4  RESP  TIF  06,  páginas  41  a  

56,  descrição  no  corpo da  Nota Fiscal, e arquivo GKR_1, página 05, ambos em anexo). 

... 

2.6.8.  Em  atendimento  a  intimações  feitas,  RAFAEL  ratificou  os  esclarecimentos prestados  pela  empresa  

G4  e  pela  empresa  GKR,  de  que  prestou  serviços  na qualidade  de  pessoa  jurídica,  no  projeto  

“Mosqueteiro”,  mas  não  apresentou Contratos  ou  Notas  Fiscais  (arquivo  RESP  RAFAEL,  página  01,  item  

02,  em  anexo). RAFAEL  informa  também  que  o  projeto  “Mosqueteiro”  foi  criado  pela  própria  GOL 

MOBILE,  deixando  claro  que  a  empresa  G4  em  nada  contribuiu  no  desenvolvimento do  produto  e,  

como  se  constata,  terceirizou  toda  atividade  (arquivo  RESP  RAFAEL, página 02, item 04, em anexo). 

2.6.9.  Apesar  da  intimação  feita  no  TIF  06,  item  03  (arquivo  TIF  G4  em  anexo),  o prestador  de  serviços  

G4  não  apresentou  contratos  celebrados  com  a  empresa  LIKE COMUNICAÇÕES, mas apenas Notas Fiscais 

emitidas pela empresa ANDERSON POLI ME  (CNPJ:  13.778.586/0001-61),  cujo  nome  de  fantasia  parece  

ser  LIKECOMUNICAÇÕES (arquivo G4 RESP TIF 06, páginas 29 a 34, em anexo).  

2.6.10.  Não  há  descrição  do  serviço  prestado  no  corpo  das  Notas  Fiscais apresentadas.  Porém,  o  código  

do  serviço  utilizado  foi  de  suporte  técnico  em informática,  instalação,  configuração  e  manutenção  de  

programas,  o  que  está  de acordo  com  o  teor  das  mensagens  eletrônicas  analisadas  e  com  a  resposta  

da empresa  G4  (arquivo  G4  RESP  TIF  06,  página  16,  item  02,  em  anexo).  Os pagamentos foram feitos 

de forma mensal, de 02 a 07/2012, e totalizam R$ 5.852,00 (arquivo G4 RESP TIF 06, páginas 29 a 34, em 

anexo).  

... 

2.6.12.  Esta  constatação  é  evidente  nas  mensagens  eletrônicas  analisadas,  mas, sobretudo, é confirmada 

pela própria prestadora dos serviços, a qual em resposta a o TIF  06,  item  02  (arquivo  TIF  G4  em  anexo),  

ratificou  o  indício  levantado  por  esta fiscalização, e comprovado pelas mensagens eletrônicas apresentadas, 

de que foram os  empregados  GUILHERME  CHAGAS  BIASIOLI  e  JORGE  PAULO  PUNGILLO CURUCHET  que  

trabalharam  no  projeto  “Mosqueteiro”,  acrescentando  que GUILHERME  apenas  “auxiliou  nos  testes”  e  

JORGE  “fez  alguns  trabalhos  de  design, esclarecendo  que  o  design  foi  feito  pelo  cliente  GOL”  (arquivo  

G4  RESP  TIF  06, página 02, item 02, em anexo). 

... 

2.6.18.  Desta  forma,  tem-se  o  total  de  R$  140.543,50  em  despesas  diretamente associadas  ao  projeto  

“Mosqueteiro”,  face  a  uma  receita  auferida  paga  pelo  sujeito notória  a  incompatibilidade  dos  valores,  

além  do  fato  de  o  serviço  alegadamente terceirizado  com  a  empresa  G4  fazer  parte  do  objeto  social  

do  sujeito  passivo,  que possuía condições de produzi-lo a um custo muito menor do que o valor pago à 

G4.passivo  no  total  de  R$  2.312.000,00  (planilha  02,  arquivo  Planilhas  em  anexo).  

... 

2.6.20.  Logo após a saída de RICARDO PRADO SCHNEIDER da GOL MOBILE, quando o  aplicativo  ainda  se  

encontrava  na  fase  de  desenvolvimento,  foram  feitos  dois pagamentos pela GOL MOBILE diretamente à 
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GKR, no total de R$ 20.000,00 (planilha 03,  arquivo  Planilhas  em  anexo).  A  movimentação  financeira 

associada  foi comprovada, sendo a pessoa jurídica GKR a destinatária dos recursos. 

... 

2.7.2.  Considera-se  que  estes  pagamentos  feitos  pela  empresa  GOL  MOBILE  à empresa  G4  

ENTRETENIMENTO  E  TECNOLOGIA  DIGITAL  configuram  situação  na qual  houve  a  entrega  de  recursos  a  

terceiros,  sem  que  a  operação  alegada  para motivar  tal  entrega  tenha  sido  comprovada,  visto  que  o  

serviço  contratado  para desenvolvimento  do  aplicativo  “Mosqueteiro”  não  foi  terminado, não  tendo  sido 

entregue  o  produto  final  do  serviço  prestado.  Caracteriza-se  ocorrido  o  fato  gerador do Imposto de 

Renda na Fonte na data da entrega dos recursos pelo sujeito passivo à contratada G4, sendo considerados os 

valores brutos das Notas Fiscais (planilha 02, arquivo Planilhas em anexo). 

2.7.12.  Os  elementos  caracterizadores  do  dolo  estão  na  frequência dos  atos praticados  pelos  envolvidos,  

quando  os  pagamentos  se  mantiveram  de  05/2012  a 09/2013,  sempre  embasados  em  contrato  e  na  

emissão  de  Notas  Fiscais  que  não representam  a  realidade,  descartando  a  possibilidade  de  erro  eventual;  

na voluntariedade dos  envolvidos  e  na  complexidade da  dinâmica  na  execução  dos atos, visto que a 

elaboração dos contratos, a emissão dasNotas, a contabilização dos fatos,  o  não  controle  do  andamento  

dos  trabalhos,  a  desconsideração  de  cláusulas contratuais rescisórias, os pagamentos efetuados, e as 

justificativas apresentadas ao longo  de  todo  o  procedimento  fiscal,  no  sentido  de  manter  a  versão  

falaciosa, demonstram  e  ratificam  que  tanto  a  empresa  GOL  MOBILE  quanto  a  empresa  G4 praticaram  

os  atos  de  forma  consciente,  em  conjunto,  simulando  operação  que  de fato não  aconteceu; nas  

consequênciasdo ato, visto  que, desta  forma, o sócio da prestadora de serviços G4, FÁBIO LUÍS LULA DA 

SILVA, passou a ter à sua disposição valores  a  receber  de  lucros  isentos  de  tributação,  por  serviços não  

prestados,  ou seja, por lucros que efetivamente não existiram; e finalmente, pelas características dos agentes 

envolvidos,  todos  empresários  bem  sucedidos,  com  elevado  grau  de instrução e experiência nos mercados 

em que atuam.  

2.7.13.  Resta  demonstrado  o  intuito  de  sonegar  do  sujeito  passivo,  visto  que  os pagamentos  feitos  à  

empresa  G4  foram  dissimulados  no  Contrato de  Prestação  de Serviços; nas Propostas Comerciais; nas 

Notas Fiscais e nos registros contábeis feitos nos  Livros  Diário  nº  06  e  07,  de  2012  e  2013,  como  tendo  

sido  motivados  por operação de contratação de prestação de serviços junto à empresa G4, a qual não foi 

comprovada. 

... 

5.1.  Foi  identificada  a  ocorrência  de  condutas  que,  EM  TESE,  configuram  crime contra a ordem tributária, 

definido pelo artigo 1º da Lei 8.137/90. Portanto, são estes fatos  objetos  de  REPRESENTAÇÃO  FISCAL  PARA  

FINS  PENAIS  (RFFP)  à  autoridade superior para que sejam tomadas as providências cabíveis.  
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15. OI S/A e PORTUGAL TELECOM. 

 

Verificou-se no MATERIAL 3139/16 – LAUDO SETEC/PR 1218/16, um e-mail no qual CINTIA 

OLIVEIRA da Play TV informa KALIL BITTAR que o mesmo foi convidado pelo ex-presidente Lula para 

um jantar em homenagem ao Presidente de Portugal, Sr. Aníbal Cavaco e Silva e sua esposa. 

Assunto:  convite   
De: Cinthia Oliveira <COliveira@playtv.com.br> 
Para:  kbittar@mac.com 
Cc:  alessandra@golgrupo.com.br 
Envio:  07/03/2008 10:15:39 
Anexos: (2)  image001.jpg, [Sem Nome] 

Bom dia Kalil.  

  

O Sr. Flavio do Itamaraty de Brasília ligou e pediu para passar as seguintes informações:  

  

Você e sua esposa estão sendo convidados para um jantar na data de hoje (07/03/2008) às 20h30min no Rio 
de Janeiro. No Palácio das Laranjeiras. 

Parque Guinlhe.  

 Que convida é o Presidente Lula  e sua esposa Marisa.  Este jantar será para homenagear o Presidente de 
Portugal, Sr. Aníbal Cavaco e Silva e sua esposa.  

  

Fiquei de confirmar sua presença com o Sr. Flavio.  (0xx) 61-3411-6628 

  

Grata  

Cinthia  

   

   

Cinthia D'Arc de Oliveira
Assistente de Diretoria  
Tel.:  (11) 3131-1262 
Fax: (11) 3131-1265 
coliveira@playtv.com.br 

/img_item02Arrecadacao02.E01/vol_vol5/alessandra backup/Outlook Express/Outlook Express/Caixa de 

entrada.dbx>>convite 

 

 Neste mesmo sentido, JOSÉ ZUNGA, que teria viajado para Portugal juntamente com KALIL 

BITTAR, FABIO SILVA E JONAS SUASSUNA, agradece em 07/06/2008 Antonio Câmara e Henrique 

Granadeiro (Presidente da Portugal Telecom), inclusive deixando a entender que defendia interesses 
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da GAMECORP numa tentativa de buscar parcerias futuras para o Grupo. Neste período JOSÉ ZUNGA 

ocupava cadeira de representante da sociedade civil ou dos consumidores no Conselho Consultivo 

da Anatel. 

“José Lucimar Zunga foi designado, pelo presidente da República Luiz Inácio Lula da 

Silva, para exercer função de membro do Conselho Consultivo da Anatel, conforme 

ato publicado no Diário Oficial da União, Seção 2, Página 1, de 11 de março de 2008. 

A ação do MPF/PB não questiona a honradez ou independência de José Lucimar 

Zunga para apreciar qualquer questão, inclusive a fusão que interessa à empresa 

em que ele trabalha (a fusão Oi-Brasil Telecom), mas assenta-se em um princípio, 

já consagrado na jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e do 

Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que quem ocupa um cargo de direção 

em concessionária não pode ser representante da sociedade civil ou dos 

consumidores no Conselho Consultivo da Anatel. Ou seja, ou o candidato renuncia 

ao vínculo, ou concorre às vagas destinadas às empresas de telecomunicações”. 

Disponível em: 

http://cimpf.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias_new/noticias/noticias-do-

site/copy_of_consumidor-e-ordem-economica/mpf-pb-quer-destituir-membro-

do-conselho-consultivo-da-anatel 

  

Assunto: RES: Agradecimento  
De: Jose Zunga - IOST zunga@iost.org.br 
Para:  'Antonio Camara' antonio.camara@ydreams.com; cristina-p-dias@telecom.pt; 
kbittar@playtv.com.br; jonas@golgrupo.com.br; fsilva @playtv.com.br;  
CC: 'Karina Israel' karina.israel@ydreams.com; 'Fabio Martins' fabio.martins@ydreams.com; 'Victor 
Centeno' victor.centeno@ydreams.com;  
Envio:  07/06/2008 08:21:36 

Prezado Antonio Câmara, 
  
A nossa comitiva brasileira é quem deve agradecer a  oportunidade de conhecer 
a YDreams. Foi uma oportunidade impar de  observar de perto o extraordinário 
trabalho desenvolvido por vocês.  
 
O  Dr.  Henrique Granadeiro, é sem duvidas um afort unado, pois vive em uma 
bela região e que gerou mentes brilhantes como a su a e a dele próprio. Somos 
muito grato ao nosso anfitrião pela oportunidade e hospitalidade. Nossa 
viagem a Portugal foi um sucesso! pois conhecemos experiências que serão 
muito úteis para as ações da Game Corp e espero pos sam render prosperas 
parcerias em vossa terra . 
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Já estamos nos organizando para recebê-los no Brasi l.  
 
  
José Zunga  
 
/img_item21Arrecadacao18.E01/vol_vol2/Documents and Settings/Jonas/Configurações locais/Dados de 

aplicativos/Microsoft/Outlook/Outlook.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/RES: 

Agradecimento 

 

Assunto: agradecimento  
De: Jose Zunga - IOST zunga@iost.org.br 
Para:  'Henrique Manuel Fusco Granadeiro' h-granadeiro@telecom.pt;  
CC: kbittar@playtv.com.br; jonas@golgrupo.com.br; fsilva @playtv.com.br;  
Envio:  08/06/2008 18:56:23 

       
 
. Meu nobre amigo Henrique Granadeiro, 
 
  
Gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de  conhecer melhor este seu 
maravilhoso País, foi sem duvidas uma oportunidade impar de perceber toda 
riqueza e variedade cultural de um povo maravilhoso .  Foram dias intensos e 
sem duvidas marcante.  Ao deixar Portugal, saímos c om a certeza de que não 
demorará muito para nosso regresso.   
 
  
Meu caro amigo, tenhas a certeza de que tens fortes  e fraternos amigos em 
terras brasileiras. Terei sempre em meu coração a a legria de ter convivido 
poucos, mais intensos dias nesta nossa viagem de re encontro com nossas 
origens.   
 
  
Todo o planejamento de agenda serviu preciosamente ao nosso intento, superou 
nossas expectativas e renovou nossas disposições de  evoluir em novos 
empreendimentos. 
  
 
Esperamos a oportunidade poder recepcioná-lo em nos sa terra, com tamanha 
competência com que você nos recebeu no Alentejo e em Lisboa. 
 
  
Conte sempre com nossa amizade.     
 
 
Saudações,  
 
  
José Zunga Alves de Lima 
 
/img_item21Arrecadacao18.E01/vol_vol2/Documents and Settings/Jonas/Configurações locais/Dados de 

aplicativos/Microsoft/Outlook/Outlook.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/agradecimento 
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 Em 08/06/2008, ZUNGA envia diversos e-mail com fotos, nos quais aparecem encontros de FABIO, 

KALIL e JONAS SUASSUNA com HENRIQUE GRANADEIRO da Portugal Telecom e o primeiro ministro porguês 

JOSÉ SOCRATES. 

Assunto: olha ai  
De: Jose Zunga josezunga@uol.com.br 
Para:  jonas@golgrupo.com.br; 'Fabio Silva Gmail' fabiollsilva@gmail.com; 
Kalil Bittar kbittar @gametv.com.br;  
Envio:  08/06/2008 18:42:47 

  
 
  
 
José Zunga Alves de Lima 

 
 

 
Zunga envia fotos 
/img_item21Arrecadacao18.E01/vol_vol2/Documents and Settings/Jonas/Configurações locais/Dados 
de aplicativos/Microsoft/Outlook/Outlook.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/olha ai 
 
 
Assunto: alentejp  
De: Jose Zunga josezunga@uol.com.br 
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Para:  'Henrique Manuel Fusco Granadeiro' h-granadeiro@telecom.pt; jonas@golgrupo.com.br; 'Fabio 
Silva Gmail' fabiollsilva@gmail.com; Kalil Bittar  kbittar @gametv.com.br;  
Envio:  08/06/2008 18:58:41 

  
 
  
 
José Zunga Alves de Lima 
 

 
/img_item21Arrecadacao18.E01/vol_vol2/Documents and Settings/Jonas/Configurações locais/Dados 
de aplicativos/Microsoft/Outlook/Outlook.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/alentejp 
 
 
Assunto: isso foi trabalho, ou foi passeio????  
De: Jose Zunga josezunga@uol.com.br 
Para:  'Fabio Silva Gmail' fabiollsilva@gmail.com; jonas@golgrupo.com.br; 
Kalil Bittar kbittar @gametv.com.br;  
Envio:  08/06/2008 18:39:02 

  
 
  
 
José Zunga Alves de Lima 
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/img_item21Arrecadacao18.E01/vol_vol2/Documents and Settings/Jonas/Configurações locais/Dados 
de aplicativos/Microsoft/Outlook/Outlook.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/isso foi 
trabalho, ou foi passeio???? 

 

 

 Em 21/03/2012, OTÁVIO AZEVEDO recebe em mensagem de JOSÉ ZUNGA, no qual deixa claro 

que o grupo liderado por OTÁVIO AZEVEDO precisaria se reaproximar do grupo do ex-presidente 

LULA. A mensagem foi encontrada no arquivo An U RPJNr 882 - GT_LJ_DRCOR_SRPR-EQP SP02 LJ 14: 

From:  +556184011888 
ZUNGA 

21/03/2012 21/03/2012 
22:24:47(UTC+0) 

Inbox Read Mestre, precisamos com 
urgencia reaproximaçao do 
grupo com o Ex Pr. Lula.  
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Já no dia 02.10/2013, MARCO TRINANDADE envia uma mensagem para OTÁVIO AZEVEDO 

falando que o ex-presidente LULA estaria bravo com o grupo de OTAVIO AZEVEDO, questionando 

onde estaria a empresa nacional. (An U RPJNr 882 - GT_LJ_DRCOR_SRPR-EQP SP02 LJ 14) 

2508 From:  +552181811292 
Marcos Trindade 

02/10/2013 02/10/2013 
13:31:40(UTC+0) 

Inbox Read Lula  esta puto com vcs 
... Cd a empresa 
nacional? 

 

Esta preocupação do ex-presidente LULA fica mais claro ao verificar a reportagem “A 

Operação Marquês e os negócios (ruinosos) da PT no Brasil”. https://observador.pt/especiais/a-

operacao-marques-e-os-negocios-ruinosos-da-pt-no-brasil/ 

Aliás, se lermos declarações produzidas pelo então Presidente Lula da Silva à comunicação social 

brasileira, constata-se facilmente que o governo brasileiro nunca ponderou a hipótese de ceder o controlo da 

Oi à Portugal Telecom, por razões políticas e de soberania. “Posso garantir que, enquanto for Presidente (do 

Brasil), a Oi será uma empresa nacional”, afirmou Lula da Silva. Para o governo Lula era fundamental que o 

controlo da Oi continuasse no Brasil. 

Isso mesmo reflecte a estrutura acionista da holding Telemar Participações após o aumento do capital 

social combinado no negócio de 2010: 

AG Telecom – 19,35% 

LF Tel – 19,35% 

BNDES Participações – 13,08% 

PT – 12,07% 

Fundação Atlântico (fundo de pensões dos empregados da Telemar/Oi) – 11,5% 

PREVI (fundo de pensões dos empregados dos funcionários do Banco do Brasil) – 9,69% 

Petros (fundo de pensões dos funcionários da petrolífera Petrobrás) – 7,48% 

Funcef (fundo de pensões dos funcionários da Caixa Económica Federal) – 7,48% 

 

A análise das movimentações bancárias também chamou a atenção pelo fato de que a partir 

de 25/02/2014 a empresa OI MOVEL SA começou a efetuar repasses para empresa GAMECORP SA, 
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aparentemente dando continuidade aos repasses feitos pela Telemar e, em 15/01/2014, a empresa 

MOVILE INTERNET MOVEL SA passou a repassar valores para empresas do Grupo GOL. Até então a 

principal receita do Grupo Gol aparentemente era de empresas ligadas ao Grupo Andrade Gutierrez. 

 Em 10/10/2013, a empresa PDI PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS pertencente a KALIL 

BITTAR recebeu R$ 281.550,00 da TNL PCS S.A. 

 Em 07/10/2013, de acordo com o MATERIAL 6992/2017 – LAUDO 246/2018 – SETEC/PR, 

KALIL BITTAR conversa via e-mail com uma pessoa de nome CRISTIANO ligada ao Grupo Jereissatti. 

Nesta, CRISTIANO relata que já teria conversado com ZANVETTOR, provavelmente CARLOS 

HENRIQUE ZANVETTOR, presidente da CONTAX à época, e também já teria acertado a data de 

encontro KALIL e CARLOS, provavelmente CARLOS JEREISSATTI. Que a reunião seria 16/10/2013 no 

escritório do CARLOS. 

Assunto: Re: Kalil Bittar 

De: Kalil Bittar kbittar@mac.com 

Para: Marco Aurélio Vitale vitale@golgrupo.com.br;  

Envio: 08/10/2013 10:49:33 

Preliminarmente importante ir comigo.... 

Mas a gente avalia aí 

Kalil Bittar 

Diretor | 

 

On 08/10/2013, at 10:28, Marco Aurélio Vitale <vitale@golgrupo.com.br> wrote: 

ok…estou convocado para a reunião? 

Por favor, me avise. 

Abraço 

 

On 08/10/2013, at 08:55, Kalil Bittar <kbittar@mac.com> wrote: 

Agenda marcada com o Zanvetor 

 

De: Cristiano Yazbek <cyazbek@gj.com.br> 

Data: 7 de outubro de 2013 18:23:39 BRT 



 

 

  

Página 252/421 

 

 

Para: Kalil Bittar <kbittar@mac.com> 

Assunto: Re: Kalil Bittar 

Prezado Kalil 

 

Contato anotado.  

Conversei com o Zanvettor e já cruzei com a agenda do Carlos. 

A melhor data para a reunião é na próxima 4a feira (16/10) às 15h00, aqui no escritório do Carlos.  

 

Este horário funciona para você? 

 

Obrigado e abs, 

Cristiano 

 

 

 

Em 07/10/2013, às 18:20, "Kalil Bittar" <kbittar@mac.com> escreveu: 

Estou a disposição  

Abs 

Kalil  

<Kalil Bittar.vcf> 

IMAGENS\marcovitale@me.com.ost>>[root]/Raiz - Caixa de Correio/IPM_SUBTREE/ENTRADAS S/Re: 

Kalil Bittar 

  

O GRUPO JEREISSATTI e o GRUPO ANDRADE GUTIERREZ eram os maiores acionistas da OI S/A. 

Em 12/12/2013, OTAVIO AZEVEDO escreve para SERGIO ESKENAZI com cópia para FIGUEIRA, 

JOSÉ MAURO, FERNANDO PORTELLA da empresa LA FONTE, PEDRO JEREISSATI e RENATO FARIA, 

solicitando para que estes informassem ZEINAL BAVA para dar início no processo de fusão junto a 

ANATEL. (An V RPJNr 882 - GT_LJ_DRCOR_SRPR-EQP SP02 LJ 14.pdf, as quais foram extraídas do 

telefone de OTÁVIO AZEVEDO) 

351 - 3 

Sent To +552188144444 - Sergio Eskenazi 

To +5521988066622 - Figueira 

To +5521988058981 Jose Mauro 
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To +552188058000 Fernando Portella LFonte 

To +5511979997222 Pedro Jereissati 

To +553192830275 Renato Faria 

12/12/2013 - 12:12:23(UTC+0) 

Sent Informem ao Zeinal para iniciar processo ANATEL HOJE 

 

Na mesma data RENATO FARIA informa que ZEINAL BAVA entraria com processo naquela 

data. (An V RPJNr 882 - GT_LJ_DRCOR_SRPR-EQP SP02 LJ 14.pdf, as quais foram extraídas do telefone 

de OTÁVIO AZEVEDO) 

350 - 2 

Inbox From +553192830275 - Renato Faria 

12/12/2013 - 14:18:21(UTC+0) 

Read Zeinal vai entrar hoje com o estatuto. Começou o jogo... 

 

 FERNANDO PORTELA do Grupo Jereissati então informa OTAVIO AZEVEDO que ZEINAL 

BAVA (ZB), daria entrada no processo junto a ANATEL naquela data, 12/12/2013. (An V RPJNr 882 - 

GT_LJ_DRCOR_SRPR-EQP SP02 LJ 14.pdf, as quais foram extraídas do telefone de OTÁVIO AZEVEDO) 

350 - 0 

Inbox From +5521988058000 Fernando Portella GJ Grupo Jereissati 

12/12/2013 - 14:53:24(UTC+0) 

Read Caro, vc deu entrada na Anatel? Abs FP 

Ja estamos a tratar. Entra hoje. ZB 
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Por sua vez, ZEINAL BAVA informa diretamente OTÁVIO AZEVEDO que protocolou o processo 

de fusão junto a ANATEL e ao CADE. (An V RPJNr 882 - GT_LJ_DRCOR_SRPR-EQP SP02 LJ 14.pdf, as 

quais foram extraídas do telefone de OTÁVIO AZEVEDO) 

349 - 7 

Inbox From +5521986801158 - Zeinal Bava 

12/12/2013 - 20:28:53(UTC+0) 

Read Ja protocolamos a proposta de fusao na Anatel e no Cade. Abraco Zeinal Bava 

 

FERNANDO PORTELA e RENATO FARIA informam o mesmo para OTAVIO AZEVEDO. (An V 

RPJNr 882 - GT_LJ_DRCOR_SRPR-EQP SP02 LJ 14.pdf, as quais foram extraídas do telefone de OTÁVIO 

AZEVEDO) 

349 - 5 

Inbox From 

+5521988058000 - Fernando Portella GJ Grupo Jereissati 

12/12/2013 - 20:43:33(UTC+0) 

Read Ja protocolamos a proposta de fusao na Anatel e no Cade. Abraco Zeinal Bava 

 

 

349 - 4 

Inbox From 

+553192830275 Renato Faria 

12/12/2013 - 20:45:53(UTC+0) 

Read Ja protocolamos a proposta de fusao na Anatel e no Cade. Abraco Zeinal Bava 
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Por sua vez, na noite do dia 12/12/2013, OTAVIO AZEVEDO escreve para FERNANDO 

PORTELLA e RENATO FARIA, dizendo estar ciente sobre o início do processo de fusão “OK” e comunica 

que vai “atrás do chefe da área”. (An V RPJNr 882 - GT_LJ_DRCOR_SRPR-EQP SP02 LJ 14.pdf, as quais 

foram extraídas do telefone de OTÁVIO AZEVEDO) 

349 - 3 

Sent To 

+5521988058000 Fernando Portella GJ Grupo Jereissati 

12/12/2013 - 21:06:58(UTC+0) 

Sent Ok, fantástico, vou atrás do Chefe da Área! 

Abs 

 

349 - 2 

Sent To 

+553192830275 Renato Faria 

12/12/2013 - 21:07:19(UTC+0) 

Sent Ok, fantástico, vou atrás do Chefe da Área! 

 

 Cabe ressaltar que aproximadamente 20 dias antes do primeiro repasse da OI MÓVEL SA para 

GAMECORP, em 14/01/2014 o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem 

restrições a fusão entre a operadora Oi e a Portugal Telecom. Disponível em: 

(https://oglobo.globo.com/economia/cade-aprova-fusao-entre-portugal-telecom-oi-sem-

restricoes-11292127#ixzz4xkdBe5M4). 

GAMECORP S A 25/02/2014 753.589,97 C OI MOVEL S.A. 

GAMECORP S A 10/04/2014 743.846,00 C OI MOVEL S.A. 

GAMECORP S A 25/04/2014 597.859,14 C OI MOVEL S.A. 

GAMECORP S A 12/05/2014 135.000,00 C OI MOVEL S.A. 

GAMECORP S A 26/05/2014 733.863,80 C OI MOVEL S.A. 

GAMECORP S A 01/07/2014 726.665,75 C OI MOVEL S.A. 
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GAMECORP S A 25/07/2014 731.503,41 C OI MOVEL S.A. 

GAMECORP S A 25/08/2014 733.903,05 C OI MOVEL S.A. 

GAMECORP S A 10/09/2014 397.000,00 C OI MOVEL S.A. 

GAMECORP S A 01/10/2014 347.543,73 C OI MOVEL S.A. 

GAMECORP S A 27/10/2014 756.761,60 C OI MOVEL S.A. 

GAMECORP S A 25/11/2014 775.006,57 C OI MOVEL S.A. 

GAMECORP S A 26/12/2014 792.492,20 C OI MOVEL S.A. 

GAMECORP S A 10/02/2015 803.938,45 C OI MOVEL S.A. 

GAMECORP S A 02/03/2015 397.000,00 C OI MOVEL S.A. 

GAMECORP S A 06/04/2015 827.268,36 C OI MOVEL S.A. 

GAMECORP S A 10/04/2015 427.360,79 C OI MOVEL S.A. 

GAMECORP S A 11/05/2015 818.678,00 C OI MOVEL S.A. 

GAMECORP S A 29/05/2015 262.000,00 C OI MOVEL S.A. 

GAMECORP S A 10/06/2015 135.000,00 C OI MOVEL S.A. 

GAMECORP S A 12/06/2015 416.237,07 C OI MOVEL S.A. 

GAMECORP S A 29/06/2015 811.264,48 C OI MOVEL S.A. 

GAMECORP S A 10/09/2015 814.936,75 C OI MOVEL S.A. 

GAMECORP S A 15/09/2015 813.729,60 C OI MOVEL S.A. 

GAMECORP S A 13/10/2015 818.327,81 C OI MOVEL S.A. 

GAMECORP S A 10/11/2015 821.484,44 C OI MOVEL S.A. 

GAMECORP S A 15/12/2015 819.911,82 C OI MOVEL S.A. 

GAMECORP S A 11/01/2016 821.458,54 C OI MOVEL S.A. 

GAMECORP S A 11/02/2016 821.650,04 C OI MOVEL S.A. 

     

  18.855.281,37   

 

Outro fato que chamou a atenção foi que em março de 2014, de acordo com a rede social 

LINKEDIN, MARCO SCHROEDER deixa a empresa CONTAX assumindo posteriormente como CFO da 

Portugal Telecom. 

Em 20/03/2014 foi realizado repasse de R$112.620,00 da IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING 

CENTERS S/A para a empresa PDI – Processamento Digital de Imagens LTDA, aproximadamente cinco 

dias após a PDI realizar compras em 15/03/2014 no valor aproximado de R$107.500,00 em produtos 

na empresa MIAMI SPORTS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, os quais de acordo com as notas 

fiscais foram adquiridos pela PDI, porém no campo de informações complementares constando a 

seguinte mensagem: “Entrega: AV. JURITI 73, APTO 213B, VILA UBERABINHA, SAO PAULO”, 

endereço conhecido como sendo de FABIO LUIS LULA DA SILVA. 
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Vale ressaltar, conforme já mencionado neste relatório, mas para frisar, que após realizar em 

20/03/2014 repasse de R$112.620,00 para PDI, a IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A 

realizou entre 09/04/2014 e 10/08/2015, repasses mensais no mesmo valor para empresa G4 

ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA. 

Já a aprovação da fusão entre OI e Portugal Telecom pela ANATEL se deu em 27/03/2014, 

provocando estranheza devido à proximidade entre a data do início dos repasses, as movimentações 

de MARCO SCHROEDER e a aprovação da fusão por entes governamentais. 

Referente a empresa IGUATEMI, foram encontradas algumas notas fiscais digitalizadas no 

MATERIAL 1789/2016, apreendido no endereço de FERNANDO BITTAR, possuíam como 

discriminação dos serviços realizados: “REFERENTE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE CONTEÚDO. 

TRANSFERÊNCIA DE DADOS DIGITALIZAÇÃO PARA TRAFEGO EM INTERNET. CRIAÇÃO, ELABORAÇÃO 

E PRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DIGITALIZADOS. CRIAÇÃO DE BANCO DE 

IMAGENS. AUDITORIA DE DVD MENSAL COM AS IMAGENS E PRINCIPAIS PROGRAMAS. 

MANUTENÇÃO E ENTREGA DOS CONTEÚDOS DIGITALIZADOS CONFORME CONTRATO MAIO 2014”. 
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Cabe destacar que foram realizadas pesquisas no material em tela, com o objetivo de 

identificar os serviços descritos, porém nada relacionado a estes foi localizado. Também não foi 

localizado o referido contrato de prestação de serviço. 

Observa-se que de acordo com a notícia publicada no link 

https://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/anatel-aprova-fusao-entre-oi-portugal-telecom-

12007750, a ANATEL teria aprovado a fusão entre a OI e a PORTUGAL TELECOM em 27/03/2014, 

apenas 7 dias após a IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A realizar repasse para PDI e na 

sequência para G4. 
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Em 14/04/2014, Camila Marmo, do Instituto Lula, encaminha e-mail com assunto “Previsão 

agenda Salamanca e Lisboa” para ANDRE MORAGA, Diretor de Comunicação do Grupo Andrade 

Gutierrez. (http://www.cidademarketing.com.br/2009/n/18951/-grupo-andrade-gutierrez-lana-

nova-marca-e-campanha-institucional.html) 

O e-mail contém dados relativos a viagem do ex-presidente Lula a Portugal, inclusive com 

palestra da Andrade Gutierrez em 24/04/2014.  

De: Instituto Lula - Coordenação de Agenda 

Data: 04/14/14 14:37:39 

Para: andre.moragas@agnet.com.br 

Assunto: Previsão agenda Salamanca e Lisboa 

  

   

Prezado André, 

Conforme combinado, envio abaixo o que temos até agora sobre Portugal. O que 
está em amarelo aguarda confirmação. 

Cordialmente, 

Camila Marmo 

 

Programação  
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Terça-feira, 22 de abril de 2014  

XXhXX – Embarque para Salamanca 

Tempo de voo:  

Embarcam:  

1)    Presidente 

2)    Clara Ant 

3)    Valmir Moraes 

4)    Ricardo Stuckert 

5)    José Chrispiniano 

6)    Ricardo Amaral 

7)    Fernando Morais 

  

XXhXX – Chegada a Salamanca 

Local:  

Comitiva é recebida por 

  

Quarta-feira, 23 de abril de 2014  

- Doutor Honoris Causa Universidade de Salamanca 

  

XXhXX – Embarque para Lisboa 

  

Embarcam:  

1)    Presidente 

2)    Clara Ant 
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3)    Valmir Moraes 

4)    Ricardo Stuckert 

5)    José Chrispiniano 

6)    Ricardo Amaral 

7)    Fernando Morais 

  
21h00 – Chegada a Lisboa 
Local:  

Comitiva é recebida pelo Embaixador do Brasil em Lisboa Mario Vilalva  

  

Deslocamento para o Hotel  

  

Pernoite em Lisboa 

  

Quinta-feira, 24 de abril de 2014  

  

Deslocamento para Câmara de comércio e indústria Luso Brasileira em Portugal 

  

10h30 - Palestra Andrade Gutierrez (seguida de almoço) 

  

14h30 – Término do evento 

  

Sexta-feira, 25 de abril de 2014  

  

- Almoço com Mário Soares (LOCAL) 
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14h45 – Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho 

  

15h30 – Presidente Aníbal Cavaco Silva 

  

- 50 anos da Revolução dos Cravos 

Tema: “O 25 de abril visto de fora” 

Público: 

  

XXhXX – Deslocamento para Aeroporto 

  

XXhXX – Embarque para São Paulo 

Embarcam:  

1)    Presidente 

2)    Clara Ant 

3)    Valmir Moraes 

4)    Ricardo Stuckert 

5)    José Chrispiniano 

6)    Ricardo Amaral 

7)    Fernando Morais 

 
 

Informações de viagem  

Embarque  
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O embarque para Lisboa será às XXhXX pelo HANGAR no AEROPORTO. Pedimos 
a todos que cheguem com 1 hora e 30 minutos de antecedência . 

 

Comitiva  

No voo privado: 

1)    Presidente 

2)    Clara Ant (Diretora – Instituto Lula) 

3)    Valmir Moraes (Chefe da segurança) 

4)    Ricardo Stuckert (Fotógrafo) 

5)    José Chrispiniano (Ass. Imprensa – Instituto Lula) 

6)    Ricardo Amaral (Jornalista) 

7)    Fernando Morais (Escritor) 

  

Em voos comerciais: 

1)Carlos Eduardo Rodrigues Filho (Segurança) +55 11 99615 4668 

2)Misael Melo da Silva (Segurança) +55 11 96405 0623 

          Ambos chegam a Milão em 07/03 às 14h10 no voo JJ 8062. Partem de Milão 
no dia      13/03 às 20h35 no voo JJ 8063. 

3)Rogério dos Santos Carlos (Segurança - 11 99538 0709) fará precursora em 
Roma. 

  

Hospedagem  

  

Dados do voo  

  

Fuso Horário : Lisboa = Brasília + 4h00 
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Previsão do Tempo  
 
 
--  
INSTITUTO LULA 
Coordenação de Agenda 
Agenda Coordination 
  
Rua Pouso Alegre, 21 
São Paulo, Brasil 
04261-030 
www.institutolula.org 
twitter.com/inst_lula 
www.facebook.com/Lula 
+55 11 2065 7022 

MATERIAL 523/2016: Agenda - institutolula.mbox>>Previsão agenda Salamanca e Lisboa 

 Em 21/04/2014, são publicadas notícia sobre a intenção de ISABEL DOS SANTOS, filha do 

presidente angolano e sócia principal da UNITEL, teria interesse em comprar as 25% de ações da 

UNITEL que pertenceriam a Portugal Telecom, uma vez que detinha o direito de preferência frente 

aos brasileiros da OI S/A que estariam em processo de fusão junto a Portugal Telecom. 

“Considerando a real e efectiva possibilidade de violação do acordo parassocial pela PTI [PT 

Internacional], no processo de celebração do acordo de fusão com a sociedade Oi, vêm as 

restantes accionistas da Unitel reiterar o seu interesse e comunicar que pretendem exercer 

o direito de preferência” na compra das acções detida pela PTI na Unitel, refere um 

parágrafo de uma carta que, segundo fonte oficial de Isabel dos Santos, foi enviada à PT”... 

http://angola24horas.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1334:isabel-dos-santos-

quer-comprar-todas-accoes-da-pt-na-unitel&Itemid=703 

Isabel dos Santos quer comprar todas acções da PT na Unitel 

Empresária angolana entende que fusão PT/Oi viola acordo parassocial entre grupo português e 

accionistas angolanos da Unitel. 

 

A empresária Isabel dos Santos e os restantes accionistas angolanos da Unitel comunicaram à PT que 

querem exercer o direito de preferência na aquisição das acções que o grupo português detém na 

empresa angolana e que representam 25% do capital. 

 

“Considerando a real e efectiva possibilidade de violação do acordo parassocial pela PTI [PT 

Internacional], no processo de celebração do acordo de fusão com a sociedade Oi, vêm as restantes 
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accionistas da Unitel reiterar o seu interesse e comunicar que pretendem exercer o direito de 

preferência” na compra das acções detida pela PTI na Unitel, refere um parágrafo de uma carta que, 

segundo fonte oficial de Isabel dos Santos, foi enviada à PT. 

 

O PÚBLICO tentou confirmar junto da mesma fonte a data em que a carta foi enviada à PT, mas não 

obteve esta informação, nem acesso ao documento na íntegra. 

 

De acordo com os extractos do documento, os accionistas angolanos da Unitel (onde também se 

encontram a Sonangol, através da empresa Mercury) defendem que a fusão entre a PT e a Oi, que 

envolve a PTI (sociedade através do qual é detida a posição na Unitel), “implica, indirectamente, uma 

alteração na estrutura accionista da Unitel uma vez que a accionista de controlo final da PTI deixará de 

ser a PT SGPS e passará a ser a Oi e a CorpCo.” 

 

“A acontecer a projectada operação [fusão entre a PT e a Oi], tal situação subsumir-se-á à previsão do 

acordo parassocial celebrado entre as accionistas da Unitel a 15 de Dezembro de 2000 e ainda em 

vigor”, diz a carta que terá sido enviada por Isabel dos Santos à administração da PT. 

 

Argumentando que a “extinção ou alteração de controlo da PTI SGPS impõe o início de negociações 

tendentes a transmitir as acções da accionista para os restantes accionistas”, os accionistas liderados 

por Isabel dos Santos sustentam que a pretensão de comprar a posição da PT na Unitel é legitimada 

pela lei angolana, pelos estatutos da empresa, e pelo acordo parassocial. 

 

O mesmo acordo que acusam a PT de já ter violado anteriormente, na sequência da criação da joint-

venture Africatel com o fundo de investimento Helios. O negócio da Africatel (na qual a PT concentrou 

as posições mais relevantes em empresas africanas) terá mesmo motivado, em Novembro de 2012, 

“uma interpelação semelhante à accionista PTI SGPS, considerando que esta, numa clara e manifesta 

atitude de violação do acordo parassocial, aparentemente transmitiu, sem comunicar aos restantes co-

accionistas, as acções que detém na sociedade Unitel a um terceiro", refere a carta. 

 

Nesta, os accionistas angolanos queixam-se ainda de ter tido conhecimento da intenção de fusão entre 

a PT e a Oi através da “imprensa internacional” e não pela sua co-accionista. 

 

A discussão pública entre Isabel dos Santos e a PT em torno da Unitel foi desencadeada por uma 

entrevista de Henrique Granadeiro à Reuters, em Fevereiro, em que o presidente da PT revelou que 

Unitel deve ao grupo português 245 milhões de euros em dividendos, desde 2011. Granadeiro adiantou 

também que as dificuldades de relacionamento entre as duas empresas se acentuaram na sequência 
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da parceria com o fundo de investimento Helios. Este detém 25% da Africatel, cabendo à PT os 

restantes 75%. 

 

Já no final de Março, a Unitel veio responder ao presidente da PT num comunicado onde garantiu que 

os dividendos em falta não seriam pagos enquanto se mantivesse a “discrepância na identidade e 

titularidade de acções da sociedade que consta no registo comercial da Unitel, e que detém estatuto 

de investidor estrangeiro em Angola”. 

 

Segundo a Unitel, a empresa que consta do seu registo accionista é a Portugal Telecom Internacional, 

mas, em 2009, quem lhe solicitou o pagamento de dividendos foi a PT Ventures, empresa sedeada na 

Madeira e “detida a 100% por uma sociedade privada offshore holandesa, denominada Africatel 

Holdings BV”. 

 

Já nesse comunicado, a Unitel referia que o seu conselho de administração, “não constatou nenhum 

alegado incumprimento por parte de outros accionistas” que, de acordo com os contratos da 

sociedade, “gozam do direito de preferência sobre as acções da Unitel no caso de uma transacção ou 

fusão”, aludindo ao negócio entre a PT e a Oi. 

 

Caso a PT saia efectivamente do capital da Unitel, perde não só uma importante fonte de dividendos 

como deixará de estar presente em mais um país lusófono, e perde terreno em África. A ideia da PT, 

no âmbito da fusão com a Oi, é ter o Brasil, Portugal e África como o seu "tripé estratégico". Além disso, 

a PT já afirmou que querer reforçar parcerias e explorar oportunidades de investimento na África 

subsariana. No entanto, actualmente está em apenas quatro mercados africanos, e, em alguns deles, 

concorre com Isabel dos Santos, como é o caso de Cabo Verde. 

 

A PT já saiu de Guiné-Bissau, alienou a posição que detinha na marroquina Méditelecom e perdeu a 

corrida, em 2010, para ficar com a terceira licença de operador móvel em Moçambique. 

 

Publico.pt/AO24 

 

Em 22/04/2014, OTAVIO AZEVEDO escreve e-mail para PAULO OKAMOTO com cópia para 

SERGIO ANDRADE. Neste relata que “conforme falado pelo SERGIO ANDRADE”, a OI estaria naquele 

momento concluindo o processo de fusão com a Portugal Telecom. Porém havia “conflitos” com a 

UNITEL, sócia da Portugal Telecom e que tinha como sócia principal, Isabel dos Santo, filha do 

presidente de Angola. Ele queria que ela não fizesse declarações que viessem a atrapalhar o processo 

e passasse a falar direto com os brasileiros para não atrapalhar os negócios. 
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OTÁVIO então fala que pretendia que o ex-presidente Lula falasse ao presidente angolano 

para que sua filha falasse apenas com os “Brasileiros”, ou mesmo com Otavio Azevedo Presidente da 

Andrade GUTIERREZ ou Luciano Coutinho Presidente do BNDES. 

Chamou a atenção a indicação de LUCIANO COUTINHO, uma vez que o BNDES estaria 

envolvido na fusão OI/PORTUGAL TELECOM. 

Na mesma data, ANDRÉ MORAGAS encaminha o mesmo e-mail para PAULO ANDRÉ do 

Instituto Lula. 

De: Andre Moragas da Costa 

Data: 04/22/14 10:00:48 

Para: Paulo André 

Assunto: ENC: Ligação para Pr Angola 

  

   

Vou te ligar. 
Abs 
 
De: Otavio Marques de Azevedo  
Enviada em: terça-feira, 22 de abril de 2014 09:57 
Para: Andre Moragas da Costa 
Assunto: Fwd: Ligação para Pr Angola 
 
 
 
Enviada do meu iPhone 
 
Início da mensagem encaminhada 

De: Otavio Marques de Azevedo <otavio.azevedo@agnet.com.br> 
Data: 22 de abril de 2014 13:04:18 GMT+1 
Para: Paulo Okamotto <ptokamotto@gmail.com> 
Cc: Sergio Lins Andrade <sergio.andrade@agnet.com.br> 
Assunto: Ligação para Pr Angola 

Prezado Paulo, 
Conforme falado pelo Sergio Andrade, a Oi está concluindo um processo de fusão com a 
Portugal Telecom(PT). A PT por sua vês é sócia da UNITEL operadora celular de Angola que 
tem como sócia principal a empresária Isabel dos Santos que é a filha mais velha do PR 
Eduardo dos Santos.  
Ela está manifestando publicamente que pretende comprar a participação de 25% que a PT 
tem na UNITEL. Estas declarações tem criado instabilidade para a operação de fusão.  
O que pretendemos é que o PR Lula diga ao  PR Santos que ela deixe de fazer declarações 
neste momento e que passe a falar direto com os Brasileiros, ou Otavio Azevedo Presidente 
da Andrade GUTIERREZ ou Luciano Coutinho Presidente do BNDES. 
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Abaixo os telefones para falar com o PR Santos, através do telefone do Procurador Geral da 
República, nos próximos 10 minutos: 
João Maria Moreira de Souza(Procurador Geral de Angola) 
+244923413151 
+244922500240 
Abraço 
Otávio Azevedo 
 
 
Enviada do meu iPhone 

 

MATERIAL 523/2016: Paulo.andre - institutolula.mbox>>ENC: Ligação para Pr Angola 

 

 Afim de esclarecimento, o RELATÓRIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 882/2015, assinado pelo APF 

DI BERNARDI, demonstra que em 28/10/2013, OTAVIO AZEVEDO já solicitava para o ministro 

português MIGUEL RELVAS para puxar “a solução de Angola para condução pelo lado Brasileiro (AG)! 

Fale com o Jacques sobre isto. Como sabemos tanto o Zeinal quanto o Granadeiro estão queimados 

com os Angolanos”. O ministro demonstra buscar um local mais discreto para encontrar OTAVIO 

AZEVEDO conforme mensagem “12h as no Altis Belém e mais discreto ”. 

Participants
 

 
Conta do Itunes Otavio  otavioa@me.com 

Miguel Relvas MINISTRO PORTUGAL  +351917282020 

OTAVIO-ADRIANA AZEVEDO  +552188130207 

 
Conversation - Instant Messages 
 

 
####    Source AppSource AppSource AppSource App    FromFromFromFrom    ToToToTo    All timestampsAll timestampsAll timestampsAll timestamps    ContentContentContentContent    DeleteDeleteDeleteDelete    

1 iMessage: 

otavioa@me.com 

otavioa@me.com

Conta do Itunes 

Otavio 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

08/05/2013 

15:03:50(UTC+0) 

Delivered: Delivered: Delivered: Delivered: 

08/05/2013 

15:03:50(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

Prezado amigo, cheguei hoje em 

Lisboa. Se estiver por aqui 

poderíamos falar. Forte abraço.    
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Read: Read: Read: Read: 

08/05/2013 

15:04:08(UTC+0) 

2 iMessage: 

otavioa@me.com 

+351917282020

Miguel Relvas 

MINISTRO 

PORTUGAL 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

08/05/2013 

15:04:32(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

08/05/2013 

15:04:48(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

Sim tou hoje ou amanha? Cafe da 

manha amanha?    

 
 

 

3 iMessage: 

otavioa@me.com 

otavioa@me.com

Conta do Itunes 

Otavio 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

08/05/2013 

15:06:11(UTC+0) 

Delivered: Delivered: Delivered: Delivered: 

08/05/2013 

15:06:11(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

08/05/2013 

15:06:21(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

Com prazer. Sugere local? Estou 

no Ritz. Abs    

 
 

 

4 iMessage: 

otavioa@me.com 

+351917282020

Miguel Relvas 

MINISTRO 

PORTUGAL 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

08/05/2013 

15:06:40(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

08/05/2013 

15:06:56(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

8h30    

 
 

 

5 iMessage: 

otavioa@me.com 

+351917282020

Miguel Relvas 

MINISTRO 

PORTUGAL 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

08/05/2013 

20:14:55(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

08/05/2013 

20:15:14(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

Por mim ate pode ser no Ritz as 

17h -17h30 ate e melhor    

 
 

 

6 iMessage: 

otavioa@me.com 

+351917282020

Miguel Relvas 

MINISTRO 

PORTUGAL 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

08/05/2013 

20:15:38(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

08/05/2013 

20:15:38(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

17h30 então Np Ritz    

 
 

 



 

 

  

Página 271/421 

 

 

7 iMessage: 

otavioa@me.com 

+351917282020

Miguel Relvas 

MINISTRO 

PORTUGAL 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

09/07/2013 

19:48:16(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

09/07/2013 

19:54:22(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

É preciso dizer ao dr Otavio que 

quer nas entradas e saidas se 

deve dirigir às boxes das 

tripulaçoes. O SEF esta avisado e 

tem os dados dele.     

 
 

 

8 iMessage: 

otavioa@me.com 

+351917282020

Miguel Relvas 

MINISTRO 

PORTUGAL 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

09/07/2013 

19:49:57(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

09/07/2013 

19:54:22(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

Resolvido    

 
 

 

9 iMessage: 

otavioa@me.com 

otavioa@me.com

Conta do Itunes 

Otavio 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

09/07/2013 

19:55:13(UTC+0) 

Delivered: Delivered: Delivered: Delivered: 

09/07/2013 

19:55:14(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

09/07/2013 

19:58:07(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

Muito obrigado, forte abraço.    

 
 

 

10 iMessage: 

otavioa@me.com 

otavioa@me.com

Conta do Itunes 

Otavio 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

27/09/2013 

18:09:47(UTC+0) 

Delivered: Delivered: Delivered: Delivered: 

27/09/2013 

18:09:47(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

27/09/2013 

18:10:08(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

Com certeza. Poderíamos 

concluir até as 13hs?    

 
 

 

11 iMessage: 

otavioa@me.com 

+351917282020

Miguel Relvas 

MINISTRO 

PORTUGAL 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

27/09/2013 

18:12:16(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

27/09/2013 

18:21:47(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

12h as no Altis Belém e mais 

discreto     

 
 

 



 

 

  

Página 272/421 

 

 

12 iMessage: 

otavioa@me.com 

otavioa@me.com

Conta do Itunes 

Otavio 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

27/09/2013 

18:22:04(UTC+0) 

Delivered: Delivered: Delivered: Delivered: 

27/09/2013 

18:22:08(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

27/09/2013 

18:22:15(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

Ok    

 
 

 

13 iMessage: 

otavioa@me.com 

+552188130207

OTAVIO-

ADRIANA 

AZEVEDO 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

28/10/2013 

18:26:50(UTC+0) 

Delivered: Delivered: Delivered: Delivered: 

28/10/2013 

18:26:51(UTC+0) 

ReReReRead: ad: ad: ad: 

28/10/2013 

18:27:12(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

Puxe a solução de Angola para 

condução pelo lado 

Brasileiro(AG)! Fale com o 

Jacques sobre isto. Como 

sabemos tanto o Zeinal quanto o 

Granadeiro estão queimados com 

os Angolanos.     

 
 

 

14 iMessage: 

otavioa@me.com 

+552188130207

OTAVIO-

ADRIANA 

AZEVEDO 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

28/10/2013 

18:27:08(UTC+0) 

Delivered: Delivered: Delivered: Delivered: 

28/10/2013 

18:27:08(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

28/10/2013 

18:27:12(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

Vou falar com SErgio a respeito. 

Abs    

 
 

 

15 iMessage: 

otavioa@me.com 

+351917282020

Miguel Relvas 

MINISTRO 

PORTUGAL 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

28/10/2013 

18:49:36(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

28/10/2013 

20:13:03(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

Você tem razão sobre os 2 lados    

 
 

 

16 iMessage: 

otavioa@me.com 

+351917282020

Miguel Relvas 

MINISTRO 

PORTUGAL 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

28/10/2013 

18:49:42(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

Ja senti    
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Read: Read: Read: Read: 

28/10/2013 

20:13:03(UTC+0) 

17 iMessage: 

otavioa@me.com 

+552188130207

OTAVIO-

ADRIANA 

AZEVEDO 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

28/10/2013 

20:27:53(UTC+0) 

Delivered: Delivered: Delivered: Delivered: 

28/10/2013 

20:27:56(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

28/10/2013 

20:39:20(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

Faremos o encontro na AG no Rio 

dia 7 de novembro as 10am. Se 

chegarem no dia anterior, posso 

jantar com vocês. Abs    

 
 

 

18 iMessage: 

otavioa@me.com 

+351917282020

Miguel Relvas 

MINISTRO 

PORTUGAL 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

28/10/2013 

20:39:28(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

28/10/2013 

20:40:49(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

Fechado    

 
 

 

19 iMessage: 

otavioa@me.com 

+552188130207

OTAVIO-

ADRIANA 

AZEVEDO 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

29/10/2013 

10:39:43(UTC+0) 

Delivered: Delivered: Delivered: Delivered: 

29/10/2013 

10:39:47(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

29/10/2013 

10:40:00(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

De acordo, jantamos dia 6 e 

reunimos com Sergio dia 7 as 

10h.    

 
 

 

20 iMessage: 

otavioa@me.com 

+351917282020

Miguel Relvas 

MINISTRO 

PORTUGAL 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

04/12/2013 

16:04:16(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

04/12/2013 

16:28:25(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

Preciso apresentação AG     

Abrasa  

 
 

 

21 iMessage: 

otavioa@me.com 

+552188130207  Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

13/12/2013 

12:15:38(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:   
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OTAVIO-

ADRIANA 

AZEVEDO 
 

Delivered: Delivered: Delivered: Delivered: 

13/12/2013 

12:15:38(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

13/12/2013 

12:13:52(UTC+0) 

Assinado o MOU. Agora a tarefa 

de achar diamantes a partir de 

janeiro.    

Depois falamos, mas achei 

discretamente sem graça! Sem 

presença da irmã, sem convite! 

Abs 

 
 

22 iMessage: 

otavioa@me.com 

+351917282020

Miguel Relvas 

MINISTRO 

PORTUGAL 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

13/12/2013 

12:43:44(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

13/12/2013 

13:03:06(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

E então em África sempre com 

atalhos    

 
 

 

 
Comentário:  Destacam-se mensagens entre Otávio Marques e 

Miguel Relvas que sugerem que Miguel Relvas poderia estar 
auxiliando/intermediando situação de interesse de Otávio Marques em Angola. 
Observam-se diversos encontros e em algum deles há a preocupação de 
Miguel Relvas em marcar em local mais discreto. Aparentemente Miguel 
Relvas também intercedeu para facilitar a entrada e saída no país de Otávio 
pois repassa à Otavio mensagem onde consta que o SEF (possivelmente 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) esta avisado para ele se dirigir “às boxes 
das tripulações”. 
 

 

 Na sequência, MORAES do Instituto Lula apoio@institutolula.org, responde para PAULO ANDRÉ 

também do IL e avisa que o presidente (PR) falou com o SERGIO (possivelmente SERGIO ANDRADE) 

e informou que Clara (acredita-se que Clara ANT) iria viabilizar a conversa no dia seguinte. Acredita-se 

que tal conversa seria a solicitada por OTAVIO AZEVEDO com o presidente de ANGOLA. 

Assunto: Re: Ligação  para Pr Angola  
De: Apoio <apoio@institutolula.org> 
Para: Paulo André <paulo.andre@institutolula.org> 
Envio: 22/04/2014 11:30:58 

Paulo André,  
O PR falou com Sr Sérgio, informando-o que D Clara irá viabilizar será conversa na data de amanha. O 
Sr Celso já pediu para  D Clara trabalhar nisto ok  
Abs  
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Moraes  
 
Enviada do meu iPad  

Paulo.andre - institutolula.mbox>>Re: Ligação para Pr Angola 

 

 Na mesma data, ANDRE MORAGAS da Andrade Gutierrez encaminha o mesmo e-mail para 

CLARA ANT do Instituto Lula. 

De: Andre Moragas da Costa 

Data: 04/22/14 13:20:45 

Para: clara.ant@institutolula.org 

Assunto: ENC: Ligação para Pr Angola 

   

Oi Clara, boa tarde, liguei há pouco e você estava no almoço Preciso falar com você sobre o 
tema abaixo. 
Ligo de novo daqui a pouco e falamos. 
Um abraço 
André Moragas 
 
De: Otavio Marques de Azevedo  
Enviada em: terça-feira, 22 de abril de 2014 09:57 
Para: Andre Moragas da Costa 
Assunto: Fwd: Ligação para Pr Angola 

MATERIAL 523/2016: Clara.ant - institutolula.mbox>>ENC: Ligação para Pr Angola 

 

 No dia seguinte, 23/04/2014, ANDRE MORAGAS escreve e-mail com as pessoas confirmadas 

para o evento em que ocorreria em Portugal com a presença do ex-presidente Lula. 

De: Andre Moragas da Costa 

Data: 04/23/14 18:45:11 

Para: Instituto Lula - Coordenação de Agenda 

Cc: Celso Marcondes 

Assunto: Re: Confirmações Evento CCILB 

  

   

Perfeito, ficamos em contato. 
Vou pedir a correção da grafia imediatamente. 
Obrigado 
Abs 
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André  
 
Enviada do meu iPhone 
 
Em 23/04/2014, às 18:33, "Instituto Lula - Coordenação de Agenda" 
<agenda@institutolula.org> escreveu: 

André, 
Obrigada pela lista. 
Daqui para frente acho que o melhor caminho é você e o Celso se comunicarem 
diretamente já que ele está em Lisboa. 
Fico de plantão para o que for preciso mas sugiro que as mensagens sejam trocadas entre 
vocês (com cópia para agenda@institutolula.org o que me permite acompahar e ajudar se 
for preciso). 
Já sugeri isso também para o Celso. 
Por último, peço por gentileza que o nome do ex-presidente seja grafado corretamente com 
"Z" ou seja, Luiz e não Luis. 
Obrigada,  
Clara 
celso.marcondes@institutolula.org  -   11.992972625 
andre.moragas@agnet.com.br  -    21.984631692 
 
 
 
Em 23 de abril de 2014 17:45, Andre Moragas da Costa <andre.moragas@agnet.com.br> 
escreveu: 
> Oi Clara, como combinado, segue a lista de confirmados para o evento de 
> amanha. Falei há pouco com a organização da Câmara de Comércio Luso 
> Brasileira e eles me disseram que acreditam que essa lista deva ser 
> acrescida de pelo menos mais 10 convidados que ainda não confirmaram. Mas é 
> praticamente a lista fechada. 
> Qualquer duvida, por favor, me fale 
> Abs 
> André Moragas 

 

MATERIAL 523/2016: Agenda - institutolula.mbox>>Re: Confirmações Evento CCILB 

 EM 03/05/2014, José Chrispiniano emite nota à imprensa comunicando que o presidente LULA 

viajaria para ANGOLA. 

Assunto: NOTA À IMPRENSA Lula Viaja para Angola  e Nigéria  
De: José Chrispiniano - Assessoria de Imprensa <imprensa@institutolula.org> 
Para: Imprensa | Instituto Lula <imprensa@institutolula.org> 
Bcc: agenda@institutolula.org 
Envio: 03/05/2014 08:26:37 

NOTA À IMPRENSA  

Lula viaja para Angola e Nigéria na próxima semana 
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O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja na próxima segunda-feira (5)  para  Angola   e Nigéria, 
onde participará do "Fórum Econômico Mundial para a África", na cidade de Abuja, capital do país. 
 
O evento é a  versão africana do "Fórum Econômico Mundial", que se realiza todos os anos em Davos, 
na Suiça. Ele reúne chefes de Estado e de governo africanos, autoridades e lideranças internacionais, 
empresários e representantes da sociedade civil. Já confirmaram a presença os presidentes ou 
primeiros-ministros da Nigéria, Tanzânia, Quênia, Gana, Benin, Libéria, Togo, Ruanda, Costa do 
Marfim, Madagascar e Senegal. Também estarão presentes o primeiro-ministro da China, Li Keqiang, e 
o ex secretário-geral da ONU, Kofi Annan.  
 
No Fórum, Lula cumprirá uma intensa agenda. Já no dia 8, almoçará com as principais autoridades a 
convite do presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. Em seguida, em sessão transmitida 
pela internet, Carlos Lopes, secretário-executivo da ONU para a África o entrevistará no "Conversa com 
Luiz Inácio Lula da Silva". 
 
Na mesma tarde, Lula participará do encontro "Conheça o Líder", com lideranças da juventude e de 
movimentos sociais africanos. No dia 9, a convite de Kofi Annan, participará de encontro de alto nível 
"Promovendo Inovação para a Agricultura e Sistemas de Alimentação", com autoridades e empresários 
que discutirão estratégias para o desenvolvimento da energia e da agricultura na África. Na agenda do 
ex-presidente também estão previstos vários encontros bilaterais com autoridades africanas. 

 Angola 
 
Antes da Nigéria, Lula irá para Angola . Em Luanda, o Instituto Lula, em parceria com a Fundação José 
Eduardo dos Santos, promove  no dia 7 o seminário "Experiências do Combate à Fome e à Pobreza 
em Angola  e no Brasil”. Ele contará também com a presença da ex-ministra do Desenvolvimento Social 
do Brasil,  Márcia Lopes, e da ministra do Comércio e coordenadora do Programa Municipal Integrado 
de Combate à Fome de Angola , Rosa Pacavira. O evento discutirá as políticas públicas e os programas 
sociais desenvolvidos pelos dois governos 
 
Angola  foi um dos quatro países escolhidos como referência no Encontro para combater a fome  na 
África organizado pela FAO, o Instituto Lula e a União Africana em Adis Abeba, em junho de 2013. A 
União Africana, em sua Conferência de janeiro de 2014,  assumiu a proposta elaborada no Encontro 
para definir um plano para erradicar a fome no continente até 2025. Quatro países foram escolhidos 
como pilotos para a iniciativa: Angola , Níger, Etiópia e Malauí. 
 
Em Angola , no dia 6, o ex-presidente  visitará o programa de agricultura familiar do Pólo Agroindustrial 
de Capanda, no interior do país, e o Centro de Formação Profissional que tem apoio do Senai. No dia 7, 
se encontrará com  o presidente José Eduardo dos Santos. 
 
Lula retorna a São Bernardo do Campo no dia 9 de maio. 

 

Mais informações  

José Chrispiniano/Gabriella Gualberto 

Assessoria de Imprensa 

Instituto Lula 

55 11 2065-7022 / 99563-0286 
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www.institutolula.org 

twitter.com/inst_lula 

facebook.com/lula 

MATERIAL 523/2016: Agenda - institutolula.mbox>>NOTA À IMPRENSA Lula Viaja para Angola e Nigéria 

 

 Em 08/05/2014, existe uma troca de e-mail entre ANDRE MORAGAS da ANDRADE GUTIERREZ 

e PAULO ANDRE do INSTITUTO LULA. Tal e-mail tratou de acertos contratuais referentes a palestras 

do presidente LULA pelo valor de R$ 483.396,84. 

Assunto: ENC: contrato  
De: Andre Moragas da Costa <andre.moragas@agnet .com.br> 
Para: Paulo André <paulo.andre@institutolula.org> 
Envio: 08/05/2014 19:48:48 
Anexos: (1)  Contrato - AG X LILS - 29042014.docx 

Oi Paulo Andre, boa noite.  
Segue o contrato revisado e com ok do nosso jurídico.  
Peço completar as informações faltantes e nos enviar em duas vias já assinado por vocês.  
Peço ainda enviar junto a nota fiscal para pagamento, com os dados da AG que estão no contrato.  
A nota fiscal deverá ser emitida até a próxima segunda-feira, com vencimento para o dia 10/06/2014.  
Dessa forma consigo já programar o pagamento para o próximo mês  
Qualquer dúvida, por favor, me ligue.  
Um abraço  
André Moragas  
 
-----Mensagem original-----  
De: cangussuandre@gmail.com [mailto:cangussuandre@gmail.com] Em nome de Paulo André Enviada 
em: quarta-feira, 23 de abril de 2014 20:04  
Para: Andre Moragas da Costa  
Assunto: contrato  
 
André,  
 
Segue em anexo a minuta do contrato e abaixo demonstrativo dos valores para a emissão da NF.  
 
Valor do Serviço TX 483.396,84  
Retenção de ISS 5,00% -  
Impostos  
PIS 0,65% (3.142,08)  
Cofins 3,00% (14.501,91)  
IR 1,50% (7.250,95)  
CSLL 1,00% (4.833,97)  
ISS (SBC) 2,00% (9.667,94)  
 
Valor do Depósito 453.667,94  
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Atenciosamente  
 
Paulo André  
Instituto Lula  
+55 11 2065 7022 Tel.  
+55 11 99828 3553 Cel 

MATERIAL 523/2016: Paulo.andre - institutolula.mbox>>ENC: contrato 

 

 Já em 30/05/2014, LUCIO FERREIRA SENNA (Andrade Gutierrez), escreve e-mail para PAULO 

ANDRE do Instituto Lula com cópia para JAMIR ALVES DA SILVA (AG) com assunto “NF de SÃO 

PAULO”. Neste repassa dados da CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A aparentemente para 

confecção de nota fiscal para pagamento de R$ 483.396,84.  

De: Lucio Ferreira Senna 

Data: 05/30/14 13:04:25 

Para: paulo.andre@institutolula.org 

Cc: Jamir Alves da Silva 

Assunto: NF de SÂO PAULO 

  

   

Paulo, boa tarde,  
 
Conforme contato seguem os dados de SÂO PAULO: 
 
Razão Social: CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A 
CNPJ: 17.262.213/0024-80 
ENDEREÇO: RUA DR. GERANDO CAMPOS MOREIRA, 375 – BROKLYN NOVO – SÃO PAULO/SP 
– CEP:04571-020 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1.164.011-1 
 
O quadro abaixo demonstra como ficará o valor líquido. 
 

VALOR BRUTO R$ 483.396,84 

PIS R$ 3.142,08 

COFINS R$ 14.501,91 

CSLL R$ 4.833,97 

IR R$ 7.250,95 
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VALOR LIQUIDO R$ 453.667,93 

 
 
 
Valor verificar, pois o valor líquido acordo fora de R$ 444.000,00 
 
Desde já agradeço. 
 
Abs. 
 
Lucio Ferreira Senna 
Construtora Andrade Gutierrez S.A  
Financeiro - Rio de Janeiro 
�   55 (21) 2211 - 8112 
�  lucio.senna@agnet.com.br 

 

MATERIAL 523/2016: Paulo.andre - institutolula.mbox>>NF de SÂO PAULO 

 

Pela análise da sequência acima apresentada, chamou a atenção a coincidência de datas do 

pedido de OTAVIO AZEVEDO com as idas do ex-presidente LULA para PORTUGAL e para ANGOLA. As 

palestras contratadas, aparentemente, demonstram se tratar de contrapartida dos serviços 

prestados pelo ex-presidente LULA para o GRUPO ANDRADE GUTIERREZ, entre eles o contato com o 

presidente angolano, ligado intimamente com a principal acionista da UNITEL até então. 

Em julho do mesmo ano, ainda de acordo com a rede social LinkedIN, SCHROEDER retorna 

para diretoria financeira da OI/TELEMAR. Também foi verificado no sistema SIMBA que entre os dias 

07/07/2014 e 14/07/2014, SCHROEDER repassou R$800.000,00 para KALIL BITTAR. 

 Em 02 de julho de 2014, a OI emite o seguinte Fato Relevante relativo “à aplicação de recursos 

da Portugal Telecom em papel comercial da Rio Forte Investments S.A. ("Rio Forte"), sociedade 

integrante do grupo português Espírito Santo ("GES"), além de matérias jornalísticas divulgadas sobre 

o assunto”. 

Oi S.A. 

CNPJ/MF nº 76.535.764/0001-43 

NIRE 33.3.0029520-8 

Companhia Aberta 

FATO RELEVANTE 

Oi S.A. ("Oi" ou "Companhia", Bovespa: OIBR3, OIBR4; NYSE: OIBR e OIBR.C), conforme o disposto no art. 

157, §4º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.") e na Instrução CVM nº 358/02, informa aos seus acionistas e ao 
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mercado em geral, que teve conhecimento de comunicado 

(http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/ 

PT/Canais/Investidores/Pressrel/Noticias/2014/COM30JUN2014.htm) divulgado pela Portugal Telecom, 

SGPS, S.A. ("Portugal Telecom"), relativamente à aplicação de recursos da Portugal Telecom em papel 

comercial da Rio Forte Investments S.A. ("Rio Forte"), sociedade integrante do grupo português Espírito 

Santo ("GES"), além de matérias jornalísticas divulgadas sobre o assunto. 

A Oi não foi informada, nem participou das decisões que levaram à realização das aplicações de recursos em 

questão, que foram realizadas anteriormente à subscrição e integralização do capital da Oi pela Portugal 

Telecom. 

A Oi já solicitou esclarecimentos adicionais à Portugal Telecom, analisará as informações recebidas e tomará 

as medidas necessárias à defesa de seus interesses, mantendo os seus acionistas e o mercado informados 

sobre as evoluções acerca do assunto. 

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2014. 

Oi S.A. 

Bayard De Paoli Gontijo 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 

http://ri.oi.com.br/oi2012/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=43085&conta=28&id=195187 

 

Em 08/07/2014, o BNDES publica a seguinte nota: 

Nota BNDES - Oi/Portugal Telecom 

A respeito do Fato Relevante emitido pela Portugal Telecom e das notícias que tratam das aplicações 

daquela empresa em títulos de subsidiária do Grupo Espírito Santo, o BNDES informa que: 

(i) considera as operações inconsistentes com padrões mínimos de boa governança corporativa; 

(ii) como acionista da holding Telemar Participações S/A, solicitou informações detalhadas sobre a 

referida aplicação e; 

(iii) não considera nenhuma alternativa que não seja a preservação dos interesses dos acionistas da 

Oi S/A, ao mesmo tempo em que renova sua confiança na atual gestão da companhia. 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/20140708_oi/!ut/p

/z1/tZRNc9owEIZ_jY9Giy3Hpjc3MVAwYfqRArowsixstVhyZIFLf31l0kPLNHgyaXTRSKN9drXvKyGC1ohI

ehQFNUJJurfrDbnZpqN5MsVLSCH4giG-
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80P8ECYwjzz0FRFEmDS1KdEmkzlvtkI2RpgDOxMcKFXFHRBVrblsqANSGcEEbRxgShp-

yJUDHgwxhBBtleh4NRO5pbFolAMDN-

CwczEeMTfige96vjcMaBgEeXSDVtcKxGNA5Hr9T_HwzIivxnf4VV-

DyHX8qrtvTwV_1zC5Sz2I02AM44_3kyT2Lg8sP_gJxNPbNMDJfDgZ-

WiGSLFX2ZOepTH1OwccOKs1KNRxkGmrITW8UFpQtGaqOkjBaK6aLiCWmR8ViGi-

45rrwUFbTkdpzpi2bQd_ouxObcWtlTad_I0w_OUm-EfaUjUGrS-zoY0VIHxeAB-

tjoK36EEqXdkGfH6hv6bQk2HpvTJDDz54W3z4pniMX4mf9b1faxRPL24X1ig1NaUr5E6h9YWVxLfHRxJ

bj3de-2Fd9F8-

qrqqIv8khPv9U3Ty98d0t0h8vJkdf76_d39PJDu1vwBWMmzD/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/  

 

Em de Julho de 2014 foi publicada a seguinte matéria: 

“Rioforte dá calote e Oi aceita acordo em que Portugal Telecom reduz fatia em fusão 

SÃO PAULO/LISBOA, 16 Jul (Reuters) - A Portugal Telecom tomou calote em 

investimento equivalente a mais de 1 bilhão de dólares feito em uma holding do Grupo 

Espírito Santo e controladores da brasileira Oi aceitaram acordo em que a parceira 

portuguesa reduz temporariamente sua participação na empresa resultante da fusão 

das duas companhias de telecomunicações. 
O acordo acorreu apesar de acionistas controladores da Oi, incluindo o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), terem criticado duramente a maneira 
pela qual o investimento da sócia portuguesa foi feito, comentando que a operação não 
chegou a ser informada aos 
brasileiros...”https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN0FL1VX20140716  

 

 Segundo o IPEI nº PR20160065 de 10/11/2016 – RFB/Copei/Espei na 9ª Região Fiscal, “uma  

dívida  que  chamou  a  atenção  foi  obtida  em  julho/2014, junto  a  MARCO  NORCI  SHROEDER,  

CPF:  407.239.410-68,  no  valor  de  R$700.000,00.  Informa que  esta  dívida  foi  quitada  pela  cessão  

de 49.000 cotas  da  empresa  BIT  BUSINESS  INTELLIGENCE  EM  TECNOLOGIA PARA  TELECOM,  

CNPJ:  21.792.953/0001-00,  compreendendo  o  valor  total da dívida em  20.12.2015. Interessante 

observar que esta empresa  foi  constituída  em  02.02.2015,  pelo  sr.  Kalil  Bittar  com  capital  

subscrito  e  integralizado  de  R$  80.000,00 dividido  em  80.000 cotas de  R$ 1.000,00 cada cota, 

conforme documento de constituição protocolado na JUCESP. 
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Conforme  noticiado  nos  meios  de  comunicação consta  que Marco Norci Schroeder assumiu como 

CEO da OI S.A. em 10.06.2016. 

Esta transação foi  declarada  na  DIRPF  do  AC2015,  conforme abaixo: 

” 

 Chamou a atenção e causou espécie o fato de uma empresa fundada em 02/02/2015, com o 

mesmo endereço de outras empresas (R Viscondessa De Campinas, 239, Nova Campinas, 

Campinas – mesmo endereço da PDI), com capital social de apenas R$80.000,00 conseguir 

comprador disposto a pagar R$700.000,00 por aproximadamente 61% do seu capital em 20/12/2015, 

menos de 1 ano da fundação da empresa. 

Mais estranheza provocou ao verificar no sistema SIMBA que tais repasses ocorreram entre 

07/07/2014 e 14/07/2014, aproximadamente 5 meses após a fundação da empresa. 
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Titular Banco Data Valor Op Remetente 

KALIL BITTAR 
BANCO DO 
BRASIL S.A. 07/07/2014 400000 C MARCO NORCI SCHROEDER 

KALIL BITTAR SANTANDER 10/07/2014 15000 C MARCO NORCI SCHROEDER 

KALIL BITTAR SANTANDER 11/07/2014 15000 C MARCO NORCI SCHROEDER 

KALIL BITTAR SANTANDER 11/07/2014 365000 C MARCO NORCI SCHROEDER 

KALIL BITTAR 
BANCO DO 
BRASIL S.A. 14/07/2014 5000 C MARCO NORCI SCHROEDER 

   R$800.000   

 

MARCO SCHROEDER é o mesmo que KALIL BITTAR teria conversado sobre a antena que seria 

instalada visando atender a propriedade rural em Atibaia, inclusive cobrando velocidade no caso. 

 

 Já sobre o GRUPO ESPIRITO SANTO, foi encontrada a seguinte matéria ligando o grupo a Ação 

Penal 470 – “Mensalão”. 
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Os rastros do Grupo Espírito Santo no escândalo do mensalão 

Em meio a informações de que o fundo soberano da Venezuela, representado pela petroleira PDVSA, 

pode adquirir participação relevante no Grupo Espírito Santo (GES), o Banco Espírito Santo e a Portugal 

Telecom retornam ao noticiário após terem deixado rastros no esquema do mensalão, o maior escândalo 

político do governo Lula e que levou para atrás das grades empresários e políticos, entre eles o ex-ministro 

da Casa Civil José Dirceu. 

No auge das revelações sobre a trama que corrompeu parlamentares e derrubou a antiga cúpula do PT, o 

deputado cassado e ex-presidente do PTB Roberto Jefferson afirmou que petistas e petebistas receberiam 

dinheiro do Grupo Espírito Santo após uma negociação intermediada pelo empresário Marcos Valério a 

pedido de Dirceu. Os valores do acordo são divergentes, mas até 40 milhões de dólares poderiam chegar aos 

dois partidos por meio de uma comissão pela transferência de recursos do extinto Instituto de Resseguros 

do Brasil (IRB). 

... 

http://veja.abril.com.br/economia/os-rastros-do-grupo-espirito-santo-no-escandalo-do-mensalao/ 

 

 

16. Interesses da TELEFONICA (espanhola) com o processo de FUSÃO da e OI S/A e 
PORTUGAL TELECOM. 

 

Segundo a agenda presidencial houve uma visita de LULA para a ESPANHA e PORTUGAL em 

maio de 2010. Havia àquela época, uma disputa comercial entre os dois países que de certa forma 

travava a futura fusão com a OI. Tratava-se da negociação entre a PORTUGAL TELECOM e a 

TELEFONICA. Naquela oportunidade Lula conversou com os presidentes dos dois países. Primeiro no 

dia 18 na Espanha e no dia seguinte, 19 de maio em Portugal, com reuniões fechadas com o 

Presidente e com o primeiro ministro. Conforme agenda disponível em: 

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/luiz-inacio-lula-da-

silva/viagens/viagens-internacionais-2o-mandato/viagens-internacionais-

2010/@@download/file/Viagens%20internacionais 10.pdf 

Posteriormente, chama a atenção que foi resolvido o impasse e finalmente concluída a 

negociação, com a venda da participação da PORTUGAL TELECOM (PT) na empresa VIVO. Disponível 

em:  https://noticias.r7.com/economia/noticias/telefonica-e-portugal-telecom-assinam-acordo-de-
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venda-da-vivo-por-r-17-2-bi-20100728.html. Este fato gerou investigação por parte das autoridades 

portuguesas, inclusive com a participação de JOSE DIRCEU, conforme noticiado pela imprensa: 

“PT/Oi. “Maior operação financeira da história de Portugal” sob investigação” 

https://www.dinheirovivo.pt/empresas/venda-vivo-maior-operacao-financeira-da-historia-de-

portugal-sob-investigacao/ 

Durante a Operação Lava Jato fase 14 – ERGA OMNES, foi apreendido com o investigado LUIZ 

EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA, “Item  63  –  06  (seis)  manuscritos  à  caneta  esferográfica  preta  

feitos  em postiches  de  papel  amarelo,  com  diversas  inscrições  nas  quais  são  mencionados: 

CAPEMISA,  BB,  CORREIOS,  viagem  de  Vice-presidente  Michel  Temer  à  China,  CTANG, PORTUGAL 

TELECOM, CHINA TELECOM, BANCO DE INVESTIMENTOS CHINES, CCB, GALVÃO ENGENHARIA e 

concessões”. 

Relacionando JOSE DIRCEU a PORTUGAL TELECOM, foi encontrado o RELATÓRIO DE ANÁLISE 

DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 231, assinado pelo APF Luiz Carlos Milhomem, demonstrando que 

empresário “JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHO, principal acionista do Grupo HYPERMARCAS, comprou 

a participação de 28,78% da Portugal Telecom (PT) no portal UOL, controlado pelo Grupo Folha”. 

“A MONTE CRISTALINA realizou 62 transferências bancárias para a JD –ASSESSORIA, 

através de TED, conforme quadro abaixo: 
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...” 

Sobre a MONTE CRISTALINA LTDA, CNPJ 00.631.348/0001-87, o relatório informa que é 

“Empresa constituída em 01/06/1995, com endereço sede na Rua Simão Álvares, 356, conjunto 92,  

bairro  Pinheiros,  São  Paulo,  SP. CNAE Fiscal:  Holdings de instituições não-financeiras”. 

Já no celular de OTAVIO AZEVEDO, foram encontradas troca de mensagens entre JOSÉ ZUNGA 

e OTÁVIO AZEVEDO. Nestas ZUNGA fala que JD (possivelmente JOSÉ DIRCEU) gostaria de falar com 

OTÁVIO. Avisa também que teria conversado “generalidades” com LULA e gostaria de “atualizar” 

OTAVIO sobre os assuntos. OTÁVIO então escreve que gostaria de conversar com JD. 

JOSÉ ZUNGA então responde que para o encontro entre JD e OTÁVIO, precisaria apenas da 

disponibilidade do último. 

From:  
+556184011888 
ZUNGA 

10/10/2011 10/10/2011 
17:39:20(UTC+0) 

Inbox Read Nosso amigo JD quer falar com 
voce. Vai marcar uma agenda. 

From:  
+556184011888 
ZUNGA 

11/10/2011 11/10/2011 
16:38:32(UTC+0) 

Inbox Read Pode falar? 

From:  
+556184011888 
ZUNGA 

11/10/2011 11/10/2011 
16:49:18(UTC+0) 

Inbox Read Falei generalidades com nosso 
Lula e gostaria de atualizar.  
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To:  
+556184011888 
ZUNGA 

11/10/2011 11/10/2011 
18:43:31(UTC+0) 

Sent Sent Queria falar com o JD. 

From:  
+556184011888 
ZUNGA 

11/10/2011 11/10/2011 
18:55:10(UTC+0) 

Inbox Read Posso marcar.  

From:  
+556184011888 
ZUNGA 

14/10/2011 14/10/2011 
19:02:58(UTC+0) 

Inbox Read Sobre a conversa com o JD. 
preciso somente da sua 
disponibilidade.  

 

 

17. CONTRATO para desenvolvimento do aplicativo denominado “NUVEM DE LIVROS” 
entre GOL MOBILE e MOVILE INTERNET MOVEL S/A (ligada à TELEFÔNICA).  

 

A MOVILE INTERNET MOVEL S/A (08.654.191/0001-17) é empresa ligada ao grupo da 

concessionária TELEFÔNICA (VIVO). 

No início de 2014, enquanto de um lado a empresa OI MOVEL SA em 25/02/2014 iniciava 

os repasses para empresa GAMECORP SA, por outro lado a empresa MOVILE INTERNET MÓVEL 

começava em 15/01/2014 repassar valores para o Grupo GOL. Até então era a empresa TNL PCS S.A. 

que vinha realizando pagamentos periódicos para GAMECORP e para o GRUPO GOL. 

Ressaltamos que, no dia anterior, 14/01/2014, ocorre a aprovação pelo CADE da fusão OI 

com a PORTUGAL TELECOM. 

Em 17/02/2011, o ex-presidente LULA esteve presente na sede do Grupo Gol. Participaram 

do encontro FABIO LUIS LULA DA SILVA, KALIL BITTAR, PAULO OKAMOTO, CAIO SUASSUNA, JONAS 

SUASSUNA e o ex-presidente LULA.  Nesta oportunidade foram registradas diversas fotografias 

conforme apresentado abaixo. Tal encontro ocorreu aproximadamente um mês antes do ex-

presidente Lula ir para Espanha, onde se encontrou com o presidente Alierta e membros da Diretoria 

da Telefônica. 
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Metadados demonstrando a data do em que a foi tirada 

 

Fabio Luis Lula da Silva, Kalil Bittar, Jonas Suassuna e o 

ex-presidente. 

 

Jonas Suassuna e o ex-presidente Lula 

 

Quadro do ex-presidente Lula no Grupo Gol 

 

Quadro do ex-presidente Lula no Grupo Gol 
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JONAS SUASSUNA falando para FABIO LUIS, PAULO 

OKAMOTO e o ex-presidente Lula 

 

JONAS SUASSUNA falando para KALIL BITTAR e o ex-

presidente Lula 

 

CAIO SUASSUNA, ex-presidente Lula e JONAS SUASSUNA 

 

LULA na sala de reunião com KALIL BITTAR e JONAS 

SUASSUNA 
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O ex-presidente LULA na sala de reunião com JONAS SUASSUNA e KALIL BITTAR, onde aparentemente estaria 

assistindo uma apresentação do Grupo Gol. 

 

Em 09/03/2011, AMAURY MELO solicita passagem para se encontrar com ALEXANDRE 

FERNANDES, diretor de VAS da VIVO. Tal encontro teve autorização de JONAS para emissão das 

passagens. 

De: Jonas Suassuna 

Data: 10/03/2011 12:12:10 

Para: Alessandra Alcantara 

Assunto: Re: autorização 

  

    

Ok 
 
Enviado via iPad 
 
Em 10/03/2011, às 10:41, Alessandra Alcantara <alessandra@golgrupo.com.br> escreveu: 

Bom Dia, 
Preciso de uma autorização para o pedido do Amauri, posso? 
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Obrigada 
----- Original Message -----  
From:  Amauri Mello  
To:  Alessandra Alcantara  
Sent:  Wednesday, March 09, 2011 10:27 AM 
Subject:  Re: autorização 
 
 Oi Alessansra, 
 
 estarei em SP da tarde do dia 14/03 ateh a tarde do dia 15./03 
 
 No dia 15 tenho dois importantes eventos: 
 
 a- posse da nova presidencia e da mesa diretora na Assembelai de SP; 
 
 b- Vivo, reuniao com Alexandre Fernandes, diretor de VAS. 
 
 NAO PRECISO de hospedagem. 
 
 Basta a passagem.  
 
Tambem nao necessito do taxi. 
 
 Obrigado, 
 
 Amauri 

Em 4 de março de 2011 17:45, Alessandra Alcantara <alessandra@golgrupo.com.br> escreveu: 
Boa Tarde, 
Conforme a solicitação do Sr. Jonas preciso da autorização dele para emitir as passagem, então estou 
solicitando o descritivo das passagens para a aprovação com Sr. Jonas. 
  
Obrigada pela atenção. 
Alessandra Alcantara 
Grupo Gol 
Fone.55+21-2432-2620 
Fax.55+21-2432-2700 

ICLOUD JONAS SUASSUNA 

 Em 15/03/2011 AMAURY MELLO informa para JONAS o resumo da reunião que teve com 

ALEXANDRE FERNANDES na sede da empresa VIVO, na qual foi realizada apresentação da Nuvem de 

Livros. AMAURY então informa que ALEXANDRE enviaria “um acordo de confidencialidade”. 

 JONAS responde a AMAURY que ele seria “o cara” no que AMAURY escreve que “ps: nao 

escrevi mas guarda ai, a Vivo vai nos oevar para America latina...”. 

De: Amauri Mello 

Data: 15/03/2011 18:45:49 
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Para: Jonas Suassuna 

Assunto: Re: VIVO-- CONFIDENCIAL 

  

ehehe vc merece mais. 
 
 
 
 gostei do teu discurso realista.  
 
 
 
isso eh importante para os passos que vamos dar. 
 
 
 
 ps: nao escrevi mas guarda ai, a Vivo vai nos oevar para America latina... 
 abrs 

Em 15 de março de 2011 18:45, Jonas Suassuna <jonassuassuna1@mac.com> escreveu: 
Parabens 
 
Vc e o cara 
 
Jonas 
 
Enviado via iPad 
 
Em 15/03/2011, às 18:41, Amauri Mello <amauri@golmobile.com.br> escreveu: 
 
> Carissimos, 
> 
> 
>  resumo a seguir  os principais pontos do acordo com a Vivo, atraves do seu diretor de VAS, Alexandre 
Fernandes, hoje, dia 15/03, em reuniao de uma hora, na sede da Vivo SP: 
> 
> 
>  A-  Vou escrever documento resumindo  a conversas/acordo e enviar ao Alexandre;acompanhada de 
mini-apresentacáo da NUVEM DE LIVROS; 
>  b- Alexandre vai enviar um acordo de confidencialidade; 
> 
>  ACORDAMOS O QUE SEGUE: 
> 
> 
>   A Nuvem de Livros serah ofertada  JUNTO com a venda do Galaxy via Vivo com degistacáo de pelo 
menos tres meses e ÄLGUNS LIVROS"; 
> 
>   A Vivo comprou 400 mil Galaxys e vai inundar o mercado, especialmente o paulista, focando  no 
mercado de Educacáo, que eh ponto estratégico definido pelo Roberto Lima, presidente da Vivo; 
> 
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> A Nuvem de LIvros serahofertada pela Vivo a R$2,00 mes ( DOIS REAIS POR MESES); 
> 
> O modelo de negócios eh o revnue share de 50/50; 
> 
> A Vivo vai fazer um marketing viral com todfa a sua base( dela) anunciando a NUVEM DE LIVROS voltada 
para o público de segundo graus e pre-vestibular; 
> 
>  Os livros ofertados NAO serao didaticos: 
> 
> A VIVO vai usar seu portal ( com 20 milhoes de usuarios) para anunciar o novo produto; 
> 
> A VIvo quer  que a Nuvem de LIvros esteja disponivel para acesso a partir de todo e qualquer modelo de 
celular ( nos moldes que fizemos para o Sexy Hot); 
> 
> A ideia eh que o lançamento como degustaçao  e marketing ocorrea LOGO; 
> 
> O lançamento da massa de livros ofertados pode ocorrer ateh o início de agosto; 
> 
>  Acho que isso resume o acorda. 
> 
>  Farei o doc amanha e copio vcs. Depois do doc e do NDA faremos um cronograma tecnico entre as 
equipes da Vivo e da Golmobile e Sansung. 
> 
> 
>  abrs, 
> 
>  amauri 
> 
> -- 
> amauri mello 
> new media and learning 

 

ICLOUD JONAS SUASSUNA 

Após o encontro de AMAURY com ALEXANDRE FERNANDES e a troca de e-mail com JONAS 

SUASSUNA, ex-presidente LULA realiza uma visita à ESPANHA em 15 de abril de 2011. Neste dia Lula 

visitou a empresa TELEFÔNICA, conforme agenda oficial apreendida em poder de Paulo Okamoto 

(item 3, equipe SP-13). No dia anterior, LULA proferiu uma de suas palestras em Londres, patrocinada 

pela empresa TERRA NETWORKS BRASIL S/A, conforme as anotações de PAULO OKAMOTO e relatório 

de palestras disponíveis no site do Instituto Lula, sendo que a referida empresa é vinculada ao grupo 

espanhol TELEFONICA: 
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Dois dias antes, em 12/04/2011, FABIO SILVA manda e-mail para JONAS SUASSUNA com todo 

o roteiro da vigem de LULA até a ESPANHA, incluindo os componentes da comitiva, entre eles o 

presidente da TELEFONICA no BRASIL, ANTONIO CARLOS VALENTE, que seria posteriormente o 

contato para negociação da nuvem de livros com JONAS SUASSUNA. Cabe destacar que na 

programação já constavam JONAS SUASSUNA e FERNANDO BITTAR para acompanhar o ex-

presidente LULA nos eventos com envolvendo a empresa TELEFONICA. 

 

 

Londres e Madri 
Programa de Viagem 

 
Período 
12 a 17 abril de 2011 
 
Hospedagem 
Londres:  London Marriott Hotel West India Quay (22 Hertsmere Rd, Canary Wharf London, E14 4ED United 
Kingdom – Tel: 44-20-70931000) 
Madri:  Hotel Palace  
 

Fuso-horário   
Londres:  Brasília +3 horas 
Madri:  Brasília +4 horas 
 
Previsão do Tempo 

  DATA MÍNIMA MÁXIMA DESCRIÇÃO 

Lo
n

d
re

s 12/abr 08ºC 18ºC NUBLADO 

13/abr 07ºC 13ºC NUBLADO 

14/abr 07ºC 15ºC CHUVA FRACA 

  

M
a

d
ri

 

14/abr 10ºC 24ºC ENSOLARADO 
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15/abr 09ºC 23ºC ENSOLARADO 

16/abr 09ºC 21ºC PREDOM. DE SOL 

 
Localização geográfica 
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Transporte aéreo  
Aeronave: Gulfstream 550 – Prefixo EC-LIY 
Hélio:  (11) 9602-9121 (Segurança Telefônica em São Paulo – estará no Aeroporto) 
 
Itinerários e tripulação: 
Terça-feira, 12/04/2011 – São Paulo (Guarulhos)/Lon dres 
8h00  Saída de São Paulo (Aeroporto Internacional de Guarulhos) 

Deslocamento – 11h00 
23h00  Chegada a Londres (Aeroporto Heathrow) 

Tripulação:  Comandantes José M. Ruiz (Tel: +34 630022067) e Alberto Roig (Tel: +34 
629429783); Copiloto Francisco Lozano; Comissária Carolina Menor.  

 
Quarta-feira, 14/04/2011 – Londres/Madri 
12h30  Saída de Londres (Aeroporto de Farnborough) 

Deslocamento – 1h45 
16h00  Chegada a Madri (Aeroporto Torrejon) 
 
Quinta-feira 15/04/2011 – Madri/Jerez/Madril (Prêmi o Cádiz) 
18h00  Saída de Madri 

Deslocamento – 45 mi 
18h45  Chegada a Jerez 
Deslocamento de carro do Aeroporto de Jerez até Cádiz 
 
Deslocamento de carro de Cádiz até o Aeroporto de Jerez 
22h45  Saída de Jerez 

Deslocamento – 45 min 
23h30  Chegada a Madri 
 
Domingo, 17/04/2011 – Madri/São Paulo (Guarulhos) 
01h00  Saída de Madri 

Deslocamento – 10h30 
06h30  Chegada a São Paulo 
Tripulação:  Comandantes Mariano Olazábal (Tel: +34 629790170) e Alejandro García Olea; Copiloto David 
Muñoz; Comissária Eugenia Lera. 
 
Contatos nos aeroportos: 
• Aeroporto São Paulo (Guarulhos) – Operadora Sea: +55(11)24453626 
• Aeroporto Farnborough (Londres) – Operadora TAG Aviation: +44 1252379000 
• Aeroporto Heathrow (Londres) – Operadora Signature: +44 2082832500 
• Aeroporto Barajas (Madri) – Operadora Gestair: +34 916782648 
• Aeroporto Torrejon (Madri) – Operadora Gestair: +34 916782648 
• Aeroporto de Lisboa – Operadora Ground Force One: +35 1218415565 
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Viagem a Madri e Londres 
PROGRAMAÇÃO  

 
Terça feira 12, abril de 2011 

08h00min Partida para Londres – Embarque pelo Pavilhão de Autoridades do Aeroporto 
Guarulhos 

Deslocamento São Paulo-Londres – 11h00 
23h00min    Desembarque em Londres – Aeroporto Heathrow 
Pernoite em Londres – Hotel Marriott 
 

Quarta-feira, 13 de abril de 2011 
Manhã   Tempo para se preparar para a palestra 
13h00-15h00  Almoço a convite do Embaixador 
Deslocamento para a residência do Embaixador 
15h00-16h00  Encontro com dirigentes da OXFAM (Bárbara Stocking, chefe executiva e Phil Bloomer, 

diretor de campanhas e política) 
16h30-18h00  Encontro com o historiador Eric Hobsbawm 
Deslocamento Residência do Embaixador – Museu de Arte Natural 
20h00 Jantar com os participantes do evento da Telefônica (Museu de Arte Natural – 

Endereço: Cromwell Road, London, SW7 58D) 
Pernoite em Londres – Hotel Marriott 

 
Quinta-feira, 14 de abril de 2011 

09h00-09h45  Palestra na reunião de investidores da Telefônica: “Os desafios e oportunidades do 
Brasil e da América Latina nesta década ” (Local:  The O2 – Índigo O2 – Península 
Square, Londres, SE10 ODX) 

11h00   Deslocamento para o Aeroporto de Farnborough 
12h30   Partida para Madri 
Deslocamento – 1h45 – Almoço durante o voo 
16h00   Chegada a Madri – Aeroporto Torrejon 
Deslocamento para o Hotel 
18h00   Encontro com o Sr. Borja Prado, Presidente da Endesa 
19h00   Encontro com Sr. Juan Luis Cebrian, Presidente do Grupo Prisa 
Deslocamento para o Restaurante El Landó 
21h00   Jantar oferecido pelo Embaixador Paulo Campos 
Pernoite em Madri - Hotel Palace 
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Sexta-feira, 15 de abril de 2011 
10h00 Visita ao Edifício Sede da Telefônica 
 Homenagem no Auditório Central 

Saudação aos executivos da Telefônica 
 Almoço privado com o Presidente Alierta e membros da diretoria da Telefônica 
 Endereço:  Distrito C – Edifício Central – Ronda de la Comunicación s/n – 28050 
15h00   Deslocamento Telefônica-Hotel 
15h00-17h00  Tempo livre 
17h00-17h30  Deslocamento Hotel-Aeroporto 
18h00   Deslocamento para Jerez de La Frontera 
19h00   Chegada ao Aeroporto de Jerez 
19h30   Chegada a Cádiz 
20h00   Cerimonia de entrega do Prêmio Libertad de Cádiz 
21h00   Coquetel 
21h30   Deslocamento para o Aeroporto de Jerez 
22h00   Deslocamento para Madri 
23h00   Chegada em Madri 
Pernoite em Madri - Hotel Palace 
 

Sábado, 16 de abril de 2011 
14h00 Almoço com o Presidente do Governo da Espanha, José Luis Rodriguez Zapatero – 

Palácio La Moncloa (a confirmar) 
22h00 Jogo Real Madri x Barcelona – Estádio Santiago Bernabeu (Camarote Presidencial) 
 

Domingo, 17 de abril de 2011 
00h20   Chegada ao Aeroporto de Barajas 
01h00   Partida para o Brasil 
Deslocamento Madri-São Paulo – 10h30 
06h30 Chegada a São Paulo – Aeroporto de Guarulhos (horário de Brasília) 
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Composição da comitiva 
 

 
 
Embarcam de São Paulo para Londres: 

1. Luiz Inácio Lula da Silva 
2. Luiz Fernando Furlan 
3. Ottoni Fernandes 
4. Sérgio Xavier Ferreira 
5. Valmir Moraes da Silva 

 
Embarcam de Londres para Madri: 

1. Luiz Inácio Lula da Silva 
2. Luiz Fernando Furlan 
3. Ottoni Fernandes 
4. Valmir Moraes da Silva 
5. Antonio Carlos Valente 

 
Embarcam Madri-Cádiz-Madri: 

1. Luiz Inácio Lula da Silva 
2. Luiz Fernando Furlan 
3. Ottoni Fernandes 
4. Ricardo Henrique Stuckert 
5. Embaixador Paulo Campos 
6. Valmir Moraes da Silva 
7. Antonio Carlos Valente 
8. Isaura Solz (Intérprete) 

 
Embarcam de Madri para São Paulo: 

1. Luiz Inácio Lula da Silva 
2. Luiz Fernando Furlan 
3. Ottoni Fernandes 
4. Ricardo Henrique Stuckert  
5. Valmir Moraes da Silva 
6. Antonio Carlos Valente 

 
 
Acompanharão o Presidente nas atividades 
da Telefônica e no Jogo: 

7. Luiz Cláudio 
8. José Carlos Bumlai 
9. Fernando Bittar 
10. Jonas Suassuna

Passaportes 
 
 
 
Luiz Inácio Lula da Silva 
Passaporte nº DB000010 
Nacionalidade: Brasileiro 
Data de Nascimento: 06/10/1945 
Sexo: Masculino 
Naturalidade: Garanhuns/BRASIL 
Autoridade: DDV/MRE 
Data da Expedição: 28/05/2010 
Data de Validade: 27/05/2015 
 
Ottoni Fernandes 
Passaporte nº FB859327 
Nacionalidade: Brasileiro 
Data de Nascimento: 26/01/1946 
Sexo: Masculino 
Naturalidade: Jaú/BRASIL 
Autoridade: SR/DPF/DF 
Data da Expedição: 30/09/2010 
Data de Validade: 29/09/2015 
 
Sérgio Xavier Ferreira 
Passaporte nº DB043877 
Nacionalidade: Brasileiro 
Data de Nascimento: 31/07/1950 
Sexo: Masculino 
Naturalidade: Rio de Janeiro/RJ 
Autoridade: DDV/MRE 
Data da Expedição: 13/12/2010 
Data de Validade: 31/12/2011 
 
Luiz Fernando Furlan 
Passaporte nº CW000742 
Nacionalidade: Brasileiro 
Data de Nascimento: 29/07/1946 
Sexo: Masculino 
Naturalidade: Concórdia/SC 
Autoridade: DPF 
Data da Expedição: 21/12/2006 
Data de Validade: 20/12/2011 
 
Valmir Moraes da Silva 
Passaporte: nº SB024444 
Nacionalidade: Brasileiro 
Data de Nascimento: 16/01/1968 
Sexo: Masculino 
Autoridade: DDV/MRE 
Naturalidade: Aquidauana/BRASIL 
Data de Expedição: 01/02/2011 
Validade: 31/01/2016 
 
Ricardo Henrique Stuckert 
Passaporte: nº FD000290 
Nacionalidade: Brasileiro 
Data de Nascimento: 05/03/1970 
Sexo: Masculino 
Autoridade: DPAS/DPF 
Naturalidade: Brasília/DF 
Data de Expedição: 02/12/2010 
Validade: 01/12/2015 
 

Avançado de Segurança 
 
 
 
Londres 
Rogério dos Santos Carlos  
Passaporte nº: SB024447 
Nacionalidade: Brasileiro 
Data de Nascimento: 14 / Jul / 1966 
Sexo: Masculino 
Naturalidade: São Paulo, SP – Brasil 
Autoridade: DDV/MRE 
Data da Expedição: 01 / Fev / 2011 
Data de Validade: 31 / Jan / 2016 
  
Misael Melo da Silva  
Passaporte nº: SB024442 
Nacionalidade: Brasileiro 
Data de Nascimento: 22 / Mai / 1973 
Sexo: Masculino 
Naturalidade: São Paulo, SP – Brasil 
Autoridade: DDV/MRE 
Data da Expedição: 01 / Fev / 2011 
Data de Validade: 31 / Jan / 2016 
  
Madri 
Carlos Eduardo Rodrigues Filho  
Passaporte nº: SB024187 
Nacionalidade: Brasileiro 
Data de Nascimento: 13 / Mar / 1972 
Sexo: Masculino 
Naturalidade: São Paulo, SP - Brasil 
Autoridade: DDV/MRE 
Data da Expedição: 01 / Fev / 2011 
Data de Validade: 31 / Jan / 2016 
  
Ricardo da Silva dos Santos  
Passaporte nº: SB024448 
Nacionalidade: Brasileiro 
Data de Nascimento: 19 / Abr / 1969 
Sexo: Masculino 
Naturalidade: São Paulo, SP - Brasil 
Autoridade: DDV/MRE 
Data da Expedição: 01 / Fev / 2011 
Data de Validade: 31 / Jan / 2016 
 
INTÉRPRETE PARA ESPANHA 
Isaura Solz (indicação do Embaixador 
Paulo Campos). 
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CONTATOS 
 

EMBAIXADAS 
EMBAIXADA DO BRASIL EM LONDRES  
32 Green Street, Mayfair – London, W1K 7AT  
  
Embaixador Roberto Jaguaribe 
Cel: 44 (0) 77 9567 6491 
Tel gabinete: 44 (0) 20 7399 9231/ 32  
  
Cecilia Ishitani (gabinete do Embaixador) 
Cel: 44 (0) 75 5431 2480  
 
Residência do Embaixador do Brasil em Londres 
54 Mount Street, Mayfair  - London, W1K 2SQ  
Tel: 44 (0) 20 7629 0507/ 5435  
 
EMBAIXADA DO BRASIL EM MADRI 
Paulo Campos (POC) – Embaixador do Brasil em Madri 
Comercial: 34-917004662 ou final 3 
Residencial: 34-917004683 ou final 55 
Celular: 34-671679175 
 

TELEFONICA 
Antonio Carlos Valente da Silva – Presidente Telefônica 
Comercial: +55(11) 3549-7001  
Celular: +55(11) 7486-5515 ou +55(11)9979-5515 (emergência) 
 
Eduardo Navarro de Carvalho (Telefônica – Madri) 
 +34 628307388. 
  

EQUIPE 
 
 

CLARA ANT 
+55-11-99317218 

PAULO OKAMOTTO 
+55-11-72858525 

LÉO 
+55-11-99259913 

 

E:\Apple - Ofício 6282016\Oficio 628\Apple Response _Part 01.zip 
Folder\jonassuassuna1@icloud-1.com\Sent Messages\  2011-04-12-18�02�17-01 
 

Nesta mesma viagem presidencial para a ESPANHA estava JONAS SUASSUNA 

FILHO, que embarcou no dia 12/04/2011 no voo IB6024/ESP e retornou no dia 

17/04/2011 no voo IB6025/ESP, conforme registro no STI, e conforme notícia a 

imprensa, inclusive com a foto já colocada neste relatório. Há matéria jornalística 

contando com informações baseadas em MARCO VITALLE, que se apresenta como 

colaborador também desta investigação, conforme se vê: 
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“Jonas Suassuna fechou negócio com a Vivo após reunião de Lula” 

  Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/10/1929128-jonas-

suassuna-fechou-negocio-com-a-vivo-apos-reuniao-de-lula.shtml 

 Têm-se então que a Nuvem de Livros, negócio feito com a VIVO, foi lançada no 

Brasil 05 (cinco) meses após a visita de Lula e Jonas Suassuna à empresa TELEFONICA, 

detentora da marca VIVO no Brasil: 

“05/09/2011 - Se para alguns leitores ler é como estar nas nuvens, a 

analogia vai ganhar sentido literal a partir do dia 1 de outubro com o 

projeto Nuvem de Livros, da editora Gol. Nesta segunda-feira, na 

Bienal do Livro, os diretores do empreendimento apresentaram a 

biblioteca em cloud, um acervo que reunirá mais de 3 mil obras 

literárias disponibilizadas para milhões de leitores brasileiros”. 

http://blogs.oglobo.globo.com/prosa/post/biblioteca-em-nuvem-

para-leitura-sem-limites-403580.html 

 

 

JONAS 
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 Não obstante o lançamento ter ocorrido em setembro de 2011, é de se lembrar 

que a empresa MOVILE INTERNET MÓVEL já iniciara, em 15/01/2014, repasses de 

valores para o Grupo GOL 

Em 13/06/2011, KALIL BITTAR escreve para ANTONIO CARLOS VALENTE, 

presidente do GRUPO TELEFONICA no Brasil. Neste e-mail deixa claro que JONAS 

SUASSUNA se encontrou com ANTONIO CARLOS VALENTE em MADRID (possivelmente 

na viagem apresentada acima), onde teria apresentado inúmeros produtos para 

TELEFONICA. Que no referido encontro também estaria presente o senhor NAVARRO. 

Acredita-se que tal NAVARRO seja EDUARDO NAVARRO: 

http://www.telesintese.com.br/navarro-telefonica-quer-aproveitar-a-segunda-onda-

da-internet/. 

KALIL então informa que os produtos oferecidos seriam de PLAY TV a produtos 

MOBILE. 

KALIL ainda solicita novo encontro para reportar as informações para ANTONIO 

CARLOS VALENTE, e que nesta oportunidade deixa claro estariam presente ele, JONAS 

SUASSUNA e FABIO LUIS. 

ANTONIO CARLOS VALENTE “Será um prazer. Entre em contato com a Ângela ou 

Beatriz para agendarmos a visita de vocês” e marcam o encontro para o 12/07/2011. 

 
De: Jonas Suassuna 

Data: 28/06/2011 12:01:59 

Para: Marcio Brandão 

Assunto: Fwd: RES: RES: Encontro 

  

  

 

Favor agendar 
 
Enviado via iPad 
 
Início da mensagem encaminhada 

De: Kalil Bittar <kbittar@me.com> 
Data: 28 de junho de 2011 11h01min14s BRT 
Para: Beatriz Covre de Oliveira <bcovre@telefonica.com.br> 
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Cc: Maria de Los Angeles Castello Echeverria <angela.castello@telefonica.com.br> 
Assunto: Re: RES: RES: Encontro 

Betriz 
 
Desculpe a demora na resposta. 
Estou confirmando reunião para a data indicada. 
Abs 
 
Kalil Bittar 
Caro Sr. Kalil, 
  
Bom dia, tudo bem? 
  
Em resposta ao seu e-mail enviado em 15/06 gostaria de sugerir a data de 12/julho, às 
16h00 para a referida reunião. 
  
Aguardo retorno. 
  
Obrigada, 
  

<image001.jpg> 

Beatriz Covre de Oliveira | Grupo Telefônica no Brasil 

Secretaria Executiva, Presidência  |  . 

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - 21º andar, Bela Vista - São Paulo - SP 

Tel +55 11 3549-7001/7006 |   Fax +55 11 3549-7011/7012  

bcovre@telefonica.com.br  http://www.telefonica.com.br 

  
  
De: Kalil Bittar [mailto:kbittar@me.com]  
Enviada em: quarta-feira, 15 de junho de 2011 11:30 
Para: PresidenciaCorp 
Assunto: Fwd: RES: Encontro 
  
  
  
From: Antonio Carlos Valente da Silva <valente@telefonica.com.br> 
Date: June 14, 2011 4:57:37 PM GMT-03:00 
To: Kalil Bittar <kbittar@mac.com> 
Subject: RES: Encontro 

Caro Kalil 
 
Será um prazer. Entre em contato com a Ângela ou Beatriz para agendarmos a visita de 
vocês. 
 
Forte abraço, 
 
Valente 
 
Antonio Carlos Valente 
Presidente 
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Grupo Telefonica no Brasil 
-----Mensagem original----- 
De: Kalil Bittar [mailto:kbittar@mac.com]  
Enviada em: segunda-feira, 13 de junho de 2011 18:30 
Para: Antonio Carlos Valente da Silva 
Assunto: Encontro 
 
Caro Presidente. 
 
Honrado em entrar em contato novamente. 
Permita-me apresentar o assunto. 
Meu sócio Jonas, esteve com o senhor em abril em Madri, e tal visita redundou em outras, 
onde apresentamos uma série de produtos para a TELEFONICA junto com o senhor Navarro. 
Produtos estes, de PlayTV a produtos mobile. 
Desta forma, gostaria de solictiar encontro para reportar ao senhor todas as informações. 
Iríamos eu, Jonas e Fabio Silva. 
Um grande abraço 
 
 
Kalil Bittar 
ps. Meus telefones - 021 2432-2620 
021 7623-3491 

 

 Em 14/08/2011, LUIS EZCURRA escreve e-mail para JONAS SUASSUNA no qual 

agradece o convite de conhecer o Rio de Janeiro, e, que levou para EUROPA uma 

impressão muito boa da empresa GOL MOBILE e também da forma quefoi recebido no 

Brasil. 

 LUIZ então indica alguns passos a JONAS para atuarem na EUROPA, falando que 

precisam elaborar um planejamento estratégico até 15/09/2011, levando em conta uma 

forma de apresentar os produtos, aparentemente da GOL MOBILE, para o mercado 

europeu. 

 Diz ainda que entre 29/08/2011 e 02/09/2011 discutiriam um plano de atuação 

sobre a empresa TELEFONICA juntamente com Juan, Tommaso, Javier Carrique e ele, 

identificando as prioridades, e que, seria extremamente importante reforçar o 

planejamento estratégico encaminhando uma nota para ALIERTA, provavelmente César 

Alierta (CEO da TELEFONICA https://en.wikipedia.org/wiki/César_Alierta)  para contar o 

que se pretende fazer na EUROPA e pedindo que ele apoie diretamente. 
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 JONAS responde a LUIS dizendo que “Estou Super Feliz em trabalhar com VC” 

desejando “boa sorte” falando ainda que LUIS pode contar com a ajuda dele. (ICLOUD 

JONAS SUASSUNA) 

De: Jonas Suassuna 

Data: 15/08/2011 18:09:07 

Para: Lidermóvil 

Assunto: Re: Mi viaje a Río 

  

Amigo Luis  
 
Estou Super Feliz em trabalhar com VC  
 
Boa sorte , conte comigo  
 
Um forte abraço 
 
Jonas Suassuna  
 
Enviado via iPad 
 
Em 14/08/2011, às 08:30, Lidermóvil <luis.ezcurra@lidermovil.es> escreveu: 

Querido Jonas:  

  

Todavía no me siento con soltura para escribirte en  portugués. Por el 
momento lo hago en español y espero que en pocos me ses lo pueda hacer ya 
en un buen portugués carioca…  

  

Quería darte las gracias por haberme invitado a con oceros en Río. Te aseguro 
que me he traído a Europa una impresión muy buena d e GOL Mobile, de lo que 
hacéis, de vuestro increíble país y, sobre todo, de l cariño y el calor con el que 
me habéis recibido.  Me he sentido entre amigos y t e quiero dar las gracias 
porque tú personalmente has hecho que eso fuera así . 

  

Los siguientes pasos, si os parece bien, pueden ser  los siguientes:  

  

1.      Antes de que termine el mes prepararé una plan estr atégico de como 
creo que debemos abordar el negocio en Europa. Para  ello tendré en 
cuanta la información que me habéis dado, pero tamb ién las ideas del 
enfoque estratégico que hemos tratado esta semana. Este plan incluirá 
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una propuesta de roadmap  de productos y de cómo empaquetarlos 
para el mercado europeo. También incluirá un plan d e a qué clientes 
dirigirnos en una primera fase. Este plan lo discut iremos en Europa y te 
lo presentaremos para que tengamos vuestra aprobaci ón para empezar 
a caminar no más tarde del 15 de septiembre.  

  

2.      Con el mismo objetivo de fecha, prepararé un primer  plan de negocio. 
Será un borrador inicial con algunos objetivos cual itativos y 
cuantitativos. También habrá una propuesta de recur sos necesarios 
para avanzar y de hitos que han de conseguirse.  
  

3.      Entre los días 29/8 y 2/9 discutiremos un plan de a ctuación con 
Telefónica entre Juan, Tommaso, Javier Carrique y y o. Repasaremos lo 
que se ha hecho e identificaremos las prioridades y  cómo vamos a 
abordarlas. Sería muy importante que refuerces nues tro plan enviando 
a Alierta una nota o llamándole para contarle lo qu e queremos hacer en 
Europa y que nos apoye directamente. Le puedes anun ciar que me 
pondré en contacto con él personalmente para pedir su opinión.  
  

4.      En esa misma semana repasaremos las acciones que ya  habéis 
realizado con contactos en España. Por ejemplo con PRISA y también 
será de gran ayuda si avisas a Juan Luis Cebrián de  que estoy aquí.  
  

El objetivo es tener todo preparado en las dos prim eras semanas de 
septiembre y empezar a atacar el mercado europeo cu anto antes.  

  

De nuevo, agradezco tu afectuosa acogida. Si tienes  cualquier comentario, no 
dudes en hacérmelo llegar.  

  

Un fuerte abrazo,  

  

Luis  

 

 Em 26/09/2011, JONAS SUASSUNA escreve para TOMMASO PRENNUSHI 

informando que CAIO SUASSUNA teria chegado em Madrid e pedindo para que 

TOMMASO entrasse em contato com CAIO para ajuda-lo. TOMASSO responde que já 

teria feito o contato e que iriam se encontrar na manhã do dia seguinte no escritório. 

(ICLOUD JONAS SUASSUNA) 

De: Jonas Suassuna 
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Data: 26/09/2011 09:39:11 

Para: tommaso prennushi;  Caio Hotmail;  Caio Suassuna 

Assunto: Re: Caio 

  

Obrigado amigo 
  
Um forte abraço 
  
Jonas 
  
Enviado via iPad 
  
Em Sep 26, 2011, às 9:37 AM, tommaso prennushi <tommaso@prennushi.com> escreveu: 
  
> Oi Jonas, 
> 
> Ja falei con ele e amanha le vejo no escritorio, 
> 
> Abraços 
> 
> Tommaso 
> 
> 
> Tommaso Prennushi 
> Aduana 33  4, 28013 Madrid, Spain 
> 
> Tel: +34 609793933 
> Skype: tommasoprennushi 
> 
> 
> 
> 
> On 26/09/11 13:35, "Jonas Suassuna" <jonassuassuna1@mac.com> wrote: 
> 
>> 
>> Querido Tommaso 
>> 
>> Caio acaba de chegar em Madri 
>> 
>> Vc poderia ajudar ,ligando pra ele , o tel dele é 
>> 
>> 55 21 9865 9000 
>> 
>> Forte abraço 
>> 
>> Jonas 
>> 
>> 
>> 
>> 
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>> Enviado via iPad 

 

 

 JONAS em 07/10/2011 ecaminha e-mail para LUIS EZCURRA e CAIO SUASSUNA 

informando a agenda do presidente na Espanha. Acredita-se que fazia referência a 

agenda do presidente LULA. (ICLOUD JONAS SUASSUNA) 

 JONAS intão diz:  “Vamos Incluir um encontro de vcs com ele”. 

De: Jonas Suassuna 

Data: 07/10/2011 19:07:17 

Para: luis ezcurra;  Caio Suassuna 

Assunto: Re: Espanha 

  

Luiz e Caio  
 
Ai está a agenda do Presidente na Espanha , Vamos  
 
Incluir um encontro de vcs com ele  
 
Um forte abraço  
 
Jonas  
 
Enviado via iPad 
 
Em Oct 7, 2011, às 19:04, Kalil Bittar <kbittar1@me.com> escreveu: 

Esses são os dias na Espanha. Já encaminhei para agenda o encontro. 
 
 

18 MADRI 

- Santander  

19 MADRI 

- Forum Zapatero 

20 MADRI 

- Palestra ENDESA 

 

 

 Pesquisa no endereço eletrônico 

https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/10/empresas-que-bancaram-viagens-

internacionais-de-lula.html demonstra que em 17 a 20 outubro de 2011, LULA 

realmente esteve em MADRID realizando encontros. 
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País: Espanha (Madri) 

Data: 17 a 20/10/11 

Quem pagou o voo, as palestras e outros custos da viagem: Bureau Consulting de 

Conferenciantes (18/10) e Endesa S.A. (20/10) 

Atividades: 

- Palestra contratada para Conferência de encerramento da IV Conferência Internacional do 

Banco Santander sobre o tema: "Liderança internacional e o novo papel do Brasil e dos 

países emergentes na nova ordem econômica internacional" (18/10) Local: Cidade 

Financeira do Banco Santander (Centro de convenções) 

- Entrevista com Juan Luis Cebrián (EI País) (18/10) 

- Reunião com candidato do Partido Socialista Operário Espanhol, o PSOE, Alfredo Pérez 

Rubalcaba (18/10) 

- Encontro com Xavier Rubert de Ventós (Prêmio Internacional da Catalúnia) (18/10) 

- Encontro com Poul Nyrup Rasmussen (Ex Primeiro-Ministro da Dinamarca e Presidente do 

Partido Socialista Europeu) (18/10) 

- Jantar com Borja Prado e Embaixador Paulo Campos (18/10) 

- Encontro Colóquio do Observatório de tendências da Fundação Marcelino Botín (19/10) 

- Participação no evento "Um Futuro de Progresso", da Fundação Global Progress (do 

Presidente Zapatero). (19/10) 

- Almoço oferecido pelo Primeiro-Ministro José Luis Rodríguez Zapatero (19/10) 

- Encontro com Massimo d'Alema, presidente da Foundation for European Progressive 

Studies (FEPS) e Pier Luigi Bersani, Partido Democrático (PD), italiano (19/10) 

- Encontro com Felipe González (Ex Primeiro-Ministro da Espanha) (19/10) 

- Encontro com Candidato do Partido Popular, Mariano Rajoy (20/10) 

- Almoço com membros do conselho da Enel e da Endesa (20/10) 

- Participação na Jornada Endesa 2011 (20/10) 

- Palestras Contratada para Jornada Endesa 2011 sobre o tema: "Liderar el cambio: Brasil 

bajo el mandato deI Presidente Lula. Claves para cambiar un país." (20/10) Local: prédio da 

Endesa (Calle Ribera deI Loira 6028042 Madrid) (Auditório) 

 

 Em 18/10/2011, KALLIL BITTAR escreve para CAIO SUASSUNA e pede para que 

ele entre em contato com STUCKERT para alinha as agendas, avisando ainda que 

STUCKERT estaria no Hotel Magna. (ICLOUD JONAS SUASSUNA) 
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De: Caio Suassuna 

Data: 19/10/2011 09:13:43 

Para: Kalil Bittar 

Cc: Jonas Suassuna;  STUCKERTPRESS 

Assunto: Re: Ligar para o Stuckert 

  

Oi Kalil 
  
Não estou conseguindo falar com o Stuckert nesse celular, ja deixei um recado no seu hotel 
com o meu numero! 
  
Falei hoje de manha com o Luis Ezcurra e ele me falou q estavam esperando abrir uma 
brecha na agenda para nos encontrarmos! 
  
Qualquer coisa estou nos numeros 005521 98659000 ou 0034 682933574 
  
Abracos 
  
Em 18/10/2011, às 10:15, Kalil Bittar escreveu: 
  
> Caio 
> 
> Liga para o Stuckert para afinar agenda e eventos 
> Ele esta no hotel Magna 
> (021) 9554-4569 telefone dele o email dele esta copiado 
> Stuckert estarei passando os telefones do Caio 
> 
> 
> Enviado via iPhone 

 

 Em 20/10/2011, as 10:29, KALIL BITTAR encaminha uma foto para JONAS 

SUASSUNA. Na foto estão presente LUIS EZCURRA, o ex-presidente LULA e CAIO 

SUASSUNA. (ICLOUD JONAS SUASSUNA) 

De: Jonas Suassuna 

Data: 20/10/2011 10:35:13 

Para: Caio Suassuna 

Assunto: Fwd: Uia..... 

  

Que lindo meu bebeeeeee 
 
Enviado via iPad 
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Início da mensagem encaminhada 

De: Kalil Bittar <kbittar@mac.com> 
Data: October 20, 2011 10:29:07 GMT-02:00 
Para: Jonas Suassuna <jonassuassuna1@mac.com>, fsilva Fabio <fsilva@g4brasil.com.br> 
Assunto: Uia..... 

 

 
 
 
Sent from my iPad 
 

Visualização dos anexos:  
Transferir todas as fotos para o Facebook 

image1.jpg (Tamanho modificado para 24%, Exibir tamanho atual) 
  

Enviar esta foto por e-mail   |   Transferir foto para o Facebook  
  
 

 

 

 Ainda em 20/10/2011, LUIS EZCURRA utilizando o endereço eletrônico 

luis.ezcurra@golmobile.com.br, escreve para JONAS SUASSUNA e KALIL BITTAR e-mail 

com assunto “Reuniao hoje con o Presidente Lula”. 

 Neste informa que aquele teria sido um grande dia, no qual ele juntamente com 

CAIO SUASSUNA teria passado uma meia hora junto com o ex-presidente LULA. 



 

  

Página 315/421 

 

 

LUIZ então fala que perguntou ao ex-presidente LULA se “se ele tinha previsto 

falar con o Presidente Alierta” sendo que o ex-presidente confirmou, falando “que o 

Presidente Alierta e ele iam se ver na ultima hora da manhá”. 

Chamou atenção e causou espécie a fala de LUIS EZCURRA, “Eu pedí ao 

Presidente Lula que Telefonica ponha esforço nos projetos da Gol”, demonstrando 

possível envolvimento do ex- com os negócios do Grupo Gol. (ICLOUD JONAS 

SUASSUNA) 

De: Gol mobile 

Data: 20/10/2011 16:16:17 

Para: Jonas Suassuna;  Kalil Bittar 

Assunto: Reuniao hoje con o Presidente Lula 

  

Jonas, Kaliu: 
  
Hoje foi un gran día. Caio e eu passamos uma meia hora con o Presidente Lula. Ele nos 
convido a um café e falamos de sua viagem en Espanha e a agenda muito ocupada que 
tinha. Eu Perguntei se ele tinha previsto falar con o Presidente Alierta e ele confirmou que 
sim, e que o Presidente Alierta e ele iam se ver na ultima hora da manhá. Eu pedí ao 
Presidente Lula que Telefonica ponha esforço nos projetos da Gol. 
  
Ele falou para mi que ontem esteve con o Juan Luis Cebrián e que eles concordaram que em 
março o Instituto Lula e El Pais vao organizar o primeiro evento do Instituto em Brasil com a 
presencia do Cebrian e outros lideres importantos do mundo cultural latino. Acho que e 
muito importante que nos estejamos muito bem representado nessa iniciativa. 
  
Um abraço, e agradeço muito esta grande oportunidade. 
  
Luis 

 

 Em 02/11/2011, LUIS EZCURRA encaminha e-mail para KALIL BITTAR, JONAS 

SUASSUNA e FRANCESCO FERRUGGIA, no qual fala que na sexta, teria conversado com 

EDUARDO NAVARRO da TELEFONICA uma vez que ele não respondia mais aos e-mail 

enviados. 

 LUIS EZCURRA disse que perguntou para EDUARDO NAVARRO sobre os assuntos 

da PLAYTV e ouviu como resposta que EDUARDO já teria conversado com ANTONIO 

CARLOS VALENTE (VIVO) e que o assunto já estaria liberado: “Pergunte pelo assunto de 
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Play TV e ele falou para mi que ja tinha falado con o Valente e que o tema devia fica 

desblocado agora”. 

 Cabe destacar que tal mensagem aconteceu após o possível encontro do ex-

presidente LULA com CESAR ALIERTA, CEO da TELEFONICA. 

 EDUARDO ainda teria falado para LUIS EZCURRA que ANTONIO CARLOS VALENTE 

já teria conversado com FÁBIO, possivelmente FABIO LUIS LULA DA SILVA: “Parece que 

o Valente falou con o Fabio desso”. (ICLOUD JONAS SUASSUNA) 

De: Gol mobile 

Data: 02/11/2011 07:46:20 

Para: Kalil Bittar 

Cc: Jonas Suassuna;  francesco@farruggia.net 

Assunto: Novedades de Play TV? 

  

Oí Kaliu, 
  
Na sesta falei con o Eduardo Navarro porque ele nao contestava aos meus mails. Pergunte 
pelo assunto de Play TV e ele falou para mi que ja tinha falado con o Valente e que o tema 
devia fica desblocado agora. Parece que o Valente falou con o Fabio desso. Você tenhe 
alguma notizia desto? 
  
Do outro lado, ouvi a noticia do Lula e eu estava muito preocupado. Peço que você envie os 
meus desejos de pronta recuperação. 
  
Um abraço, 
  
Luis 

 

No ano seguinte, 2012, começamos a observar os resultados do contrato do 

aplicativo “NUVEM DE LIVROS”. 

No Icloud de JONAS SUASSUNA foi encontrada a seguinte troca de e-mail, no qual 

Guillerme Biasioli da G4 Brasil encaminha relatório da 1ª semana de Junho para RAFAEL 

LEITE, KALIL BITTAR, FERNANDO BITTAR, FABIO SILVA, AMAURI MELO. Posteriormente 

AMAURI encaminha relatório para JONAS SUASSUNA. 
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Chama atenção no relatório, o fato de que possivelmente o número de 

assinaturas aparentemente efetivas da Nuvem de Livros pela VIVO era de apenas 151 

enquanto o número de assinaturas para degustação do produto seria 54058. 

Desta forma, sendo apenas 151 o número de assinantes da Nuvem de Livros em 

12/06/2012, fica patente a fragilidade do produto NUVEM DE LIVROS. (ICLOUD JONAS 

SUASSUNA) 

 

 
De: Amauri Mello 
Data: 12/06/2012 10:27:56 
Para: Alexandre Manuel Madeira Fernandes 
Cc: Joao Victor Martins Junior;  Gustavo Galvao Tourinho 
Bcc: jonassuassuna1@mac.com 
Assunto: Fwd: Relatório Nuvem de Livros 
  

    

 
Anexo relatorio sobre a Nuvem. 
 Atentem para o numero de reclama'çoes... 58  no ano e apenas UMA no mes. 
 
 abrs 
 
 Amauri 
---------- Mensagem encaminhada ---------- 
De: Guillerme Biasioli <gbiasioli@g4brasil.com.br> 
Data: 12 de junho de 2012 10:21 
Assunto: Relatório Nuvem de Livros 
Para: Rafael Leite <rleite@g4brasil.com.br>, Ana Baião 
<anabaiao@golmobile.com.br>, wilson liria <wliria@g4brasil.com.br>, Amauri 
Mello <amauri@golmobile.com.br>, Fabio Silva <fsilva@g4brasil.com.br>, 
Fernando Bittar <fbittar@g4brasil.com.br>, kalil bittar <kbittar@g4brasil.com.br> 
 
 
Bom dia,  
 
Segue em anexo o relatório da 1ª semana de Junho. 
 
 
--  
Att. 
 

 
--  
amauri mello 
new media and learning 
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 Aproximadamnte um ano após o encontro de FABIO, JONAS e KALIL com 

ANTONIO CARLOS VALENTE, entrava em discussão por integrantes do GRUPO GOL a 

falta de controle nesta operação da Nuvem de Livros, e, pelo que se pode observar, o 

retorno real de assinantes deste serviço aparentava ser extremamente baixo, conforme 

descrito no e-mail abaixo: “dos 56.418 usuários que “assinaram” a Nuvem através da 

Movile, de acordo com nossa base, temos 48 usuários cadastrados”. Chama também a 

atenção o fato da palavra “assinaram” estar entre aspas. Esta afirmação é facilmente 

observada na troca de e-mails de 10/10/2012, com a participação de JONAS, VITALE e 

SANDRO MAIA: (ICLOUD JONAS SUASSUNA) 
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Gente 

Vamos ouvir o Amaury  

Isso esta sem controle  

Jonas 

 

Enviado via iPhone 

 

Em 10/10/2012, às 19:40, Marco Aurélio Vitale <vitale@golgrupo.com.br> escreveu: 

Jonas 

 

Psc 

 

Marco Aurélio Vitale 

 

Início da mensagem encaminhada 

De: Sandro Maia <sandromaia@golmobile.com.br> 

Data: 10 de outubro de 2012 18:50:47 BRT 

Para: Marco Vitale <vitale@golgrupo.com.br> 

Assunto: Como solicitado <NL - Movile> 

Marco, 

Estamos checando os dados abaixo. 

Como funciona o serviço da Movile: 

1) A Movile gera uma ação de disparo para n usuários convidando-os a assinar a Nuvem. 

2) O usuário interessado assina a Nuvem através de um LA da Movile (4000) 

3) A Movile informa ao usuário seus dados para login na Nuvem (celular + 4 últimos dígitos como 

senha) 

4) O usuário se loga e verificamos internamente (Middleware) se ele já tem cadastro na Nuvem 

através de sua ID. 

5) Através de uma API da Movile verificamos se ele esta cadastrado na base da Movile. 

 Se Sim, cadastra o usuário no Middleware e libera o acesso ao usuário 

 Se Não, informa que o usuário não existe. 

6) Para cancelar o acesso, o usuário envia SAIR para a LA 4000 (da Movile) 

 

O custo da assinatura atraves deste canal - R$2,99 por semana 

Há um período de degustação de 1 semana. 
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O billing é realizado pela Movile e somente registramos, os casos dos assinantes que após 

receberem login e senha, realizam LOGIN na Nuvem. 

Ou seja, dos 56.418 usuários que "assinaram" a Nuvem através da Movile, de acordo com 

nossa base, temos 48 usuários cadastrados (ou seja, usuários que se cadastraram e tentaram 

acessar a Nuvem), sendo que desses 48, 24 deveriam estar sendo tarifados, pois passaram por 

uma semana do período de degustação. 

Vamos checar esses números e o que foi estabelecido de regra na época, já que não temos 

nenhum registro dessa operação, já que foi tratada na época por telefone entre Toshiro e 

VIVO. 

O Ricardo Machado já havia solicitado essas informações, que foram também repassadas a ele. 

 

Abs, 

Sandro Maia 

PMO - GolMobile 

sandromaia@golmobile.com.br 

www.golmobile.com.br 

Tel.: 21 2432-2600 

Skype: sandro.maia 

 
E:\Apple - Ofício 6282016\Oficio 628\Apple Response_Part 01.zip 
Folder\jonassuassuna1@icloud-2.com\Sent Messages\2012-10-10-225121-01 

 

 Sandro menciona clientes que “assinaram” a nuvem, entre aspas. Não havia ao 

que tudo indica, uma assinatura efetiva, apenas o disparo do SMS para os clientes da 

VIVO.  Nota-se ainda que Sandro deixa claro não possuir registros dessas operações, que 

“foram tratadas por telefone entre Toshiro e VIVO”.  

Não há notícias de pagamentos até então feitos ao Grupo GOL em razão desses 

serviços. 

 No e-mail abaixo datado em 16/01/2013, AMAURI MELLO informa RICARDO e 

ROBERTO BAHIENSE do Grupo Gol que acertou com a VIVO/TELEFONICA que a empresa 

MOVILE seria o agente pagador, ou seja, do acordo entre GOL e VIVO, a GOL MOBILE 

receberia da empresa MOVILE, inclusive os valores retroativos a setembro de 2012. 

De: Amauri Mello 

Data: 16/01/2013 11:36:41 
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Para: Ricardo / Gol Grupo 

Cc: Roberto Bahiense 

Bcc: jonassuassuna1@mac.com 

Assunto: movile + vivo/Telefonica 

  

Ricardo, 

 

  ajustei ontem a Vivo/Telefonica  o processo de formalizacáo  dos valores ( 0,80 para cada 

parceiro Golmobile-Vivo); 

 

 As açoes serao as seguintes; 

 

a- Movile serah o agente PAGADOR, OU SEJA,  enviará faturas e valores para a Golmobile  ( 

peço ser copiado); 

 

b- Hoje/amanha devemos receber os valores  ($); retroativo a setembro 2012: 

 

c- Hoje/amanha devemos receber o numero de assinantes efetivos da Nuvem de LIvros via 

base da MOVILE; 

 

d- as tratativas referentes a contrato/valores/processos envolvendo a Movile-Vivo estáo 

concentradas em Amauri Mello/Bianca Suassuna; 

 

e- Bianca estará copiada para ajustes e formalizacáo; 

 

 

  Jonas e Roberto informados; 

 

 Qq novidade peço ser informado ANTES de qq acáo. 

 

 

   AmaurV 
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 Na sequência, em exame ao material obtido do ICLOUD de JONAS, foram 

encontradas as seguintes trocas de e-mail, de 04/02/2013, que revelam a ligação 

corporativa entre o grupo TELEFÔNICA (VIVO) e a MOVILE INTERNET MOVEL, sendo 

esta a contratante dos serviços do GRUPO GOL: 

De: Jonas Suassuna [mailto:jonassuassuna1@mac.com]  
Enviada em: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2013 15:41 
Para: Alessandro Sargenteli Sargenteli 
Assunto: Fwd: RES: Amauri, o aditivo, os $$ finais e... A chuva 

Veja isso para cobrança URGENTE 

Jonas 
 
 
Início da mensagem encaminhada 

De: Amauri Mello <amauri@golmobile.com.br> 
Data: February 4, 2013, 10:58:20 AM GMT-02:00 
Para: Jonas Suassuna <jonassuassuna1@mac.com>, "bianca@golgrupo.com.br" 
<bianca@golgrupo.com.br> 
Assunto: Enc.: RES: Amauri, o aditivo, os $$ finais e... A chuva 

Psi 
 
Amauri mello 

 
Início da mensagem encaminhada 

De: Mônica Moreira de Magalhães <monica.magalhaes@telefonica.com> 
Data: 4 de fevereiro de 2013 10:56:10 BRST 
Para: Mônica Moreira de Magalhães <monica.magalhaes@telefonica.com>, Amauri 
Mello <amauri@golmobile.com.br> 
Assunto: RES: Amauri, o aditivo, os $$ finais e... A chuva 

Amigo, 
 
Acabei de fazer a validação dos números com a MOVILE. 
 
O valor é de 152 mil como eu havia te passado na planilha, ok? 
 
Para que você receba esse valor será necessário que você assine o contrato com a 
MOVILE o mais rápido possível. Conforme te falei, acordei que o todo o pagamento 
a vocês espelhasse o novo modelo, mesmo que eu - VIVO - ainda não tenha 
realizado o ajuste no modelo antigo com a MOVILE. Ok? 
 
Abraços, 
 
 
Mônica Moreira de Magalhães 
Gerencia de Desenvolvimento de Parcerias e Contratos | Q*DP01| 
Diretoria de Inovação e Desenvolvimento de P&S | Q*DP 
Av. Engenheiro  Luís  Carlos Berrini, 1. 376 - 23º andar 
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Cep : 04571-936 - São Paulo - SP 
e-mail | monica.magalhaes@telefonica.com 
Tel +55 11 34301742 | Cel +55 11 97153 3522 
 
Mensagem Confidencial 
Conforme disposto na Política de Classificação das Informações da Vivo, as 
informações existentes nesta mensagem foram classificadas como CONFIDENCIAIS 
e são para conhecimento e  uso específico dos seus destinatários, sendo seu sigilo 
protegido por lei e seu uso regulado pelas políticas internas da Vivo. Caso não seja 
destinatário da mesma, saiba que a leitura, cópia e/ou divulgação por sua parte são 
indevidas e terminantemente proibidas. Caso tenha recebido esta mensagem 
indevidamente, solicita-se a devolução da mesma para o remetente informando o 
recebimento indevido. Caso seja o destinatário da mesma, lembramos da sua 
responsabilidade o tratamento das informações confidencias, desde sua criação 
manipulação, divulgação até seu correto descarte, previstos na Política acima 
citada. 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Mônica Moreira de Magalhães 
Enviada em: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2013 10:46 
Para: Amauri Mello 
Assunto: RES: Amauri, o aditivo, os $$ finais e... A chuva 
 
Amigo, estou validando os números com a Movile. 
 
Estou fazendo tudo que eu posso para agilizar! 
 
Sim espero que tenhamos .... 
 
Vocês já receberam a minuta do contrato entre vocês e a Movile com o share de 
67%? 
 
Bjos 
 
 
 
Mônica Moreira de Magalhães 
Gerencia de Desenvolvimento de Parcerias e Contratos | Q*DP01| 
Diretoria de Inovação e Desenvolvimento de P&S | Q*DP 
Av. Engenheiro  Luís  Carlos Berrini, 1. 376 - 23º andar 
Cep : 04571-936 - São Paulo - SP 
e-mail | monica.magalhaes@telefonica.com 
Tel +55 11 34301742 | Cel +55 11 97153 3522 
 
Mensagem Confidencial 
Conforme disposto na Política de Classificação das Informações da Vivo, as 
informações existentes nesta mensagem foram classificadas como CONFIDENCIAIS 
e são para conhecimento e  uso específico dos seus destinatários, sendo seu sigilo 
protegido por lei e seu uso regulado pelas políticas internas da Vivo. Caso não seja 
destinatário da mesma, saiba que a leitura, cópia e/ou divulgação por sua parte são 
indevidas e terminantemente proibidas. Caso tenha recebido esta mensagem 
indevidamente, solicita-se a devolução da mesma para o remetente informando o 
recebimento indevido. Caso seja o destinatário da mesma, lembramos da sua 
responsabilidade o tratamento das informações confidencias, desde sua criação 
manipulação, divulgação até seu correto descarte, previstos na Política acima 
citada. 
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-----Mensagem original----- 
De: Amauri Mello [mailto:amauri@golmobile.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2013 09:39 
Para: Mônica Moreira de Magalhães 
Assunto: Amauri, o aditivo, os $$ finais e... A chuva 
 
Oi!,, 
 
Amanha, dia cinco, devo estar aih com Jonas e Alexandre. 
 
Serah que hj conseguiremos os valores finais? 
 
Jah obtive o ok dos advogados para o aditivo. 
 
Bj 
 
Amauri 
Sent from my iPad 

(E:\Apple - Ofício 6282016\Oficio 628\Apple Response_Part 01.zip 
Folder\jonassuassuna1@icloud-2.com\Sent Messages\2013-02-04-17∀41∀26-01) 

 Chamou atenção desde logo o título obscuro das mensagens, com a expressão 

“...o aditivo, os $$ finais e... A chuva”).  

Em suma, AMAURY MELLO, da GOL MOBILE, em 04 de fevereiro de 2013, fala 

para MONICA MOREIRA DE MAGALHÃES (da TELEFÔNICA) que em cinco dias estará na 

TELEFÔNICA em reunião com JONAS e ALEXANDRE (possivelmente ALEXANDRE 

MANUEL MADEIRA FERNANDES, Diretor de Produtos e Serviços da TELEFÔNICA) e 

indaga MONICA se conseguirão “os valores finais”. MONICA diz que está validando os 

números com a MOVILE e pergunta se AMAURY já recebeu a minuta do contrato entre 

a GOL MOBILE e a Movile “com o share de 67%”. MONICA em seguida diz que o valor é 

de 152 mil, ressaltando que “... todo o pagamento a vocês espelhasse o novo modelo, 

mesmo que eu - VIVO - ainda não tenha realizado o ajuste no modelo antigo com a 

MOVILE”. AMAURY encaminha para JONAS que determina a cobrança urgente. 

Pesquisa no Material 594/16 - Laudo 633/2016 SETEC/PR permitiu encontrar um 

“termo de garantia de cessão fiduciária de direitos creditórios” que faz referência ao 

CONTRATO DE LICENÇA DE COMERCIALIZAÇÃO DE CONTEÚDOS DIGITAIS assinado em 

07/02/2013, três dias após os diálogos anteriormente citados. 
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/img_item03Arrecadacao06.E01/vol_vol3/Users/alessandro/Documents/ale gol/GOAL 

EDITORA/4 - NUVEM_DE_LIVROS/1 - MOVILE/termo_movile_assinado.jpg 

 

No mesmo Material 594/16 - Laudo 633/2016 SETEC/PR foi encontrada CESSÃO 

FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS – RECEBÍVEIS, no valor de R$ 1.500.000,00, tendo 

a Editora Gol como Garantidora e a Movile como Devedora dos Recebíveis referente ao 

“Contrato De Licença De Comercialização De Conteúdos Digitais” assinado em 

07/02/2013. No documento do Banco Itaú consta a data de vencimento da dívida como 

sendo “12 meses com renovação automática”. 
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/img_item03Arrecadacao06.E01/vol_vol3/Users/alessandro/Documents/ale 

gol/desktop/2013-12-02/001.jpg 

Aparentemente a empresa MOVILE possuía uma dívida ligada ao GRUPO GOL por 

serviços em tese prestados desde o início do relacionamento (2011 ou 2012) e que tal 

dívida chegou ao montante de R$ 1.500.000,00. Observou-se também que os repasses 

para GOL iniciaram em 14/10/2014 após liberação de recursos da FINEP. 
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17.1. Normativo do Ministério das Comunicações beneficiou MOVILE.  

Coincidência ou não, cerca de dois meses após a troca de e-mails com o título 

obscuro “...o aditivo, os $$ finais e... A chuva”, entre AMAURY (GOL MOBILE), MONICA 

(VIVO) e JONAS, o GOVERNO FEDERAL, por meio do Ministério das Comunicações, vem 

a editar normativos visando benefícios fiscais envolvendo a isenção de PIS/Cofins para 

fabricantes de Smartphones. Os normativos exigiam uma série de requisitos e 

passaram a vigorar para os smartphones vendidos a partir do dia 10 de outubro de 

2013. (Disponível em http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/sp/visualiza/index.jsp? 

jornal=1&pagina=43&data=10/10/2013) 

 O que chamou a atenção foi a exigência de que os smartphones deveriam 

possuir ao menos 5 aplicativos nacionais instalados de fábrica e que tal número 

deveria evoluir para 15 em 01/01/2014, 30 em 01/07/2014 e 50 em 01/12/2014. 

“... 

PORTARIA MC Nº 87, DE 10 DE ABRIL DE 2013 

D.O.U.: 11.04.2013 

Estabelece os requisitos técnicos mínimos dos telefones portáteis que 

possibilitam o acesso à internet em alta velocidade do tipo smartphone, 

beneficiados pela desoneração fiscal instituída pela Lei nº 11.196, de 21 de 

novembro de 2005 e regulamentada pelo Decreto nº 5.602, de 6 de dezembro de 

2005 

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso da atribuição que lhe 

confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, considerando o 

disposto no art. 28, inciso VII, da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, e no 

art. 1º, inciso VII e no art. 2º, parágrafo único, ambos do Decreto nº 5.602, de 6 

de dezembro de 2005, resolve: 

Art. 1º Estabelecer os requisitos técnicos mínimos dos telefones portáteis que 

possibilitam o acesso à internet em alta velocidade do tipo smartphone 

("smartphones"), para fins do disposto no inciso VII do art. 1º e no parágrafo único 

do art. 2º do Decreto nº 5.602, de 6 de dezembro de 2005. 

Art. 2º Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da 

COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, a varejo, dos 

smartphones, a que se refere o inciso VII do art. 1º do Decreto nº 5.602, de 2005, 

que apresentarem, no mínimo, as seguintes características técnicas: 

I - suporte à tecnologia 3G (HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access) ou outra 

com capacidade de transmissão de dados superior; 

II - suporte à conexão no padrão IEEE 802.11 (Wi-fi); 
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III - aplicativo de navegação (recebimento, apresentação e envio de informações) 

na World Wide Web que permita o acesso a páginas no padrão HTML (Hyper Text 

Markup Language); 

IV - sistema operacional que disponibilize SDK (Software Development Kit) e API 

(Application Programming Interface) que possibilitem o desenvolvimento de 

aplicativos por terceiros; 

V - aplicação dedicada para contas de correio eletrônico; 

VI - tela sensível ao toque ou teclado físico no padrão QWERTY; 

VII - tela de entrada e saída de informações de área superior a 18 cm² (dezoito 

centímetros quadrados), e 

VIII - pacote mínimo de aplicativos desenvolvidos no Brasil previamente 

embarcado. 

§ 1º O valor de venda, a varejo, dos smartphones a que se refere o caput não 

poderá exceder a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

§ 2º Quando o smartphone possuir tecnologia 4G (LTE - Long Term Evolution), 

esta deve operar, no mínimo, na faixa de 2.500 MHz a 2.690 MHz. 

§ 3º A característica técnica referida no inciso VIII do caput somente será exigida 

cento e oitenta dias após a publicação desta portaria. 

Art. 3º Para fins do disposto no § 3º do art. 2º, os fabricantes de smartphones 

deverão apresentar à Secretaria de Telecomunicações as propostas de 

atendimento à característica técnica prevista no inciso VIII do art. 2º em até 

sessenta dias contados da publicação desta Portaria. 

§ 1º As propostas serão analisadas pelo Departamento de Indústria, Ciência e 

Tecnologia - DEICT da Secretaria de Telecomunicações no prazo máximo de trinta 

dias a contar do recebimento da proposta. 

§ 2º A aprovação da proposta será formalizada por ato do Diretor do DEICT. 

Art. 4º As medidas de expansão do uso de smartphones e as características 

técnicas constantes do art. 2º poderão ser revistas anualmente, em função da 

evolução tecnológica e das políticas públicas de telecomunicações. 

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PAULO BERNARDO SILVA 

... 

” http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portaria-mc-87-2013.htm  

e 

 “ 

... 

Portaria nº 02, de 26 de agosto de 2013 
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O SECRETÁRIO DE TELECOMUNICAÇÕES DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 

no uso de suas atribuições e considerando o disposto no parágrafo único do art. 

3º da Portaria nº 87, de 10 de abril de 2013, com redação dada pela Portaria nº 

222, de 25 de julho de 2013, ambas do Ministro de Estado das Comunicações, 

resolve: 

Art. 1º Estabelecer critérios e procedimentos relacionados à exigência de 

pacote mínimo de aplicativos desenvolvidos no Brasil ("aplicativos"), a serem 

atendidos pelos fabricantes de telefones portáteis do tipo smartphone 

("smartphone"), de que trata a Portaria nº 87, de 10 de abril de 2013, do 

Ministério das Comunicações - MC. 

Art. 2º O pacote mínimo de aplicativos de que trata o art. 1º será composto por: 

I - aplicativos gerais; e  

II - aplicativos indicados pelo MC. 

... 

Art. 4º O pacote de aplicativos gerais, a que se refere o inciso I do art. 2°, a ser 

disponibilizado pelo fabricante de smartphone deverá conter, em todo modelo a 

ser beneficiado com a desoneração fiscal, no mínimo: 

I - 5 aplicativos nacionais a partir de 10 de outubro de 2013; 

II - 15 aplicativos nacionais a partir de 1º de janeiro de 2014; 

III - 30 aplicativos nacionais a partir de 1º de julho de 2014; e  

IV - 50 aplicativos nacionais a partir de 1º de dezembro de 2014. 

...” 

 

 Sobre a matéria, vale destacar o endereço eletrônico: 

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/comunicacao/SETEL/DEBAN/desoneracao_smartpho

nes/Desoneracao-de-smartphones.html 

 

 Pelo que se pode observar, a medida beneficiou a MOVILE. Esta teve alguns 

aplicativos homologados pelo GOVERNO já em 10/10/2013, entre eles o FreeZone e o 

Play Kids. (PORTARIA Nº 40, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013 e PORTARIA Nº 41, DE 18 DE 

DEZEMBRO DE 2013 da Secretaria de Teleomunicações – Departamento de Indústria, Ciência e 

Tecnologia).  

Vale destacar, de acordo com pesquisas na internet que o Play Kids surgiu em 

2013 e em 2015 já liderava o mercado infantil no mundo, “é líder global do segmento e 

tem mais de 10 milhões de downloads”. Ainda de acordo com a pesquisa, para aparelhos 

da marca Apple, o aplicativo seria em 2015 o terceiro mais rentável do mercado, 
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aparentemente não se limitando neste caso a categoria infantil: “Só por curiosidade, dê 

uma olhada na lista “Top Rentáveis” da App Store. No 3° lugar está o PlayKids, um 

aplicativo criado no Brasil pela Movile, empresa com sede em Campinas... O aplicativo 

nasceu em janeiro de 2013 e, hoje, pouco mais de dois anos depois, está disponível em 

mais de 100 países... No ano passado, a Movile levantou US$ 55 milhões em 

investimentos, sendo US$ 35 milhões do fundo Innova Capital e US$ 20 milhões da 

Finep”. Disponível em: (http://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2015/03/app-

infantil-mais-rentavel-do-mundo-e-brasileiro.html) 

  

17.2. Financiamento concedido à MOVILE pelo FINEP em 2014. 

 

Outro grande benefício em favor da MOVILE ocorreu no ano seguinte (2014). 

Pesquisa no site da FINEP revelou que a MOVILE recebeu R$ 45.150.000,00 da FINEP 

entre 2014 e 2017. A FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) de empresa pública de 

fomento à ciência, tecnologia e inovação em empresas, universidades, institutos 

tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas, sediada no Rio de Janeiro/RJ 

(fonte: Wikipédia). 

 

  
 

            

              

              

              

              

Contrato 
Data 

Assinatura 
Prazo 

Utilização 
Proponente UF Valor Finep 

Data 
Liberação 

Valor 
Liberado 

09.14.0021.00 29/05/2014 29/05/2017 Movile Internet Móvel SA SP 45.150.000,00  21/11/2016 7.526.505,00  

09.14.0021.00 29/05/2014 29/05/2017 Movile Internet Móvel SA SP 45.150.000,00  11/05/2017 7.521.990,00  

09.14.0021.00 29/05/2014 29/05/2017 Movile Internet Móvel SA SP 45.150.000,00  16/06/2015 7.526.505,00  

09.14.0021.00 29/05/2014 29/05/2017 Movile Internet Móvel SA SP 45.150.000,00  23/07/2014 7.526.505,00  

09.14.0021.00 29/05/2014 29/05/2017 Movile Internet Móvel SA SP 45.150.000,00  28/01/2016 7.526.505,00  

 

 Embora fosse membro do Conselho de Administração do FINEP neste período, 

cale destacar que o TMC “Paulo Ministro Bernardo/ Joao Rezende  556196488842” 

encaminhou mensagem para OTÁVIO MARQUES AZEVEDO no dia 25/04/2014 com 
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dizendo: “Terei uma reunião as 14 H na Finep e viajo as 18h. Se der, podia passar para 

um café”.  A possível ida do ex-ministro PAULO BERNARDO ao FINEP teria ocorrido 

praticamente um mês antes da assinatura do contrato com a MOVILE. 

 

Participants
 

 
Otavio Marques de Azevedo  5511984480207@s.whatsapp.net 

Paulo Ministro Bernardo/ Joao Rezende  556196488842@s.whatsapp.net 

 
Conversation - Instant Messages 
 

 
####    Source Source Source Source 

AppAppAppApp    

FromFromFromFrom    ToToToTo    All timestampsAll timestampsAll timestampsAll timestamps    ContentContentContentContent    DeleDeleDeleDeletetetete    

3 WhatsApp 556196488842@s.whatsapp.net

Paulo Ministro Bernardo/ Joao 

Rezende 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

25/04/2014 

14:01:10(UTC+0) 

 

Body: Body: Body: Body:  

Terei uma reunião as 14 H 

na Finep e viajo as 18h. Se 

der, podia passar para um 

café    

 
 

 

 

 

17.3. O baixo desempenho do aplicativo NUVEM DE LIVROS. 

 

No MATERIAL 3139/2016 – LAULO 1218/2016 SETEC/PR foi encontrado o 

contrato licença e comercialização de conteúdos digitais. Tal contrato possui como 

partes a empresa MOVILE e EDITORA GOL. É um contrato digitalizado, assinado por 

representante da empresa MOVILE e datado 22 de setembro de 2014. Como produto 

ofertado pela EDITORA GOL está a nuvem de livros. 
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/img_item03Arrecadacao06.E01/vol_vol3/OLD/Arquivos do Outlook/ale@golgrupo.com.br - 

Alessandro.pst>>Início do arquivo de dados do Outlook/Caixa de Entrada/RES: RES: ENC: 

Dados bancários - Contrato Bíblia no Celular/MOVILE X EDITORA GOL - NUVEM LIVROS.pdf 

 

No MATERIAL 3139/2016 – LAULO 1218/2016 SETEC/PR foi encontrada uma 

minuta de contrato ilustrada a seguir (fragmentos), o qual possui como partes a MOVILE 

e a EDITORA GOL. O contrato possui como gestores PAULO CURIÓ representando a 

MOVILE e ALESSANDRO SARGENTELI representando a EDITORA GOL. É um contrato de 

licença de distribuição de conteúdo digital é datado em 19/10/2015 e tendo como 

conteúdo oferecido a Bíblia no Celular. 
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/img_item03Arrecadacao06.E01/vol_vol3/OLD/Arquivos do Outlook/ale@golgrupo.com.br - 

Alessandro.pst>>Início do arquivo de dados do Outlook/Caixa de Entrada/ENC: Dados 

bancários - Contrato Bíblia no Celular/CONTRATO BÍBLIA_Editora Gol Ltda_CNPJ 

03.782.338.0004-83.pdf 
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Ainda no mesmo MATERIAL 3139/2016 – LAULO 1218/2016 SETEC/PR), foi 

encontrada apresentação com o resultado do projeto da Bíblia. 

 

 

 

De acordo com a apresentação, a receita acumulada com o projeto até 27 de 

janeiro de 2016 (e não 2015) seria de R$ 48.088,47. 

Demonstra que em 27/01/2016 (o primeiro quadro a seguir ilustrado 

aparentemente contém erro de ano, pois os valores coincidem da coluna “bruto” são 

referentes a janeiro de 2016), o acumulado de receita seria: 

• Bruto: R$48.088,47; 

• Operadoras: R$31.078,73; 

• GOL: R$14.802,32; 

• MOVILE: R$2.221,82 

Tais números demonstram valores baixos se comparados aos repasses 

realizados da empresa MOVILE para EDITORA GOL. 

 



 

  

Página 338/421 

 

 

/img_item03Arrecadacao06.E01/vol_vol3/OLD/Arquivos do Outlook/ale@golgrupo.com.br - 

Alessandro.pst>>Início do arquivo de dados do Outlook/Caixa de Entrada/Relatório de 

desempenho - 27/01/2016 - Bíblia no Celular/27jan_Grafico Gol Vivo Movile_BC.pdf 
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17.4. Os repasses milionários da MOVILE para a EDITORA GOL. 

 

Pela análise das movimentações bancárias do Grupo Gol, entre 2014 e janeiro de 

2016, a EDITORA GOL recebeu R$ 41.681.501,37 da empresa MOVILE INTERNET SA, 

valor próximo do que a empresa MOVILE recebeu do FINEP entre 2014 e 2017. Que o 

primeiro repasse do FINEP ocorreu em 23/07/2014, pouco antes da assinatura do 

contrato referente NUVEM DE LIVROS. 

 

 

  
 

              

                

                

                

                

Contrato Data Assinatura 
Prazo 

Utilização 
Proponente UF Valor Finep Data Liberação Valor Liberado 

09.14.0021.00 29/05/2014 29/05/2017 Movile Internet Móvel SA SP 45.150.000,00  21/11/2016 7.526.505,00  

09.14.0021.00 29/05/2014 29/05/2017 Movile Internet Móvel SA SP 45.150.000,00  11/05/2017 7.521.990,00  

09.14.0021.00 29/05/2014 29/05/2017 Movile Internet Móvel SA SP 45.150.000,00  16/06/2015 7.526.505,00  

09.14.0021.00 29/05/2014 29/05/2017 Movile Internet Móvel SA SP 45.150.000,00  23/07/2014 7.526.505,00  

09.14.0021.00 29/05/2014 29/05/2017 Movile Internet Móvel SA SP 45.150.000,00  28/01/2016 7.526.505,00  

 

 Ocorreram os seguintes repasses para a EDITORA GOL: 

EDITORA GOL LTDA 15/01/2014 832.720,23 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 13/02/2014 752.654,62 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 13/03/2014 1.058.918,94 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 15/04/2014 1.050.814,08 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 13/05/2014 1.119.116,03 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 13/06/2014 1.178.957,83 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 16/07/2014 1.276.356,36 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 13/08/2014 1.276.356,36 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 13/08/2014 100.871,27 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 13/08/2014 100.871,27 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 13/08/2014 11.503,32 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 15/09/2014 596.931,28 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 15/09/2014 219.258,28 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 15/09/2014 134.737,77 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 
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EDITORA GOL LTDA 14/10/2014 1.211.152,37 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 14/10/2014 259.422,42 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 13/11/2014 1.401.771,29 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 13/11/2014 309.992,22 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 16/12/2014 1.326.720,26 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 16/12/2014 353.194,45 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 13/01/2015 1.569.938,51 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 13/01/2015 408.052,24 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 13/02/2015 1.569.938,51 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 13/02/2015 408.052,23 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 16/03/2015 1.611.109,81 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 16/03/2015 507.806,94 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 14/04/2015 1.594.940,86 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 14/04/2015 507.297,32 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 18/05/2015 1.326.464,49 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 18/05/2015 442.394,26 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 17/06/2015 1.605.532,42 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 17/06/2015 500.375,41 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 14/07/2015 1.401.230,38 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 14/07/2015 472.075,90 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 20/08/2015 1.426.833,99 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 20/08/2015 501.153,99 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 21/09/2015 1.265.426,84 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 21/09/2015 491.446,79 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 14/10/2015 1.297.716,83 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 14/10/2015 474.664,39 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 24/11/2015 1.588.443,91 D MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 24/11/2015 1.147.932,51 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 24/11/2015 1.147.932,51 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 24/11/2015 440.511,40 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 24/11/2015 440.511,40 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 18/12/2015 983.294,23 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 18/12/2015 439.028,31 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 18/12/2015 60.284,13 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 18/01/2016 987.175,03 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

EDITORA GOL LTDA 18/01/2016 491.615,18 C MOVILE INTERNET MOVEL SA 

  41.681.501,37   

 

Encontrou-se no MATERIAL 2873/16 - LAUDO 1218/16 SETEC/PR e-mail no qual 

ALESSANDRA do Grupo Gol e MARIANA da empresa MOVILE marcam reunião entre 

JONAS SUASSUNA e FABRICIO BLOISI DA ROCHA, da MOVILE, para dia 24/07/2014, um 

dia após a data de liberação da primeira parcela do FINEP. 
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Assunto: RES: Reunião com Jonas e Fabricio  
De: Alessandra Alcantara alessandra@golgrupo.com.br 
Para:  'Mariana Rossi' mariana.rossi@movile .com;  
Envio:  16/07/2014 15:39:42 

 

Ok 

Confirmado dia 24/07, as 16hs aqui em nossa sede. 

 Obrigada 

  Alessandra Alcantara Oliveira         

www.golgrupo.com.br 

Tel. + 55 (21) 2432-2600 

Fax. +55 (21) 2482-2700 

Av. Pref. Dulcidio Cardoso nº 4225 

Barra da Tijuca - RJ - Cep:22793-011 

  

De: Mariana Rossi [mailto:mariana.rossi@movile.com]  
Enviada em: quarta-feira, 16 de julho de 2014 12:07 
Para: 'Alessandra Alcantara' 
Assunto: Reunião com Jonas e Fabricio 

  

Oi Alessandra, tudo bem? 

Cosnegui falar com o Fabricio agora cedo e ele consegue ir no dia 24/07 às 16 horas, vocês tem 

agenda para recebe-lo? 

Podemos agendar? 

Mariana Rossi  
Secretária Executiva - Presidência 
tel: +55 (19) 3518.5551 
cel: +55 (19) 9741.6419 
skype: marianarossi2 
movile.com 

  

 /img_item01Arrecadacao01.E01/vol_vol3/Users/alessandra/AppData/Local/Microsoft/Outloo

k/alessandra@golgrupo.com.br.pst>>Início do arquivo de dados do Outlook/[Gmail]/E-mails 

enviados/RES: Reunião com Jonas e Fabricio 

 

Em outro e-mail do MATERIAL 2873/16 - LAUDO 1218/16 SETEC/PR, foi possível 

encontrar um bilhete de embarque em nome de FABRICIO BLOISI ROCHA para o dia 
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24/07/2014 do Rio de Janeiro (sede da Gol), tendo como destino a cidade de Campinas, 

sede da empresa Movile. 

 

/img_item01Arrecadacao01.E01/vol_vol3/Users/alessandra/Documents/Arquivos do 

Outlook/Outlook.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados/ajuda/Bilhete Fabricio.pdf 

 

 Pesquisas na internet revelaram que a empresa MOVILE INTERNET MOVEL SA 

surgiu na cidade de Campinas/PR, dentro da CIATEC ´Companhia de Desenvolvimento 

de Alta Tecnologia de Campinas. 

“A Cia de Desenvolvimento do Pólo de Alta Tecnologia de Campinas (CIATEC) é uma 

empresa de economia mista, cuja a principal acionista é a Prefeitura Municipal de 

Campinas. A CIATEC participa ativamente no planejamento e na execução da política de 

ciência e tecnologia da administração pública das diversas esferas governamentais 

especialmente a municipal, tendo também a incumbência de gerir duas áreas da cidade, 

destinadas a instalação de empresas e organizações nacionais e estrangeiras, de 

pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, denominadas de Polos de Alta 

Tecnologia I e II”. Disponível em: https://www.linkedin.com/company/10014146/ 
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“Originalmente a Movile era chamada de Intraweb e foi fundada em 1998 por dois 

estudantes da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Fabricio Bloisi e Fábio 

Póvoa, na cidade de Campinas. A Intraweb surgiu a partir da incubadora da Prefeitura 

Municipal de Campinas, na CIATEC e tinha como objetivo criar intranets corporativas. 

Em 2001, a Intraweb foi absorvida pelo site GoWap, a primeira empresa a receber 

capital da Rio Bravo Investimentos. Este foi o nascimento da GoWapCorp, companhia 

que atuava no campo das soluções corporativas de dados de mercado por meio de 

celulares. 

Em 2002, a GoWapCorp alterou seu nome para Compera. 

Durante 2003 e 2004, a empresa mudou seu modelo de negócios, passando do software 

para a prestação de serviços³. O foco foi transferido do mercado corporativo para 

concessionárias e clientes finais, com serviços como vídeo, jogos e música para celulares. 

Em 2007, a Compera fundiu-se com a nTime, uma empresa de serviços de telefonia 

celular no Rio de Janeiro, criando a ComperanTime⁴. No mesmo ano, a empresa de 

marketing móvel Movile, criada por Eduardo Henrique, foi adquirida. 

Em 2008, a MIH Holdings, do grupo de mídia sul-africano Naspers se interessou pela 

ComperanTime⁵ e se tornou o acionista minoritário da empresa. 

Em 2009, a ComperanTime anunciou sua fusão com a Yavox⁶. A Yavox tornou-se 

subsidiária integral da ComperanTime, mas ambas as empresas e suas respectivas 

marcas comerciais continuaram atuando separadamente por vários meses”. Disponível 

em: (https://pt.wikipedia.org/wiki/Movile) 

Pesquisas na internet revelam que entre os anos de 2005 e 2013, a CIATEC teve 

como presidente Luiz Carlos Rocha Gaspar. 

Ainda de acordo com pesquisas, LUIZ CARLOS ROCHA GASPAR foi investigado na 

Operação Lava Jato devido a vínculos com o ex-ministro JOSÉ DIRCEU. De acordo com 

as consultas, JOSÉ DIRCEU E LUIZ CARLOS seriam amigos desde a época de militância 

durante o regime militar. LUIZ também estaria vinculado com as empresas MANZOLLI & 

OLIVEIRA LTDA e MANZOLLI CONSULTORIA EMPRESARIAL, as quais teriam recebidos 
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repasses da empresa JD – ASSESSORIA E CONSULTORIA. (RAPJ 509 – LUIZ EDUARDO – 

PARTE 2.pdf) 

Cabe ressaltar que foi possível encontrar o nome de FABRÍCIO BLOISI no 

Relatório de Polícia Judiciária 868/15 – Operação Lava Jato 09, no qual figura como sócio 

do investigado LUIS CAMPOS BARBOSA DA SILVA, operador/lobista que se chegou após 

delação premiada de Pedro Barusco. FABRICIO e LUIS seriam sócios na empresa AMPLA 

SERVIÇOS E ACESSORIA CONTÁBIL de acordo com o relatório. 

Lembramos, por fim, que a informação IPEI nº PR20160006 de 16 de março de 

2016, da Receita Federal detectou: 

“(...) 

JONAS SUASSUNA informa em suas declarações de imposto de renda 

que, em dezembro de 2011, constituiu a empresa  GOL  MOBILE  

EUROPA  SL,  localizada  na Espanha.  

Cabe apontar que, conforme notícias vinculadas na internet, a GOL 

MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

LTDA foi constituída para gerir a comercialização de um aplicativo de 

e-books chamado Nuvem de Livros que é oferecido pela operadora de 

telefonia VIVO.  Ainda de acordo com as notícias, a GOL MOBILE 

PRODUTOS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

pagaria à  G4  ENTRETENIMENTO  E  TECNOLOGIA DIGITAL LTDA., CNPJ 

06.287.942/0001-89, empresa da qual FABIO LUIS LULA DA SILVA é 

sócio, pelo desenvolvimento e suporte desse aplicativo. 

Há ainda informações que JONAS SUASSUNA teria sido beneficiado 

com a edição da Lei nº 12.244/2010 que obrigou  todas  as  instituições  

de  ensino  públicas  e privadas a possuir, até 2020, pelo menos uma 

biblioteca com no mínimo um título por aluno, sendo que a coleção 

poderia existir “em qualquer suporte”, abrindo margem para 

bibliotecas virtuais. 
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No ano-calendário de 2011, JONAS LEITE SUASSUNA FILHO informou 

na declaração de imposto de renda a participação societária nas 

seguintes empresas: 

• 1.581,00  QUOTAS  NA  EMPRESA  GOL  MOBILE  EUROPA  S.L, 

LOCALIZADA  NA  ESPANHA,  TRANSFERIDO  O  VALOR  DE  51.000,00 

EUROS  (R$  128.010,00)  EM  13  DE  DEZEMBRO  DE  2011  PARA 

INTEGRALIZACAO DO CAPITAL; 

• 6.120  QUOTAS  NA  EMPRESA  GOL  MOBILE  LATIAMERICA  S/A, 

LOCALIZADA  NA  ARGENTINA,  SENDO  INTEGRALIZADAS  R$  1.530,36 

EM 10/03/2011, O RESTANTE A INTEGRALIZAR EM 2 ANOS. 

(...)” 

 

 Entre 2014 e 2016, anos que a EDITORA GOL recebeu possivelmente repasses da 

TELEFONICA via MOVILE, a GAMECORP coincidentemente recebeu repasses diretos da 

TELEFONICA totalizando R$581.118,93. 

GAMECORP S A 15/09/2014 52.359,31 C TELEFONICA BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 07/10/2014 27.137,88 C TELEFONICA BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 17/11/2014 28.252,28 C TELEFONICA BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 15/12/2014 28.010,48 C TELEFONICA BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 12/01/2015 28.659,16 C TELEFONICA BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 06/02/2015 28.659,16 C TELEFONICA BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 10/03/2015 32.910,99 C TELEFONICA BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 16/03/2015 28.659,16 C TELEFONICA BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 30/04/2015 30.738,95 C TELEFONICA BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 20/05/2015 31.044,30 C TELEFONICA BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 22/06/2015 31.075,86 C TELEFONICA BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 20/07/2015 31.412,68 C TELEFONICA BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 20/08/2015 34.883,47 C TELEFONICA BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 21/09/2015 33.453,77 C TELEFONICA BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 20/10/2015 33.500,00 C TELEFONICA BRASIL S.A. 

GAMECORP S A 23/11/2015 33.411,39 C TELEFONICA BRASIL S.A. 

GAMECORP 
S.A. 21/12/2015 33.468,72 C TELEFONICA BRASIL S.A. 

GAMECORP 
S.A. 20/01/2016 33.481,37 C TELEFONICA BRASIL S.A. 

  581.118,93   

 



 

  

Página 346/421 

 

 

18. REPASSES ANDRADE GUTIERREZ para PORTUGAL TELECOM 

  

O LAUDO 10/2016 – SETEC/SR/DPF/PR demonstra que a PORTUGAL TELECOM 

recebeu aproximadamente R$3.400.00,00 da ANDRADE GUTIERREZ: 

III.3.4 - Pagamentos a outras empresas prestadoras de serviços 

111.  Considerando  que  os  pagamentos  realizados  pela  Andrade  Gutierrez  a empresas 

investigadas suspeitas de lavagem de capitais foram contabilizados, de forma geral, nas contas 

contábeis “Alugueis” e “Prestação de serviços por PJ”, do grupo contábil “Custos e Despesas”, a 

perícia procedeu  à  compilação dos pagamentos efetuados a outras  empresas  e contabilizados 

nessas contas, detalhados nas subseções seguintes. 

112.  Registra-se  que  os  montantes  apresentados  nas  tabelas  desse  capítulo  se referem a 

valores aproximados, tendo em vista as  limitações relatadas nos parágrafos 19 e 20, bem como 

pelo fato de que há diversos registros de estornos nas contas objeto desse estudo. 

113.  Cumpre destacar também que os valores apresentados nessa seção se referem ao 

reconhecimento  contábil em contas de custo ou despesa, e correspondem a valores brutos, 

antes  das  retenções  na  fonte  de  tributos  e  contribuições  sociais.  Ou  seja,  os  valores 

efetivamente depositados em contas bancárias dos fornecedores são em valores  inferiores  aos 

apresentados nesse capítulo. 

... 

III.3.4.2  -  PAGAMENTOS  CONTABILIZADOS  COMO  “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ” 

116.  Foram  compilados  os  pagamentos  realizados  a  fornecedores/prestadores  de serviço  

contabilizados em contas de  prestação de serviços por PJ, especialmente nas rubricas 

“41011100011-Custo dos Serviços-Prestação  de  Serviços  por PJ”  e  “41021100011–Despesas 

Administrativas–Prestação  de serviços  por PJ”.  Adicionalmente,  efetuou-se uma classificação 

acerca  da  natureza  dos  serviços  prestados,  a  partir  da  descrição  contida  no  histórico  dos 

lançamentos contábeis. Os serviços prestados foram agrupados nas seguintes categorias: 

- Consultorias / Assessorias diversas; 

- Empresas no Exterior; 

- Eventos; 

- Publicidade / Marketing / Gráfica; 

- Serviços advocatícios / Assessoria jurídica; 

- Serviços de engenharia; 

- Serviços de informática / Software; 

- Outros serviços diversos / Serviços não especificados. 
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117.  Os  lançamentos  envolvendo  as  contas  “Prestação  de  Serviços  por  PJ”  estão 

detalhados  no  Apêndice  Q  deste  laudo,  em  mídia  anexa.  Os  principais  fornecedores 

beneficiários  dos  pagamentos  contabilizados  nessas  contas  estão  sintetizados  na  Tabela  

43. 

Em razão do extenso volume de dados, utilizou-se como ponto de corte  os lançamentos de 

valor superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 

Tabela 43: Fornecedores relacionados às contas de “Prestação de Serviços por PJ”. 

 

 

 O laudo deixa claro ainda que “os pagamentos apresentados nesse capítulo se  

referem àqueles  que  foram realizados diretamente pela Construtora Andrade Gutierrez,  

através da matriz e das filiais no Brasil, não englobando possíveis pagamentos efetuados 

pelas sucursais sediadas no exterior, tais como: Equador, Peru, Congo, Angola (Zagope), 

dentre outras”. 

 

19. REPASSES de MARCO NORCI SCHROEDER a KALIL BITTAR 

 

Outro fato ligado a KALIL BITTAR que chamou a atenção, foi o repasse que 

MARCO NORCI SCHROEDER realizou para KALIL BITTAR totalizando o montante de 

R$800.000,00 em uma semana. Tais repasses ocorreram entre 07/07/2014 e 

14/07/2014. 

 

Titular Banco Data Valor Op Remetente 

KALIL BITTAR 
BANCO DO 
BRASIL S.A. 07/07/2014 400000 C MARCO NORCI SCHROEDER 

KALIL BITTAR SANTANDER 10/07/2014 15000 C MARCO NORCI SCHROEDER 

KALIL BITTAR SANTANDER 11/07/2014 15000 C MARCO NORCI SCHROEDER 

KALIL BITTAR SANTANDER 11/07/2014 365000 C MARCO NORCI SCHROEDER 

KALIL BITTAR 
BANCO DO 
BRASIL S.A. 14/07/2014 5000 C MARCO NORCI SCHROEDER 

   R$800.000   

 

 Segundo o IPEI nº PR20160065 de 10/11/2016 – RFB/Copei/Espei na 9ª Região 

Fiscal, em pesquisas acerca da PDI e KALIL BITTAR: 
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“(...) Uma dívida que chamou a atenção foi obtida em julho/2014, junto a MARCO NORCI 

SHROEDER, CPF:  407.239.410-68, no valor de R$700.000,00.  Informa que esta  dívida  

foi  quitada  pela  cessão  de 49.000 cotas  da  empresa  BIT  BUSINESS  INTELLIGENCE  

EM  TECNOLOGIA PARA  TELECOM,  CNPJ:  21.792.953/0001-00,  compreendendo  o  

valor  total da dívida em  20.12.2015. Interessante observar que esta empresa foi 

constituída em 02.02.2015, pelo Sr.  Kalil Bittar com capital subscrito  e  integralizado  

de  R$  80.000,00 dividido em 80.000 cotas de R$ 1.000,00 cada cota, conforme 

documento de constituição protocolado na JUCESP. 

Conforme noticiado nos meios de comunicação consta que Marco Norci Schroeder 

assumiu como CEO da OI S.A. em 10.06.2016. 

Esta transação foi  declarada  na  DIRPF  do  AC2015,  conforme abaixo: 
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(...)” 

 Assim, causou grande estranheza uma empresa fundada em 02/02/2015, com o 

mesmo endereço de outras empresas (R Viscondessa De Campinas, 239, Nova 

Campinas, Campinas – mesmo endereço da PDI), com capital social de apenas R$ 

80.000,00 conseguir comprador disposto a comprar aproximadamente 61% do seu 

capital por R$700.000,00 em 20/12/2015, ainda mais levando em consideração do fato 

da empresa possuir menos de um ano de existência. 

Mais estranheza provocou ao verificar no sistema SIMBA que tais repasses 

ocorreram entre 07/07/2014 e 14/07/2014, aproximadamente 7 meses antes da 

fundação da empresa. 

 

Titular Banco Data Valor Op Remetente 

KALIL BITTAR 
BANCO DO 
BRASIL S.A. 07/07/2014 400000 C MARCO NORCI SCHROEDER 

KALIL BITTAR SANTANDER 10/07/2014 15000 C MARCO NORCI SCHROEDER 

KALIL BITTAR SANTANDER 11/07/2014 15000 C MARCO NORCI SCHROEDER 

KALIL BITTAR SANTANDER 11/07/2014 365000 C MARCO NORCI SCHROEDER 

KALIL BITTAR 
BANCO DO 
BRASIL S.A. 14/07/2014 5000 C MARCO NORCI SCHROEDER 

   R$800.000   

 

 Pesquisa na rede social LinkedIN demonstra que entre Julho de 2014 e Junho de 

2016, MARCO NORCI SHROEDER foi Diretor Admistrativo Financeiro da empresa OI S/A, 

sendo posteriormente promovido a CEO da OI S/A. Coincidentemente, o mês de julho 

de 2014, que consta como o inicio de sua carreira como Diretor Admistrativo Financeiro 

da empresa OI S/A, foi o mesmo mês da transferência de R$800.000,00 para KALIL 

BITTAR. MARCO SCHROEDER também aparece ligado a Portugal Telecom entre 2014 e 

2015. Tal coincidência levantou a dúvida de que tal repasse poderia ser uma 

contrapartida sobre a influência de KALIL BITTAR na nomeação de SCHROEDER para o 

novo cargo. 

A seguir, de acordo com buscas na internet, foi possível identificar a trajetória de 

MARCO SCHROEDER: 
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 (http://www.mundodigital.net.br/index.php/noticias/telecomunicacoes/6434-

marco-schroeder-assume-a-presidencia-da-oi) e (https://www.linkedin.com/in/marco-

schroeder-6a2a661a/) 

• 2002 até 2011 - Diretor de Controladoria OI/TELEMAR e Controller Director da 

Telemar Norte Leste(TNL); 

• 2011 até 2014 – CFO da CONTAX; 

• 2014 - retornou para a empresa como Diretor Financeiro Internacional, tendo 

atuado também como CFO da PT Portugal;  

• 2016 - Diretor Presidente da Oi, que também cumulará as funções de Diretor 

Administrativo Financeiro; 

 

De acordo com fontes abertas, em 04/01/2007, quando ainda era diretor da 

Telemar, Marco Schroeder foi nomeado pelo presidente da Andrade Gutierrez, Otávio 

Azevedo, como conselheiro da empresa GAMECORP S/A.  

Em 2011, MARCO foi nomeado para direção da CONTAX, empresa de tele 

atendimento controlada então pela ANDRADE GUTIERREZ pouco tempo após a 
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instalação da antena de telefonia celular no sítio de Atibaia/SP. A empresa se tornou 

investigada na Operação Lava Jato. 

Pesquisas na internet relativas à MARCO NORCI SCHROEDER mostram: 

  

http://www1.folha.uol.com.br/poder/852109-oi-eleva-repasse-a-empresa-

deficitaria-de-filho-de-lula.shtml 

 

https://corruptionschema.wordpress.com 

 

 Aqui vale ressaltar que em 2011, mesmo ano do episódio da antena, MARCO 

SCHROEDER deixa a Direção de Controladoria da OI/SA para ser CFO DA CONTAX. De 

acordo com a reportagem abaixo, pode verificar a nomeção se deu em 27/04/2011, 
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aproximadamente após um mês da troca de e-mail sobre a antena, aparentando que tal 

ascensão profissional de MARCO SCHROEDER ocorreria mediante influência de KALIL 

BITTAR e do grupo ligado a GAMECORP/GOL. 

 

 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/04/contax-nomeia-novo-diretor-de-

financas.html 
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http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/12/1845686-empresa-de-filho-de-lula-

recebeu-r-103-milhoes-aponta-laudo-da-pf.shtml 

As duas reportagens a seguir chamam atenção pois são do ano de 2014, ano que 

ocorreram os repasses totalizando R$800.000,00 de MARCO NORCI SCHROEDER para 

KALIL BITTAR. Embora demonstrando problemas financeiros, a OI continuava realizando 

elevados repasses para GAMECORP. 

 

Matéria datada em julho de 2014: https://jornalggn.com.br/noticia/a-dificil-vida-

da-oi-em-2014 
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https://exame.abril.com.br/negocios/a-polemica-novela-da-oi-da-sua-criacao-

a-divida-de-r-65-bi/ 

 

Assim, pouco tempo após receber os valores originários das transferências 

realizadas por MARCOS SCHROEDER (julho de 2014), KALIL BITTAR travou o seguinte 

diálogo com OTAVIO MARQUES, de acordo com o RELATÓRIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 

882/2015 ANÁLISE DE MÍDIA APREENDIDA (EQP SP 02 (LJ14)) assinado pelo APF DI 

BERNARDI, o que demonstra certa intimidade entre os interlocutores: 

Participants
 

 
Conta do Itunes Otavio  otavioa@me.com 

Kalil BITTAR  +5521976233491 

 
Conversation - Instant Messages 
 

 
####    Source AppSource AppSource AppSource App    FromFromFromFrom    ToToToTo    All timestampsAll timestampsAll timestampsAll timestamps    ContentContentContentContent    DeleteDeleteDeleteDelete    
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1 iMessage: 

otavioa@me.com 

otavioa@me.com

Conta do Itunes 

Otavio 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

24/09/2014 

23:13:51(UTC+0) 

Delivered: Delivered: Delivered: Delivered: 

24/09/2014 

23:13:52(UTC+0) 

 

Body: Body: Body: Body:  

Kalil passe por lá as 

9:30' ok?    

 
 

 

 

 2 

iMessage: 

otavioa@me.com 

 

 

 

 

  

otavioa@me.com

Conta do Itunes 

Otavio 

 

 

 

 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

24/09/2014 

23:14:24(UTC+0) 

Delivered: Delivered: Delivered: Delivered: 

24/09/2014 

23:14:25(UTC+0) 

 

Body: Body: Body: Body:  

Praia de Botafogo 

186, 20*andar    

 
 

  

 

3 iMessage: 

otavioa@me.com 

+5521976233491 

Kalil BITTAR 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

24/09/2014 

23:15:19(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

24/09/2014 

23:23:13(UTC+0) 

 

Body: Body: Body: Body:  

Ok    

Um cafezinho 

Abs 

 
 

 

 
SMS Messages 
 

 
####    FolderFolderFolderFolder    PartyPartyPartyParty    TimeTimeTimeTime    StatusStatusStatusStatus    MessageMessageMessageMessage    DeleteDeleteDeleteDelete    

1 Inbox FromFromFromFrom 

+5521976233491 

Kalil BITTAR 
 

24/09/2014 

21:37:38(UTC+0) 
 

Read Otavio 

 

Amanha a hora que vc desejar 

Abs 

 

Kalil 

 

 
Comentário:  Destacam-se mensagens e SMS de Otávio Marques e 

Kalil Bittar que sugerem a realização de encontro. Kalil Bittar possivelmente se 
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refere ao irmão de Fernando Bittar. Segundo dados abertos, ambos seriam 
sócios de Fábio Luis (“Lulinha”) na FFK empreendimentos e na Gamecorp. 
Kalil Bittar seria ainda sócio do sítio em Atibaia que seria usado por Lula e teria 
sido reformado pela OAS3. (...)” 
 

 

 Relacionado a MARCO NORCI SCHROEDER, também foi encontrado no 
RELATÓRIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 882/2015 ANÁLISE DE MÍDIA APREENDIDA (EQP 
SP 02 (LJ14)), assinado pelo APF DI BERNARDI os seguintes trechos: 
 

 
 

60 iMessage +552188130207

OTAVIO-

ADRIANA 

AZEVEDO 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

03/10/2012 

01:15:53(UTC+0) 

Delivered: Delivered: Delivered: Delivered: 

03/10/2012 

01:15:56(UTC+0) 

Attachments: Attachments: Attachments: Attachments:  

 

Edinho 

PT SP.vcf 
 

   

  

 

61 iMessage +552188130207

OTAVIO-

ADRIANA 

AZEVEDO 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

03/10/2012 

01:16:10(UTC+0) 

Delivered: Delivered: Delivered: Delivered: 

03/10/2012 

01:16:11(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

Recebeu o contato? Nao falei, fala 

você.    

 
 

 

62 iMessage +556181312700 

JOSE Luiz 

SIMAO(TEREZA) 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

03/10/2012 

09:46:27(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

03/10/2012 

10:24:11(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

Ok    

 
 

 

63 iMessage +556181312700 

JOSE Luiz 

SIMAO(TEREZA) 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

03/10/2012 

12:03:12(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

03/10/2012 

12:03:59(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

Preciso 5 m antes de vc falar c caipira 

amanha. Vc me chama?    

 
 

 

                                                           
3 http://www.istoe.com.br/colunas-e-
blogs/coluna/426808_AMIGOS+AMIGOS+NEGOCIOS+A+PARTE  e 
http://www.oantagonista.com/posts/os-laranjas-de-lula-e-de-lulinha 
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64 iMessage +552188130207

OTAVIO-

ADRIANA 

AZEVEDO 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

03/10/2012 

12:04:05(UTC+0) 

Delivered: Delivered: Delivered: Delivered: 

03/10/2012 

12:04:05(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

Ok    

 
 

 

65 iMessage +556181312700 

JOSE Luiz 

SIMAO(TEREZA) 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

04/10/2012 

15:25:52(UTC+0) 

ReadReadReadRead: : : : 

04/10/2012 

15:27:00(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

Ja esta em BSB?    

 
 

 

66 iMessage +556181312700 

JOSE Luiz 

SIMAO(TEREZA) 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

04/10/2012 

23:30:08(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

05/10/2012 

02:05:58(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

1111----    bloa 2bloa 2bloa 2bloa 2----sistel 3sistel 3sistel 3sistel 3----gilles p mimgilles p mimgilles p mimgilles p mim----4444----pb nao pb nao pb nao pb nao 

quer ver schroederquer ver schroederquer ver schroederquer ver schroeder agora. Vc precisa 

fechar isso c ele ok?    

 
 

 

 
Comentário:  No dia 03/10/2012 Otávio encaminha o anexo “Edinho 

PT SP.vcf”, abaixo colacionado. Em seguida pergunta se recebeu o contato e 
avisa que não falou. José Luiz responde ok.  

Possivelmente se refere à Edinho Silva atualmente Ministro-chefe 
da Secretária de Comunicação Social. 
 

 

Posteriormente, ainda no dia 03/10/2012, José Luiz envia mensagem 

dizendo que precisa de 5 minutos antes de Otávio falar com Caipirão no dia seguinte. 
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No dia 04/10/2012 José Luiz envia mensagem para Otávio perguntando se 

ele já está em Brasília, o que podeiria sugerir que o encontro com “Caipirão” seria em 

Brasília. Posteriormente envia outra mensagem com os assunto que Otávio “precisa 

fechar c ele”: “1- bloa 2-sistel 3-gilles p mim-4-pb nao quer ver schroeder agora.”  

Conforme destacado anteriormente, possivelmete os interlocutores 

utilizam a sigla PB para se referir ao então Ministro Paulo Bernardo. Quanto a 

Schroeder, é possivel que se refira a Marco Schroeder que assumiu a presidência da 

Contax no lugar de Michel Sarkis. 

 
 
 
 

67 iMessage +556181312700 

JOSE Luiz 

SIMAO(TEREZA)
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

08/10/2012 

18:42:08(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

08/10/2012 

19:01:23(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

 Vamos fazer uma reunião de 

avaliação pos eleição    

 
 

 

68 iMessage +556181312700 

JOSE Luiz 

SIMAO(TEREZA)
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

08/10/2012 

18:43:24(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

08/10/2012 

19:01:23(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

Com Pedro? Já começaram as 

ligações. JL     

 
 

 

69 iMessage +552188130207

OTAVIO-

ADRIANA 

AZEVEDO 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

08/10/2012 

19:01:41(UTC+0) 

Delivered: Delivered: Delivered: Delivered: 

08/10/2012 

19:01:44(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

Vou falar com ele.    
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70 iMessage +556181312700 

JOSE Luiz 

SIMAO(TEREZA)
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

18/10/2012 

00:06:24(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

18/10/2012 

01:43:55(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

Qdo der me liga. Abs. JL     

 
 

 

71 iMessage +556181312700 

JOSE Luiz 

SIMAO(TEREZA)
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

19/10/2012 

17:29:45(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

19/10/2012 

19:42:00(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

Pedro ok 0,3 só c potiguar! Disse q Pedro ok 0,3 só c potiguar! Disse q Pedro ok 0,3 só c potiguar! Disse q Pedro ok 0,3 só c potiguar! Disse q 

entende mas chegou no limite e nao entende mas chegou no limite e nao entende mas chegou no limite e nao entende mas chegou no limite e nao 

quer stressar c o chefe. Vou acertar c quer stressar c o chefe. Vou acertar c quer stressar c o chefe. Vou acertar c quer stressar c o chefe. Vou acertar c 

schroeder ok?schroeder ok?schroeder ok?schroeder ok?    

 
 

 

72 iMessage +552188130207

OTAVIO-

ADRIANA 

AZEVEDO 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

19/10/2012 

19:42:09(UTC+0) 

Delivered: Delivered: Delivered: Delivered: 

19/10/2012 

19:42:21(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

Ok    

 
 

 

73 iMessage +556181312700 

JOSE Luiz 

SIMAO(TEREZA)
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

30/10/2012 

13:30:40(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

30/10/2012 

14:00:54(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

Vem hoje a BSB?    

 
 

 

74 iMessage +556181312700 

JOSE Luiz 

SIMAO(TEREZA)
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

30/10/2012 

14:06:55(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

30/10/2012 

17:34:09(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

Ok    

 
 

 

75 iMessage +556181312700 

JOSE Luiz 

SIMAO(TEREZA)
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

31/10/2012 

21:17:52(UTC+0) 

Read: Read: Read: Read: 

31/10/2012 

22:02:23(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

    

Sávio informou a João deus q Sarney 

pediu  a PB recondução do moca   Nao 

sei se é noticia antiga  ou atual. Sabe 

de algo? 
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76 iMessage +552188130207

OTAVIO-

ADRIANA 

AZEVEDO 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

31/10/2012 

22:02:51(UTC+0) 

Delivered: Delivered: Delivered: Delivered: 

31/10/2012 

22:02:55(UTC+0) 

Body: Body: Body: Body:  

Ele pediu a Patroa    

 
 

 

77 iMessage +556181312700 

JOSE Luiz 

SIMAO(TEREZA)
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

31/10/2012 

22:06:54(UTC+0)    

Read: Read: Read: Read: 

31/10/2012 

22:10:10(UTC+0)    

    

Body: Body: Body: Body:  

Ai fica difícil pq ela tem q aprovar até 

dez/12  MP das Elétricas- Relator 

Renan- orçamento da União, royalties, 

aumento do judiciário , etc e tudo 

passa pelo senado e congresso ambos 

presididos por Sarney     
 

 

78 iMessage +552188130207

OTAVIO-

ADRIANA 

AZEVEDO 
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

31/10/2012 

22:11:13(UTC+0)    

Delivered: Delivered: Delivered: Delivered: 

31/10/2012 

22:11:14(UTC+0)    

Body: Body: Body: Body:  

Pois é e o RENAM, JUCÁ e GIM, são 

FUNDAMENTAIS. Abs    

 
 

 

79 iMessage +556181312700 

JOSE Luiz 

SIMAO(TEREZA)
 

 Timestamp: Timestamp: Timestamp: Timestamp: 

12/11/2012 

23:58:11(UTC+0)    

Read: Read: Read: Read: 

13/11/2012 

00:12:16(UTC+0)    

Body: Body: Body: Body:  

To saindo do Gim   Assunto bigoduda 

avançou p pior. Sugiro q vc Detalhe c 

ele na quarta. Esse assunto e nossa 

relacao  q ta ruim c o parceiro dele. 

Abs. JL     

 
 

 

 
Comentário:  No dia 08/10/2012 José Luiz envia mensagens 

perguntando se vão fazer reunião de avaliação pós eleição com Pedro e avisa 
que já começaram as ligações. Otávio avisa que vai falar com ele. Conforme 
informação disponível no site do TSE4, as eleições municipais em 2012 foram 
nos dias 07/10/2012 (1º turno) e 28/10/2012 (2º turno). Assim, possivelmente, 
se refere a avaliação pós 1º turno. 

No dia 19/10/2012 José Luiz envia mensagem dizendo “Pedro ok 
0,3 só c potiguar! Disse q entende mas chegou no limite e nao quer stressar c 
o chefe. Vou acertar c schroeder ok?” É possível que se refi ra a novo 
financiamento para o 2º turno via Contax, já que Jo sé Luiz diz que vai 
acertar com Schroeder . 
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No dia 31 José Luiz envia mensagem avisando que “Sávio informou 
a João deus q Sarney pediu  a PB recondução do moca   Nao sei se é noticia 
antiga  ou atual. Sabe de algo?”. Otáio responde que ele pediu a Patroa. 

Em seguinda José Luiz diz que assim fica difícil por que ela tem que 
aprovar até dez/12 MP das Elétricas – Relator Renan, orçamento da União, 
royalties, aumento do judiciário, etc e tudo passa pelo senado e congresso 
ambos presididos por Sarney. Otávio responde que RENAM, JUCÁ e GIM são 
FUNDAMENTAIS (destaque no original). 

No dia 12/11/2012 José Luiz avisa que está saindo do GIM e 
assunto bigoduda avançou para pior. Sugere que Otavio detalhe com ele na 
quarta esse assunto e a relação deles que está ruim com o parceiro dele. 

Conforme notícias abaixo colacionadas, Otávio e José Luiz 
possivelmente se referem à recondução de Emília Ribeiro à Anatel. PB 
possivelmente se refere ao então Ministro Paulo Bernardo, Sarney ao Senador 
José Sarney e Patroa possivelmente à Presidente Dilma Rousseff. 

 

 
(http://www.telesintese.com.br/bernardo-admite-a-possibilidade-de-reconducao-da-emilia-a- 

(...)” 
 

 

 Por fim cabe salientar que em 08/08/2013, MARCO SCHROEDER recebeu da 

CONTAX S/A, e-mail com a divulgação dos resultados referente ao segundo trimestre de 

2013 da referida empresa. No dia seguinte, SCHROEDER encaminha tal e-mail para KALIL 

BITTAR. 

 Ainda em 09/08/2013, KALIL BITTAR encaminha este e-mail para JOSÉ EDGARD 

BUENO, com cópias para PRISCILA BITTAR e FERNANDO BITTAR, avisando JOSÉ que estas 

informações foram repassadas por MARCOS SCHROEDER e que o mesmo já havia 

recebido uma proposta ligada a JOSÉ. 

 JOSÉ avisa KALIL que teria encaminhado a proposta, mas que a CONTAX estaria 

negociando uma redução dos valores, no que é repreendido por KALIL, o qual diz que na 

CONTAX, a discussão é feita com o SCHROEDER e que seria um erro JOSÉ enviar a 

proposta sem KALIL saber. 
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 KALIL ainda fala, “Estamos juntos nisso, não é mesmo...!!!! Afinal de contas, eu 

converso com os acionistas”, demonstrando que participa junto com JOSE EDGARD 

BUENO de uma negociata com a CONTAX e deixa claro que seria ele o responsável por 

negociar com os acionistas. Acredita-se que os acionistas a que se refere seja ANDRADE 

GUTIERREZ e LA FONTE (Grupo Jereissati). 

 Posteriormente encaminha e-mail para PRISCILA e FERNANDO BITTAR falando 

que JOSÉ EDGAR BUENO não devia enviar proposta para empresa CONTAX sem eles 

saberem e ainda fala “E se o Marco desejasse incluir algo?”, aparentando se tratar de 

MARCO NORCI SCHROEDER. 

 Até o presente não foi possível verificar sobre qual negócio o grupo negociava, 

porém fica clara a influência que KALIL BITTAR exercia junto aos acionistas da OI S/A (AG 

e LF). Material 1789/16 - INF153/16 SETEC/PR 

Assunto: Fwd: RES: ENC: Divulgação dos Resultados d o 2T13 
De: Kalil Bittar <kbittar@mac.com> 
Para: Fernando Bittar <fbittar@golgrupo.com.br>, Priscilla Bittar <pbittar@msn.com> 
Envio: 09/08/2013 17:34:29 

 

O Zé Edgard não deveria mandar proposta para a Contax sem a gente saber..... 

E se o Marco desejasse incluir algo ? 

 
 
KALIL 

 
Início da mensagem encaminhada 

De: Kalil Bittar <kbittar@mac.com> 
Data:  9 de agosto de 2013 17:30:43 BRT 
Para:  Jose Edgard Bueno <jbueno@jbmlaw.com.br> 
Assunto:  Re: RES: ENC: Divulgação dos Resultados do 2T13  

Zé 

 

Ali na CONTAX a discussão a gente faz com Schoreder  

Vai por mim 

Erro em enviar sem a gente saber.... 

Estamos juntos nisso, não é mesmo...!!!! 

Afinal de contas, eu converso com os acionistas 
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E a gente deixa ingenuamente, o técnico dele reduzir. 

 
 
KALIL 

 
Em 09/08/2013, às 17:11, Jose Edgard Bueno <jbueno@jbmlaw.com.br> escreveu: 

Fala Kalil!! 

  

A Contax recebeu a proposta, mas estão negociando uma redução nos valores por nós 

apresentados. Estamos negociando com o jurídico deles. Vou te ligar na segunda para te 

atualizar de como anda essa negociação. Abração. 

  

  

<image002.png> 

De: Kalil Bittar [mailto:kbittar@mac.com]  
Enviada em: sexta-feira, 9 de agosto de 2013 16:53 
Para: Jose Edgard Bueno 
Cc: Fernando Bittar; Priscilla Bittar 
Assunto: Fwd: ENC: Divulgação dos Resultados do 2T13 

  

José 

  

Apenas para informes e conhecimento, resultados CONTAX from Marco Schoreder  

E o mesmo disse-me que já recebeu sua proposta. 

É fato? 

 

KALIL 

 

Início da mensagem encaminhada 

De: Marco Schroeder <marcosch@contax.com.br> 

Data: 9 de agosto de 2013 16:42:23 BRT 

Para: Kalil Bittar <kbittar@mac.com> 

Assunto: ENC: Divulgação dos Resultados do 2T13 

De: Contax RI [mz.contax@mzgroup.com] [mailto:noreply@mzvaluemonitor.com]  
Enviada em: quinta-feira, 8 de agosto de 2013 21:07 
Para: Marco Schroeder 
Assunto: Divulgação dos Resultados do 2T13  
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  <image003.jpg> 

Divulgação dos Resultados do 2T13  

  

Rio de Janeiro, 8 de Agosto, 2013 -  Contax Participações S.A. (BM&FBovespa: CTAX3, CTAX4 e 
CTAX11) anuncia hoje os resultados referentes ao segundo trimestre de 2013 (2T13). 

Para acessar o Release de Resultados, clique aqui. 
Para acessar a Planilha de Apoio, clique aqui. 

  

Teleconferência em Português  
9 de agosto de 2013  

  

Horário: 10h00 (Brasília) / 09h00 (US EST) 
Telefone de Conexão: +55 (11) 3728-5971   Código: Contax 

Webcast: www.contax.com.br/ri 

  

Replay: Disponível até 15 de agosto de 2013 
Telefone de Acesso: +55 (11) 3127-4999   Código: 63421702 

  

Contatos de RI:  
 
Marco Schroeder  - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 
Pedro Alvarenga d'Almeida - Gerente de Relações com Investidores 
Fábio Ornellas - Relações com Investidores 
 
Tel.:(21) 3131-0692 
E-mail: ri@contax.com.br  
Website: www.contax.com.br/ri  

Sobre a Contax  
O Grupo Contax é um dos maiores grupos globais de BPO (Business Process Outsourcing), líder no mercado brasileiro de Contact 
Center, especializado, de forma abrangente, na gestão do relacionamento com o consumidor (Customer Relationship Management - 
CRM). Com uma atuação consultiva e personalizada, o Grupo Contax dispõe de diferentes canais de comunicação voltados a atender, 
entender e satisfazer o consumidor final dos clientes que contratam os seus serviços. Atualmente, a maior parte de sua atividade está 
concentrada nos segmentos de Atendimento ao Consumidor, Recuperação de Crédito, Televendas, Retenção, Back-office, Serviços 
de Tecnologia e Trade Marketing. 

 

 

/img_19_25.E01/vol_vol7/Users/Fernando/Desktop/backup gol/2013/08/20130809-173429-

kbittar@mac_com-Fwd_RES_ENC_Divulgacao_dos_Resultados_do_2T13-1.eml 

 

 Por fim, cabe mencionar que JOSÉ EDGAR DA CUNHA BUENO FILHO é sócio das 

seguintes empresas: 
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• Strategia Empresarial do Brasil Ltda, CNPJ: 09.542.026/0001-36 

• J. Bueno e Mandaliti Sociedade de Advogados, CNPJ: 10.508.423/0001-70 

• A3 - Vaudeville Comercio de Alimentos e Bebidas Ltda, CNPJ: 10.730.344/0001-

00 

• P1 Comercio de Alimentos e Bebidas Ltda - ME, CNPJ: 10.734.308/0001-14 

• Semco-Mandaliti e Bueno, CNPJ: 11.723.925/0001-87 

• Jbr3 Participacoes e Empreendimentos Ltda, CNPJ: 15.695.399/0001-40 

• H1 Restaurantes e Participacoes S.A., CNPJ: 18.531.036/0001-67 

• Bueno e Rondina Advogados Associados, CNPJ: 19.233.144/0001-16 

• A4 - Comercio de Alimentos e Bebidas S.A., CNPJ: 23.240.573/0001-98 

• A5 - Comercio de Alimentos e Bebidas S.A., CNPJ: 23.541.686/0001-23 

• Conciliare - Servicos de Mediacao de Conflitos Ltda, CNPJ: 24.552.248/0001-23 

• A7 - Comercio de Alimentos e Bebidas S.A, CNPJ: 26.234.134/0001-60 

 

 

 

20. CONVERSÃO EM ATIVOS e outros destinos das RECEITAS do GRUPO GOL 

 

A seguir apresenta-se algumas transações imobiliárias e repasses suspeitos que 

coincidentemente ocorreram posteriormente a celebração de alguns contratos 

envolvendo empresas do grupo GOL e empresas do Grupo Telemar. Entre eles o 

contrato do "Clube Mais Bela" provavelmente firmado em 2008 entre a GOL MOBILE e 

a TELEMAR INTERNET LTDA e o contrato da Bíblia firmado em 09/01/2009, firmado 

entre a GOAL DISCO e a TNL PCS S/A. 

 

20.1. AQUISIÇÃO DA ILHA DOS MACACOS 

Em 09/11/2010, a IMOBILIÁRIA GOL adquire casa na Ilha dos Macacos por Valor: 

R$1.700.000,00. 
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“(...)

 

De acordo com informações presentes nas DIRPF de JONAS  LEITE 

SUASSUNA  FILHO,  esse  imóvel  foi  adquirido  em  1/10/2009  pelo  

valor  de R$  1.700.000,00,  conforme  Escritura  no  1º  Ofício  de Notas,  

livro  5190,  folha  71. Posteriormente, ele teria sido transferido para a 

IMOBILIÁRIA GOL sob o pretexto de aumento de capital social da 

empresa. (...)” (IPEI nº PR20160006 de 16 de março de 2016)  

 Análise do sistema SIMBA permitiu verificar a seguinte movimentação bancária 

próximo ao dia 01/10/2009: 

JONAS LEITE SUASSUNA FILHO 21/09/2009 56.000,00 C 

PJA 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA 

JONAS LEITE SUASSUNA FILHO 21/09/2009 56.000,00 C 

PJA 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA 

JONAS LEITE SUASSUNA FILHO 21/09/2009 48.000,00 C 

PJA 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 21/09/2009 375.400,00 C TNL PCS SA 

JONAS LEITE SUASSUNA FILHO 22/09/2009 56.000,00 D 
JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO 
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GOAL DISCOS LTDA ME 22/09/2009 563.100,00 C TNL PCS SA 

JONAS LEITE SUASSUNA FILHO 23/09/2009 152.000,00 C 

GOL MOBILE 
PRODUTOS E 
SERVICOS 

JONAS LEITE SUASSUNA FILHO 28/09/2009 50.000,00 C GOAL DISCOS LTDA 

JONAS LEITE SUASSUNA FILHO 28/09/2009 46.000,00 C GOAL DISCOS LTDA 

JONAS LEITE SUASSUNA FILHO 28/09/2009 23.000,00 C GOL MOBILE PR 

JONAS LEITE SUASSUNA FILHO 28/09/2009 8.015,00 C 

GOL MOBILE 
PRODUTOS E 
SERVICOS 

JONAS LEITE SUASSUNA FILHO 29/09/2009 100.000,00 C GOAL DISCOS LTDA 

JONAS LEITE SUASSUNA FILHO 29/09/2009 29.535,83 C GOAL DISCOS LTDA 

JONAS LEITE SUASSUNA FILHO 29/09/2009 29.535,83 C GOAL DISCOS LTDA 

JONAS LEITE SUASSUNA FILHO 01/10/2009 1.500.000,00 C 
JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO 

JONAS LEITE SUASSUNA FILHO 01/10/2009 1.500.000,00 D 
MARIA FIGUEIREDO 
DE CARVALHO 

JONAS LEITE SUASSUNA FILHO 02/10/2009 100.000,00 C GOAL DISCOS LTDA 

JONAS LEITE SUASSUNA FILHO 07/10/2009 50.000,00 C GOAL DISCOS LTDA 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 27/10/2009 661.642,50 C TNL PCS SA 

GOAL DISCOS LTDA ME 27/10/2009 563.100,00 C TNL PCS SA 

JONAS LEITE SUASSUNA FILHO 29/10/2009 96.000,00 C GOAL DISCOS L 

JONAS LEITE SUASSUNA FILHO 29/10/2009 96.000,00 C GOAL DISCOS LTDA 

JONAS LEITE SUASSUNA FILHO 29/10/2009 96.000,00 C GOAL DISCOS LTDA 

     

 

 Já de acordo com e-mail encontrado no Icloud de JONAS SUASSUNA. Neste 

PEDRO GENESCA avisa detalhes da escritura da ILHA DO MACACO e ainda informa 

JONAS que “o saldo, a ser pago no dia, mediante cheque administrativo, é de R$ 

1.530.000,00”, indicando com o termo “saldo, a ser pago” que possivelmente já teria 

ocorrido parte do pagamento da ilha. 

 Acertam que o montante a pagar seria de R$1.530.000,00 para Roberto Augusto 

Couto da Cunha. 

 JONAS então fala para ALESSANDRO SARGENTELI “ vamos transferir, 500 da 

editora, 500 da pja, 500 da gol records Pra minha conta e depois tranferir pra Imobiliaria, 

e emitir o cheque abaixo”. Tal fala deixa transparecer que os recursos para aquisição da 

ilha possivelmente seriam provenientes da OI, e que, após transferidos para conta 

pessoal de JONAS, este transferia para Imobiliária Gol que realizaria o pagamento. 
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De: Jonas Suassuna 

Data: 05/11/2010 10:22:21 

Para: Alessandro Sargenteli Sargenteli 

Assunto: Fwd: Res: Escritura Definitva Ilha Macacos 

  

    

Alessandro  
 
Vamos transferir  , 500 da editora , 500 da pja , 500 da gol records  
 
Pra minha conta e depois tranferir pra Imobiliaria , e emitir o cheque abaixo  
 
Jonas  
 
Sent from my iPad 
 
Begin forwarded message: 

From: Pedro Genescá <pedrogenesca@yahoo.com.br> 
Date: 5 de novembro de 2010 09h21min36s BRST 
To: Jonas Suassuna <jonassuassuna1@mac.com> 
Subject: Res: Escritura Definitva Ilha Macacos 

Prezado Dr. Jonas, 
O cheque deve ser feito em nome de: 
  
Roberto Augusto Couto da Cunha 
CPF 026.389.087-20 
  
Atenciosamente, 
Pedro Genescá 
  
__________________________ 
(0-55-21) 2242-7773 e 2242-7747  
 
 

De: Jonas Suassuna <jonassuassuna1@mac.com> 
Para: Pedro Genescá <pedrogenesca@yahoo.com.br> 
Enviadas: Sexta-feira, 5 de Novembro de 2010 9:11:41 
Assunto: Re: Escritura Definitva Ilha Macacos 

Ok 
 
Pode marcar , em nome de quem vamos fazer o cheque? 
 
Sent from my iPad 
 
On 05/11/2010, at 08:03, Pedro Genescá <pedrogenesca@yahoo.com.br> wrote: 

Prezado Dr. Jonas, 
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O André me informou ontem à noite que, em virtude do volume de documentos relativo ao 
inventário, o Cartório somente conseguirá aprontar a escritura deles, à qual a da Ilha está 
vinculada, na próxima segunda-feira, 8/11, às 15:00. 
  
Assim sendo, sugerem a assinatura da escritura definitva da Ilha dos Macacos para segunda-
feira, 8/11, às 17:00, no cartório, que fica no Citta América, 2º Piso, Loja 212 (18º Ofício de 
Notas). O senhor pode? 
  
O saldo, a ser pago no dia, mediante cheque administrativo, é de R$ 1.530.000,00 (um 
milhão, quinhentos e trinta mil reais). 
  
Atenciosamente, 
Pedro Genescá 

 

 

Análise na movimentação bancária do Grupo Gol permitiu verificar que JONAS 

SUASSUNA recebeu R$1.530.000,00 das empresas EDITORA GOL, GOL DISCOS e PJA 

EMPREENDIMENTOS em 05/11/2010 e na mesma data, repassou tais valores para 

Imobiliária Gol. 

 

GOL MOBILE 23/09/2010 375.400,00 C TNL PCS 

GOL MOBILE 28/09/2010 1.126.200,00 C TNL PCS 

GOL MOBILE 13/10/2010 375.400,00 C TNL PCS 

GOAL DISCOS 03/11/2010 600.000,00 C TNL PCS 

JONAS LEITE SUASSUNA 
FILHO 

05/11/2010 500.000,00 C EDITORA GOL LTDA 

JONAS LEITE SUASSUNA 
FILHO 

05/11/2010 500.000,00 C 
PJA EMPREENDIMENTOS 
LTDA 

JONAS LEITE SUASSUNA 
FILHO 

05/11/2010 530.000,00 C GOAL DISCOS LTDA 

GOAL DISCOS LTDA ME 05/11/2010 530.000,00 D 
JONAS LEITE SUASSUNA 
FILHO 

JONAS LEITE SUASSUNA 
FILHO 

05/11/2010 1.530.000,00 D IMOBILIÁRIA GOL LTDA 

IMOBILIÁRIA GOL LTDA 05/11/2010     1.530.000,00  C 
JONAS LEITE SUASSUNA 
FILHO 

 

 Apenas três dias depois, verificou-se na movimentação bancária transação via 

cheque no valor de R$1.530.000,00 que não possibilitou identificar o destinatário. 

IMOBILIÁRIA GOL LTDA 08/11/2010 
                       
1.530.000,00  D   BANCO REAL S/A 
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Vale ressaltar que em 03/11/2010, a GOAL DISCO recebeu repasses de 

R$600.000,00 da TNL PCS. 

GOAL DISCOS 
LTDA ME 03/11/2010 

TED       
04164616000159 

        
600.000,00  C TNL PCS SA 

 

Em 02/05/2012, a Imobiliária Gol adquiriu um terreno na Ilha dos Macacos em 

Angra dos Reis por R$72.500,00. 

 

Analisando a movimentação bancária pode-se verificar que em 02/05/2012 

houve repasse de R$72.500,00 de JONAS SUASSUNA para Imobiliária Gol. 

Que na mesma data, houve repasse da empresa GOAL DISCO para JONAS 

SUASSUNA no valor de R$72.500. 

GOAL DISCOS 
LTDA ME 02/05/2012 

 TRANSF VALOR 
P/ CONTA DIF 
TITULAR 

          
72.500,00  D 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO 

IMOBILIÁRIA 
GOL LTDA 02/05/2012 

 TRANSFERENCIA 
ENTRE CONTAS 

          
72.500,00  C 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO 

 

Em 17/04/2012, a empresa GOAL DISCO recebeu R$563.100,00 da TNL PCS. 

GOAL DISCOS 
LTDA ME 17/04/2012 

TED DIFERENTE 
TITULARIDADE CIP 

        
563.100,00  C TNL PCS S/A 

 

A Imobiliária GOL recebeu os seguintes repasses de empresas ligadas ao GRUPO 

GOL: 

• Repasses totalizando R$7.612.756,85 da Editora Gol de 2010 a 2015; 

• Repasses totalizando R$9.273.802,85 da GOL MOBILE de 2010 a 2014; 
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• Repasses totalizando R$10.609.655,45 de JONAS SUASSUNA de 2010 a 

2014. 

 

20.2. AQUISIÇÃO DAS SALAS ONDE FUNCIONA O GRUPO GOL 

Analisando o Pelo IPEI nº PR20160006 de 16 de março de2016 – RFB/Copei/Espei 

na 9ª Região Fiscal, JONAS SUASSUNA, em 20/07/2009, JONAS SUASSUNA LEITE adquiriu 

as salas A, B, C e 201 da Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso 4225 por R$1.313.750,00 

cada. Os imóveis foram adquiridos por JONAS SUASSUNA e tinham como alienante a 

BROOKFIELD RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. 
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• A sala em abril de 2010 passou a ser alugada para EDITORA GOL por 

R$48.000,00 mensais, ou seja, aproximadamente 3,5% por mês do valor 

do imóvel. Em um ano este valor seria de R$576.000,00, ou seja 

aproximadamente 42% do valor do imóvel; 

• Uma segunda sala na mesma data passou a ser alugada para empresa 

GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

LTDA por R$52.000,00 mensais, ou seja, aproximadamente 4% do valor 
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pago pelo imóvel. Em um ano este valor seria de R$624.000,00, ou seja, 

aproximadamente 48% do valor do imóvel; 

• Já uma terceira destas salas foi alugada para o INSTITUTO DE APOIO E 

GESTÃO A EDUCAÇÃO em maior de 2010 por R$5.000,00 mensais, ou seja 

aproximadamente 0,4% do valor do imóvel; Em um ano este valor seria 

de R$60.000, ou seja, aproximadamente 4,8% do valor do imóvel; 

O IPEI nº PR20160006 de 16 de março de2016 – RFB/Copei/Espei na 9ª Região 

Fiscal revela que a “(...) aquisição,  em  2009,  da  sala  201  e  das  lojas  A,  B  e  C  na  

Av.  Prefeito Dulcídio  Cardoso,  4225,  Barra  da  Tijuca  –  Rio  de  Janeiro/RJ  por R$  

5.255.000,00  (valor  consta  da  DOI  e  DIMOB).  Em  2011,  as  quatro unidades foram 

incorporadas pela IMOBILIÁRIA GOL LTDA. Algumas empresas  do  grupo  Gol,  

comandado  por  JONAS  LEITE  SUASSUNA FILHO, têm domicílio tributário no local: GOL 

GREEN, EDITORA GOL, GOL  MÍDIA,  GOL  MOBILE,  GOAL  DISCOS,  PJA 

EMPREENDIMENTOS e uma filial da EDITORA  GOL.  JONAS  SUASSUNA  informou  em  

DIRPF  que  efetuou  a  aquisição  da  seguinte forma: “adquirido em 20/7/2009 de 

Brascan Imob. e Incorp. S/A conforme escritura do 1º Ofício de Notas Livro 5136 flh 

027/038 ato 11 da seguinte forma R$ 1.680.000,00 pagos em cheque e R$ 3.575.000,00 

pagos em 60 parcelas  mensais  de  R$  78.420,11,  a  primeira  com  vencimento  em 

10/8/2009”. Analisando a Dimof de JONAS LEITE SUASSUNA FILHO, constatou-se um 

débito de exatamente R$ 1.680.000,00 em Agosto/2009 no banco Cruzeiro do Sul”. 

Porém cabe destacar que pela análise do sistema SIMBA não foi possível 

identificar qualquer pagamento para “Brascan Imob. e Incorp. S/A” nem movimentações 

bancárias de JONAS ou empresas ligadas ao grupo GOL nos valores de R$1.680.000,00 e 

R$78.420,11. 

Considerando que as salas sejam do mesmo nível, devido aos valores pagos na 

aquisição, existe uma enorme discrepância entre os valores pagos pela EDITORA GOL e 

GOL MOBILE do aluguel pago pelo INSTITUTO DE APOIO E GESTÃO A EDUCAÇÃO. 

Além disto, pesquisa realizada junto ao site da FIPE – Fundação Instituto de 

Pesquisa Econômicas, http://www.fipe.org.br/pt-br/indices/fipezap/#indice-comercial, 

demonstram o valor percentual utilizado ao longo da história para indicar o valor médico 

do aluguel praticado no Rio de Janeiro, utilizando a proporção Aluguel/Valor do Imóvel. 
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Rental Yield (Rentab. aluguel) 

 FipeZAP Comercial Rio de Janeiro 

jan/12 0,57% 0,57% 

fev/12 0,58% 0,57% 

mar/12 0,58% 0,56% 

abr/12 0,58% 0,57% 

mai/12 0,58% 0,57% 

jun/12 0,58% 0,57% 

jul/12 0,58% 0,56% 

ago/12 0,58% 0,56% 

set/12 0,57% 0,55% 

out/12 0,57% 0,55% 

nov/12 0,57% 0,55% 

dez/12 0,56% 0,55% 

jan/13 0,56% 0,54% 

fev/13 0,55% 0,53% 

mar/13 0,55% 0,52% 

abr/13 0,54% 0,51% 

mai/13 0,54% 0,51% 

jun/13 0,54% 0,52% 

jul/13 0,54% 0,52% 

ago/13 0,54% 0,51% 

set/13 0,53% 0,50% 

out/13 0,53% 0,50% 

nov/13 0,53% 0,50% 

dez/13 0,53% 0,52% 

jan/14 0,53% 0,53% 

fev/14 0,53% 0,52% 

mar/14 0,53% 0,52% 

abr/14 0,53% 0,51% 

mai/14 0,52% 0,50% 

jun/14 0,52% 0,50% 

jul/14 0,52% 0,50% 

ago/14 0,53% 0,50% 

set/14 0,52% 0,50% 

out/14 0,52% 0,50% 

nov/14 0,52% 0,50% 

dez/14 0,52% 0,50% 

jan/15 0,52% 0,49% 

fev/15 0,51% 0,47% 

mar/15 0,50% 0,46% 

abr/15 0,50% 0,45% 

mai/15 0,50% 0,46% 

jun/15 0,50% 0,45% 

jul/15 0,50% 0,45% 

ago/15 0,49% 0,44% 
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set/15 0,49% 0,44% 

out/15 0,49% 0,44% 

nov/15 0,48% 0,44% 

dez/15 0,48% 0,44% 

jan/16 0,47% 0,43% 

fev/16 0,47% 0,43% 

mar/16 0,46% 0,42% 

abr/16 0,46% 0,41% 

mai/16 0,45% 0,41% 

jun/16 0,44% 0,41% 

jul/16 0,44% 0,42% 

ago/16 0,44% 0,42% 

set/16 0,44% 0,41% 

out/16 0,44% 0,40% 

nov/16 0,44% 0,40% 

dez/16 0,44% 0,40% 

jan/17 0,44% 0,40% 

fev/17 0,44% 0,40% 

mar/17 0,44% 0,40% 

abr/17 0,44% 0,40% 

mai/17 0,44% 0,40% 

jun/17 0,44% 0,41% 

jul/17 0,44% 0,41% 

ago/17 0,44% 0,40% 

set/17 0,44% 0,40% 

 

Desta forma, os valores percentuais das locações dos imóveis pela Imobiliária Gol 

para outras empresas do grupo como a Gol Mobile e a Editora Gol aparentam estar com 

valores bastante acima dos praticados pelo mercado carioca. 

Em 22/12/2011 os imóveis foram alienados de JONAS SUASSUNA para 

Imobiliária GOL de acordo com o IPEI nº PR20160006 de 16 de março de2016 – 

RFB/Copei/Espei na 9ª Região Fiscal. 

 

 

 “(...) 

2.2.1.  No  que  se  refere  aos  condomínios  pagos  pela  filial  0004,  pelo  uso  de  espaço no  

prédio  da  IMOBILIÁRIA  GOL,  os  valores  registrados  são  relevantes,  cerca  de  R$ 90.000,00  

mensais  em  2011  (planilha  03,  arquivo  Planilhas  em  anexo).  Chama atenção  o fato de os 

valores pagos de condomínio estarem muito acima dos valores dos  aluguéis  (R$  38.000,00  
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mensais  em  2011).  Todos  os  pagamentos  foram  feitos diretamente  à  empresa  IMOBILIÁRIA  

GOL,  o  que  denota  que  não  existe  um condomínio constituído.  

2.2.2.  Assim  sendo,  no  TIF  08,  item  10  (arquivo  TIF  01  a  08,  em  anexo), o  sujeito passivo  

foi  intimado  a  esclarecer  por  escrito se  existe  um  condomínio  constituído  na forma de 

pessoa jurídica, apresentar os cálculos de rateio das despesas, assim como os  comprovantes  da  

realização  das  mesmas,  associados  aos  registros  contábeis elencados em planilha anexa.  

2.2.3.  Em atendimento a esta intimação o sujeito passivo esclareceu que de fato não existe um 

condomínio constituído, que não há rateio de despesas planilhado, e que o valor pago foi 

definido de acordo com o espaço ocupado pela empresa e as despesas e  investimentos  feitos  

pela  IMOBILIÁRIA  GOL  (arquivo  CONDO_2,  página  02,  em anexo).A  empresa  apresentou  

apenas  os  comprovantes  bancários  dos  pagamentos efetuados e respectivos recibos, não 

tendo sido apresentadas as documentações que comprovam  as  despesas  objeto  dos  rateios  

(cópia  de  uma  amostra no  arquivo CONDO_2,  página  05  em  diante,  em  anexo).  O  que  se  

busca  comprovar  são as alegadas  despesas  que  motivam  os  pagamentos,  visto  que  os  

mesmos estão confirmados (planilha 04, arquivo Planilhas em anexo). Na resposta, o sujeito 

passivo afirma  que  dentre  os  valores  pagos  estão  investimentos  feitos  pela  IMOBILIÁRIA 

GOL,  os  quais,  a  priori,  apenas  poderiam  ser  rateados  como  condomínio  no  caso  de serem 

feitos no espaço ocupado pela EDITORA GOL.  

2.2.4.  Assim sendo, esta intimação foi renovada no TIF 16, item 02 (arquivo TIF 09 a 18,  em  

anexo).  Em  resposta  a  esta  intimação,  a  empresa  limitou-se  a  enviar  o mesmo  material  

apresentado  em  atendimento  ao  TIF  08,  item  10,  sem nenhuma documentação  

comprobatória  das  despesas  e  investimentos  que  compuseram  os valores  de  condomínio  

pagos  pelo  sujeito  passivo.  Assim  sendo, conclui-se  que  não foram  comprovadas  as  alegadas  

despesas  e  investimentos  feitos  pelo  condomínio, em  valores  muito  acima  dos  aluguéis,  

objeto  dos  pagamentos  feitos  pelo  sujeito passivo à IMOBILIÁRIA GOL.  

2.2.5.  Em  atendimento  ao  TIF  03,  item  03  e  TIF  08,  item  10  (cópia  em  anexo, arquivo  

TIF  01  a  08,  em  anexo),  o  sujeito  passivo  apresentou  os  recibos  dos pagamentos  de  

condomínio  (arquivo  REC  COND  em  anexo).  Cotejando os  recibos apresentados  com  os  

registros  contábeis  e  a  movimentação  financeira  do  sujeito passivo, constata-se que os 

pagamentos foram feitos nos valores brutos dos registros contábeis,  com  ausência  de  recibo  

do  pagamento  de  R$  115.000,00  feito  em  

16/12/2011  (planilhas  03  e  04,  arquivo  Planilhas  e  arquivo  REC  COND,  ambos  em anexo).  

2.2.6.  No  TIF  08,  item  14  (cópia  no  arquivo  TIF  01  a  08,  em  anexo)  a  empresa  foi 

intimada a apresentar o recibo de pagamento de condomínio relacionado ao registro contábil  

na  conta  424100100  –  CONDOMÍNIO,  no  valor  de  R$  115.000,00,  em 16/12/2011. Em 

atendimento a esta intimação o sujeito passivo apresentou o recibo de pagamento e o 

comprovante financeiro relacionado ao condomínio de 01/2012, o qual  foi  contabilizado  e  

pago  ainda  em  2011  (planilhas  03  e  04,  arquivo  Planilhas  e arquivo CONDO_1, ambos em 

anexo).  

2.2.7.  Em  procedimento  fiscal  aberto  face  à  IMOBILIÁRIA  GOL  LTDA  (CNPJ:11.338.911/0001-

40), em resposta ao TIF 05, item 02 (arquivo TIF IMOB emanexo), a IMOBILIÁRIA informou que 

o rateio do condomínio era na proporção de 45% para a  EDITORA  GOL  e  55%  para  a  GOL  

MOBILE,  em  função  dos  espaços  ocupados  por cada uma destas empresas no imóvel (arquivo 

RESP IMOB_1, página 02, item 02, em anexo).  No  item  04  deste  mesmo  TIF  05  (arquivo  TIF  

IMOB  em  anexo),  esta empresa  foi  intimada  a  esclarecer  uma  operação  contábil  
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relacionada  a  mútuo  feita em  2013.  Em  resposta  a  esta  intimação,  a  IMOBILIÁRIA  GOL  

esclareceu  que  em 2013  houve  um  rateio  de  despesas  a  título  de  condomínio  cujo  valor  

foi  acima  do efetivamente dispendido com condomínio. A empresa esclarece que foram 

rateados a título de condomínio despesas com a aquisição de ativos; melhorias em imóveis e 

até mesmo tributos pagos pela IMOBILIÁRIA (arquivo RESP IMOB_1, página 02, item 04, em  

anexo).  Informação  semelhante  foi  dada  em  relação  aos  pagamentos  de condomínio  feitos  

em  2011,  onde  o  sujeito  passivo  informa  que  foram  rateadas despesas  e  investimentos  

feitos  pela  IMOBILIÁRIA  GOL  (arquivo  CONDO_2,  página 02, item 10, em anexo). Evidencia-

se, desta forma, que as despesas alegadas não se referem apenas a gastos relacionados ao 

condomínio, mas tambéma investimentos e despesas da IMOBILIÁRIA, sem relação com o 

condomínio.  

2.2.8.  Em resposta ao TIF 05, item 03 (arquivo TIF IMOB em anexo), a IMOBILIÁRIA GOL 

esclareceu que os valores recebidos a título de condomínio são registrados como baixa  do  

passivo  CONDOMÍNIOS  A  RATEAR  –  210.400.013  (arquivo  RESP  IMOB_1, página 02, item 

03, em anexo). Examinando os registros contábeis feitos nesta conta em  2011  (arquivo  DIÁRIO  

IMOB  2011  em  anexo),  constata-se  que  ao  longo  do  ano os  pagamentos  eram  recebidos  

(débito  em  banco  face  a  crédito  neste  passivo)  e apenas em 31/12/2011 as despesas foram 

apropriadas à conta contábil,reduzindo o saldo  credor  que  foi  criado  pelas  recepções  de  

valores  em  bancos  (arquivo  RAZÃO IMOB em anexo). O normal seria a criação deste passivo 

face adébitos em contas de despesa,  as  quais  seriam  rateadas  ao  final  de  cada  mês,  

eventualmente  zerando  o saldo  do  passivo  quando  da  recepção  dos  valores  em  banco.  O  

procedimentoutilizado indica que não houve uma mensuração das despesas a ratear 

mensalmente, visto que as mesmas foram adicionadas ao passivo apenas em 31/12/2011.  

2.2.9.  Constata-se  que  as  despesas  apropriadas  a  este  passivo  em  31/12/2011  se referem  

a  gastos  com  pessoal,  encargos  sociais,  serviços  prestados  por  terceiros, gerais  e  

administrativas,  comunicação,  material,  financeira  e  transportes  (arquivos FLUXO IMOB e 

FLUXO IMOB_1, ambos em anexo). Como se constata, o total rateado em  2011  foi  de  R$  

1.913.719,40,  tendo  a  EDITORA  GOL  pago  R$  1.229.000,00,  o que  representa  64%  do  total,  

quando  a  IMOBILIÁRIA  afirmou  que  a  EDITORA pagaria apenas 45% por ocupar um espaço 

menor do que a GOL MOBILE. 2.2.10.  As despesas com serviços prestados por pessoas jurídicas 

rateadas em 2011 a  título  de  condomínio  somam  R$  620.724,94  (arquivo  FLUXO  IMOB_1,  

em anexo). Neste valor estão incluídos R$ 159.000,00 pagos à empresa ligada GOL SERVIÇOS, a 

qual  presta  serviços  de  editoração  de  imagens  e  gestão  de  estoques  para  o  sujeito passivo.  

Existem  pagamentos  relacionados  à  Marina  para  barcos  (SB  MARINAS LTDA),  aquisição  de  

peças  de  lanchas  (AEROMARINE),  etc...,  as quais,  a  priori,  não têm  relação  com  o  

condomínio.  Ratificando  informação  prestada  pela  IMOBILIÁRIA GOL  no  que  se  refere  ao  

ano  de  2013,  constata-se  que  em  2011  também  foramrateadas  as  despesas  com  tributos  

pagos  pela  IMOBILIÁRIA  GOL,  o  que evidentemente  não  deveria  ser  repassado  na  forma  

de  condomínio  (arquivo  FLUXO IMOB_1, em anexo).  

2.2.11.  Assim sendo, no TIF 01, item 01, do procedimento fiscal de diligência aberto face a 

IMOBILIÁRIA GOL (arquivos TIF DIL IMOB e PROCURAÇÃO IMOB, ambos em anexo), para o ano 

de 2011, esta foi intimada a apresentar a Ata da Assembleia que define  as  despesas  a  serem  

rateadas  entre  os  condôminos;  a  previsão  orçamentária de  tais  despesas;  os  documentos  

que  comprovam  TODAS  as  despesas,  definindo expressamente  o  motivo  de  cada  despesa  

e  o  local  onde  esta  foi  aplicada.  No  item 02,  a  IMOBILIÁRIA  foi  intimada  a  apresentar  os  

contratos  e  Notas  Fiscais  de prestação  de  serviço  relacionadas  aos  registros  contábeis  

feitos  nas  contas 4.3.1.3.00001  -  SERV.  PRESTADOS  PESSOA  JURÍDICA,  esclarecendo  quais 

foram  os serviços  prestados  e  definindo  se  os  valores  pagos  foram  objeto  de  rateio  das 
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despesas  de  condomínio  pagos  pelas  empresas  EDITORA  GOL  e  GOL  MOBILE.  No item  03,  

a  IMOBILIÁRIA  foi  intimada  a  esclarecer  o  motivo  de  haver  repassado  a título de condomínio 

o valor de tributos pagos relacionados à empresa. No item 04, a IMOBILIÁRIA foi intimada a 

esclarecer e comprovar com documentos por que motivo em  2011  a  EDITORA  GOL  pagou  

cerca  de  64%  das  despesas  rateadas  a  título  de condomínio,  quando  deveria  ter  pago  

apenas  45%.  Estas  intimações não  foram atendidas.  

2.2.12.  Assim  sendo,  apesar  de  devidamente  intimado,  o  sujeito  passivo  não comprovou  

as  despesas  e  investimentos  alegados  como  motivação  dos  pagamentos feitos a título de 

condomínio de sua filial 0004, configurando infração de pagamento sem  causa  ou  por  peração  

não  comprovada,  a  qual  sujeita  os valores  pagos  ao imposto de renda na fonte (planilha 04, 

arquivo Planilhas em anexo). 

2.3.3.  Resta  minuciosamente  comprovado  o  evidente  intuito  de  sonegar  do  sujeito passivo,  

visto  que  os  pagamentos  feitos  foram  dissimulados  nos  registros  contábeis do  Livro  Diário  

nº  12  de  2011  como  sendo  destinados  a  pessoas  jurídicas  (planilhas 02 e 03, arquivo 

Planilhas em anexo), sem que os serviços tenham sido efetivamente prestados  e  as  despesas  

tenham  sido  comprovadas  (artigos  71,  72  e  73  da  Lei  nº 4.502/64).  Caracteriza-se  a  

omissão  dolosa  praticada  pelo  sujeito passivo,  com  o evidente  intuito  de  suprimir  ou  

reduzir  tributo,  ou  contribuição  social  e  qualquer acessório,  mediante  omissão  de  

informações  de  rendimentos  tributáveis  pagos  a terceiros.  Assim  sendo,  aplica-se  ao  

contribuinte  a  multa  qualificada  prevista  no  art. 44, inciso I e § 1º, da Lei nº 9.430/96, com 

redação dada pela Lei 11.488, de 15 de junho de 2007 (150%), em relação aos fatos geradores 

acima descritos (planilhas 01 e 04, arquivo Planilhas em anexo). 

... 

4.1.  Foi  identificada  a  ocorrência  de  condutas  que,  EM  TESE,  configuram  crime contra a 

ordem tributária, definido pelo artigo 1º da Lei 8.137/90.Portanto, são estes fatos  objetos  de  

REPRESENTAÇÃO  FISCAL  PARA  FINS  PENAIS  (RFFP)  à  autoridade superior para que sejam 

tomadas as providências cabíveis. 

(...)“ 

 

 

20.3. AQUISIÇÃO DO APARTAMENTO NA AVENIDA JURITI 73, SP 

 

De acordo com o IPEI nº PR20160006 de 16 de março de2016 – FB/Copei/Espei 

na 9ª Região Fiscal: 

“(...) JONAS LEITE SUASSUNA FILHO também declarou ter efetuado 

AFAC para a IMOBILIÁRIA GOL LTDA nos seguintes valores: 

2012 - R$4.379.298,49 

2014 - R$748.625,10 
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De acordo com sua  DIRPF,  tais  valores  ainda  não  foram  

integralizados  na empresa. Novamente é importante analisar os 

dados da quebra bancária para evoluir nas investigações. (...) 

Promessa de compra e venda em 2009 e aquisição em 2015 do 

apartamento 231 na Av. Juriti, 73 em São Paulo/SP 5. De acordo com 

a DOI e DIMOB, a transação foi realizada em Setembro/2009 pelo 

valor de R$ 3 milhões, sendo pago R$ 2.092.647,00 em 2009. Os 

débitos nas contas de JONAS LEITE SUASSUNA FILHO em 

Setembro/2009, de acordo com a Dimof, superam R$ 2,5 milhões, 

comportando o pagamento da 1ª parcela do apartamento. (...)” 

Destaca-se que o referido imóvel é o local onde reside FABIO LUIS LULA DA SILVA 

e o único imóvel identificado de JONAS em São Paulo/SP. 

Verificou-se que houve o repasse de R$1.719.870,00 para empresa KALAPALO 

em 14/09/2009, a qual era alienante do imóvel. 

 

 

Verificou-se, também, que em 14/09/2009, mesmo dia que repassou o valor para 

empresa KALAPALO referente a aquisição do imóvel, JONAS SUASSUNA realizou seis 

operações de LIQUIDAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RENDA FIXA. 
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14/09/2009 LIQUIDACAO DE APLICACAO DE RENDA FIXA 1222171 

14/09/2009 LIQUIDACAO DE APLICACAO DE RENDA FIXA 173436,2 

14/09/2009 LIQUIDACAO DE APLICACAO DE RENDA FIXA 96850,45 

14/09/2009 LIQUIDACAO DE APLICACAO DE RENDA FIXA 96185,08 

14/09/2009 LIQUIDACAO DE APLICACAO DE RENDA FIXA 76128,73 

14/09/2009 LIQUIDACAO DE APLICACAO DE RENDA FIXA 56439,27 

 

Desta forma buscou-se os últimos possíveis aportes que JONAS teria efetuado 

para aplicações, e também a possível origem destes recursos. Aparentemente, para 

totalizar os recursos para aquisição do imóvel, houve dinheiro repassado da TNL PCS SA 

para GOL MOBILE. Da empresa GOL MOBILE, parte do dinheiro seguia para conta de 

JONAS SUASSUNA, o qual de acordo com interpretação da movimentação bancária 

realizava aplicações financeiras. 

GOL MOBILE 
PRODUTOS E 
SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃ
O LTDA 08/06/2009 

TED REM   
0416461600015
9 750800 C TNL PCS SA   

GOL MOBILE 
PRODUTOS E 
SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃ
O LTDA 09/06/2009 

TED REM   
0416461600015
9 661642,5 C TNL PCS SA   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 24/06/2009 

TED-RECEBIDA 
CRUZEIRO DO 
SUL PJA 
EMPREEN 746000 C PJA EMPREEN   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 24/06/2009 

DEPOSITO EM 
C/C VIA 
RESERVA 746000 C 

PJA 
EMPREENDIMENT
OS LTDA   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 24/06/2009 

TED 
TRANSFERENCI
A ELETR.DISPON 640000 C 

PJA 
EMPREENDIMENT
OS LTDA   

GOAL 
DISCOS LTDA 
ME 24/06/2009 TED 384000 D 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO   

GOAL 
DISCOS LTDA 
ME 24/06/2009 TED 384000 D 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 24/06/2009 

TED RECEBIDA 
ABN AMRO 
REAL GOAL 
DISCOS L 384000 C GOAL DISCOS L   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 24/06/2009 

DEPOSITO EM 
C/C VIA CIP 384000 C GOAL DISCOS LTDA   
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GOL MOBILE 
PRODUTOS E 
SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃ
O LTDA 24/06/2009 

TRANSF.P/ 
4659848070000
8 152000 D 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO   

GOAL 
DISCOS LTDA 
ME 26/05/2009 

TED REM   
0416461600015
9 563100 C TNL PCS SA   

GOL MOBILE 
PRODUTOS E 
SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃ
O LTDA 26/05/2009 

TRANSF.P/ 
4659848070000
8 152000 D 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 26/05/2009 

TRANSF.DE GOL 
MOBILE PRO 152000 C 

GOL MOBILE 
PRODUTOS E 
SERVICOS   

GOL MOBILE 
PRODUTOS E 
SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃ
O LTDA 26/05/2009 TED 76000 D 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 24/06/2009 

TRANSF.DE GOL 
MOBILE PRO 152000 C 

GOL MOBILE 
PRODUTOS E 
SERVICOS   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 24/06/2009 

TED RECEBIDA 
ABN AMRO 
REAL GOAL 
DISCOS L 384000 C GOAL DISCOS L   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 24/06/2009 

DEPOSITO EM 
C/C VIA CIP 384000 C GOAL DISCOS LTDA   

GOAL 
DISCOS LTDA 
ME 24/06/2009 TED 384000 D 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO   

GOAL 
DISCOS LTDA 
ME 24/06/2009 TED 384000 D 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 24/06/2009 

REF. RESGATE 
DE CONTA 
CORRENTE 1130000 D 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO Investimento 

GOAL 
DISCOS LTDA 
ME 29/06/2009 

TED REM   
0416461600015
9 563100 C TNL PCS SA   

GOAL 
DISCOS LTDA 
ME 01/07/2009 TED 96000 D 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO   

GOAL 
DISCOS LTDA 
ME 01/07/2009 TED 96000 D 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 01/07/2009 

TED RECEBIDA 
ABN AMRO 96000 C GOAL DISCOS L   
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REAL GOAL 
DISCOS L 

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 01/07/2009 

DEPOSITO EM 
C/C VIA CIP 96000 C GOAL DISCOS LTDA   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 01/07/2009 

REF. RESGATE 
DE CONTA 
CORRENTE 96000 D 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO Investimento 

GOAL 
DISCOS LTDA 
ME 29/06/2009 

TED REM   
0416461600015
9 563100 C TNL PCS SA   

GOAL 
DISCOS LTDA 
ME 01/07/2009 TED 96000 D 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO   

GOAL 
DISCOS LTDA 
ME 01/07/2009 TED 96000 D 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 01/07/2009 

TED RECEBIDA 
ABN AMRO 
REAL GOAL 
DISCOS L 96000 C GOAL DISCOS L   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 01/07/2009 

DEPOSITO EM 
C/C VIA CIP 96000 

GOAL 
DISCO
S 
LTDA GOAL DISCOS LTDA   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 27/07/2009 

REF. RESGATE 
DE CONTA 
CORRENTE 96000 D 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO Investimento 

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 30/07/2009 

TED-RECEBIDA 
CRUZEIRO DO 
SUL PJA 
EMPREEN 56000 C PJA EMPREEN   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 30/07/2009 

DEPOSITO EM 
C/C VIA 
RESERVA 56000 C 

PJA 
EMPREENDIMENT
OS LTDA   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 30/07/2009 

REF. RESGATE 
DE CONTA 
CORRENTE 56000 D 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 30/07/2009 

*TRANSFERENCI
A PARA 
INVESTIMENTO 56000 D 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 30/07/2009 

REF. RESGATE 
DE CONTA 
CORRENTE 56000 D 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO Investimento 

GOAL 
DISCOS LTDA 
ME 24/08/2009 

TED REM   
0416461600015
9 563100 C TNL PCS SA   

GOAL 
DISCOS LTDA 
ME 26/08/2009 TED 96000 D 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO   

GOAL 
DISCOS LTDA 
ME 26/08/2009 TED 96000 D 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 26/08/2009 

TED RECEBIDA 
ABN AMRO 
REAL GOAL 
DISCOS L 96000 C GOAL DISCOS L   
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JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 26/08/2009 

DEPOSITO EM 
C/C VIA CIP 96000 C GOAL DISCOS LTDA   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 26/08/2009 

REF. RESGATE 
DE CONTA 
CORRENTE 96000 D 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO Investimento 

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 18/09/2009 

TRANSFERENCI
A 50080,2 C 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FH   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 21/09/2009 

DEPOSITO EM 
C/C VIA 
RESERVA 56000 C 

PJA 
EMPREENDIMENT
OS LTDA   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 21/09/2009 

TED REM   
2859132900019
3 56000 C 

PJA 
EMPREENDIMENT
OS LTDA Investimento 

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 22/09/2009 

REF. RESGATE 
DE CONTA 
CORRENTE 56000 D 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO Investimento 

GOAL 
DISCOS LTDA 
ME 22/09/2009 

TED REM   
0416461600015
9 563100 C TNL PCS SA   

GOAL 
DISCOS LTDA 
ME 28/09/2009 TED 46000 D 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 28/09/2009 

DEPOSITO EM 
C/C VIA CIP 46000 C GOAL DISCOS LTDA   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 28/09/2009 

REF. RESGATE 
DE CONTA 
CORRENTE 46000 D 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO Investimento 

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 14/09/2009 

LIQUIDACAO DE 
APLICACAO DE 
RENDA FIXA 1222171 C 0   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 14/09/2009 

LIQUIDACAO DE 
APLICACAO DE 
RENDA FIXA 173436,2 C 0   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 14/09/2009 

LIQUIDACAO DE 
APLICACAO DE 
RENDA FIXA 96850,45 C 0   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 14/09/2009 

LIQUIDACAO DE 
APLICACAO DE 
RENDA FIXA 96185,08 C 0   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 14/09/2009 

LIQUIDACAO DE 
APLICACAO DE 
RENDA FIXA 76128,73 C 0   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 14/09/2009 

LIQUIDACAO DE 
APLICACAO DE 
RENDA FIXA 56439,27 C 0   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 14/09/2009 

*TED 
REMETIDA 
BRADESCO 
KALAPALO 
EMPREEND 1719870 D    
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Apesar de mais antiga (2007), vale ressaltar uma troca de mensagens via e-mail 

entre JONAS SUASSUNA, KALIL BITTAR e FABIO SILVA encontrada no Material 594/16 - 

Laudo 633/2016 demonstra que FABIO não quer possuir vínculos entre ele e o 

apartamento que morava anteriormente: “acho ruim tudo relacionado ao apartamento 

ficar em meu nome”. FABIO ainda diz que já conversou com JONAS SUASSUNA para 

colocar as despesas vinculadas ao apartamento em nome da GOL e quer saber se KALIL 

sabe com quem que a corretora deveria falar para resolver os trâmites burocráticos: 

“com quem que a gente bota a corretora pra falar, porque agora começa todo o processo 

burocrático de papelada”. A julgar pela época, não estariam falando sobre o 

apartamento localizado na Rua Juriti 73. 

Na mensagem, JONAS responde que já está em contato com o pessoal da 

imobiliária e que em breve o novo apartamento (possivelmente) de FABIO estaria 

pronto: “já estamos falando com a imobiliária já já o mocó do fabão vai estar em pé”. 

Assunto: RES: Mocó dos Pica-Pau  
De: Jonas / Gol Grupo jonas@golgrupo.com.br 
Para:  'Fábio Silva' FSilva@playtv.com.br;  
Envio:  13/11/2007 18:17:01 

 
meu querido  
  
já estamos falando com a imobiliária  
  
já já o mocó do fabão vai estar em pé  
  
beijos  
  
tio jonas  
 

 
De: Fábio Silva [mailto:FSilva@playtv.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 13 de novembro de 2007 17:42 
Para: jonas@golgrupo.com.br 
Assunto: ENC: Mocó dos Pica-Pau 

  
  

   

Fabio Silva 
Diretor de Tecnologia 
Tel.: (11) 3131-1262 
Fax:  (11) 3131-1265 
fsilva@gametv.com.br  

  
 

De: Fábio Silva  
Enviada em: terça-feira, 13 de novembro de 2007 16:09 
Para: 'Kalil Bittar'; Jonas Suassuna 
Assunto: Mocó dos Pica-Pau 
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Caro Kaka e titio Jonas, 
  
Já conversamos com a moça da imobiliária e está fechado por 7k. Como eu disse ao Jonas 
semana passada, acho ruim tudo relacionado ao apartamento ficar em meu nome. Não é nada 
demais, mesmo porque eu atualmente tenho condições de arcar com os custos do mesmo, 
mas quando as contas começam a chegar em meu nome, em menos de uma semana os 
porteiros se comunicam, que contam pras empregadas, que contam pros vizinhos, que 
estudam em frente, que contam pra deus e o mundo, ou seja, vai ser um inferno, como 
aconteceu aonde estou morando. 
  
Isso dito, o Jonas concordou comigo que podemos fazer tudo em nome da Gol. Vossa senhoria 
(Kaka sempre), por gentileza, poderia confirmar com ele (se por acaso ele não vir esse mail) e, 
além disso, ver com o mesmo (de novo, se o mesmo não ler) com quem que a gente bota a 
corretora pra falar, porque agora começa todo o processo burocrático de papelada. 
  
Muitíssimo Obrigado 
  
Abraços fraternos, 
  

   

Fabio Silva 
Diretor de Tecnologia 
Tel.: (11) 3131-1262 
Fax:  (11) 3131-1265 
fsilva@gametv.com.br  

/img_item21Arrecadacao18.E01/vol_vol2/Documents and Settings/Jonas/Configurações 

locais/Dados de aplicativos/Microsoft/Outlook/Outlook.pst>>Início de Pastas 

Particulares/Itens Enviados/RES: Mocó dos Pica-Pau 

 

No mesmo material foi localizado o e-mail abaixo envolvendo KALIL BITAR, FABIO 

SILVA e JONAS SUASSUNA um mês após o e-mail anterior. Neste FABIO fala que CLAUDIA 

SUASSUNA já fez os acertos do apartamento com o pessoal da imobiliária, passando o 

imóvel para o “dono”, mas que este ainda não teria assinado um “adendo“. 

Assunto: RES: Apartamento  
De: Jonas / Gol Grupo jonas@golgrupo.com.br 
Para:  'Fábio Silva' FSilva@playtv.com.br;  
Envio:  13/12/2007 15:38:00 

 
beleza  
  
jonas  
 
   _____   
 
De: Fábio Silva [mailto:FSilva@playtv.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 13 de dezembro de 2007 15 :30 
Para: Jonas / Gol Grupo; Kalil Bittar  
Assunto: Apartamento 
 
 
Caros, 
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A Claudia já foi com o cara da imobiliária ontem lá  no apartamento 
e acertou tudo com ele em relação à alteração contr atual. Ele já 
passou para o dono do imóvel, mas esse ainda não as sinou esse 
adendo. Estamos no aguardo do documento para agenda rmos o mais 
rápido possível a vistoria no local. Isso sendo fei to, Dona Claudia 
Suassuna já pode ir ao local fazer o que mulher faz  de melhor: dar 
palpites. 
 
Qualquer novidade, deixo vocês a par. 
 
 Abraços fraternos, 
 
Fabio Silva 
Diretor de Tecnologia 
Tel.: (11) 3131-1262 
Fax: (11) 3131-1265 
HYPERLINK "mailto:fsilva@gametv.com.br"fsilva@gamet v.com.br 

/img_item21Arrecadacao18.E01/vol_vol2/bkp jonas/backup.pst>>Início de Pastas 

Particulares/Itens Enviados/RES: Apartamento 

 

Ainda relacionado ao apartamento anterior, conversa encontrada no material 

594/16 - Laudo 633/2016, demonstra que FABIO SILVA recebeu orçamento em seu 

nome da empresa TOLDOS DIAS e repassou o mesmo para KALIL BITTAR e JONAS 

SUASSUNA. 

Assunto: ENC: novo orçamento  
De: Fabio Silva Gmail fabiollsilva@gmail.com 
Para:  'Gamecorp - Kalil Bittar ' kbittar @mac.com; 'Jonas / Gol Grupo' 
jonas@golgrupo.com.br;  
Envio:  27/02/2008 18:17:22 

 
JÁ VEIO O PRIMEIRO DESCONTO!!!!! 
    _____   
 
De: Khurbi [mailto:kurbhi@toldosdias.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 27 de fevereiro de 2008 0 9:50 
Para: fabiollsilva@gmail.com 
Assunto: novo orçamento 



 

  

Página 389/421 

 

 

 

/img_item21Arrecadacao18.E01/vol_vol2/bkp jonas/backup.pst>>Início de Pastas 

Particulares/Caixa de Entrada/ENC: novo orçamento 

 

Os diálogos acima via e-mail, apesar de não estarem relacionados com o atual 

imóvel onde residiria FABIO na época da 24ª fase da Operação Lava Jato (Av. Juriti, 73), 

demonstram a preocupação deste em manter imóveis e outros bens correlatos distante 

de seu nome. 

 

20.4. REFORMAS E BENFEITORIAS NO APARTAMENTO NA AVENIDA JURITI 73, SP 

 

Em 20/03/2014, a empresa IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A 

efetuou o pagamento de R$112.620,00 para empresa PDI – Processamento de Digital de 

Imagens – LTDA. Vale destacar que a empresa IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING 

CENTERS S/A é ligada ao GRUPO JEREISSATI e que este grupo era grande acionista OI S/A 
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até 01/09/2015, de acordo com o próprio site do grupo. 

(http://www.jereissati.com.br/show.aspx?idMateria=lgCVTIoPihlFDwX+qyJkZQ) 

 

“Em 1997, a Jereissati Participações S.A., por meio de sua controlada Operate Participações Ltda., 
deu início aos investimentos no ramo de telefonia móvel celular Banda B na região Centro Oeste 
e no Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio de participação societária nas empresas 
Americel e Telet. Em 1998, o consórcio integrado pelo Grupo Jereissati adquiriu, em leilão de 
privatização, 14,58% das ações da Tele Norte Participações S.A., controladora das operadoras 
de SRFC e hoje conhecida como Oi S.A. 

  
A partir de 1º de setembro de 2015, após as reorganizações societárias ocorridas, a Companhia 
deixou de deter investimento no segmento de Telecomunicações, anteriormente representado 
pela sua participação indireta na Oi S.A.” 
 

 

Vale ressaltar que em 20/02/2014, exatamente um mês antes do repasse 

identificado do IGUATEMI, embora não identificado, também foi realizado repasse para 

PDI no valor de de R$112.620,00. 

PDI PROCESSAMENTO 
DIGITAL DE IMAGENS LTDA 20/02/2014 

PAGAMENTO A 
FORNECEDORES 112.620,00 C 
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O repasse de R$112.620,00 foi realizado em 20/03/2014 coincidentemente 

apenas 5 dias após a empresa PDI – Processamento Digital de Imagens LTDA comprar 

em 15/03/2014, o valor de aproximadamente R$107.500,00 em produtos na empresa 

MIAMI SPORTS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, os quais de acordo com as notas 

fiscais foram adquiridos pela PDI, porém no campo de informações complementares 

constando a seguinte mensagem: “Entrega: AV. JURITI 73, APTO 213B, VILA UBERABINHA, SAO 

PAULO”, endereço conhecido como sendo de FABIO LUIS LULA DA SILVA. 

Análise do IPEI nº PR20160065 de 10/11/2016 – RFB/Copei/Espei na 9ª 

Região Fiscal permitiu encontrar as seguintes notas fiscais: 

“A  NF-e  nº  000.031.241,  emitida  em  15/03/2014,  por  Miami Sports Importadora e 

Exportadora Ltda, referente à aquisição de diversos produtos da marca Kitchenaid, no valor 

de  R$  7.500,00,  para  o  nome  da  PDI,  porém  no  campo  de informações  complementares  

consta  a  seguinte  mensagem: “Entrega: AV. JURITI 73, APTO 213B, VILA 

UBERABINHA,SAO PAULO”. 
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A  NF-e  nº  000.031.243,  emitida  em  15/03/2014,  por  Miami Sports Importadora e 

Exportadora Ltda, referente à aquisição  de  diversos  produtos  eletrodomésticos  de  marcas 

diversas, no valor de R$ 50.000,00, para o nome da  PDI, porém  no  campo  de  informações  

complementares  consta a seguinte  mensagem:  “Entrega:  AV.  JURITI  73,  APTO  213B, 

VILA UBERABINHA, SAO PAULO – SP 
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A  NF-e  nº  000.031.244,  emitida  em  15/03/2014,  por  Miami Sports Importadora e 

Exportadora Ltda, referente à aquisição  de  diversos  produtos  de  marcas  diversas,  no  

valor de  R$  45.243,09,  para  o  nome  da  PDI,  porém  no  campo de informações  

complementares  consta  a  seguinte  mensagem: “Entrega: AV. JURITI 73, APTO 213B, VILA 

UBERABINHA,SAO PAULO - SP”. 
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A  NF-e  nº  000.031.245,  emitida  em  15/03/2014,  por  Miami Sports Importadora e 

Exportadora Ltda, referente à aquisição de um colchão King Koil, no valor de R$ 4.800,00, para  

o  nome  da  PDI,  porém  no  campo  de  informações  complementares  consta  a  seguinte  

mensagem:  “Entrega:  AV. JURITI 73, APTO 213B, VILA UBERABINHA, SAO PAULO - SP,” 
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(...)” 

O somatório das notas apresentadas acima da empresa MIAMI SPORTS, 

relacionadas as compras realizadas no dia 15/03/2015 é de aproximadamente 

R$107.500,00. 

Vale ressaltar ainda que após realizar em 20/03/2014 repasse de R$112.620,00 

para PDI, a IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A passou a realizar entre 

09/04/2014 e 10/08/2015, repasses mensais neste mesmo valor para empresa G4 

ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA, empresa que tinha como sócios FABIO LUIS LULA DA 

SILVA, FERNANDO BITTAR e KALIL BITTAR. 

Foram encontradas algumas notas fiscais (emitidas pela G4) digitalizadas no 

MATERIAL 1789/2016, apreendido no endereço de FERNANDO BITTAR. As notas 

possuíam como discriminação dos serviços realizados para a IGUATEMI: “REFERENTE 

SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE CONTEÚDO. TRANSFERÊNCIA DE DADOS DIGITALIZAÇÃO 

PARA TRAFEGO EM INTERNET. CRIAÇÃO, ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO 

PARA OS PROGRAMAS DIGITALIZADOS. CRIAÇÃO DE BANCO DE IMAGENS. AUDITORIA 
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DE DVD MENSAL COM AS IMAGENS E PRINCIPAIS PROGRAMAS. MANUTENÇÃO E 

ENTREGA DOS CONTEÚDOS DIGITALIZADOS CONFORME CONTRATO MAIO 2014”. 

 

 

/img_19_25.E01/vol_vol7/Users/Fernando/Desktop/Mundo Novo/HP/G4Brasil/Notas/2015/Julho/NFE 

339 07-2015 IGUATEMI.pdf 
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/img_19_25.E01/vol_vol7/Users/Fernando/Desktop/Mundo Novo/HP/G4Brasil/Notas/2015/Março/NFE 

310 03-2015 IGUATEMI.pdf 

Vale destacar que foram realizadas pesquisas no material em tela, com o objetivo 

de identificar os serviços descritos, porém nada relacionado a estes foi localizado. 

Também não foi localizado o referido contrato de prestação de serviço. 

Observa-se que de acordo com a notícia publicada no link 

https://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/anatel-aprova-fusao-entre-oi-

portugal-telecom-12007750, a ANATEL teria aprovado a fusão entre a OI e a PORTUGAL 

TELECOM em 27/03/2014, apenas 7 dias após a IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING 
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CENTERS S/A realizar repasse para PDI (1 repasse) e na sequência vários repasses para 

G4. 

Verificou-se no processo 10872.720389/2017-54 da RFB/RJ relativos as 

empresas de JONAS SUASSUNA, em especial a empresa G4, Que foram realizados 

questionamentos do motivo da empresa IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS 

S/A realizar o pagamento de uma parcela para PDI – Processamento Digital de Imagens 

LTDA e na sequencia realizar novos pagamentos no mesmo valor para empresa G4, 

porém não foram encontradas respostas. Desta forma, levantou-se a suspeita de que os 

valores depositados em nome da PDI, fossem possivelmente destinados a financiar os 

bens adquirido junto a MIAMI SPORT e que foram entregues no endereço de FABIO LUIS 

LULA DA SILVA, aparentemente numa tentativa de ocultar que este fosse destinatário 

dos bens adquiridos. 

A Receita Federal igualmente solicitou esclarecimentos à IGUATEMI EMPRESA DE 

SHOPPING CENTERS sobre os serviços prestados, porém também não foram localizadas 

respostas. 
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Embora não constem débitos diretos da PDI para MIAMI SPORT ou mesmo 

saques de valores correpondentes, a data e os fatos contemporâneos permitem 

interpretar que o repasse R$112.620,00 da IGUATEMI (20/03/2014) para a empresa PDI 

possivelmente foi uma contrapartida patrimonial para que esta realizasse, em seu 

nome, a adquisição de bens na loja MIAMI SPORTS, os quais foram entregues no 

endereço Av. Juriti 73. Desta forma, s.m.j., evitou-se que FABIO LUIS LULA DA SILVA 

aparecesse como o verdadeiro adquirente destes produtos. 

Análise dos materiais permitiram verificar que endereço Avenida Juriti 73, 

apartamento 231 em São Paulo é de um imóvel pertencente a JONAS SUASSUNA: 

 

 

Foi encontrado no RELATÓRIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 657/2016 EQUIPE SP 

04 – LJ 24 o seguinte conteúdo ligando FABIO LUIS LULA DA SILVA ao endereço:  

 

“ (...) Também consta na mídia uma pasta denominada “Documentos Societários” 

referentes à PlayTV, sendo que foram localizados dois comprovantes de endereço em uma 
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subpasta denominada “Fábio. L. L. Silva” denominados “Comp Residencia 02_2015 – 

Fabio”5 e “Endereço Fabio”6, conforme segue: 

 

 

Já no Material 526/16 – LAUDO SETEC 2196/16, foi encontrado fatura digitalizada da 

empresa VIVO ligando FABIO LUIZ ao apartamento 54 do Endereço Rua Juriti 73 – São Paulo/S/P. 

                                                           
5 Anexo 5 - Terça pastas\PlayTV\Financeiro\Documentos Digitalizados\Documentos Societários\Fábio L. L. 
Silva\Comp Residencia 02_2015 - Fabio.pdf 
6 Anexo 6 - Terça pastas\PlayTV\Financeiro\Documentos Digitalizados\Documentos Societários\Fábio L. L. 
Silva\Endereço Fabio.pdf 
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/img_Item02_ItemArrecadacao02.E01/vol_vol3/Users/W7/Desktop/Escola AUBRICK/Docs 

para matrícula/Comp. Residencia.pdf 

 

O LAUDO Nº 2497/2016 – NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP elaborado pelos Peritos 

Criminais Federais ALEXANDRE NAKAHODO e JOSEANE ILA G. S. DE REQUENA cita um 

email datado de 30/09/2013 e com “Assunto: Orçamentos Fábio”, CARLOS ABDALLA 

DIAS envia para KALIL BITTAR e LUIZ DIAZ GODINES NETO, mensagem com os 

“orçamentos dos produtos escolhidos pelo Fabio e esposa”. Ou seja, o e-mail reforça 

que os itens adquiridos pela empresa PDI seriam destinados para FABIO LUIS LULA DA 

SILVA e sua esposa, os quais inclusive foram responsáveis pelas escolhas. 

 

“De: Carlos Abdalla Assunto: Orçamentos Fabio Data: 30 de setembro de 2013 15:06:05 BRT 

Para: Kalil Bittar Cc: 'Luiz Diaz Godines Neto' 

Olá Kalil, Tudo bem? Seguem os orçamentos dos produtos escolhidos pelo Fabio e esposa. 

Preciso transforma-los em pedido e negociar com você a forma de pagamento e desconto. Agora 
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em outubro todos os eletrodomésticos terão seus valores reajustados devido à alta do dólar. 

Aguardo seu contato para fecharmos negociação! 

Abraços, 

Carlos Abdalla Diaz 

Miami Store Diretor Comercial 

Fone: 19-2122-3500 www.miami.com.br” 

 

Sobre as reformas no apartamento, o trabalho pericial conclui que “o valor 

estimado para a reforma do apartamento examinado, referente ao ano de 2013, 

calculado a partir das descrições contidas nos documentos apreendidos compatíveis com 

os serviços de reforma constatados no local, é de R$ 772.762,32 (setecentos e setenta e 

dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos)”, sendo que o “valor 

de aquisição do imóvel em setembro de 2009, apresentado no Laudo de Perícia Criminal 

Federal nº 2272/2016-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP, foi de R$ 3.000.000,00 (três milhões de 

reais) e o valor da reforma, referente ao ano de 2013, foi estimado em R$772.762,32 

(setecentos e setenta e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois 

centavos)”. Os peritos ainda destacam que “o somatório dos valores investidos na 

reforma e nas benfeitorias constatadas pela Perícia no apartamento 231b do 

Condomínio Hemisphere, realizados em sua maioria no ano de 2013, totaliza R$ 

1.629.463,50 (um milhão, seiscentos e vinte e nove mil, quatrocentos e sessenta e três 

reais e cinquenta centavos). Tal valor é considerado pelos Peritos como um valor mínimo 

das despesas com reforma e benfeitorias do apartamento tendo em vista a possibilidade 

de haver outros documentos relativos a pagamentos que não tenham sido apreendidos”. 

 

 

20.5. AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO DO SÍTIO EM ATIBAIA 

 

Já relacionado a propriedade rural em Atibaia/SP: “Aquisição, em 2010, do sítio 

Santa Denise em Atibaia/SP. De acordo com a DOI, o sítio foi adquirido à vista por R$ 

1 milhão  em 5/8/2010. JONAS LEITE SUASSUNA FILHO informou em DIRPF que 

adquiriuo sítio em29/10/2010 por R$ 1 milhão. Dados da Dimof mostram  que houve 

um débito atípico de  R$  1.000.136,99  em  Outubro/2010  na  conta  de  JONAS 
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SUASSUNA no Banco do Brasil. Os fatos evidenciam que o sítio realmente foi adquirido 

à vista em Outubro/2010 com recursos provenientes de contas bancárias  de  JONAS  

SUASSUNA;  porém,  é  necessário  confirmar  tais evidências com a análise dos dados 

obtidos com a quebra do sigilo bancário.” 

Este Imóvel descrito no IPEI nº PR20160006 de 16 de março de2016 – 

RFB/Copei/Espei na 9ª Região Fiscal, SITIO EM ATIBAIA, foi adquirido de ADALTON 

EMILIO SANTARELLI por R$1.000.000,00 em 27/10/2010. 

Na análise da movimentação bancária realizada, buscou-se valores anteriores ao 

pagamento efetuado para ADALTON EMILIO SANTARELI, que aparentemente pudessem 

totalizar o valor disponibilizado para a aquisição da propriedade. 

GOAL DISCOS LTDA 
ME 25/05/2010 

TED       
04164616000159 563100 C TNL PCS SA 

GOAL DISCOS LTDA 
ME 31/05/2010 

TRANSF.P/ 
46598480700008 315000 D JONAS LEITE SUASSUNA FILHO 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO 31/05/2010 

TRANSF.DE GOAL 
DISCOS LT 315000 C GOAL DISCOS LTDA 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO 30/06/2010 TED        300000 C 

PJA EMPREENDIMENTOS LTDA 
 

GOAL DISCOS LTDA 
ME 22/07/2010 

TED       
04164616000159 563100 C TNL PCS SA 

GOAL DISCOS LTDA 
ME 02/08/2010 

TRANSF.P/ 
46598480700008 300000 D JONAS LEITE SUASSUNA FILHO 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO 02/08/2010 

TRANSF.DE GOAL 
DISCOS LT 300000 C GOAL DISCOS LTDA 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO 16/08/2010 

TED       
28591329000193 100000 C 

PJA EMPREENDIMENTOS LTDA 
 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO 28/10/2010 

TED       
28591329000193 250000 C 

PJA EMPREENDIMENTOS LTDA 
 

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO 27/10/2010 

RESGATE 
POUPANCA 539326,6 C  

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO 27/10/2010 

RESGATE 
POUPANCA 482899,7 C  

JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO 27/10/2010 

EMISSAO DE ORDEM 
DE PAGAMENTO 1000000 D  

 

A tabela abaixo, com valores movimentados por JONAS SUASSUNA em sua conta 

pessoal entre o início do ano de 2010 e a data de aquisição do sítio em Atibaia/SP, 

demonstra que possivelmente JONAS utilizou, mesmo que em parte, recursos recebidos 

pela GOAL DISCO para aquisição do sítio em ATIBAIA.  

O que chamou mais a atenção e causou espécie foi que, ao verificar a origem dos 

repasses encaminhados pela GOL MOBILE e GOL DISCO em 2010 para a conta pessoal 
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de JONAS SUASSUNA, foi que tais recursos eram aparentemente provenientes da 

TELEMAR (TNL PCS). Ainda mais estranho foi o fato de que praticamente um mês antes 

de pagar R$1.000.000,00 para ADALTON EMILIO SANTARELLI, a empresa GOAL DISCO 

recebeu R$1.126.200,00 da TELEMAR e transferiu para aplicação R$834.900,00. 

GOAL DISCOS 
LTDA ME 29/01/2010 TED       04164616000159 1.126.200,00 C TNL PCS AS 

GOL MOBILE 
PRODUTOS E 
SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃO 
LTDA 29/01/2010 TED       04164616000159 750.800,00 C TNL PCS AS 

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 11/02/2010 

TED RECEBIDA ABN AMRO 
REAL GOAL DISCOS L 192.000,00 C GOAL DISCOS L 

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 11/02/2010 DEPOSITO EM C/C VIA CIP 192.000,00 C GOAL DISCOS LTDA 

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 11/02/2010 

TED RECEBIDA ABN AMRO 
REAL GOL MOBILE PR 76.000,00 C GOL MOBILE PR 

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 11/02/2010 TRANSF.DE GOL MOBILE PRO 152.000,00 C 

GOL MOBILE 
PRODUTOS E 
SERVICOS DE 
TECNOL 

GOL MOBILE 
PRODUTOS E 
SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃO 
LTDA 18/02/2010 TED       04164616000159 750.800,00 C TNL PCS AS 

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 22/02/2010 

TED RECEBIDA ABN AMRO 
REAL GOL MOBILE PR 152.000,00 C GOL MOBILE PR 

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 22/02/2010 TRANSF.DE GOL MOBILE PRO 158.700,00 C 

GOL MOBILE 
PRODUTOS E 
SERVICOS DE 
TECNOL 

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 02/03/2010 TRANSF.DE GOL MOBILE PRO 6.432,90 C 

GOL MOBILE 
PRODUTOS E 
SERVICOS 

GOAL DISCOS 
LTDA ME 02/03/2010 TED       04164616000159 563.100,00 C TNL PCS AS 

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 09/03/2010 

TED RECEBIDA ABN AMRO 
REAL GOAL DISCOS L 96.000,00 C GOAL DISCOS L 

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 09/03/2010 DEPOSITO EM C/C VIA CIP 96.000,00 C GOAL DISCOS LTDA 

GOAL DISCOS 
LTDA ME 23/03/2010 TED       04164616000159 563.100,00 C TNL PCS AS 
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JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 25/03/2010 TRANSF.DE GOAL DISCOS LT 150.000,00 C GOAL DISCOS LTDA 

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 31/03/2010 TRANSF.DE GOAL DISCOS LT 150.000,00 C GOAL DISCOS LTDA 

GOAL DISCOS 
LTDA ME 20/04/2010 TED       04164616000159 563.100,00 C TNL PCS SA 

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 28/04/2010 TRANSF.P/ IMOBILIARIA GO 170.000,00 D 

IMOBILIÁRIA GOL 
LTDA 

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 29/04/2010 TRANSF.DE GOAL DISCOS LT 150.000,00 C GOAL DISCOS LTDA 

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 05/05/2010 TRANSF.DE GOAL DISCOS LT 150.000,00 C GOAL DISCOS LTDA 

GOAL DISCOS 
LTDA ME 25/05/2010 TED       04164616000159 563.100,00 C TNL PCS SA 

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 31/05/2010 TRANSF.DE GOAL DISCOS LT 315.000,00 C GOAL DISCOS LTDA 

GOAL DISCOS 
LTDA ME 24/06/2010 TED       04164616000159 563.100,00 C TNL PCS SA 

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 30/06/2010 TRANSF.DE GOAL DISCOS LT 20.000,00 C GOAL DISCOS LTDA 

GOAL DISCOS 
LTDA ME 22/07/2010 TED       04164616000159 563.100,00 C TNL PCS SA 

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 30/07/2010 TED 618.842,60 D 

VIA 
EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS S A 

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 02/08/2010 TRANSF.DE GOAL DISCOS LT 300.000,00 C GOAL DISCOS LTDA 

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 30/08/2010 TRANSF.DE GOAL DISCOS LT 350.000,00 C GOAL DISCOS LTDA 

GOAL DISCOS 
LTDA ME 28/09/2010 TED       04164616000159 1.126.200,00 C TNL PCS SA 

GOAL DISCOS 
LTDA ME 29/09/2010 TRANSFERENCIA P/APLICACA 834.900,00 D   

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 27/10/2010 

EMISSAO DE ORDEM DE 
PAGAMENTO 1.000.000,00 D 

ADALTON EMILIO 
SANTARELLI 

JONAS LEITE 
SUASSUNA 
FILHO 29/10/2010 TRANSF.DE GOAL DISCOS LT 200.000,00 C GOAL DISCOS LTDA 

 

 

Sobre o sítio em Atibaia/SP, foram encontrados os seguintes e-mail no ICLOUD 

de JONAS SUASSUNA: 
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A troca de e-mail abaixo, FERNANDO BITTAR passa para JONAS SUASSUNA 

cotação de materiais de construção para fechar área do sítio de JONAS, porém fala 

“preciso que o Alessandro entre em campo para acertar as formas de pagamentos e 

também conseguir mais um desconto”, demonstrando preocupação de FERNANDO 

BITTAR com o montante de dinheiro que JONAS empregaria gastar nesta obra, dando a 

entender que o recurso financeiro que JONAS utilizaria na verdade seria de FERNANDO. 

Na sequência JONAS fala para ALESSANDRO SARGENTELLI, “por favor 

providenciar tudo para pagamento na segunda pela minha conta como despesas do sitio 

Fernando”, mais uma vez deixando entender que os valores que seriam utilizados na 

obra seriam relacionados a FERNANDO BITTAR: “pela minha conta como despesas do 

sitio Fernando”. 

Por fim ALESSANDRO SARGENTELI fala com JONAS SUASSUNA e diz que 

conversou com FERNANDO BITTAR e este definiu as prioridades das obras, novamente 

demonstrando que FERNANDO era quem ditava os assuntos referentes ao sítio. 

De: Alessandro Sargentelli 

Data: 23/11/2012 13:19:38 

Para: 'Jonas Suassuna' 

Assunto: RES: OBRA ATIBAIA 

  

    

Jonas 
 
Conversei com o Fernando e a urgência maior refere-se ao material de construção ( 
Depósito Sardinha ). Os demais itens podem ser postergados . 
 
Vc prefere que compremos nesse primeiro momento apenas o material de construção ou 
prefere que compremos tudo logo dentro dos prazos que forem acordados ? 
 
Abs 
ale 
 
De: Jonas Suassuna [mailto:jonassuassuna1@mac.com]  
Enviada em: sexta-feira, 23 de novembro de 2012 12:54 
Para: Fernando .; Alessandro Sargenteli Sargenteli 
Assunto: Re: OBRA ATIBAIA 
 
Alessandro  
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Por favor providenciar  tudo para pagamento na segunda  pela minha conta como despesas 
do sitio  
 
Fernando  
 
Obrigado pela ajuda  
 
Forte abraço 
 
Jonas  
 
Em Nov 23, 2012, às 12:28 PM, "Fernando ." <fbittar@golgrupo.com.br> escreveu: 

 
OI Jonas, bom dia. 
 
Abaixo segue a cotação já negociada dos valores para o material de construção para 
fechamento da sua área. 
Preciso que o Alessandro entre em campo para acertar as formas de pagamentos e também 
conseguir mais um desconto. 
Temos urgência no ítem 1. O ítem 2 e 3 pode ficar mais para frente. 
 
RESUMO DESPESAS 
 
1 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO      R$ 20.501,00  
2 MOURÕES                                     R$ 19.184,00 
3 ALAMBRADOS                              R$ 39.773 ,00 
 
TOTAL                                             R$ 79.458,00 
 
1-) Deposito Sardinha MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
 
45           sacos de cimento                1.075,50 
850         sacos  massa pronta            5.950,50 
8,800       blocos                              11.880,00 
2             viagens  pó de pedra              870,00 
2             tubo de galeria                      117,00 
3             aturquês                                 54,00 
3             linha de pedreiro                      12,00 
2             kg  prego                                13,30 
100 mt     lona plastica                          265,00 
2 mt        de tábua                                  20,94 
8 mt        de tábua                                  55,76 
5 mt        de tábua                                  174,40 
1 mt        de tábua                                   13,30    

TOTAL R$ 20.501,00 Já com desconto de 5%,  pagamento a vista ou 6x no cartão 
 
 
2-) Arcool Artefatos de Cimento - MOURÕES  
      
400 mourões curvo 3.40 de altura              15.200,00 
 48 mourões esticador 3.40 de altura          1.872,00 
 96 mourões reto                                       2.112,00 

 
TOTAL R$ 19.184,00 Já com desconto de 5%     R$ 6.4 00,00 de entrada + 2x de R$ 
6.392,00 
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3-) Atibaia Telas e Alambrados - ALAMBRADOS  
 
1904 metros       tela em pvc 2 polegadas fio 12 19,50  o metro     37.128,00 
 150 k                 fio  para esticar a tela 7,50 o kg total.                  1.125,00 
   40 k                   fio 14 para amarrar os moroes                           1.200,00 
     6 rolos               arame farpado                                                 1.220,00 

TOTAL R$ 40.673,00  com desconto à vista R$ 39.773, 00 pagamento entrada +15 30 45 
60 dias...  
 
Abs,  
 
Fernando Bittar  

 

 Os e-mail abaixo FERNANDO avisa JONAS SUASSUNA para pagamento do ITR do 

Sítio Santa Denise e falam sobre a inclusão de JONAS como produtor rural. 

De: Fernando Bittar 

Data: 27/09/2013 17:33:21 

Para: Jonas Suassuna 

Assunto: Re: Itr sítio 

  

    

OI Jonas, tudo bem? 
 
Hj pela manhã fiz uma reunião com o meu contador e podemos fazer a inclusão 
como produtor para isso vamos viabilizar o projeto de plantio em conjunto conforme 
te falei. Essa semana estarei aí no RJ e detalhamos, 
abs e bom fim de semana. 
Fernando 
 

Em 26 de setembro de 2013 11:17, Jonas Suassuna <jonassuassuna1@mac.com> escreveu: 
Amigo 
 
Resolvido vou pagar 7 mil 
 
Me ajude a virar produtor Rural 
 
Bjs 
 
Jonas 
 
Em Sep 25, 2013, às 2:56 PM, Fernando Bittar <fbittar@golgrupo.com.br> escreveu: 
 
> Oi Jonas, boa tarde. 
> 
> Não esqueça de fazer o ITR do sítio. Último dia será 30/09. 
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> Abs 
> Fernando 

 

 

 

 

De: Fernando Bittar 

Data: 25/09/2012 16:28:45 

Para: Jonas Suassuna 

Assunto: Re: ITR 2012 - Sítio Santa Denise URGENTE 

  

  

 

Valeu Jonas.  
Amanhã nos vemos, 
bj 
Fernando 

Em 25 de setembro de 2012 15:10, Jonas Suassuna <jonassuassuna1@mac.com> escreveu: 
Ok pode fazer  
 
Jonas 
 
Em Sep 25, 2012, às 2:57 PM, BNC-Lucia Cabral <luciacabral@bncinfo.com.br> escreveu: 

Prezados, 
  
  
Temos que entregar a declaração de ITR até 28/09/12. 
O terreno de Atibaia está inscrito como imóvel rural. 
Procedi da mesma forma do ano de 2011 conforme orientação do Fernando. Destinar 50% 
da área para plantio e pastagem. 
Como não o processo de plantio e pastagem não foi iniciado teremos o mesmo imposto a 
pagar do ano anterior R$7.000,00. 
  
Aguardo ok final para envio da declaração e do darf. 
  
Abs, 
  
--  
 
Fernando Bittar 
Diretor | playtv.com.br 
Tel. 55 11 3131 1250 | c. 55 11 97320 3227 
Rua Dardanelos, 458 - Alto da Lapa - CEP 05468-010 - São Paulo - SP  
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20.6. REPASSES no total de R$ 11.508.174,00 para JORGE JOSÉ DA SILVA. 

Retornando ao GRUPO GOL, também chamou a atenção o repasse do montante 

de R$ 11.508.174,00 para JORGE JOSÉ DA SILVA. Os repasses ocorreram entre 

27/03/2009 e 16/02/2016 em 878 pagamentos. Que entre as 878 operações referentes 

a estes pagamentos apenas uma permitiu identificar JORGE JOSÉ DA SILVA. Tal operação 

continha a seguinte observação: “RG 085917334”. 

As operações realizadas por JORGE apresentaram a seguinte descrição: 

• CH COMPENSADO 341 104985 

• CH COMPENSADO 341 104997 

• CH COMPENSADO 341 105012 

• CH PAGO P/ CAIXA – INTERAGENCIA 

• CHEQUE 

• CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA 

• CHEQUE PAGO NO CAIXA 

• CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 

• CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO 

• DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM 

• DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA 

• PAGAMENTO CHEQUE  105004 

• PAGAMENTO CHEQUE  105015 

• PAGAMENTO CHEQUE  105047 

• PAGAMENTO CHEQUE  105365 

• PAGAMENTO CHEQUE  105390 

Consulta no SINAPSE mais informações sobre JORGE JOSÉ DA SILVA: 

JORGE JOSÉ DA SILVA – Data de Nascimento: 23/04/1973 
Mãe: Wilma Brites da Silva 
CPF: 009.165.387-88 
Rua Anhaguera, 776 – São João do Meriti/RJ 
Profissão: vigilante 
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Veículos: Honda Titan DVP-0287 – Atibaia/SP 
Fone: 21 2655-5451 

 

Abaixo, segue imagem do Google Street View correspondente ao endereço “Rua 

Anhaguera, 776 – São João do Meriti/RJ”. Verifica-se ser um imóvel simples, inclusive 

faltando acabamentos. 

 

 

Consulta ao CAGED revelou que JORGE JOSÉ DA SILVA possui vínculos com a 

EDITORA GOL LTDA e com a empresa GOL SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRAFICA LTDA 

desde 2015: 
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No MATERIAL 3139/16 - LAUDO 1218/16, foi encontrado e-mail com aviso de 

férias de JORGE JOSÉ DA SILVA. JORGE aparece ocupando o cargo de contínuo e 

acumulando os vencimentos das férias somados com 1/3 de férias, teria recebido em 

novembro de 2015 R$ 3.106,63, valor bastante desproporcional aos repasses realizados 

do Grupo Gol para JORGE de acordo com análise do sistema SIMBA. 
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/img_item03Arrecadacao06.E01/vol_vol3/OLD/Arquivos do Outlook/ale@golgrupo.com.br - 

Alessandro.pst>>Início do arquivo de dados do Outlook/Caixa de Entrada/EDITORA RJ: 

RECIBOS DE FERIAS 2015 

Desta forma, diante do rendimento oficial apresentado no e-mail acima, a 

simplicidade da casa localizada no endereço que supostamente seria de JORGE, o único 

veículo que o mesmo possui e a elevada quantidade de dinheiro movimentada 

“teoricamente” pelo mesmo, apresentando uma média maior que 10 operações por 

mês, com valores médios de aproximadamente R$ 13.000,00 cada (totalizando 

R$11.508.174,00 entre 27/03/2009 e 16/02/2016 em 878 pagamentos), aparentam 

uma possível tentativa de ocultar o verdadeiro destinatário do dinheiro ou a finalidade 

que o mesmo seria empregado. 
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20.7. REPASSES PARA OS FILHOS E ESPOSA DE JONAS SUASSUNA 

 

De acordo com os registros no SIMBA, BIANCA BRUGNARA SUASSUNA recebeu 

repasses totalizando R$ 4.319.229,91 de empresas do Grupo Gol/Jonas Suassuna. CAIO 

BRUGNARA SUASSUNA recebeu no mesmo período R$4.678,941,71.  

Por fim, CLAUDIA BUERI SUASSUNA recebeu repasses totalizando R$ 

2.655.267,15.  

 

20.8. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS POR KALIL BITTAR 

 Análise do IPEI nº PR20160065 de 10/11/2016 – RFB/Copei/Espei na 9ª Região 

Fiscal permitiu identificar as seguintes Declarações sobre Operações Imobiliárias 

envolvendo o nome KALIL BITTAR. Cabe destacar que todas as transações ocorreram a 

partir do ano de 2007 tendo como alienantes dos imóveis as empresas CYRELA MONZA 

e CYRELA RJZ. 

Também vale salientar que 2007 foi o ano de constituição da GOL MOBILE e 

também o ano em que JONAS SUASSUNA se tornou sócio da empresa GAMECORP S/A. 

1. Apartamento 101, bloco 1 do condomínio localizado na Avenida 

Flamboyants da Península 156, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. De 

acordo com as informações no DOI, a alienação ocorreu em 09/03/2007, 

a vista, no valor de R$1.176.443,00 e tendo como base de cálculo o valor 

de R$1.943.023,47. 
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2. Apartamento 103, bloco 3 do condomínio localizado na Rua Jacarandá da 

Península 300, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. De acordo com as 

informações no DOI, a alienação ocorreu em 30/04/2007, a vista, com 

promessa de compra e vendas no valor aproximado de R$360.000,00. 

 

 



 

  

Página 416/421 

 

 

3. Apartamento 112, bloco 1 do condomínio localizado na Avenida Eixo 

Metropolitano 1400, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ. De acordo com as 

informações no DOI, a alienação ocorreu em 06/05/2015, a prazo, no 

valor aproximado de R$415.000,00. 

 

 

4. Apartamento 111, bloco 1 do condomínio localizado na Avenida Eixo 

Metropolitano 1400, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ. De acordo com as 

informações no DOI, a alienação ocorreu em 06/05/2015, a prazo, no 

valor aproximado de R$415.000,00. 
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 Chamou a atenção o fato das pesquisas realizadas no Sistema SIMBA em nome 

de KALIL BITTAR e da PDI resultar em dois únicos repasses, sendo um em 04/11/2014 

para empresa CYRELA MONZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO no valor de 

R$14.566,49 (conta de KALIL BITTAR) e um segundo em 16/12/2013 para empresa 

CYRELA R E IMOBILIARIOS no valor R$ 21.226,48 (conta PDI). 

 Destes imóveis, o único identificado que KALIL teria alienado para terceiros foi o 

apartamento 101, bloco 1 da Avenida Flamboyants da Peninsula sendo vendido a vista 

em 15/05/2016 por R$2.750.000,00, de acordo com o DOI abaixo. 
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21. ANÁLISE GRÁFICA 

 

 Foi verificado que somente para as empresas GAMECORP, EDITORA GOL, GOL 

MOBILE, GOAL DISCO e PDI (planilha 1) receberam R$189.397.834,27 de empresas com 

empresas ligadas ao grupo TELEMAR e a MOVILE (planilha2). 
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Planilha1:

 

 

Planilha2: 

 

 

 Tais valores foram convertidos para forma gráfica e demonstraram que os picos 

dos valores recebidos pelo grupo GAMECORP/GOL/PDI, aparentam estar relacionado 

com os períodos de decisões importantes decisões governamentais nas áreas de 

telecomunicações. 

 

 

 

 

 

 

14/01/2014 – Aprovação fusão OI/PT no CADE 

27/03/2014 – Aprovação fusão OI/PT ANATEL 

23/07/2014 – Liberação da primeira parcela do 

FINEP para MOVILE 

21/11/2008 - aprovação do Plano Geral de 

Outorgas de Serviço de Telecomunicações 

prestado no regime público; 

18/12/2008 - Aprovação da Fusão OI/BrT - Anatel 

20/10/2010 - Aprovação da Fusão OI/BrT - CADE 
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22. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A análise foi realizada no intuito de se identificar questões relevantes ao escopo 

da investigação em curso. Desta forma, o presente relatório busca evidenciar, dentre o 

material apreendido/espelhado, documentos, arquivos, planilhas, notas fiscais, e-mails, 

troca de mensagens e outros dados julgados úteis, que possuam algum relevo para a 

investigação em andamento. 

A simples menção a nomes e/ou fatos contidos neste relatório, por si só, não 

significa o envolvimento, direto ou indireto, dos citados em eventuais delitos objeto da 

investigação em curso. 

Diante do exposto, a pesquisa realizada no material disponibilizado à equipe de 

análise, antes da conclusão das investigações, não pode ser considerada exaustiva, 

ficando a cargo da Autoridade Policial solicitar novas pesquisas, caso entenda 
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necessário, bem como a avaliação acerca da eventual existência de empecilho 

jurídico/legal ou comprometimento de posteriores diligências relacionadas ao 

fornecimento das informações apresentadas neste relatório, mormente quando se 

tratar de menção e/ou documento relativo a autoridade detentora de foro por 

prerrogativa de função. 

 Curitiba 27 de fevereiro de 2018 

 

 

_________________________________ 

TIAGO PRETO DE SOUZA 

Agente de Polícia Federal 

 Matícula 13.514 

_______________________________ 

CARLOS ALBERTO MURBACH BEDIN 

Agente de Polícia Federal 

Matrícula 10.589 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


