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Do: APF ANDRÉ RODRIGUES COSTA 

Ao: DPF DANTE 

Referência: IPL 1395/2016-SR/PF/MS - Análise de material apreendido Auto de Apreensão 

n° 1995/19 - Laudo n° 100/2020 SETEC/SR/PF/PR. 

 

 Senhor Delegado, 

 

 Encaminho a Vossa Excelência o presente relatório de análise dos materiais 

arrecadados na RUA DO LAVRADIO, 71, 2º ANDAR, CENTRO, CEP 20.230-070, RIO DE 

JANEIRO/RJ, endereço de TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ 33.000.118/0001-79) 

em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 700007838811, expedido nos autos 

do processo 5024872-64.2018.4.04.7000/PR, em trâmite na 13ª Vara Federal da Subseção 

Judiciária de Curitiba. 

  

1. DO MATERIAL APREENDIDO: 
 

Para a análise utilizaremos o material (mídias) formalizadas no Laudo n° 

120/2020 SETEC/SR/DPF/PR, de 17/01/2020: 

 

N° Material 
(SISCRIM) 

N°  Descrição 

5246/2019 01 
Um HD (Hard Disk) da marca Seagate, número serial 
NA8GE2DJU: capacidade nominal de 1000 GB. 

 
 
2. DO MATERIAL ANALISADO 

 
 
A análise é realizada utilizando-se o material espelhado que acompanha o 

laudo pericial citado ao norte, sendo referendados neste relatório somente os dados que 

em tese possam ser úteis para à investigação.  
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3. DA ANÁLISE: 
 

Os arquivos analisados consistiam em arquivos de backup contendo e-mails 

corporativos do grupo OI. Serão apresentados nos sub tópicos a seguir aqueles em que 

foram localizados conteúdo de relevância para as investigações. 

 

3.1.  EURICO TELES (EURICO@OI.NET.BR): 
 

Na caixa de e-mails de EURICO DE JESUS TELES NETO, atual presidente 

da companhia (CEO), foi identificada uma sequência de e-mails, ocorrida entre o final do 

ano de 2011 e início de 2012, que visava regularizar a situação da GOL MOBILE uma vez 

que este fornecedor não executava uma “prestação de serviço tradicional”, palavras estas 

extraídas de e-mails tratados a seguir. 

No dia 20/12/2011, FRANCISCO SANTANNA (francisco.santanna@oi.net.br), 

envia e-mail para EURICO TELES, alegando a necessidade de realizar faturamentos para 

a GOL MOBILE, porém, o setor jurídico da empresa havia solicitado para “suspender 

negociações com eles”, conforme retratado na imagem1 abaixo: 

 

 

                                            
1 Quadro de destaque, em vermelho, adicionado sobre o recorte de tela original 
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Dias depois, ainda sem ter conseguido realizar o faturamento, o funcionário 

envia e-mail a PEDRO RIPPER (pedro.ripper@oi.net.br) para solicitar uma atualização do 

assunto e comenta que a situação foge totalmente do usual. A Prefeitura do Rio de Janeiro, 

que já efetuou os pagamentos para a OI, começa a cobrar o repasse dos valores devido à 

GOL MOBILE, subcontratada para prestação do serviço: 

 

 

 

O fato é considerado “absurdo” pois em uma prestação de serviços tradicional 

o cliente não se preocuparia com os pagamentos de um fornecedor às suas empresas 

subcontratadas. A cobrança realizada pela Prefeitura do Rio de Janeiro para OI efetuar os 

pagamentos a GOL MOBILE apenas reforça a tese já apontada nas investigações que 

houve um direcionamento político para a subcontratação desta empresa. Esta tese é ainda 

mais robustecida por fatos que serão apresentados a seguir. 

As tratativas sobre este assunto são encaminhadas ao setor de suprimentos 

da OI, para o qual FRANCISCO SANTANNA descreve quais são os projetos que ainda 

aguardam a regularização: 
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Ao receber a demanda, responsáveis pelo setor de contratação do grupo OI 

constatam a não existência de contrato vinculado aos dois projetos com a Prefeitura do Rio 

de Janeiro, conforme e-mail abaixo: 

 

 
 

Questionado a respeito dos contratos com a GOL MOBILE, FRANCISCO 

SANTANNA é enfático ao afirmar que não há sequer proposta, uma vez que “foram projetos 

políticos com o governo, fechados verbalmente com a diretoria antiga da Oi”. 

Chama mais atenção que no mesmo e-mail, retratado abaixo, é mencionado 

que “O parceiro fez a venda ao cliente final e a Oi foi o canal de faturamento, não é uma 

prestação de serviços tradicional”. Ou seja, confirma-se, portanto, que os contratos com a 

Prefeitura do Rio de Janeiro foram fechados diretamente com a GOL MOBILE e a OI foi 

usada apenas como um “canal de faturamento”, em uma clara afronta ao que é determinado 

pela lei de licitação.  

 

 



(continuação do RPJ n° 0011/20 - GT/LJ/SR/DPF/PR, de 31/01/2020.................... 5/12) 

 
 

 

 

Do trecho “daí termos metade do oitavo andar validando estes entendimentos” 

entende-se que, possivelmente, o setor jurídico da empresa trabalhava na tentativa de dar 

validade a este tipo de contrato político.  

O funcionário ainda afirma que sabe que não é algo simples, pois foge do 

processo padrão seguido pela empresa, sugere até mesmo que seja realizado apenas um 

termo de quitação para evitar a confecção de contrato com a GOL MOBILE.  

Este assunto ainda é tratado por uma sequência de e-mails encaminhados 

até que enfim é encontrada uma forma de atender a demanda inicial por meio da elaboração 

de um contrato posterior a prestação dos serviços. 

Por fim, ao ver que o assunto ainda não tinha sido resolvido, o diretor jurídico 

EURICO TELES cobra a liberação dos pagamentos uma vez que já confirmada a forma de 

executá-los, como retratado abaixo: 
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Sobre EURICO DE JESUS TELES NETO é válido registrar que ainda durante 

a análise foram localizados e-mails que indicam uma considerável proximidade do atual 

CEO da OI com KALIL BITTAR. 

Em um e-mail enviado em 04 de dezembro de 2014, restou demonstrado que 

não havia qualquer necessidade de formalismo profissional na relação entre os dois. KALIL 

apenas solicita um encontro pessoal, sem informar sequer o assunto ou o local, sendo 

prontamente atendido pelo diretor jurídico, conforme demonstrado no e-mail reproduzido a 

seguir: 

 

 
 

Indicando que este não foi o primeiro encontro realizado entre ambos, ao 

receber a resposta positiva para o encontro, KALIL demonstra já saber que o encontro 

seria realizado na OI (“estarei aí”): 
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Pouco tempo após confirmar o encontro, EURICO TELES encaminha este e-

mail para FERNANDO MAGALHAES PORTELLA (conta fportella@gj.com.br), então diretor 

presidente da JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S/A, conforme retratado abaixo: 

 

 

 
Não se sabe qual o motivo levou EURICO TELES a encaminhar o e-mail para 

o conhecimento de FERNANDO PORTELLA, mas é possível observar que KALIL BITTAR 

não foi copiado neste encaminhamento. 

É válido destacar que neste período, existiam contratos entre a IGUATEMI 

EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A, empresa ligada ao grupo JEREISSATI, e as 

empresas PDI e G4 ligadas a KALIL BITTAR, que versavam sobre a suposta prestação de 

serviços de processamento de imagem em contrapartida por uma remuneração mensal de 

R$ 120.000,00, conforme relatado no RPJ 0007-20 – GTLJ/DRCOR/SR/PF/PR. 
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3.2. GUSTAVO ALVIM (GUSTAVO.ALVIM@OI.NET.BR): 
 

Em e-mails trocados no final de 2016, por GUSTAVO JACQUES DE FARIA 

ALVIM, então um dos gerentes da OI, também foram localizados indícios de irregularidades 

envolvendo contratos com a GOL MOBILE. 

Apenas para fins de contextualização, é válido registrar que neste período a 

imprensa veiculava com grande intensidade notícias2-3-4 sobre as suspeitas envolvendo as 

relações comerciais entre FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA e seus sócios com o grupo OI. 

Neste cenário, em 26 de dezembro de 2016, GUSTAVO JACQUES DE FARIA 

ALVIM, é copiado em um e-mail enviado por LEONARDO REBELO HAZAN para ALLEN 

VINICIUS (allen.ferreira@oi.net.br), integrante do setor de “Auditoria Interna” da OI, com o 

assunto “Gol Mobile”. O e-mail tem por objetivo enviar em anexo contratos e termos aditivos 

com a GOL MOBILE, conforme trecho retratado a seguir: 

 

 
 

                                            
2  http://exame.abril.com.br/brasil/pf-aponta-que-firma-de-luluinha-recebeu-r-103-milhoes-diz-jornal 
 
3  http://otempo.com.br/politica/laudo-da-pf-aponta-que-empresa-de-filho-de-lula-recebeu-r-103-milhoes1.1417422 
 
4 http://oglobo.globo.com/brasil/apartamento-onde-mora-luluinha-recebeu-16-milhao-em-reforma-eletrodomesticos 

-armarios-2057347 



(continuação do RPJ n° 0011/20 - GT/LJ/SR/DPF/PR, de 31/01/2020.................... 9/12) 

 
 

 

 

Pouco tempo depois, GUSTAVO ALVIM recebe e-mail, retratado abaixo, de 

outra pessoa contendo outro contrato também assinado com GOL MOBILE, fato que indica 

ter havido alguma determinação interna envolvendo os contratos desta empresa.   

 

 

 

O e-mail que se destaca, entretanto, é o apresentado a seguir. Em resposta a 

mensagem recebida poucas horas antes, o setor de Auditoria Interna apresenta uma lista 

de inconsistências sobre o contrato enviado e outros pontos que envolvem a GOL MOBILE 

como fornecedora, retratado no e-mail exposto em sequência: 
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O último item destacado acima indica a existência de pagamentos no ano de 

2012 para a GOL MOBILE sem sequer a existência de contrato, justificativa ou qualquer 

autorização. Destaca-se ainda que estes pontos só vieram a ser questionados quatro anos 

depois, justamente quando os acontecimentos envolvendo o grupo OI e estas empresas 

foram divulgados na imprensa. 

Outro ponto que chama a atenção é que LEONARDO REBELO HAZAN, ao 

ser questionado pela auditoria interna sobre estes fatos, decide falar pessoalmente com 

GUSTAVO ALVIM, conforme e-mail a seguir: 
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Os e-mails analisados na caixa de GUSTAVO ALVIM se encerram em 30 de 

dezembro de 2016, motivo pelo qual não foram localizadas outras mensagens que possam 

ter dado sequência a este assunto. 

 
 
4. OBSERVAÇÕES 

  

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 necessário, bem como 
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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. 

 

 É o relatório. 

 

Curitiba, 31 de janeiro de 2019. 
 

 

 

André Rodrigues COSTA 

Agente de Polícia Federal 
2ª Classe – Matrícula 18.934 

 


