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MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
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Memorando n° 2.749/I6-SETEC/SR/PF/PR
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A Senhora

Delegada de Policia Federal Renata da Silva Rodrigues

SR/PF/PR

Assunto: Encaminhamento de Laudo Pericial - URGENTE OPERAÇÃO LAVA JATO

Referência: Memo 1652/2016-SR/DPF/PR [PL 184/2016

1. Encaminho a Vossa Senhoria o Laudo Pericial n° 1475/16, elaborado em atenção

ao expediente em referência, datado de 01/03/2016.

2. São encaminhados também os seguintes materiais:

Material

1612/16

2380/16

Descrição

01 DVD SONY com descrição CRIM .059748/2016 CAIXA POSTAL

FREDERICO

Apenso V - PIC 1.25.000.002075/2015-95

Atenciosamente,

FÁBIO AÜGIi^TO D&.SILVA bALVAPOR

PERITO CRIMINAL FEDERAL

Chefe drf SETEC/SR/PFYPR

Classe Especial - Matrícula:\lll73
ves

029936673 . 2749/16



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
SETOR TÉCNICO CIENTÍFICO

LAUDO N° 1475/2016 - SETEC/SR/DPF/PR

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL

(ENGENHARIA)

Em 22 de julho de 2016, no Setor Técnico-Científico da Superintendência

Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do Paraná, designados pelo Chefe do

Setor, Perito Criminal Federal FÁBIO AUGUSTO DA SILVA SALVADOR, os Peritos

Criminais Federais JOÃO JOSÉ DE CASTRO BAPTISTA VALLIM e ÍOR CANESSO

JURASZEK elaboraram o presente Laudo Pericial, no interesse do IPL n" 0184/2016-4-

SR/DPF/PR, a fim de atender à solicitação da Delegada de Polícia Federal RENATA DA

SILVA RODRIGUES, contida no Memorando n° 1652/2016-SR/DPF/PR, de 01/03/2016,

registrado no Sistema de Criminalística sob o n" 793/2016, em 02/03/2016, descrevendo com

verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo aos

quesitos formulados, abaixo transcritos:

"1. Descrever a propriedade, incluindo os limites e confrontações das

matrículas 19.720 e 55.422;

2. A ocupação das construções e instalações podem caracterizar o uso

vinculado das matrículas 19.720 e 55.422?

3. Qual o valor de avaliação das matrículas na época de sua última aquisição

em 2010?

4. Existem ampliações, reformas, construção de benfeitorias ou qualquer outro

tipo de instalação realizadas no sitio a partir do ano de 2010? Caso positivo,

queiram os senhores Peritos descrevê-las.

5. Quais os vaiores despendidos nessas ampliações, reformas e benfeitorias?

É possível identificar o período aproximado em que elas ocorreram?

6. Considerando as notas fiscais encaminhadas é possível identificar algum

item mobilizado no sítio compatível com as descrições dos materiais

existentes nas notas?r

0029825252
Laudo 1475/16-SETEC/PR



LAUDO N° 1475/2016-SETEC/SR/DPF/PR

7. Existem evidências materiais nas dependências do Sitio que possam

identificar seus eventuais freqüentadores?

8. É possível identificar evidências materiais no Sítio que possam indicar o

uso do imóvel pelas pessoas de FERNANDO BITTAR ou JONAS LEITE

SUASSUNA FILHO?

9. Foram implementadas instalações ou realizadas quaisquer obras ou

aprimoramentos no Sítio voltadas ao uso do ex-Presidente LUIZ INÁCIO

LULA DA SILVA e de sua família? Caso positivo, descrever.

10. Existem objetos pessoais pertencentes ao ex-Presidente LUIZ INÁCIO

LULA DA SILVA e de sua família depositadas nas dependências do Sitio?

Onde se encontram localizadas?

11. Há indícios de que o ex-Presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

estaria utilizando as dependências do sítio com animus domini?

12. Outros julgados úteis."

I-HISTÓRICO

Este Laudo se insere no âmbito da Operação Lava Jato, deflagrada em março de

2014 para investigar crimes relacionados à lavagem de dinheiro, corrupção, fraudes em

licitações e desvios de recursos públicos, especialmente em contratos da Petrobras.

Em 04/03/2016 os Peritos Criminais Federais João José de Castro Baptista

Vailim e Ior Canesso Juraszek, signatários desse Laudo, juntamente com os Peritos Criminais

Federais José Antônio Schamne, Fernando Nadai, Luiz Spricigo Júnior e Alessandro Franus,

durante o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão 700001628013, da 24a fase da

Operação Lavajato, deslocaram-se até propriedade rural localizada no município de Atibaia/SP

para realização dos exames periciais solicitados no Memorando em epígrafe.

Durante os exames, os Peritos foram acompanhados pelas testemunhas Tatiana

Maria da Silva e Cássia Martins dos Santos, assim como pelo caseiro do Sítio, Sr. Élcio Pereira

Vieira, além dos demais Policiais Federais que atuaram no cumprimento do mandado de busca

e apreensão.

Decorrente da multidisciplinaridade dos exames, em 11/03/2016, foi elaborado

o Laudo 0392/2016 - SETEC/SR/DPF/PR, a respeito da análise das evidências materiais

relativas à ocupação e indicação dos freqüentadores do Sitio em Atibaia, respondendo aos

quesitos de 07 a 11, bem como o Laudo 1474/2016 - SETEC/SR/DPF/PR, a respeito da

avaliação da propriedade, respondendo aos quesitos 1 a 3.
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II -OBJETIVO

Considerando a necessidade de caracterização dos recursos empregados no

imóvel em análise e dada a complexidade e multidiscipünaridade da matéria, foi necessária a

segmentação dos exames em Laudos distintos. Busca-se com isto conferir objetividade, clareza

e concisão à descrição de cada circunstância penalmente relevante, bem como a

individualização dos atores envolvidos.

O presente Laudo tem por objetivo responder aos quesitos 4 a 6, por meio dos

seguintes pontos:

a) Apresentar sucintamente as características dos terrenos que compreendem a

área do Sítio.

b) Identificar o período de execução das construções, reformas, ampliações e

instalações mobilizadas no Sitio, em especial após 05/08/2010, data de início

das negociações para compra e venda do imóvel.

c) Determinar os valores empregados para execução das construções, reformas,

ampliações e instalações identificadas.

d) Efetuar o confronto entre os materiais identificados durante a vistoria no

Sítio com aqueles constantes das notas fiscais anexadas aos autos.

III - OBJETO

Dois imóveis rurais situados no município de Atibaia/SP, denominados de Sítio

Santa Bárbara e Sítio Denise, ambos registrados no cartório de imóveis daquela comarca sob

os números 19.720 e 55.422. A propriedade da matrícula 19.720 possui averbada a área de

terreno de 10,8036 ha e se encontra registrada em nome de Jonas Leite Suassuna Filho. A

propriedade de matrícula 55.422 possui averbada a área de terreno de 3,5873 ha e encontra-se

registrada em nome de Fernando Bittar.

IV -EXAMES

IV.l - Metodologia

Para atingir o objetivo proposto foram realizados os exames descritos a seguir:

a) Definição dos termos técnicos adotados no corp^i do presente Laudo,

conforme consta na subseção IV.2.
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b) Discriminação do material disponível para exame, conforme consta na

subseção IV.3.

c) Exame sucinto das matrículas, identificando sua localização. Os resultados

destes exames acham-se reportados na subseção IV.4.

d) Análise da contemporaneidade das construções, ampliações e reformas na

propriedade examinada. Para tanto foram utilizadas imagens de satélite

provenientes dos servidores Digital Globe e Inteligeo; elementos

construtivos das edificações; elementos documentais constantes dos autos;

diligências periciais específicas. Os resultados acham-se reportados na

subseção IV.5.

e) Elaboração de orçamento das novas construções, ampliações, reformas e

instalações efetuadas em função de sua época de execução. Para tanto foram

utilizadas planilhas eletrônicas, banco de dados do Sistema Nacional de

Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil (SINAPI), planilhas de

composições de preços da Secretaria Municipal de Obras c Infraestrutura da

Prefeitura Municipal de São Paulo, pesquisas em catálogos dos

fornecedores, pesquisa nas documentações encaminhadas, diligências

periciais, conforme consta na subseção IV.6.

t) Resumo das informações examinadas na subseção IV.7.

IV.2 - Glossário

a) Banco Nacional de Composições - conjunto de composições de serviços

de engenharia, de aplicação nacional, constante do sistema SINAPI.

b) Barramento - Estrutura em alvenaria ou terra destinada ao represamento

artificial de lagos, represas e açudes.

c) BDI - Bonificação c Despesas Indiretas. A bonificação, benefício ou

lucro corresponde à remuneração do empreendimento associada ao risco da sua

realização. As despesas indiretas são aquelas que não podem ser atribuídas

diretamente aos insumos aplicados, mas são necessárias e conseqüentes da sua

aplicação, portanto parte do custo real das obras. Os componentes das despesas

indiretas podem ser geralmente agrupados em despesas ou encargos: i)

administrativos (locais e centrais); ii) comerciais; iii) financeiros e; iv) fiscais. O
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BD1 é um somatório dos itens elencados acima, expresso em percentual do custo

direto, formando o preço de venda ou comercialização das obras;

d) Custo de reprodução - custo necessário para reproduzir um bem, sem

considerar eventual depreciação.

e) Data de coleta de preços do S1NAPI - data em que os preços dos insumos

foram coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

f) Orçamento Analítico - Orçamento no qual a avaliação dos custos da

construção se dá mediante a análise de todos os quantitativos, materiais e

serviços necessários à plena execução da obra. Para tanto se faz necessário o

perfeito conhecimento do projeto, das condições do local da obra e dos métodos

construtivos a serem adotados.

g) Orçamento Estimativo - Orçamento no qual são feitas estimativas das

quantidades, materiais e serviços, dispensado o estudo minucioso do projeto, das

condições do local da obra e dos métodos construtivos a serem adotados.

h) Padrão construtivo - Classificação das características gerais de

construção de uma dada edificação em face da qualidade e custo dos materiais

empregados. A Norma NBR 12.721 considera três tipos de padrão construtivo:

padrão baixo, padrão normal e padrão alto. Os principais Sindicatos das

empresas da construção civil (SINDUSCON), assim como alguns órgãos oficiais

e revistas especializadas divulgam os custos unitários estimados para a

construção de edificações em função do padrão construtivo, do projeto e da

Finalidade, conforme definido pela Norma da ABNT. Um exemplo é o CUB

(Custo Unitário Básico da Construção), divulgado pelos Sínduscons estaduais.

i) Pedras marroadas - Parede de alvenaria edificada com pedras naturais

assentadas com argamassa.

j) Preço coletado - preço médio praticado pelo mercado, coletado de fontes

fidedignas.

k) SINAPl - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da

Construção Civil, mantido pela Caixa Econômica Federal - CEF.

1) Vistoria - exame de local realizado de modo a se conhecer, da melhor

forma possível, o objeto questionado, resultando em condições para a adequada

coleta de dados.
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1V.3 - Documentação

Para a confecção deste Laudo foram examinados os seguintes documentos:

a) Matrícula 19.720 do Registro de Imóveis do município de Atibaia/SP, cuja

última averbação (R.l 1), em 25/02/2011, refere-se ao registro de compra e

vendado imóvel.

b) Escritura pública de compromisso de compra e venda do imóvel de matrícula

19.720, lavrada no 23° Tabelião de Notas da Cidade de São Paulo, em 29 de

outubro de 2010, onde figuram como vendedores Adalton Emílio Santarelli

e Neusa Izabel Mendes Santarelli c como promitente comprador Jonas Leite

Suassuna Filho. Segundo a escritura, vendedor c comprador haviam assinado

um instrumento particular de compra e venda em 05/08/2010.

c) Matrícula 55.422 do Registro de Imóveis do município de Atibaia/SP, cuja

última averbação (Av.07), em 28/02/2011, refere-se à indicação do RG de

Fernando Bittar.

d) Autos do processo n° 5006617-29.2016.4.04.7000/PR.

e) Documentos apreendidos na residência de Luiz Inácio Lula da Silva

relacionados no auto de apreensão 305/2016 - SR/DPF/PR, apenso aos autos

do processo 5006597.38.2016.4.04.7000/PR - Evento 7.

f) Documentos apreendidos no Sítio em Atibaia/SP relacionados no auto de

apreensão 278/2016 SR/DPF/PR, apenso aos autos do processo

5006597.38.2016.4.04.7000/PR-Evento 11.

g) Mídias apreendidas na residência de Fernando Bittar durante o mandado de

busca e apreensão 263/2016 pela equipe SP-11 da 24a Fase da Operação Lava

Jato, cadastradas sob número 929/2016 - SETEC/SR/DPF/PR.

h) Mídias apreendidas na residência de Jonas Leite Suassuna Filho durante o

mandado de busca e apreensão 244/2016 pela equipe RJ-01 da 24a Fase da

Operação Lava Jato, cadastradas sob número 0594/2016

SETEC/SRYDPF/PR.

i) Mídias apreendidas na residência de Paulo Roberto Valente Gordilho

durante o mandado de busca e apreensão 240/2016 pela equipe BA-01 da 24a

Fase da Operação Lava Jato, cadastradas sob número 2053/2016 -

SETEC/SR/DPF/PR.

j) Relatório de Análise de Policia Judiciária n° r329/2016 -

Í
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DRCOR/SR/DPF/PR, do material 1102/2016 e 1103/2016

SETEC/SR/DPF/PR, assinado pelo Agente de Polícia Federal Paulo Eduardo

Witt.

k) Orçamentos analíticos obtidos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e

índices da Construção Civil (S1NAPI), considerados os preços medianos

coletados na cidade de São Paulo/SP, para o período de outubro de 2010.

para as classes de padrão da Norma NBR 12.721: R1B (residência de padrão

baixo de um pavimento com área real de 58,64 m1 e área equivalente de 51,94

m2), RIN (residência de padrão normal de um pavimento, com área real de

106,44 m2 e área equivalente de 99,47 m2), RIA (residência de padrão alto

de um pavimento, com área real de 224,84 m3 e área equivalente de 210,44

m2).

1) Custos de composição analíticos divulgados pelo SINAPI, considerados os

preços medianos coletados na cidade de São Paulo/SP, para o período de

outubro de 2010, contendo os custos unitários de diversos serviços voltados

à construção civil.

m) Imagens de satélite multitemporais extraídas dos bancos de dados do Sistema

de Criminalística através da ferramenta Inteligeo entre 07/03/2016 e

18/07/2016.

n) Imagens de satélite multitemporais extraídas do programa freeware Google

Earth entre 07/03/2016 e 18/07/2016.

o) Notas fiscais eletrônicas números 27.608 e 28.195, emitidas por KAtchens

Cozinhas e Decorações Itda., nas datas de 14/05/2014 e 22/05/2014,

respectivamente, para instalação de uma cozinha planejada no endereço Av.

Água Espraiada, 4891 - Atibaia/SP.

p) Nota fiscal eletrônica número 14.670, emitida por Kitchens Comércio de

Aparelhos Domésticos Itda., na data de 28/08/2014, para instalação de uma

cozinha planejada no endereço Av. Água Espraiada, 4891 - Atibaia/SP.

q) Termo de Entrevista Pericial número 001/2016 - SETEC/SR/DPF/PR

realizado na matriz da empresa Kitchens Cozinhas e Decorações Itda., em

17/03/2016, com o gerente da loja, Sr. Domingos Mazzotto.

r) Pedido Comercial número 87799/0 da empresa Stemac Grupo Geradores,

relativo à compra de um Gerador Elétrico a Diesel em nome de Fernando
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Bittar, a ser entregue no endereço Av. Água Espraiada, 4891 - Atibaia/SP.

O pedido foi obtido mediante solicitação feita por correspondência eletrônica

em 23/03/2016, encaminhada por Jaime Martins da Silva, Gerente Jurídico

da empresa Stemac.

s) Nota fiscal eletrônica número 37.180, emitida por Stemac Grupos Geradores

FSP.. na data de 15/08/2011, para instalação de um Gerador cabinado, no

endereço Av. Água Espraiada, 4891 - Atibaia/SP. O pedido foi obtido

mediante solicitação feita por correspondência eletrônica em 23/03/2016,

encaminhada por Jaime Martins da Silva, Gerente Jurídico da empresa

Stemac.

t) Comunicações eletrônicas de Frederico Marcos de Almeida Horta Barbosa,

encaminhadas pela Universo Online S.A. (UOL) ao M.M. Dr. Sérgio Moro,

com cópia para o Departamento de Policia Federal, cuja mídia contendo os

e-mails foi encaminhada a esse Setor Técnico Científico, por meio do

Memorando 2830/2016 - SR/DPF/PR. O DVD contendo os e-mails foi

cadastrado sob número 1612/2016-SETEC/SR/DPF/PR.

IV.4 - Características dos terrenos

A seguir é apresentada uma descrição sucinta dos terrenos que compõem o Sítio.

Uma descrição mais detalhada com os limites, usos, topografia, entre outras características é

objeto do Laudo 1474/2016-SETEC/SR/DPF/PR.

IV.4.1 - Matrícula 19.720 - Sítio Santa Bárbara

Trata-se de um imóvel rural situado no município de Atibaia/SP, denominado

Sítio Santa Bárbara. O terreno acha-se registrado no cartório de imóveis daquele município sob

número 19.720 em nome de Jonas Leite Suassuna Filho. A matrícula apresenta uma área

averbada de 10,8036 ha com limites e confrontações diversos.

A matrícula do registro de imóveis menciona que o terreno em questão foi

transferido mediante Escritura Pública de Compromisso de Compra e Venda, firmada em

29/10/2010, constando como comprador Jonas Leite Suassuna Filho e como vendedores as

pessoas de Adalton Emílio Santarclli e Neusa Izabel Mendes Santarelli. Igualmente, a escritura

pública registra que essa negociação teria sido objeto de escritura particular de compra e venda,

fumada entre as partes em 05/08/2010, com valor de compra do imóvel em RS 1.000.000,00

(um milhão de reais).

U
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IV.4.2- Matricula 55.422 - Sítio Denise

Trata-se de um imóvel rural situado no município de Atibaia/SP, denominado

Sitio Denise. O terreno acha-se registrado no cartório de imóveis daquele município sob número

55.422 em nome de Fernando Bittar. A matrícula apresenta uma área averbada de 3,5873 ha

com limites e confrontações diversos.

Consta na matrícula que o imóvel foi adquirido por Fernando Bittar em

29/10/2010, por meio de escritura pública de compra e venda, lavrada na mesma data e cartório

que a escritura pública de aquisição do Sítio Santa Bárbara, constando ainda os mesmos

vendedores, ou seja, as pessoas de Adalton Emilio Santarelli e Neusa Izabel Mendes Santarelli.

Igualmente, a matrícula do imóvel menciona que o imóvel foi comprado pelo valor de

RS 500.000,00 (quinhentos mil reais).

1V.5 - Análise da contemporaneidade das construções

IV. 5.1 - Metodologia de Exame

Considerando as hipóteses suscitadas no curso das investigações, especialmente

a respeito do período de execução das construções, ampliações, reformas e instalações no Sítio,

após sua aquisição em nome de Jonas Leite Suassuna Filho e Fernando Bittar, os Peritos

buscaram identificar a época de cada construção ou instalação existente no Sítio. Para tanto,

foram ponderadas todos as evidências coletadas durante o exame de campo, analisadas todas as

informações disponíveis, bem como realizadas novas diligências para buscar esclarecimentos

adicionais sobre algumas edificações em especial. Os Peritos efetuaram então o cruzamento das

informações disponíveis, ponderando-se cada uma delas, visando identificar o período

aproximado das intervenções realizadas. Nos casos cm que não foi possível definir

tecnicamente o período de determinada intervenção, os Peritos deixaram de se manifestar

acerca da data aproximada de sua execução.

Dadas essas premissas, os Peritos efetuaram os seguintes exames:

a) Exame das imagens de satélite com identificação das edificações

existentes em cada data de obtenção, verificando-se assim as intervenções

9
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realizadas mediante novas construções e ampliações ao longo do período

analisado.

b) Exame das características construtivas que pudessem denotar a

contemporaneidade das edificações, tais como métodos construtivos adotados,

elementos materiais empregados que, reunidos, permitissem identificar seu

período de construção.

c) Análise das fotografias apresentadas pelo Sr. Adalton Emílio Santarelli.

antigo proprietário do Sítio, fornecidas mediante Auto de Apresentação e

Apreensão n" 849/2016-SR/DPF/SP. Os Peritos efetuaram a identificação das

construções existentes na época das fotografias, assim como os elementos

materiais empregados.

d) Exames das notas fiscais constantes dos Autos do Processo 5006617-

29.2016.4.04.7000/PR, relativas à compra de materiais de construção, com local

de entrega em Atibaia/SP, no endereço do Sítio questionado. Foram analisados

os materiais relacionados nas notas fiscais e sua pertinência com os materiais

empregados nas construções edificadas no Sítio, inclusive frente a um possível

eronograma de Engenharia.

e) Exame das notas fiscais e pedidos de compra obtidos em diligência

pericial junto à empresa Kitchens Cozinhas e Decorações. Os Peritos efetuaram

o confronto entre o material descrito nas notas e no pedido com os materiais

efetivamente instalados, constatados durante o exame de campo em 04/03/2016.

f) Análise do Termo de Entrevista Pericial 001/2016

SETEC/SR/DPF/PR, prestado pelo Sr. Domingos Mazzotto Neto, onde constam

esclarecimentos sobre o procedimento da Kitchens Cozinhas e Decorações no

fornecimento de material e serviços.

g) Análise do conteúdo constante do Termo de Depoimento de Adalton

Emílio Santarelli, prestado ao Delegado Marcelo Feres Daher, na sede da

Superintendência de Polícia Federal em São Paulo, na presença dos Peritos

Criminais Federais João José de Castro Baptista Vallim e Ior Canesso Juraszek,

os quais solicitaram eventuais esclarecimentos ao depoente em relação às

10
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construções existentes no Sítio a partir das fotografias obtidas durante o exame

de campo pelos Peritos.

Detalhada a metodologia dos exames periciais, os Peritos inicialmente

procederam a identificação das construções que já se encontravam edificadas antes da data de

março de 20101.

IV.5.2 - Construções anteriores à compra do imóvel

Para efeito desse exame, foram analisadas imagens de satélite multitemporais a

partir da data de 31/07/2004 até a data de 29/08/2015. As imagens apresentam resolução

adequada para identificar a maioria das construções edificadas na área do Sitio. Todavia,

algumas edificações acham-se encobertas pela copa das vegetações existentes no local. Para

esses casos, em que não foi possível efetuar a análise fotogramétrica das construções, os Peritos

consideraram a similaridade entre os padrões e estilos construtivos empregados nas construções

que indicassem a contemporaneidade de suas execuções. Ainda, nos casos em que não havia

condições da análise fotogramétrica e tampouco física das ampliações e reformas efetuadas, os

Peritos utilizaram-se de outros elementos documentais, tais como notas fiscais e fotografias

apresentadas pelo antigo proprietário, Sr. Adalton Emílio Santarelü, além de imagens e

arquivos identificados nas mídias apreendidas. De toda sorte, nos casos em que não foi possível

estabelecer uma idade precisa para as construções, ampliações, reformas e instalações, os

Peritos deixaram de incluir tais benfeitorias no rol das melhorias efetuadas após a compra,

efetivada no segundo semestre de 2010.

A imagem de satélite identificada pelos Peritos com data mais recente, anterior

à compra do sítio, é de 07/03/2010. Não foi identificada nenhuma imagem de satélite, com

resolução adequada, entre o período de 07/03/2010 e 29/10/2010 (data da escritura de compra

e venda). A escritura particular de compra e venda indica que o início das negociações se deu

em agosto de 2010, cinco meses após a data da imagem de satélite acima referida mais recente

identificada pelos Peritos. Segundo informações do proprietário, não foi efetuada nenhuma

intervenção entre o início das negociações e a conclusão da venda. Além disso, os Peritos

tiveram acesso a documentos com esboços do projeto de ampliação de algumas construções

com data de setembro de 2010, cujas construções então existentes, ali definidas, eram

condizentes com a imagem de satélite de março de 2010. Dessa forma, a imagem de satélite de

1 Data relatívaà última imagem de satélite oblida pela Perícia antes do início de negocíatào dos imóveis em agosto

de2010. \\ UfA,
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março de 2010 foi utilizada como referência fotogramétrica temporal para definição das

construções existentes antes da compra do imóvel. Além dessa imagem, também foi

considerado o levantamento topográfico efetuado em janeiro de 2011 que aponta algumas

benfeitorias realizadas sobre a matrícula 19.720.

A figura 1 ilustra trecho da imagem de março de 2010, com destaque para as

construções edificadas no entorno da Casa Principal.

Figura 1 - Imagem de satélite de março de 2010 no entorno da Casa Principal

Nota-se acima que as construções existentes na data de 07/03/2010, no entorno

da Casa Principal {01), eram a Casa 02 (3), o Espaço Gourmet (4), a Área de Churrasqueira (6),

a Piscina (7), o Lago 1 (8) e uma construção aos fundos da Casa Principal (99), ora denominada

Construção Antiga.

A figura 2 ilustra outro trecho da imagem de março^de 2010, desta vez nas

proximidades do Lago 2.

12
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Figura 2 - Imagem de satélite de março de 2010 no entorno da do Lago 2.

A partir da imagem acima é possível identificar as construções do Lago 2 (9),

inclusive o calçamento em sua extremidade sul, além da cobertura da Casa do Caseiro (14). Em

virtude da vegetação fechada, não é possível identificar com exatidão, mediante análise da

imagem de satélite de março de 2010, se as construções da Casa de Barco, do Pesqueiro, dos

Pórticos 1 e 2, do Alojamento dos Seguranças e do Depósito já se encontravam edificadas

àquela época. Em razão disso, os Peritos pesquisaram imagens anteriores a março de 2010, no

intuito de identificar essas construções. Foi então obtida uma imagem de dezembro de 2005,

onde a vegetação no entorno acha-se menos adensada. A figura 3 ilustra a imagem.1

13
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Figura 3 - Imagem de satélite de dezembro de 2005 no entorno

do Lago 2.

Nota-se acima que os Pórticos 1 e 2 (construções 17 e 13 - respectivamente) já

se encontravam construídos na data de dezembro de 2005. A imagem ainda apresenta com

maior clareza a construção da Casa do Caseiro.

Considerando o exposto acima, é possível afirmar que as construções

relacionadas a seguir já se encontravam cdifícadas em março de 2010 (cinco meses antes do

início das tratativas de compra do imóvel).

1 - Casa Principal; 6 - Área de Churrasqueira;

3 - Casa 02; 7 - Piscina;

4 - Espaço Gourmet; , 8 - Lago 1;

14
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9 - Lago 2;

13-Pórtico 2;

14 - Casa do Caseiro;

17-Pórtico 1;

99 - Construção Antiga.

Não obstante a delimitação das construções executadas antes de março de 2010,

faz-se necessário definir com maior exatidão o período construtivo das demais edificações do

Sítio, assim como as datas relativas a possíveis reformas, ampliações e demais instalações

efetuadas no imóvel.

IV.5.3 - Construções posteriores à compra do imóvel

IV.5.3.1 - Casa Principal

Apesar de a Casa Principal já se encontrar edificada antes da compra do imóvel,

durante os exames de campo e nas análises multitemporais das imagens de satélite, os Peritos

identificaram duas intervenções expressivas na construção: a ampliação da garagem; e

construção da cobertura lateral. Mediante a análise de campo c dos demais elementos obtidos

dos autos e das diligências periciais, também foram identificadas reformas realizadas no interior

da Casa Principal.

IV.5.3.1.1 — Ampliação da garagem

A primeira intervenção foi observada através da análise multitemporal,

comparando-se a imagem de março de 2010 com a imagem de fevereiro de 2011. Mediante

essa comparação, notou-se uma ampliação da cobertura à esquerda da construção (lateral

Oeste). Durante os exames de campo os Peritos identificaram que sob essa cobertura foi

executada uma garagem, com uma parede divisória e porta de madeira de 4 (quatro) folhas.

As figuras 4 e 5 demonstram a comparação das imagens de satélite; a figura 6

mostra a imagem de satélite de setembro de 2011. de melhor resolução^ as figuras 7 a 9 mostram

as imagens obtidas durante a vistoria ao Sitio.

15
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Figuras 4 e 5: Detalhe da comparação das imagens. Na imagem da esquerda (março/2010) nota-

se um espaço vazio (indicado pela seta) entre a Casa Principal e um muro lateral. Na imagem

da direita (fevereiro/2011) nota-se a ampliação da cobertura sobre o antigo espaço vazio.

Figura 6 - Detalhe em melhor resolução da ampliação exçcutada, em

destaque na imagem de satélite de setembro/20 II..

16
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Figura 7 - Detalhe de imagem obtida durante os exames por meio do equipamento XFly Brasil

modelo X-550 (drone), com destaque para a cor mais clara do telhado na área ampliada.

Figura 8 - Vista externa da área ampliada com detalhe para diferença do piso (separado pela

linha tracejada).

17
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\

m

Figura 9 - Vista frontal da garagem.

Além da análise das imagens de satélite, os Peritos também efetuaram o exame

nos documentos constantes dos autos dos processos 5006617-29.2016.4.04.7000/PR e

5006597.38.2016.4.04.7000/PR. Neles foram identificadas notas relativas a materiais entregues

em Attbaia/SP, diretamente ou através de terceiros, algumas delas com itens similares aos

instalados no Sítio, conforme apresentado nas figuras 10 a 13.
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Figura 10 - Imagem de nota fiscal de uma porta de correr de 4 folhas

de angelim a ser entregue no endereço do Depósito Dias (rua Antônio

da Cunha Leite, n" 2039 - Atibaia/SP), tendo como destinatário Paulo

Henrique Moreira Kantovtz e data de 25/02/2011. A nota foi apreendida

na residência de Luiz Inácio Lula da Silva e consta da fl. 731 no auto

de apreensão 305/2016 - SR/DPF/PR (item n° 03), apenso aos autos do

processo 5006597.38.2016.4.04.7000/PR - Evento 7, \
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Figura 11 - Imagem de orçamento de soleira de granito preto indiano, tendo

como interessado Fábio Batista e data de orçamento em 09/03/2011. O

documento foi apreendido na residência de Luiz Inácio Lula da Silva e consta da

fl. 729 no auto de apreensão 305/2016 - SR/DPF/PR (item n° 03), apenso aos

autos do processo 5006597.38.2016.4.04.70Q0/PR - Evento 7.,
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Figura 12 -- Detalhe de porta de correr em

madeira com quatro folhas compatível com a

descrição da nota fiscal, instalada na área

ampliada da Casa Principal.

/

Figura 13 - Detalhe da soleira de granito preto

compatível com a descrição do orçamento,

instalada na área ampliada da Casa Principal e

das guias de correr das quatro folhas da porta de

madeira.

Durante a análise das notas fiscais apensadas aos autos, os Peritos observaram

que os documentos emitidos no período compreendido entre novembro e dezembro de 2010

referem-se a materiais básicos, tais como cimento, areia, tijolos, ferro, perfis para estrutura

metálica, entre outros, todos condizentes com o início de uma construção. Já algumas notas

fiscais emitidas em fevereiro e março de 2011, contêm materiais relacionados a acabamentos

construtivos, tais como portas, vidros, entre outros, condizentes com o término da construção.

20
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Considerando todo o exposto acima, é possível concluir que a construção da

ampliação da Casa Principal foi iniciada muito provavelmente entre novembro e dezembro de

2010, com possível término ainda no primeiro semestre de 2011.

IV.5.3.1.2 - Cobertura lateral

A segunda intervenção também foi detectada mediante a análise multitemporal

das imagens de satélite, comparando-se a imagem de agosto de 2012 com a imagem de outubro

de 2013. A comparação aponta para a construção de uma nova cobertura do lado esquerdo da

construção (lateral Oeste), aos fundos da garagem ampliada e ao lado da sala intima. Durante

os exames de campo os Peritos identificaram tratar-se de uma área de convivência coberta,

executada em estrutura metálica. As figuras 14 e 15 demonstram a comparação das imagens de

satélite; as figuras 16 e 17 mostram as imagens obtidas durante a vistoria ao Sítio.

Figuras 14 e 15: Detalhe da comparação das imagens. Na imagem da esquerda (agosto/2012)

nota-se um espaço vazio (indicado pela seta) entre a Casa Principal e um muro lateral. Na

imagem da direita (outubro/2013) nota-se a construção de uma cobertura sobre o antigo espaço

vazio.
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Figura 16 - Detalhe de imagem obtida durante os exames, por meio do

equipamento XFly Brasil modelo X-550 (drone), com destaque para a

cobertura nova em cor branca na imagem.

Figura 17 - Vista geral da cobertura.

22
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Este tipo de construção pode ser executado rapidamente, sendo passível de ser

iniciada e concluída em menos de um mês de serviços. Nesse sentido, não é possível determinar

com exatidão o seu período inicial de execução, podendo estar compreendido em qualquer

época situada no intervalo dos meses de setembro de 2012 a setembro de 2013.

FV.5.3.1.3 - Reforma da Cozinha Gourmet

Além das ampliações acima, os Peritos observaram a instalação de móveis

planejados e eletrodomésticos na Cozinha Gourmet, todos com aparência de novo. Foram

identificados armários altos, bancadas de pia, gaveteiros, ilha central, mesa de apoio,

refrigerador side by side (combinado), forno de micro-ondas, forno elétrico e máquina de lavar

louças embutidos, cooktop (fogão de bancada) e coifa. Os Peritos fotografaram e anotaram os

números dos modelos de todos os itens, quando acessíveis ou existentes.

Apensadas aos Autos do Processo 5006617-29.2016.4.04.7000/PR, encontram-

se três notas fiscais para entrega no endereço Avenida Água Espraiada n° 4891 - Atibaia/SP,

notas 27.608, 28.195 c 14.670. A Nota Fiscal 27.608 contém a discriminação dos materiais

utilizados para confecção dos móveis planejados; a Nota Fiscal 28.195 contém a descrição dos

eletrodomésticos e de peças com uso do material denominado Corian; já a Nota Fiscal 14.670

é relativa à prestação de serviços. As notas fiscais somam a importância de R$ 170.000.00

(cento e setenta mil reais).

Comparando-se o número de modelo descrito nas notas com o número de

modelo dos eletrodomésticos instados na cozinha do Sítio, foi identificada concordância em

três itens2.

Além das notas fiscais, também em meio aos Autos do Processo 5006617-

29.2016.4.04.7000/PR, os Peritos identificaram desenhos relativos ao projeto de instalação dos

móveis planejados e dos eletrodomésticos. As peças e dimensões discriminadas nos detalhes

do projeto são plenamente compatíveis com os móveis e pontos de instalação mobilizados na

cozinha em exame.

As figuras 18 a 24 ilustram o observado.

2 O tomo elétrico apresentou divergência em uma casa no número do modelo, na nota constava o número

KOC75AR3. enquanto no local foi identificado o número KOC75ÇR3.0 número de modelo d^ coifa e do cooktop

não se encontravam acessíveis, não sendo possível sua visualização.
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Figura 18 - Imagem de trecho da nota fiscal 28.195 com destaque para o

destinatário e para os códigos e descrição dos produtos.

DADOS DO PRODL TOKERVIÇO

CÓDIGO

KBRS&OAK

KDM90AFP

KLB2C4A

KMB45ARI1

KOC73AR3

DESCRIÇÃO DO mODtJTWSERVTÇO

REFRIG SIDE BY SIDE BR.A.ST GOURMAND 12TV

Toa] aproximado àt tributos federais, esuduii c

municipais: 900.95

COOKTOP A GAS 5 BOCAS 22OV KTTCHKNArD

Total ■proxitundo de tributos federais, esJMluaU e

TTíucicipiis: 791,80

LAVA LOUCAS DE EMBUTIR KITCHENAID

Total ■projjffiiido de tributos federa», csudoús c

-nunicip>«: S41,75

FORNO MICROONDAS PRO 75 KITCHENAID

Ttvjí tpnjAtmttdo de tnbuLos fwknis. csudusis e

municiptis: 492.10

FORNO ÜETRICO PRO 75 KITaiENAlD

TalAÍ ajsuxmtadu de tributos lcdeiai&, estaduais c

üiiuucipaia. 941.65

Figura 19 Imagem ampliada com destaque para os produtos

eletrodomésticos relacionados na nota üscai 28.195,
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Modelo

•T de Série

Refrigerador Comb

BRSij>yARA_NM

HR40103215

Capaüdada: 12 SE'

MODELO

KMB45ARHNA

FREQ. MICROONDAS; 2450 MHz ■ ALIMENTAÇÃO: 1
POTÊNCIA. 1700W VOLUME: 40L ■ CORRENTE: 1!

■ I limniiiminNitiiiMiiiiM

Figuras 20 a 23 -Detalhe do número de modelo dos

eletrodomésticos instalados na cozinha (de cima para baixo:

refrigerador, lava louças, micro-ondas e forno elétrico).

Figura 24 - Detalhe da logomarca da fabricante Kitchens em\um gaveteiro

instalado na cozinha do Sítio.
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Conforme já abordado em parágrafo anterior, os móveis e eletrodomésticos da

cozinha denotam um aspecto de novo. A mesma condição é observada nos revestimentos de

piso, parede e forro, todos condizentes com uma instalação recente. Destaca-se que para as

instalações dessas benfeitorias, faz-se necessária a execução de uma série de adaptações, tais

como instalações de pontos de energia, de quadro de comando elétrico, de pontos de água, de

dutos de exaustão, de pontos de iluminação, entre outros serviços.

Esse aspecto de novo é compatível com as informações constantes das notas

fiscais e projetos localizados nos autos analisados, que fazem referência ao periodo

compreendido entre os meses de março a maio de 2014. A figura 25 ilustra em detalhe uma

prancha do projeto de instalação da cozinha.

■'■

KlkLn.

Dossiê:»

Vindas

W

'

27.3.20H )

Figura 25 - Imagem da prancha com detalhe da vista frontal da parede onde

se encontram instaladas as bancadas das pias. Em destaque a data de

elaboração do desenho, em 27/03/2014.

Em 17/03/2016, os Peritos signatários estiveram na sede da empresa Kitchens

Cozinhas e Decorações, na rua Brigadeiro Faria Lima, 2015 - São Paulo/SP, onde realizaram

o Termo de Entrevista Pericial n° 001/2016. Durante a diligência dos Peritos, o responsável

pela loja, Sr. Domingos Mazzotto, apresentou cópia do Pedido 214066 (ilustrado na figura 26),

com endereço de instalação na Avenida Água Espraiada, 4891, contendo o e-mafl de contato

26
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de paulo.gordilho(f£oasempreendímentos.com, assim como também esclareceu que a Nota

Fiscal 14.670 refere-se aos serviços de desenvolvimento do projeto e montagem da cozinha.

Pagina- 1 de: 2

KITCHENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

'iNpjirGOBMsiai-omi-w-MSGn rsf wa»^?"- <<■

FfcBTIEAE tSCRnOHIO

F:ms M-T1 Ji"-V-.J^f.. x.*--1 ^J31-'&on

SÃO PAULO. 13 0EMARÇODE2D14

Cliente: tfcHNANÜU BIT7AR

Endereço: ESTEADA FAZENDA SUL BRASIL SOO

Cidade: ATIBAIA

Bairro: CAFTETUBA CBp:

Endereço: AVENIDA ÁGUA ESPRAIADA 4391

Cidade: ATIBA1A

Bairro: B PORTÃO Cep:

Pedido

ENDEREÇO DE COBRANÇA

12951 710 EstaQo

ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO

12940-000 Estado

Telefone Comi Ramal: íl

CPF: 131 396 288-90 Irrscr Ei! 1 Rfl.' 207

e-rnail Daulo gürdiihcÊfossertipreena.menlQs cgm

Í7496S

SP

■ ■■

Telefone He

Celular.

Data- 17 03/

Hora:

N" PEDIDO

Código 2-3/46!

aid.- nu

H" DOSSIÊ:

1158

2U06Ü

67197

Figura 26 - Detalhe do pedido com destaque para e-mail de contato.

Outro documento com menção à Kitchens e à OAS encontra-se no anexo de um

e-mail encaminhado por Paulo Gordilho (arquiteto da OAS à época) a Fernando Bittar que,

logo em seguida, foi repassado a Sandro Luiz Lula da Silva. No anexo é possível observar uma

maquete digital da cozinha, o nome da OAS e o nome do vendedor da Kitchens (Rodrigo Garcia

- mesmo nome que aparece na figura 26 acima). As figuras 27 a 29 ilustram o anexo, imagem

da cozinha obtida na vistoria pelos Peritos e trecho das comunicações eletrônicas.
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Figura 27 - Detalhe da maquete digital da cozinha com logomarca da OAS

Empreendimentos e do vendedor da kitchens Rodrigo Garcia.

Figura 28 - Detalhe da instalação executada na

cozinha do Sítio em Atibaia, em fotografia

registrada pelos Peritos durante a\ vistoria em

04/03/2016.
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Fernando Bittar <fbittar@gotgrupo.com.br>

Fwd: Fwd: dwg

Para iandrolls@gmail.com

Figura 29 - Detalhe da seqüência de e-mails onde Paulo Gordilho encaminha o projeto da

cozinha para Fernando Bittar e este por sua vez repassa, sete minutos após. para Sandro Luiz

Lula. da Silva (sandrolls@gmail.com).

Foram identificadas nas mídias apreendidas em posse de Paulo Gordilho

(material 2053/2016-SETEC/SR/DPF/PR) algumas fotografias do Sítio em Atibaia. Entre estas,

observam-se algumas relativas à execução da reforma da cozinha, conforme ilustrado nas

figuras 30 e31.
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Figura 30 - Detalhe da cozinha gourmet em estágio de reforma. A

fotografia possui data de modificação (registrada no arquivo) de

18/05/2014.

Figura 31 - Outra imagem da cozinha gourmet (lado externo) em

estágio de reforma. A fotografia possui data de modificação {registrada

no arquivo) de 25/05/2014.
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Ainda, conforme consta no Relatório de Análise de Policia Judiciária

n° 329/2016-DRCOR7SR/DPF/PR, fica evidenciada a participação de Paulo Gordiiho, arquiteto

da OAS. na execução da reforma da cozinha, mediante indicação de "Leo Pinheiro", presidente

da OAS, e, segundo as comunicações extraídas, com conhecimento de Luiz Inácio Lula da Silva

e Mansa Letícia Lula da Silva. Ressalta-se ainda que, segundo consta nas comunicações

reveladas pelo Relatório, Paulo Gordiiho teria viajado ao Sítio em Atibaia em determinada

oportunidade, exciusivamente para dirimir dúvidas do casal Lula da Silva, conforme ilustrado

nas figuras 32 a 34.

909 557188451330<íit.whatinpp.net Sigilo absoluto hem. Amanhã vou em um

churrasco em Atibaia com Léo é na fazenda de lula e vamos encontrar com ele na estrada e vou

passar o dia lá com ele e D. Mariza. Rsrsrs só Mari e Lucas e vc que sabe.

Figura 32 - Comunicação de Paulo Gordiiho indicando um encontro na "fazenda de lula"

em Atibaia.

920 5S7188451330gs.whalsapp.neI

e Léo dar opinião. Rsrs

557188451330fi».wh«tsapp.ntl

Ele quer uma coisa e Mariza outra e lá vai eu

557188451330gs.whatsapp.n*l

5571884 51330fci.whattapp.n*t

Arquitetura???

_Na casa e na lagoa que está vazando

SS7188J?1330.ã.5.Mhatiapp.n*t Vão cedo"

921

922

923

924

925 557188451330gs.ivhatmpp.net Invenção de Léo disse ao homem que eu sou

o melhor arquiteto e engenheiro da empresa. Vixe jà to me borrando todo.

926 557188451330a,s.whalsqpB.net Sá ° homem disse a Léo traga o fabuloso.

Rsrs

Figura 33 - Continuação da comunicação de Paulo Gordiiho, imj cando uma

divergência quanto à reforma entre "ele" e Mariza.
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953

ainda

954

557188451330gs.uhfttsapp.net

557188451330o ».Hh*tsapi).n»i

boa Havana mineira e uma 15 cervejas

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

5571884513ÍO@s.ivhatsapp.net

557188451330Ss.whanapp.Det

557188451330^ t.wb«tsapp.net

557188451330(3 (.wbatsapp.net

557188451330$ s.whatsapp.net

557188451330-gt.wbatsapp.ntt

557188451330:3 s-wbatsftDP.net

557188451330:3 s.whatsapp.net

»71B8451U0ffi..whit»iD..«

557188451330;2s.n hsHapp.net

557188451330igs.whHtsHpp.net

557188451330iSs.nhatiann.net

E do Marisa? Vixe..,.

971 557188451330fõs.Hhatian».net

pediu bí3 tirai umas idéias dela.

972 557188451330i3».iv ha lsapp.net

uma gambiarra

O meu líder ê gente muito boa. Agora mais

Bebemos eu e ele uma aarrafa de cachaça da

Meu deus pailüPirou???

Pq?0

Seu líder?!??

É

E n bebeu demais flàsi?.

Vc quase nunca bebe...

Cheauei aaui cambaleando

Mas ele deve ser mesmo simpático

Diriaiu nâo né?

Muito simples

Fui com Léo e o motorista

Ah (a... E deu para dar solução pro problema?

__VSÜ encontrar a Marisa está semana. Ele

Ele disse companheiro a Marísa jã gosta se

Figura 34 - Término da conversa sobre o assunto de Atibaia. Paulo Gordilho

indica que irá encontrar com Marisa e que "ele" pediu para tirar umas idéias da

Marisa.

Os Peritos identificaram no material 2053/2016-SETEC/SR/DPF/PR,

apreendido na residência de Paulo Gordilho, dez fotografias com datas de 09/02/2014, contendo

o registro da presença do arquiteto da OAS no Sitio de Atibaia, inclusive com imagens do ex-

presidente Lula no local. Tais registros fotográficos são condizentes com o conteúdo das

comunicações identificadas no Relatório 329/2016-DRCOR/SR/DPF/PR, ilustradas nas figuras

32, 33 e 34. A figura 35 ilustra uma fotografia extraída das mídias apreendidas com Paulo

Gordilho, onde o arquiteto da OAS aparece com o ex-presidente Lula e a figura 36 ilustra a

mesma vista do cômodo da churrasqueira do Sítio de Atibaia, desta feita obtida mediante

registro fotográfico durante a vistoria dos Peritos em 04/03/2016.
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Figura 35 - Imagem extraída de mídia apreendida com Paulo Gordiiho com data de

modificação (registrada no arquivo) de 09/02/2014.

Figura 36 - Imagem obtida pelos Peritos durante a vistoria com detalhe de armário e

carrancas idênticas às observadas na fotografia constante das mídiaSíde Paulo Gordilhm
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Por fim, segundo ainda destacado pelo Relatório 329/2016-

DRCOR/SR/DPF/PR, Paulo Gordilho tem uma conversa com Léo Pinheiro sobre a reforma da

cozinha em Atibaia e a necessidade de criar um centro de custos na contabilidade da OAS

Investimentos, bem como a origem da mão de obra, proveniente da OAS de Salvador. A figura

37 ilustra trecho da conversa constante do relatório.

14 Acho o maciço se deslocou e partiu o tubo do ladrão. Vamos ter de abrir

lh

17

19

20

24

26

Ok. Vamos começar qdo. Vamos abrir 2 centro de custos: Io zeca

pagodinho(sítio) 2° zeca pagodinho (Praia)

Começar pelo menos 15 de março

Sítio tem de terminar sujeira antes 6e São João pois fazem festa lá

Ok. Vamos lá.

E isto, vamos sim

Dr Léo o Fernando Bittar aprovou junto a Dama os projetos tanto de guarujá

como do sitio. Só a cozinha kitchens completa pediram 149 mil ainda sem

negociação. Posso começar na semana que vem. E isto mesmo?

rvianaa oaia.

Ok vou mandar

Ok. Os centros de custos ja lhe passei?

Conversando com Joüson ele criou 2 centros na investimentos. 1. Sítio 2. Praia

A equipe vem de SSA são pessoas de confiança que fazem reformas na oas.

Ficou resolvido eies ficarem no sítio morando. A dama me pediu isto para não

ficarem na cidade.

Ok.

Figura 37 - Detalhe da conversa mencionando a abertura de um centro de

custo especial e da aprovação que Fernando Bittar teria obtido com a "dama".

Nesse momento é importante destacar que a reforma executada na cozinha não

exigia nenhuma mão de obra altamente qualificada que justificasse a vinda de uma equipe

específica de Salvador, ainda mais considerando a proximidade de Atibaia/SP a São Paulo/SP.

Esse deslocamento de uma equipe de profissionais é notadamente dispendioso e pouco

produtivo, carecendo de justificativa técnica e econômica para tanto.

Nota-se ainda em destaque, na comunicação ilustrada na figura 37, que Fernando

Bittar teria obtido autorização junto à "dama" (provavelmente a ex-primeira dama) para

aprovação do projeto. Este ponto da comunicação se coaduna com o e-mail ilustrado na figura

29, onde o arquiteto da OAS encaminha a Fernando Bittar o projeto da cozinha e, logo em

seguida {sete minutos), Fernando Bittar retransmite a Sandro Luís L,ula da Silva, filho de Mansa

Leticia Lula da Silva.
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Diante do exposto nessa seção, os Peritos apontam para evidencias substanciais

que a Cozinha Gourmet foi reformada e instalada entre o período aproximado de março

a junho de 2014, tendo sido acompanhada por arquiteto da OAS, sob comando de Léo

Pinheiro e, segundo consta nas comunicações do arquiteto da Construtora, com

orientação do ex-presidente Lula e sua esposa.

IV.5.3.1.4 - Reforma do Hall e Sala de Jantar

Os Peritos examinaram as características dos materiais empregados e seu estado

de conservação, verificando a homogeneidade dos elementos e acabamentos construtivos

utilizados, comparando-se a contcmporancidade de tais benfeitorias, no intuito de confrontar a

época de suas execuções. Também foram analisadas as fotografias apresentadas pelo antigo

proprietário e a consistência das suas informações, prestadas em sede policial.

Além das ampliações mencionadas nas subseções anteriores, os Peritos notaram

intervenções na área do Hall e na Sala de Jantar. Tais intervenções foram identificadas mediante

os seguintes exames:

- Análise da diferença entre os acabamentos construtivos. Os revestimentos de

algumas paredes no Hall e na Sala de Jantar diferem significativamente dos

existentes nas demais alvenarias da casa, além do tipo de esquadria utilizada

(porta blindex).

- Análise da conservação dos materiais vistoriados; as paredes da Sala de Jantar

e do Hall denotam um aspecto de novo.

- Análise das fotografias fornecidas pelo antigo proprietário cm confronto corr

as características coletadas durante o exame de campo, conforme ilustrado nas

figuras 38 a 41.
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Figura 38 e 39 - Nota-se na fotografia superior, apresentada pelo antigo

proprietário, a existência de porta de madeira (apontada pela seta) ao lado

esquerdo da lareira. Já na fotografia inferior, obtida pelos Peritos durante os

exames in loco, observa-se uma porta blindex (apontada pela seta), em

substituição à esquadria de madeira.
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Figura 40 e 41 - Nota-se na fotografia superior, em ambiente não reformado,

a existência de soteira de granito no mesmo tom do piso (apontada pela seta);

já na fotografia inferior, obtida pelos Peritos, nota-se soleira e batente

revestido em mármore (apontados pelas setas) destoando do tom do piso da

sala e consistente com o tom do rodapé dos móveis da cozinha.

Conforme já ilustrado nas figuras 30 e 31, a instalação das portas de blindex e

alteração das atvcnarias aparentam ter sido executadas juntamente com a reforma da cozinha,

ou seja, entre março c maio de 2014.

IV.5.3.2-Casa01

Durante as análises multitemporais das imagens de satélites, constatou-se que a

construção da Casa 01 não existia antes da data de março de 2010. É possível observar a

edificação nas imagens de satélite somente após a data de fevereiro de 2011, indicando que a

benfeitoria foi iniciada após o mês de março de 2010 e concluída sua cobertura até fevereiro de

2011. As figuras 42 e 43 demonstram a comparação das imagens de satélite./
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Figuras 42 e 43: Detalhe da comparação das imagens. Na imagem da esquerda (março/2010)

nota-se um espaço vazio aos fundos da Casa Principal (indicado pela seta). Na imagem da

direita (fevereiro/201 ]) nota-se a construção da Casa 01 sobre o antigo espaço vazio.

A Casa 01 possui área construída de aproximadamente 180 m3. Nota-se que no

local onde foi edificada a Casa 01 havia uma pequena construção de aproximadamente 36 m2.

Para que em fevereiro de 2011 pudesse ser observada a construção da Casa 01, no estágio

constatado na imagem de satélite, foi necessária a realização de diversas etapas: elaboração de

projeto básico, demolição de toda construção menor (anteriormente existente), retirada do

entulho, preparo do terreno, locação da obra, mobilização de mão de obra, escavação para

fundações, mobilização de material, confecção de forma e armadura das fundações,

concretagem, desforma da fundação, execução da estrutura metálica, execução da estrutura da

cobertura e colocação das telhas. Ainda que em ritmo acelerado e trabalhando em turnos extras,

não é usual que tal construção tenha sido realizada em um prazo inferior a dois meses, ou seja,

tais evidências indicam que a obra teve início ainda em 2010.

Consoante a essa hipótese, os Peritos analisaram as demais informações

anexadas aos autos do processo, tais como as notas fiscais apensas ao Autos 5006617-

29.2016.4.04.7000/PR, bem como o material apreendido durante a deflagração da 24a Fase da

Operação Lava Jato, constante dos autos 5006597.38.2016.4.04.7000/PR, e/itre eles. croquis de

projetos construtivos e notas fiscais diversas.
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Inicialmente, chamam a atenção vários croquis apreendidos no Sítio,

encontrados no interior de uma pasta rosa, endereçada à Sra. Mansa Leticia Lula da Silva. Esse

material consta discriminado no Auto de Apreensão 278/2016 - SR/DPF/PR. Croquis

semelhantes também foram apreendidos na residência do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. Os

croquis analisados referem-se a estudos realizados para construção de uma residência com

quatro suítes, entre outras melhorias no Sítio. A seqüência demonstra que se trata da construção

edificada aos fundos da Casa Principal, ou seja, a Casa 01. Os croquis apresentam data de

setembro de 2010.

Os Peritos também analisaram o conteúdo das notas fiscais apensadas aos Autos

dos processos 5006617-29.2016.4.04.7000/PR c 5006597.38.2016.4.04.7000/PR, onde

identificaram, por exemplo, compra de materiais endereçados ao Sítio em questão entre as datas

de novembro de 2010 e fevereiro de 2011. Observa-se que as notas fiscais emitidas no período

de novembro e dezembro de 2010 referem-se a materiais básicos, tais como cimento, areia,

tijolos, ferro, perfis para estrutura metálica (nota ilustrada na figura 48), entre outros, todos

condizentes com o início de uma construção. Já algumas notas fiscais emitidas cm fevereiro de

2011 contai! materiais relacionados a acabamentos construtivos, tais como portas, vidros (nota

ilustrada na figura 49), entre outros, condizentes com o término da construção. As figuras 44 a

49 ilustram parte das notas e dos projetos identificados.
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--

- - -, —

Figura 44 - Croqui arquivado em uma pasta localizada no interior do Sítio. O desenho acima

apresenta representação impressa da Casa Principal e esboço à mão da Casa 01 (já com quatro

suítes), além das ampliações para sauna, mudança no Hall e alterações na Piscina. O desenho

possui data de 30/09/2010. Nas Figuras abaixo é detalhado o desenho àmão e a data do projeto.

O documento acima consta da ti. 1568 do auto de apreensão 278/2016 - SR/DPF/PR (item n°

02.9). apenso aos autos do processo 5006597.38.2016.4.04.7000/PR - Evento 11.

!

I

í

I

I

Figura 45 - Detalhe do desenho à mão livre

com representação da Casa 01 em 30/09/2010.
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Coou*»*

F«r-wies Bcwr

12OO_ «

L... *'■■!•* J

Figura 46 - Detalhe do selo do desenho com a data de 30/09/2010 (em

destaque).

(Propocte Pred» Dsdocado com varanda ma kstsreH)

Figura 47 - Imagem do croqui do projeto para construção de uma residência com quatro

suítes, com mesma disposição dos cômodos e dimensões muito similares à Casa 01. O

croqui foi apreendido na residência de Luiz Inácio Lula da Silva e consta da fl. 750 do auto

de apreensão 305/2016 - SR/DPF/PR (item n° 05), apenso aos autos do processo

5006597.38.2016.4.04.7000/PR - Evento 7.

tfl
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DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PROO

'

H.,> ■■*«.*«■"

ü*i- ■■- ■ ■»

í

COM OE FEHB*Gf«S LID* . t)S P0OC1UTOS C

! '*

Figura 48 - Imagem da nota fiscal emitida por Shopping-

Fer Comércio de Ferragens, datada de 10/12/2010,

emitida em favor de Igenes dos Santos Irigaray Neto,

apresentando a discriminação do produto VIGA I 08 W

200x22.5 com destaque para a descrição do produto e da

data de recebimento da mercadoria. Nota extraída dos

Autos 5006617-29.2016.4.04.7000/PR-Evento 1.

42

747-A



LAUDO N° 1475/2016-SETEC/SR/DPF/PR

A, . K Vdros PJ Residência - Bo« Acrílico

W vidros p/ Banneiro

VIDRAÇARIA EsoeltlQS. C(lMa(S. Quadf09EsoeltlQS. C(

4416-7096/8477-0657j

Uiií tmimio da t ush* Uite. 2135 - B. Hurtío - Atib»™ - SP

*%OM J^J* _V.3 024
orçamento

pedido

Nome -í- Qu. vu-ú

RO- — CPF

Ouant Dwcnçio

U. ii^-&o

\

TOTAL 5,000,00

Figura 49 - Imagem do pedido para compra de vidros e

box de banheiros para entrega na Estrada do Clube da

Montanha, na data de 12/01/2011, apreendida na

residência de Luiz Inácio Lula da Silva e constante das

fls. 737 no auto de apreensão 305/2016 - SR/DPF/PR

(item n° 03), apenso aos autos do processo

5006597.38.2016.4.04.7000/PR - Evento 7.

Considerando todo o exposto acima, é possível concluir que a construção da

Casa 01 teve sua concepção iniciada em setembro de 2010, entre a data da assinatura da

escritura particular de compromisso de compra e venda (05/08/2010) e a data da assinatura da

escritura pública de compra e venda (29/10/2010), com início da edificação ocorrendo após

a assinatura da escritura pública, muito provavelmente em novembro de 2010.

Destaca-se que aos fundos da Casa 1 acha-se edificada uma pequena construção

de 17,50 m2 destinada a um galinheiro, também construída após-a compra do imóvel./
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