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LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL

(ENGENHARIA)

Em 08 de abril 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 IOR CANESSO

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

SR/DPF/PR, a fim de atender à solicitação do Delegado de Polícia Federal EDUARDO DA

SILVA MAUAT, contida no Memorando n° 2653/2016-SR/DPF/PR, de 21/03/2016, registrado

no Sistema de Criminalística sob o n° 1187/2016, em 29/03/2016, descrevendo com verdade e

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

formulados, abaixo transcritos:

"1) Descrição do material;

2) Quais são os últimos três titulares do imóvel?

3) Qual o valor das transações?

4) As plantas referem-se a obras de reforma/ampliação ou construção de um

novo prédio? É possível estimar o valor?

5) Qual a situação atual do bem?

6) O imóvel objeto da documentação em anexo possui vinculação com os

investigados da Operação Lavajato?

7) Outros esclarecimentos a critério dos Peritos.
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LAUDO N° 0620/2016-SETEC/SR/DPF/PR

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, notadamente em contratos da Petrobras.

No dia 04/03/2016, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão

da 24a Fase da Operação Lava Jato, foram arrecadados diversos documentos em endereços

vinculados ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em meio a esses documentos foram

observados contratos e plantas de um imóvel situado na Rua Dr. Haberbeck Brandão, 178, no

município de São Paulo.

Entre os dias 05 a 07/04/2016 os Peritos Criminais Federais João José de Castro

Baptista Vallim e Ior Canesso Juraszek deslocaram-se do Setor Técnico Científico da

Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná (SETEC/SR/DPF/PR) à cidade de São

Paulo para efetuar diligências periciais específicas. Naquela oportunidade, os Peritos

compareceram à Secretaria de Licenciamento do Município de São Paulo e à Subprefeitura

Municipal da Vila Mariana, assim como ao 14° Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo,

ao 6o Tabelião de Notas e ao 23° Tabelião de Notas, onde solicitaram documentos relativos ao

imóvel em exame.

II -OBJETIVO

O presente Laudo tem por objetivo geral caracterizar os recursos empregados no

imóvel em análise, assim como identificar os proprietários, além de verificar quaisquer indícios

relativos ao uso pretendido para a propriedade.

Dada a complexidade e multidisciplinariedade da matéria, será necessária a

segmentação dos exames. Busca-se com isto conferir objetividade, clareza e concisão à

descrição de cada circunstância penalmente relevante, bem como a individualização dos atores

envolvidos. Nessa premissa, são estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

a) Caracterizar o imóvel situado na Rua Dr. Haberbeck Brandão número 178,

tanto nas suas características físicas, quanto nas informações relativas à sua

propriedade.

b) Analisar a documentação apreendida relacionada ao imóvel situado na Rua

Dr. Haberbeck Brandão número 178, em confronto com as informações

obtidas através das diligências periciais.
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c) Identificar os atores envolvidos nos processos de negociação do imóvel em

questão, a partir da documentação apreendida e obtida das diligências

periciais.

d) Analisar os valores supostamente pagos na aquisição do terreno situado na

Rua Dr. Haberbeck Brandão número 178.

e) Estimar os valores necessários para adequação do imóvel, nas condições que

se encontrava na época de sua aquisição, para as condições previstas no

projeto proposto apreendido nos Autos do processo.

Além desses objetivos específicos, os Peritos testarão as seguintes hipóteses,

formuladas a partir dos documentos constantes do processo:

Hipótese 01:O imóvel situado na Rua Dr. Haberbeck Brandão número 178 foi

adquirido para funcionar como nova sede do Instituto Lula.

Hipótese 02: Houve participação de pessoas físicas ou jurídicas investigadas na

Operação Lavajato na compra e/ou reforma do imóvel situado na Rua Dr. Haberbeck Brandão

número 178.

III - OBJETO

Trata-se de um imóvel urbano localizado na Rua Dr. Haberbeck Brandão n° 178,

no bairro Vila Clementino, município de São Paulo/SP. O imóvel acha-se matriculado no 14°

Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo sob número 188.853.

IV -EXAMES

IV.l - Metodologia

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

a) Caracterização do Imóvel mediante descrição sucinta e imagens

fotográficas.

b) Descrição dos documentos apreendidos durante as diversas fases da

Operação Lavajato relacionados ao caso em questão, assim como descrição

dos documentos obtidos pelos Peritos durante as diligências realizadas.
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c) Contextualização das pessoas físicas e jurídicas mencionadas nos

documentos relacionados às transações imobiliárias referentes ao imóvel em

questão.

d) Análise da cadeia dominial do imóvel. Para tanto os Peritos efetuaram

diligências junto a cartórios e tabelionatos da cidade de São Paulo,

verificando os proprietários do terreno e as formas de aquisição.

e) Análise dos processos de licenciamento protocolados na Prefeitura

Municipal de São Paulo relativos ao imóvel situado na Rua Dr. Haberbeck

Brandão n° 178. A análise baseou-se no resultado das diligências junto à

Secretaria de Licenciamento da Prefeitura Municipal de São Paulo e à

Subprefeitura Municipal da Vila Mariana.

f) Análise dos valores de transação do imóvel constantes nos registros

cartorários e nos materiais apreendidos.

g) Análise do projeto apreendido e estimativa do seu custo de reprodução.

h) Análise das hipóteses apresentadas na Seção II - OBJETIVO.

IV.2 - Características do imóvel

O imóvel em questão situa-se na Rua Doutor Haberbeck Brandão, número 178,

no bairro Vila Clementino, na Zona Sul da cidade de São Paulo/SP. A propriedade acha-se

registrada no 14° Cartório de Registro de Imóveis sob n° 188.853, contendo área de terreno de

3.900,00 m2 e área construída averbada de 5.255,08 m2. O imóvel também possui cadastro na

Prefeitura, constando o número 045.003.0010-4.

Os Peritos estiveram na frente do imóvel no dia 06/04/2016 onde puderam

constatar que a edificação está em processo de reforma. Por ausência de autorização judicial,

os Peritos não efetuaram a vistoria interna do imóvel. Tal óbice não teve repercussão no

atendimento dos objetivos propostos.

As Figuras 01 e 02 apresentam imagens obtidas do provedor Google Street View

para as datas de fevereiro de 2010 e outubro de 2015.



LAUDO N° 0620/2016-SETEC/SR/DPF/PR

Figura 01 - Vista geral do imóvel (delimitado pelas linhas tracejadas) na data de fevereiro de

2010.

Figura 02 - Vista geral do imóvel na data de outubro de 2015.

IV.3 - Documentação Examinada

Para a confecção deste Laudo foram examinados os seguintes documentos e

materiais:

a) Material 1304/2015 - SETEC/SR/DPF/PR, correspondente às mídias

apreendidas na Sala de Marcelo Odebrecht e de sua Secretária Darci Luz,

Auto de Apreensão 1286/2015 - SR/DPF/PR da 14a Fase da Operação

Lavajato.

b) Representação Policial por medidas cautelares - aditamento, da 24a Fase da
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Operação Lavajato, de 05/02/2016, do Delegado de Polícia Federal Filipe

Hille Pace.

c) Relatório de Análise de Polícia Judiciária n° 24 referente ao IPL 1985/2015-

4 SR/DPF/PR, de 05/02/2016, do Agente de Polícia Federal Wiligton Gabriel

Pereira.

d) Pedido de Busca e Apreensão elaborado pelo Ministério Público Federal, no

âmbito da 24a Fase da Operação Lavajato, relacionado ao processo 5006617-

29.2016.4.04.7000/PR, de 20/06/2016.

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

relacionados no auto de apreensão 288/2016 - SR/DPF/PR, apenso aos autos

do processo 5006597.38.2016.4.04.7000/PR - Eventos 4 a 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) Matrícula 188.853 do 14° Registro de Imóveis do município de São

Paulo/SP, obtida junto àquele cartório em 06/04/2016.

h) Escritura Pública de Venda e Compra lavrada no 23° Tabelião de Notas de

São Paulo/SP, relativa à transação imobiliária do imóvel de matrícula

188.853 do 14° RI, firmada entre a empresa ASA - AGÊNCIA SUL

AMERICANA DE PUBLICIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

(outorgante vendedora) e a empresa D.A.G. CONSTRUTORA LTDA.

(outorgada compradora), na data de 24/11/2010. Segundo consta na

escritura, a negociação é decorrente de um compromisso particular firmado

entre as partes em 01/06/2010. Além das informações relativas à

comercialização da propriedade, consta na página 032, que o imóvel em

questão foi objeto de litígio judicial entre Fernando Carlos Gravina

Baldassarri e Glaucos da Costamarques.

i) Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 6o Tabelião de Notas de

São Paulo/SP, relativa à transação imobiliária do imóvel de matrícula

188.853 do 14° RI, firmada entre a empresa ODEBRECHT REALIZAÇÕES

SP 37 - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. (outorgante

vendedora) e MIX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

(outorgante vendedora), na data de 05/06/2013. Segundo consta na escritura,
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a negociação é decorrente de um compromisso particular firmado entre as

partes em 27/03/2013.

j) Consulta aos processos relacionados ao imóvel questionado, efetuada junto

à Secretaria Municipal de Licenciamento. Segundo cadastro da Prefeitura

Municipal, o imóvel da Rua Doutor Haberbeck Brandão, n° 178 acha-se

cadastrado sob n° 045.003.0010-4.

k) Consulta eletrônica relativo ao imóvel situado na Rua Dr. Haberbeck

Brandão, n° 178, junto ao site da Secretaria Municipal de Modernização,

Gestão e Desburocratização da Prefeitura de São Paulo

(https://www3.prefcitura.sp.gov.br/dcolhonaobra/fonns/frmConsultaSlc.aspx), na

plataforma "De olho na obra".

IV.4 - Atores Envolvidos

Os documentos descritos na seção anterior revelaram a participação de pessoas

físicas e jurídicas que se encontram, de alguma forma, relacionadas às investigações da

Operação Lavajato. De forma a contextualizar esses atores, os Peritos farão uma breve

descrição dos vínculos identificados para essas pessoas.

ODEBRECHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS: Empresa ligada à

holding do Grupo Odebrecht. A Construtora Norberto Odebrecht é investigada na Operação

Lavajato por ter atuado no esquema de corrupção envolvendo contratos da Petrobras. Além

disso, a empreiteira também é investigada por pagamento de vantagens indevidas ao ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quanto a esse último aspecto, resgata-se a Representação

Policial complementar da 24a Fase da Operação Lavajato, de 05/02/2016, que faz menção ao

possível pagamento de R$ 12.422.000,00 (doze milhões, quatrocentos e vinte e dois mil reais)

com a anotação "Prédio (EL)" constante da planilha "POSIÇÃO - ITALIANO310712MO.xls",

em posse do diretor da Odebrecht Fernando Migliaccio da Silva, conforme Relatório de Análise

de Polícia Judiciária n° 24.

D.A.G CONSTRUTORA: A D.A.G. Construtora pertence à Dermeval de

Souza Gusmão Filho. Em meio ao material apreendido durante a 14a Fase da Operação

Lavajato, os Peritos identificaram que a pessoa de Dermeval de Souza Gusmão Filho possui

relacionamento próximo com o então presidente do Grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht,

conforme é ilustrado na Figura 3. Ademais, identificou-se em notícia divulgada pelo O

ík
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GLOBO1, que a D.A.G. Construtora teria pago um fretamento aéreo em favor do ex-presidente

Lula, em nome da Construtora Odebrecht.

De: Mncfto Bahia Odtbretht [maiKo:mbahii®odebre£ht.com]

Enviada cm: domingo, S * abrt de 2009 14:4?

Para: Dwmeval Gusmão

Assunto: ENC: Acompanhamento Dtrmeval

Prioridade: AIU

DHfc
ücíEsi nlo falando cem vocÊmiem.

i moorlante crua vc tolcx|UB r» ua decai**çío de IBPF o saldo atmfeiado Ot ncaso empréítimo como d* M5 ml •m3inWM,pafjqu«''»o<»P'<J«ematmn{rtios IRW.com níto de milha hna.

Ademan com a fuiao do umfcanta t nau nlo wu pode< mafitw o ttttuema que ttnh» acertado com meu a>j«!or no Unibani» t Que po»*iliwví uma ba«í ta>» de ]uroi, wítm ww ttí sue amornar a

dMdi atè iU* ou começa' a p*aar tnn ie \utoi bem fnais attj; Minhi divida hoje 4 de uns RS 2 mitMcs.
R$900m.l vou cOTWgí«ffmwciindo um *p»rt«menti» qu» i.nhí tompíítto í já esta.a HtjiHdíde. ertou me progiíTOntio par* liquidar c«m outni apücasíw que *nd» tinha ur« 200-300 mtl, kl tWMmi

i uu parte. M« com a mudançj d* lui 1 partir fle maio i««)Ho p*s«ul), pm^o lhe aiwguf ar que M tonwguí uma taxa m*nai n< DAG.

P*ço d*püii que avlu* a Difci como

Figura 3 - Detalhe de correspondência eletrônica entre Marcelo Odebrecht e Dermeval

Gusmão, identificada no HD extraído do computador de Darci Luz (material 1304/2015 -

SETEC/SR/DPF/PR)

JOSÉ CARLOS BUMLAI: José Carlos Bumlai é investigado na operação

Lavajato por ter atuado no repasse financeiro de recursos obtidos junto a empresas envolvidas

no esquema de corrupção da Petrobras, bem como de ter custeado parte da reforma do Sítio

utilizado pela família do ex-presidente Lula (Processo 5006617-29.2016A04.7000/PR, Evento

1,INIC1, Página 58).

GLAUCOS COSTA MARQUES: Glaucos Costa Marques é primo de José

Carlos Bumlai. Segundo consta em documentos obtidos pela Operação Lavajato, o Sr. Glaucos

é proprietário de um apartamento utilizado (aluguel) pelo Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, vizinho

à sua residência, além de possuir relação comercial com Luis Cláudio Lula da Silva (Auto de

Apreensão de Documentos 288/2016 - item 15).

ROBERTO TEIXEIRA: Segundo consta no Pedido de Busca e Apreensão da

24a Fase da Operação Lavajato (Processo 50066I7-29.2016.4.04.7000/PR, Evento 1, INIC1,

Página 56), Roberto Teixeira foi o advogado que representou Jonas Leite Suassuna Filho e

Fernando Bittar na aquisição do Sítio de Atibaia/SP que, conforme apontado no Laudo

392/2016-SETEC/SR/DPF/PR, é de uso da família do ex-presidente Lula.

MITO PARTICIPAÇÕES: Segundo consta no Pedido de Busca e Apreensão

da 24a Fase da Operação Lavajato (Processo 5006617-29.2016.4.04.7000/PR, Evento 1, INIC1,

Página 56), a MITO PARTICIPAÇÕES pertencente à familiares de Roberto Teixeira.

1 Obtido no endereço eletrônico http://oglobo.globo.coni/brasil/diretor-da-odebrecht-pagou-voo-sigiloso-de-lula-

para-cuba-em-2013-15850030 (acesso em 08/04/2016).
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IV.5 - Análise documental

IV.5.1 Documentos apreendidos

O primeiro documento examinado pelos Peritos foi um projeto arquitetônico de

reforma para construção de um prédio comercial. Esse projeto foi identificado em uma pasta

rosa endereçada à ex-primeira dama Marisa Letícia (fls. 1534, 1536 a 1541, 1563, 1564 e 1573

- item 02.9 do Auto de Apreensão 278/2016-SR/DPF/PR), arrecadada no Sítio de Atibaia/SP.

O projeto refere-se à reforma de um imóvel situado à Rua Doutor Haberbeck Brandão, n° 178,

com previsão para três pavimentos, sendo dois principais: pavimento térreo e pavimento

superior; e um menor: pavimento cobertura - conforme a planta. O pavimento térreo foi

concebido para abrigar uma área para exposição temporária, uma área para exposição

permanente, um auditório, central de segurança, estacionamento coberto entre outras utilidades.

O pavimento superior foi concebido para abrigar uma outra área para exposição permanente,

uma biblioteca, depósito de acervo museológico e acervo textual, gabinetes, salas de reuniões,

estacionamento descoberto, entre outras utilidades. O pavimento cobertura foi concebido para

abrigar um apartamento residencial com cinco suítes. As Figuras 4 a 6 ilustram o material

apreendido.
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Figura 4 - Imagem da folha 1537 do Auto de Apreensão 278/2016-SR/DPF/PR, com o projeto

arquitetônico do pavimento térreo.

Figura 5 - Imagem da folha 1536 do Auto de Apreensão 278/2016-SR/DPF/PR, com o projeto

arquitetônico do pavimento superior.
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Figura 6 - Imagem da folha 1541 do Auto de Apreensão 278/2016-SR/DPF/PR, com o projeto

arquitetônico do pavimento cobertura.

Também, em meio aos materiais apreendidos durante a 24a Fase da Operação

Lavajato, foi identificada uma série de comunicações eletrônicas impressas, relacionadas à

compra de um imóvel situado na Rua Dr. Haberbeck Brandão n° 178, com valor de venda

mencionado de R$ 10 milhões mais o valor para pagamento de dívidas junto à Prefeitura,

superiores a R$ 2,3 milhões, em um total de R$ 12,3 milhões. Essas comunicações ocorreram

entre Roberto Teixeira, Mateus Cláudio Baldassarri, Nilva Teixeira Martins, Edna Barros de

Castro, Mito Participações, entre outras pessoas não identificadas2. As impressões do e-mail

dizem respeito ao período entre os dias 03/02/2010 e 05/03/2010. Os e-mails impressos foram

encontrados na residência do ex-presidente Lula e acham-se registradas no Auto de Apreensão

288/2016-SR/DPF/PR às folhas 364 a 371, 527 a 534 e 536 a 539. As Figuras 7 e 8 ilustram

parte dos e-mails impressos.

2 Não foram identificados os detentores dos seguintes endereços eletrônicos: imarques09@yahoo.com.br e

nelson489@terra.com.br.
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— Original Message —

From: Edna Barros de Castro

To: Roberto Teixeira

Sent: Monday. February 01, 2010 4:52 PM

Subject: Galpão - Rua Doutor Haberbeck Brandão, n° 212

Dr. Roberto,

Segue o imóvel da esquina da Ruben Berta.

Galpão - Rua Doutor Haberbeck Brandão, n° 212 ( 178, E 218 Jesquina com a Av. Rúbeo

Berta - Vila Clementino (ao lado do elevado Ruben Berta e quase em frente ao prédio grande

da Intcrmedica).

Área do terreno: 3.900 m! / área construída: 5.286 m2 ( aprox. 80 Vagas)

Valor pedido de Venda: R$ 10.000.000.00 (a confirmar - "eles estavam pedindo este valor")

Figura 7 - Detalhe de trecho do e-mail entre Roberto Teixeira e Edna Barros de Castro,

constante das fls. 527 do Auto de Apreensão 288/2016-SR/DPF/PR. - item 41

Nilva@teixeiramartins.com.br

De: "Mito Participações" <mitopart@terra.com.br>

Para: "Dr. Roberto" <roberto@leixeiramartins.com.br>

Ce: <NÍtva@teixeiramartins.com.br>

Enviada em: qjarta-feira, 3 de março de 2010 15:55

Anexar IPTU 045 003 0010 4 a.pdf. Imóvel 045 003 0010 4.pdf

Assunto: Pendências IPTU

Dr.Robcrto, boa tarde

Com referencio as pendências do imóvel n°045 003 0010-4

consta na prefeitura débitos como segue:

!998á2008- RS 2.214.577,80

2009 - RS 113.191,42

2010-RS 12.041.64 (uma parcela a vencer)

Wilmar Bcppkr

Mito Participaçc«s Ltda

Rua Augusta, 2516 CJ 14 Sala 1 -Cerqueire César

^ ' - SHo Paulo - SP

TelSe 11 3086-1449,3082-9643
FaxW3064-8967

Figura 8 - Detalhe de trecho do e-mail entre Mito Participações e Roberto Teixeira

acerca das dívidas fiscais existentes sobre o imóvel em março de 2010.

Documento constante das fls. 537 do Auto de Apreensão 288/2016-SR/DPF/PR -

item 41.

Foi também identificado em meio ao material apreendido na residência do ex-

presidente, um contrato de opção de compra, assinado por Roberto Teixeira, onde consta como

outorgante a empresa ASA AGÊNCIA SUL AMERICANA DE PUBLICIDADE E

ADMINISTRAÇÃO e como outorgado a pessoa de JOSÉ CARLOS BUMLAI, representado

por Roberto Teixeira. O objeto do contrato é o imóvel situado à Rua Dr. Habebeck Brandão, n°

178. O valor constante no contrato é de R$ 6,0 milhões e possui data de 05/03/2010 com opção
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válida por 60 dias, ou seja, até a data de 05/05/2010. As Figuras 9 e 10 ilustram trecho do

contrato.

CONTRATO DE OPÇÃO DE COMPRA

Por este instrumento particular, e na melhor forma de direito, as partes, a saber:

ASA AGÊNCIA SUL AMERICANA DE PUBLICIDADE E ADMINISTRAÇÃO
LTDA, CNPJ n* 6O.745.8O9/OO0I-74, com sede na Rua Dr. Kaberbeck Brandão, 178,

Bairro Indianôpolis, nesla capital, CEP 04027-000, representada neste ato pelo seu

sócio MATEUS CLÁUDIO CRAVINA BALDASSARRL portador do RG n"

5.246.022-8 SSP/SP, e devidamente Inscrito no CPF/MF sob o n" 769.065.319-91,

residente c domiciliado na Avenida dos Eucaliptos, 155, apto. 202, Moema, nesta

Capital, CEP 04517-050, c doravante simplesmente denominado como

"OUTORGANTES";

De outro lado:

JOSÉ CARLOS BUMLAl, portador da RG n" 200.974-SSP/MS, e devidamente

inscrito no CPF/MF sob o n° 219.220.128-15, com endereço na Rua da Consolação,

3625, 18o andar, Sâo Paulo, Capital, ou qualquer outra empresa que ele venha a indicar,

nesie ato representado peto DR. ROBERTO TEIXEIRA, portador do RG n°3IO4174

SSP/SP e devidamente inscrito no CPF/MF sob o n°335.45I.038-2O, com endereço na

Rua Padre João Manuel, 755, 19° andar, CEP 01411-001, Jardim Paulista, doravante

simplesmente denominado "OUTORGADO";

Figura 9 - Detalhe do preâmbulo do contrato de opção de compra e venda,

onde aparecem os nomes de ASA - AGÊNCIA SUL AMERICANA DE
PUBLICIDADE E ADMINISTRAÇÃO e de JOSÉ CARLOS BUMLAl,
documento constante das fls. 364 do Auto de Apreensão 288/2016 -

SR/DPF/PR-item29.

Cláusula Primeira

Do Objeto do Contrato de Opção

Cláusula 1.1. - O presente contrato de OPÇÀO DE COMPRA tem como objeto a

aquisição de IMÓVEL, de propriedade do OUTORGANTE, localizado na Rua

Haberbeck Brandão, 178, Bairro Indianópolis, nesta Capital, CEP 04027-000,

consistente em Prédio e respectivo Terreno, com as confrontações a seguir descritas,

quais sejam, distante 10 m da esquina da Alameda Anapurus, medindo 78 m de frente,

por 50 m da frente aos fundos, encerrando área de 3.841 mt, confrontando de um lado

com propriedade de Julicta Lenzi, de outro lado com propriedade de Paulo Giusti e

outros e Franciso Camilo, e pelos fundos com propriedade de Caio Luiz P. Souza,

Renato Antônio Arens c Cia Territorial Paulista, imóvel este devidamente inscrito junto

a Prefeitura do Município de São Paulo sob o n°045.003.0010-4, e devidamente

matriculado junto ao 14° Cartório de Registro de Imóveis da Capital sob o n°l 88.853.

Figura 10 - Detalhe do trecho com descrição do imóvel, documento constante

das fls. 365 do Auto de Apreensão 288/2016 - SR/DPF/PR - item 29.
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Por fim, em meio aos materiais apreendidos na sala de Marcelo Odebrecht e de

sua Secretária Darci Luz (material 1304/2015-SETEC/SR/DPF/PR), foram identificados dois

arquivos relativos ao imóvel em questão.

O primeiro trata-se de um documento de texto com nome "Edifício.docx" cuja

origem encontrava-se no e-mail "Imprimir em BSB só o texto word e mandar deputado". Ao

longo do documento apreendido são feitas menções à aquisição de um terreno da empresa ASA,

para construção do Prédio do Instituto. Consta ainda no corpo do documento, uma preocupação

em relação aos riscos que a DAG CONSTRUTORA poderia estar exposta. As Figuras 11 a 13

ilustram o observado.

Chefe,

Referente ao Prédio institucional, RT adiou para esta 5§. Vamos fazer

conforme orientado, mas gostaria de compartilhar o cenário/risco abaixo

com você. O Risco na pratica parece ser de o terreno ficar enrolado por

um tempo e ou termos custos adicionais aos previstos.

Abs

Marcelo

Enviada em: terça-feira, 21 de setembro de 2010 21:02

Marcelo, mesmo estando ciente da orientação que recebemos com relação ■ 10 Prédio do Instituto, no

tocante aos eventuais riscos da aquisição, pedi ao nosso apoio jurídico que Tizidbbt; uma lápida

verificação da minuta de escritura por desencargo de consciência. As conclusões são preocupantes (vide

mail abaixo), e imagino que não tenha sido possível assinar a escritura hoje pela falta de algumas das

certidões citadas. Estou encaminhando apenas para seu conhecimento. Continuo aguardando

orientações dos interessados, (ele acredita que a escritura poderá ser lavrada na quinta-feira)

Abraços

Figura 11 - Detalhe de trecho do documento fazendo menção ao Prédio do Instituto, à

Marcelo (provavelmente Marcelo Odebrecht) e à RT (podendo ser Roberto Teixeira), em

destaque na imagem. Não é possível identificar quem seria o "Chefe" nessa seqüência de

e-mails.

Enviada em: terça-feira, 21 de setembro de 2010 20:52

Caro Paulo

Conforme combinado, fizemos o levantamento de informações relativas à

ASA e seus sócios encontrando as seguintes informações:

Figura 12 -Detalhe de outro trecho do documento com referência à ASA

(proprietária anterior do imóvel) e Paulo (não foi possível indicar quem

seria Paulo).
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Enviada em: terça-feira, 21 de setembro de 2010 5:45

Não, minha preocupação é menos com o risco de aquisição, mas com a empresa compradora.

Se houver uma fraude a execução, por exemplo, o prejuízo é dete. Estou preocupado com a

compradora, a DAG.

Figura 13 - Detalhe do documento apreendido na Sede da Odebrecht, com

destaque para o trecho concernente à empresa DAG, compradora do imóvel.

O segundo documento refere-se a um e-mail de título "Fw", onde aparece uma

seqüência de comunicação entre Marcelo Odebrecht e Branislav Kontic. Os e-mails discutem a

melhor maneira de atualizar o "Chefe", conforme ilustrado nas Figuras 14 e 15. Esse e-mail

tem cronograma seqüencial ao documento "Edifício.docx", descrito anteriormente.

From: branislav kontic < kontichbraniii1y3hoo.com >

To: Marcelo Bahia Odebrecht

5ent: Tue Sep 21 21:03:33 2010

ubject Re:

viarcefo,

Ele estÀj em BrasÃlia. Talvez melhor por fone ou mail Sexta estarÃj em Sp.

Um abraÃ§o,

3rani

— On W»d, 9/22/10, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahi3@odebrecht.com> wrote

From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht com>

Subject:

To: '"kontichbrani@yahoo.comffl <kontichbrani@yahoo com>

Date: Wednesday, September 22, 2010, 6:01 AM

Preciso mandar uma atualização sobre o novo prédio para o Chefe amanha Qual a melhor maneira?

Figura 14 - Detalhe do documento apreendido na Sede da Odebrecht, com

destaque para o questionamento da melhor forma de atualizar o "Chefe".
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Assim que chegar lhe encaminho e vc tem que pedir para imprimir em BSB e entregar em um envelope lacrado ao deputado

Assunto: Fw:

De: Marcelo Bahia Odebrecht ÍO=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMIN1STRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA

Para: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECiPIENTS/CN=Darciluz,

Envio: 22/09/2010 08 17:42

From: branislav kontic <kontidibrani@yahoo.com>

To: Marcelo Bahia Odebrecht

Sent: Wed Sep 22 05:38:53 2010

Subject: Re:

Ok, sem porblemas,

- On Wed, 9/22/10, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrechtcom> wrote:

From Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht com>

Subject: Re:

To. "1kontichbrani@yahoo com'" <kontichbrani@yahoo.com>

Date: Wednesday. September 22, 2010, 6:08 AM

Posso mandar alguém em BSB entregar para ele material impresso

Acho importante ele receber amanha caso queira tomar alguma acao

Por volta de 10:30 ja tenho o material Posso pedir para Darci combinar com vc amanha''

Figura 15 - Detalhe do trecho em que é acertada a forma de comunicação ao "Chefe", com

menção a figura de um deputado. Salienta-se que Branislav Kontic foi assessor do Deputado

Antônio Palocci.

IV.5.2 Documentos obtidosjunto aos Cartórios

Os Peritos efetuaram a análise da matrícula 188.853, referente ao imóvel situado

na Rua Dr. Haberbeck Brandão n° 178. Identifícou-se na matrícula que o imóvel achava-se

registrado em nome de ASA - AGÊNCIA SULAMERICANA DE PUBLICIDADE E

ADMINISTRAÇÃO LTDA. até a data de 10/02/2011, quando foi registrada sua venda à

D.A.G. CONSTRUTORA, pelo valor de R$ 6.875.686,27 (seis milhões, oitocentos e setenta e

cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos). Segundo ainda consta na

matrícula do registro de imóveis, a propriedade foi objeto de escritura particular de compra e

venda firmada entre as partes em 01/06/2010. Os Peritos ainda consultaram o 23° Tabelionato

de São Paulo, no qual foi escriturada a venda da propriedade no livro 3.244, páginas 029/038

na data de 24/11/2010, onde também se encontra mencionada a data do contrato particular de

compra e venda em 01/06/2010. A Figura 16 ilustra trecho dos documentos.
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matricula

188.853.

dera'

- continuação -

Por escritura de 24 de novembro.de 2010 do 23° Tabelião det Notas desta CapiteI (L 3244
págs 029/038), ASA - AGÊNCIA SUL AMERICANA DE PUBLICIDADE E
ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ n° 57.018.293/0001-51, com sede nesta Capitai,
residente na Rua Haberbeck Brandão n6 178, todianôpolis, transmitiu à D.A.G
CONSTRUTORA LTDA, CNPJ n" 02.903.203.0001-13, com sede na cidade de
Salvador/BA, na Rua Dr. Josó Peroba n° 149, sala 1001, o imóvel desta matricula, cm
cumprimento ao compromisso de venda e compra de 01 de junho de 2010 não registrado
pelo valor de RS6.875.686.27 (seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e
oitenta c seis reais e vinte e sete centavos). Consta da escritura que » vendedora apresentou
a CND relativa às contribuições previdenciánas e às de terceiros if 005472010-212UWW
emitida em 21 de setembro^e 2010, pelo MF/SR5 e a certidão conjunta código de
controle n° $43B.4$WtiÈf l/5SDD emitida em 18 de novembro de 2010 pela POh N/bK±.

O Escr. K^tr^^yi^/ãUlâJ^^^ FMias da Silva Gasques).
Figura 16 - Detalhe do registro R9 da matrícula 188.853 de compra e venda entre ASA -

AGÊNCIA SULAMER1CANA DE PUBLICIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA. e D.A.G.

CONSTRUTORA.

Ainda em análise à matrícula do registro de imóveis, os Peritos identificaram um

segundo registro de compra e venda, desta feita entre a vendedora D.A.G. CONSTRUTORA e

a compradora ODEBRECHT REALIZAÇÕES SP 37 - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

LTDA., registrada no cartório de imóveis em 30/05/2014, apesar da venda ter sido escriturada

na data de 28/09/2012, conforme ilustra a Figura 17. Constam dois valores registrados na

matrícula, um de R$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil de reais) relativo a um

compromisso de compra e venda e outro de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) relativo

a uma cessão.

R.H/188.853, em 30 de maio de 2.014.

TITULO: VENDA E COMPRA.

Por escritura de 28 de setembro de 2012 do 6o Tabelião de Notas desta Capital (L° 3486.

págs. 245/249), D.A.G CONSTRUTORA LTDA, CNPJ n° 02.903.203.0001-13, com sede

na cidade de Saivador/BA, na Rua Dr. José Peroba n° 149, sala 1001, Sticp, transmitiu à

ODEBRECHT REALIZAÇÕES SP 37 - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA, CNPJ n° 16.675.867/00O1-87, com sede nesta Capital, na Avenida das Nações

Unidas n° 4.777, Io andar, Alto de Pinheiros, o imóvel desta matrícula, em cumprimento ao

comprdmisso de venda e compra de 02 de fevereiro de 2012, nâo registrado, pelo valor de
RS7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais), e cessão de 20 de setembro de 2012,

por R$15.000.000,00, não registrados. Consta da escritura que a vendedora apresentou a

CND relativa às contribuições previdenciárias c às de terceiros n° 000502012-04001203
emitida em 17 de julho de 2012 pelo MF/SRP, c a certidão conjunta código de controle n°

6580.E79E.ED03ÍO1F emitidaeu^23 de agosto de 2012, pela PGFN/SRF.

O Escr, Aut°. LJszCéé&féfâC/- (Fábio Cristians Francíulli).

Figura 17-Detalhe do registro R14 da matrícula 188.853 de compra e venda entre D.A.G.

CONSTRUTORA e ODEBRECHT REALIZAÇÕES SP 37 - EMPREENDIMENTO

IMOBILIÁRIO LTDA.
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Por fim, nota-se um último registro de venda da propriedade datado de

18/11/2014, agora entre a vendedora ODEBRECHT REALIZAÇÕES SP 37 -

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e a compradora MIX EMPREENDIMENTOS

E PARTICIPAÇÕES LTDA., pelo valor de R$ 12.602.230,16 (doze milhões, seiscentos e dois

mil, duzentos e trinta reais e dezesseis centavos). Segundo consta registrado no cartório de

imóveis, essa venda foi objeto de um contrato particular de compromisso de compra e venda

datado de 27/03/2013. A Figura 18 ilustra essa transmissão.

R.16/188.853, em 18 de novembro de 2.014.

TITULO VENDA E COMPRA.

Por escritura de 05 de junho de 2013 do 6o Tabelião de Notas desta Capital (L° 3532,

págs.315/332), ODEBRECHT REALIZAÇÕES SP 37 - EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA, CNPJ n° 16.675.867/0001-87, com sede nesta Capital, na Avenida

das Nações Unidas n° 4.777, Io andar. Alto de Pinheiros, transmitiu a MIX
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES I/TDA, CNPJ n° 04.180.193/0001-60,
com sede nesta Capital, na Avenida Professor Francisco Morato n° 5.943, Butaniâ, o

imóvel desta matrícula, em cumprimento ao compromisso de venda e compra de 27 de

março de 2013, não registrado, pelo valor de R$12.602.230,16 {doze milhões, seiscentos e

dois mil, duzentos e trinta reais e dezesseis centavos), do qual R$800.000,00 foram pagos

anteriormente, R$1.475.278,77 neste ato, em caráter "ad corpus". Consta da escritura que a
vendedora apresentou a CND relativa ás contribuições previdenciárias e às de terceiros n°

000332013-21200867 emitida em 08 de janeiro de 2013 pelo MF/SRF e a certidão

conjunta código de controle n° C6F7.654A.8D3A.283A emitida em 02 de maio de 2013
pela FühN/SfiLF. , /^\

A Bscr.Aut*. ÀAt*C2Q—(Mareia Cristina da Rocha Gensen Martins).

Figura 18 - Detalhe do registro R16 da matrícula 188.853 de compra e venda entre

ODEBRECHT REALIZAÇÕES SP 37 - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e

MIX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.

IV. 5.3 Documentos obtidosjunto à Prefeitura Municipal

Os Peritos estiveram nas Secretarias de Licenciamento e na Subprefeitura da

Vila Mariana da Prefeitura Municipal de São Paulo nos dias 05 e 06/04/2016 colhendo

informações sobre o imóvel de registro 045.003.0010-4, situado na Rua Dr. Haberbeck

Brandão, n° 178.

Além desses órgãos municipais, os Peritos também efetuaram consultas a

plataformas específicas da Prefeitura Municipal de São Paulo.

Em consulta à Secretaria de Licenciamento, foi obtida a informação que entre o

período de 2009 a 2013 não havia nenhum processo de solicitação de alvará para construção ou
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reforma. Em 2013 foi protocolado o processo 2013.0293089 de comunicação de reforma3, em

nome de Mix Empreendimentos Imobiliários. Posteriormente, em 2015, foi protocolado o

processo 2015.0302027 para execução de reforma, também em nome de Mix Empreendimentos

Imobiliários.

Na Subprefeitura da Vila Mariana, os Peritos tiveram acesso ao processo

2013.0293089 e observaram que se referia a projeto distinto daquele apreendido no Sítio de

Atibaia/SP, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão da 24a Fase da Operação

Lavajato.

Durante a vistoria externa ao imóvel, os Peritos identificaram uma placa na

frente da obra com menção ao alvará 2015.0302027.

Considerando os processos protocolados informados aos Peritos por

funcionários da Prefeitura, não foi identificado nenhum registro de solicitação de execução de

projeto idêntico ao apreendido ou ainda em nome dos compradores DAG CONSTRUTORA ou

ODEBRECHT, relacionados ao imóvel situado na Rua Dr. Haberbeck Brandão.

Em consulta à plataforma "De olho na obra", também não foi identificado

qualquer protocolo entre os anos de 1994 e 2013.

IV. 5.4 Conclusões acerca da análise documental

Nota-se primeiramente que o projeto da edificação constante da pasta rosa

direcionada à ex-primeira dama e apreendida no Sítio em Atibaia/SP, além de fazer menção

explícita ao endereço Rua Doutor Haberbeck Brandão n° 178, possui dimensões e

características consistentes com o terreno da matrícula 188.853. O projeto arquitetônico é

compatível ao uso para uma instituição que tenha necessidade de manter um acervo

arquivístico, bibliográfico e museológico, assim como prevê um auditório para palestras ou

eventuais encontros.

Os Peritos também observaram que o terreno foi objeto de negociação para

atender interesses do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma vez que foi identificada

em sua residência, comunicação com tratativas para compra da propriedade, mediadas por

Roberto Teixeira e tendo como promitente comprador José Carlos Bumlai. Depois, de forma

efetiva, o imóvel foi adquirido pela empresa DAG CONSTRUTORA e posteriormente pela

3 O processo de comunicação de reforma é adotado quando não há alteração estrutural expressiva, bem quando

não se promove ganho de área ou volumetria da edificação. Para os outros casos de reforma é solicitada o pedido

de alvará para execução de reforma.
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ODEBRECHT REALIZAÇÕES. Segundo é expresso por Marcelo Odebrecht, em suas

comunicações eletrônicas, o imóvel seria destinado à construção do Prédio do Instituto.

Ademais, nota-se que o valor de R$ 12,3 milhões para aquisição do imóvel (constante dos e-

mails das negociações imobiliárias entre fevereiro e junho de 2010), é compatível com o valor

registrado de R$ 12,4 milhões anotados em favor do Prédio (IL), nas planilhas apreendidas com

o funcionário da Odebrecht, Fernando Migliaccio da Silva.

Por fim, salienta-se a preocupação de Marcelo Odebrecht para que o processo de

aquisição do imóvel para construção de um Instituto seja submetido à apreciação de pessoa

localizada em Brasília, denominada por "Chefe".

IV.6 - Recursos mobilizados

IV.6.1 Aquisição do imóvel

Os Peritos identificaram em meio à documentação examinada diversas fontes de

preço. A primeira delas refere-se ao preço estabelecido nas primeiras negociações, constantes

dos e-mails impressos apreendidos na residência do ex-presidente Lula. Nessas comunicações

deduz-se que o valor do imóvel a época seria de RS 12,3 milhões (R$ 10 milhões para o

vendedor e R$ 2,3 milhões de dívidas junto a Prefeitura).

A segunda informação consta do registro R9 da matrícula 188.853, relativo ao

valor escriturado da venda entre ASA AGÊNCIA SUL AMERICANA DE PUBLICIDADE E

ADMINSTRAÇÃO e D.A.G. CONSTRUTORA, onde é mencionado o valor de R$

6.875.686,27 (seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e

vinte e sete centavos).

A terceira é o valor venal atribuído pela Prefeitura constante da Escritura Pública

lavrada no 23° Tabelionato de São Paulo, onde é mencionado a importância de R$ 9.996.583,00

(nove milhões, novecentos e noventa e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais) em

24/11/2010.

A quarta menção são os valores que constam do registro R14 da matrícula

188.853, relativo ao valor escriturado da venda entre D.A.G. CONSTRUTORA e

ODEBRECHT REALIZAÇÕES SP 37 - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, sendo R$

7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais) em cumprimento ao compromisso de compra
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e venda e R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) em decorrência da cessão de 20/09/2012,

não ficando claro qual o valor correto da negociação.

A última transação consta do registro R16 da matrícula 188.853, relativo ao valor

escriturado da venda entre ODEBRECHT REALIZAÇÕES SP 37 - EMPREENDIMENTO

IMOBILIÁRIO e MIX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, onde é mencionada a

quantia valor de R$ 12.602.230,16 (doze milhões, seiscentos e dois mil, duzentos e trinta reais

e dezesseis centavos).

Apesar do segundo valor identificado mencionar a impoitância de

R$ 6.875.686,27 (seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais

e vinte e sete centavos), nota-se em meio à documentação apreendida na Sede da Odebrecht,

que o imóvel teria tido um valor de venda superior ao valor escriturado, conforme ilustrado na

Figura 19.

■j*v ■ «■ o

0450030010-4)

d) A escritura está sendo passada por valor inferior ao valor

constante do contrato de compra e venda.

e) Não temos a confirmação de que o valor de débitos para com a

Prefeitura do Município de SP é somente de R$ 1.586.261,21 e

Figura 19 - Detalhe do trecho do documento apreendido onde é mencionado que a venda foi

escriturada por valor inferior ao contrato de compra e venda. Ressalta-se que ao valor

escriturado, ainda que menor, deveriam ser somadas as dívidas do imóvel, o que resultaria na

importância de no mínimo R$ 8,5 milhões.

Diante de todo o conjunto, os Peritos entendem que o valor de R$ 12,3 milhões,

inicialmente estabelecido para a venda do imóvel, pode ser considerado um valor adequado

para a compra do imóvel na época de junho de 2010.

Caso haja interesse, poderá ser elaborado um laudo específico para avaliação do

terreno.

IV. 6.2 Custo para execução do projeto apresentado

Apesar do projeto não ter sido executado, os Peritos, no intuito de atender a um

dos quesitos solicitados no Memorando 2653/2016 - SR/DPF/PR, efetuaram uma estimativa

do custo total para adequação da estmtura do prédio existente à época de sua comercialização
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em junho de 2010, conforme observada na Figura 01 da subseção IV.2, àquela prevista no

projeto apreendido no Sítio de Atibaia/SP, endereçado à ex-primeira dama Marisa Letícia.

Para tanto, os Peritos empregaram o Método da Quantificação do Custo,

recomendado pela NBR 14.653-2/2011, bem como pelo Manual de Perícias de Engenharia -

Avaliação de Imóveis Urbanos (2014), do Instituto Nacional de Criminalística.

Para estimar o custo de reprodução da reforma, foram efetuadas pesquisas por

preços referenciais de obras paradigmas, identificando-se aquela que guardasse melhor

similaridade com a construção em análise. Decorrente dessa pesquisa, foram acolhidos os

custos elaborados pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil

(SINAPI), para construções em conformidade com os projetos padrões estabelecidos pela NBR

12.721.

A NBR 12.721 define os critérios para avaliação de custos de construção para

incorporação imobiliária e outras disposições para condomínios edilícios. A referida Norma

determina as áreas equivalentes para elaboração do orçamento, assim como estabelece os

projetos-padrão, com a finalidade de representar os diferentes tipos de edificação. Entre os

diversos projetos-padrão existentes, alguns são pertinentes ao uso comercial, entre eles o

Comercial Andares Livres 8 Andares Padrão Normal (CAL8N) e o Comercial Andares Livres

8 Andares Padrão Alto (CAL8A).

O SINAPI apresenta relatório mensal dos custos unitários para construção dos

projetos-padrão especificados na Norma. Esses relatórios podem ser gerados em função da

praça (capitais estaduais), época e base de preço dos insumos. No presente exame, os Peritos

adotaram os seguintes parâmetros:

a) Foi escolhida a praça de São Paulo/SP, capital mais próxima do Sítio

questionado.

b) Foi adotada a data-base de junho de 2010, data de início da negociação de

compra do imóvel pela DAG Construtora.

c) Foi adotado o preço de insumos obtido pelo Io quartil da pesquisa do IBGE.

d) Apesar do imóvel prever algumas instalações especiais, foi adotado o padrão

normal de construção, uma vez que não existe detalhe dos acabamentos que

seriam efetuados no projeto.
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Considerando os quatro parâmetros apresentados acima, foi obtido o preço

unitário de R$ 1.024,44/m2.

Para efeitos de cálculo do valor total, foi adotada a área de 4.375,00 m2 que

corresponde à área averbada de 5.255,08 m2 descontada da área aproximada de estacionamento,

para a qual achavam-se previstas intervenções de pequena monta. Dessa forma, tem-se um custo

estimado de aproximadamente R$ 4.482.006,96 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e dois

mil, seis reais e noventa e seis centavos).

IV.7 - Análise das hipóteses

Hipótese 01: O imóvel situado na Rua Dr. Haberbeck Brandão número 178foi

adquirido parafuncionar como nova sede do Instituto Lula.

Conforme exposto anteriormente, os Peritos identificaram fortes indícios que se

coadunam com a hipótese de que o imóvel teria sido adquirido pela Construtora Norberto

Odebrecht para funcionar como nova sede do Instituto Lula.

Hipótese 02: Houve participação depessoasfísicas oujurídicas investigadas na

Operação Lavajato na compra e/ou reforma do imóvel situado na Rua Dr. Haberbeck Brandão

número 178.

Os Peritos identificaram a participação direta de Roberto Teixeira, José Carlos

Bumlai e Marcelo Bahia Odebrecht nas negociações para compra do imóvel. Por outro lado,

não foi identificado a participação dessas pessoas na atual reforma do imóvel que, ao que tudo

indica, vem sendo conduzida pela empresa Mix Empreendimentos e Participações ltda.

V - RESPOSTA AOS QUESITOS

De tudo quanto foi visto e examinado, e dentro dos objetivos propostos para a

elaboração do presente Laudo, os Peritos Criminais concluem na forma de resposta aos quesitos

n° 1 a 7.

Quesito 1) Descrição do material

Os materiais examinados acham-se descritos ao longo da seção IV - EXAMES.

y>
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Quesito 2) Quais são os últimos três titulares do imóvel?

Os últimos três titulares do imóvel são D.A.G. CONSTRUTORA (CNPJ

02.903.203-0001-13), ODEBRECHT REALIZAÇÕES SP 37 - EMPREENDIMENTO

IMOBILIÁRIO LTDA. (CNPJ 16.675.867/0001-87) e MIX EMPREENDIMENTOS E

PARTICIPAÇÕES (CNPJ 04.180.193/0001-60).

3) Qual o valor das transações?

Os valores das transações acham-se descritos na subseção IV.6.1.

4) As plantas referem-se a obras de reforma/ampliação ou construção de

um novo prédio? É possível estimar o valor?

Sim, as plantas referem-se à construção de um prédio institucional com

capacidade para atender as necessidades de manutenção de um acervo arquívístico,

bibliográfico e museológico, bem como auditório para palestras ou eventuais encontros.

Nas diligências de campo, os Peritos não localizaram na Prefeitura Municipal

quaisquer processos relativos a alvarás para o projeto apreendido. Nessas diligências foi

identificado projeto distinto, constante dos processos 2013.0293089 e 2015.0302027,

compatíveis com as obras em execução no imóvel.

Apesar do projeto não ter sido posto adiante, os Peritos estimaram os valores

necessários para sua execução, chegando à quantia de R$ 4.482.006,96 (quatro milhões,

quatrocentos e oitenta e dois mil, seis reais e noventa e seis centavos) para a data base de junho

de 2010.

Quesito 5) Qual a situação atual do bem?

Atualmente o imóvel é de propriedade da MIX EMPREENDIMENTOS E

PARTICIPAÇÕES. No local está sendo executada uma reforma cujo alvará foi protocolado na

Prefeitura Municipal de São Paulo com o número de processo 2015.0302027.

Quesito 6) O imóvel objeto da documentação em anexo possui vinculação

com os investigados da Operação Lavajato?

Sim. Conforme exposto no corpo desse Laudo, os Peritos identificaram fortes

indícios que se coadunam com a hipótese de que o imóvel teria sido adquirido pela Construtora

Norberto Odebrecht para funcionar como nova sede do Instituto Lula.
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Além do mais, os Peritos identificaram a participação direta de Roberto

Teixeira, José Carlos Bumlai e Marcelo Bahia Odebrecht nas negociações para compra do

imóvel.

Quesito 7) Outros esclarecimentos a critério dos Peritos.

Os Peritos identificaram comunicações eletrônicas entre Marcelo Odebrecht e

Branisíav Kontic acerca da melhor maneira de manter uma pessoa denominada "o Chefe"

informada das condições de negociação do imóvel. Ainda de acordo com essas comunicações,

as informações sobre o imóvel foram remetidas em envelope lacrado a um "deputado".

Os arquivos obtidos das mídias apreendidas seguem impressos no Anexo 01. A

documentação obtida no Cartório segue em suas vias originais no Anexo 02.

Nada mais havendo a lavrar, os Peritos encerram o presente Laudo, elaborado

em vinte e cinco páginas, um Anexo 01 com 10 páginas e um Anexo 02 com 62 páginas, que

lido e achado conforme assinam acordes.

3*-
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