
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc. 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cláudio Wagner 
Perito Contador CNPC nº 3.738 

Contador CRC nº 1RS 048.422/O 

Auditor Independente CNAI nº 0604 

 

1 

 

SIGILOSO 

 

 

São Paulo, 03 de Fevereiro de 2021. 

 

 

Ao 

Dr. Cristiano Zanin Martins 

São Paulo, SP. 

 

Prezado Doutor Zanin, 

 

Inicialmente cumpre informar a V.Sa. que começamos em 

01 de Fevereiro de 2021, a seleção de arquivos que eventualmente possam ser 

de interesse da Defesa, de acordo com os termos e premissas que nos foram 

determinados para pesquisa. 

 

O material que está sendo visualizado e selecionados para 

posterior exame, foi disponibilizado na sede da Policia Federal em Brasília, mais 

especificamente no Instituto de Criminalística.    

 

Referido material corresponde a dois HDs contendo 2,54 

Terabytes e 3,57 Terabytes de registros, atribuídos a 1ª e 2ª Fase da Operação 

Spoofing, respectivamente. 

 

No entanto, em paralelo a referida seleção, continuamos 

as análises dos 1.297 documentos HTML, que se dividem entre trocas de 

mensagens individuais e trocas de mensagens em grupos (chats), e representam 

aproximadamente 34 Gb.    

 

Nesse sentido e visando agilizar a entrega de informações 

a V.Sa., estamos apresentando nesta etapa o resultado da análise alheatória de 

mais 12 (doze) desses arquivos, cujas mensagens julgadas importantes 

transcrevemos a seguir: 
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SIGILOSO 

ARQUIVO: user_97244159.html 

 

9 Mar 16 

 

• 19:25:19 Deltan Igor consegue pra mim CD ou DVD com todos os áudios 

do 9 e a análise dos que tiver? Estou sem nada pra ouvir no carro rsrsrs 

 

• 19:45:20 Sim... amanhã, ok!? 

 

• 19:59:45 Deltan      

 

• 22:00:48 Deltan... o Luciano já mandou um DVD para a Procuradoria... salvo 

engano está com o Januário e o Robinho 

 

• 22:01:08 Não esquece amanhã do pessoal do filme as 14:00... rs 

 

• 22:09:00 Deltan Me disseram que não tinha todos os áudios... vou checar 

 

• 22:09:09 Deltan RS, fechado 

 

• 22:09:37 Veja que se tiver faltando alguma coisa peço para completar e levo 

para vc 

 

----------x---------- 

 

 

10 Mar 16 

 

• 10:00:39 Deltan Oi Igor qdo puder me ligue please 

 

• 14:09:38 Chegaremos em 10 minutos 

 

• 20:20:01 Na escuta? 

 

• 21:12:10 Deltan opa estou aqui 

 

• 21:12:11 Deltan na proc 

 

• 21:19:23 O cara vai ser mesmo ministro 
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SIGILOSO 

• 21:21:06 Deltan Januário vem pra cá pra discutirmos o que fazer com o 

procedimento em sigilo 

 

• 21:21:14 Deltan ele ia te ligar creio agora 

 

• 21:26:42 Chego aí em 15 minutos... posso colocar na garagem? Citroën 

Picasso branco 

 

----------x---------- 

 

4 Aug 17 

 

• 14:49:07 Advogados do Bendine estão tentando falar com o Moro e com 

vocês para dizer que ele quer fazer um acordo de colaboração e não ir para 

o CMP.... 

 

• 15:05:15 Moro pediu para transferir o Bendine só na segunda. 

 

• 17:39:52 Deltan kkkk 

 

• 17:39:59 Deltan Nunca uma transferência foi tão eficiente rsrsrs 

• 17:40:06 Deltan Pediram reunião pra segunda pela manhã 

 

• 19:04:29 Boa... rs 
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SIGILOSO 

ARQUIVO: chat_103301771.html 

 

19 Feb 16 

 

• 20:47:32 Prado APF Todos os oficios e a programacao no guardiao foi feita 

 

• 20:47:40 Prado APF Em algumas horas comeca a rodar 

 

• 20:48:08 Prado APF Os oficios dos novos numeros que o Dpf Luciano 

solicitou ja estao prontos e programados 

 

• 20:48:20 Prado APF Falta a decisao e os oficios judiciais 

 

• 20:49:48 Roberson MPF Excelente, Prado! 

 

• 20:59:08 Prado APF Comecou a cair 

 

• 20:59:40 Boa 

 

• 20:59:44 Prado APF 

 

• 21:00:04 Athayde SHOW DE BOLA 

 

• 21:00:40 Luciano Flores 

 

• 21:04:40 Prado APF Morais confirmado 

 

----------x---------- 

 

25 Feb 16 

 

• 11:11:40 Prado APF Roberto Teixeira vai pessoalmente ate LILS para 

conversarem 

 

• 11:11:44 Prado APF Hoje 

 

• 11:12:40 Prado APF Utilizou o terminal (11) 98144-7777 da Vivo que esta 

cadastrado em nome do proprio Teixeira 

 

• 11:40:47 Prado APF ----------------- 

----------x---------- 

file:///E:/dialogs/chat_103301771.html


Cláudio Wagner 
Perito Contador CNPC nº 3.738 

Contador CRC nº 1RS 048.422/O 

Auditor Independente CNAI nº 0604 

 

5 

 

SIGILOSO 

25 Feb 16 

 

• 17:33:24 Prado APF Estamos fazendo informacao com os fones do Aurelio 

e do Roberto Teixeira 

 

• 17:33:31 Prado APF Querem mais algum? 

 

• 17:35:50 Julio Noronha Por enquanto não! Valeu! 

 

----------x---------- 

 

27 Feb 16 

 

• 18:18:04 Luciano Flores Russo deferiu uma busca que não foi pedida por 

ninguém...hahahah 

 

• 18:18:20 Kkkkk 

 

• 18:18:20 Como assim?! 

 

• 18:18:37 Luciano Flores Normal... deixa quieto... 

 

• 18:19:40 Luciano Flores Vou ajeitar...kkkk 

• 18:26:56 Prado APF 

  

• 21:54:20 Januario Paludo Foi informado pela odebrecht. Kkk 

 

----------x---------- 

 

16 Mar 16 

 

• 09:22:25 Prado APF LILS esta indo nesse instante tomar cafe da manha com 

a Presidente. Apos o cafe vai anunciar que aceitou o Ministerio. Vao dar 

coletiva de imprensa depois. 

 

• 13:44:48 Prado APF Senhores: Dilma ligou para LILS avisando que enviou 

uma pessoa para entregar em maos o termo de posse de LILS. Ela diz para 

ele ficar com esse termo de posse e só usar em "caso de necessidade"... 

 

• 13:45:26 Prado APF Estao preocupados se vamos tentar prende-lo antes de 

publicarem no DOU a nomeacao do Lils 
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SIGILOSO 

• 14:26:31 Luciano Flores Prado, transcreve literalmente tudo sem 

comentários. Faz uma informação em complemento ao relatório de pessoas 

com foro. Estou voltando pra SR pra carregar no eproc com áudio 

 

• 14:27:114:27:39 Athayde já é calro. mais isso demonstra ainda mais o 

desvio de finalidade da nomeação 

 

• 14:29:50 Luciano Flores Isso 

• 14:30:15 Luciano Flores http://cristalvox.com/ministro-gilmar-mendes-diz-

na-jovem-pan-stf-podera-invalidar-nomeacao-de-lula-ministro/#.VulMC-

SO0Qk.facebook 

 

• 14:53:26 Prado APF To zerando 

 

• 14:53:30 Prado APF Tem muita ligacao 
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SIGILOSO 

ARQUIVO: chat_215611651.html 

 

9 Nov 17 

 

• 10:56:40 Jerusa pessoal, vejam as mensagens que Russo encaminhou 

ontem para Deltan e me ajudem. a operação que o Calazans fez com a 

Keppel, em principio, nao envolve o milton lyra, mas sim o colavitti (que nao 

fala sobre o assunto, smj). Não acho que de para vincular todas as outras 

operações à PETROBRAS em função da keppel, mas se tiverem 

argumentos, digam .... 

 

• 10:56:40 Jerusa Je, sobre o Milton Lyra, olha o que o russo disse: 1. 

Calazans tb recebeu dinheiro da Keppel Fels, o que tem possível vínculo 

Petrobras e dá jurisdição. Colavitti nao tem acordo? 

 

• 10:56:40 Jerusa Se recebeu da Keppel, isso nos dá crime antecedente 

 

• 10:56:40 Jerusa Moro mandou mais uma rs 
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SIGILOSO 

ARQUIVO: chat_72924018_p1.html 

 

20 Jan 16 

 

• 23:15:52 Orlando SP Russo pediu urgência nos autos Preciso manifestação 

no 504873991 

 

• 23:16:20 Deltan Vc viu do que se trata? Eu ia ve agora 

 

• 23:17:12 Deltan Mas Vc vendo, melhor hehe 

 

• 23:17:20 Orlando SP Não. Recebi a mensagem agora. Já estou na cama. 

Só disse q veríamos isto amanhã com urgência 

 

• 23:17:48 Orlando SP Só compartilhei para não esquecermos 

 

• 23:20:00 Deltan Faz o serviço direito aí o... 

 

• 23:20:24 Deltan É o caso do João Santana e Zwi... Roberson copy?? 

 

• 23:23:12 Deltan Hoje saí do trabalho deprê... acho que esse negócio da 

Ode vai nos incomodar... tomara que eu esteja errado. 

 

• 23:23:20 Deltan Caros, não esqueçam da reunião amanhã, 10h 

 

• 23:44:12 Diogo Vai nada delta 

 

• 23:44:20 Diogo Já passamos por tempestades muito maiores 

 

• 23:44:28 Diogo Nosso barco não vira     

 

• 23:58:04 Roberson MPF Pode deixar comigo 

 

• 23:58:12 Roberson MPF Copiado 

 

----------x---------- 

 

16 Mar 16 

 

• 00:29:09 Paulo Terminou a reunião sem decisão anunciada sobre ministério 
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SIGILOSO 

• 07:45:48 Qual a posição de Brasília sobre o assunto que vou tratar com o 

russo? 

 

• 07:47:56 Paulo Liga p o deltan p ele explicar. Mas de qq forma tem um café 

da manhã agora entre o 9 e a presidenta para concluir a discussão 

 

• 07:51:19 Por isso a urgência. 

 

• 07:55:42 Paulo Se for o caso de soltar, melhor soltar logo, hj ainda, de 

preferência à noite p dar tempo de avisar Janot que está na Suíça e ele dar 

um esporro em Eugênio. Basicamente isso rs. Mas ligue p Deltan 

 

• 08:45:48 Athayde Pessoal, to no caminho da ft 

 

• 08:48:37 Deltan Resumo: BSB achou melhor abrir sigilo aí (Pelella - Carol 

achava melhor deixar para avaliar na PGR). Antes de se tornar público, 

queriam poder ligar diretamente para o EA e falar 

 

• 08:56:31 Abrir tudo, pois serão relatórios diversos. 

 

• 08:59:06 ? 

 

• 09:02:10 Qual a reação quando soube também da medida? 

 

• 09:04:47 Pessoal. Estão vindo? 

 

• 09:04:48 Deltan Reação foi boa 

 

• 09:05:10 Deltan De concordância com probabilidade de que ele queira 

melar por questão ideológica e de que ele que se dane 

 

• 09:09:30 Estarei na frente do gabinete do Igor. 

 

• 09:26:13 Pessoal. O anúncio acontecerá agora pela manhã. 

 

• 09:27:14 Paulo Do ministério ou dos áudios? 

 

• 09:27:35 Jerusa 

 

• 09:29:02 Julio Noronha Do Ministério 
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SIGILOSO 

• 10:55:45 Diogo quem disse? 

 

• 10:59:54 Diogo januario e cf estao na pf ou no moro? 
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SIGILOSO 

ARQUIVO: chat_105455330.html 

 

8 Mar 16 

 

• 07:04:36 Orlando SP Utilizo este grupo: Pf x lula- seria importante fazer a 

denúncia logo. Que acham de um eventual indiciamento de lula pela pf 

antes da denúncia? Seria notícia, daria um respaldo grande para nós, mas 

apagaria nossa denúncia e o trabalho enorme dos meninos. Pus a questão 

para reflexão. 

 

• 09:56:17 Paulo Orlandinho. Eu acho que o trabalho que o pessoal fez foi 

sensacional. Já está 100% comprovado que o sítio era p o Lula, o triplex tb, 

e as reformas e benefícios foram pagos pelas empreiteiras. O trabalho foi 

tão bom que eu até acho desnecessário continuarem a gastar esforços 

nisso. Porém, ainda que comprovado isso, acredito que o link com o crime 

antecedente ainda não está tão bom. Então seria muito bom se houvesse 

um fato novo ou uma prova nova desse vínculo antes da denúncia. Dois 

fatos que ajudariam muito seriam os depoimentos de DA e PC. Existe 

alguma chance de obtermos esses depoimentos em trinta dias. Então acho 

que não devemos nos precipitar agora. 

 

• 12:14:54 Orlando SP Vem denuncia do MPE antes 

 

• 22:31:22 Deltan Concordo com Orlando. Moro, de outra parte, disse ue o 

mais importante é a consistência do que a pressa... Creio que em 20 dias 

temos que começar a redigir para tentar soltar dentro de 40 dias a partir de 

agora 

 

• 23:14:16 Paulo Ok... Acho q concorda comigo então rs 

 

----------x---------- 

9 Mar 16 

 

07:03:53 Orlando SP Não, ele concordo comigo! 

----------x--------- 

15 Mar 16 

 

• 19:49:42 Orlando SP CF, converse bem com o russo a respeito do 

levantamento do sigilo. Vamos encarar uma crítica brava por isso. Vai 

parecer q sacaneamos mesmo! Criaremos um novo fato, q pode ser 

positivo, mas tb pode ser negativo. Agora estamos por cima; amanhã já não 
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SIGILOSO 

sabemos. Levem isto em consideração. Lembre-se q monitoramento ainda 

é coisa sagrado lá encima 
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SIGILOSO 

ARQUIVO: chat_80477584.html 

 

27 Fev 16 

 

• 12:23:35 Athayde Pessoal chama o resto do povo aqui 

 

• 12:40:00 Roberson MPF Tava falando com o Julio. Com aquela msg que o 

prado enviou da preventiva 

 

• 12:40:08 Roberson MPF Mas temos que falar com PgR 

 

• 12:40:41 Julio Noronha Colocarei o Q disse para Deltan e Robinho: 

 

• 12:40:41 Julio Noronha Mesma situação do senador: ficaria numa saia justa 

não admitir a preventiva por aventar possível ingerência sobre a corte 

 

• 12:40:53 Athayde o foda é subir o caso 

 

• 12:41:00 Athayde Pode acontecer 

 

• 12:41:28 Julio Noronha Mas, todos deveriam estar cientes: PF, JF... 

 

• 12:41:40 Roberson MPF Sim sim 

 

• 12:43:16 Julio Noronha Acho q a PGR tb, com todo sigilo do mundo, deveria 

ficar sabendo, para nos defender, para não ficar vendida e pq pode 

aparecer algo do interesse deles... 

 

• 12:43:48 Julio Noronha Talvez agora não seja a hora de fazer essa 

comunicação, mas acho Q está chegando a hora 

 

• 12:44:08 Julio Noronha Acho Q devemos ir amadurecendo 

 

• 12:44:46 Roberson MPF Temos que conversar pessoalmente com ele 

 

• 12:45:16 Julio Noronha JF? 

 

• 12:46:56 Athayde Tem q falar com o CF 
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SIGILOSO 

• 12:47:31 Roberson MPF Acho que está na hora (tvz no dia seguinte ou 

anterior da festa) de sentarmos com o pgr, colocar tudo na mesa e 

estabelecer uma estratégia. 

 

• 13:01:04 Januario Paludo O moro pode neutralizar. Foi acessos da Rosa 

. 

• 13:01:12 Januario Paludo Assessor. 

 

• 13:01:24 Januario Paludo Calma pessoal. 

 

• 13:01:32 Januario Paludo Deem corda. 

 

• 13:01:52 Deltan Acho insuficiente para PP. Não tem nada de errado tentar 

convencer a Rosa Weber ou um diálogo com ela... e a simples publicidade 

vai colocá-la na parede, aí sim concordo, quanto às decis~eos que ela vai 

proferir... Concordo com Januário também e já tinha enviado as msgs pro 

Moro... Quanto a levar ao PGR, podemos levar, mas temos que ter a 

concordância dos DPFs em razão do risco de vazamento, que só 

concordarão se o mundo estiver caindo. Se levarmos antes, temos que 

colocar o risco de confronto que existiria caso vazasse, risco a vidas... 

 

• 13:02:28 Deltan Em resumo, acho melhor esperar também e acionar Moro 

por enquanto 

 

• 13:02:45 Januario Paludo O Pgr tem que ficar de fora e não podemos adiar 

a operação. 

 

• 13:02:53 Januario Paludo Volto segunda 

 

• 13:03:04 Julio Noronha Ok!!! 

 

• 13:03:28 Januario Paludo Enquanto isso Athayde prepara os argumentos 

 

• 13:03:44 Athayde        

 

• 13:04:24 Januario Paludo   

 

• 13:05:36 Deltan russo: "Humm. Até onde tenho presente, ela é pessoa seria. 

Nao tem tb a tendência de entrar em bola dividida. Mas claro, tudo é 

possível." 
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SIGILOSO 

• 13:06:24 Julio Noronha     

 

• 13:07:48 Januario Paludo     

 

----------x---------- 

 

28 Feb 16 

 

• 17:15:00 Roberson MPF Meus caros, conversamos aqui na FT (eu, Athayde, 

Castor e Julio). Entendemos que o Deltan deve adiantar para o PGR, 

pessoalmente amanha, que avancamos bastante nas investigações do LILS 

em duas frentes (sitio e 3plex). Não precisa entrar no merito da operação, 

mas achamos que tem que compartilhar que temos um caso robusto. Meus 

caros, a situação é grave, há msgs no sentido de que o LULA vai despachar 

com a ROSA e ela não tem a menor noçao do nosso caso (se o PGR não 

for despachar com ela, alguem precisa faze-lo). Em suma, entendemos que 

extremamente importante que o PGR compre essa briga, que é uma briga 

da Instituição, e despache com a ROSA sobre o tema (e ele não pode ficar 

vendido quando for faze-lo). Nessa briga de cachorro grande se não 

tivermos o PGR conosco a chance de perdemos o caso ou de te-lo 

suspenso aumenta exponencialmente, ainda mais se ele achar que 

estamos querendo dar um bypass. 

 

• 17:22:42 Paulo Pessoal nós falamos com Pelella que estamos avançados. 

Salvo engano falamos que não pensamos em prisão, o que tira bastante o 

medo que o PGR teria. Então falar isso novamente não teria problema. 

 

• 17:23:12 Paulo Agora se o PGR vai querer ajudar, se a rosa vai resolver, 

ainda não tenho muita opinião. 

 

• 17:24:56 Paulo Mas explicar para ela em uma sessão por que o caso é 

nosso e não do mpsp, aí é difícil. Mais fácil ir pelo lado da atribuição do pgr, 

ou do risco em uma decisão suspendendo ambas as investigações 

 

• 17:25:20 Paulo E alguém me explica por que não seria o Teori o ministro 

preventiva p julgar esse conflito? 

 

• 17:25:24 O Lula vai pessoalmente? 

 

• 17:25:36 Athayde Sim 
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SIGILOSO 

• 17:25:48 Paulo *ministro prevento 

 

• 17:25:56 Athayde 

  

• 17:28:44 Diogo Galvão, creio que conflito de atribuições nao atraíria a 

distribuição 

 

• 17:29:15 Seria engraçado ter um fotógrafo mostrando ele entrando no STF. 

 

• 17:30:20 Athayde fundamentos utlizados pelo pgr 

 

• 17:30:38 Athayde 215873.pdf 

 

• 17:31:16 Orlando SP Calma! Acho q a interpretação do áudio está errada!!! 

Lula vai conversar com "ela". "Ela" deve ser a Dilma e baobá rosa. 

Convenhamos, o q lula vai conversar com a rosa!!! Vai chorar!!! Vai falar 

que é inocente!!! De outro lado , o ministro, por ter acesso a ela, vai fazer 

um lobby em prol da petição 

 

• 17:32:04 Orlando SP Ele não vai nem a pau entrar no stf 

 

• 17:32:36 Orlando SP Acho até q JW vai fazer um lobby para ela receber os 

advs 

 

• 17:34:00 Não sei se você está correto. 

 

• 17:35:40 Athayde Bicho é o seguinte: se eu não tiver preso eu vou ( palavras 

dele) 

 

• 17:36:55 Deltan Depois da última reunião??? 

 

• 17:41:43 Deltan Vou marcar com PGR já que a divergência é de conteúdo. 

Quando ao conteúdo, aguardo mais posições e definição 

 

• 17:45:00 Paulo Tô meio por fora. Mas a Rosa não receberia ele sem 

advogado, no mínimo isso. Imagino que tenha outras partes da conversa 

para vcs presumirem que é a Rosa. 

 

• 17:45:24 Creio que o Orlando está certo, mas é preciso ver todas as 

conversas. 
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SIGILOSO 

• 17:48:20 Roberson MPF Tinha mandando antes 

 

• 17:53:16 Januario Paludo Qual o problema de suspender nosso 

procedimento. Temos o ipl instaurado na polícia e isso não afeta o pedido 

já feito, nem suspende a operação. Certo? O pior cenário é a suspensão do 

Pic. Pronto. 

 

• 17:53:28 Januario Paludo E dai? 
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SIGILOSO 

ARQUIVO: chat_11163194_p1.html 

 

11 Jun 15 

 

• 16:07:42 Athayde Russo pergunta se tem novidades da Suica 

 

• 16:08:16 Paulo Diga q sim 

 

• 16:08:32 Paulo athayde to com o leonel aqui 

 

• 16:08:55 Paulo vou passar a minuta de angra, pq eles não tinham entendido 

direito sobre a empresa 

 

• 16:25:56 Paulo reunião amanhã 11h 

 

• 16:26:04 Paulo athayde. tem novidades 

 

• 16:26:31 Athayde Opa? 

 

• 16:26:39 Athayde Diga 

 

• 17:30:20 Orlando SP Já protocolei e avisei o russo 

 

----------x---------- 

 

12 Jun 15 

 

• 18:42:56 Deltan Januario se precisar de decisão na 14vara, o Josegrei 

estará por lá 

 

• 18:44:08 Deltan Ele assume por 6 meses a partir de junho 

 

• 18:57:12 Orlando SP Pessoal, o russo quer q deixemos a Q.G. fora da 

próxima festa. Posso dar ok? 

 

• 18:58:00 Roberson MPF 

  

• 23:10:48 Deltan Se ele tem reclamado de sobrecarga, é melhor concordar... 

Diogo, como evoluiu a Q.G.? Podemos fazê-la como próxima fase com 

outras mamão com açúcar como MPE e ALUSA, depois de Angra 

----------x---------- 
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SIGILOSO 

30 Jun 15 

 

• 13:44:04 Diogo Urgente 

 

• 13:44:08 Diogo É importante 

 

• 13:44:35 Diogo Moro pediu pra fazer uma petição esclarecendo aquele mal 

entendido 

 

• 13:44:51 Diogo Se mostrou um pouco preocupado 

 

• 13:44:51 Diogo   

 

• 13:44:55 Diogo    

 

• 13:45:12 Diogo Ok? 

 

• 13:45:52 Welter Prr Vou fazer. Ele quer esclarecer melhor? 

 

• 13:46:36 Diogo Sim 

 

• 13:46:40 Diogo Esclarece na petição e ele retifica 

 

• 13:47:00 Welter Prr ok. vai em seguida 

 

• 13:47:24 Diogo Não gostou 

 

• 13:48:29 Diogo Perguntou onde o barusco esclareceu isto 

 

• 13:48:29 Diogo Enfim 

 

• 13:50:20 Welter Prr nos ouvimos ele por skype. Quando eu li o relatório não 

concordei com a conclusão nesse ponto. Vimos vários documetnos como 

estes na suiça e lá foi esclarecido que era a compra de titulos. Quando vi o 

realtório achei que estava errado e conversei com o Barusco (por skype) 

que esclareceu que não era pagamento direto 

 

• 13:55:48 Diogo Blza 

 

----------x---------- 
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6 Jul 15 

 

• 22:23:49 Deltan caros, cuidado com o que vamos falar no grupo da PF, pq 

há 2 que não conhecemos, viu? 

 

• 22:24:08 Deltan Antes tinha aquele maluco... imagina se ele estivesse no 

grupo (não sei se estava), com a gente falando de russo e tal.... 

 

----------x---------- 

 

19 Jul 15 

 

 

• 17:42:20 Athayde Ja fiz uma minuta de quebra de sigilo. Passei pro cf q vai 

enviar ao russo. Agora vou minutar os pedidos de prisao etc. Vou mandar 

pro cf, erika e russo hj ainda 

 

• 17:42:44 Athayde De qq forma os fatos ele ja tem la 

 

• 20:04:52 Athayde CF avisa o russo que mandei email 

 

• 20:30:28 Athayde Cf avise o russo do email. Vc tem mais intimidade pra 

incomoda-lo no domingo 

 

• 20:32:28 Já avisei. 

 

• 20:33:04 Athayde   

 

----------x---------- 

 

21 Jul 15 

 

• 00:01:05 Paulo Com 2 novos colegas, teremos um fôlego a mais. Temos 

vários casos menores mas com gente ainda não denunciada q dariam 

denúncia com o que já temos hj. E outras oportunidades de abrir novas 

frentes. Mas agora que já nem contamos mais com a PF, é a Justiça quem 

pode estar nos segurando. Acho que deveriam convencer o Moro a aceitar 

exclusividade da Vara nos casos da LJ - ficando ele e a Gabriela não teria 

questionamento de juiz natural. 
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• 00:21:32 Deltan Falei com Moro já 

 

• 00:21:36 Deltan mais cedo 

 

• 00:21:40 Deltan nesse sentido 

 

• 00:23:40 Deltan estou insistindo, mas a resposta dele é que "não é tão 

simples" 

 

• 00:23:52 Deltan A distribuição da vara já tá suspensa desde janeiro, fora 

lava jato 

 

• 00:24:00 Deltan Gabriela está com todo o resto fora a lava jato 

 

 

----------x---------- 

 

22 Jul 15 

 

• 23:09:36 Deltan De quem são as anotações mesmo?? 

 

• 23:09:44 Deltan Aposto que não são propina 

 

• 23:09:56 Deltan São muitos pra serem corruptos 

 

• 23:09:56 Athayde Vai ser preso amanha. So q nao combinamos c o russo 

 

• 23:09:56 Paulo Vou focar nele. Vai ser fácil achar coisa, agora q ja sabemos 

das empresas 

 

• 23:10:20 Deltan Quem preso amanhã?? A operação não foi adiada?? 

 

• 23:10:36 Athayde Mas ta bem fundamentado. teve varias reunioes c 

vaccari, foi apontado por dalton em angra e bm 

 

• 23:10:40 Athayde Terca 

 

• 23:11:38 Paulo Calma. As anotações são de um intermediário, que 

apareceu na historia pq fez uma operação de cabo com o Youssef em 

dez/2013 
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• 23:11:54 Paulo O preso é o cara da Andrade q assina contrato c esse 

operador 

 

• 23:12:02 Deltan Pessoal, Suíça passou novos nomes 

 

• 23:12:10 Deltan Há até pagamento direto pra político 

 

• 23:12:22 Deltan Mas não há urgência e só verei próxima semana 

 

• 23:12:30 Deltan Esse caso não para de crescer 

 

• 23:13:00 Athayde Vamos fazer a festa c esses extratos 

 

• 23:13:44 Deltan Nossa Flávio Lucio Magalhães é novidade total pra mim. 

 

• 23:14:16 Sugiro um jantar na quarta, com as respectivas, para comemorar. 

 

• 23:15:20 Athayde Nao sendo no arrumadinho... 

 

• 23:16:06 Paulo Delta, pode ser propina para assessores. Tem uns nomes 

ao lado 

 

• 23:16:19 Athayde Cf, vamos no russo? Tenho exame 9:30. Se marcar as 

11da pra ir 

 

• 23:16:19 Paulo Dizem q é assim q funciona no stj 

 

• 23:18:32 Deltan Agendei CF 

 

• 23:18:36 Deltan Difícil Paulo 

 

• 23:18:40 Deltan Improvável 

 

• 23:18:52 Deltan Se for, ai o sistema Ta mto pior do que o pior que eu já 

imaginei 

 

• 23:19:00 Deltan Se fosse TJ, tudo bem 

 

• 23:19:16 Deltan Mas STJ?? 
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• 23:19:52 Deltan A RF pode, com base na lista, fazer uma análise 

patrimonial, que tal? 

 

• 23:20:00 Deltan Basta estar em EPROC público 

• 23:20:03 Deltan Combinamos com a RF 

 

• 23:20:11 Deltan Furacão 2 

 

• 23:30:08 Diogo Felix Fischer eu duvido 

 

• 23:30:32 Diogo Eh um cara serio 

 

• 23:30:56 Diogo Tem q ver que processos que eles podem ter julgado de 

interesse da Andrade 

 

• 23:34:12 Paulo Castor, vc q é expert, vê se são todos de turmas criminais. 

Ou foram 

 

• 23:34:40 Paulo CF, fala com o advogado do Leonardo amanhã p ver se ele 

bota a história no papel. Não vai querer me invocar sigilo profissional né 

 

---------x--------- 

 

23 Jul 15 

 

• 12:39:40 Athayde Pg falei com o russo sobre novo decreto de prisao do 

baiano na sua denuncia. Pode fazer 

 

• 12:39:52 Paulo boa 

 

----------x---------- 

 

29 Jul 15 

 

• 18:47:08 Deltan Robito, russo questiona necessidade de todas as 

testemunhas na açõa da Odebrecht... avalia se dá pra desistir e me dá um 

retorno please? 

 

• 18:47:32 Deltan se achar que tem que manter, explicamos, sem problemas 

 



Cláudio Wagner 
Perito Contador CNPC nº 3.738 

Contador CRC nº 1RS 048.422/O 

Auditor Independente CNAI nº 0604 

 

24 

 

SIGILOSO 

• 18:48:43 Paulo eu dei uma olhada Robinho... acho necessário manter uma 

ou duas das apurações da braskem, mas em relação às demais CIAs eu 

considero desnecessário... a seu critério 

 

----------x---------- 

 

3 Aug 15 

 

• 13:25:04 Athayde CF, mensagem do russo 

 

• 13:25:04 Athayde No 503612554 tem aquela historia dos emails da 

odebrecht para o mpf se manifestar--- 
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ARQUIVO: chat_11163194_p3.html 

 

13 Oct 15 

 

• 18:24:37 Paulo Estava lembrando aqui que uma operação tem que sair no 

máximo até por volta de 13/11, em razão do recesso e do pedido do russo 

para que a denúncia não saia na última semana. Após isso, vai ficar muito 

apertado para denunciar. 

 

----------x---------- 

 

13 Oct 15 

 

• 22:38:36 Deltan Paulo, não sei se viu ou foi informado. Recebi hoje do russo: 

 

• 22:38:36 Deltan para ciência 5050968-24.2015.4.04.7000, no âmbito MPF e 

PF. 

 

• 22:38:36 Deltan Ref a Fernando Soares. 

 

• 22:39:08 Deltan Vc vê que decisão foi essa? Ou se é simplesmente a 

chegada oficial? 

 

• 22:40:08 Orlando SP É a chegada oficial dos termos. Desceram! 

 

----------x---------- 

 

16 Oct 15 

 

• 12:04:40 Deltan Falei com russo 

 

• 12:05:35 Deltan Caro, STF soltou Alexandrino. Estamos com outra denúncia 

a ponto de sair, e pediremos prisão com base em fundamentos adicionais 

na cota. Se Vc puder decidir isso hoje, antes do plantão e de eventual 

extensão, mandamos hoje. Se não, enviamos segunda-feira. Seria possível 

apreciar hoje? Resposta Não creio que conseguiria ver hj. Mas pensem bem 

se é uma boa ideia. Teriam que ser fatos graves 

 

---------x---------- 
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• 12:36:41 Diogo Prezados, estamos com um pequeno problema: no âmbito 

do meu conhecimento, na última reunião com o Moro, ficou acordado que 

faríamos a representação do BUMLAI até a deflagração da operação do dia 

5/11. Eu estou finalizando o pedido. Agora, a DPF RENATA (que há um mês 

atrás tinha se comprometido a fazer o pedido de quebra e nao fez) está 

dizendo que quer prazo para a próxima semana para fazer ela a 

representação de deflagração (detalhe: ela acabou de voltar de férias e nao 

tem ideia dos fatos) 

 

• 12:36:49 Diogo O que fazer para não criar um incidente diplomático? 

 

• 12:38:20 Roberson MPF Mas essa não e aquele que vc já tinha procado? 

 

• 12:39:04 Diogo eproquei os pedidos de quebra que ela se comprometeu a 

fazer e saiu de férias   🏼 

----------x---------- 

4 Nov 15 

 

• 19:31:24 Deltan Robito, falei com os americanos hoje e preciso de um prazo 

para sua proposta, que estudaria, de destinação do dinheiro fruto de assets 

sharing da colaboração com os americanos. Precisamos ter uma ideia mais 

concreta do que propor. Paulo e Orlando se propuseram a contribuir, mas 

preciso que Vc me dê uma deadline. Sugiro dia 15 de novembro, que tal? 

Nossas novas conversas estarão mais pautadas em possibilidades 

concretas a partir do estudo de destinação. 

 

• 20:02:48 Paulo Robinho, ajudo mesmo, e se quiser passar a bola assumo 

 

• 20:20:24 Roberson MPF Beleza! PG e Delta, vou trabalhar nesse fds para 

uma prévia para segunda próxima, pode ser? Dai sentamos juntos e 

discutimos já mais em concreto já na segunda, blz?! 

 

----------x---------- 

 

6 Nov 15 

 

• 18:13:26 Paulo FT nacional - vamos pedir designação para atuar em Angra 

no Rio 

 

• 18:14:32 Athayde Angra e nosso!!! 
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• 18:17:31 Diogo da pra incluir o moro nesta designação? 

 

• 18:17:35 Diogo e o gebran tb? 

 

• 19:20:28 Roberson MPF Estão todos da "equipe do Moro" de parabens! 

 

----------x---------- 

 

17 Nov 15 

 

• 20:29:48 Roberson MPF Meus caros, o que acham de instaurarmos um PIC 

para investigar, no mesmo procedimento, pagamentos efetuados pelo 

Grupo Odebrecht (e outras cartelizadas) ao LULA (via LILS e INSTITUTO) e 

ao FHC (via Fundação iFHC)? Assim ninguém poderia indevidamente 

criticar nossa atuação como se tivesse vies partidário, poderíamos oficiar 

todas as empreiteiras contratantes, verificar padrões indevidos, etc. 

• 20:30:32 Roberson MPF A da LILS vocês já sabem os indícios para a 

investigação, mas vejam essa fratura expostas da Fundação iFHC: 

 

• 20:30:52 Roberson MPF 

  

• 20:31:16 Roberson MPF 

  

• 20:32:12 Roberson MPF Email da iFHC "GOSTARIA QUE VOCES 

VERIFICASSEM COM A BRASKEM QUAL A MELHOR MANEIRA PARA 

FAZER A DOAÇÃO. TEMOS AS SEGUINTES OPÇOES: 

 

• 20:32:20 Roberson MPF - DOAÇÃO DIRETA 

 

• 20:32:51 Roberson MPF - A ELABORAÇÃO DE UM CONTRATO, POREM 

NÃO PODEMOS DIZER QUE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERÁ UMA 

PALESTRA DO PRESIDENTE 

 

• 20:33:43 Roberson MPF E ai???? Querem mais baton na cueca? 

 

• 20:35:08 Paulo porra bomba isso 

 

• 20:35:20 Roberson MPF Pois é!!! 

 

• 20:35:39 Roberson MPF O que acha da ideia do PIC? 
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• 20:35:47 Roberson MPF Vai ser massa! 

 

• 20:35:51 Paulo Acho excelente sim Robinho 

 

• 20:36:47 Roberson MPF Legal! Se os demais tb estiverem de acordo, faço 

a portaria amanha cedo 

 

• 20:38:08 Roberson MPF Acho que vale até uma BA na Secretaria da iFHC 

que mandou o email. Ela é secretária da Presidencia! 

 

• 20:38:36 Laura Tessler Sensacional esse email!!!! 

 

• 20:38:48 Roberson MPF Mais, talvez pudessemos cumprir BA nos três 

concomitantemente: LILS, Instituto Lula e iFHC 

 

• 20:39:04 Paulo De quando é esse email? 

• 20:39:12 Roberson MPF Uma prova reforça a outra 

 

• 20:39:24 Paulo Questão é, FHC estamos investigando crime tributário 

apenas? 

 

• 20:39:28 Roberson MPF Outubro de 2014!!!!!!!!!!!!! 

 

• 20:39:52 Roberson MPF Provavelmente por isso a mençao de que não 

poderia ser palestra do FHC 

 

• 20:39:52 Paulo Vamos pedir a fiscal, ver se o dinheiro saiu para alguma 

campanha 

 

• 20:40:16 Paulo Pq se ficou lá e só crime tributário? Ou teria que achar uma 

obra do psdb para dizer que é propina 

 

• 20:41:52 Roberson MPF Sim, esse aprofundamento é essencial 

 

• 20:42:28 Paulo Mas a ideia é excelente. Despolitizar 

 

• 21:44:28 Diogo Mas será q não será argumento pra defesa da lils dizendo 

q eh a prova q não era corrupção? 

 

• 21:51:24 Welter Prr 149967.ogg 

 

file:///E:/149967.ogg


Cláudio Wagner 
Perito Contador CNPC nº 3.738 

Contador CRC nº 1RS 048.422/O 

Auditor Independente CNAI nº 0604 

 

29 

 

SIGILOSO 

• 22:07:24 Roberson MPF Pensei nisso tb. Temos que ter um bom indício de 

corrupção do fhc/psdb antes 

 

• 22:14:24 Deltan Claro 

 

• 22:18:00 Deltan Será pior fazer PIC, BA e depois denunciar só PT por não 

haver prova. Doação sem vinculação a contrato, para influência futura, é 

aquilo em Que consiste TODA doação eleitoral 

 

----------x---------- 

 

17 Dec 15 

 

• 11:38:10 Deltan Caros, não teremos nem Moro, nem Gabriela, entre os dias 

7 e 19 de janeiro, mas sim Alessandro, da 14 ª Vara. Não sei nada sobre 

ele. Vou pesquisar 

 

• 11:41:36 Diogo meu chapa 

 

• 11:41:55 Diogo fique tranquilo 

 

• 11:42:12 Diogo nao acho que ele liberte alguem 

 

• 11:42:23 Diogo nao eh do perfil dele 

 

• 11:50:32 Deltan Então quem que a gente vai prender??? 

 

• 11:52:44 Diogo ronanzinho? 

 

• 11:52:56 Diogo        
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ARQUIVO: chat_238583512_p1.html 

 

19 Jun 17 

 

• 15:51:13 Orlando SP Amarildo 

 

• 15:53:04 Orlando SP Outra questão: Stefanz Lenz fará na próxima quinta 

feira reunião na Petrobras. Estão pensando em contratá-lo. Querem que 

eles explorem algo dele nesta reunião? As coisas básicas, como de que 

forma nós tb poderemos utilizar eventual material que ele produzir, já estão 

na lista de questões. Mais alguma coisa? 

 

----------x---------- 

 

11 Jul 17 

 

• 13:58:24 Athayde Essa parte para mim é a pior. Reproduz argumentos das 

defesas. Ainda no pedido de arquivamento, o procurador da República Ivan 

Cláudio Marx ressalta que o principal objetivo de Delcídio ao citar Lula na 

delação pode ter sido interesse próprio, com o objetivo principal de 

aumentar seu poder de barganha perante a Procuradoria-Geral da 

República no seu acordo de delação, ampliando assim os benefícios 

recebidos. 

 

• 13:58:39 Athayde fdp 

 

• 13:59:25 Paulo é esse o ponto mesmo... trata-se de um idiota 

 

• 13:59:43 Jerusa 🤦🤦  

 

• 17:10:24 Diogo tive colaboração wikipedia do delcidio? 

 

• 17:10:48 Jerusa Mais ou menos Com o adicional de que copiou uns anexos 

da delação da odebrecht 

 

• 17:10:50 Jerusa Hahahaha 

 

----------x---------- 
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13 Jul 17 

 

• 16:21:49 Laura Tessler Pesssoal, percebi que o Moro agora previu para os 

colaboradores a possibilidade de ampliação pelo juízo da execução dos 

benefícios previstos no acordo caso haja aprofundamento posterior da 

colaboração, com a entrega de outros elementos relevantes. Não me 

lembro de ter visto isso antes em alguma sentença. Já veio antes ou é mais 

uma inovação do Moro? 

 

• 16:31:02 Julio Noronha Não lembro de ter visto isso antes tb, Laurinha 

 

• 16:33:29 Jerusa é um dispositivo novo do CPP da Rússia! 

 

----------x---------- 

 

19 Jul 17 

 

• 20:04:33 Athayde Consideracoes do El Hage 

 

• 20:04:51 Athayde Homologamos em juízo 

 

• 20:04:51 Athayde Juiz autorizou 

 

• 20:04:52 Athayde Nem mandamos pra 5 ccr. Ali é problema na certa 

 

----------x---------- 

 

21 Jul 17 

 

• 20:19:54 Deltan Opa agora que vi. Concordo com Isabel 

 

• 20:23:57 Deltan É uma base imensa, com informações de terceiros não 

relacionados ao réu e há diligências sob sigilo ainda ; então é possível fazer 

pesquisas com base em argumentos (termos) apontados por Lula e que 

tenham pertinência com os fatos do processo 

 

• 20:25:46 Deltan Russo quer uma previsão das nossas razões de apelação 

do caso triplex 
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• 20:30:06 Julio Noronha O prazo de 8 dias ainda não abriu. Já estamos 

trabalhando nela e acho q na próxima semana concluímos (temos uma AF 

- Novo Cenpes - aberta tb) 

 

----------x---------- 

 

16 Aug 17 

 

• 10:27:57 Januario Paludo Nós vamos ficar com a representação civel para 

ajuizar ação de dissolução do instituto lula? Receita ja cassou a isenção. Se 

nós denunciarmos o uso do instituto para lavar dinheiro, temos alguma 

chance. 

 

• 10:28:12 Januario Paludo Vou contar até 10. Depois instauro IC. 

 

• 10:28:17 Januario Paludo 10 

 

• 10:28:28 Januario Paludo 9.9 

 

• 10:30:17 Januario Paludo 9,8 

 

• 10:30:32 Jerusa    
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ARQUIVO: chat_238583512_p2.html 

 

1 Sep 17 

 

• 15:44:21 Deltan Russo quer horizonte de 8 meses para PF aumentar 

quadros e dar um gás com horizonte definido. Gostaria de definição de 

alvos (deja vu) 

 

• 15:45:33 Deltan Depois, voltaria ao método mais ordinário, sem operações 

frequentes. Ainda tenho esperança de convencê-lo do contrário ao longo 

do tempo. Nada impede, contudo, de definirmos para mostrar consideração 

e estimular a PF a reforçar quadros, e então ao longo do tempo vamos 

buscando influenciar mudança de posição. 

 

----------x---------- 

 

27 Aug 17 

 

• 11:08:43 Deltan https://www.jfpr.jus.br/comsoc/noticia.php?codigo=1976 

 

• 11:18:27 Deltan A matéria da FSP tá na capa do digital 

 

• 11:18:39 Deltan É a primeira 

 

• 11:44:32 Foto de Carlos 

  

• 11:45:12 Supostamente uma foto do Triplex em Guarujá nesta noite que 

passou. 

 

• 11:45:50 Estão me perguntando sobre a constrição judicial. Alguém sabe 

como está? 

 

• 11:47:10 Deltan. Você conversou com o Moro a respeito da nota. 

 

• 11:48:30 Eu mandei a seguinte mensagem para ele depois que ele me 

escreveu dizendo que tinha feito a nota : 

 

• 11:48:34 A princípio não íamos fazer nada, pois uma nota acaba gerando 

uma segunda onda de notícia. Que a Mônica Bergamo ia publicar, não tinha 

dúvida. Da maneira como publicou fica claro que não foi adiante na 

tentativa de investigar os fatos. Estamos monitorando as repercussões. Se 
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a reportagem reverberar em outros órgãos de imprensa sérios, é caso de 

posicionamento. Mas se você quiser que façamos nota, nós faremos hoje 

mesmo. 

 

• 11:51:08 Deltan http://m.folha.uol.com.br/amp/colunas/bernardomellofranc

o/2017/08/1913358-o-monstro-de-mato-grosso.shtml 

 

• 11:51:08 Deltan "O mensalinho pantaneiro também foi delatado pelo ex-

deputado José Riva, conhecido pelo título de "maior ficha-suja do Brasil". 

Alvo de dezenas de processos, ele já foi preso três vezes. Em abril, voltou 

às ruas graças a um habeas corpus concedido por Gilmar Mendes, seu 

conterrâneo." 

 

• 11:51:12 Talvez seja caso de fazermos uma nota, apesar de objetivamente 

não ser o caso, somente para dar suporte ao Moro. 

 

• 11:51:39 Opiniões? 

 

• 11:53:23 Deltan Eu acho que devemos fazer uma nota curta pra dar suporte 

e ajudar a minar a credibilidade, até porque nosso silêncio pode ser lido 

como não endosso. 

 

• 11:59:01 Deltan Já tinha tentado umas 2x mas não consegui usando 

impressora e não conheço app rs 

 

• 11:59:03 Deltan Adorei 

 

• 11:59:14 Prefiro notas curtas, pois não me sinto confortável em endossar 

totalmente o Moro em relação ao Zucolotto. 

 

 

----------x ---------- 

 

28 Aug 17 

 

• 15:20:46 Orlando SP Vlad ligou agora. O PGR está firme no propósito de 

processar o pessoal da Venezuela no Brasil. A procuradora geral destituída 

fará uma representação ao PGR para que isso ocorra, considerando a 

competência concorrente do Brasil, bem como a falta de condições 

institucionais de que isto ocorra naquele País. Vlad pediu que 

assumíssemos esse encargo. Viriam para cá dois promotores venezuelanos 
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para nos auxiliar, já que compreendem a realidade de lá, os nomes, etc. 

Precisaríamos arrumar um local para trabalharem conosco, bem como um 

alojamento temporário, por uns 15 dias, para eles. Não terão diária nem qq 

outro tipo de ajuda financeira. Logo, teríamos que articular junto a 

sociedade civil, igreja, etc. uma ajuda de alojamento e alimentação para 

eles nesses dias. 

 

• 15:21:56 Athayde boa 

 

• 15:22:08 Orlando SP Isso trará uma repercussão mundial para o caso!!! 

Tem muita coisa a ser trabalhada, mas acho que dá com a representação 

da PGR Venezuelana e com a ajuda dos promotores venezuelanos. 

 

• 15:22:15 Orlando SP Tem de conversar com Moro. 

 

----------x---------- 

 

29 Aug 17 

 

• 16:59:00 Lula indica advogado que acusa amigo de Moro como testemunha 

- 29/08/2017 - Mônica Bergamo - Colunistas - Folha de S.Paulo 

http://m.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2017/08/1913999-lula-

indica-advogado-que-acusa-amigo-de-moro-como-testemunha.shtml 

 

• 17:10:31 Posso dizer no Facebook que é engraçado e conveniente como a 

coluna social da Mônica Bergamo cria uma notícia e depois "ganha" o furo 

de que a notícia será usada por um réu? 

 

• 17:18:19 Deltan Eu não ampliaria a discussão. Não daria mais ibope pra 

isso. 

 

• 17:18:39 Deltan Não achei também sua manifestação suficientemente 

desmoralizadora rs. 

 

• 17:19:07 Laura Tessler tb não acho que mereça mais comentários 

 

• 17:19:15 Deltan Vi que Putin ficou bem putin com isso, mas não faria 

 

• 17:19:20 O Russo achou a mesma coisa. Aliás, já indeferiu. 

 

----------x--------- 

http://m.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2017/08/1913999-lula-indica-advogado-que-acusa-amigo-de-moro-como-testemunha.shtml
http://m.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2017/08/1913999-lula-indica-advogado-que-acusa-amigo-de-moro-como-testemunha.shtml
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8 Oct 17 

 

• 01:43:10 Deltan Caros, precisamos re-refletir a questão da nossa 

cooperação com o DOJ no caso Petrobras, porque as premissas de fatos 

sobre as quais tomamos nossa decisão anterior mudaram. Naquele 

momento entendemos que eles tinham um caso contra a Petro e que esta 

buscaria um acordo. Agora o cenário é outro. Além disso, a depender da 

decisão acima, precisamos conversar sobre como tratar fatos que ajudam 

o DOJ que aparecem na colaboração do Luz. Por fim, essa é uma questão 

que tínhamos submetido, inclusive via ofício, ao Janot. Importante levarmos 

tb para a Raquel e a Romanó. Como levar pode depender da nossa 

discussão prévia interna. O ideal era levarmos com uma visão do grupo, 

sem prejuízo de a deixarmos saber desde logo que há uma questão 

relevante nesse ponto que está sendo tratada e levaremos com detalhes a 

seguir. 

 

• 01:46:30 Deltan Esta semana com o feriado fica difícil uma reunião mais 

representativa, que é importante nesse caso, mas podemos tentar na 

seguinte. De todo modo, é bom irmos refletindo. 

 

• 01:52:01 Deltan Coloco a seguir apenas uma reflexão inicial como ponto de 

partida da discussão, aproveitando reflexões pretéritas que tivemos na 

oportunidade anterior e recentes. As soluções podem ser bem mais ricas 

do que as propostas, mas deixei simples para ser ponto de partida mesmo. 

1. A multa imposta nos EUA a partir do trabalho brasileiro é injusta. Lugar 

dos crimes, lugar dos danos, lugar do trabalho, o que as evidências 

mostram, a estrita aplicação da lei, dano à imagem da investigação 

brasileira etc... Outros fatores em jogo que, na ponderação, em face da 

desproporcionalidade (de valor é de avaliação - forçando a barra 

legalmente para impor imensa multa) são afastados: consentimento da 

Petro ao entrar no mercado, lesão a acionistas, dever de cooperar, justiça 

universal. Daria para argumentar de modo consistente no sentido de que é 

uma lei injusta, exploradora e espoliatória. 2. Cenários originais sobre que 

nos orientamos no passado * MPF coopera - multa se aplica. Dano à 

imagem da investigação pela cooperação e resultado contra a Petrobras. 

Quanto ao valor, 80% volta para o Brasil. * MPF não coopera - multa se 

aplica igualmente, mas sem voltar ao Brasil. Dano à imagem da 

investigação pelo valor que vai aos EUA. 3. Novos cenários a partir da 

dificuldade de os EUA terem um caso, necessidade de provar intent to 

benefit e disposição da Petro de se defender em juízo (inclusive com defesa 
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diplomática e alegação de imunidade estatal por ser instrumentalizada do 

governo brasileiro): * MPF não coopera e explicita a razão (injustiça). EUA, 

ganhando, decidem dividir ou não em face de contribuição objetiva do BR 

ao trazer o caso à tona * MPF coopera e alcança percentual ja apontado -

> aplicam-se aqui os ônus tb dos cenários originais referentes a possível 

multa e cooperação. 

 

• 01:53:56 Deltan Desculpem as mensagens longas, mas esse assunto é mto 

importante pelo impacto potencial sobre Petrobras e sobre a imagem da 

Lava Jato e vale a reflexão coletiva 

 

• 06:13:11 Januario Paludo Qual o valor aproximado? 

 

• 08:30:54 Deltan Uns USD 3 vi 

 

• 08:30:56 Deltan Bi 

 

• 18:59:49 Creio que essa questão tenha que ser decidida em reunião 

presencial, com a explicitação de todas as circunstâncias e consequências, 

e não aqui. 

 

----------x---------- 

 

12 Oct 17 

 

• 15:55:35 Deltan "Que tipo de perícia vcs estão pensando nesses recibos? 

Se falsidade há, seria ideológica." Isabel, estou esclarecendo o russo como 

segue. Veja se tem algo a acrescentar: Sim, é ideológica, mas pensamos 

em algumas verificações que podem contribuir para corroborar a palavra 

do Glaucos. A ideia é verificar se é possível determinar, por exemplo, que 

todos foram emitidos com uma mesma caneta (pelas características da 

tinta), ou se foram emitidos sequencialmente em razão da "impressão" da 

caneta nas folhas de baixo do papel (recibos emitidos um sobre o outro)... 

ou mesmo pela variação dos traços da assinatura (que variam no tempo de 

uma mesma pessoa). Contudo, isso só é possível se tiver os originais. 

 

• 15:55:46 Deltan (ou se mais alguém quer acrescentar algo) 
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ARQUIVO: chat_248970581_p15 

 

1 Oct 18 

 

• 15:04:55 Janice isso porque Moro levantou hoje o sigilo da delação do palófi 

 

• 15:05:53 Hayssa Não ia perder a viagem 

 

• 15:10:34 Vladimir Consta da matéria: "Os benefícios acertados por Palocci 

também se tornaram públicos. Entre eles, o ex-ministro terá que pagar multa 

de R$ 35 milhões e teve redução de 2/3 da pena." 

 

• 15:10:47 Vladimir https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2

018/10/moro-levanta-sigilo-de-delacao-de-palocci.shtml 

 

• 15:11:01 Angelo Porque indulto individual não funciona. Tem que ser uma 

anistia ampla, geral e irrestrita para isto não pegar fogo. 

 

• 15:11:05 Silvana Pq Moro fez isso só agora? 

 

• 15:11:48 Danilo Sim. Por que agora? 

 

• 15:12:16 Vladimir Então voltamos à página : acordão para salvar o Brasll 

. 

• 15:12:27 Vladimir Boa pergunta. 

 

• 15:13:21 Angelo Nunca saímos dessa página. Rs. Só não houve 

oportunidade para isso. Com Haddad, abre-se uma larga e arborizada 

avenida para uma anistia quase total. 

 

• 15:13:22 Janice um jornalista está me mandando a colaboração, assim que 

baixar tudo mando aqui 

 

• 15:13:51 Angelo Com Bolsonaro também, mas só depois que o dinheiro das 

privatizações acabar. Rs. 

 

• 15:14:07 Angelo Lula tem mais pressa. Compreensível. Rs. 

 

• 15:15:15 Angelo Porque agora é agora e não antes, nem depois. Rs. 

 

• 15:17:41 Janice 852037.pdf 

file:///E:/852037.pdf
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• 15:17:41 Janice 852038.pdf 

 

• 15:18:22 Danilo A melhor explicação sobre isso, provavelmente 

 

• 15:18:29 Angelo Rsrsrsrsrsrs 

 

• 15:18:33 Janice 852041.pdf 

 

• 15:19:02 Janice e a decisão de Moro: 

 

• 15:19:10 Janice 852043.pdf 

 

• 15:20:19 Vladimir 

  

• 15:20:58 Hayssa Que esquisito mesmo 

 

• 15:21:06 Hayssa Vão postular na fase das alegações finais? 

 

• 15:21:08 Vladimir Depois piora! 

 

• 15:21:17 Hayssa Chega @DouglasFischer 

 

• 15:21:29 Hayssa Explica aí esse troço 

 

• 15:21:41 Vladimir Este já invade atribuição do MPF. Depois vem um "a 

requerimento das partes" na apelação. 

 

----------x---------- 

1 Oct 18 

• 15:40:25 jcarloscr Parece que o Judiciário está tentando, mais uma vez, ser 

protagonista do processo político. Vejo nesse levanamento do sigilo 

tentativa de influenciar na eleição presidencial. Espero estar errado. 

 

• 15:43:23 Angelo Acredito que vc não esteja totalmente errado. Seria 

surpreendente se o Judiciário não se sentisse tentado a influenciar. Mas 

pode ter havido uma contribuição involuntária da ordem processual. 

 

• 15:46:32 jcarloscr "É pecado pensar mal dos outros, mas raramente é 

engano.“ (H.L. Mencken). 

 

• 15:49:09 Hayssa Armaria           

file:///E:/852038.pdf
file:///E:/852041.pdf
file:///E:/852043.pdf
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• 15:49:41 Vladimir Moro de um lado? Lewandowski de outro? 

 

----------x---------- 

 

2 Oct 18 

 

• 11:46:55 Luiza Essa da abertura da colaboração do Palloci 

 

• 11:47:37 Luiza Foi de ofício ou tinha pedido ? Se tinha pedido foi de agora 

? 

 

• 11:48:27 Paulo Tinha assim assim... 

 

• 11:48:51 Vladimir Isso foi discutido aqui ontem. Parece que foi de ofício. 

Acho que não precisava torná-la pública. Se era para garantir a ampla 

defesa, que se desse conhecimento restrito aos réus. Não precisava pôr no 

mundo. 

 

• 11:51:33 Danilo Exato. Foi, no mínimo, falta de sensibilidade com o 

momento que o país vive. 

 

• 11:51:40 Isac Barcelos https://www.oantagonista.com/?p=115801 

 

• 11:52:24 Helio ou sensibilidade demais. 

 

• 11:53:15 Vladimir A publicidade podia ser restrita às partes. 

 

• 11:54:12 Danilo Isso. Bastava acesso à defesa de Lula 

 

• 11:54:31 jcarloscr A notícia é truncada e tendenciosa como é próprio do 

Antagonista. A defesa formulou o pedido A. Moro aproveitou e tomou a 

decisão B. 

 

• 11:55:46 Isac Barcelos Também acho. Não esclarece quase nada. 

 

• 11:55:51 Luiz Lessa Moro é meio porra louquinha ou é impressão? 

 

• 11:55:51 Helio extra petita 

 

• 11:56:02 Luiz Lessa extra petista? 
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• 11:56:44 jcarloscr Ativismo judicial evidente. É a banda de música da nova 

UDN tocando no coreto do salvador da Pátria. E viva a Redentora! 

 

• 11:57:08 Luiza Também acho 

 

 

 

 

Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos a 

sua disposição para quaisquer informações adicionais que se fizerem 

necessárias. 

Atenciosamente, 

 

 

Cláudio Wagner 
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