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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
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GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/PF/PR

INFORMAÇÃO n° 281/2016-GT/LAVA-JATO/DRCOR/SR/PF/PR

AO: DPF FILIPE HILLEPACE

Assunto: Análise de caixa de e-mails

Referência: 1. IPL 2.255/2015-4-SR/PF/PR

2. Autos 5054008-14.2015.4.04.7000

3. Memorando 7.128/2016-SR/PF/PR

1.0 memorando 7.128/2016 solicitou a análise das caixas de e-mails de

zedefilippi(5)gmail.com, zedfilippif53amail.com (utilizado por José de Filippi) e

joao28worn(5)qmail.com (utilizado por João Henrique Worn).

2. Durante a análise deste material foi verificada a existência de material relacionado

ao investigado pelo IPL 2.255/15, Autos 5054008-14.2015.4.04.7000.

3. Como resposta vieram seis arquivos de e-mails mbox, sendo relevante para esse

inquérito o encontrado no arquivo abaixo relacionado.

3.1. Um arquivo denominado zedfilippi@gmail.com.Gmail.Content.31-Aug-

2009 23-Oct-2010.0.mbox, contendo 10.275 e-mails, sendo que os datados

correspondem ao período de 31/08/2009 a 23/10/2010.

3.1.1. Em e-mail de 06/10/2010, Adelaide Maria Bezerra Maia de Moraes envia

e-mail para Filippi informando que Brani pediu para ele entrar em contato o presidente

da Equipav (Luiz Vital), e o lembra que estava programada uma doação deles para o

dia 08/10 de R$500.000,00.

Entre as demandas encontra-se novamente a pessoa de Brani, numa demanda

de $ 5 milhões, sendo essa uma solicitação de Brani/Palocci. Ela informa ainda que o

DONI está ciente e fez contato, em Brasília, com Mônica. Cabe destacar que as

demandas estão declaradas apenas com cifrão, sem especificar qual a moeda,

podendo esta ser distinta do Real.

No item 7 do e-maii é demonstrado mais uma vez que os valores de doação

eram combinados com o Comitê e não algo livre das empresas, quando se escreve

que "Votorantim- Graziela disse que não fecharam o valor, combinamos falar

amanhã(07/10)",

Brani é Branislav Kontic, ex-assessor de Paloccí na Casa Civil.

Cabe mencionar que, em seu Termo de Declarações de 29/09/2016, Antônio

Palocci Filho afirma que ll foi membro da campanha da então candidata à Presidência

da República DILMA VANA ROUSSEF em 2010, sendo que sua função era

primordialmente destinada aos assuntos de programa política econômica" e que não
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teve função de arrecadar recursos para a campanha. Tal declaração é desmentida

pelo pedido de Brani para que Felippi entrasse em contato com a Equipav.

Palocci também declara que a relação entre ele e João Santana em 2010 foi

intensa, inclusive por pedidos de DILMA ROUSSEF, especificamente em questões

econômicas tendo em vista o programa eleitoral da campanha" e que "desconhece

completamente tais fatos, não tendo, tampouco, participação" nos recebimentos de

recursos por parte de João Santana e sua esposa Mônica em conta no exterior. Essa

declaração também é desmentida pela demanda de $ 5 milhões solicitadas por

Brani/Palocci, especialmente se a ausência de unidade monetária designar

pagamento em moeda que não o Real.

Assunto: Fwd: diversos

De: Adelaide Maria Bezerra Maia de Moraes <adelamaia13@gmail.com>

Para: zedfilippi@gmail.com

Envio: 07/10/2010 09:45:13

Bom dia!! Dep. Federal Filippi,

Mais uma demanda p/ pgto: Focai - $ 850 mil

Mensagem encaminhada

De: Adelaide Maria Bezerra Maia de Moraes <adelamaia13@qmaii.com>

Data: 6 de outubro de 2010 19:10

Assunto: diversos

Para: zedfilippi@gmail.com

Boa Noite! Sr. Deputado Federal Filippi,

Um resumo do dia 06/10:

1) Dep. Jefferson Campos enviou-lhe um abraço e diz que gostaria de falar c/vc na

semana próxima. F. 15-9787-2374

2) Senador Osmar Dias diz que gostaria de falar c/ vc. F. 61-3303-2124;

3) Quanto ao EDU-Mercadante, o assunto que queria tratar c/ vc é

sobre disponibilizar a estrutura do Mercadante p/ 2o Turno, passei p/ o DONI e ele

vai conversar c/ PAULO FRATESCHI;

4) A Ideli tbém ligou - F 61-3303-2171;

5) O Brani pediu para vc entrar em contato c/a Equipav (sr. Luiz Vital-11-3818-

8150). Lembrete: Está programada uma doação

no dia 08/10 de R$ 500mil;
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6) Hoje, me ligou Francielle(reunião realizada c/o Padilha) solicitando dados do

Comitê p/ doação de empresários do Mato Grosso (mencionou que querem

garantir as despesas em MS do 2o Turno);

7) Fiz os contatos com as empresas: CBMM- depositou, hoje, R$ 500 mil; JBS

programou p/ 13/10(4afeira); Votorantim- Graziela disse que não fecharam o

valor, combinamos falar amanhã{07/10); Galvão - O sr. Ubiratam, disse que o

Sr. Dario (11-2199-0214)

quer falar c/ vc. Itaú - o sr. Ricardo estava em reunião, deixei recado, vou insistir

novamente.

8) Resumo Financeiro:

Saldo inicial 06/07: R$ 14.307.841

Despesas R$ 196.501 (ressarcimento desp. Presidente(1°

Turno), Carga Celular Claro(2° T) e Lider Taxi Aéreo(2aT)

Receita R$ 508.000 (CBMM-R$ 500.000 e outras)

Saldo final 06/07 R$ 14.619.340

Demandas: Reality Voice = $ 500 mil

Santana = $ 5 milhões (solicitação Brani/Palocci). O DONI está

ciente e fez contato, em Brasília, d Mônica.

Folha Comp. = $ 70 mil (prevista p/ amanhã)

Abçs.

Adelaide

É a informação.

Curitiba/PR, 05 de dezembro de 2016.

Atenciosamente,

VANESSANITTA

PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDERAL

Mat. 18.871


