
 

  
MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

DELECOR/DRCOR/SR/DPF/PR 

 

 

OPERAÇÃO LAVA JATO 44 
 

RELATÓRIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 287/2017 
ANÁLISE DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR 

EQUIPE SP 08 – CÂNDIDO ELPÍDIO DE SOUZA VACCAREZZA 
 
 

 

Ao: DPF FILLIPE HILLE PACE 

 

Referência: - IPL 1617/2015 – SR/PF/PR 

   - Memorando n° 6471/2017 – SR/PF/PR 

 

 

 

 Senhor Delegado, 
 
 
 Encaminho a Vossa Excelência o presente relatório de análise dos materiais 

arrecadados na RUA VITO ANTONIO DEL VECCHIO, 413, APTO 71, PARQUE DA 

MOOCA, MOOCA, CEP 03.124-07, SÃO PAULO/SP, endereço do investigado CÂNDIDO 

ELPÍDIO DE SOUZA VACCAREZZA, CPF 131.585.465-15 (Equipe - SP-08), em 

cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 700003697917, expedido nos autos do 

processo 5028412-57.2017.4.04.7000/PR, em trâmite na Seção Judiciária de Curitiba/PR.  

O material foi recebido para análise acompanhando do Laudo nº 1785/2017 - 

SETEC/SR/PF/PR. 

 
 

  1 – DO MATERIAL APREENDIDO: 
 
 

 Para a análise utilizaremos o material (mídias) apreendido e formalizado no 

Auto de Apreensão NR 1288/17 (quadro abaixo), que gerou o material destino número 

4811/2017.  
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N° Material 
(SISCRIM) 

N° * Descrição 

4594/2017 01/01 
01 (UM) CELULAR IPHONE, IMEI 013438004212525, SENHA 
1031 

4595/2017 02/02 
01 (UM) CELULAR MOTOROLA, IMEI 351874085178310, 
TENDO COMO PADRÃO PARA DESBLOQUEIO UM “L” 
INVERTIDO 

4596/2017 06/12 
01 (UM) CELULAR MOTOROLA COR BRANCA, IMEI 
353339065059615 (ARRECADADO NO ESCRITÓRIO) 

4597/2017 07/13 
01 (UM) CELULAR MOTOROLA COR PRETA, DA 
OPERADORA NEXTEL (ARRECADADO NO ESCRITÓRIO)  

4598/2017 10/16 
01 (UM) CELULAR SAMSUNG, COR DOURADA, IMEI 
359029060341837105, PERTENCENTE À ESPOSA DE 
CÂNDIDO VACAREZZA 

* Item Arrecadado/Item Apreendido. 

 
 

2. DO MATERIAL ANALISADO 
 
 A análise é realizada utilizando-se o material espelhado, encontrado no 

material de destino nº: 4811/2017, no qual constam as extrações referentes aos itens 01, 

02, 12, 13 e 16 do Auto de Apreensão nº 1288/2017.  

 Serão referendados neste relatório somente os dados que em tese possam 

ser úteis para a investigação. 

 

N° Material 
(ESPELHO) 

Descrição 

4811/2017 DESTINO – 01 HD SAMSUNG 1TB, serial E2FWJJHG2070F5 

 
Os dados constantes do HD externo, descrito nesta seção, foram extraídos a 

partir do material arrecado/apreendido, citado na seção “1 - Do Material Apreendido”, 

utilizando-se os equipamentos UFED Reader 6.3.0.284 e o sistema Indexador e 

Processador de Evidências Digitais - IPED 3.12.4, sistema utilizado para montagem e 

indexação de arquivos de imagem. 

 
 

3–CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Trata-se de relatório sobre mídia apreendida no endereço do investigado 

CÂNDIDO ELPÍDIO DE SOUZA VACCAREZZA, CPF 131.585.465-15, o mesmo é 

médico e foi deputado federal no período de 2007 a 2015 pelo Partido dos 
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Trabalhadores, investigado por supostamente durante seus mandatos de deputado 

federal ter sido beneficiário com o pagamento de vantagem indevida decorrente de 

acertos de corrupção em contratos da Petrobrás, dentre eles, a contratação da empresa 

Sargeant Marine para fornecimento de asfalto para a Petrobrás, sendo este o escopo da 

44ª fase da Operação Lava Jato, objeto dessa análise. 

 Abaixo segue os principais dados cadastrais de CANDIDO ELPIDIO DE 

SOUZA VACCAREZZA: 
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4 – DA ANÁLISE: 
 

 4.1) Aparelho celular Iphone, IMEI 013438004212525 

N° Material 
(SISCRIM) 

N° * Descrição 

4594/2017 01/01 
01 (UM) CELULAR IPHONE, IMEI 013438004212525, SENHA 
1031 

 

A análise é realizada utilizando-se o material descrito no item 01 (Material 

apreendido), sendo referendados neste relatório somente os dados que, em tese, possam 

ser úteis para a investigação em tela. 

 

4.1.1) Informações técnicas dos dispositivos 
 

A imagem 1 mostra o resumo da extração de dados e os dados que 

individualizam o dispositivo móvel de telecomunicação arrecadado/apreendido relacionado 

na seção “I – Do Material Apreendido”. 

 
 

Imagem 1 – Resumo da Extração 
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4.1.2) Da análise celular Iphone, IMEI 013438004212525 

 

Na análise da mídia (aparelho celular) não foram encontrados dados que 

possam ser relevantes para o escopo da investigação relacionada à 44ª fase da Operação 

Lava Jato. 

Foram observadas diversas mensagens trocadas via whatsapp, muitas delas 

se referiam a assuntos referentes ao Partido Avante (antigo PT do B), como por exemplo 

marcação de encontros e reuniões com diversas pessoas (políticos, empresários, entre 

outros) em geral para tratar de temas supostamente relacionados ao novo partido. 

Algumas mensagens encontradas no dispositivo chamaram atenção dessa  

equipe de investigação e seguem abaixo relacionadas.  

 

4.1.2.1 – Dialogo: Cândido Vaccarezza x João Lima 

No diálogo de whatsapp de nº 311 constante da ferramenta UFED Reader 

travado entre Cândido Vaccarezza e a pessoa de João Lima, datado de 21/06/2017, consta 

em um dos trechos a seguinte frase redigida supostamente por Cândido Vaccarezza: 

“Vaccarezza, estou precisando do dinheiro. A minha reserva acabou e só tenho espectativa 
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de entrada daqui a 2 meses.”, em resposta João Lima escreve: “TB estou.  Ninguem.quer 

emprestar , tá difícil”. 

Na sequência Vacarezza informa que teria que arrumar um dinheiro para a 

pessoa de Ítalo, conforme segue: “Tenho de arrumar um dinheiro para ítalo amanhã de 

qualquer jeito” e João Lima responde que não teria conseguido. 

Os trechos abaixo são recortes do diálogo 311 que chamou atenção por se 

tratar de uma suposta negociação para um suposto pagamento que deveria ser feito por 

Cândido Vaccarezza à pessoa de Ítalo. 

Na sequência deste relatório verificar-se-á que Ítalo tratar-se de Italo Cardoso.   
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Conforme consta em notícia de fontes abertas1, Meire Posa, que trabalhou 

com o doleiro Alberto Youssef, afirma ter sido procurada por um assessor do deputado 

Cândido Vaccarezza (PT-SP), João Lima, para operar investimentos do Igeprev, instituto 

de previdência do governo de Tocantins. João Lima teria relatado a Meire que “eles 

precisavam da comissão para pagar dívida de campanha”. Segundo a notícia, Meire Posa 

teria afirmado: “Não sei se João Lima pagou dívida de campanha. O que sei é que esses 

mesmos personagens fizeram a operação dos R$ 13 milhões do Igeprev. Como são os 

mesmos personagens, posso supor que o assessor de Vaccarezza tenha participado dessa 

intermediação entre o fundo de Youssef e o Igeprev”. 

 

 

4.1.2.2 – Dialogo: Cândido Vaccarezza x Ítalo Cardoso 

Nos trechos 1 e 2 abaixo referente ao diálogo de whatsapp de nº 507 

constante da ferramenta UFED Reader travado entre as pessoas de Cândido Vaccarezza 

e Ítalo Cardoso, iniciado em 19/04/2017, chamou atenção os trechos que fazem menção a 

um suposto pagamento de uma dívida que Vaccarezza teria com Ítalo. Alguns encontros 

foram marcados entre os mesmos, em um desses encontros o local marcado seria enfrente 

o Tribunal de Contas. 

Chamou atenção o trecho em que Vaccarezza informa que “aquele problema” 

se referindo supostamente a falta de dinheiro, seria resolvido pelo que ele chama de 

“intermediários”, conforme segue: “Estou em Brasília. Acho que aquele problema que eu 

estou sempre em falta será resolvido pelos meus intermediários podemos ir direto nós dois 

lá no órgão segunda às 16:00”. 

Em outro trecho, Vaccarezza informa que que estaria tentando resolver 

possivelmente o pagamento da dívida e que se tivesse a solução a pessoa de João iria 

procurar por Italo, conforme segue: “Estou indo para Brasília, mas estou tentando resolver. 

Aguente o pouco que o momento é muito difícil. Não tem sacanagem da minha parte. Cada 

dia levantando tentando resolver mas não tá fácil. Eu dei um salto maior que as pernas e 

me ferrei mas vou resolver. Se tiver um solução hoje João te procurará. Juro. Gostaria de 

não ter passado por isto é muito menos te fazer passar. ABS”. A pessoa de João, que seria 

                                                           
1 https://oglobo.globo.com/brasil/contadora-diz-que-renan-calheiros-se-reuniu-com-doleiro-para-tratar-de-fundo-de-

pensao-14181614 
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responsável por “resolver” a questão da suposta dívida é possível que se trate de João 

Lima, citado no item anterior. 

Em 21/06/2017, Ítalo questiona sobre o pagamento da dívida, conforme 

trecho: “Vaccarezza, estou precisando do dinheiro. A minha reserva acabou e só tenho 

espectativa de entrada daqui a 2 meses”. 

Em 23/06/2017 Vaccarezza informa: “Estou em Campinas. Mas Zé Guilherme 

irá ao teu encontro às 17:00”. Conforme será observado na sequência deste relatório, a 

pessoa de José Guilherme seria responsável por efetuar alguns pagamentos a pedido de 

Vaccarezza. 

 Em 23/06/2017 Italo informa: “Infelizmente ainda não foi hoje!”, em 24/06 o 

mesmo questiona supostamente sobre o valor do pagamento: “5?”, “É isso?”, e em 28/06: 

“Ou melhor, 4.900”, tendo Vaccarezza respondido em 29/06/2017: “Te entregarei 20 

amanhã”. 

Trecho 01 
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Trecho 02: 
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4.1.2.3 – Dialogo: Cândido Vaccarezza x José Guilherme 

No trecho 01 selecionado do diálogo, referente ao diálogo de whatsapp de nº 

554 constantes da ferramenta UFED Reader e IPED travado entre as pessoas de Cândido 

Vaccarezza e José Guilherme, chamou atenção a mensagem de Vaccarezza datada de 
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24/04/2017, na qual solicita a José Guilherme que resolva o problema de Ítalo, conforme 

trecho: “Meu amigo. Se for possível resolva o problema de Ítalo agora pela manhã se não 

ele me mata”, “Se você tiver certeza da resolução hoje, já combine com ele”, tendo José 

Guilherme respondido afirmativamente. 

No trecho 2 do diálogo selecionado, chamou atenção uma nova solicitação de 

Cândido Vaccarezza para que José Guilherme saldasse uma dívida, conforme enviado em 

04/08/2017: “Oi Ze. A mulher começou a me ligar dizendo que não tem nada na conta. Não 

esqueça que amanhã o dinheiro tem de estar na conta dela. ABS”, tendo José Guilherme 

respondido “Ok”. Na sequencia em 07/08/2017, uma nova cobrança de Vaccarezza, dessa 

vez questionando supostamente o valor que teria sido pago, conforme segue: “Oi Ze a Fera 

tá me enchendo o saco dizendo que só foi depositado 2.  ABS”. 

 

Trecho 01 
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Trecho 02 
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4.2) Aparelho celular Motorola, IMEI 351874085178310 

N° Material 
(SISCRIM) 

N° * Descrição 

4595/2017 02/02 
01 (UM) CELULAR MOTOROLA, IMEI 351874085178310, 
TENDO COMO PADRÃO PARA DESBLOQUEIO UM “L” 
INVERTIDO 

 

A análise é realizada utilizando-se o material descrito no item 02 (Material 

apreendido), sendo referendados neste relatório somente os dados que, em tese, possam 

ser úteis para a investigação em tela. 

 

4.2.1) Informações técnicas dos dispositivos 
 

A imagem 1 mostra o resumo da extração de dados e os dados que 

individualizam o dispositivo móvel de telecomunicação arrecadado/apreendido relacionado 

na seção “I – Do Material Apreendido”. 

 
 

Imagem 2 – Resumo da Extração 
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4.2.2) Da análise do Item 02/02 - aparelho celular MOTOROLA COR 

BRANCA, IMEI 353339065059615 
 
Após análise do item, não foram encontrados, a priori, dados relevantes. 

 

 

4.3) Aparelho celular Motorola, IMEI 353339065059615 

N° Material 
(SISCRIM) 

N° * Descrição 

4596/2017 06/12 
01 (UM) CELULAR MOTOROLA COR BRANCA, IMEI 
353339065059615 (ARRECADADO NO ESCRITÓRIO) 

 

A análise é realizada utilizando-se o material descrito no item 06 (Material 

apreendido), sendo referendados neste relatório somente os dados que, em tese, possam 

ser úteis para a investigação em tela. 

 

4.3.1) Informações técnicas dos dispositivos 
 

A imagem 1 mostra o resumo da extração de dados e os dados que 

individualizam o dispositivo móvel de telecomunicação arrecadado/apreendido relacionado 

na seção “I – Do Material Apreendido”. 
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Imagem 3 – Resumo da Extração 
 

 

 
 

4.3.2) Da análise Aparelho celular Motorola, IMEI 353339065059615 
 

Na análise da mídia (aparelho celular) não foram encontrados dados que a 

princípio sejam relevantes para o escopo da investigação relacionada à 44ª fase da 

Operação Lava Jato. 

Foram observadas diversas mensagens trocadas via whatsapp, muitas delas 

se referiam a assuntos referentes ao Partido Avante (antigo PT do B), como por exemplo 

marcação de encontros e reuniões com diversas pessoas (políticos, empresários, entre 

outros) em geral para tratar de temas supostamente relacionados ao novo partido. 

Algumas mensagens encontradas no dispositivo chamaram atenção dessa 

equipe de investigação e seguem abaixo relacionadas.  

 

4.3.2.1 – Dialogo: Cândido Vaccarezza x João Lima 

Nos trechos abaixo referente ao diálogo de whatsapp de nº 1005 constante 

da ferramenta UFED Reader e IPED travado entre as pessoas de Cândido Vaccarezza e 

João Lima, chamou atenção algumas conversas datadas de 18/04/2017 e 19/04/2017 em 
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que Cândido Vaccarezza a princípio solicita a João Lima que resolva questões 

supostamente relacionadas a dívidas, conforme segue: 

 

 

 

 

 

 

 

Os trechos acima foram selecionados apenas para demonstrar a ligação 

existente entre Cândido Vaccarezza e a pessoa de João Lima, principalmente com relação 

a questões financeiras que envolviam o ex-deputado, onde João Lima fazia “gestões” em 

busca de recursos financeiros a pedido de Vaccarezza. Constam no material outros trechos 

que demonstram esse tipo de relação existente entre João Lima e Cândido Vaccarezza, 

porém não foram aqui retratados. 

 

4.4) Aparelho celular Motorola cor preta, da operadora Nextel 

N° Material 
(SISCRIM) 

N° * Descrição 

4597/2017 07/13 
01 (UM) CELULAR MOTOROLA COR PRETA, DA 
OPERADORA NEXTEL (ARRECADADO NO ESCRITÓRIO)  
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Conforme consta do Laudo nº1785/2017-SETEC/SR/PF/PR, não foi possível 

realizar a extração dos dados porventura existentes, devido ao aparelho estar protegido por 

senha, motivo pelo qual não foi feita análise do mesmo. 

 

 

4.5) Aparelho celular Motorola cor preta, da operadora Nextel 

N° Material 
(SISCRIM) 

N° * Descrição 

4598/2017 10/16 
01 (UM) CELULAR SAMSUNG, COR DOURADA, IMEI 
359029060341837105, PERTENCENTE À ESPOSA DE 
CÂNDIDO VACAREZZA 

 

A análise é realizada utilizando-se o material descrito no item 10 (Material 

apreendido), sendo referendados neste relatório somente os dados que, em tese, possam 

ser úteis para a investigação em tela. 

 

4.5.1) Informações técnicas dos dispositivos 
 

A imagem 1 mostra o resumo da extração de dados e os dados que 

individualizam o dispositivo móvel de telecomunicação arrecadado/apreendido relacionado 

na seção “I – Do Material Apreendido”. 

 
Imagem 4 – Resumo da Extração 
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4.5.2) Da análise do item 10/16 - aparelho celular MOTOROLA, IMEI 
351874085178310 

 

Conforme consta do Auto de Apreensão nº 1288/17 o celular pertenceria 

à esposa de Cândido Vaccareza. Após análise do item, observa-se que referido celular 

tinha como usuário do aparelho ("device user") Tânia Corrêa, conforme extração abaixo 

(imagem 2) e era, aparentemente, utilizado por Tânia dos Santos Corrêa (companheira 

ou esposa de Cândido Vacarreza) sendo que não foram encontrados, a priori, dados 

relevantes. 

Imagem 2 – Usuário do Aparelho 
 

 

 

 
5 . OBSERVAÇÕES 

 
 O presente relatório busca evidenciar, dentre o material apresentado, 

documentos, arquivos, e-mails, trocas de mensagens e outros dados julgados úteis, 

que possuam algum relevo para a investigação em andamento. 

A pesquisa realizada no material disponibilizado à equipe de análise, antes 

da conclusão das investigações, não pode ser considerada exaustiva, ficando a cargo 

da Autoridade Policial solicitar novas pesquisas, caso entenda necessário, bem como 

a avaliação acerca da eventual existência de empecilho jurídico/legal ou 
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comprometimento de posteriores diligências relacionadas ao fornecimento das 

informações apresentadas neste relatório. 

 

 É o relatório. 

 

Curitiba/PR, 10 de outubro de 2017 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


