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I) MATERIAL A SER PERICIADO

Ao perito foi apresentado o seguinte material:

1) Um CD ROM FABER-CASTELL n° de Série D7L40410062218, com os seguintes

dizeres manuscritos: "SILAS MME"

2) Um DVD de dados n° de Série 8A1231506, impresso com símbolos do Ministério da

Justiça e da Polícia Federal, identificado com os seguintes dizeres: "DVD OPERAÇÃO

NAVALHA RELATÓRIO PARCIAL DE INTELIGÊNCIA POLICIAL 18/05/2007"

O material acima descrito contém arquivos de vídeo (CD ROM) e áudio (DVD), alguns

dos quais serão objeto desta perícia. Um CD ROM com todo o material questionado e

outros arquivos eventualmente empregados como padrão acompanha o presente Laudo

Pericial.

II) OBJETIVOS PERICIAIS

Ao perito signatário foram apresentados quesitos, os quais serão respondidos no item V

do presente Laudo Pericial.

III) INSTRUMENTAL UTILIZADO

- placa Audiophile 2496, da Midiman

- processador digital de áudio DSP 8024, da Behringer

- programa Sound Forge

- programa MultiSpeech, da KAY Elemetrics

- programa PRAAT

- programa Virtual Dub

- programa Adobe Photoshop
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IV) TRANSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Antes da leitura da transcrição recomenda-se consultar a tabela

abaixo, a qual descreve a codificação empregada pelo perito. ;

Codificação Utilizada na Transcrição:

[1] palavras entre parênteses = palavras de inteligibilidade parcial, ou seja, quando paira alguma

dúvida significativa quanto à compreensão do sentido da palavra, esta é grafada entre parênteses;
entende o perito que é mais produtivo indicar alguma transcrição possível do que simplesmente deixar

de fazê-la em trechos mais prejudicados.

[2] palavras entre parênteses separadas por barras = transcrições alternativas de palavras com

baixa inteligibilidade, ou seja, quando, em trechos de inteligibilidade parcial, há mais de uma
transcrição possivel em função do contexto e/ou da própria inteligibilidade.

[3] números entre colchetes - número aproximado de palavras ininteligíveis no trecho, ou seja, o
perito indica, sempre que possivel, quantas palavras, aproximadamente, deixaram eventualmente de
ser transcritas em um determinado trecho; entende o perito que a leitura da transcrição contendo
indicações deste tipo fica mais clara, considerando que o leitor pode melhor avaliar a extensão da fala

ininteligivel

[4] reticências entre parênteses = número indeterminado de palavras ininteligíveis, ou seja, quando

há trechos ininteligíveis sem que o perito possa avaliar quantas palavras este trecho contém; observe-
se que, na maior parte dos casos tal indicação é possível, sendo então empregada a notação descrita
em [3]; ressalte-se que apenas reticências entre parênteses representam trechos não inteligíveis,

reticências comuns não representam lacunas reais, mas apenas frases não terminadas, hesitações,

etc. ____

[5] íextos terminados por barras = palavras ou fragmentos de palavras com produção truncada

[6] íexfo entre chaves do tipo <> = comentários à transcrição; esta notação pode indicar ruídos

incidentais, assim como outros eventos paralelos relevantes.

[7] números entre chaves do tipo <> = marcas temporais em minutos, segundos e milésimos de
segundo (exemplo: 23:45,659 significa 23 minutos, 45 segundos e 659 milésimos)

[8] palavras em itálico = expressões em língua estrangeira ou fora da norma culta padrão (exemplos:

back-up, ipsis litteris, duas semana, etc.) ■

Outras observações: (1) os nomes atribuídos aos interlocutores derivam-se da forma como os

mesmos são tratados durante a conversação, não implicando identificação formal, excetuando-
se os casos nos quais esta foi tecnicamente realizada no próprio Laudo Pericial; (2) a

separação dos interlocutores na transcrição é feita com base na qualidade de voz e

informações contextuais - observe-se que em algumas gravações podem ocorrer trechos nos

quais tal separação se torna crítica ou mesmo impossível; (3) a transcrição procura empregar

as formas ortograficamente corretas, não se tratando, pois, de transcrição fonética - apenas

algumas formas contraídas como "tá", "tô", "pra", "pro", etc, são eventualmente aceitas, visto

estarem dicionarizadas e serem de uso corrente, mesmo na escrita.
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TranscricaODAGRAVACaONOARQUIVO6181110046_20070309202627_1_989836.wav

1 VOZ MASCULINA

2 VOZ FEMININA

<00:00,000>

<INÍCIO DA GRAVAÇÃO>

<SOM DE LINHA TELEFÔNICA À ESPERA DE ATENDIMENTO>

1 [1/2]

2 oi, já liguei tanto pro senhor, a ligação não completa

1 poise... diz aí?

2 o... o... não, o seguinte, é... Sérgio Sá ligou, é... é... todo estressado porque

ninguém tinha avisado nada lá pro amigo dele, eu falei: "olha eu... tô acabando de ter a

confirmação do horário que vem e vou entrar em contato com ele"

1 certo...

2 aí ele: "não, porque não sei o quê e tal"... reclamou, aí eu liguei pro... pro... pra

pessoa

1 [1/2] sim...

2 ele ficou... sem estresse nenhum, numa boa...

1 lógico... claro...

... aí só disse o seguinte: que tinha um compromisso hoje à noite e eu pedi

..desculpa pela hora, porque tá chegando agora, nove horas, eu tô indo...

1 sei, sei...

2 < ... pra.. lá pro aeroporto agora

1 num...

2 é... eu pedi desculpa pelo atraso e tal, ele disse: "olha, só po/... se... se eu

guardava, porque ele só vai pegar isso terça-feira"
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1 tá bom, okay

por que hoje ele tem um compromisso, eu me coloquei à disposição amanhã e

tal..

1 tá bom

2 ... inclusive deixei o meu celular com ele

1 tá bom

2 se ele precisasse, entendeu?

1 okay

2 mas sem nenhum estresse... mas Sérgio estava muito estressado

1 fale com Sérgio, tá?... ligue pra Sérgio agora e dê o retomo pra ele pra passar

na cara desse fia... assim, você diz numa boa... eu falei com ele, tá tudo bem...

2 hum, hum...

1 tá?...

2 é eu não... eu... como não conseguia falar com o senhor, entendeu?...

1 é, eu (tive que sair)

2 ... eu não sabia se o senhor queria que...

1 a/... agora...

... se o senhor queria ligar pra Sérgio, alguma coisa, entendeu?

1 inclusive eu tinha tirado vinte dele, tem que repor, na segunda-feira eu reponho,

tá?

2 hum, hum...

-.1 é que é cento e vinte, tinha tirado vinte, tá bom [112]

2 hum, hum...

1 okay

2 okay, eu tô indo lá agora

1 tchau...até logo, tchau

2 tchau
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<SOM DE TELEFONE SENDO COLOCADO NO GANCHO>

<01:52,551>

<FIM DA GRAVAÇÃO>

<FIM DO ARQUIVO 6181110046_20070309202627_1_989836.WAV>

V) RESPOSTAS AOS QUESITOS

1) Queira o Sr. Perito descrever o material recebido para ser periciado.

Resposta: Ver item I do presente Laudo Pericial.

2) Queira o Sr. Perito realizar a transcrição integral da conversação existente no

arquivo 6181110046_20070309202627_1_989836.WAV, o qual se encontra gravado

no DVD apresentado.

Resposta: Ver item IV do presente Laudo Pericial

3) Durante a gravação citada no quesito anterior algum dos interlocutores, em

algum momento, pronuncia o nome "Ivo". Mais especificamente, no trecho no

qual a voz masculina aparentemente diz "eu falei com ele, está tudo bem", haveria

a possibilidade de ter sido dito "eu falei com Ivo"? Queira o Sr. Perito

fundamentar tecnicamente sua resposta.

Resposta: A palavra "Ivo" não é pronunciada em nenhum trecho da gravação contida no

arquivo 6181110046_20070309202627_1_989836.wav, como se pode constatar na

leitura da transcrição integral do referido arquivo, no item IV deste Laudo Pericial.

Quanto ao trecho específico "eu falei com ele", é seguro poder afirmar que a palavra

pronunciada é "ele" e não "Ivo", em função da qualidade espectral do núcleo vocálico.

Cada vogai pode ser inequivocamente caracterizada por sua estrutura de formantes, ou

seja, pelas concentrações de energia acústica ao longo do espectro de freqüências.

Assim, o fonema l\l de "Ivo", em posição tônica, terá um primeiro formante bastante

baixo, em tomo de 250 Hz e um segundo formante maximamente alto, em torno de 2

kHz. Já o fonema lei, também em posição tônica, terá um primeiro formante

consideravelmente mais alto, e um segundo formante consideravelmente mais baixo,
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em freqüência, do que os formantes equivalentes do fonema í\l na mesma posição. Ora,

o que a análise espectrográfica nos mostra é que a qualidade vocálica no trecho

estudado é tipicamente a de uma vogai lei e não l\l. As análises e gráficos nas figuras

06 e 07 demonstram tal condição, não só em termos absolutos (verificando a qualidade

da vogai no trecho em tela), como em termos relativos (comparando o trecho

questionado com outros trechos de outras gravações, nas quais o mesmo interlocutor

produz, inequivocamente, a palavra "ele"). Cabe ressaltar que as análises foram

realizadas em virtude da exigência do quesito quanto à fundamentação técnica da

resposta. Na verdade, a simples oitiva do trecho em tela, com equipamento adequado,

permite verificar, sem qualquer ambigüidade, que a palavra pronunciada foi "ele" e não

"Ivo".

4) Com relação ás imagens gravadas nos arquivos Video Camera Portaria
Privativa-2007-03-1511-11-47 C01.AVI, Video Elevador Visitantes-2007-03-1611-37-
46 C02.AVI e Video Entrada Gabinete-2007-03-14 12-42-52 C06.AVI, contidos no CD
ROM apresentado, queira o Sr Perito esclarecer os seguintes pontos:

4.1) A mulher que tem as imagens registradas no arquivo Video Camera
Portaria Privativa-2007-03-15 11-11-47 C01.AVI, no intervalo 12:50:38 -
12:51:03 carrega algum tipo de envelope em suas mãos? Queira o Sr. Perito

ilustrar sua resposta com imagens.

Resposta: A mulher, durante a cena no Hall de entrada, tem em suas mãos um telefone

celular, uma bolsa e uma espécie de livro com capa escura, provavelmente uma

agenda, caderno de telefones ou similar. A figura 01 mostra alguns frames extraídos do

arquivo citado no quesito. A figura 02 mostra frames extraídos dos arquivos Video

Elevador Visitantes-2007-03-16 11-3746 C02.AVI e Video Entrada Gabinete-2007-03-

14 1242-52 C06.AVI. Nestas imagens, em especial as captadas pela câmera no interior

do elevado*, pode-se constatar, sem dificuldades, em virtude da proximidade em

relação à câmera, que a mulher não carrega qualquer envelope, apenas a bolsa e o

pequeno livro ou caderno.
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4 2) Nas imagens captadas e registradas nos arquivos Vídeo Bevador
Visitantes-2007-03-16 11-37-46 C02.AVI e Vídeo Entrada Gabinete-2007-03-14
12-42-52 C06.AVI, mais especificamente nos intervalos 13:22:28 - 13:22:29
(saída do Gabinete), 13:22:47 - 13:22:49 (junto à entrada do elevador) e
13-22-37132-38 (volta ao Gabinete), poderia o Dr. Ivo Almeida Costa estar
portando um envelope com R$ 100.000,00 (cem mil Reais)? Queira o Sr.
Perito fundamentar tecnicamente sua resposta.

Resposta: 0 Sr. Ivo Almeida Costa não poderia estar carregando um envelope contendo

R$ 100.000,00 (cem mil Reais), pois tal quantia produziria um volume considerável, o

qual seria visível nas imagens. Podemos calcular, sem dificuldades, o volume que tal

quantia geraria. Mesmo considerando a maior cédula existente no Brasil, de R$ 100,00

(cem Reais), seriam necessárias mH cédulas. Ora, considerando que cada cédula mede

14 cm x 6.5 cm e tem cerca de 0.0125 cm de espessura, cada cédula tem o volume de

1.1375 cm3 (ou seja, 14 x 6.5 x 0.0125). O volume ocupado por mil cédulas seria

significativo, mais exatamente igual a 1.1375 x 1000 = 1137.50 cml Tal volume, se

distribuído uniformemente em uma área de 25 x 35 (tamanho de um envelope grande,

tamanho ofício), produziria um bloco de 35 x 25 x 1.3 cm, ou seja, um bloco com 1.3 cm

de espessura. Tal estimativa, entretanto subestima a espessura em uma situação real,

visto que no cálculo consideramos as notas perfeitamente compactadas e com

distribuição otimizada no envelope, ou seja, sem que nenhum espaço do envelope)

ficasse sem preenchimento. Tal situação não pode ocorrer na prática, pois as

dimensões das cédulas não permitiriam um ajuste perfeito ao envelope. Haverá,

portanto, necessariamente, espaços não preenchidos, o que aumentará a espessura

final. Estimando uma perda de 15 a 20% na distribuição e considerando ainda que a

própria área do envelope se reduz quanto maior for a espessura final (visto que para

criar uma dimensão vertical de espessura o envelope perde nas dimensões largura e

comprimento), devemos esperar para um envelope ofício contendo mil cédulas, uma

espessura de, no minimo 1.5 cm (um centímetro e meio). Certamente aquilo que o Sr.

Ivo Almeida Costa tem em suas mãos não é um volume deste tipo. Os frames

í-
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reproduzidos nas figuras 03 e 04 demonstram claramente que o objeto é uma folha de

papel não um envelope com mil cédulas. Há diversas e consistentes evidências neste

sentido: (a) a mera visualização das imagens permite verificar que não se trata de um

objeto com espessura significativa mas antes algo que se assemelha a uma folha de

papel, com espessura desprezível; (b) o objeto apresenta movimento em diferentes

momentos, curvando-se em diversas direções, comportamento típico de uma folha leve

e não de um envelope com mil cédulas (a força gravitacional faria com que um envelope

com mil cédulas não se curvasse, mas antes se mantivesse na vertical); (c) se houvesse

mil cédulas em um envelope, tais cédulas, carregadas na forma como mostrada nas

cenas, certamente se acumulariam no fundo do envelope, aumentando ainda mais o

volume.

Sumarizando, podemos afirmar, com segurança, que o objeto portado pelo Sr. Ivo

Almeida Costa nãoé um envelope com R$ 100.000,00 (cem mil reais) e sim uma folha

de papel.

5j As imagens transmitidas pela TV Globo no programa "Fantástico" do dia 20 de
Maio de 2007 são as mesmas encontradas nos arquivos de vídeo penciados?

Resposta: De acordo com as informações no site Globo.com, mais especificamente no

link abaixo:

http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM678945-7823-

CORRUPCAO+NO+GABINETE+DO+MINISTRO+DE+MINAS+E+ENERGIA,00.html

foram veiculadas, no dia citado, diversas imagens contidas nos arquivos de vídeo ora

periciados. A figura 08 mostra algumas telas extraídas do link acima, nas quais podem

ser visualizadas cenas dos três arquivos de vídeo aqui periciados. Observe-se, no

entanto, que a matéria apresenta também outras imagens de câmeras de segurança

não contidas nos arquivos aqui periciados.
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6) Na matéria veiculada pelo programa "Fantástico" do dia 20 de Maio de 2007
existe alguma contradiçãojm relação ao que se observa nas imagens ora

periciadas? í

Resposta: Sim. Em determinado momento da matéria, o repórter Vladimir Netto, da

sucursal Brasília, diz, referindo-se à mulher que adentra o Hall: "segundo a polícia, ela

está com dinheiro dentro de um envelope pardo". Mais adiante, o mesmo repórter

afirma, referindo-se ao Sr. Ivo Almeida Costa: "repare que agora é ele que está com o

envelope na mão". Ora, como vimos, a mulher que entra no prédio, sobe pelo elevador e

entra no Gabinete, em nenhum momento porta qualquer envelope em suas mãos. No

que se refere ao Sr. Ivo Almeida Costa, vimos também que este porta uma folha de

papel e não um envelope com mil cédulas de dinheiro, e muito menos um "envelope

pardo", como informa a matéria do "Fantástico". A matéria, portanto, está e^jranca

contradição com os fatos observados^

7) Queira o Sr. Perito acrescentar comentários que considere de importância para

a elucidação do caso.

Resposta: O perito signatário entende que todas as questões levantadas foram

exaustivamente discutidas, nada mais havendo a relatar.

Campinas, 20 de JurMde 2007

Prof. Dr./Ricardo Molina de Figueiredo
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Figura 01. Frames extraídos do arquivo Vídeo Camera Portaria Privativa-2007-03-1511-

1147 C01 .AVI. É possível verificar que a mulher carrega um telefone celular, uma bolsa

e um pequeno livro de capa escura, provavelmente uma agenda, caderno de telefones

ou similar.

Figura 02. Frames extraídos do arquivo Vídeo Elevador Visitantes-2007-03-1611-37-46

C02.AVI. Nestas imagens, mais próximas da câmera, é possível constatar com mais

facilidade que não é portado nenhum envelope, branco ou de qualquer cor, pela mulher

cujas imagens foram registradas.

Figura 03. Frames extraídos dos arquivos Video Entrada Gabinete-2007-03-14 1242-

52 C06.AVI e Video Elevador Visitantes-2007-03-1611-3746 C02.AVI. Observe-se que

o Sr. Ivo Almeida Costa carrega uma folha de papel. Seria impossível que estivesse

portando um envelope com R$ 100.000,00 (cem mil Reais), pois tal quantia, mesmo em

notas de R$ 100,00 (cem Reais) produziria um volume considerável, o qual seria

perfeitamente visível nas imagens captadas pelas câmeras, especialmente a do

elevador (ver discussão na resposta ao quesito 4.2).

\ 10/13



LABORATÓRIO DE PERÍCIAS
Prof. Dr. Ricardo Molina de Figueiredo

Figura 04. Nestas imagens, extraídas do arquivo Video Entrada Gabinete-2007-03-14

12-42-52 C06.AVI, vê-se o Sr. Ivo Almeida Costa voltando ao Gabinete, portando ainda

a folha de papel. Observe-se que a folha apresenta um movimento típico, o qual não

existiria caso se tratasse de um envelope com, no mínimo, mil cédulas de dinheiro.

Figura 05. No intervalo 13:33:17 -13:33:19 do arquivo Entrada Gabinete-2007-03-1412-

42-52 C06.ÁVI vê-se uma figura masculina portando uma folha de papel. Observe-se o

movimento da mesma, tal como ocorre com a folha nas mãos do Sr. Ivo Almeida Costa.
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Figura 08. Telas extraídas do site Globo.com,

mais especificamente do link

http//video.globo.conWkJeos/Player/NoticiasA),,GIM678945

-7823-

C0RRUPCA0*N0+GABINETE+DOtMINISTR0+DE+MINA

S+E+ENERGIA,OO.html

As imagens reproduzem cenas veiculadas pelo

programa "Fantástico" da Rede Globo, no dia

20/05/2007

13/13
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA-JATO 24
IPLn0 184/2016

INVESTIGADOS:

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

CPF - 070.680.938-68

MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA

CPF-218.950.438-40

LILS PALESTRAS. EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA

CNPJ - 13.427.330/0001-00

ENDEREÇO DE BUSCA: Avenida Francisco Prestes Maia, n°

1501, apartamento 121, Bloco 01, Centro, São Bernardo do

Campo /SP

EQUIPE GERAL n. SP-03

AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 305/2016

ITEMN. 17

(OBS. Refere-se ao item 16 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).



IMÓVEIS

CONTRATO DE LOCAÇÃO

Locador (a): MARISA LETICIA LULA DA SILVA

Locatário (a) LUCIANE ANTUNES MADEIRA

Garantia CAUÇÃO

Imóvel AVENIDA GETULIO VARGAS N° 405 APTO. 92 - BAETA NEVES - SÃO
BERNARDO DO CAMPO/SP

Tipo de Locação RESIDENCIAL

Prazo: 30 MESES Início: 25/01/2016 Término: 24/07/2018

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado MARISA LETICIA
LULA DA SILVA, brasileira, casada, professora, portadora do RG n° 6 481 443-9 e do CPF

n° 218.950.438-40. aqui chamado(a,s,as) LOCADOR(A,ES,AS) representado(a.s.as) neste

ato pela IMOBILIÁRIA PINOTTI S/C LTDA e de outro lado na qualidade de

LOCATÁRIO(A,S,AS) LUCIANE ANTUNES MADEIRA, brasileira, divorciada auditora de

atividade urbana, portadora do RG n° 973.341 e do CPF n° 263 218 741-91 celebram entre

si. o presente contrato, regido pelas cláusulas abaixo que. reciprocamente, aceitam e

outorgam:

CLÁUSULA 1a - O(ASAS) LOCADOR(A,ES,AS) é(são) legítimo(a,s,as)

proprietáno(a,s,as) do imóvel, objeto deste Contrato, que neste ato o entrega(m) em locação

ao(à,s,às) LOCATÁRIO(A,S,AS), para que este(s) o use(m) exclusivamente segundo a
finalidade mencionada no preâmbulo, comprometendo-se a restituí-lo completamente

desocupado de pessoas e objetos, no final do prazo fixado, independentemente de qualquet

notificação.

CLÁUSULA 2a - O aluguel mensal será de R$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS) que se torna

exigível todos os dias 24 (VINTE E QUATRO) de cada més.

O não pagamento do aluguel no prazo ajustado implicará em multa da ordem de 20%(vinte

por cento) e juros na base de 1%(um por cento) ao mês, além da atualização monetária.
O aluguel convencionado será reajustado na periodicidade mínima determinada peia

legislação vigente á data de sua celebração, conforme índices do IGP-M da Fundação

Getúlio Vargas, na sua falta, outro índice substitutivo oficial ou não. aquele que for mais

vantajoso ao(à.s.às) LOCADOR(A,ES,AS)

PARÁGRAFO 1o - O(A S.AS) LOCATÁRIO(A,S,AS) deverá(áo) efetuar o pagamento do
aluguel nas agências bancárias, através da ficha de compensação. O valor da taxa bancaria

será alterado, sempre que o sistema bancário utilizado para tal fim, assim o exigir

PARÁGRAFO 2o - O(A,S,AS) LOCATÁRIO(A,S,AS) arcará(ão) ainda com os honorários
advocatícios á razão de 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, no caso de

liquidação amigável na ADMINISTRADORA. Se for proposta ação judicial, os honorários

advocaticios serão acrescidos para 20%(vinte por cento).
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