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2 - CONSIDERA<;OES INICIAIS
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A atribui<;:ao das falas a cada interlocutor baseou-se na simples percep<;:ao auditiva
dos signatarios e na forma coma os interlocutores se referem uns aos outros ao longo dos
diălogos,

•

considerando-se o conteudo de audio. Portanto, nao foram realizados os exames de

biometria de voz e de integralidade de audio em midia digital.
Os textos entre coJchetes representam

comentărios

dos

signatărios

desse relatorio,

as reticencias entre parenteses representam trechos do audio considerados nao audiveis ou nao,
compreendidos, enquanto os textos apresentados entre parenteses indicam palavras de
inteligibilidade duvidosa e o uso de reticencias indica pausas, interrup<;:oes, hesita<;:oes ou
sobreposi<;:oes nas falas.

Tabela de Conven<;:oes:

(texto)

...
xx:xx:xx

~exto ininteligivel

~ exto aparentemente inteligivel

pre

•

(...)

iDescri<;:ao factual (comentărio do signatărio)

Pausa

i"'arca<;:âo do tempo

Im

[texto]

3 - DEGRAV A<;ÂO DO AUDIO
O arquivo ROMERO_2016_03 j l_eObOef5b.wav , do tipo WAVE (.wav) possui
16:05 (dezesseis minutos e cinco segundos) de tempo de grava<;:ao, sendo que a degrava<;:ao
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apresentada neste relat6rio foi feita corn a

utilizayăo

dos programas Windows Media Player e

vărios

interlocutores, adotaram-se as seguintes

VLe Media Player.

Como se trata de uma conversa corn
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sso
Em po
: 1 r: 11
8/0 0
6/2 .73
01 5.9
6 - 07
19 -47
:52 AC
:28 41

•

73

convenc;oes:

-

ROMERO - Romero

-

SERGIO - Sergio

A seguir, a

degrava9ăo

que consiste na conversao dos

texto a partir da simples percep9ao auditiva dos
~-'

! TEMPO

,._--

signatărios

-_ - - - ...

diălogos

em formato de

deste relat6rio.

----- ----'--_ _'- '----..

DIA..LOGO

00:00:00 (INiCIO DA ORAV A<;ĂO)
00:00:27 ROMERO - Porra!

SERGIO - Eu soube de ontem, rapaz ... eu ia ... eu ia levar ontem .. ,
ROMERO - Seis horas da manha...

Im

•

SERGIO - Ein?
ROMERO - Seis horas da manha ...
SERGIO - Seis horas?
ROMERO - Tres horas da manhă ( ... ) sete horas ( ... ) ai e eu fui dormir tarde pra caralho ... (muitos ruidos na grava9ao)

00:00:50 SERGIO - E ai, alguma novidade?
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ROMERO - Eu costurei O acordo com, com a ala radical, marqueteira. Eu vou fazeI'
as mo<;:oes, vou falar e eu combinei com o MICHEL e a gente montou a estrategia que
e o seguinte ... como e uma reuniăo, reuniăo ordinaria... Nos vamos ... em ate trinta
00:00:56
dias... ou se precisar um pouco mais, convocar uma convenyăo extraordinăria para
discutir as mon<;:oes, num sei o que, tudinho, e ai sai todo mundo unido do negocio,
entendeu? E a gente ganha trinta dias no senado pra aprovar uma mo<;:ăo ... anh?

00:01 :30 SERGIO - Esse Senado năo dura trinta dias mais .

ROMERO - Năo ... e porque o Lula năo aceitou ser ministro.
SERGIO - Aceitou năo?

ROMERO - Eu acho que ele tem I'azăo. Quer dizer ... Entra nessa meI'da ... ja ta
meio ... Cai na cabe<;:a deIe ( ... ) que nem ele consertou ... ele termina ... eles fodem o
passado deIe de ... que hoje a culpa da DILMA, entendeu?
SERGIO - Saiu na imprensa e ... mais inteligente ela sair de licen<;:a. Passar o poder
00:02:00 para o MICHEL. Ela tinha que garantiI' o que? Tinha que garantiI' que ela ficaria protegida.

pre

SERGIO - e so pode ser protegido pelo MICHEL. Entăo voce tem a saida da I'enuncia
que e melhoI' ... mas ela deixaria ... acho que a licen<;:a...
ROMERO - A licen<;:a e a mais suave, ne!? Num, num ..

Im

•

ROMERO - E, tambem acho ...

SERGIO - Num ...

E mais suave e ela continua presidente...

ROMERO - Negocia

prote<;:ăo

ao LULA.

SERGIO - Ela, ela sairia e continuaria presidente ...
ROMERO - Eu ouvi falar que ( ... ) era isso ...

00:02:30 SERGIO - Mas acho que tinha .. .licen<;:a... fazia um grande acordo nacional com o ( ... )
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ROMERO - Como assim, nao entendi. Acordo com ministro? Os cara disse ah, tem
condiy5es de (administrar) sem ela. Enquanto ela tiver ali, a imprensa, os cara querem
tirar ela... essa porra nao vai parar nunca, entendeu? Entao eu to conversando com os
generais. Comandantes militares. Ta tudo tranquilo. Os caras sao garantido. To monitorando o MST nao sei o que ... Pedi pra nao perturbar.
SERGIO - (... ) a sai da: ou licenya ou renîmcia.
ROMERO - Porra ...

SERGIO - Licenya e mais suave. MICHEL forma um govemo, um govemo nacional.
00:03:30 Faz um grande acordo. Protege o LULA. Protege todo mundo. Pais voita a calma.
Ninguem aguenta mais. Essa cagada desses procuradores de Sao Paulo ajudou muito.
ROMERO - Os caras fizeram pra poder inviabilizar ele pra poder ir pra o ministerio ... (palavras ao fundo) porque na hora ... Agora, agora, vira obstruyao da justiya que
nao ta deixando o cara, entendeu?
ROMERO - Foi um ato violento ...

ROMERO - Burro, mas tem, tem ... e dentro de um conjunto, entcndeu? E outra coisa,
00:04:00 a hora que ele for ser MINISTRO, os caras iam partir pra cima dos filhos deie, da mulher ...

Im

•

SERGIO - e burro

SERGIO - Tem que ter um ...
ROMERO - Eu acho que tem um, um pacto ...
SERGIO - Um pacto ( ... ) o que for melhor pra seguranya dela. Pede licenya. Continua
presidente.
ROMERO - Num perde o forum.

Procuradoria Geral da RepubUca
Gabinete do Procurador-Geral da Republica
Secretaria de Pesquisa e Anălise - SPEA/PGR
SIGILOSO
Informa,ao N' 072/2016 - SPEA/PGR

18 de maio de 2015.

SERGIO - Num perde o forum. Num voita e o MI CHEL corn o govemo em reuniao
nacional. Esse e o mais suave e o mais seguro pra ela.

sso
Em po
: 1 r: 11
8/0 0
6/2 .73
01 5.9
6 - 07
19 -47
:52 AC
:28 41
7

3

00:04:30 ROMERO - ( ... ) tem gue acabar outros ministerios tambem ...
SERGIO - Nao, tem gue entrar pra govemar!

•

ROMERO - Tem gue en!rar pra govemar! Tem gue entrar corn a faixa!
SERGIO - Corn a faixa. Tem gue entrar corn a faixa ... e por exemplo, gual o premio
dela? Pensando alto: sobreviver. Pelo gue eu soube, ela ja sabe que nao tem ... e segundo gue pode ter uma delayao da ODEBRECHT gue fode corn ela. Foi isso gue eu ( ... )
e os caras tao puto corn ela. Tao pegando negocia do exterior (... ) aguela coisa da denuncia do cara gue tinha dado caixa dois no exterior, gue repercutiu pessimamente. La
fora ( ... ) Eles vao preservar o LULA e vao fuder corn ela.

00:05:30 ROMERO - Nao vao preservar o LULA, nao. Porgue os caras la disseram do LULA
ja deu acusayoes.
SERGIO-E ...

pre

SERGIO - Eu ontem conversci muito corn o SARNEY.
ROMERO - Conversou corn o SARNEY?

Im

•

ROMERO - Pcnsa numa cagada dessas .

SERGIO - Conversei muito corn o SARNEY e ( ... ) pcssoal gue ta na ativa. PEDRAO
quer gue hoje eu saia pra cncontrar corn ele. o RENAN ia encontrar corn ele a noite,
mas nao sei o foi gue houve.
ROMERO - Tava la um bando de caras la ate tarde. Eu vim embora e ainda deixei...
00:06:00 ficou nagueia conversa mole gue ele tinha ate duas horas da manha .. falei ( ... ) vou-me
embora.
SERGIO - Quem estava la?
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ROMERO - KATIA ABREU, EDUARDO BRAGA, RAlMUNDO LIMEIRA,
MARTA SUPLICY, JADER, ALDO REBELO, LOBÂO, EU, DILMA ROUSSEF.
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00:06:30 SERGIO - Mas conversando merda nenhuma?
ROMERO - S6 conversei ... defendendo que tem que ter amor a constituiyao, ainda
corn a DILMA. Falando coma um ministro do govemo. Coisa que a gente jă evoluiu
da conversa lă corn o PSDB. Num da pra ser DILMA, ne? Num da pra ser DILMA,
mas ... (... ) corn a DILMA. Eu deixei quieto porque num ...

00:07:00 SERGIO - Nao tem sistema de
chegou ao ponto do GETULIO.

elei~5es.

...

A DILMA nao tem mais

condi~5es ...

...

Ela

ROMERO-E ...

SERGIO - A soluyao mais
tem um (vice de confianya).

confortăvel

para ela ... e ter, (diferente de) GETULIO, ela

ROMERO-E!

SERGIO - GETULIO nao tinha ...

SERGIO - (GETULIO) disse que ia fuder corn ele.

Im
pre

•

ROMERO - Nao tinha ...

ROMERO - Nao, e o acorda que a gente fizer, n6s vamos cumprir.
SERGIO - Quer dizer, cntao essa era a grande safda. S6 tem essa.
ROMERO - ( ... ) MICHEL (... ) pra caralho.
SERGIO - ( ... ) essa saida. E răpida. E răpida. Isso nao dura mais um mes. Ela nao
00:07:30 tem mais condiyao de govemar. Como e que essa pessoa ta numa crise dessa e Ministro da JusIi ya.
ROMERO - Pois

e, e uma loucura! No outro dia, o cabra nao deu, o nome dele tinha
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ROMERO - Ai voce da vinte dias pro cara escolher se quer sair... ve se tem n09ao
uma porra dessas?
00:08:00 SERGIO - (Meu entendimento) dessa histaria, JOAO GOULART ( ... )
(muitos ruidos na gravavao)

ROMERO - Nao tem viicuo no poder, porra. Vc tem que resolver na hora. Vc tem
00:08:27 que ter plano A, plano B, plana C, quando entram numa porra dessa. Os caras acharam que iam ganhar no Supremo. Levaram de dez, po.
SERGIO - Essa situavao ai
senao.

e grave.

Agora coma e que faz ( ... ) segurar aqui, porque

ROMERO - Nao, pois e, ai, se nao conversou corn ele ( ... )

e um cara fe-

pre

ROMERO - ( ... ) Foi o pior relator que a gente teve aqui, sabia? Porque
chado. Foi ela quem botou. Um cara (. .. )

Im

•

00:09:00 SERGIO - O SARNEY ( ... ) o caminho. O caminho e buscar alguem que tenha ligavao corn o TEORI. Acho que nao tem ninguem .

SERGIO - E veio da onde esse cara?
ROMERO - Burocrata da ...
SERGIO - Ele e ministro do STJ?
ROMERO - STJ. ( ... ) pela (marido) dela Iii do sul, nao sei o que.
SERGIO - Ninguem conhece essas porra?
00:09:30 ROMERO - Ele pela menos nao. Poucos cabras ali eu nao tenho acesso. Ele e um de-
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ROMERO - Conversa corn o RENAN.

3

SERGIO - ( ... ) vou conversar corn o RENAN.

SERGIO - Mas (... )

ROMERO - (Vou falar mais tarde de novo). Acho gue voce nao pode sair dagui sem
a gente nao ter o nosso ...
SERGIO - (vozes e ruidos)
ROMERO - POITa, nao

e isso. Nao da pra brincar, pOITa.

00:09:50 SERGIO - Eu vou conversar corn o RENAN agora as onze horas. SARNEY logo depois e ai eu ligo pra ti, pra corn binar contigo.
ROMERO - Eu vou estar no gabinete. Duas horas vou cortar o cabelo e de tarde a
gente ve ( ... ) Vir pra ca e melhor do gue ir no Senado.

pre

SERGIO - Acho melhor lugar para conversar e agui.
ROMERO - Hurn?

Im

•

(vozes sobrepostas)

00:10:30 SERGIO - Melhor lugar. E avisa pro teu pessoal ( ... ) pra eu nao ficar na portari a e
( ... ) Entao vamos ver agora porgue tem gue resolver. .. Eu nao posso sair dagui.
ROMERO - Tem gue sair dagui sabendo coma vai agir.
SERGIO - Eu acho gue chamarn o nosso ( ... )
ROMERO - Mas nao se engana. ( ... ) Depois gue tirar a DILMA, se a gente nao con00:11:00 seguir construir um pacto. E EDUARDO CUNHA e o RENAN. RENAN entra ne?
Nao se engane corn isso.
11/15
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SERGIO - O RENAN. Disse que ja nao
preso a qualquer momento.

73

ROMERO - Quem?

00: Il :30 ROMERO - RENAN?
SERGIO-E.

ROMERO - Foi o (... ) que contou. Eu nao ouvi isso nao. S6 se for antes de eu chegar.
Eu cheguei, eles ja estavam conversando. Depois chegou o AECIO.
00:11:42 SERGIO - O AECIO tambem deu a ficha.

ROMERO - Agora e contra a classe politica. Os cara ja falou, uma mudanya de paradigma. Eles nao querem pegar s6 o PT ou s6 (... )

ROMERO - S6 que ele ta s6 na primeira tempo rada ne? Na segunda temporada, ex00:12:10 plodiram juiz e o BERLUSCHONI foi primeiro ministro. Porra, nao adiantou porra
nenhuma.

Im

•

SERGIO - A dec1arayao do MORO foi clara. Disse que os deputados deviam pedir
pra sair ou entao que eles iriam cayar tudo mundo. Mas e o modelo, daquela (... ) Pri00:11 :52
meiro como democrata crista depois como socialista. Primeiro socialista e depois democrata crista.

SERGIO - Porra nenhuma que adianta nao.
ROMERO - Eu por defender, defendi, faya a transiyao pro MICHEL. Em 2018, a
00:12:21 gente faz a eleiyao e concomitantemente elegemos (... ) eleja tambem para fazer uma
constituinte de reforma politica.
00:12:40 SERGIO - Eu acho o seguinte, se o MICHEL for presidente e fizer o govemo (que a
gente espera deie) ele esta reeleito.

12115
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(muito baixo, ininteligivel)

73

SERGIO - ROMERO!

•
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ROMERO - Pode ser gue cole ne, de autoridade, niio tem ninguem.

00:13:00 SERGIO - Niio tem ninguem, ROMERO. (ITAMAR)
ROMERO - S6 pela ausencia de guaJguer coisa.

SERGIO - S6 pelo, organizar ( ... ) (muitos ruidos) voce bota no ombro e todo mundo
vai ( ... ) O MICHEL tem gue ter a coragem de faler o govemo gue as pessoas precisem
ROMERO - Isso ai.
SERGIO - Ein?

ROMERO - Isso ai ( ... )

ROMERO - N6s vamos ter gue acertar as coisas ( ... ) faler a reforma. Envolver todos
os partid os.
SERGIO - Pensando um ministro da justiya forte ( ... ) ele guarda a Republica Federal.
Entiio Miro, eu vou faler Îsso. Eu vou conversar corn o RENAN, em cinco minutos eu
falo corn o SARNEY, falo corn ( ... )

Im

•

00:13:30 SERGIO - ( ... ) ele niio pode ( ... )

00:14:00 ROMERO - Pode ser na casa do SARNEY entiio?
SERGIO - Pode.
ROMERO - Eu acho ale melhor porgue o RENAN vai pra la.
SERGIO-E

I3~
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ROMERO - O melhor lugar e lâ.

73

SERGIO - E ali por exemplo (".)

SERGIO - Eu nao posso ficar.

00:14:14 ROMERO - Ali fica perto. O RENAN pode ir. Aqui o RENAN nao vem. Nao adianta
nos combinar so EU e VOCE. Tem que combinar os tres.
SERGIO - E eu nao posso ficar nessa situa<;ao nao".
ROMERO - Tambem acho.

SERGIO - Essa situa<;ao que eu estou e uma merda. Ta certo?

00:14:30 (muitos ruidos)

00:14:43 SERGIO - (".) Presidente. O MICHEL assumir corn liberdade e mudar tudo.

00:14:53 SERGIO -Isso. Protegendo o LULA (muitos ruidos)
ROMERO - Eu penso que eu sou um GETULlO, rapaz.

Im

•

ROMERO - Negociava um ou outro cara que ela quiser proteger.

00:15:01 SERGIO - Proteger a familia do LULA. Fazcr um acordo corn o Supremo (".)
ROMERO - (".)
SERGIO - Se inicia no supremo (".) Ou carta as asa da JUSTI<;:A e do MINISTERIO
00: 15: 10 PUBLICO ou fudeu, e quando esta coisa baixar tem que ter essa possibilidade, tem
que cortar as asas do MINISTERIO PUBLlCO.
ROMERO-Ali
14115
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SERGIO - Hum?
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SERGIO - E. Vm abrayo, se fala mais tarde.

73

ROMERO - Ali na constituinte.

(muitos ruidos corn conversas ao fundo) .
SERGIO - Obrigado!

00: 16:05 (FIM DA GRAVA<;:ĂO)

Corn o presente relat6rio devolvemos a midia digital recebida para degravayao.
Respeitosamente,

~~RVALHO

ANALISTA DO MPU/PERICIAI CONTABILIDADE
SECRETARIA DEPESQUISA E ANĂLlSE
SI'EAlPGR

Im

•

THIAGO SIMOES

TECNICO DO MI'U/APOlO TECNICO-ADM
SECRETARI A DE PESQUISA E ANĂLlSE
SPEAIPGR
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