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Senhor Delegado, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o objetivo de instruir Vossa Senhoria, segue INFORMAÇÃO DE POLÍCIA 

JUDICIÁRIA contendo as informações referentes à transcrição de áudios obtidos 

durante interceptação telefônica no âmbito da “OPERAÇÃO LAVAJATO 44”. 
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1. DAS INVESTIGAÇÕES: 

 

Inicialmente, destaca-se que visando dar prosseguimento às investigações 

acerca da OPERAÇÃO LAVAJATO 44, abaixo serão inseridas algumas transcrições 

de trechos retirados de (02) duas ligações interceptadas no âmbito da operação 

denominada OPERAÇÃO ABATE. 

Para uma melhor compreensão dos fatos, esta INFORMAÇÃO DE POLÍCIA 

JUDICIÁRIA deve ser analisada concomitantemente tanto com o AUTO DE 

INTERCEPTÇÃO TELEFÔNICA nº 240/2017 como com o RELATÓRIO DE ANÁLISE 

DE POLÍCIA JUDICIÁRIA nº 215/2018. 

 

2. DOS INTERLOCUTORES: 

 

Nas (02) duas ligações que serão abaixo inseridas, os interlocutores foram os 

mesmos indivíduos, tratando-se especificamente de CARLOS ROBERTO MARTINS 

BARBOSA (CPF 783.991.307-53) e de ANDRE LUIZ DOS SANTOS PAZZA (CPF 

052.316.237-50). 

 

3. DAS TRASNCRIÇÕES: 

 

CARLOS BARBOSA x ANDRE PAZZA 

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

(21)965897838 (21)965395148 10/08/2017 17:56:49 00:21:12 87510473 

TRANSCRIÇÃO  
 

(trecho a partir de 0min59s até 14min30s) 

ANDRÉ:  Eu andei fazendo o meu eu lado de cá e é assim.. Do lado de cá o aluguel, o imóvel lá tá todo certinho. 

Parece que tá tendo um probleminha numa torneirinha daquele negocinho, o chuveiro higiênico lá. Ducha higiênica 

né. 

CARLOS: Aham. 

ANDRÉ: Lá do apartamento lá do banheiro do CHAI (??). Parece que ela tava, ela tava soltando um vazamentozinho 

lá, não tava funcionando direito aí tem que pedir pra consertar isso, mas o resto tá tudo cem por cento. Apartamento 

tá redondinho. A diarista tá, as duas tão no cabresto lá. Eu tive que dar um dinheiro a mais pra uma delas esse mês 

aí. Na verdade, assim, uma tá machucada né, a outra que tá substituindo. Aí a que tá machucada, pra não dar 

problema lá trabalhista. Assim, não tem nenhum vínculo trabalhista com a gente, mas é uma pessoa que ajuda a ver 

o apartamento, cuida bem entendeu. Então acho que vale a pena mil reais, não faz, assim, a menor diferença no 

negócio. 

CARLOS: O cara tá satisfeito né? 
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ANDRÉ: Isso. Aí eu deixei com...pra ajudar a guria também né. A moça trabalha como diarista e não tem direito 

trabalhista nenhum né. Aí ela se machucou fica sem receber né. Não ganha dinheiro nem pra pagar as contas da 

casa. E ela vai voltar, então agora em setembro ela já deve estar liberada pra trabalhar lá de novo. A outra moça que 

tá lá tá indo bem também. A gente acertou o negócio de passar a roupa do cara. Fui falar com a chinesa lá, eu passei 

pra eles uns trabalhos que eu fazia porque já que eles tão cobrando aí o negócio do imposto de renda. Falei beleza, 

então eu não vou ficar mais botando dinheiro do aluguel pra pagar conta do apartamento. Vocês pegam e pagam 

direto. Não vou ficar esperando reembolso meses sem correção sem porra nenhuma pra ficar dando dinheiro pra 

vocês a troco de nada. 

CARLOS: Eles vão pagar então tudo? 

ANDRÉ: Vão. Vão pagar tudo. Isso. 

CARLOS: Tá bom. 

ANDRÉ: Ficou acertado. E a diarista o VITOR vai pagar pessoalmente a ela lá também no final do mês lá. E eu 

continuo dando o recibo. Beleza. 

CARLOS: É. Tá tudo redondo né. 

ANDRÉ: Tudo certinho. Lá da loja eu tô devendo distribuir a ação do condomínio, tô nos finalmente disso aí. Lá da 

loja lá tô agora pra transferir a conta de luz pro meu nome pra poder ter alguém responsável pelo contrato lá. Hoje a 

luz tá funcionando, mas ninguém sabe por que cargas d´água, de Deus entendeu. 

CARLOS: Alguém se manifestou assim? 

ANDRÉ: Nada, nada, CARLOS. O cara lá do condomínio uma vez que eu falei lá trás pedindo lá as contas que tavam 

em débito né, isso foi em junho né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Foi maio. Ele falou: ah, eu vou processar. 

Vou cobrar o que tá devendo. Falei beleza, você não quer conversar mesmo? Não? Então beleza. Ele não falou mais 

nada comigo o advogado.  

CARLOS: É. Eu acho... 

ANDRÉ: Teoricamente deveria você receber uma situação aí ou eu lá na loja uma. Mas ninguém mandou nada.  

CARLOS: É. 

ANDRÉ: Ai eu andei conversando com aquele vizinho lá, com o seu VICENTE né, que é o dono das outras lojas, 

todas. Ele tava pleiteando lá baixar o condomínio. Falou que me ligaria quando tivesse uma posição. Mas não me 

falou nada nesses últimos quinze dias aí.  

CARLOS: Acho que a gente vai dançar naquilo ali viu. 

ANDRÉ: É, mas eu acho que vale a pena brigar judicialmente porque, assim, tem pleito entendeu. Tem condições. 

Ainda mais com o condomínio não deixando a gente nem usar a piscina, cara. Entendeu. É um absurdo chegar você 

lá com a BETH lá hoje pra tomar uma banho de piscina, fazer as pazes lá não tem como. Não pode? Não! Mas eu 

pago o condomínio mais caro daqui do prédio. É, mas não pode usar. Não tem cabimento entendeu. Participar de 

rateios de coisas que a gente não pode sequer usar que não tem direito entendeu. 

CARLOS: É. Eu acho muito injusto isso aí. 

ANDRÉ: É muito injusto.  

CARLOS: É. 

ANDRÉ: Fora isso, assim, tem os caras lá que ficam sondando né. Acho que tem um monte de gente esperando ver 

se esse negócio que a gente montou lá vai dar certo. Pra poder comprar a loja com aquilo dentro né. 

CARLOS: E como é que tá lá?  

ANDRÉ: Ah ficou lindo, CARLOS. A loja ficou linda, ficou com alma. Sabe o que eu combinei com a moça lá, do 

(ininteligível), a esposa do meu vizinho que me trouxe todo esse negócio, essa possibilidade de negócio aí. Eu 

combinei com ela de eu pagar a ela mil reais por mês por seis meses e ela trabalha lá mais ou menos um período 

integral, assim, sei lá, enquanto não tiver cliente ela tá abrindo um pouco mais tarde, mas quando tiver ela vai acabar 

tendo que abrir nove né. 

CARLOS: Entendi. 
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ANDRÉ: A gente vai tentar essa empreitada por seis meses. Claro, eu vou tirar do meu bolso essa grana, mas com 

a expectativa de que em seis meses o negócio decole né. 

CARLOS: É. 

ANDRÉ: Teve alguns lances muito legais por causa dos contatos, assim, das pessoas que a gente vem fazendo. 

Teve um ator da malhação que precisou de um cara de designer né e ele acabou usando esse meu vizinho e aí o 

meu vizinho se reuniu com ele lá no escritório, falou do escritório pra ele. Ele falou: pô, que ideia irada. Pô, eu mesmo 

penso em ter, em alugar um espaço aqui, porque eu tô pensando em fazer uma parte da...de um curso que ele tava 

pensando em montar lá. Aí falou pra caramba, esses caras “famoso” fala muito, faz pouco né. Mas foi lá na loja, 

gravou um vídeo lá, publicou no Instagram dele lá com três milhões de seguidores. Falou o endereço, falou onde era, 

então, assim, uma puta publicidade de graça né. 

CARLOS: É. 

ANDRÉ: E aí o negócinho tá lindo. Eu acho que você vai chegar lá vai adorar. Agora tem que botar cliente pra dentro, 

CARLÃO. Basicamente isso né. 

CARLOS: É, mas como é que a gente vai divulgar esse negócio, cara? 

ANDRÉ: É, tá sendo divulgado, assim, eu já fiz trinta mil flyers né, que são aqueles papeizinhos. Muito bem-feitinhos, 

todos eles. E aí a gente têm distribuído eles pela Barra né. Pelos condomínios em volta.  

CARLOS: Aham. 

ANDRÉ: Eu digo condomínio em volta ali é o quê? É o Atlântico Sul. É o Barra Maris. A gente agora vai...o RODRIGO 

mesmo vai distribuir em alguns lugares que ele botou o mapa, tipo assim, sei lá, no Downtown, em alguns outros 

condomínios em volta ali perto da gente. É a galera dali que vai acabar usando aquele espaço né, CARLÃO.  

CARLOS: É. 

ANDRÉ: Eles com a loja aberta lá desde segunda-feira já tiveram algumas pessoas indo lá, mas ninguém chegou lá 

pra contratar. Vai muita gente curiosa: ah, queria ver como é que é. Queria conhecer as salas, os espaços. Já tá tudo 

montadinho entendeu? 

CARLOS: É. O que falta é cliente né, cara. 

ANDRÉ: É. E a internet na verdade. Tá assim, eu abri a loja e tudo mais, mas a gente não conseguiu ainda instalar 

uma internet lá. 

CARLOS: Entendi. Mas não é melhor a gente trazer a internet primeiro e depois buscar cliente ou? 

ANDRÉ: Não, não. Seria melhor fazer a internet primeiro e depois buscar cliente. CARLÃO, eu tô pra instalar internet 

lá tem um mês, tem quase dois meses, velho. Meu irmão, você não faz ideia da penúria que eu tô pra conseguir pagar 

pra ter internet lá. É uma coisa assim, praticamente um milagre dos orixás, assim, é uma coisa inacreditável, velho. 

Os caras sequer conseguiram puxar o cabo lá pra sala porque parece que a banda lá do hotel lá, aquele lado lá que 

é nossa loja la, eles desligaram toda parte de internet de lá entendeu. 

CARLOS: E como é que reativa isso? 

ANDRÉ: Aí o hub lá da Net era lá no final do estacionamento. Aí pra puxar fio de lá era, sei lá, tipo assim, cem metros 

de fio. Eram dois rolos de fio gigantes entendeu. E aí eles desistiram de fazer o trabalho. Aí eu pedi pra um cara lá do 

condomínio, da parte de manutenção de lá, que foi lá ver a gente montando a loja, conversou, foi dar uma abelhada 

lá, aí eu falei pra ele: pô, meu irmão, tu não consegue resolver essa parada aí não? Pô, eu te dou um dinheiro. Aí ele 

conseguiu achar um outro lugar com um ponto da Net dentro da garagem mais perto e já deixou o cabo apontado lá 

na sala. Então ele resolveu o problema estrutural, digamos assim né. E lá só tem Net. Não têm outras entendeu. Não 

posso pedir Tim, eu não posso pedir Vivo. Não tem outra. Só tem o diabo desses caras. Daí a gente arrumou um cara 

lá da Barra lá que ele fazia, ele instala via rádio, sei lá, um esquema diferente, pra que, sei lá, mil pratas só pra eles 

instalar o sinal lá. A Net é duzentos.  

CARLOS: E a mensalidade quanto é que é? 

ANDRÉ: Cento e sessenta. Eu tô pegando uma internet. Cento e sessenta.  

CARLOS: Cento e setenta. 
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ANDRÉ: Sessenta. Um, meia, zero. Eu tô pegando a internet de banda larga né. De sessenta mega pra poder atender 

a galera lá sem problemas eu acho. Vai dar certinho. 

CARLOS: É, cara. Eu acho que tá bem encaminhado né.  

ANDRÉ: Não, tá muito bem. Eu vou te falar, se você acompanhar nos jornais. Se você ver falou no Fantástico outra 

vez. Têm falado em muitos canais assim, tipo GNT, aquele SA, empresas SA lá. Aquelas reportagens de negócios 

novos. Mundo SA né que chama, do canal da Globo News. Eles têm feito muita matéria sobre esse tipo de espaço 

que chama escritório compartilhado né. 

CARLOS: É. Isso tá... 

ANDRÉ: Então assim, como negócio, CARLÃO, eu não ouvi uma pessoa. Já tiveram...já teve empresário lá, já teve 

nego grande lá olhando, falando...bá, bá. Nenhum falou assim: porra, que negócio merda. Escolheram mal. Acho que 

a gente tá certinho no negócio. Tá no momento. É o negócio do momento. Tá na moda pra caramba. Eu acho que 

pro nível brasileiro, e aí, infelizmente né, acho que nego é muito burro aqui ainda pra entender o que que é escritório 

compartilhado. Então acho que, na verdade, parte da falta de sucesso e atribui a nego não saber o quê que é né. As 

vantagens que é o cara ter um lugarzinho lá. Eu acho que muita gente não sabe o quê que é, entendeu. Que o cara 

pode alugar a sala dele lá, a mesinha dele lá, usar, e ter a empresinha dele rodando autônoma. Eu acho que nego 

não sabe muito bem o quê que é isso. É um negócio meio novo, mas tá na modinha da Globo. A Globo tá ajudando 

o negócio, sem querer, a crescer pra gente aí. Porque eles têm...tá no xodozinho deles lá.  

CARLOS: Entendi. 

ANDRÉ: Eles têm falado muito disso. E botar na internet, no Youtube , você vai ver várias reportagens que tiveram 

essa semana sobre isso. A contadora mesmo me falou: porra, mandou bem pra caramba, escolheu bem o negócio. 

Todo mundo falando disso. Que legal. “Vamo” ver. Acho que, como negócio, tá certo. Não lucra muito, mas se a gente 

baixar o condomínio vai lucrar uns seis, sete mil, né. Tá bom. 

CARLOS: É. Agora, se tudo isso não der certo? Eu tô otimista, mas... 

ANDRÉ: Se tudo isso não der certo eu me fudi em trinta mil mais ou menos né. Mas aí eu tenho as cadeiras e umas 

divisórias lá. Sei lá que diabo eu vou fazer com aquela merda. E a gente vai ter a loja lá saindo no pau com condomínio 

lá pra pagar e ver que diabo vai, se eles vão penhorar a loja, vão mandar pra leilão e não sei o quê. Tudo uma novela 

lá pra gente ver que diabo vai acontecer com aquilo lá. 

CARLOS: Isso pega mal né, mas... 

ANDRÉ: É o que dá pra fazer no momento. 

CARLOS: Hã? 

ANDRÉ: É o que dá pra fazer no momento. 

CARLOS: É.  

ANDRÉ: É o que tem pra hoje. Eu, CARLÃO, sinceramente, eu vou te falar. Analisando assim o que a gente fez até 

aqui. Considerando a possibilidade do homem da capa preta não fazer nada né... 

CARLOS: Aham... 

ANDRÉ: A gente fez uma merda com o GUINLE né. A gente nunca deveria ter vendido o GUINLE e dane-se né. 

CARLOS: É. 

ANDRÉ: Mas eu acho que seria contar com uma coisa que, na dúvida, é melhor não ter.  

CARLOS: É. 

ANDRÉ: Tá? Eu continuo achando isso. Diante de toda contingência né? 

CARLOS: De que o GUINLE foi uma boa né? 

ANDRÉ: É. Diante de toda contingência, havendo o problema, né, havendo alguma coisa. O problema é lidar com o 

“havendo”. Ah, vai acontecer, não vai acontecer, né? 

CARLOS: É. 

ANDRÉ: Acontecendo, essa, sem dúvida, foi a melhor solução.  

CARLOS: É. É. 
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ANDRÉ: Garantir um conforto por um período bom aí. Vida que segue. 

 

 

(trecho a partir de 17min46s até 18min42s) 

ANDRÉ: Uma notícia muito boa que aconteceu semana passada foi a questão do apartamento seiscentos e 

dezenove. 

CARLOS: Hmm. Sei. O quê que tem? 

ANDRÉ: O apartamento seiscentos e dezenove andou pra frente lá aquela questão dos vinte e cinco por cento. 

CARLOS: Entendi. Andou pra frente? 

ANDRÉ: Andou pra frente.  

CARLOS: É. O quê? O cara tá disposto a pagar? 

ANDRÉ: Então...o juiz lá de São Paulo mandou fazer o leilão dos vinte e cinco por cento. 

CARLOS: Entendi. 

ANDRÉ: Entendeu.  

CARLOS: Aí isso...aí vamos dizer que uma pessoa ganhou o leilão dos vinte e cinco por cento. Como é que fica a 

situação? Alô? 

ANDRÉ: Pera aí, CARLÃO, rapidinho. 

 

(trecho a partir de 19min25s até final da ligação) 

ANDRÉ: Deu, CARLÃO. 

CARLOS: Fala. Vamos supor: vai ter o leilão, tá. Aí... 

ANDRÉ: Vai ter o leilão. Aí o GUSTAVO vai lá e vai arrematar os vinte e cinco por cento. Essa é a estratégia que a 

gente traçou com o advogado que tá acompanhando o processo lá de São Paulo na semana passada. O GUSTAVO 

vai arrematar os vinte e cinco por cento na segunda praça. Que aí vai cair pra cinquenta por cento o preço do negócio. 

CARLOS: Aham. Entendi. E como é que fica a situação? 

ANDRÉ: E aí ele vai lá, vai arrematar. A gente...então ele tem que tá com grana na mão pra fazer o negócio acontecer. 

Ele vai fazer. A gente falou que vai fazer. O que é ótimo né. 

CARLOS: Entendi. 

ANDRÉ: Ele demonstrou, assim, total vontade..pá...me pediu pra ir eu lá. A gente reuniu, ligou pros caras lá em São 

Paulo, conversamos com eles. Alinhamos aí a ideia do que fazer e beleza. 

CARLOS: Tá. E você acha que ele... 

ANDRÉ: Então, assim, aí com isso, com os vinte e cinto por cento, entrando no lance dele.  

CARLOS: Entendi. 

ANDRÉ: Ele falou pra mim lá e aí eu vou honrar aquele contrato que a gente tem de transferir os vinte e cinto por 

cento pra você. 

CARLOS: Entendi. 

ANDRÉ: Tomara né. 

CARLOS: Você acha que ele tá agindo honestamente? 

ANDRÉ: Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Eu não tinha, CARLÃO, eu tô vivendo igual a 

você periférico tá. Eu não tô no meu dia a dia indo no escritório lá do GUSTAVO tá.  

CARLOS: Mas as portas estão abertas né? 

ANDRË: Mas as portas estão sempre abertas e eu tenho ido mais por mim. Menos por mim do que por ele. Porque 

por ele eu iria mais. Tinha até me botado nuns trabalhos novos lá. Lembra que eu falei de um gringo que eu fiquei 

rodando ali uma semana passada nã, nã, nã...esse cara tá trazendo aí uns trabalhos. Ele tá me botando nas fitas, 

assim... (ligação cai) 
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CARLOS BARBOSA x ANDRE PAZZA 

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

(21)965897838  17/08/2017 20:12:54 00:28:59 87550246 

TRANSCRIÇÃO  
 

(trecho a partir de 2min28s até 3min27s) 

CARLOS: Ah..outra coisa: o negócio da loja lá chegou um oficial de justiça tá. 

ANDRÉ: Aonde? 

CARLOS: Eles devem ter ido na, não sei, ou Barão de Jaguaripe. Aí acabaram de me mandar o seguinte (ininteligível) 

por causa do condomínio. 

ANDRÉ: Aham. Claro. 

CARLOS: Eu acho que não vai ter muito o que fazer não, cara. Eu não vou ficar gastando... 

ANDRÉ: Dinheiro bom em coisa ruim. 

CARLOS: Em coisa ruim. Tá? 

ANDRÉ: Não. Beleza!  

CARLOS: Aí vai pra leilão... 

ANDRÉ: Vamos receber isso aí na ação ou o quê que ele fez? Ele deixou a intimação lá ou se vai voltar. 

CARLOS: Eu não sei exatamente o quê que é. Meu pai me mostrou. É uma intimação por falta de pagamento... 

ANDRÉ: Sim. Do condomínio lá. 

CARLOS: Vai à leilão, tá. E eu não vou pagar porque eu não quero...aquilo lá não tem, como se diz, futuro tá. 

ANDRÉ: Tá. 

 

(trecho a partir de 4min07s até 7min36s) 

CARLOS: Ai eu tentei, eu peguei esse celular essa tarde. Eu tentei falar..eu pedi pra falar...que falassem com o doutor 

FRAGOSO, mas eu não consegui não. Então na semana que vem vou falar. 

ANDRÉ: Pra avisar ele do ocorrido.  

CARLOS: É. Do ocorrido. E eu tô inclinado a mudar a minha postura em relação aos acontecimentos que tão 

ocorrendo porque vai acabar. Eu acho que talvez não haja mais tempo de voltar atrás da minha posição entendeu? 

A gente pessoalmente conversa entendeu? 

ANDRÉ: Aham. 

CARLOS: “Vamo” ver aqui se eu posso fazer alguma coisa. Sei lá. Falar. Não sei. Porque o tempo tá passando e 

nada entendeu? Ai daqui a pouco sei lá, cara, eu tô muito chateado com isso aí. É pra “tá” né? Entendeu. 

ANDRÉ: Claro. Não é um assunto (ininteligível) 

CARLOS: É. Coisa muito injusta. E eu tô querendo saber desses dinheiros que foram gastos se sobrou alguma coisa. 

Quanto sobrou.  

ANDRÉ: Claro. 

CARLOS: E se puder reaver. Porque a minha situação tá cada vez pior porque eu não recebo salário. Eu pago tudo 

daquela...um ano e pouco...não, dois anos. 

ANDRÉ: Lá na conta de trading de apartamento agora tinha sessenta. Tem sessenta...(ininteligível)...uns trinta que 

tem agora lá.. E eu depositei trinta em julho né? Pra você fiz vários depósitos. Cinco, cinco, depois mais cinco, cinco, 

depois mais um de dez.  

CARLOS: É né. 

ANDRÉ: Aí deixei lá na conta uns trinta. Daí...na verdade deixei na conta..é..uns vinte e pouco aí depois eles 

depositaram o aluguel desse mês, mas lá tá quase tudo certo. A menina do aluguel que paga as coisas lá, que sempre 

faz, tá de férias. Ela termina as férias em final de agosto né. Aí eu tô ligando lá com a chinesa lá que tá meio que 

explorando lá os assuntos dela. Cobrei isso daí. Atrasado mesmo tinha um reembolso de quatro mil e pouco. Dava 

mais uns onze que tava atrasado aí.  
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CARLOS: Entendi. 

ANDRÉ: E é isso. O resto tá entrando normal. 

CARLOS: Porque eu tenho que segurar as pontas aí até...que eu tô pagando. 

ANDRÉ: É. Dali eu só tiro o...passei  (ininteligível) os reembolsos pra ele. E dali eu tô tirando ali pra gastar é só 

adiantado as minhas coisas e as coisas que sobrariam do apartamento. Agora não vai pagar mais nada do 

apartamento a partir desse mês né. O que eu pago das minhas coisas lá é luz, o colégio do BE e o condomínio daqui. 

E é como eu tô vivendo nesses meses aí. 

CARLOS: Entendi. 

ANDRÉ: E só. Não fiz retirada nenhuma. Não tirei dinheiro nenhum pra mim de lá. Não mexi nunca em nenhuma 

grana de lá pra mim. Só pago conta mesmo.  

CARLOS: Entendi. 

ANDRÉ: Aí de vez em quando compensa o IPTU que, sei lá, que não pode pagar lá no site do Itaú Empresa. Daí eu 

paguei com dinheiro da minha conta. Mas enfim, porque eu tava pagando o colégio do BE lá...então é só fazer esse 

encontro de contas aí se achar necessário, mas é bem fácil de verificar tudo no extrato né. Não tem saque não tem 

nada. As transferências e saques de lá foram só pra tua conta.  

CARLOS: Tá bom.  

  

(trecho a partir de 9min29s até 13min17s) 

CARLOS: Eu quero conversar com o doutor FERNANDO se tem alguma coisa que possa ser feita que até andei 

querendo fazer pra melhorar a minha situação, cara. Que daqui a pouco o tempo vai passar e eu vou, sei lá, vou ter 

um problema e eu não quero ter entendeu. Se eu ainda posso evitar esse problema entendeu. 

ANDRÉ: Eu acho que você não tem como fazer nada disso que o senhor tá falando. É a minha opinião, mas eu não 

sei o doutor FERNANDO né.  

CARLOS: Entendi. 

ANDRÉ: Acho que a sua única opção que a gente já vasculhou, pesquisou, olhou, falou é a que você tá. 

CARLOS: Esperar. 

ANDRÉ: Exatamente.  

CARLOS: É cara.  

ANDRÉ: Porque mexer em coisa que você não sabe. É falar coisa que você talvez nem precisa falar nada porque 

ninguém sabe de nada. Aí acaba se afogando e se enforcando né. 

CARLOS: Entendi. 

ANDRÉ: A forca é aquela coisa lá já...a gente sabe que existe uma possibilidade enorme de um problema já ter sido 

identificado. Mas um problema, uma coisa pontual, uma situação que tem ainda argumentações, defesa e um monte 

de coisa pra fazer e ponto. Só isso. Só um problema pra resolver. Talvez você se mexer, falar e buscar e fazer alguma 

coisa você levanta, sei lá, outros problemas que nem existem, que nem são problemas agora e vai ter que lidar com 

uma situação muito pior. 

CARLOS: No que você presenciou, amenizou um pouquinho a coisa né? 

ANDRÉ: O que eu presenciei era relacionado a uma coisa que não tinha a ver com você.  

CARLOS: Eles tão verificando qual é o meu... 

ANDRÉ: Era uma pessoa que tava num lugar lá que podia dar uma contravenção.  

CRALOS: Entendi. 

ANDRÉ: Só. Não era uma coisa com você.  

CARLOS: Entendi. 

ANDRÉ: Mas de qualquer jeito as pessoas que tavam ali envolvidas provavelmente também podem estar envolvidas, 

né, nas coisas que realmente...na coisa que realmente existe contra você.  

CARLOS: Entendi. 
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ANDRÉ: Aí o mesmo sentimento que eu tive da parte que pode tá relacionada a isso que era lá o procurador lá né eu 

não senti em nenhum momento aquele sangue nos olhos persecutório do tipo: essa é a figura que eu tô atrás de 

resolver o problema. Nem de perto assim.  

CARLOS: Ele é o coadjuvante. 

ANDRÉ: Coadjuvante total. E eu acho que é exatamente a pessoa que você deveria ficar.  

CARLOS: Entendi. 

ANDRÉ: Quanto mais coadjuvante, melhor. É isso. É isso o que eu acho. Isso é o que você já ouviu junto comigo do 

doutor, né, e do outro doutor. Mas eu...conversar com o doutor e falar com ele o que aconteceu acho altamente 

relevante né. Até eu fiquei surpreso né com essa história toda aí e até vai ficar mais perto de você, estar dia a dia. A 

outra parte é escutar ele né, sei lá. Acho que é ele que tem que dar pitaco nisso, não sou eu. Eu não tenho que dar 

pitaco nisso. Eu tô te dizendo só a minha opinião. A minha humilde opinião falando com você como um amigo, não 

como um cliente da minha área do direito. Que não é essa a minha área de direito.  

CARLOS: Tá. 

ANDRÉ: Eu tó só palpitando. Mas é importante eu lhe falar. 

CARLOS: Tá.  

 

(trecho a partir de 15min58s até 16min47s) 

ANDRÉ: Isso aí não tem como continuar, pô, mas eu acho que todo o esforço, seja qual for, é válido. Até vender o 

apartamento. De verdade pô. Se for pra evitar de..e melhor ... 

CARLOS: Mas ela vai vender... 

ANDRÉ:  E vida melhor pra vocês. 

CARLOS:...fica tudo pra ela. 

ANDRÉ: Não. Ela não. Isso que eu fiquei preocupado ontem, por isso que eu fiquei falando com ela. Eu não tô aqui 

de bobeira né. Parte do meu contato com ela lá é técnico né. Nada tá sendo falso nem nada, claro, eu gosto da BETH, 

mas de qualquer jeito eu não posso deixar ela voando por aí e falando com qualquer um né e tomar alguma atitude, 

apesar de ela poder. Mas ela não tá nem fazendo tá, é só aquele jeitão dela de falar que tá ofendida por ela não poder 

ir aí no hospital te visitar. É basicamente isso. 

 

 

(trecho a partir de 23min52s até 26min23s) 

ANDRÉ: Caramba, CARLOS.  

CARLOS: É isso. Tô com a boca toda fudida. 

ANDRÉ: Não, vai passar. Eu acho que assim, eu vi os exames seus na segunda. Eu vi o cardio, eu vi aquela a ultra, 

tava tudo joia. Não sei se depois ali ontem e hoje veio algum outro exame ruim, mas tava tudo muito bem. Continua 

assim os outros exames? 

CARLOS: Não. Tá tudo joia. 

ANDRÉ: Ah, então tá ótimo. Ah, e a depressão? Mas a depressão é muito séria viu! É uma coisa muito séria. É uma 

coisa muito séria. Eu não imaginava que fosse tão séria. Achava que era aquela coisa: ah, nego fala isso, mas não é 

de verdade. 

CRALOS: É. 

ANDRÉ: Porra nenhuma. Eu mesmo acho que eu tenho um grau de depressão baixo, talvez não tão elevado quanto 

o senhor tá, mas sempre falam que todo mundo tem né. Mas eu mesmo acho eu hoje tô um pouquinho mais do que 

eu deveria estar.  

CARLOS: Depressão? 

ANDRÉ: Mas está tudo sob controle eu acho. 

CARLOS: É isso. 
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ANDRÉ: Porra, CARLÃO, aguenta firme aí, cara! 

CARLOS: Não. Tô aguentando. 

ANDRÉ: Aguenta firme aí. O negócio lá da loja eu preciso pegar essa intimação. Você tem como me entregar isso aí 

amanhã lá? Tirar uma foto? 

CARLOS: Eu vou pegar com o meu pai. 

ANDRÉ: Tá. A gente se encontra (ininteligível) eu vou lá e tiro uma foto. 

CARLOS: É isso. 

ANDRÉ: Aí a gente age nisso aí. Esse processo é bom. Dou entrada. A gente entra lá embargando. Faz uma briga 

boa lá com eles. Brigar, pedir lá dentro pra baixar o condomínio. 

CARLOS: É. Mas eu queria...eu prefiro mesmo levar pro ERON e entregar o dinheiro (???)...entendeu. 

ANDRÉ: Sim. Agora o rolo vai começar, é normal. A loja lá tá rodando, tá aberta. Ainda não “temo” nenhum cliente, 

mas nego tá indo. Tá perguntando preço. Daqui a pouco vai aparecer alguém pra ficar. Parece que semana que vem, 

na terça-feira, vai um cara que já vai alugar uma mesa, e o negócio tá lá. Tá vivo. Tá aberto todo dia. Tá com a 

internet. Eu tô lutando agora pra conta de luz ficar no meu nome lá. A gente tá com um contrato de luz, mas tá com 

luz na sala, mas daqui a pouco vão cortar.  

CARLOS: Entendi. É isso, cara.  
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