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Telegram Backup
Dialog with
Back to the overview

9 JUL 15
19:16:08  Prezado. Procede esta notícia de que AY tem informações sobre beto richa e o abi?
19:29:16 Deltan  Não procede
19:29:16  bem vindo ao telegram!!
19:29:32  Chequei essa notícia com a PF e a PGR também, além dos colegas daqui
19:29:56  Nos grupos de telegram em que todos participam
19:30:00  Há uns dias
19:32:40  Sera que ele não falou somente aos promotores de justiça? Parece que ele andou depondo para o
caso olvepar.
19:33:16 Deltan  Não tenho essa informação... quer que eu cheque?
19:34:00  Acho que seria interessante para saber o que está acontecendo
19:35:12 Deltan  Vou checar com os advogados, é o caminho mais curto
19:35:52  Obrigado
19:36:04 Deltan  Ah, o proprio promotor de Londrina também tava atrás disso...
19:36:16  Mas como Olvepar é aqui estarei checando de todo modo

10 JUL 15
11:17:08  Levantei o negócio... nem o advogado sabia, mas acabou descobrindo e o pior é que o Diogo tinha
ouvido, viu nos grupos minha pergunta, mas não respondeu porque achou irrelevante já que não temos nada concreto para
trabalhar... Aí vão as informações:
11:25:38  Na conversa na PF, o YOUSEF falou o seguinte e diz que não reduz a termo nada pq só ouviu dizer:
1) ABI é operador do BETO RICHA há tempos. Diz que conhece Abi e cresceu com ele e que ele opera em quase todos os órgãos
estaduais. Somente no Porto de Paranaguá quem controla seria outro operador, JOSE RICHA FILHO, irmão do governador. 2)
Perguntado como ele operava, YOUSSEF desconversou, falando que não sabia. Perguntado sobre ARMANDO SAKS, do VALDIR
DEBIS, de FOZ DO IGUAÇU, e da loja de ferragens do SAKS no PARAGUAI, ele falou tão somente: "é por aí mesmo". Disse
também que havia um esquema de mandar dinheiro pro oriente médio, que o ABI tem uma ascendência no oriente médio. 3)
Sobre BETO RICHA, falou o seguinte: "O que você acha que o BETO tava fazendo com o ABI, o andre ESTEVES (dono do BTG
PACTUAL) no helicópetro em SP que quase caiu? Deu a entender que o BETO tinha um esquema com o ESTEVES do PACTUAL, o
que trouxe à baila o fato de que o PARANA PREVIDENCIA investiu em fundos do PACTUAL, e ele disse: " tem isso e muito mais";
4) Em seguida, um advogado interveio e falou: "Voce quer pegar o BETO? vai atrás do MARIA MUELLER. É o segundo operador
do BETO." Deu a entender que MUELLER e ABI "disputavam" a operação do GOVERNO. Disse que o MUELLER opera na SANEPAR
por intermédio de seu genro, um tal de MICHAELIS. 5) YOUSSEF falou que o DALTON AVANCINI pagou propina ao BETO RICHA
para ficar com o METRO de CURITIBA.
11:25:38  Vou passar isso, como info de inteligência, pro MP PR.
12:42:44  Ok. Agradeço. Tem um processo de quebra de sigilo de empresas do muller com o diogo.

13 JUL 15

08:19:36 Deltan  

08:19:36  
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08:19:36  

08:19:36  
08:26:36  Tenho falado que querer tirar um governante é adotar a péssima teoria da maçã podre no sentido
inverso. Digo que corrupção não é problema de um governante, mas do sistema. Por isso precisamos das 10 medidas.
08:28:12  Agora estou intensificando as 10 medidas. Juntei 30 colegas no país pra isso, que estão começando
a trabalhar, e está criado um movimento da sociedade civil. Vou viajar pra pregar as 10 medidas pra algumas capitais até rs. Se
isso não acontecer, passará a LJ, acabará como o Banestado ou quase como, e tudo fica igual. É como diz o artigo que Vc me
mandou
22:59:20  Caro, só pra lembrar, qdo puder assinar...
https://secure.avaaz.org/po/petition/AO_CONGRESSO_NACIONAL_PEDIMOS_A_APROVACAO_DAS_10_MEDIDAS_CONTRA_CORR
23:28:55  Prezado assino amanhã de manhã ok?
23:33:32 Deltan  shou, obrigado!

24 JUL 15
02:44:13  21h ainda não havia saído nada. Da conversa com a juíza auxiliar, a Lindora acha que ele só vai
decidir amanhã (hoje, sexta feira). Ela está acompanhando.

29 JUL 15
19:47:48  Caro Juiz, segue a indicação referente às testemunhas. Roberson se comprometeu a desistir em
audiência quando um depoimento for parecido com o seguinte e tiver sido suficiente...
19:47:48  1. ALEXANDRE AMARAL DE MOURA, apareceu em dolar cabo com o Bernardo (depositou na conta
do PRC); 2. AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, cartel; 3. BEATRIZ GEMMA GEIGER SARMENTO PIMENTEL, secretária do
Rogério Araújo (participação muito intensa no cotidiano do RA); 4. CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA (vulgo Ceará), fazia
cabos com AY no interesse da BRASKEM e CNO; 5. DALTON DOS SANTOS AVANCINI, Cartel e Vitória; 6. DIEGO DA SILVA
MOTTA, aparece nas transações da CNO no exterior; 7. EDUARDO HERMELINO LEITE, Cartel e Vitória; 8. JULIO GERIN DE
ALMEIDA CAMARGO, falar sobre Consórcio TUC (TOYO) e propinas para PRC e DUQUE; 9. LEONARDO MEIRELLES, operações de
dolar cabo com o AY; 10. MARCOS PEREIRA BERTI, cartel (Marcio e Rogério); 11. RICARDO RIBEIRO PESSOA, corrupção (obras
da UTC e CNO em consórcio); 12. WALMIR PINHEIRO SANTANA, corrupção (obras da UTC e CNO em consórcio); 13. AURO
GORENTZVAIG, foi prejudicado com negócios escusos da BRASKEM; 14. RAFAEL ANGULO LOPEZ, dolar cabo e recebimentos em
dinheiro, negociava diretamente com Alexandrino; 15. EDUARDO KANZIAN, executivo da Hochtief (vai atestar a atuação forte
do Paulo Boghossian) 16. MARIA CRISTINA PONCHON DA SILVA, executivo da Hochtief (vai atestar a atuação forte do Paulo
Boghossian) 17. PAULO AUGUSTO SANTOS DA SILVA, executivo da CC (vai atestar a atuação forte do Paulo Boghossian) 18.
LUIZ ANTONIO SCAVAZZA, depoimento bom da CIA sobre pressão da sede (Diretorias responsáveis) 19. SERGIO DE ARAÚJO
COSTA, fala sobre diversas irregularidades na contratação; 20. SERGIO DE SOUZA ALBUQUERQUE, também fala sobre
irregularidades; 21. WILSON CARVALHO MACEDO, coordenador da CIA 22. CARLOS ALBERTO CARLETTO, depoimento bom na
CIA 23. GERSON LUIZ GOLÇALVES, coordenador da CIA 24. HEYDER DE MOURA CARVALHO FILHO, depoimento bom na CIA 25.
PEDRO ARAMIS DE LIMA ARRUDA, coordenador da CIA 26. FRANCISCO PAIS, prestou depoimento bom perante a PF sobre a
pressão do PRC para a aprovação do contrato; 27. GUILHERME PONTES GALVÃO FRANÇA, diretamente envolvido na negociação
(informou a BRASKEM sobre a primeira decisão da Diretoria); 28. HELIO SHIGUENOBU FUJIKAWA, secretário geral da Diretoria
Executiva 29. JOSÉ RAIMUNDO BRANDÃO PEREIRA, participou do processo de negociação da NAFTA

20 AUG 15
23:39:44  APAJUFE CONTRA A CORRUPÇÃO http://youtu.be/eH2lXRNsAxo
23:40:04  Amo a APAJUFE e a ESMAFE!!!!!

3 SEP 15
00:41:04  Caro, quando seria um bom dia e hora para reunião com a PF, aí, sobre aquela questão das
prioridades? Sua presença daria uma força moral nessa questão da necessidade de priorização e evitaria parecerr que MPF quer
impor agenda
12:18:30  Sem tempo para reuniões nesta ou na próxima semana

14 SEP 15
16:53:02 Deltan  Ok... fizemos com a PF e eles concordaram
16:54:16  Ajustamos uma data para prisão do José Antunes e, caso deferida, a do João Augusto Resende, por
questões operacionais: dia 23 de setembro. Caso Vc não tenha condições de decidir antes disso, adiamos. Caso decida, pelo sim
ou pelo não, melhor...
19:46:40  Despachei pela manha os dois casos. Rezende so a temporaria. Acho que para a preventiva a prova
precisa melhorar.
20:07:04 Deltan  Obrigado por informar!
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15 SEP 15
16:04:50  Faltou smj copia do acordo no 504596236
18:51:20 Deltan  Ok
18:52:04  Estou em SP, mas pedi pra alguém ver isso já
23:41:36  Não sei se te avisaram, mas foi juntado

16 SEP 15
12:42:44  Quem especificamente esta mais a frente da acao penal do andre vargas?
14:05:24 Deltan  Diogo Castor (Orlando está no mesmo grupo). Se quiser algo específico, posso repassar ou
providenciar, mas fique à vontade pra contatar diretamente
14:05:36 
14:05:44 

22 SEP 15
17:16:14  Caro juiz, tem notícia da chegada do caso Pasadena? Consta que foi remetido pra cá
17:16:14  Remetido em 20/08/2015 oficio 0044.000679-5/2015.
19:11:12  Vou verificar

23 SEP 15
11:21:36  Veio. Sera entregue ao mpf hj ou amanhã

6 OCT 15
16:09:24  Ver despacho no 504896766
16:26:31 Deltan  Ok
16:26:50  Já vi. Vou pedir pro Diogo juntar já
16:28:04  Falei. disse que fará hoje. Vai aditar também pedindo quebra de umas empresas, parece...

9 OCT 15
12:10:40  Mandei email urgente

16 OCT 15
11:46:32 Deltan  Caro, STF soltou Alexandrino. Estamos com outra denúncia a ponto de sair, e pediremos prisão
com base em fundamentos adicionais na cota. Se Vc puder decidir isso hoje, antes do plantão e de eventual extensão,
mandamos hoje. Se não, enviamos segunda-feira. Seria possível apreciar hoje?
11:51:08  Não creio que conseguiria ver hj. Mas pensem bem se é uma boa ideia.
12:00:00  Teriam que ser fatos graves
13:32:04  Na segunda acho que vou levantar o sigilo de todos os depoimentos do FB. Nao vieram com sigilo,
nao vejo facilmente risco a investigação e ja estao vazando mesmo. Devo segurar apenas um que é sobre negocio da argentina
e que é novo. Algum problema para vcs?
13:38:26 Deltan  Já respondo
14:35:00  O pessoal até agora pediu pra manter o sigilo do caso de Pasadena, pois pediremos BA. Se quiser
abrir vista, nós nos manifestamos.
16:03:35  Ja foi aberto vista ontem.
20:30:33 Deltan  Pessoal ta fazendo análise criteriosa e vai pedir de mais alguns depoimentos
20:59:04  Os deletados ja sabem que sao delarados ha tempo.
21:48:12 Deltan  Mas a divulgação dificulta BA e especialmente prisão. Eles virão explicar, peticionar, entrarão com
HC etc. Falo sem estudar o caso e repassarei sua consideração
23:53:00  Caro Juiz, seria possível reunião no final da segunda para tratarmos de novas fases, inclusive
capacidade operacional e data considerando recesso? Incluiria PF também

17 OCT 15
08:41:56  Penso que seria oportuno. Mas segunda sera um dia dificil. Terca seria ideal.
10:53:00  A nao ser que seja segunda pela manhã
22:43:54 Deltan  Terça 9am, pode ser?
22:44:00  Ou 10?

18 OCT 15
03:02:28  1030

19 OCT 15
11:41:24  Marcado então? Decretei nova prisao de tres do odebrecht, tentando nao pisar em ovos. Receio
alguma reacao negativa do stf. Convem talvez vcs avisarem pgr.
13:13:44 Deltan  Marcado. Shou
15:47:32  Para informar, soltei dai o cesar rocha.
17:39:49 Deltan  Ok. Ficou ótima a decisão

20 OCT 15
16:59:04  Seria bacana conhecer os procuradores italianos. Eles falam inglês? o melhor dia para mim seria
sexta pela manhã, 1000. Mas posso tentar tambem na quinta, as 1400. Veja se eles podem, por favor.
17:25:24 Deltan  Falam sim
17:25:40  Organizamos pra sexta 10h, sem problemas
18:31:28  Marcado então
19:16:27 Deltan  Ok
19:28:44  Como é o nome do procurador que esteve na mani pulite?
20:51:36 Deltan  Fábio de Pasquale
20:51:56  Processou o Silvio Berlusconi recentemente também

23 OCT 15
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11:24:56  

11:24:56  

11:24:56  

11:24:56  
12:13:52  Grato

28 OCT 15
17:02:48 Deltan  Caro Juiz, os suíços pediram para informarmos sempre que um pedido de cooperação nosso for se
tornar publico ou tenha de tornado público. Como por vezes a decisão de publicidade é do juízo sem pedido nosso, peço
especial atenção para isso, a fim de preservarmos o canal de cooperação. Contamos com sua compreensão
18:50:04  Ok
18:50:43  Algum estremecimento específico?
21:56:12 Deltan  Ode juntou lá pedidos de cooperação que lá são sigilosos. Isso podia colocar em risco a coop se
fosse vazamento e gerou um receio lá. Identificamos que os pedidos estão em processos públicos aqui, o que não gera
problema, e eles pediram para avisarmos nas próximas de for possível. Evita correria. No último fds todos trabalhamos nisso no
sábado, inclusive o suíço

4 NOV 15
18:17:35  Caro, estará de férias em janeiro?
18:29:16  Provavelmente ate o dia 15
18:29:57 Deltan  Obrigado
18:32:04  Vc viu a decisao do evento 16 no processo 5048739-91? A diligencia merece um contato direto
com as autoridades do US.
21:22:08 Deltan  Não tinha visto... creio que não houve intimação nossa ainda. Vamos providenciar...
21:22:16  Obrigado por informar
21:24:24  Colocar US attorneys para trabalhar pois até agora niente rs.
21:25:16 Deltan  kkkk
21:25:24  Eles estão só sugando por enquanto
21:25:32  Hoje falei com eles sobre as contas lá da Ode pra ver se fazem algo rs
21:28:16  Essa agora talvez seja mais simples e talvez mais relevante.
21:30:36 Deltan  Essa é fácil

13 NOV 15
21:43:56  Acabei de publicar no facebook esse texto de uma economista, que compara Mãos Limpas e Lava
Jato, que é fruto de uma palestra minha e foi feito para colaborar com a LJ
21:44:04  147177.docx

14 NOV 15
09:47:04  Ok. Obrigado pelo livro de coletanea de artigos e pela dedicatoria.
09:47:40  Esclareco que tb tenho grande respeito e admiração por seu trabalho
10:48:50 Deltan  Obrigado meu caro. A recíproca é verdadeira, com o reconhecimento de que Vc é um profissional e
acadêmico muito diferenciado pela sua perspicácia que extravasa em diversas áreas. Quando puder, olha o artigo que fiz com
Juliana sobre cadeia de custódia, nesse livro. Talvez seja a coisa mais legal que já escrevi na vida. Aproveitei o que estudei nos
EUA e o que estudei sobre prova e detonamos a importação acritica da teoria.
10:52:43  Ok. O seu sobre ja estava excelente
10:52:47  Prova

17 NOV 15
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12:07:09  Olha está um pouco dificil de entender umas coisas. Por que o mpf recorreu das condenacoes dos
colaboradores augusto, barusco emario goes na acao penal 5012331-04? O efeito pratico é impedir a execução da pena.
12:18:16  E julio camargo tb. E nao da para entender no recurso se querem ou nao alteracao das penas do
acordo?
12:25:08 Deltan  Vou checar
14:07:49  Estamos aqui discutindo o caso. O problema é que o recurso tem uma série de questões objetivas,
factuais e jurídicas, que se comunicam aos corréus não colaboradores. Não houve condenação em relação ao avião. Não tem
como o tribunal rever em relação aos corréus e não em relação ao colaborador. Ou como o tribunal vai reconhecer uma tese
jurídica, como concurso material, para corréus, e não para colaboradores, para os mesmos fatos? Seriam dois direitos no
mesmo caso para os mesmos fatos. Não recordamos ainda se em todos houve recurso em relação a circunstâncias pessoais de
cada um, e teríamos que checar se há risco de que julguem prejudicado o recurso em relação aos não colaboradores, o que
poderia ensejar prescrição, por começar a correr a prescrição da pretensão executória.
14:08:47  Em síntese: não estamos vendo como recorrer só em relação aos não colaboradores em questões
que se aplicam a todos, sob pena de se julgar prejudicado o recurso.
14:09:25  Se não recorrermos das penas dos não colaboradores, há o risco de diminuição de pena também...
14:10:08  É um "catch 22", na linguagem norte-americana. As duas soluções têm problemas. A solução de
recorrer também gera o risco de postergação da solução, porque se quebrarmos acordo do colaborador ele poderá recorrer da
decisão do TRF...
16:49:32  Sinceramente nao vi nenhum sentido nos recursos ja que nao se pretende a alteracao das penas
finais dos colaboradores. O mp está recorrendo da fundamentação, sem qualquer efeeito pratico. Basta recorrer so das penas
dos nao colaboradores a meu ver. Na minha opiniao estao provocando confusão
16:50:20  E o efeito pratico sera jogar para as calendas a existência execução das penas dos colaboradores.
18:44:50 Deltan  Teria tempo para nos receber amanhã 11.30? 25m seriam suficiente
18:45:04  *suficientes
19:12:15  Ok

18 NOV 15
11:19:56 Deltan  Atrasarei 10 minutos
14:52:24  150254.ods
14:52:24  caso ajude em algo
14:52:36  estamos enviando ao S
14:52:40  STJ
15:18:04  Tem certeza de que o Navarro julgou HC do Adir Assad? Achamos apenas uma do Trisotto, que deu
3x2, ref. ao Assad. Estou pegando pra ver o fundamento.
16:26:42  Fizemos pesquisa na imprensa também, e não achamos nada do assad julgado por ele, e também
não achamos nada de mérito julgado pelo Navarro
16:28:11  Posso estar enganado.
16:28:11  Talvez seja liminar
17:12:55 Deltan  FYI
17:12:55  Caros, estou examinando julgamento anterior de HC de Adir Assad, que operou para diversos
políticos. Ganhamos por 3x2. Felix Fischer votou (com Trisotto e Raposo, hoje ausentes) para não dar HC. Gurgel de Faria e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram pela concessão. Jorge Mussi e Ribeiro Dantas não estavam nesse julgamento. Pois bem.
Gurgel de Faria disse que não há periculum libertatis, porque gravidade não justifica prisão e reiteração não foi até
recentemente, porque fatos foram até 2012 e prisão é de 2015. Bom ir afiado para a sessão quanto à atualidade do crime no
caso concreto. Além disso, disse que não há risco para a instrução orque já houve sentença. Reynaldo Soares da Fonseca seguiu
Gurgel de Faria, dizendo que o réu não é mais proprietário das empresas (cessou atualidade), citando ainda o Paulsen do TRF4,
que destacou a falta de atualidade (fatos até 2012). EM RESUMO: IMPORTANTÍSSIMO MOSTRAR ATUALIDADE DO CRIME PARA
OS DOIS, SE NÃO VOTARÃO CONTRA.
17:12:55  Seguem os votos
17:12:55  150368.pdf
17:12:55  150369.pdf
17:12:55  150370.pdf

19 NOV 15
22:30:36  Viu site stj? Voto do min navarro para soltar o condenado ricardo hoffman.
22:47:32 Deltan  HC 331.829 PR, paciente Ricardo Hoffmann Relator rejeitou as preliminares: de não conhecimento
de HC substitutivo; da perda de objeto em face da prolação posterior da sentença. No mérito, votou plea concessão da ordem.
Destacou no voto que, em primeiro grau, MPF opinou pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão.
22:47:32  sim.
22:47:32  Pediu VISTA Min. Felix Fischer, demais aguardam
22:47:32  eu fiz o parecer. No meu entender, trata-se de um personagem secundário
22:47:32  sugeri arbitrar fiança
22:47:32  Minha sugestão: repassar este tipo de informação previamente.
22:47:32  151397.odt
22:47:32  Ok!
22:47:32  alerto, contudo, que foi o único caso recente que opinamos pela soltura.
22:47:32  Ok. Obrigado.
22:47:32  há um caso prioritário que está com vistas para o MP que versa sobre o ZELADA
22:47:32  nós estamos preparando outra denúncia em face dele, tendo em conta que a instrução do primeiro
processo se encerrou. Este HC é prioritário para o meu grupo.
22:47:32  Ok, vamps acompanhar de perto
22:47:32  oq precisar de subsídios, estou à disposição. Em relação a este caso, do ZELADA, especificamente,
existe um relatório de análise novo da PF que demonstra os emails que ele mandou para remanejar recursos
22:47:32  vou providenciá-lo
22:49:24  Nesse caso do hoffman, acho que o mpf pisou na bola em primeira instância com todo o respeito.
Nao é tao secundário assim...
22:49:56  Mas preocupou-me a posicao de soltar mesmo apos sentença
22:51:12  Uma grande pisada na bola alias.

20 NOV 15
10:47:40 Deltan  Quanto ao novo título, o Relator citou o HC 288.716, Rel Trisotto para superar a preliminar dê
prejudicialidade. Entende que se o novo título não agrega NOVOS fundamentos, não há necessidade de novo HC. Não conferi
ainda o precedente. Mas há tb casos da 2ª T do STF no mesmo sentido...
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10:47:40  Há. Teori.
22:51:28  Recebeu o convite pra mesa redonda da CPI do BNDS? Estou pensando em barrigar pra janeiro por
excesso de serviço, até pq será logo após as BAs... Vc já tem posição?
23:08:20  PF também está tentando postergar
23:22:20  Recebi mas devo postergar

23 NOV 15
16:09:40 Deltan  Caro Juiz, segue eproc protocolado hoje ref a buscas e apreensões nos EUA, ref. ASTRA
16:09:40  5057296-67.2015.4.04.7000

24 NOV 15
21:34:48  Resumo do resultado dos julgamentos: HC 332.586/PR, caso Andrade Gutierrez, pacte. Otávio
Azevedo. Relator concedia, de ofício, a ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares. Pediu VISTA Min.
Fischer, demais aguardam. Resumo do resultado dos julgamentos: HC 332.332.637/PR, caso Andrade Gutierrez, pacte. Elton
Negrão de Azevedo Jr. Relator concedia, de ofício, a ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares. Pediu
VISTA Min. Fischer, demais aguardam. RHC 62.176/PR, RCTE PEDRO CORRÊA, Negaram provimento ao recurso, un,
22:33:08  Se mantiverem as prisões dos condenados esta otimo.

28 NOV 15
11:27:41  Prezado evoluiu aquela questão das contas nos US?
14:35:08 Deltan  Está com os americanos que já pediram os docs aos bancos e adiantarão por e-mail assim que
chegarem. Mas serão apenas as transações que passaram pelos EUA. A conta é Suíça. Nesta semana teremos contato com os
suíços, que vêm para cá pedindo extremo sigilo quanto à visita

1 DEC 15
12:09:20  Mantenha-me informado por gentileza.
12:51:37 Deltan  Acabamos de ver a conta. Há muitos pagamentos que entram de contas offshores controladas pela
Odebrecht, incluindo MAINL, uma nova. Muito dinheiro sai também em transações altas de 200, 250, 150 mil dólares, o que é
suspeito, mas eles não têm ainda os proprietários beneficiários das contas de destino
13:05:24  Mas o beneficiário é o JS?
14:36:32 Deltan  Sim. A conta é shellbil
17:07:57  Ok.

7 DEC 15
01:16:51 Deltan  Muito boa a entrevista do Trott. Programei publicação automática em mídia social amanhã à tarde

17:39:53  
17:42:56  Entao. Seguinte. Fonte me informou que a pessoa do contato estaria incomodado por ter sidoa ela
solicitada a lavratura de minutas de escrituras para transferências de propriedade de um dos filhos do ex Presidente.
Aparentemente a pessoa estaria disposta a prestar a informação. Estou entao repassando. A fonte é seria.
17:44:00 Deltan  Obrigado!! Faremos contato
17:45:00  E seriam dezenas de imóveis
18:08:08 Deltan  Liguei e ele arriou. Disse que não tem nada a falar etc... quando dei uma pressionada, desligou na
minha cara... Estou pensando em fazer uma intimação oficial até, com base em notícia apócrifa
18:09:38  Estranho pois ele é quem teria alertado as pessoas que me comunicaram. Melhor formalizar entao.
18:15:04  Supostamente teria comentado com mario cesar neves, empresario, 67 81260405, que por sua vez
repassou a informação até chegar aqui.
18:16:29 Deltan  Posso indicar a fonte intermediária?
18:59:39  Agora ja estou na duvida.
19:00:22  Talvez seja melhor vcs falarem com este mario primeiro
20:03:00 Deltan  Ok
20:03:32  Ok, obrigado, vou ligar

10 DEC 15
14:09:32  Caro, juiz Marcio disse que situação da prisão do Duque fica difícil se não tiver sido denunciadas as
movimentações que ele fez no exterior após a prisão de PRC, e que foram base para a prisão. Disse que te enviou pedido de
informações e seria bem importante que isso constasse. Como há denúncia por lavagem relacionada às movimentações, salvo
engano, bastaria informar.
14:13:20  Respondi no wasapp
17:28:43 Deltan  Enviei por email infos. Não há denúncia sobre fatos posteriores à prisão do PRC envolvendo a
conta, mas sim anteriores.
17:29:12  A menção na denúncia da conta, talvez, já traga algo em que o juiz do STF possa se apoiar dentro
da sua confusão mental rs. Vale mencionar.
17:29:39  Quer que eu cheque a questão do novo pedido de info que não foi recevbido?
17:30:41  Sabe o numero do hc?
17:34:15 Deltan  Não, mas descubro e já envio
18:25:24  Doutor, identifiquei dois pedidos ativos (sem trânsito em julgado) em favor de DUQUE no STF:
18:25:24  HC 131.320 - RENATO DE SOUZA DUQUE, contra decisão do STJ que indeferiu liminar para
libertação do paciente - Seguimento negado. Agravo regimental concluso com relator.
18:25:24  HC 130.106 – RENATO DE SOUZA DUQUE, contra decisão do STJ que indeferiu a libertação do
paciente – pedido indeferido, seguido de parecer ministerial. Conclusos ao relator desde 11/11/05.
18:36:20  STJ SEGUROU AS PRISÕES
18:37:32  FYI
18:37:32  Rogerio - após o voto do relator, vista para Min Fischer
18:37:32  Concedeu ?
18:37:32  Claro
18:37:32  gente boníssima
18:37:32  Ricardo Hoffman: Min Fischer não conheceu (pela manutenção da prisão); Min Reynaldo Idem Min
Mussi Idem Min. Gurgel idem
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18:37:32  cinco a zero?
18:37:32  4X1
18:37:32  sova...
18:37:32  Vencido o relator?
18:37:32  Vencido o relator Ribeiro Dantas
18:37:32  Desculpem tá. Mas chupaaaaaaaaa fiodumaegua.
18:37:32  Ótima notícia!!!
18:37:32  Excelente!! Por que não conheceram???
18:37:32  Não entraram no mérito então??
18:37:32  👍👍👍👍
18:37:32  E o HC do Otavio Azevedo que tinha pedido de vista, vão julgar hoje?
18:37:32  Otavio Azevedo: Min Fischer não conheceu (pela manutenção da prisão); Min Reynaldo Idem Min
Mussi Idem Min. Gurgel idem
18:37:32  4X1
18:37:32  Acabaram de julgar
18:37:32  top....
18:37:32  Ótimo!!!!
18:37:32  Shou!!! Mas por que "não conheceu"?? Não entraram no mérito? Eles falaram verbalmente posição
no mérito
18:37:32  Via de regra, dizem que não conhecem; entretanto, examinam, de ofício, se há ilegalidade do ato
coator
18:37:32  Analisados os fundamentos da preventiva sim
19:16:16  Como eata situação do acordo do pessoal da AG?
19:19:48 Deltan  Até onde sei, aguarda assinatura pelo PGR
19:20:08  Se precisar que confirme com absoluta segurança, vou atrás, mas até alguns dias era isso
19:30:44  Não tem necessidade. Achei que acordo envolvia soltura antes do recesso
19:33:26 Deltan  checarei isso
19:34:08  Nao que eu esteja preocupado.
19:34:20  Por mim podem ficar mais tempo
20:36:32 Deltan  Rsrsrsrs
20:38:08  Pelo que chequei, é provável que sejam assinados os acordos na segunda-feira. Está prevista
liberdade com a homologação (duvido que STF a faça neste ano), mas advogados querem agora mudar para prazo de 6 meses,
o que já estaria expirando. Eles peticionarão ainda, após o acordo, para pedir liberdade por desaparecimento de cautelaridade.
Não adiantamos posição aos advogados sobre isso, mas me parece que é necessário aguardar homologação.
20:38:56  Preocupações: Juiz Marcio adiantou que casos Adir Assad (3x2 no STJ) e Bumlai podem ser
compicadas no STF, isto é, podem soltar rs. Quanto ao Bumlai, acho que mudará de ideia com a denúncia.
21:25:38  Estranho. Assad é lavador profissiow de dinheiro e ja foi condenado. Querem mais o que? Do
bumlai, ha um longo caminho
22:15:56 Deltan  concordo

14 DEC 15
19:43:44  Caro, parece que Assad vai a julgamento amanhã no STF... tendência de ser solto... estamos
fazendo memos
19:44:36  Quanto ao Duque, parece que o Marcio mostrou as info do Juízo e tinham 4 parágrafos, e achou
pocuo... teria que fazer info adicionais mesmo explicando a diferença entre fundamento e requisito pra ele. Querem fazer uma
sessão extraordinária antes do fim do ano para decidir o HC do Duque. Se fizer as info, creio que seguam
19:50:20  Dureza

15 DEC 15
18:44:20  Mandei email

16 DEC 15
19:15:12 Deltan  FYI
19:15:12  Dr. Segue o voto do min. Teori no HC 130.636, que substituiu a prisão preventiva de Adir Assad;
19:15:12  171338.pdf

17 DEC 15
11:14:00  "Há um certo agito pelos corredores da Lava Jato, em Curitiba: quem ficará no lugar de Sergio
Moro, que está saindo de férias? É que sua substituta natural, Gabriela Hardt, vai tirar férias no mesmo período."
11:14:26  Quem fica?
11:31:26  Alessandro da 14, do dia 7-19.
11:33:20  Preciso manifestação mpf no pedido de revigacao da preventiva do bmlai ate amanhã meio dia.
11:37:00 Deltan  Ok, será feito. Seguem algumas decisões boas para mencionar quando precisar prender alguém...
pena que parece que quem emitiu a decisão anda meio estranho:
11:37:01  Olhem isso que bizarro. Marcelo Navarro denegava soltura em casos MUITO MENOS GRAVES e com
muitos menos fundamentos. Ele não substituía sempre com base no argumento de que a pena é superior a 4 anos!!! Vou
selecionar uns acórdãos de casos bem mais fracos ainda, mas segue análise feita aqui e as ementas.
11:37:01  Dr. Deltan, basicamente o Min. Marcelo Navarro, então Des. Fed. do TRF5, manteve a maioria das
prisões preventivas quando apreciou HCs contra as decisões originárias, pelo menos considerando as decisões mais recentes (de
5/2012 até 4/2015). Pelo que percebi, o argumento maior e que se repete é a higidez/idoneidade dos decretos prisionais,
fundados na necessidade da efetiva aplicação da lei penal, na conveniência da instrução processual e na garantia da ordem
pública, e a ausência de irregularidades que pudessem caracterizar coação ilegal. Em praticamente todas as decisões (não
cheguei a ver todas, mas pude ver que em quase todas mais recentes isso se repete) ele denegou o pedido de substituição da
prisão preventiva por outras medidas cautelares aduzindo, dentre outros, que a pena máxima, em abstrato, para o delito em
questão, ultrapassava 4 anos, daí a inadequação aos termos do art. 313, I, CPP. Ele negou a substituição mesmo para crimes
menos graves, como de contrabando (ex.: HC5831/PB). Também em casos em que a pena em abstrato era menor do que 4
anos, ele negou a substituição, aduzindo que o paciente respondia a outros delitos, de maior gravidade, que, na sua visão,
impossibilitariam a adoção de medidas substitutivas ao encarceramento (ex.: HC5785/SE, que tratava de crime de Comunicação
falsa de crime ou de contravenção). Em suma, percebi que a tendência dele foi manter as prisões enquanto esteve no TRF5. Só
para ter uma ideia (não vi todos os processos, pois são cerca de 63 que retornaram pelo critério que usei), em praticamente
todos os mais recentes dele que pesquisei com a palavra-chave “prisão preventiva” (foram 24 que vi), a decisão foi pela
manutenção da prisão e impossibilidade de substituição por outras medidas cautelares, com denegação do HC (isso ocorreu em
22 processos). Em apenas 2 casos ele concedeu o HC, em 1 por excesso de prazo e em outro por excesso no valor da fiança.
11:37:01  172054.odt
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11:37:01  Olhem esses casos, por exemplo: 1) "- Conquanto seja a prisão preventiva revestida de caráter
excepcional, é de ser mantida a custódia, como forma de "garantia da ordem pública" e "para assegurar a aplicação da lei
penal", nos termos do art. 312, do CPP, quando existem sólidos indícios de que o paciente tenha praticado, ou participado, de
delitos extremamente sérios, dentre os quais os que atentam contra o Sistema Financeiro Nacional e o de quadrilha ou bando.";
2) "- A "clonagem" de cartões de crédito e bancários, perpetrada continuamente por integrante de sofisticada organização
criminosa, configura, de modo indubitável, ameaça à ordem pública e à ordem econômica, de modo a autorizar a sua
segregação cautelar."; 3) 6. Segundo o magistrado impetrado, há indícios da existência de um esquema de comercialização
ilícita de cigarros, a impor a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, desaconselhando-se a adoção de
outra cautelar distinta da segregação, visto que também não há prova de que o segregado tenha ocupação permanente, pois de
acordo com a cópia de sua CTPS, o último contrato de trabalho do requerente findou em 12/08/2014, mostrando-se
conveniente a custódia do preso por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal." 4) "4. Deve-
se manter a segregação objeto da presente insurgência, não sendo o caso, sequer, de adoção de medidas substitutivas ao
encarceramento (arts. 282 e 319 do CPP), visto que, dentre outros fatores, a pena máxima, em abstrato, para o crime em
comento, ultrapassa 04 (quatro) anos, daí a inadequação aos termos do art. 313, I, do CPP."
11:37:01  PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO
DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o recorrente, ao que consta
do decreto preventivo, encontra-se a serviço do tráfico e é considerado de alta periculosidade. Tudo leva a crer que faz parte de
grupo criminoso voltado para o tráfico de drogas no Aglomerado Aarão Reis, em Belo Horizonte/MG. Ademais, foram
apreendidos 10 microtubos contendo 8g de cocaína, 9 invólucros contendo 42g de maconha e 4 invólucros plásticos contendo
1,1g de crack, além de R$ 50,00 em dinheiro trocado e uma balança de precisão. 2. Recurso ordinário em habeas corpus
desprovido.(Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 63.158-MG, STJ, 5ª Turma, unânime, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em
03.11.2015, publicado no DJ em 09.12.2015)
11:37:01  Seguem 4 acórdãos dele do TRF
11:37:01  172058.pdf
11:37:01  172059.pdf
11:37:01  172060.pdf
11:37:01  172061.pdf
11:41:13  Pode me mandar o voto do assad no email? Dessas outras decisões tambem no email. Meu celular
tem pouca memoria.
11:50:54 Deltan  Vc não tem telegram no desktop??? É isso que faz ele ser bom!!
11:51:11  Tem o software, que é o que uso, e tem o telegram web
11:51:27  Acessa aqui, daí Vc baixa tudo fácil, e digita bem mais fácil: https://web.telegram.org/#/login
11:51:43  Se ainda assim quiser que eu mande por email, é só dizer que envio
11:53:08  Se pude mandar no email, agradeco. O tico e o teco da informática aqui nao sao muito espertos.
11:56:25 Deltan  enviado
19:06:11  Os votos que enviou do Navarro tornaram-se irrelevantes
19:12:04 Deltan  Ainda bem... mas mostra a cara de pau dele.
19:14:56  Claro nao estou reclamando. Um juiz excelente da região dele e em quem confio totalmente ja
havia confirmado o perfil duvidoso da figura.
20:48:56 Deltan  Pois é... não consigo acreditar nas notas de apoio... quando eu vi as decisões dele, fiquei com
vergonha alheia de quem assinou
20:56:46  Bem meu colega nao assinou

21 DEC 15

11:03:44 Deltan  

5 JAN 16
00:50:20  Dia 28 de março estarão Colombo e Davigo, da Mãos Limpas, no Brasil, para palestra que Maria
Cristina Pinotti organizou, com meu incentivo. Eles gostariam de te dar um livro, e creio que é um excelente oportunidade para
Vc os conhecer. Poderia ser em SP, caso Vc queira ver a palestra deles, ou eles podem vir para Curitiba depois da palestra. Que
tal?
06:43:08  Bem legal. De repente eu consigo ir na palestra em SP, sem prejuizo deles virem para curitiba se
quiserem.
15:40:20 Deltan  Ótimo!! Reserva na agenda!!
15:41:08  Estou pensando, aliás, em fazer um evento com eles, Vc (se aceitar), com Rodrigo Chemim, sobre
LJ e Maos Limpas. Vc toparia?
17:15:34  Se for em Curitiba, seria otimo. Sim, dai.
17:16:08  Acho que podemos usar o auditorio da Jf.
17:17:01  Pensando bem, tenho duvidas se consegueria ir a sp. Mas aeia legal traze-los a curitiba.
18:16:39 Deltan  👍👍👍
20:34:28  Veja se consegue ir a SP, porque a PGR gostaria de organizar esse evento com os italianos e com
Vc... talvez o dia ideal fosse dia 29 de março. Se nao conseguir, talvez o evento saia por lá, mas vemos se conseguimos trazê-
los. Mas faz um esforço.
20:35:58  Se eu for falar e a pgr pagra passagem ok. Por xonta difícil
20:36:15  Por conta difícil
20:41:24 Deltan  ok, checarei, acho que paga. trava a agenda
20:41:52  Ok

15 JAN 16
10:34:00  http://www.conjur.com.br/2016-jan-14/pgr-concessao-oficio-habeas-corpus-preso-lava-jato

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
00

:0
7

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/172058.pdf
file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/172059.pdf
file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/172060.pdf
file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/172061.pdf


31/01/2021 Telegram Backup for Deltan Dallagnol

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/user_107522571.html 9/44

10:34:19  Meio estranho

16 JAN 16
13:15:52 Deltan  DeltA. Antes de mais nada parabéns atrasado pelo aniversário. Eu fiz o parecer pela denegação. A
Dra ela não concordou e a secretaria alterou. Não vi o parecer final. Neste caso havia parecer aí de Curitiba pela soltura dele.
Abs
13:32:56  Vc acha que seria possível a destinação de valores da Vara, daqueles mais antigos, se estiverem
disponíveis, para um vídeo contra a corrupção, pelas 10 medidas, que será veiculado na globo?? A produtora está cobrando
apenas custos de terceiros, o que daria uns 38 mil. Se achar ruim em algum aspecto, há alternativas que estamos avaliando,
como crowdfunding e cotização entre as pessoas envolvidas na campanha.
13:32:56  Segue o roteiro e orçamento, caso queria olhar. O roteiro sofrerá alguma alteração ainda
13:32:56  Avalie de modo absolutamente livre e se achar que pode de qq modo arranhar a imagem da LJ de
alguma forma, nem nós queremos
13:35:00  183311.pdf
13:35:28  183313.pdf

17 JAN 16
10:20:56  Se for so uns 38 mil achi que é possivel. Deixe ver na terça e te respondo.

19 JAN 16
16:24:56 Deltan  Caro, com os italianos está dando tudo certo. Estamos programando o evento para 29/03, em que
Vc participaria palestrando. A ESMPU bancaria sua vinda. Por favor, reserve dias 28 (palestra noite no CDPP do Davigo) e dia 29
(ou manhã ou tarde será nosso evento em que Vc falará).

20 JAN 16
23:10:16  Preciso manifestação mpf no 504873991
23:15:52 Deltan  ok
23:21:28  Já vi o caso. Roberson cuida dele. Já estou contatando

21 JAN 16
16:34:58  Reservadas as datas cim italianos
16:53:44 Deltan  Ótimo, obrigado

27 JAN 16
13:35:31  Fernando Moura: achamos o anexo e no anexo, feito só por ele e o adv, ele disse a mesma coisa a
respeito da "dica" de Dirceu. Isso afasta a hipótese de manipulação pela PF. Já informamos a imprensa que está tratando disso
13:36:00  Caro, estamos escrevendo um livro sobre colaboração para consolidar a experiência da LJ. Seria
uma honra se pudesse se juntar a nós. Serão autores vários procuradores do caso, os advogados Botini e Marlus e, se Vc
aceitar, teríamos as 3 perspectivas. Andrey e eu estamos coordenando e Vc poderia escrever, o quanto quiser (pode ser pouco
porque sabemos como está corrido), sobre - tópicos são meramente sugestões - "A atuação do Juiz na colaboração premiada.
1. Fase de homologação. 1.1. Amplitude do poder de adequação. 2. Na sentença. Vinculação?" O que acha?
17:32:52  Prezado sem condicoes de tempo.
18:19:15 Deltan  Entendo

29 JAN 16
15:34:37  tenho um livro aqui de presente pra Vc, que o Colombo enviou
15:35:12  chegou quarta... passo aí qq hora para entregar

2 FEB 16
13:18:36  A odebrecht peticionou com aquela questao. Vou abrir prazo de tres dias para vcs se manifestarem
13:32:40 Deltan  Obrigado por informar

3 FEB 16
13:17:53  Creio que Ode segurou 2 semanas a decisão porque queria HC no plantão do carnaval. Juíza de
plantão no TRF será Vânia Hack de Almeida. Sabe algo sobre ela?
13:18:04  Creio = suspeito
13:22:55  Nao tem nada. Nao é preocupação.
13:24:56  Quando sera a manifestação do mpf?
15:32:32 Deltan  Estou redigindo, mas quero fazer bem feita, para já subsidiar os HCs que virão. Imagino que
amanhã, no fim da tarde.

4 FEB 16
16:57:28  Estou acabando, mas vai passar por outros colegas. Protocolamos amanhã, salvo se for importante
que seja hoje. Posso mandar, se preferir, versão atual por aqui, para facilitar preparo de decisão.
17:49:04  Pode ser amanha

5 FEB 16
15:06:16 Deltan  Para protocolar a peça, estou no aguardo de informações da Suíça sobre os requisitos para
deferimento do pedido passivo. Há alguma exigência de prazo? Envio a peça quase pronta, em docx, para caso precise adiantar
algo
15:06:20  195971.docx
15:06:40  Há um sumário dos argumentos, em um quadro cinza, nas páginas 5-6
17:44:12  O prazo é hoje. 3 dias. Nao deixe passar pois é importante
17:47:58 Deltan  Opa, já recebi as informações da Suíça, SCI e DRCI. Estou fechando
17:49:16  Caro, estamos com um problema em que a Vara ou outra Vara talvez possa nos ajudar. Colhemos
vários depoimentos em SP na investigação do Lula, e a partir de um ponto só foram gravados porque tinham muitos detalhes.
Não temos um serviço de transcrição e, ao mesmo tempo, as transcrições seriam bastnate úteis e relevantes. Teria como,
excepcionalmente, fazermos pela Vara? Ou há outra Vara a quem sugere que peçamos?
17:50:53  Nao sei. Se degravar por aqui, é empresa terceirizada e nao garanto sigilo. Nao sei ainda se i
contrato cobre.
19:24:36 Deltan  Estamos protocolando
22:07:48  Caro, está dando um ruído com o RJ. Havia prisão expedida pelo juiz do RJ em relação a um deles.
Advogado dos colaboradores (Vilardi) disse que informou Vc, que teria mandado soltar mesmo assim. Não comprei a tese, nem
preciso saber como foi, mas estou apenas buscando contribuir para acalmar o pessoal do RJ. Fala-se que o juiz do RJ está puto
(está sentido que se passou por cima da autoridade), e isso que ele nem ouviu essa versão do Vilardi de que Vc que teria
mandado rs.
22:08:12  Talvez seja o caso de Vc falar com o seu colega do RJ.
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22:09:52  Creio que uma ligação sua resolve
22:18:24  Ele nao foi solto. Esta rm prisao domiciliar. Deferi o que me requereram. Disse para resolverem a
prisao do rj com o juiz do rj. Se ele entender que ele deve voltar a prisão que volte. Ja falei com ele. Mas é bom mpf e a defesa
resolverem.
22:18:48  Nao tenho paciência para isto.
22:20:52 Deltan  Entendo. Já recebi umas 7 ligações sobre isso hoje à noite. Muita espuma pra pouca água.
22:22:32  Pois é. soltaram todo mundo la mas agora incomodam com o car a que esta em prisao domiciliar
em decorrencia do acordo.
22:26:48 Deltan  👍
23:36:36  Caro: Gebran e colegas da regional entenderam que não seria o caso de homologar o acordo do
Auler lá, por não haver pessoas indicadas que tenham prerrogativa de foro. Ainda que discordando tecnicamente, vejo
vantagens pragmáticas de homologar por aqui, mas não quisemos avançar sem sua concordância quanto à análise dessa
questão por aqui... Podemos prosseguir? Se preferir, vou à JF conversar pessoalmente

6 FEB 16
01:20:08  Para mim tanto faz aonde. Mas quai foram as condicoes e ganhos?
08:06:36 Deltan  Ok. Não sei, quem fez, creio, foi CF. Vou checar e eu ou alguém informa

11 FEB 16
12:20:16  Parece que a PRR pediu por lá... mantenho informado...
12:20:32  Caro, podemos marcar uma reunião para amanhã?
15:56:11  Ok 1100. Ha previsao manifestação no 500368216?
16:18:52 Deltan  Fechado. Até 18.30 sera protocolada
17:32:55  A converaa amanha tem por objeto o 500525237?
23:40:04 Deltan  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/justica-do-rio-devolve-liberdade-ao-presidente-da-andrade-
gutierrez
23:41:08  Não sei a que se refere o eproc, mas são novidades muito, mas muito, boas na investigação sobre
o ex-presidente e que, incrivelmente, não estão na imprensa (rs)

12 FEB 16
00:48:00  Ok

15 FEB 16
14:59:47 Deltan  Caro, gostaríamos protocolar ação de improbidade contra a Odebrecht em questão de semana.
Para isso, precisaríamos de decisão de compartilhamento nos autos 5073697-78.2014.404.7000. Primeiramente, o juízo pediu
esclarecimentos adicionais, que foram prestados, pendendo decisão positiva ou negativa. Assim, pedimos, na medida do
possível e cientes das muitas atribuições desse juízo, prioridade...
17:23:44  "Você e o Moro querem levar alguém na reunião do CDPP? Me diga o número, se for o caso, para
podermos deixar reservado (sei que vai ser uma loucura controlar o número de pessoas que vão querer estar lá).
17:23:48  "
17:23:56  Quer que peça para reservar?
17:30:16  Ja vi com ela diretamente, com copia para vc. Gebran e Gabriela se interessaram.
17:31:12  Sobre passagem e estadia para meu deslocamento. Isso ficara com o mpf do dia 29?
18:26:50 Deltan  Isso, por conta da ESMPU. Diária um pouco menor do que a do MPF/JF, mas digna, e com
remuneração de hora-aula pela palestra do dia seguinte.
18:27:00  perfeito
19:02:08  Ok. É que eles ainda nao me contataram.

17 FEB 16
11:32:35 Deltan  Confidencial. Apenas para te manter informado. Estamos vendo para executar também nosso
mandado de prisão lá.
11:32:35  In these minutes we arrested Fernando Migliaccio da Silva in Geneva. He tried to withdraw his
assets and empty a safe. For us he is one of the key players in payments made from Odebrecht through the accounts held at
PKB Privat Bank! I am really anxious to meet this guy! I will keep you updated.
12:33:24  Great news.
12:33:43  Prisao deles entao.
12:34:04  Bom mandar a nossa oportunamente
17:43:15  Decisao historica em andamento no stf.
17:52:43 Deltan  Do sigilo bancário? Tem alguma sinalização?
18:14:04  7 x 1 ate agora para rever o precedente do hc 84078. Ou seja volta prisao apos julgamento da
apelacao.
18:17:28 Deltan  sensacional. Não vi isso.
18:17:36  animal
22:06:28  Abri exceção as entrevistas
22:06:32  http://jota.uol.com.br/moro-elogia-decisao-do-stf-essa-janela-de-impunidade-foi-fechada
23:45:20 Deltan  Excelente, vou divulgar

19 FEB 16
18:41:46  Passarinho contou que o novo des fed convocado para 5 turma do STJ é pessoa complicada.
18:46:47 Deltan  ouvi falar o mesmo
20:21:24  O min falcao é que sugeriu o nome.
20:36:16 Deltan  Obrigado pela info

20 FEB 16
16:30:16  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-maior-impacto-recaira-sobre-o-colarinho-
branco-preve-moro/
20:52:24 Deltan  👍👍👍

21 FEB 16
01:07:44  Caro, sugiro um mês e meio mais cauteloso com segurança a partir da outra semana. Um dos
destinos do dinheiro é provável advogado do José Rainha. Tem muito fanático que não teria muito a perder e poderia querer se
tornar herói.
01:09:56  Olá Diante dos últimos . desdobramentos talvez fosse o caso de inverter a ordem da duas
planejadas
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11:12:04 Deltan  O problema é o risco de nos atropelarem em SP ou em BSB. Queríamos antes, mas tem a festa do
PT... Uma semana pode fazer diferença para SP especialmente. Em BSB com o acordo feito às pressas e depoimentos do
senador de madrugada receamos também que adiantem algo
12:43:52  Ok. Pensem ai. Sugeri por conta do recente acompanhamento
13:47:24 Deltan  Estamos refletindo. Por enquanto a tendência é contrária. Vou ler esses resultados parciais
13:53:56  Caro, sempre falo nas palestras que Vc assinou e apoia as 10 medidas... se puder fazer menção
quando der entrevista sobre impunidade (como essas sobre a decisão do STF), ficaria muito bom. Não sei se viu, mas a
Transparência Internacional e Robert Klitgaard apoiam também. Estamos com praticamente 1,5 milhão de assinaturas e
aumentando.
14:04:04  Não tem resultados juntados nos autos de monitoramento... pedi por telegram pros DPFs Luciano e
Marcio
21:10:32  Oi Deltan, será que você faria a gentileza de encaminhar ao Juiz Federal Dr. Sérgio Moro? Agradeço
imensamente, Mônica de Ré Procuradora Regional da República 2a. Região »> VICTOR TRAVANCAS
<victor.travancas@gmail.com> 19/02/16 7:55 »> Excelentíssimo Senhor Juiz Federal  Professor Doutor SERGIO FERNANDO
MORO; A/C da Exma. Sra. Procuradora da República Mônica de Ré Encaminhamos abaixo, e em anexo, o ofício eletronico n.  03 
3/201 6 para conhecimento de V. Excelência. Atenciosamente Dr. Victor Travancas Federação Nacional dos Alunos e Ex-Alunos de
Direito da Universidade Estácio de Sá Advogado e Presidente do Conselho Administrativo Rua do Bispo nº 83 Rio Comprido - Rio
de Janeiro/RJ - CEP: 20261-063 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES DE DIREITO
CONSELHO ADMINISTRATIVO Ofício n. 033/2016 Ref. Convite Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2016. Excelentíssimo Senhor
Juiz Federal: Vimos, por meio deste, convidar Vossa Excelência para participar do V ENCONTRO NACIONAL DOS ESTUDANTES
DE DIREITO DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ, considerado o maior evento jurídico brasileiro, que será realizado no dia 05 de
junho de 2015, no THEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, o mais importante e prestigiado espaço cultural do nosso país,
para celebrar os 46 anos de fundação do Curso de Direito da nossa Universidade. O encontro é organizado pela FEDERAÇÃO
NACIONAL DOS ESTUDANTES DE DIREITO DA ESTÁCIO, Centro Acadêmico que representa os 66.000 alunos de Direito da
Estácio em todo o Brasil. Somos uma Instituição completamente sem fins lucrativos, e esta será a quinta edição do nosso
evento que já reuniu ao todo mais de 20mil pessoas entre estudantes, ministros do supremo, juízes, advogados, delegados,
promotores e defensores públicos Os nossos alunos de Direito escolheram V. Excelência para ser homenageado com o Prêmio:
Justiça Universitária. Neste sentido, a nossa Associação gostaria de convidar V. Excelência receber a presente homenagem,
assim como para realizar a AULA MAGNA do nosso evento com o tema "Crime de Lavagem de Dinheiro" ou sobre outro tema de
Vossa Escolha. O inicio da vossa conferência e homenagem esta programado para as 18h, com duração estimada de 45
minutos, seguida de concerto de música clássica a ser realizada por orquestra com 70 músicos de excelênciaacadêmica da
FUNDAÇÃO CESGRANRIO. Colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimento e aguardamos ansiosamente a confirmação
de Vossa Excelência até o dia 15/03/2016 através do nosso e-mail de contato: presidente@estacio-direito.com.br O ofício
eletrônico em papel timbrado e assinado digitalmente pode ser acessado através do link abaixo: http://bit.ly/Sergio_Moro
Atenciosamente, VICTOR TRAVANCAS Presidente do Conselho Administrativo
21:10:32  Só encaminhando, fique à vontade

23 FEB 16
11:15:36  Caro, conversamos sobre potencial adiamento e houve unanimidade quanto à urgência pelo risco
de sermos atropelados na operação e no prazo de denúncia...
13:47:20  vcs entendem que ja tem uma denúncia solida o suficiente?
14:35:04 Deltan  Sim. Na parte do crime antecedente, colocaremos que o esquema Petrobras era um esquema
partidáriio de compra da apoio parlamentar, como no Mensalão, mas mediante indicações políticas usadas para arrecadar
propina para enriqeucimento ilícito e financiamento de campanhas. O esquema era dirigido pelas lideranças partidárias, dando
como exemplo JD e Pedro Correa que continuaram recebendo mesmo depois de deixarem posição. Com a saída de JD da casa
civil, só se perpetuou pq havai alguém acima dele na direção. Ele tem ampla experiência partidária, sabe como coisas
funcionavam, amplificada com o conhecimento do esquema mensalão, e sabia que empresas pagavam como contraprestação e
não simples caixa 2. Mais uma prova de que era partidáiro é o destino do dinheiro da LILS e IL, para integrants do partido.
Estamos trabalhando a colaboração de Pedro Correa, que dirá que Lula sabia da arrecadação via PRC (e marcamos depoimento
do PRC para um dia depois da nova fase, para verificar a versao dele). CCC e AG estão fazendo levantamentos das palestras. A
depender de amadurecimento, estarão nos crimes antecedentes também o esquema de FGTS e do BNDES. Quanto à lavagem,
denunciaremos os pagamentos da ODEBRECHT e OAS no sítio, aparamento e mudança. A depender de amadurecimento,
colocaremos também as palestras e a antena da AG (esta está sedno verificada internamente pela AG, e pode ter outro
antecedente). Em linhas gerais, seria isso. Eu, particularmente, creio que está suficientemente forte, inclusive considerando as
circusntâncias de ser ex-presidente. Quando comparo com aqueles precedentes norte-americanos e espanhois de prova
indiciária, então rs....
15:28:40  Positivo. Descreveremos o esquema petrolão como esquema de partido, que se perpetua mesmo
com saída das pessoas de posição de gov, como Pedro Correa e JD. Falaremos que mesmo com saída do JD o esquema
continuou, o que indica líder acima. Desde mensalão, não teria como estar iludido quanto à forma de indicações políticas e
arrecadação de recursos, que não eram para caixa 2, mas, mais do que isso, ele comandava. Estamos trabalhando no acordo do
Pedro Correa, pq este dirá que Lula sabia das propinas via PRC (ouviremos PRC no dia seguinte, para verificar versão dele). Ele
era o líder máximo. Na outra ponta, destino dos valores que aportavam na LILS e IL, ia também para pessoas do partido. E
mais algumas coisinhas, em descrição do antecedente. A petição da BA dá uma boa ideia disso. Talvez agreguemos alguns
outros esquemas para além da petrobras, como BNDS, FGTS e caso Schahin-Bumlai, mas dependereá da maturidade. Em
seguida, descreveríamos a lavagem: recebimento da OAS e ODEBRECHT no sítio e apartamento. Palestras e IL depende da
maturidade, mas esperamos material novo da AG e CCC.
15:28:40  HC de Duque indeferido por Teori, Celso e Toffoli. Ausentes Carmem e Gilmar.
15:29:04  Opa, desculpa a descrição repetida. Tinah caído energia e reescrevi no laptop. Agora foi sem
querer
16:37:47  Ok. Grato pela descrição.
16:39:36  Para ciencia reservada. Como caso teste mandei hj executar a pena provisoriamente de um dos
condenados do merchants em decorrencia do novo precedente do stf. Mas vou publicar a decisão depois do cumprimento do
mandado. Progressivamente vou fazendo nos outros.
16:49:31 Deltan  Sensacional!!!!
16:49:58  Crossed fingers

25 FEB 16
19:29:28  Caro, o vazameno tá com as empresas na ordem do cadastro do EPROC
19:29:52  Nossa hipótese aqui é que alguém teve acesso ao EPROC com senha master e conseguiu ver o tipo
de poedido e partes cadastradas
19:30:16  O vazamento inclui pessoas que estão como representadas, cadastradas no EPROC, mas que não
tiveram pedido deferido
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19:33:32  Edson e Edvaldo foram deferidos mas não constam no cadastro do EPROC e não constam no
vazamento
19:35:04  Sabem a data da decisão, por outro lado, que só consta na decisão e consta diferente no eproc...
19:35:16  Vc poderia colocar sigilo nível 5 nos outros pedidos por favor?
19:35:28  Controle das peças já protocoladas: 1. Quebra do sigilo bancário e fiscal: 5005896-
77.2016.404.7000; 2. Quebra telemática: 5005978-11.2016.404.7000; 3. Interceptação telefônica: nº 5006205-
98.2016.4.04.7000. 4. Sittel: 5006591-31.2016.4.04.7000 5. Busca e apreensão: 5006617-29.2016.4.04.7000 6. Condução
coercitiva: 5007401-06.2016.4.04.7000
19:36:44  A data da decisão segundo o vazamento só poderia ser capturada contudo olhando a decisão, e
NÃO olhando o eproc. Isso significa que quem vazou teve acesso à decisão
19:41:03  Vc conseguiria por favor o extrato de acessos ao EPROC?
19:42:56  Não foi jornalista (jamais daria o furo). Então prov não foi um contato de alguém interno.
20:19:57  A data da decisao esta errada. Vou ver amanhã a lista de acessos ao eproc
20:21:16  Se eu colocar nivel 5 nos processos cai o acesso de vcs ate que sejam cadastrados de novo. O
novo cadastro so amanha.
20:21:20  Prossigo
20:23:40  Digo Prossigo?
21:25:48 Deltan  Prossegue por favor
21:25:48  Precisamos conter danos agora
21:25:48  É a data que Vc colocou no texto, que diverge da ass eletrônica e do upload no EPROC, o que
significa que alguém teve acesso à decisão
21:25:48  Por isso precisamos saber todos os acessos à decisão
21:27:28  Ja tenho isso. Vou mamdar no seu email em cinco minutos.
21:28:48 Deltan  Ok
21:51:56  Respondi pedindo infos adicionais... Precisamos acessos específicos à decisão
21:54:12  Eu acho que a decisão nao foi acessada. Mas amanhã vejo se tem como levantar esse acesso
especifico

26 FEB 16
00:10:40 Deltan  👍👍
14:47:25  15.10 a petição estará protocolada
14:47:29  Precisamos de 10m a mais

27 FEB 16
11:21:24  O que acha dessas notas malucas do diretorio nacional do PT? Deveriamos rebater oficialmente?
Ou pela ajufe?
12:30:44 Deltan  Na minha opinião e de nossa assessoria de comunicação, não, porque não tem repercutido e
daremos mais visibilidade ao que não tem credibilidade
12:31:16  Contudo, vale contestar IMPLICITAMENTE e sem referência direta em manifestações públicas (e em
seu caso, decisões)

12:36:47  

12:36:47  
12:37:48  Há uma reclamação sobre competência com ela. Defesa alega que MPF e MPSP estão investigando
mesmo fato e cabe ao STF decidir então pede suspensão das inv até decisão quanto a quem é competente
12:41:32  Humm. Até onde tenho presente, ela é pessoa seria. Nao tem tb a tendência de entrar em bola
dividida. Mas claro, tudo é possível.

4 MAR 16
13:18:04 Deltan  A PF vai inventariar. Acho que é o melhor mesmo.

9 MAR 16
17:00:18  Caro, já deve ter sido informado de que acharam o Cristo...
17:00:34  Aguardamos confirmação de 100% de que é o mesmo
17:47:26  Sim. Sem bola fora.
17:47:26  Melhor depois deste episodio suspender aquela outra coisa pois ja ha teatro
17:49:30 Deltan  Concordamos.
17:49:54  Descobrimos matéria dizendo que o Cristo é dele, presente que recebeu
17:50:15  http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI214549-15223,00-
A+REAL+HISTORIA+DO+CRISTO+DE+LULA.html
17:51:35  Há 23 caixas, foram abertas 6. Em uma há medalhas comemorativas, inclusive de ouro. Em outra
espadas e adegas com pedras preciosas, uma das quais parece ser a indicada no site que informa que teria sumido da
presidência (contudo, mesmo site que fala do Cristo). Há vários itens com números que parecem ser de patrimônio. Parece que
o laudo fica pronto no fim da tarde de amanhã só.
18:10:57  Bem. Então tratar com muito cuidado pois a historia do crucifixo é aparentemente falsa.
18:11:23  Segundo link que vc mesmo divulgou
18:12:04  Ja avisaram a pf?
18:28:26 Deltan  Positivo

11 MAR 16
15:58:17  Carlos. Já está no eproc eproc 5010119 73.2016.4.04.7000
15:58:17  Caro. A PF deve juntar relatório preliminar sobre os bens encontrados em depósito no Banco do
Brasil. Creio que o melhor é levantar o sigilo dessa medida.
16:03:20  Abri para manifestação de vcs mas permanece o sigilo. Algum problema?
17:20:53 Deltan  Temos receio da nomeação de Lula sair na segunda e não podermos mais levantar o sigilo. Como a
diligência está executada, pense só relatório e já há relatório preliminar, seria conveniente sair a decisão hoje, ainda que a
secretaria operacionalize na segunda. Se levantar hoje, avise por favor porque entendemos que seria i caso de dar publicidade
logo nesse caso.
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17:25:28  Bem ja despachei para levantar. Mas nao vou liberar chave por aqui para nao me expor. Fica a
responsabilidade de vcs.
17:26:19  Meu receio sao novas polemicas agora e que isto tb reverta negativamente. Mas pode ser que nao.
17:51:33 Deltan  Vamos dar segunda, embora fosse necessária a decisão hoje para caso saia nomeação

13 MAR 16
02:26:01  Caso não tenha visto:
02:26:03  http://m.alias.estadao.com.br/noticias/geral,maos-ainda-sujas,10000020828
02:26:07  Sensacional
20:48:47  Boa entrevista.
20:50:01  Nobre, isso nao pode vazar, mas é bastante provavel que a acao penal de sp seja declinada para cá
se o LL nao virar Ministro antes
22:15:50 Deltan  Ok
22:15:55  Obrigado!
22:19:29  E parabéns pelo imenso apoio público hoje. Você hoje não é mais apenas um juiz, mas um grande
líder brasileiro (ainda que isso não tenha sido buscado). Seus sinais conduzirão multidões, inclusive para reformas de que o
Brasil precisa, nos sistemas político e de justiça criminal. Sei que vê isso como uma grande responsabilidade e fico contente
porque todos conhecemos sua competência, equilíbrio e dedicação.
22:31:53  Fiz uma manifestação oficial. Parabens a todos nós.
22:48:46  Ainda desconfio muito de nossa capacidade institucional de limpar o congresso. O melhor seria o
congresso se autolimpar mas isso nao está no horizonte. E nao sei se o stf tem força suficiente para processar e condenar
tantos e tao poderosos.
22:59:49 Deltan  Vi. Ficou ótima.
23:03:37  Não vai acontecer. A experiência italiana é um exemplo das dificuldades. Se aprovarmos as 10
medidas (já contam com mais de 1,6 mi de assinaturas, e apoio crescente dos parlamentares), o próximo passo que podemos
dar é o fim do foro por prerrogativa de função, reservando-o para 15 pessoas. Teremos voz para isso, pq os casos do supremo
não andarão com 1/10 da celeridade. Sei que tudo é dificil, mas precisamos acreditar e fazer. Foi em razão da experiência com
o Banestado que no ano passado investi tanto tempo nas 10 medidas. Se não mudarmos o sistema, sabemos o que acontecerá
com os casos. No Congresso já há um acordo de líderes encaminhado para, mediante projeto de lei, reverter a recente decisão
do STF. Precisamos atacar e avançar no âmbito legislativo tanto quanto nas ações penais.
23:07:10  Sei do projeto mas nao acredito que terao coragem no momento. mas o clima pode mudar. Bem.
Vamos passo a passo, dia a dia.
23:14:53 Deltan  Preciso que Vc assuma mais as 10 medidas ou outras mudanças em que acredite também, se
entender que isso não trará problemas sérios. A sociedade quer mudanças, quer um novo caminho, e espera líderes sérios e
reconhecidos que apontem o caminho. Você é o cara. Não é por nós nem pelo caso (embora afete diretamente os resultados do
caso), mas pela sociedade e pelo futuro do país.

14 MAR 16
11:30:19  Como estão os planos de vcs quanto a apresentacao das medidas ao CN?
11:32:13 Deltan  Será no dia 29. Para reforçar o protagonismo da sociedade, haverá uma cerimônia na PGR às 14h
em que as assinaturas depositadas no MPF sejam devolvidas à sociedade, que caminhará até o Congresso, onde será recebida,
às 16h, pela frente de combate à corrupção (que tem mais de 200 parlamentares).
12:20:26  Bacana. Vc nao estara em sp nesta data?
12:28:15 Deltan  Estarei com Vcs no dia 28 no evento do CDPP. Quanto ao 29, tiver que rearranjar tudo para eu ir
para BSB para a devolução das ass à sociedade, e Paulo ou outro colega me cobrirá lá, além da presença do Davigo e do
Rodrigo Chemim. O evento em SP está mantido será na sede do MPF, por questões operacionais, mas aberto à imprensa, o que
é o principal, já que o objetivo é alertar a sociedade e o de segunda-feira é um evento fechado...
12:28:31  Passei seu email para a ESMPU para eles pedirem indicação dos vôos
12:28:54  Embora eles não sejam os realizadores do evento, estão patrocinando as passagens e diárias
nossas
12:32:09  Eles Já providenciaram as passagens. Tranquilo.
12:34:59  Das dez medidas eu tenho falado publicamente delas nas palestras. No futuro sw for o caso me
disponho a ir ao CN para defender a aprovação.
12:35:16  Se vislumbrarem outra forma de apoio, avise que conversamos
12:39:30 Deltan  Sensacional. Obrigado! Vou pensar.
12:39:57  Não sei se viu, mas há uma carrada de artistas apoiando. Tenho vídeos de dois por dia para postar
nessa semna, e ficarão para próxima semana outros. Várias estrelas
12:40:31  Conseguimos espaço na globo também, gratuito, e conseguimos vídeo via ANPR. Tem tudo para
bombar, mas uma palavra sua tem um peso imenso para todos
12:43:16  Tenho visto os vídeos na internet. Muito bons. Mas
12:43:41  Esqueca o mas
12:46:35 Deltan  kkk shou
14:27:37  Avise por favor quando será a próxima palestra que quero gravar para editar só a parte das 10
medidas e divulgar por favor. Assim, não fica artificial ou campanha, mas Vc falando academicamente e para a sociedade sobre
o sistema e mudanças necessárias de modo natural...
19:09:53  Eugenio aragao, novo MJ, aparece mencionado no grampo como alguém que prometia fazer coisas
para melar, aparentemente
19:10:03  Talvez Lula assuma hoje a casa civil

15 MAR 16
18:46:19  Julgaram os hcs da odebreque no stf?
18:46:29  Nao consegui descobrir
20:20:15 Deltan  Adiaram para próxima terça. Ontem Pelella foi lá a meu pedido e falou confidencialmente que
teremos nova operação e seria conveniente adiar porque poderia até ficar mal uma soltura diante das novas provas, mas não
entrei no mérito ou dei alvos
20:26:58  Ruim que a nova ficou para terça. Pode gerar algum ruido de acharem que é proposital
20:41:37 Deltan  Queríamos antes, mas PF não conseguiu
20:41:50  Menos pior do que ser depois de terça
20:46:42  Ok. Faz parte.
20:49:13  Quando disso antes que tenho falado das 10 medidas, esclareco que apesar da mencao expressa
da iniciativa e da importância do cn de aprovar medidas anticorrupcao, nao tenho feito uma abordagem do conteudo delas. É
algo mais de passagem. Embora passagem relevante.
23:30:11 Deltan  👍👍 avise qdo haverá outra palestra, Vc capricha e divulgamos rs
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16 MAR 16
09:09:18  Na quintan2000 falarei aos auditores da RF no Bourbon. Leonel sabe detalhes
12:44:28 Deltan  A decisão de abrir está mantida mesmo com a nomeacao, confirma?
12:58:07  Qual é a posicao do mpf?
15:27:33 Deltan  Abrir
16:21:47  Confirma se vai abrir?
17:11:20  Ja abri. Mas sigilo ainda esta anotado a pedido carlos/pgr
17:12:12  Outra coisa eu aqui nao vou abrir a ninguém
17:38:17  Mandei email urgente
17:47:53 Deltan  ok
17:47:56  vou ver
17:49:47  só vi e-mail de 9.35 AM
17:49:54  houve outro?
17:50:11  conversamos então pessoalmente
17:56:40  Mandei agor 1735
18:20:57 Deltan  Recebi
18:21:00  Verei já
18:22:00  Mas acho que não recebemos ainda . Checarei
18:24:57  Já perguntei para a Suíça e Orlando (caso ele saiba de algo e ainda não me contou). Assim que
tiver resposta, informo
18:39:08  Tinha saido algo semana passada
19:27:59 Deltan  Tks Stefan!! Stefan, have you sent -or could you please send - the recent decision of the Swiss
prosecution office (subject to appeal) that authorized the use of the Odebrecht documents?
19:27:59  yes, I could, but unfortunately not for official use, though. It would be in German.
19:27:59  Could it come for official use through official channels?
19:41:33  Tive que aitorizar nossa assessoria a liberar acesso aquele feito
22:23:26 Deltan  O da interceptação, certo?
22:24:12  Estamos nos reunindo na FT
22:35:18  Pedido foi nosso. Para saber: PGR estava ciente. Pedi para avisarem o Marcio. Teori só não estava
sabendo porque em sessão.
22:51:35  Vi que saiu nota da AJUFE. Quer que façamos nota? Se precisar de qualquer coisa, ou entender
conveniente, chamaremos a responsabilidade para nós
22:53:03  S for da anprs sim. De vcs nao.
22:53:50 Deltan  Ok
22:54:07  Vou ver o conteúdo na nota da AJUFE

17 MAR 16
00:32:28  Acabei de enviar minuta para a ANPR
00:32:29  Nota da Associação Nacional dos Procuradores da República em reafirmação da legalidade e retidão
dos procedimentos adotados no caso Lava Jto A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), representando seus
mais de mil membros, vem a público rechaçar ataques à decisão regularmente proferida pelo Juiz Federal Sérgio Moro,
atendendo a pedido dos Procuradores da República integrantes da Força Tarefa do Caso Lava Jato, a qual levantou o sigilo de
diálogos do ex-presidente Lula os quais foram monitorados mediante autorização judicial. O monitoramento do telefone usado
pelo ex-Presidente Lula e que estava em nome de seu segurança pessoal foi implementando a pedido do Ministério Público
Federal enquanto aquele não gozava de foro perante o Supremo Tribunal Federal e diante de evidências de crimes por ele
praticados, de acordo com a Lei 9.296/96. Nenhuma autoridade com prerrogativa de foro foi alvo da investigação, mas sim o
ex-Presidente, ainda que fortuitamente tenham sido captados, em encontro eventual de provas, alguns diálogos entre o alvo da
investigação e detentores de prerrogativa de foro. O levantamento do sigilo do procedimento, pedido pelos Procuradores da
República da Força Tarefa e deferido pela Justiça, é medida democrática que atende o mandamento de publicidade previsto na
Constituição e os interesses da sociedade, principalmente quando há atos gravíssimos que atentam contra a investigação e os
próprios fundamentos da República. Com o esgotamento do monitoramento, o sigilo que tinha por objetivo garantir a eficácia da
investigação deixou de ser necessário e, consequentemente, como expressão de compromisso constitucional com a
transparência, o procedimento foi submetido ao escrutínio social, o que tem ocorrido invariavelmente em todos os
procedimentos da Lava Jato quando a eficácia das diligências não depende da manutenção do sigilo. Diante da notícia de que o
ex-Presidente assumiria um Ministério, o que naquele momento ainda não havia se concretizado, revelou-se ainda pertinente a
remessa do procedimento ao Supremo Tribunal Federal. Assim sendo, a ANPR repudia veementemente qualquer acusação de
vazamento ou de afronta a direitos e garantias de qualquer pessoa ou Instituição. Os procuradores da República não aceitam
ainda qualquer tentativa de interferência nas investigações, mesmo que envolvam o emprego do poder político ou econômico.
Tanto o Ministério Público Federal como a Justiça Federal estão atuando de modo técnico, profissional e parcimonioso,
cumprindo suas funções constitucionais e legais de apurar crimes gravíssimos cometidos por pessoas poderosas economica e
politicamente. É natural a reação de investigados cujos interesses são contrariados, mas a ANPR renova sua confiança no
prevalecimento dos ideais republicanos e democráticos que guiam a atuação dessas Instituições no caso Lava Jato.
00:42:40  Não teremos a decisão da Suíça
00:42:40  Could it come for official use through official channels?
00:42:40  Unfortunarely not. There is a judgement of the Supreme Court that doesn't allow to send the
decisions itselves in MLA matters.
00:42:58  Não teremos o envio para uso oficial. Só depois da eventual apelação, creio
00:43:30  Ok informo o trf4
16:15:15 Deltan  Caro, se tiver qq ressalva ou observação em relação ao seminário em SP, deixe-me saber. Se
entender melhor não ir em qq momento, entenderemos totalmente.
16:15:26  De todo modo, o de segunda, fechado para público, é imperdível rs
19:21:14  O aragao era o candidato do Janot para o stf?
19:48:31 Deltan  Não sei, mas é provável. Foi Janol quem o escolheu para PGE, e Janol lambém lem inclinacção ao
mesmo parlido

19 MAR 16
09:20:40  Nosso ministro biondi no ministerio da justiça. Desculpe dizer envergonha o mp. Tem que se
pensar em medidas preventivas caso ele queira a equipe.
09:20:56  Mudar a equipe.
09:21:08  Medidas judiciais tambem.
10:53:55 Deltan  Envergonha mesmo. Concordo.
23:37:12  http://pr.ricmais.com.br/parana-no-ar/videos/jurista-rene-dotti-defende-atuacao-do-juiz-sergio-
moro/#.VuweHblHmZs.facebook
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20 MAR 16
14:51:37  Olhem isso. Obama falando que caçam juízes em vez de bandidos no Brasil
14:51:37  https://youtu.be/Hxe5vBTh5Hw

22 MAR 16
21:10:10  Que história é essa do MBO? Estao sabendo algo?
21:15:08 Deltan  O que?
21:15:17  Que ele faria acordo de colaboração?
21:15:28  É novidade... parece que a ode teria falado isso direto pra globo
21:15:38  Nós negamos e ainda mandamos o seguinte recado escrito pra tv
21:15:47  O MPF não fez acordo com a Odebrecht ou seus executivos e qualquer acordo, neste momento,
será restrito às pessoas que vierem antes e cuja colaboração se revelar mais importante ao interesse público
21:15:48  Sim. Tem uma nota oficial na Veja.
21:16:01 Deltan  Esqueceram de tomar o remedinho tarja preta
21:16:06  Manda o link pra eu ver?
21:16:13  Sera que fez algo na cgu?
21:16:19 Deltan  Não também
21:16:26  Estamos acompanahndo CGU de perto
21:16:32  Super perto
21:16:38  E com bom relacionamento
21:16:44  Por incrível que pareça (ou que não pareça rs)
21:16:57  Também não tem como ter sido na PGR
21:17:18  Estamos caminhando bem próximos à PGR... em época de crises, temos que nos abraçar rs
21:17:30  Pode ser que esteja jogando para plateia e para stf.
21:17:49  Clima la em cima está ruim para nos.
21:18:01 Deltan  Ou ameaçando o governo
21:18:22  PGR deu uma cutucada hoje.
21:18:29 Deltan  Imagino. Hoje o PGR fez uma carta aberta a todos e nos alfineta. Ouvi falar que podia ser uma
mensagem pro STF
21:18:30  iSSO
21:42:03  Odebrecht nos procurou algumas vezes, houve umas 3 reuniões e há uma marcada para a próxima
semana, mas não abrimos formalmente negociações. Não é um acordo que, em pp, desejemos, e fizemos exigência grande
para começar, de entregarem todas as obstruções
21:42:40  Sabe o que incomodou o STF especificamente? Só os grampos ou há mais coisa?
21:45:29  A liberação dos grampos foi um ato de defesa. Analisar coisas com hindsight privilege é fácil, mas
ainda assim não entendo que tivéssemos outra opção, sob pena de abrir margem para ataques que estavam sendo tentados de
todo jeito...
21:57:17  http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2016/03/teori-determina-que-moro-envie-
investigacao-sobre-lula-para-o-stf.html
22:10:55  nao me arrependo do levantamento do sigilo. Era melhor decisão. Mas a reação está ruim.

23 MAR 16
10:22:59  No.contexto, a prudência recomenda a suspensao de minha participacao no evento de terça,
aberto ao publico. Sinto. Mas talvez um dos procuradores da FT poderia me substituir?
11:18:50 Deltan  Se assim decidir, entendo. Sabe que é só pra MP e PJ? E tem inscrição... Não é assim tão aberto.
Acho que o auditório também não é grande, deve ser para uns 200. Se alguma info puder influir na decisão, levanto as infos e
te passo.
11:48:50  As duas colegas estao em contato comigo. Posso voltar atrás se nao tiver imprensa ou transmissao
na minha.
13:06:32  Coloquei sigilo 4 no processo, embora ja tenha sido publicizado. Tremenda bola nas costas da Pf.
Nao vejo alternativa senao remeter o processo do santana ao stf.
13:06:42  E vai parecer afronta.
13:47:56 Deltan  Falei com Pelella. Ele disse que se resolve com a remessa dos autos (ajustei mandar Odebrecht e
disse que manteríamos Zwi e Santana, com o que ele concordou e disse que cindirão e devolverão) e confidenciou que na
próxima semana a pressão se transferirá para lá e esquecerão isso. Quanto à decisão de ontem, ele disse que certamente as
coisas se acalmarão. Quando ele falou sobre a transferência da pressão para lá, imagino que ele esteja falando sobre a
denúncia do Lula por obstrução no caso Delcídio, e talvez denunciem por lavagem lá também (estamos trabalhando nesse
sentido). Pediu para mandar o quanto antes e sem divulgar na imprensa que mandamos (talvez porque isso pudesse ser lido
como forma de pressão). Vamos nos manifestar hoje mesmo.
14:04:26  O despacho está la no 500368216
15:37:55 Deltan  Manifestação protocolada. Antes de protocolar, passou pelo ok da PGR.
16:04:57  Os autos da reclamação do grampo estão indo para a PGR. Falei com pessoas de lá para trazer a
bola pro chão e pra razão. A decisão do Teori ontem foi absurda. Na parte em que ele fala de responsabilização, foi teratológica.
Qq decisão judicial pode ser revista para o sentido oposto em recurso. Trata-se de questão de entendimento jurídico no caso
concreto. Acho provável que eles coloquem algo nesse sentido no parecer, que passará pela nossa revisão.
16:05:54  Pensei na questão das planilhas e, embora a relevância seja absurda e fosse difícil não ter visto a
importância, não acho que a PF colocou pra dar conhecimento público, porque só foi noticiado hoje, um dia depois. Se tivessem
feito de propósito, ontem à noite estava no JN
16:07:49  Continua sendo lambança. Não pode cometer esse tipo de erro agora.
16:13:02 Deltan  Concordo. E sei que Vc, de todos nós, está debaixo da maior pressão. Não desanime com a decisão
do Teori de ontem ou com os fatos e lambanças recentes. As coisas vão se acalmar. É um momento de ânimos exaltados. Saiba
não só que a imensa maioria da sociedade está com Vc, mas que nós faremos tudo o que for necessário para defender Vc de
injustas acusações. Uma das coisas que mais tenho admirado em Vc - uma nova face de suas qualidades - é a serenidade com
que enfrenta notícias ruins e problemas. Se alguém tivesse te apresentado tudo o que aconteceria num caso como esses há 5
anos e te desse a opção de entrar nisso ou não, eu não tenho dúvidas de que Você entraria com tudo. Não há como estar no
maior caso de corrupção que envolve os maiores interesses da República e esperar águas tranquilas. Continue firme, não
desanime e conte conosco. "Smooth waters don't make good sailors".
16:14:44  E se as coisas não se acalmarem rs rs rs, continuaremos fazendo o que é certo. Conte mesmo
conosco.
16:42:22  Pressão sera grande no cnj
16:42:22  Do caso de hoje no atual contexto vai ter que.subir zwi e santana. Min. Teori é que terá que
desmembrar.
16:43:52  Mas vou deixar para assinar apos o fim das temporarias e que nao serao então prorrogadas.
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17:09:15 Deltan  Tentaremos denunciar o qto antes pra já subir com isso. Sua previsão de decisão é na segunda,
então?
17:09:23  Vou falar com nosso representante no CNJ
17:14:03  Sabado ou segunda.
17:15:49 Deltan  ok, tentaremos oferecer den até sábado e te atualizo qto à perspectiva no sábado
21:46:47  Caro, para subsidiar a manifestação do PGR e explicar como a atuação seguiu o padrão, eu poderia
pedir ajuda da Flávia para levantar outras situações em que o STF concordou com a "cisão" aqui por baixo, isto é, em que
enviamos para cima só a parte envolvendo pessoas com foro? Lembro que houve outras e podemos rastrear por aqui, mas
imagino que a Vara possa fazer rastreamento mais eficiente a partir de remessas ou ofícios ao STF...
21:52:05  Nao sei se entendi. Para que caso?
21:52:19  Grampo ou santana?
21:52:26 Deltan  Grampo
21:52:37  Na decisão de ontem, ele diz pra remeter tudo e é ele que decide o que cinde
21:52:45  Mas havia sido combinado diferente entre Douglas e Márcio
21:52:51  E fizemos difreente em outros casos sem reclamarem
21:52:56  Quero mostrar as decisões anterirores
21:53:07  E pedi pro Douglas falar com o Márcio que havia sido seguido o que ajustado
21:53:13  Esse ponto acho que nao tem relevancia.
21:53:32  O importante é a questao do levantamento do sigilo
21:53:58 Deltan  Pode não ser o ponto que pegou, mas ele usou para argumentar e dizer que eles que cindem...
queremos mostrar o máximo que o procedimento foi adequado segundo padrões anteriores que encontraram assentimento
deles
21:55:37  Mas eu nao cindi nada. estava mandando todo processo. Os inquerito do sítio e do apartamento é
ridículo mandar.
21:55:54  Mas vou mandar
21:57:43 Deltan  Concordo... Só quero mostrar que era o padrão mandar a parte relevante, e não o todo, no parecer
do PGR
22:02:27  Ah. Ele fez isso para ...sei lá
22:02:33  STF: Lava-Jato respeita "rigorosamente" a Constituição, garante ministra Carmen Lúcia A ministra
do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, disse há pouco que a Operação Lava-Jato tem respeitado “rigorosamente” a
Constituição. Questionada por jornalistas se o governo está sendo alvo de algum “ativismo judiciário”, Carmen disse que não há
demonstrações de que isso esteja acontecendo. “Está sendo observada rigorosamente a Constituição e as leis. Não tenho
dúvida nenhuma disso. A atividade do judiciário é acionada pelos interessados, pelos cidadãos. O poder judiciário não atua
isoladamente, não atua de oficio, é por provocação. Quando se fala em ativismo judicial, não há demonstração nenhuma de que
isso esteja acontecendo” disse a ministra, a jornalistas, ao chegar para a cerimônia do Prêmio Faz Diferença O Globo 2015.
Questionada também sobre as declarações da presidente Dilma Rousseff, de que o impeachment em curso é ilegal e ilegítimo,
Carmem lembrou que o impeachment é um mecanismo previsto constitucionalmente. “Tenho certeza que a presidente deve ter
dito que se não se cumprir a Constituição é que poderia haver algum desbordamento [excesso]. Não acredito que ela tenha
falado que impeachment é golpe. Acho que deve ter sido essa a fala dela. O impeachment é um mecanismo previsto
constitucionalmente. O que não pode acontecer de jeito nenhum é, nem no impeachment nem em qualquer tipo de processo
politico-penal ou penal, não se observar as regras constitucionais”, afirmou. “Não acredito [que Dilma tenha criticado a
aprovação do rito do impeachment pelo STF]. É apenas um alerta no sentido de que é preciso que se observem as leis da
república e isso com certeza num estado democrático será conservado”, complementou. Ela disse ainda que não tem dúvidas de
que um futuro processo de impeachment terá de observar todas as regras constitucionais. Carmen Lúcia foi homenageada hoje
como personalidade do ano pelo jornal O Globo, como referência à atuação da ministra como relatora do processo que
derrubou, no STF, a exigência de autorização prévia para publicação de biografias no Brasil. A ministra disse que acreditar que a
homenagem é uma honra, mas que “todo agraciamento é mais uma conclamação”. Disse que o prêmio traz mais
reponsabilidade para o judiciário na garantia da liberdade de expressão. “Acho que nunca foi tão importante para nós cidadãos,
e portanto de tanta responsabilidade para nós juízes, fazer que isso valha [liberdade de expressão]. Nos tempos mais difíceis é
importante que a gente ouça o outro, e respeite o direito do outro de emitir suas opiniões, mesmo que diferentes das nossas. A
expressão é fruto de uma ideia. A ideia leva à palavra, a palavra leva à ação e ação leva à transformação e se consolida como
uma cultura que é a identidade de um povo. Todos os cidadãos falando , toda a imprensa fazendo o papel sem o qual não há
democracia é uma conquista de que não podemos abrir mão”, comentou.
22:02:42  Apoio relevante
22:27:40 Deltan  Com certeza
22:36:04  Nao.sei se vcs tem algum contato mas alguns tontos daquele movimento brasil livre foram fazer
protesto na frente do condominio.do ministro. Isso nao ajuda evidentemente
23:28:49 Deltan  Se quiser, vou atrás para ver se temos algum contato, mas, não sendo violento ou vandalizar, não
acho que seja o caso de nos metermos nisso por um lado ou outro...
23:49:32  não, com o MBL não. Eles ficaram meio "bravos" com a gente, porque não quisemos apoiar as
manifestações contra o governo no ano passado. eles são declaradamente pró-impeachment.
23:51:40  Ok.

24 MAR 16
15:02:59 Deltan  Caro, estamos planejando um ofício em solidariedade a Vc, feito pelos agentes do MPF, PF e RF que
atuam na LJ. Não sabemos ainda se PF e RF poderão assinar, por questões administrativas e disciplinares, mas creio que sim.
De todo modo, não faremos sem a sua concordância. Todos, contudo, entendemos importante proteger Vc, e pedimos que
considere a aceitação. Segue o primeiro texto feito, para Vc avaliar o tom e conveniência.
15:03:05  Deltan Dallagnol, [24.03.16 15:00] Caros, Moro está muito exposto e pensamos em declarar apoio
de um modo que, talvez, Vcs possam aderir. Sabemos que não podem fazer manifestações públicas no momento, então não
queremos forçar a barra de nada, mas pensamos em fazer um ofício ao Moro, para ele se sentir apoiado neste momento difícil
em que é injustamente atacado. Sendo ofício, talvez Vcs possam subscrever. Nossa ideia seria abrir para todo agente público
que atua no MPF, PF e RF. O texto é propositalmente simples e curto. O apoio acabaria, por certo, tornando-se público, mas é
manifestado em privado, em ofício. Segue o texto. Podemos fazer adaptações que se façam necessárias: Deltan Dallagnol,
[24.03.16 15:00] Os XX Procuradores da República, Analistas e Técnicos do Ministério Público Federal, os XX Delegados,
Agentes, Escrivães e Peritos da Polícia Federal, assim como os XX Auditores e Técnicos da Receita Federal, todos atuantes no
caso Lava Jato, vêm manifestar integral solidariedade em relação a qualquer medida que venha a ser tomada contra V. Exa. em
razão de sua atuação no caso Lava Jato. Reconhecemos que a defesa da atuação independente do Poder Judiciário, segundo o
convencimento expresso na motivação das decisões, é imprescindível se desejamos um Estado Democrático de Direito. Somos e
seremos testemunhas de sua atuação imparcial, isenta e equilibrada, de sua motivação fundada exclusivamente no interesse
público, na Constituição e nas leis, bem como do seu esforço empenhado sacrificialmente para que as investigações e processos
que apuram crimes de gravidade ímpar possam ser conduzidas com celeridade e, simultaneamente, respeitando o devido
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processo legal e a ampla defesa. Reconhecemos tudo isso mesmo nas decisões contrárias aos nossos pedidos. Estamos certos
de que V. Exa. e o Poder Judiciário não esmorecerão diante dos ataques, inclusive quando fundados em discordâncias pessoais
quanto ao teor de suas decisões, e de que continuarão a dar fiel execução, com serenidade, mas firmeza, ao serviço público de
que a sociedade lhes incumbiu. Por fim, nós, os Procuradores e Delegados responsáveis por pedidos e representações, ainda,
assumimos a nossa responsabilidade pelos pedidos submetidos a V. Exa. e pela condução das investigações feitas pelas
equipes. Todos os nomes seriam colocados em ordem alfabética, independentemente do cargo ou órgão
17:45:20  Vou pensar. Talvez nai seja boa ideia pois iria parecer oposicao ao teori. E independente do que ele
decidir cabera ao cnj. Entao.convem esperar para usar se chegar a esse ponto.
17:55:20 Deltan  Ok. Pense. Ficará pronta aqui, aguardando.
17:55:49  Estou fazendo as informa
17:56:24  Informações. Acha melhor mandar logo ou aguardar prazo.
17:56:28  ?
17:58:01 Deltan  Melhor aguardar, para a coisa esfriar. Possivelmente haverá novas coisas lá em cima nesta semana,
o que pode também tirar o foco. Se pegar ele com o mesmo ânimo da decisão proferida, não seria bom. Se estivesse
repercutindo ou vier a repercutir, poderia ser o caso, mas não parece que estamos nessa situação
19:10:21  Precisava so monitorar para nao decidirem nada sobre esse assunto antes de minhas informações.
Tipo a liminar do gilmar
20:37:02 Deltan  Está pautada para a próxima quarta, ouvi falar
20:37:17  Mais algo?
20:37:24  Essa posso monitorar
20:37:47  Tentar ao menos, pq lá as coisas são imprevisíveis
20:38:02  Entao acho que é bom mandar antes?
23:30:57 Deltan  Não tinha pensado nisso. Acho que as infos não interferem no mérito da decisão, mas podem
interferir no que os ministros vão falar no julgamento, a depender de o que e como Vc vai falar nas infos e especialmente se as
infos serão públicas. Talvez caiba pedir a ele que circularize as infos, escritas com deferência. Já sabe o que vai dizer? Na minha
impressão, ainda que ele discorde no mérito, teria que reconhecer que se trata de mérito de decisão e que isso está dentro da
independência funcional do magistrado. Discordar e revisar é harmônico com o sistema de funcionamento do Judiciário. Mas
isso precisa ser dito com toda a deferência, e em paralelo às questões de mérito. De qualquer modo vou pensar mais, vou
checar se há previsão e retorno.
23:37:17  Pensando um pouco mais: no julgamento podem discutir como preliminar a nulidsde da
interceptação. A reclamação está indo para a PGR e podemos pedir para segurarem lá para a poeira baixar. Isso indicaria
remeter logo. Mas vou pensar mais

25 MAR 16
07:53:56  Certo. Acho que o MS não vai agora. Gilmar está viajando
07:53:56  A Reclamação vai demorar um pouco mesmo
16:20:23  Caro, redigi um artigo para jornal sobre a decisão dos grampos, mas não encaminharei se Vc for
contra. Carlos Fernando olhou e acha que é o caso, ou seja, que é construtivo.
16:20:29  250952.docx
16:24:00  Acho que por ora melhor deixar na geladeira.
16:25:02  Nos dois ultimos dias achei que o assunto deu uma arrefecida e ate a fsp publicou duas colunas
minimizando o problema
16:25:53 Deltan  Ok... mas chegou a ver? A linha é de panos quentes
16:26:25  Frios?
16:26:39 Deltan  kkkk
16:27:08  Melhor deixar a poeira passar sozinha.
16:29:12 Deltan  Ok, ficará então pronto, aguardando a oportunidade.
22:06:41  Caro perspectiva de oferecer denúncia até amanhã 14h. Amanhã atualizo. Por favor espere, se
possível, para remeter ao STF
22:10:41  Então avise.

26 MAR 16
11:12:45  Como esta indo a denuncia?
11:14:48 Deltan  Previsão atualizada: 16h
11:35:56  Bem. Entao o seguinte. Eu vou soltar o povo da temporaria e deixo para assinar o despacho de
declinacao na segunda de manha
12:09:39 Deltan  Ok
17:58:51  Só pra te avisar: vou protocolar ainda hoje, mas até a noite, pra ajeitar os anexos disponíveis. Na
segunda protocolo os anexos que estão na rede
17:59:02  (estamos sem rede no feriado na Proc)
23:03:03  Denúncia protocolada!!!
23:03:04  Autos nº 50134055920164047000
23:03:04  protocolei em sigilo, para evitar mais confusão, rs
23:03:04  sigilo2
23:03:04  252118.pdf

27 MAR 16
12:50:00  Caro, a denúncia foi protocolada com sigilo, mas só por cautela. Fique à vontade para levantar.
Pensamos em fazer um release amanhã cedo sobre a denúncia, salvo se Vc se opuser
13:12:39  Amanha declino e levanto sigilo
14:02:52 Deltan  Ok

15:21:55  
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15:21:57  

15:21:57  

15:21:57  
15:23:19  Meu tio me enviou há umas duas semanas, mas não consigo acompanhar as mensagens todas... Vi
hoje e encaminho a pedido... Fotos bacanas

28 MAR 16

23:29:56  
23:30:06  Não estou ficando maluco rs

29 MAR 16
00:40:57  Sorry then

31 MAR 16
11:31:42  Nao entendi o pedido para que o MPE acompanhe as buscas?
13:17:11 Deltan  Else atuaram no caso do homicídio e da corrupção e conhecem bem o background. Poderiam ter
um olho qualificado para selecionar materiais de interesse.
13:24:02  Eles que pediram?
13:54:07 Deltan  Diogo tem falado com eles e eles têm ajudado e gostariam de acompanhar, o que será bom para o
caso também
20:26:00  Caro, apenas para reforçar, para quando for possível e se for possível, fizemos pedidos de quebra
das empresas FABTOL e TOL, ambas de Dimas Toledo (5059311-09.2015.404.7000), o qual é indicado por várias pessoas como
operador do Aécio no setor elétrico. Veja porém que os períodos das quebras (a partir de 2008) é diferente do período em que
Dimas era presidente de Furnas (até 2005), de forma que entendemos possível a quebra sem estar diretamente investigando o
parlamentar. O esquema em tese seria outro. Os pedidos são baseados em evidências de pagamentos a empresas de fachada,
como vários que já fizemos. A par disso, muito importante essa quebra pois mostra a disposição para investigar pessoas ligadas
a outros partidos. Aspectos a considerar. Abs,
20:43:04  Vou ver. Vcs tem por ai que se definir sobre a nelma kodama. Na minha perspectiva. Ela ja
cumpriu dois anos e no maximo com trea deve progredir. O acordo resolveria a questao do patrimonio que nao foi confiscado e
reclamaria nova acao penal. Quanto a prova por ela disponibilizada, alguma relevancia tem, ainda que a titulo de informacao e
ela nao seja chamada a depor como testemunha. Se o problema é o acordo ds pf, façam um substitutivo. Alias nao concordo
que ela fique cim parte dos apartamentos. Precisam resolver isso em definitivo e tomar cuidado com a posicao de vcs kom a pf
poos eles estao achando que a recusa de.vcs é apenas por capricho.
21:01:02 Deltan  Obrigado pelas informações, são importantes para cuidarmos do relacionamento, o que é
essencial.

15 APR 16
09:04:09  Nobre e aquela conta da suica Sergio Machado. Veio ou esta vindo?
12:30:15 Deltan  Escrevo com calma explicando
13:27:35  Suíça prometeu uma série de transferências de casos na última reunião, em janeiro, mas não
executou, possivelmente em razão do problema que houve com a odebrecht. Teremos reunião no começo de maio, e trataremos
disso. Mas Sergio Machado nos procurou para colaborar, e - confidencial - tem uma gravação com Renan e Jucá em que esses
diriam - a confirmar - que tem que dar um jeito na lava jato depois do impeachment. Houve até agora apenas um primeiro
contato com BSB, mas um acordo parece ser inevitável, por questão de sobrevivência nossa no novo cenário político.
14:35:50  Hmm

16 APR 16
20:42:22  Perdi o telefone do Igor e precisava falar com elecom certa urgencia. Tem ai?
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17 APR 16
11:06:45 Deltan
11:06:53  Já deve ter, mas segue
11:13:58  OK. Ja tinha conseguido mas obrigado

18 APR 16
18:10:01  Ouvi que ate o momento nao ha parecer da PGR sobre desmembramento no caso Santana, Zwi e
Odebrecht. Sabem porque esta demorando tanto?

19 APR 16
12:51:07 Deltan  sabe deste evento?
12:51:07  
12:51:26  Vi agora... passou no meio das outras msgs. Vou checar
13:26:19  Esse evento eh do STJ/CJF.
13:26:30  Nao fui consultado.
13:27:08  Da Italia virao aparentemente alguns professores.
14:43:19 Deltan  👍👍👍
14:51:17  Caro, PGR deve estar finalizando o parecer hoje sobre o desmembramento e parece que Teori quer
decidir logo

22 APR 16
13:04:13  Caros, conversei com o FUX mais uma vez, hoje
13:04:13  Reservado, é claro: O Min Fux disse quase espontaneamente que Teori fez queda de braço com
Moro e viu que se queimou, e que o tom da resposta do Moro depois foi ótimo. Disse para contarmos com ele para o que
precisarmos, mais uma vez. Só faltou, como bom carioca, chamar-me pra ir à casa dele rs. Mas os sinais foram ótimos. Falei da
importância de nos protegermos como instituições
13:04:13  Em especial no novo governo
13:06:55  Excelente. In Fux we trust
13:13:48 Deltan  Kkk

28 APR 16
09:29:43  Caro, a reunião hoje poderia ser 17.15, em vez de 15.30? Pergunto pq tenho reunião 16-17h.
09:30:25  Ok
09:50:43 Deltan  Caro, hoje estamos oferecendo a denúncia em relação a Odebrecht. Marcamos coletiva para 14h,
sobre essa denúncia e a do Zwi, com base na decisão do STF que determinou o retorno das investigação/processo. Contudo,
verificamos agora que a decisão do STF ainda não foi juntada, e que por isso prevalece sigilo nível 4 nos autos, o que impediria
a coletiva. Assim, vamos juntar a decisão do STF, que é pública, e pedir o levantamento do sigilo, exceto em relação ao evento
em que está a planilha, e pediríamos encarecidamente a apreciação antes das 14h. Nossa pressa em oferecer as denúncias
decorre dos réus presos. Isso vem em momento conveniente também, dada a impressão da sociedade de que a LJ parou. De
todo modo, caso não seja possível decidir ou levantar o sigilo, evidentemente, cancelaremos a coletiva. Daí meu pedido de
urgência na apreciação. Confirmo assim que o pedido nosso de levantamento de sigilo estiver protocolado
11:08:21  Nobre estou no aeroporto
11:08:48  Tem que pedir a Gabriela. Só chego na JF as 1400
11:10:30 Deltan  Ok, obrigado!

29 APR 16
10:21:05  Vou protocolar o aditamento hj até 14h
11:04:06  Inquérito 147/2003
11:04:36  200951018104886 5 criminal
11:07:26  Agente policial federal disse-me que nestes processos teria sido investigada a atuação de Álvaro
José galliez novis para o setor de pagamentos estruturados da Odebrecht. Não sei se procede.
11:07:45  Processos são do RJ.
11:10:26  Segundo ele teria interceptações que revelariam pagamentos a pessoas com foro privilegiado. Mas
segundo ele o caso não evoluiu.
11:17:52 Deltan  Vamos atrás, obrigado!
14:47:46  Vai sair aquele aditamento.?
14:48:05 Deltan  Está sendo protocoalado
14:48:20  5 minutos é pra estar
14:55:00  277355.pdf

5 MAY 16
09:16:40  281960.pdf
12:32:18  Decisão historica
18:10:54 Deltan  Sensacional

7 MAY 16
20:24:49  Reservado. Talvez já saibam isso lá em cima, não sei. Mas se ouvirem alguns ministros do STJ é
possível que alguns confirmem que foram sondados para soltar o MO mas se recusaram a prestar esse papel.
21:30:52 Deltan  Tá brincando... não sabia não...
21:31:10  VC se refere a ministros atuais da turma, ou a pessoas que eram candidatos à vaga que Navarro
ocupou?
21:44:59  Total reservado. O Newton Trisotto foi abordado e se recusou. Mas trate isso com muita discrição.
21:45:45  Aposto que devem tb ter abordado outros Ministros da Turma.
21:46:24  O 4 x 1 foi consequência disso.
21:46:45  Achei que vcs sabiam...
21:50:36 Deltan  assim não sabia não...
21:51:44  Bem talvez lá em cima já saibam mas se quiser passar a informação.... Seja discreto apenas.
21:52:23 Deltan  já passei... o detalhe do Trisotto vou falar direto com quem cuida do caso
21:52:29  e não mencionarei a fonte
21:52:46  Blz.
21:52:47 Deltan  isso é ótimo
21:53:01  Outra coisa. Mais simples
21:53:04 Deltan  fornece alguma prova de corroboração em relação a Navarro
21:53:10  Reservado tb.
21:53:36  Ligou-me hj o Fausto Silva.
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21:53:53  Parabenizou todo mundo pelo trabalho.
21:54:07  Mas queria dar um conselho.
21:54:44  Ele disse que vcs nas entrevistas ou nas coletivas tem que usar linguagem mais simples
21:54:56  Para todo mundo entender.
21:55:11  Principalmente o povão.
21:55:26  Disse que transmitiria o recado.
21:55:56  Conselho de quem está a 28/anos na TV.
21:56:03  Pensem nisso.
22:00:16 Deltan  Obrigado!! Tenho tido esse cuidado. Ele deve estar se referindo à de ontem, em que falaram
também Diogo e Athayde, que falaram pela primeira vez em coletiva. Obrigado por repassar, é algo com que realmente temos
que cuidar e em que temos que melhorar
22:27:31  Blz.

16 MAY 16
12:04:42 Deltan  Caro, desculpa chover no molhado, mas como sei que está super corrido, achei que não custava
pecar pela cautela e indicar um artigo muito simples e objetivo que indica algumas implicações do novo CPC ao CPP, porque as
defesas explorarão isso... http://jota.uol.com.br/impactos-do-novo-cpc-no-processo-penal%C2%B9
12:05:40  Tem esse tb do Celso Limongi, que por vezes substitui no STJ
12:05:40  http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI228317,101048-
O+Novo+Codigo+de+Processo+Civil+e+sua+influencia+no+processo+penal
18:21:50  Caro, a Susan Rose Ackerman (de Yale) estará aqui em SP na semana do dia 10/08/2016, e este
dia está separado para nós. Pensei em fazermos mais algo do estilo dos italianos, oportunidade para Vc conhecê-la e fazermos
mais um evento sobre corrupção. Conseguimos passagens e diárias, como da vez anterior. Topa?
18:22:39  Se Vc topar, vou convidar o PGR (prov virá outra pessoa) e alguém da FT, mas aceito sugestões tb.
18:24:07  talvez alguém da própria FGV, que está trazendo ela...
19:51:43  Acho difícil. Muito corrido
21:20:04 Deltan  Pena... sabe quem ela é, né? É a maior autoridade do mundo sobre corrupção... conheci-a em Yale.
Super simpática. Yale é um lugar fantástico. Pode ser um investimento para uma futura visita lá. Eles cuidaram de mim qdo fui
lá com um esmero fenomenal...
21:20:21  Não quero forçar, apenas colocar outros elementos pra Vc pensar. Fique à vontade...
22:42:55  Pensarei. Obrigado.

17 MAY 16
18:48:12  Há providência pendente pelo Mpf em relação ao despacho do evento 6 da ação penal do argello.
Isso gera dificuldades depois.
21:24:48 Deltan  Obrigado vamos checar com urgência o que é

18 MAY 16
09:44:32  Para informação. Sentença do Jd foi publicada. Fernando moura foi preso
10:10:06 Deltan  Obrigado por informar

19 MAY 16
15:57:28  Caro, teria um tempinho para uma reunião amanhã no começo da tarde?
17:11:09  Pode ser
17:18:12 Deltan  Passamos 13.30, então... obrigado
17:18:21  se preferir outro horário é só dizer
17:58:58  Pode ser

20 MAY 16
19:26:42  http://exame2.com.br/mobile/revista-exame/edicoes/1114/noticias/sergio-moro-explica-sua-
visao-da-justica
19:53:17 Deltan  Obrigado por enviar! Parabéns, excelente texto. Vou divulgar!
19:53:49  👍
19:54:28 Deltan  (pra ficar perfeito, faltou só falar das 10 medidas explicitamente rs)
19:55:14  Faltou espaço rs. Malditos editores.
19:56:20 Deltan  rs rs
21:10:36  Caro, gostaria de lhe passar uma ideia para verificar se Vc concordaria em endossar apoio junto à
diretora do foro. Estamos com a Paula (pr-chefe) construindo a ideia de um concurso de esculutra que simbolize o fato de que a
lava-jato é um avanço, mas precisamos avançar com reformas, como a reforma do sistema de justiça e do sistema político.
Propósito não é endeusar a LJ, mas dizer que ela é um passo, mas é preciso agora dar passos adicionais. Se a JF concordar,
lançaríamos o concurso em conjunto e conversaríamos com a prefeitura para colocar a escultura vencedora na praça em frente
à JF. Isso virará marco na cidade, ponto turístico, pano de fundo de reportagens e ajudará todos a lembrar que é preciso ir
além... Posso contar com seu apoio? Vc falaria com ela?
21:24:04  Não é melhor esperar acabar?
21:28:44 Deltan  O objetivo é fazer um marco visual para lembrar as reformas necessárias, para colocar isso em
pauta. O próprio concurso já chamaria a atenção para isso. Meu receio é que fiquemos só na LJ. Precisamos de reforma na
justiça (10 medidas) e de reforma politica, no mínimo... Depois de acabar pode ser muito tarde para termos capital de
pressionar pelas reformas necessáiras
22:17:09  Vou refletir
22:49:56 Deltan  Algumas ponderações para Vc avaliar na reflexão: temos escrito e falado sobre a necessidade de
reformas e reação há muito tempo, dois anos. O momento é único. Ou vai agora, ou duvido que vá em outro momento.
Precisamos de estrategias de marketing e de incentivo a inserir as reformas na pauta política efetivamente. Precisamos de
estratégias de marketing e foi por isso que pensei nessa estratégia... Na sua reflexão, incentivo ainda a ponderar não em
termos do que é perfeito, mas em termos do que está ao nosso alcance fazer, é factível e contribuirá... Se a dúvida for quanto
ao quanto contribuirá, podemos pagar pra ver... Eu apostaria que tão somente a existência do concurso já será matéria de
jornal, estimulará o debate sobre reformas, e frisaremos na proposta do concurso das esculturas a necessidade de reformas e
que elas simbolizem as reformas necessárias... sabemos que precisamos ir além, como país, e só estou pensando nisso para
fazer tudo o que estiver ao meu/nosso alcance... pessoal aqui gostou bastante, a Paula mesmo adorou e se empolgou... Seria
algo da PRPR e JF, e não da LJ, e sobre reformas necessárias... podemos formatar o texto do modo como quisermos e só
avançar com seu consentimento integral... Pense com carinho...
22:54:11  Fique à vontade. Confio no seu senso. Se achar inócuo, apenas, sugeriria tentarmos rs.
23:06:08  Ok. Pensarei.

23 MAY 16
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19:51:57  Acho que sobre a escultura, melhor deixar para depois.
19:53:01  Em tempos de crise,o gasto seria questionado e poderia a iniciativa toda soar como soberba.
19:53:52  Acho que iniciativas assim,que possam soar como homenagem, devem vir de terceiros.
19:54:20  Mas hj falei sobre as 10 medidas no evento da Veja.
19:55:33  Aquela denúncia da família cunha vem está semana?

24 MAY 16
13:53:10 Deltan  Não gastaríamos nada... O candidato que faria com patrocínio privado...
13:53:22  Entendo mais ou menos rs
13:53:30  👍👍👍👍
13:54:13  Está pronta. Creio que sim. Estou em Boston até sexta da prox semana, formatura da Fernanda
em Harvard
18:41:08  Parabéns para ela
21:31:59 Deltan  👍👍👍

25 MAY 16
12:02:36  Posso passar teu contato para o Joaquim Falcao? Pode ser e-mail, telefone ou ambos. Ele é o
diretor da FGV rio é super influente
12:02:52  Quer fazer convite mas esse é conveniente creio falar
12:29:35  Sim claro conheço pode passar
12:50:56 Deltan  👍👏👍

27 MAY 16
12:29:33  Prezado estarei em um evento em João pessoa com alguns suíços. Só para referência se me
perguntarem, o Stefan é do MP de Berna, é isso?
16:46:04 Deltan  Isso
16:46:15  E Luc é de Lausanne
16:46:24  Ambos no caso e mandando ver
17:52:51  Ok. Obrigado

31 MAY 16
10:31:10 Deltan  Excelente artigo. Começo, com exemplos, sensacional. E final, agora sim, com as 10 medidas,
perfeito rs... Parabéns!!
10:31:11  http://m.opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-justica-e-os-decaidos,10000054313
11:09:10  Valeu. Parabéns ao Carlos Lima e ao Diogo por seu artigo também. Estranha coincidência
18:20:00 Deltan  👍👍👍
18:20:11  É o deles foi escrito há um bom Tpo

8 JUN 16
16:05:15  Caro, sem querer antecipar nada, apenas para nos programarmos, tem previsão de recebimento
da denúncia do caso Claudia Cruz?
18:43:16  Amanhã de manhã
18:49:11  A decisão sobre o recebimento ou não da denúncia
19:04:28 Deltan  👍👍👍
19:26:41  Sabe do acordo da Andrade? Ainda não vieram os acordos e termos do STF. Daí a ação penal está
parada.
20:45:28 Deltan  Vou me informar
22:22:00  Pedido de desmembramento está para ser feito nesta semana
22:22:01  Carol ia protocolar a petição de desmembramento esta semana
22:22:01  Inclusive seria bom marcar logo o interrogatório para sentenciar antes do Rio e evitar que as
execuções sejam feitas por la
23:08:25  A peticao foi anteontem para o STF

9 JUN 16
12:15:53  Há decisão

13 JUN 16
18:19:21 Deltan  Chegou a repensar? Desculpe perguntar, mas resolvi esperar. Se definir que não iria, vou pensar
em outros nomes
18:21:35  Esqueci de responder. Ficou ótima a abordagem. Parabéns. Hoje sai a AIA
20:08:11  Repensar o que mesmo?
20:22:57 Deltan  Isto .... Se clicar aqui dará lá na conversa
20:41:49  Se for dia 11.... acabei me comprometendo com um evento de empresarios em SP na manhã do
dia 1108.
22:31:09 Deltan  É dia 10 pq é a janela da FGV pra gente
22:31:17  Se for à tarde, pode ser?
22:31:22  Poderia ir no almoço
22:31:30  Se quiser programamos pra 15h
22:31:42  E voltaria após evento da manhã do dia 11
22:32:16  Depois Vc faz um pôs doc em yale c ela rs... Bom pra já ir conhecendo
22:32:18  Rs
23:00:26  Te repondo amanhã. Tico e Teco já queimaram por aqui.

14 JUN 16
11:08:55  Bem. Se for a noite ou a tarde de 10, acho que dá
12:36:46 Deltan  Excelente!!!
12:36:52  Trava a agenda então!!
12:37:16  Não sei se viu, mas Maranhão assinou as 10 medidas... Destravou
21:24:46  Mandei email importante

15 JUN 16
03:35:40 Deltan  Ok

21 JUN 16
11:58:10  VISÃO GERAL EM 06-06-15: 1. TOTAL DE RELATOS: 98 2. COLABORADORES: 45 3. NUMERO DE
POLITICOS: 150 4. POLITICOS CUJOS PAGAMENTOS JÁ FORAM LOCALIZADOS: R$ 470 MILHOES (identificado o político
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beneficiário da propina) – Ness montante apenas pagamentos ilegais 1. Corte temporal de 2008 a 2014 2. SÉRGIO CABRAL
responde só por R$ 100 milhões 3. OUTROS POLÍTICOS IDENTIFICADOS (identificados pela defesa como relevantes/ envolvem
Governadores de 13 Estados e 7 Ministros de Estado): 1. MICHEL TEMER 2. DILMA 3. LULA 4. EDUARDO CUNHA 5. AECIO
NEVES 6. ALCKIM 7. ALOISIO MERCADANTE 8. PAULO SKARF 9. ANTONIO PALOCCI (DILMA) 10. SERGIO CABRAL 11. JOSE
SERRA 12. HADAD (PREFEITO) 13. HENRIQUE ALVES 14. ROMERO JUCÁ 15. RAIMUNDO COLOMBO (SC) 16. ANTONIO
ANASTASIA 17. EDINHO SILVA (DILMA) 18. EDISON LOBAO 19. ELISEU PADILHA (ARRECADAÇÕES PMDB) 20. FERNANDO
PIMENTEL 21. FRANCISCO DORNELES 22. GUIDO MANTEGA (DILMA) 23. RENAN CALHEIROS 24. MARCOS PEREIRA (MIN.
INDUSTRIA) 25. JAQUES WAGNER 26. BRUNO ARAUJO (MIN. CIDADES) 27. EDUARDO PAES 28. MOREIRA FRANCO 29. KASSAB
30. PEZÃO 31. MARCONI PERILO (GOV. GOIAS) 32. GLEISI HOFFMAN
12:40:32  Reservadamente. Acredito que a revelação dos fatos e abertura dos processos deveria ser
paulatina para evitar um abrupto pereat mundus.
12:42:13  Abertura paulatina segundo gravidade e qualidade da prova
13:28:32  Espero que LJ sobreviva ou pelo menos nós
13:55:27 Deltan  👍👍👍

23 JUN 16
23:52:35  Mensagem do Barroso sobre dia 10:
23:52:46  Ótimo, Deltan. Para passagem e estadia da Susan e de vocês aqui em Brasília, naturalmente o
UniCEUB arcará. De manhã no dia 10 não é possível? À tarde tenho sessão. Se o Moro se dispuser,à noite, tem voo para SP bem
cedo no dia 11, chegando em SP 7:30. Me mantenha informado que tentaremos fazer o melhor. Se não funcionar para ele,
faremos mais à frente você , Moro e a delegada. Grato e um abraço. LRB
23:53:11  O ideal seria fazermos dia 10 em BSB com ele. Quanto mais o povo do STF perceber que em
Curitiba ninguém é louco, melhor rs.

24 JUN 16
09:39:23  Bem. Ministro do STF é quem manda. O que ele prefere de manhã ou à noite?
17:20:07 Deltan  Verei com ele, mas temos que ver antes a Susan rs

25 JUN 16
23:55:31  Tudo se encaminhando bem... aguardo agora o ok da Susan. Já tenho OK tb da FGV-SP, que
também seria patrocinadora do evento

26 JUN 16
11:50:24  Ok.aguardo a definição. Precisarei porém estar em SP as 900 de quinta
13:29:27 Deltan  O ministro preferiu pela manhã. Pensou em algo entre 10-12.30, podendo antecipar para 9h
13:29:49  Conforme as coisas evoluam vou te atualizando
13:56:40  Ok

30 JUN 16
09:44:54  Nobre. Vieram do STF depoimentos do pessoal da AG. Mas não vieram os acordos e decisão de
homologação. Segundo levantei, não veio por falta de pedido específico do PGR. Podem provocar os canais competentes?
09:49:44 Deltan  Já
16:03:23  dando feedback
16:03:24  Marcio pediu p peticionarmos pedindo isso. Prometeu despachar hj
18:24:44  Ok

4 JUL 16
15:39:13 Deltan  Caro, o vôo do Carlos Fernando não pousou e ele só vem amanhã... Podemos adiar a reunião de
hj? Se tiver algo específico a tratar, podemos ir.
16:57:57  Tinha até uma coisa. Mas pode ficar para depois se for o caso
16:59:50 Deltan  Ok
17:00:08  Vou ver uma nova sugestão de data/horário

7 JUL 16
23:42:36  Jantei com Joaquim Falcao, que tem dado apoio total para a LJ e as 10 medidas. Ele comentou
quantidade não te ligou e que entrará em contato. Comentou ainda que Teori foi lá e tem um grupo da FGV que vai querer te
convidar para ir lá, mas pediu encarecidamente que, se possível, Vc de prioridade ao convite dele. Comprometi-me a passar a
preocupação dele. Creio que pessoalmente ele poderá te explicar melhor. Abs

8 JUL 16
09:24:15  Ok. E o evento em Brasília, está definido? Tem programação? Quem vai tratar de passagens e
estadia?
16:16:43  Mandei email
16:29:15 Deltan  Definido, mas ainda não organizado
16:29:26  Verei o e-mail já

12 JUL 16
15:04:27  Caro, estes são os autos referentes ao Higino (quebras com base naqueles emails identificados
pela Trench)
15:04:27  5033073-16.2016.4.04.7000 - Higino (não sei se Atahyde passou o nº para JF)
15:04:38  Sei que está fora, mas envio de qq modo para analisar qdo puder
15:54:27  Sim estou vendo. Dúvida, houve quanto a este prévio pedido do MPF e decisão judicial para obter
acesso as mensagens funcionais que embasam os requerimentos ora apresentados?
19:34:09 Deltan  Acho que Athayde já tratou com Vc. Nesse caso não teríamos conhecimento se não fosse o acesso
ao e-mail, então ficou prejudicado... É como notícia do COAF com base exclusivamente em dados bancários
19:52:14  Acho que abre flancos desnecessários
21:07:50 Deltan  Mas nesse caso não tínhamos como saber sem receber a info que tinha por base justamente os e-
mails sem quebra... Como Vc imagina evitar isso? Receber a info baseada no e-mail sem o e-mail seria melhor? Se preferir,
podemos fazer assim, mas a diferença é aparentemente mais retórica do que real...
21:56:03  Não, ja tinham os depoimentos falando dos crimes na br distribuidora. Isso já era base suficiente
para um pedido prévio.
22:04:49 Deltan  Laura, o Zwi entrega o Trípodi?
22:04:49  Entrega uma corrupção do Tripodi de 60 mil ou 80 mil...dinheiro pago para que fosse mais fácil o
acesso/transito com Gabrielli
22:05:14  FYI
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13 JUL 16
16:01:03  Não tínhamos indicativos do envolvimento do Caldeira, que é a pessoa da BR
16:22:19  Despacho la para vcs esclarecerem

15 JUL 16
18:02:28 Deltan  Ouvi que Vc está com distribuição integral novamente... não conseguui manter?
18:56:18  Enviei email sobre convite para jantar no Min. Barroso para ver se Vc consegue... como a palestra
será no dia seguinte cedo, acho que seria uma boa
20:07:12  Vou ver

16 JUL 16
19:38:16  Prezado muito reconhecimento externo da lava jato aqui em WS
19:58:07 Deltan  👏👏👏👏👏👏
20:07:07  Vc é um ícone. Simboliza muito mais do que é. Vc personifica as esperanças da população em um
novo Brasil. Pode não querer ou mesmos achar que é um trabalho a muitas mãos, mas o fato é que é, mesmo não tendo
buscado isso, e o modo como as pessoas acreditarão em um país melhor e agirão será influenciado diretamente por suas
decisões macro no caso. Sei do seu enorme sacrifício pessoal e de todo o seu ônus, mas gostaria que considerasse a seguinte
ponderação: o caso não pode perder visibilidade antes de avançarmos as reformas de que precisamos como país. Se isso
acontecer (e não depende só de nossa vontade, mas depende inclusive de querermos), em vez de termos avanços, podemos ter
retrocessos como na Itália. O caso de BSB ainda vai se desenrolar mas a sociedade não confia em lá como em Curitiba. Entendo
que devemos avançar até alcançarmos as reformas. Sei que estão cansados (CF e Orpando estão tb), mas a oportunidade é
única e representa um imenso benefício para toda a sociedade. Enfim, não tome tempo em responder. É apenas uma reflexão.
Abs e aproveite a viagem!!
22:35:22  Ah sim. Olha a história que eu ouvi aqui. Americano pega táxi nos EUA e pergunta como estão as
coisas na política. Taxista reponde que vão mal e que eles precisam de juízes brasileiros no México...
22:35:46  E tem outras mas deixa para outra hora

17 JUL 16
01:02:26 Deltan  kkkk
01:02:35  Qdo puder conta as outras que quero ouvir

18 JUL 16
08:23:12  Preciso da definição do evento em Brasília pois no dia seguinte tenho aquele compromisso em SP.
Será somente de manhã? Quem providenciará passagens?
09:32:12 Deltan  Está tudo certo. Somente de manhã, mas na noite anterior tem a recepção na casa do Barroso
20.30. Pediram indicação de passagens. A UniCEUB pagará passagens e hotel. Está nos e-mails que havia comentado que te
enviei. Avise se não recebeu ou se quer que reenvie...

19 JUL 16
10:15:37  Recebi sim. Vou mandar
19:58:02  Não esqueça de mandar no email as propostas normativas.

20 JUL 16
00:26:04 Deltan  Opa, mandei sim... pode confirmar se recebeu por favor, pq acho que talvez tenha enviado antes
da sua msg...
00:26:29  como tenho os seus endereços antigos gravados posso ter enviado pro errado
09:01:19  Recebi. Obrigado
14:52:05 Deltan  para antecipar e não te pegar de surpresa. Estamos com dificuldade para efetivar o bloqueio em
Antigua. Estamos em contato direto com o pessoal de lá e trabalhamos ontem até tarde pra fechar algumas coisas que pediram.
Querem certidão da Vara e uma ordem simples. Estamos fechando textos de nossa parte para em seguida vermos viabilidade
com Vc. A questão é que o bloqueio cai dia 22, então é bem urgente. Então, hoje ou máx amanhã vou lhe pedir atenção
urgente a isso, no sentido de Vc avaliar a possibilidade de emitir uma decisão nos moldes em que eles precisam (bem simples)
e assinar uma certidão que estamos preparando para tender a necessiddade deles, fazendo é claro eventuais alterações que
entender pertinentes no caso de ser possíivel

21 JUL 16
18:13:58  Não veio nada disso
18:35:51 Deltan  Está enrolado com idas e vindas de rascunhos e infos. O prazo deles é amanhã. É provável que
peçamos ainda. Estou saindo em viagem, então Paulo provavelmente o contatará.

24 JUL 16
12:13:43  Li as dez medidas com mais atenção. Em geral concordo com elas, sem prejuízo de sugestões
técnicas e pontuais discordâncias. Devo apresentar algumas sugestões ao relator mas vou comunicar a vcs.
12:15:38  A que causa mais dúvida é essa dos testes de integridade. Penso ser necessário algum mecanismo
para prevenir entrapment e ainda para ser efetiva um tipo penal, sob pena da aceitação de vantagem não ter adequação típica.
12:16:25  Embargos infringentes devem ser mantidos se o voto vencido for para absolvicao
12:18:13  Penso ser na parte do aumento de penas necessária norma que ressalve esse aumento se o objeto
for infimo. Já vi vaso de peculato de agendar da PRF que retirava de carros sucateados baterias velhas para revender e aí a
pena de prisão é excessiva
12:19:28  Tenho dúvidas se a proposta de emenda constitucional para execução provisória é oportuna pois
acho difícil passar e aipode ter efeito contrário ao esperado.
12:20:11  Mas em geral vou apoiar por óbvio.
12:20:54  Tem uma preocupação óbvia pois está em debate um novo cpp na câmara e teria que haver
alguma coordenação
13:52:50 Deltan  👍👍👍👍
13:55:02  Aperfeiçoamentos são bem vindos. Minha única preocupação é estratégica. Um dos parlamentares
(acho que o Rodrigo Maia) disse que 70% deveriam ser aprovados, o que me diz que querem aprovar 30%. É importante frisar
mais os aspectos positivos do que negativos. Como aliás um bom juiz bem sabe rs, não há unanimidade nem em reunião de
condomínio com 10 pessoas. Quanto mais polêmica criarmos, mais difícil será a aprovação. Já haverá muitos advogados para
baterem nas medidas.
13:55:19  Fique, evidentemente, à vontade, apenas dê uma pensada nisso...
13:59:32  Quanto ao mérito das observações, eu creio que a doutrina do entrapment deve ser aplicada em
substituição à do flagrante preparado, que, como bem diz o Pacelli analisando ponto a ponto, não faz sentido nenhum.
Pensando no entrapment que o art. 3º fala que o objetivo é avaliar a PREDISPOSIÇÃO criminosa. Na minha redação original, eu
tinha colocado o seguinte parágrafo, pensando no entrapment, que foi tirado na revisão pela PGR: "§ 2º Os testes de
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integridade não poderão criar situações que, dentro das circunstâncias normais do trabalho do agente público ou empregado,
representem oferta de vantagem ou imposição de pressão desmedidas." De todo modo, o "flagrante preparado" não faz com
que a prova seja ilícita, mas sim afasta tipicidade. Isso permite que o episódio seja usado para demitir administrativamente (cf.
STF), o que já é um grande ganho, ou para deflagrar interceptação telefônica e ambiental ou outra medida de aprofundamento
da investigação.
14:00:13  Embargos infringentes: foi adicionado pela PGR, que foi mais ousada
14:00:49  Execução provisória: não foi parar no PL das 10 medidas pq não podia ser objeto de iniciativa
popular. Há PEC em separado.
14:02:44  Num caso como esses, a pena aplicável seria a mínima, de 4 anos, permitindo substituição por
penas alternativas. Não seria hediondo (hediondo só acima de 100 salários-mínimos). Se for para ressalvar, seria bom dar um
parâmetro objetivo, criando uma espécie de figura privilegiada para casos de até meio salário mínimo, ou algo assim.
14:04:21  Enfim, obrigado por analisar, obrigado por apoiar desde o começo e fique à vontade para fazer
sugestões de melhorias. Apenas pondere a questão do custo-benefício das sugestões. Pessoas razoáveis discordam
razoavelmente sobre muita coisa. Se cada um conseguisse fazer prevalecer sua objeção em pontos específicos, nada passaria
nunca. É um momento em que precisamos unir forças e fazer concessões se queremos que isso tenha peso para passar.
16:17:19  Ah sim o apoio haverá. Serão só sugestões parciais

25 JUL 16
00:01:33 Deltan  Veja aqui o fogo amigo, por exemplo. Não só sobre competência da LJ, mas sobre as 10 medidas:
00:01:37  http://www.conversaafiada.com.br/brasil/procurador-questiona-competencia-de-moro Procurador
questiona competência de Moro    Esmael revela documento sobre a "Constituição dos Procuradores"

28 JUL 16
12:17:04  Vi o PL 4850/2016, das dez medidas, e há diferenças de redação dos textos que me mandou. O
que houve?
13:15:19 Deltan  Não sei de diferença de redação. Sei só o que foi tirado. O que precisava de emenda constitucional
não podia ser projeto de iniciativa popular e saiu. A accountability do Jud e criação de varas precisa ser de iniciativa do
presidente do STF e saiu tb. Que eu lembre foi isso que mudou... Viu algo mais? Parece que alguém faz um batimento integral e
estava tudo lá
13:53:41  A parte da prova ilícita está bem diferente

29 JUL 16
21:13:38 Deltan  Nossa, é mesmo. Desculpe. Registrei aqui errado essa como uma versão final e não era... te
mandei uma versão antes da versão final
21:13:43  Ainda bem que viu
21:14:14  344014.pdf
21:14:15  Estava sem acesso ao site
21:14:21  Essa é agora a que está no site
21:14:28  É o mesmo PL, mas organizado por meida
21:14:56  Aqui elas estão organizadas de modo didático
21:14:56  http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/apresentacao/conheca-as-medidas

3 AUG 16
06:39:57  Está confirmado o jantar no Barroso?
10:04:51 Deltan  Ele acabou de confirmar. Estou adiantando meu voo porque terça estarei na comissão especial. Boa
reunião amanhã c eles!!
12:29:19  Obrigado. Preciso do endereço e horário do jantar
13:48:37 Deltan  Não tenho ainda tb... passo assim que ele indicar...
13:48:54  Lembrando que ele é carioca... talvez tenha convidado e não passe o endereço mesmo kkkkk
16:38:29  Boa
20:08:40 Deltan  Copiei Vc de modo oculto em email em que envio endereço, repassando o convite
20:49:17  informo que a arte do convite da Palestra - Democracia, corrupção e justiça: diálogos para um país
melhor, que ocorrerá no dia 10 de agosto, já está pronta, conforme link que segue abaixo. Ademais, indico que na segunda-
feira estarei em contato para informar sobre o roteiro de atividades (refeições, aeroporto, translado).
https://www.uniceub.br/media/891615/moro_convite.pdf 
22:26:27  Como foi no Jô?
22:29:11  Não recebi o email com endereço
22:43:39 Deltan  Ele quer que Vc vá, e seria bacana Vc ir... só não sei o timing rs. Da vez anterior que fui, eu fui
mais no conteúdo. Nessa vez tentei mesclar conteúdo com entretenimento e acho que o resultado foi bacana....
22:45:14  Vou checar por que não foi e reenvio
22:51:41  Pra mim dá como enviado... deve chegar amanhã, mas adianto por aqui:
22:51:43  Prezado Caio, Segue convite do Ministro Barroso. Vc encaminharia a Susan por favor? Ele mesmo
vai encaminhar ao email do prof. Oscar. Abs, Deltan Caros Deltan, Moro, Oscar, Caio Mário e Susan: Tereza e eu teremos
imenso prazer em recebê-los para um pequeno coquetel/jantar em nossa casa, no dia 9 de agosto próximo, 3a feira, às 20:30,
em honra dos participantes do evento “, Democracia, Corrupção e Justiça: Diálogos para um País Melhor”. Será uma reunião em
traje casual, com a presença limitada aos organizadores do evento, o que inclui membros da minha assessoria e poucos
dirigentes do UniCEUB. Com máxima discrição. Na medida do possível, desejamos manter como um evento reservado e privado.
Estamos muito felizes de tê-los aqui. Nosso endereço é Lago Sul, QL 26, conjunto 7, casa 20. Nosso telefone é 3248-4095.
Deltan tem meu celular e pode ligar em qualquer necessidade. Abraços a todos. Luís Roberto Barroso
22:51:57  Pra Vc foi em cópia oculta
23:32:56  Obrigado

4 AUG 16
02:52:50 Deltan  Boa sorte amanhã no Congresso!! Lembre que Vc é um líder mundial e que o que fala tem peso
imenso não só para os congressistas, mas tb para toda a sociedade. Precisamos unir pessoas, de direita e de esquerda, por
uma pauta comum contra a corrupção, suprapartidária. Talvez seja bom frisar que mudanças penais só valem para frente, pq
vários são processados. Por fim, mais de 2 mi depositaram esperanças nisso. Importante defender que caminhemos além, mas
sem deslegitimar o pacote. Cada vírgula de discordância sua será colocada num imenso amplificador para justificar alterações
de todo tipo no pacote. Fique à vontade, evidentemente, mas sugeriria que pensasse nisso. Abs e boa sorte!!
07:55:12  👍
08:16:37  Fique tranquilo. Há algumas sugestões de redação e alguns acréscimos ou decréscimos mas o
apoio é inequívoco. Depois te mando as sugestões
10:54:12 Deltan  👍👍👍
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12:59:02  Falei. Percepção. Clima bem favorável. Expliquei as medidas a eles mesmo aquelas com as quais
não tinha sugestões e defendi aprovação. Apresentei sugestões pontuais algumas de redação.
12:59:16  Depois te mando as sugestões
13:10:26  Acerca da matéria no estadao não sou contra extraordinário ou especial pelo Mpf mas contra a
proposta do agravo pelo Mpf da decisão que concede hc.
13:10:42  O jornal se equivocou
13:42:51 Deltan  Obrigado por esclarecer. As matérias aparentemente acabam destacando mais o que Vc discorda, e
não o que concorda... estou ainda acompanhando... Será ótimo ter o seu texto de sugestões escritas. Seria bom se tivesse um
parágrafo simples e bom para reproduzirmos em redes sociais, com uma defesa incisiva do pacote (de modo geral) e
mencionando suas ressalvas fora dele rs.
14:59:34  Independente das matérias, agora o relevante é o conhecimento dos deputados que estavam lá
16:26:08 Deltan  Com certeza. Agregando a isso, deputados lidam com a opinião pública, que é seu guia. Minha
perspectiva é de fortalecer o apoio na população. São duas frentes de uma mesma guerra 👍👍👍

9 AUG 16
19:49:52  Está no hotel? Vamos pegar um uber?
20:01:31  Lembrei agora que tem a logística dos seguranças

11 AUG 16
16:35:01  A corrupção era tão generalizada – e Craxi sabia disso – que Di Pietro chegou a cunhar uma
expressão para se referir ao que estava identificando no curso das investigações: “dazione ambientale” (“dação ambiental”). Ou
seja: as pessoas nem precisavam mais solicitar ou exigir o pagamento de propina, como, de outro lado, os empresários
também não precisavam formalizar oferta ou algo similar. Entregava-se o percentual em dinheiro do contrato firmado, fruto da
corrupção, como uma regra implícita, evidente, própria do negócio1. Disse Di Pietro: “me parece que mais do que corrução ou
concussão, deva-se falar de “dação ambiental”, ou mesmo de uma situação objetiva na qual quem deve dar o dinheiro não
espera mais que lhe seja solicitado”2. Antonio Di Pietro relata, também, em entrevista disponível no You Tube, que no curso de
um interrogatório de um jovem empresário que acabara de assumir a gerência da empresa da família por conta da morte de
seu pai, ficou surpreso com a naturalidade e facilidade com que o novo empresário referia-se às práticas de corrupção que
brotavam de sua própria empresa. Chegou num ponto da inquirição em que ele indagou por que ele pagava assim tão
facilmente as propinas, obtendo como resposta pronta, de imediato: “perchè così faceva papá”, ou seja: “porque assim fazia
papai” 3. Nas relações política-empresariado era algo próximo do normal ser corrupto.
16:35:10  Lembrei do que Vc sempre fala
16:35:31  Não sei se leu o texto do Rodrigo Chemim. Extraí dele.
16:39:58  Vi. Não sei se lembra mas perguntei ao Davigo sobre esse conceito da "dação ambiental" e ele
disse que era coisa do DiPietro e que simplesmente não existe, rs. Sem embargo da correção da constatação fatica
16:52:33 Deltan  352951.odt
17:35:19  👍👍👍

15 AUG 16
20:28:32  Caro, poderia nos receber amanhã cedo, 10h?
20:43:18  Pode ser
21:39:50 Deltan  ok

17 AUG 16
11:15:15  http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/08/ministros-apostam-que-lewandowski-
deixara-stf-apos-setembro.html

18 AUG 16
15:03:14  Caro, estamos pedindo desmembramento da cooperação com o panamá. Estamos pedindo isso
hoje nos autos 5009225-34.2015.404.7000, hoje sob sigilo. O objetivo do desmembramento é deixar público o teor do
processo, porque o Panamá está resistindo a cooperar. Temos infos em off do acordo da Ode de que ela se reuniu lá no Panamá
com o pessoal da cooperação e ajusataram que não remeteriam os documentos. A ideia de dar publicidade é numa política de
"name and shame", para que a imprensa possa ver e falar publicamente que o Panamá não está cooperando. Sujeitamos à sua
apreciação.

23 AUG 16
07:21:55  É bom ficarem espertos por aí
07:36:37  Sem artigos
07:49:31 Deltan  Não entendi
07:54:20  Aquele artigo do hc do Paulo Bernardo por exemplo colocou vcs na linha de suspeitas desse
vazamento
16:57:42  Cuidado para não reagirem mal
17:13:10 Deltan  Falamos muito sobre isso hoje. PGR está falando no CNMP sobre isso

24 AUG 16
11:10:42  Sabemos. Mas nesse caso nós não tínhamos nem a informação em anexo. Não há duvidas de que
foi a defesa. Conjur hoje é quase um blog marrom, só tenta nos prejudicar. Por isso encerramos as negociações com a OAS.
Existe um risco oposto também que discutimos bastante, que é dizerem que estamos protegendo o Toffoli
11:10:47  Msg não tinha ido

25 AUG 16
08:58:20  Já deve ter visto mas
08:58:25  http://m.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/08/1806648-alem-de-toffoli-outros-dois-
ministros-do-stf-foram-investigados-pelo-mpf.shtml
09:02:37  Talvez fosse oportuna uma nota oficial negando
21:41:07 Deltan  Obrigado por passar suas impressões! Dou retorno

29 AUG 16
16:45:13  Jô Soares me ligou para conseguir um aliado em te convencer a ir lá no último programa do ano,
dia 16/12/2016, sexta-feira. Delimitando assuntos, o que me parece tranquilo com eles (fazem entrevista prévia e o objetivo
não é de "furos), pode ser uma boa, a depender do momento em que o caso estará. Como é a última entrevista de uma série
de mais de 4.600, isso justificaria a escolha diante de outras tantas entrevistas negadas. A vantagem seria "humanizar" e
desmitificar, algo para o que as palestras contribuem, com a diferença de que nesse caso atinge milhões de lares. Depois de
tanto silêncio, seria difícil alguém dizer que é midiatismo. Precisaria ponderar apenas o impacto que isso teria na visão de
Ministros de Cortes Superiores (ciúmes ou críticas), inclusive em eventual avaliação de nomes para uma cadeira lá, já que é
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algo que se tem cogitado publicamente, independentemente de qualquer intenção sua. Manterei o convite que ele fez de modo
reservado reservado.
17:09:04  Pensarei

31 AUG 16
18:44:08  Não é muito tempo sem operação?
20:05:32 Deltan  É sim. O problema é que as operações estão com as mesmas pessoas que estão com a denúncia
do Lula. Decidimos postergar tudo até sair essa denúncia, menos a op do taccla pelo risco de evasão, mas ela depende de
Articulacao com os americanos
20:05:45  (Que está sendo feita)
20:05:59  Estamos programados para denunciar dia 14
20:53:39  Ok

1 SEP 16
10:28:58  Precisamos conversar com urgência. Hj as 1430 ou as 1500 vcs podem? Mas melhor virem em
poucos pois melhor mais reservado. Quem sabe vc, o lima, Athayde e Orlando?
10:37:33 Deltan  Ok, falo e vamos sim
20:47:59  José Ugaz convidou-me para um evento da TI no Panamá e dezembro. Fico na dúvida se é seguro
ir no contexto conhecido. Ou estou exagerando? O que acha?

2 SEP 16
22:53:40 Deltan  Não vejo risco maior. Talvez eu vá também. Seu risco é maior, mas ainda nem veio a público o que
temos e não vira até dez

12 SEP 16
19:11:05  Prezado pensei no convite do Jô Soares e embora muito me honra, acho que não é uma boa para
mim. No Judiciário não ajuda mesmo.
19:18:37 Deltan  Compreendo. Obrigado pelo retorno
19:18:45  Dou resposta a ele ou Vc prefere fazer diretamente?
19:25:27  Acho que eu tenho um email dele. Vou mandar amanhã
19:25:56 Deltan
21:38:37  Caro, talvez seja o caso de impedir Leo Pinheiro de depor sobre fatos alheios ao seu caso, no
interrogatório, orientando ele a procurar o MPF caso queira relatar fatos estranhos ao processo. Estamos suspeitando de que ele
poderá querer forçar uma colaboração sem acordo, ainda que fajuta (que pode ser tiro no pé até em relação a outros casos), e
buscar diminuição da pena na cadeia recursal. Sugerimos que considere a possibilidade de não permitir relatos para fora dos
autos...
21:38:37  Deltan, sobre o interrogatorio do LEO PINHEIRO. Acho que temos que ficar restrito ao objeto do
processo, sem nem uma pergunta fora. Ja temos prova boa nos autos e qq coisa fora a defesa vai querer dizer que foi feita uma
colaboraçao efetiva e requerer a diminuicao de pena. Não precisamos que ele diga nada fora do processo. Andaram mal nas
negociações que foram interrompidas e podem querer força isso agora por outro caminho. O q ele falar amanha, a meu ver vai
valer apenas como confissao. Muito dificil ele trazer fatos que possam expandir as investigações especificamente para os
"FATOS DO PROCESSO". Acho que podemos falar com o Dr. Sergio sobre isso.
21:54:17  Ah sim só sobre o objeto da acusação

14 SEP 16
18:57:19  Preciso manifestação do MP no 504615954. Simples
19:08:04 Deltan  Providenciaremos
19:41:50  Sendo protocolado

15 SEP 16
17:46:43  Isso que o Reinaldo Azevedo falou é uma completa mentira. Estou na Filadélfia e sequer vi a
apresentação de vcs.
18:28:54 Deltan  Não vi. Vou ver. Ele falou errado tb da orgcrim... Ele tá de sacanagem conosco há tempos

16 SEP 16
10:12:23  Não se abale com essa críticas.
10:34:25  Ontem dei uma palestra aqui na university of Pennsylvania e a admiração pela lj é impressionante
11:19:30 Deltan  Obrigado, meu caro. Suas palavras vêm em boa hora. É hora de aguentar as pancadas e haters
com serenidade e perseverança. Boa viagem aí.
12:06:23  A denúncia é baseada em muita prova indireta de autoria, mas não caberia dizer isso na denúncia
e na comunicação evitamos esse ponto. Não foi compreendido que a longa exposição sobre o comando do esquema era
necessária para imputar a corrupção para o ex-presidente. Muita gente não compreendeu porque colocamos ele como líder para
imperar 3,7MM de lavagem, quando não foi por isso, e sim para inputar 87MM de corrupção. Ainda, como a prova é indireta,
"juristas" como Lenio Streck e Reinaldo Azevedo falam de falta de provas. Creio que isso vai passar só quando eventualmente a
página for virada para a próxima fase, com o eventual recebimento da denúncia, em que talvez caiba, se entender pertinente
no contexto da decisão, abordar esses pontos
12:10:12  Vou examinar ainda. Abs

18 SEP 16
18:47:42  Definitivamente, as críticas à exposição de vcs são desproporcionais. Siga firme.
22:12:49 Deltan  Obrigado pela avaliação. São tão fortes que ficamos revendo e revendo e revendo o que fizemos.
Poderíamos ter agido diferente, e aprenderemos com erros, mas creio que as críticas viriam fortes de qualquer modo. Abs

24 SEP 16
16:58:02  Segue, para conhecimento, apenas para eventual avaliação futura:
16:58:02  Isso aqui está viralizando. Bom estancar logo.
16:58:02  
16:58:02  as alegações finais a que ele se refere são do jorge zelada, que foi absolvido
16:58:02  elas estavam disponíveis no eproc
16:58:02  Movimentação de conclusão é irrelevante
16:58:02  A anterior é do dia 12. A sentença saiu dia 15
16:58:02  Tem dois furos graves:1) as alegações finais eram do Zelada que foi absolvido; 2) as alegações
finais já estavam disponíveis no processo eletrônico desde as 16 hs do dia 14/9.. Sendo que a sentença Eh do dia 15/9 as oito
da manhã.. Logo teve tempo de sobra pra analisar as alegações e absolver
16:58:02  O ato de conclusão foi do próprio moro
16:58:02  
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16:58:02  
16:58:02  Passei pro Helio Telho tb, mas não consegui falar com ele
16:58:02  Avisei ele tb que pasei pra Vc
16:58:02  
16:58:02  boa Mo, valeu!!
16:58:02  
16:58:02  
16:58:02  
16:58:02  
17:27:35  Respondi no Facebook
17:35:56 Deltan  Sergio Moro entrou lá e postou tb!!
17:35:59  Vale esclarecer os fatos ao jurista Lenio Streck. A ação penal 50615785120154047000 foi conclusa
para sentença em 13/08/2016. Em 09/09/2016, sentença ja em elaboração, baixei em diligência para juntar cópia faltante do
acordo de Nestor Cerveró e a bem da ampla defesa. Todos já sabiam do acordo mas era relevante a juntada do documento
faltante. Foi então concedido prazo as partes para querendo complementarem suas alegações finais. Apenas ratificaram suas
alegações, o que fizeram até 14/09/2016, sem nada inovar nas alegações anteriores.. Em 15/09/2016, foi então prolatada a
sentença. O registro da conclusão foi apenas para permitir o lançamento da sentença no sistema. Críticas são bem vindas a
qualquer atuação de agentes públicos. Mas convém que os fatos sejam relatados como aconteceram e não com com distorção
do ocorrido. Do contrário parece má-fé, o que imagino que não deve ter sido a intenção do jurista em questão.
17:36:17  Ops, estava enviando para Monique...
17:36:21  ótimos esclarecimentos
17:38:49  vergonha alheia desse Lenio
17:47:43  É um bufão. Ninguém sério respeita ele. No STF sei que não respeitam

1 OCT 16
11:28:47 Deltan  Caro, Vc foi no ano passado na cerimônia do Instituto Ética nos Negócios?
11:28:48  Prezado Dr. Deltan Dellagnol, Em cada edição do Prêmio Ética nos Negócios, nossa instituição
presta homenagem a algum(a) empresário(a) ou executivo(a) com um grande legado no meio empresarial nacional. Conheça
quem já foi agraciado com esta honraria neste link www.premioeticanosnegocios.org.br/2015/homenageados.php. Contudo, o
ano passado, nosso homenageado foi o Juiz Federal Dr. Sergio Moro. E este ano, gostaríamos de homenagear o senhor na
qualidade de Coordenador da Força Tarefa da Operação Lava-Jato, pois todos vocês estão contribuindo para a melhoria da
qualidade Ética das empresas e da sociedade. A cerimônia de entrega da 7ª edição desta iniciativa acontecerá numa única
noite, na cidade de Campinas-SP (no período da segunda quinzena de novembro e primeira quinzena de dezembro).
Aguardamos seu retorno com grande expectativa. Saudações, Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios Douglas Linares Flinto
Diretor-Presidente (19) 3326-0453 e 9.9611-9089 www.eticanosnegocios.org.br
11:47:38  Não fui. Eles trouxeram o prêmio aqui.
15:03:32 Deltan  👍👍👍

5 OCT 16
17:23:08  Caro, estamos pedindo hoje a destinação de um valor significativo para a Petrobras. Considerando
o momento de críticas à FT, pensamos em fazer uma cerimônia, desta vez, aqui na PRPR e não na PGR, convidando Vc, Diretor
do Foro, PF, RF e PGR... Contudo, não quis avançar na reflexão sem ouvir suas impressões, sugestões ou ideias. Caso concorde,
o ideal seria que a transferência do valor acontecesse na mesma semana da cerimônia, em algumas semanas.
17:55:38  Vou pensar e te respondo. Eu não participaria. Mas em princípio não vejo problemas.
17:56:03  De vcs fazerem um cerimônia
18:06:30 Deltan  Ok

11 OCT 16
20:48:23  MO disse que o valor saiu da planilha italiano, atribuindo a "gestão" do negócio a Roberto Teixeira e
Bumlai. Porém, não esclareceu de forma suficiente. Ele disse que essas questoes do Lula eram tratadas mais pelo EO e por
Alexandrino. Alexandrino traz isso de forma tb superficial (por isso tb cobramos uma melhora). Veja o anexo dele sobre isso na
f. 16 do arquivo a seguir:
20:48:23  Nos novos anexos, pelo que me lembro, o MO fala que o valor da compra foi efetivamente debitado
da conta italiano...mas que, depois da compra, quando desistiram de instalar o IL no terreno, ele vendeu o terreno e reinseriu o
crédito na conta amigo (dentro da planilha italiano)

13 OCT 16
16:17:02  Pf pede urgência na manifestação no 505080862
16:17:18 Deltan  ok
21:47:08  Foi protocolada

14 OCT 16
15:20:08  Caro, será que poderia dar uma prioridade para a digitalização do caso do Edinho Silva? Parece que
estaria no gabinete. Digitalizando, já podemos começar a analisar. Como ele se tornará prefeito no próximo ano, estamos
voltados a dar alguma prioridade para colocar o caso nos trilhos caso existam infos e provas suficientes...

17 OCT 16
17:54:20  Caro pode nos receber amanhã 13.20 ou 11.30?
19:13:52  1130 então
19:18:56 Deltan  ok

18 OCT 16
11:29:45  Caro, não achei Carlos Fernando (creio que está em uma videoconferência) e a reunião com a
Suíça não acabou ainda. Podemos adiar para antes das audiências, algo como 13.30 ou pouco depois?
11:45:22  1500 então. Não vão vir mais contas da suíça (agentes da Petrobrás)?
11:45:25 Deltan  Um assunto mais urgente é sobre a prisão
11:45:45  Falaremos disso amanhã tarde
11:46:05  O problema hj tarde é que temos reunião conjunta com suíços e americanos para discutir e
negociar percentuais da divisão do dinheiro
11:46:12  Começa 14 e vai até 18.30
11:46:30  Estamos em previa com suíços que nos ajudarão a dar menos pros americanos rs
11:46:34  Pode ser amanhã então
11:46:44 Deltan  Mas amanhã não é a prisão?
11:46:51  Creio que PF está programando
11:46:59  Queríamos falar sobre apreensão dos celulares
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11:47:03  Parece que sim.
11:47:07 Deltan  Consideramos importante
11:47:13  Teríamos que pedir hoje
11:47:15  Acho que não é uma boa
11:47:27 Deltan  Mas gostaríamos de explicar razões
11:47:56  Há alguns outros assuntos, mas este é o mais urgente
11:48:02  bem eu fico aqui até 1230, depois volto às 1400.
11:48:49 Deltan  Ok. Tentarei ir antes de 12.30, mas confirmo em seguida de consigo sair até 12h para chegar até
12.15
12:05:02  Indo
13:54:51  Autos da destinação dos valores para Petrobras
13:54:51  5025605-98.2016.4.04.7000
14:16:39  Cnversamos aqui e entendemos que não é caso de pedir os celulares, pelos riscos, com base em
suas ponderações
14:21:29  Ok tb

21 OCT 16
16:36:09 Deltan  Dr Deltan acabamos de apresentar nossa manifestacao concordando com a questao da
transferencia dos valores depositados.
16:36:09  Caro, a Petrobras se manifestou nos autos dos valores. Agendamos a cerimônia para o dia 18/11.
O ideal é que a transferência real ocorresse por aí também.

25 OCT 16
11:25:23  Caro, precsiamos de uma reunião urgente, antes ou logo após o almoço. Assunto: Mariano
Marcondes Ferraz da Trafigura está no Brasil, embora more em Londres e quase nunca venha ao Brasil depois que ficaram
públicos os relatos contra ele. Pagou 300k para PRC. Há pagamentos da conta pessoal dele no exterior para ele em contas do
PRC (Humberto e PRC). Há mais provas potenciais num pendrive do Luz, que está para ser desmembrado. Isso pode conduzir a
uma fase do Luz na semana seguinte... seria um caminho também para o Jorge Luz. A PF se dispôs a cumprir (Erika na verdade
que avisou). Ou seja, há denúncia e há algum potencial. Gostaríamos de explicar o caso, dar mais detalhes para sua avaliação,
e ver se o Juízo teria condições de emitir decisão de prisão dele, por uma questão de oporunidade. É alguém que será difícil de
alcançar se fizermos operação com ele fora do Brasil. Amanhã ele sai do Brasil via Guarulhos.
11:53:50  As 1430. Mas está difícil. Muita coisa aqui
11:54:19 Deltan  Erika tem dentista 15h. Pode ser 14.15?♣ 
11:56:34  Ok

27 OCT 16
12:05:15  Descobriu algo sobre a demora da remessa de contas da suíça para cá?
14:45:33 Deltan  Estamos aguardando resposta do Stefan. Ficou público ontem que ele deixará a promotoria, o que
é ruim pq ele é mto eficiente.

28 OCT 16
23:56:07  Autoridade Central Suíça barrou transferências e quer que façamos pedidos de cooperação (que
podem demorar até um ano para resposta). Tentaremos reverter

30 OCT 16
10:12:01  Excelente, mas muito bom mesmo.
12:13:59 Deltan  Que bom que gostou! Sergio Dávila ligou oferecer um espaço de destaque depois que publicaram o
do Lula... sem querer fazer bate boca, aproveitamos para uma defesa geral do trabalho e dar um tom de necessidade de
engajamento social. Obrigado pelo feedback!
13:09:14  Ficou excelente. E não sou de puxar o saco
14:20:40  Ou não sou de elogiar por educação

10 NOV 16
13:50:17 Deltan  Caro, poderia por favor não marcar audiências dias 22/11 e 02/12? Estaremos fora todos, em
princípio.
16:02:48  Dia 22 não terá.
16:03:03  O2 vou anotar,
19:31:48 Deltan  Obrigado!

24 NOV 16
00:53:26  Prezado, como está a.versao atual aprovada na comissão das dez medidas?
00:53:44 Deltan  já falo
00:56:06  As medidas foam depenadas
00:56:10  ficou 60%
00:56:28  Não há versão final ainda porque na própria comissão houve algumas cooisas que foram enviadas
para a comisssão do CPP
00:56:56  Vou te passar o relatório de ontem de noite e as mudanças que aconteceram hoje
00:58:03  Caros, concluí a análise
00:58:03  superficial, é claro... não tive tempo de olhar artigo por artigo à caça de jabutis pequenos rs
00:58:03  Fiz uma tabela comparativa com as medidas originais
00:58:03  E ao fim fiz uma análise de 4 eixos.
00:58:03  433375.docx
00:58:03  Segue aqui apenas a análise de 5 (e não 4, ops) eixos:
00:58:03  Avaliação: As 10 Medidas tinham 5 objetivos ou eixos – os 4 primeiros trabalham com a ideia de
fazer com que o crime não compense, fechando as brechas que levam à impunidade: 1) Penas adequadas: as medidas 2, 3 e 8
dizem respeito à existência de uma punição de tamanho adequado. Isso foi mantido no substitutivo. 2) Penas aplicadas dentro
de prazo razoável, pois de nada adianta uma pena adequada que seja aplicada após 20 anos: medidas 1, 4 e 5. Essa vertente
foi esvaziada com a desfiguração das medidas 4 e 5. Permaneceu basicamente um “gatilho de eficiência” na medida 1, mas que
surtirá efeitos a longo prazo. 3) Processos que não sejam cancelados indeviamente, por prescrição ou anulação, pois nada
adianta ter uma pena adequada e em prazo razoável se isso acontecer: medidas 6 e 7. Aqui houve 50% de evolução, isto é,
avanço na prescrição. Quanto às nulidades, avanço quase nenhum, mas foi mantido pelo menos um recurso contra decisão de
HC que anula provas, para outro órgão dentro do mesmo tribunal. 4) Instrumentos para recuperar o dinheiro desviado, para
que o crime não compense: medidas 9 e 10. Dos 3 instrumentos (prisão preventiva, ação civil de extinção de domínio e perda
alargada), só um sobreviveu (perda alargada). De qualquer modo, se for aprovado, representa um avanço significativo. Em
relação à ação civil, é possível tentar consertá-la ao longo do caminho. 5) Medidas para contribuir com mudança de cultura:

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
00

:0
7

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/433375.docx


31/01/2021 Telegram Backup for Deltan Dallagnol

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/user_107522571.html 29/44

medida 1, em duas partes: a) conscientização, marketing e treinamentos; b) testes de integridade; c) sigilo de fonte. Caíram
“a” (porque precisaria ser proposta pelo Executivo, ficando uma “possibilidade” de treinamentos) e “c” (sigilo de fonte) e o item
“b” (teste de integridade) foi completamente esvaziado. Nenhuma resposta está sendo dada pelo congresso nesse ponto. Algo
que contribuiria seria uma comissão permanente de aperfeiçoamento, paritária com a sociedade civil, como havia sido proposto
na medida 13, que também caiu. Ou seja, esse é o eixo em que nada foi proposto de construtivo.
00:58:03  Síntese precisa e admirável, Deltan!
00:58:03  Agora, a partir dessa análise (que pode ser aperfeiçoada, mas é o que deu pra fazer em tempo
recorde), segue minha impressão.
00:58:03  Valeu Marco@
00:58:03  Há grandes avanços. Podem ser depenados, é claro, mas nos eixos 1, 3 e 4 há avanços muito
grandes. O problema que continaremos a ter é a duração do processo. Contudo, depois de analisar vários casos que demoraram
anos, como Luis Estevão e outros, cheguei à conclusão que nossas propostas para acelerar o processo foram infrainclusivas, ou
seja, estavam longe de ser suficientes. Creio que essa discussão pode ser reintroduzida com base numa análise de grandes
casos e de modo mais efetivo. O que constatei é que grande parte da demora decorre de agravos internos de tribunais. Além de
mudar esse sistema, sem dúvidas seria o caso de reduzir atriuições das cortes superiores. Talvez isso possa ser proposto de
modo mais forte na próxima fase. Enfim, minha conclusão - e é só minha impressão, limitada e aprenderei ouvindo todos - é
que, se não tivermos perspectivas de algo muito bom (uma completa reviravolta), vale a pena apoiar e seguir em frente,
observando que nossa águia não se transformou num pintinho, mas saiu depenada rs
00:58:03  Seria bom ainda trabalhar com propor algo no 5º eixo.
00:58:14  Essa é a análise de ontem
00:59:14  Hoje houve algumas alterações ao longo do dia. Basicamente conseguimos retornar para o texto a
simplificação da fase inicial da AIA e corrigir a distorção que tornava imprestável a ação civil de extinção de domínio
01:00:33  RESUMO DOS AVANÇOS: aumento de penas, cria enriquecimento ilícito, simpolifica AIA, mudança
da prescrição como no original, crime de caixa 2, responsabilização do partido, perdimento alargado e ação civil de extinção de
domínio, acordo criminal, whistleblower e ação popular (esta com correções nossas)
01:11:58  Acabaram de tirar o último resquício para salvar anulação de provas, que era um recurso em HC
01:11:58  Votado em destaque
06:32:57  Obrigado pelas informações
10:14:55 Deltan  Dei uma olhada no site da câmara. Resumo: 1 - caiu HC, inclusive contraditório; 2 - caiu teste de
integridade; 3 - entrou ação popular contra desvio de recursos públicos, com recompensa em caso de êxito; 3 - nulidade,
recurso protelatório e provas ilícitas vão para a comissão do CPP.
18:22:48  Nunca pensei que teria que defender publicamente que anistia à corrupção e à lavagem é errado
18:29:32 Deltan  Fez bem. Estou em BSB. A coisa estava muito feia hoje.
18:29:40  Mas muito feia mesmo
18:30:04  Estou em BSB na PGR e as infos de diferentes fontes eram as piores
18:30:44  Aceitaram probabilidade de se ferrarem pela reação social pela certeza de se ferrarem nos
processos criminais
18:45:41  Congresso está no modo "nos contra eles". Vamos redobrar cuidado com o tom, mas manter
posicao

29 NOV 16
05:42:45  Substitutivo desastroso.
05:42:51  Podem começar a chamar três medidas contra a corrupção e uma para acabar com a
independência judicial e a autonomia do mp
07:28:42 Deltan  Totalmente. Não sei se viu, mas postei uma análise

30 NOV 16
18:16:55  Caro, entendemos que se não fizéssemos nada forte hoje, a porteira estaria aberta para outros
ataques e esvaziamento do caso. Algo no sentido da anistia poderia vir perto do natal, sem qualquer capacidade de mobilização
no fim de ano. O congresso se sentiria confortável para avançar e acabar com a Lava Jato, porque perderam a vergonha e o
receio. Rumos da Itália. Há uma manifestação prevista para dia 4, domingo, que vemos como nossa melhor chance de fazer
eles perceberem que passaram ontem a linha do admissível. Enviarei aqui algumas considerações sobre a emenda 4, aprovada
ontem, e em seguida envio a emenda 4 também. Sei que Você é um só e tem que tomar cuidados em razão da sua função, mas
Vc sozinho vale por todos nós. Escrevo apenas para sugerir que considere não desmobilizar as pessoas, direta ou indiretamente,
ou mesmo considere algo que possa mobiilzar. Esta semana vai determinar todo o futuro do caso. Um bom jeito, possível, de
conciliar, é falar do que aconteceu na Itália e que foi assim que começou, com leis contrárias e com ataques contra
investigadores.
18:17:04  A proposta aprovada pela Câmara resgata a Lei da Mordaça, proibindo o Ministério Público, que é
parte, de comentar casos criminais na imprensa. Toda a transparência e a prestação de contas feita no caso Lava Jato, por meio
de entrevistas, passa a ser proibida pela Lei da Intimidação, em evidente desequilíbrio com a possibilidade de réus e advogados
poderosos atacarem livremente a investigação ou a sua credibilidade, mesmo com mentiras. Foram propostos crimes de
redação propositalmente aberta, como faltar com o “decoro do cargo”. Crimes excessivamente vagos dão margem a
subjetivismo na aplicação da lei e perseguições, não toleradas pelo Direito Penal. Isso abre espaço para retaliação, vingança,
intimidação e acovardamento, amordaçando o exercício legítimo da função. Foi aprovada, ainda, a criminalização de qualquer
falha em procedimento burocrático. Criaram, além disso, um “crime de interpretação”, permitindo a punição do membro do
Ministério Público quando o Judiciário discordar da avaliação feita sobre robustez da prova de crimes ou de atos de improbidade.
A redação da Lei da Intimidação permitirá, por fim, que os próprios investigados processem os investigadores por esses crimes.
A cada denúncia feita por um membro do Ministério Público, este ficará sujeito a uma ação penal do denunciado.
18:17:23  443087.pdf
19:18:35  Amanhã estarei no Plenário do Senado fazendo minha parte no projeto do abuso de autoridade.
19:18:53  Estou antecipando a publicidade de minha sugestão
19:19:08  Compreendo a posição de vcs.
19:20:56  Mandei no seu watsapp
19:28:20 Deltan  Senado está querendo votar agora
19:28:37  incluindo o abuso de autoridade
19:28:49  Se isso acontecer, é provável que todos nós reuniciemos amanhã
19:28:58  Antes, o último ato, será assinar o acordo da Odebrecht
19:29:11  Vc poderia conversar hoje à noite?
19:36:22  Hj estou indo na faculdade para uma banca de monografia. Só se for depois das 2100 em casa
19:36:33  Mas o que querem falar pessoalmente
19:36:40  ?
19:36:57  Não iriam esperar a sanção/veto
19:39:16  Stf inválida tudo isso

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
00

:0
7

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/443087.pdf


31/01/2021 Telegram Backup for Deltan Dallagnol

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/user_107522571.html 30/44

19:39:30  Não tomem decisões precipitadas
20:08:58 Deltan  Senado adiou
20:09:28  Carlos Fernando também vai te escrever. Nosso futuro será definido pelo que acontecer no
domingo
20:09:41  Senadores expressamente falaram para não aprovar agora para não inflamar ruas no domingo
20:10:31  Meu pedido é cuidar amanhã para não desmobilizar a sociedade e, se possível, de algum modo,
mobilizar, reconhecendo a importância de que as pessoas se manifestem numa democracia e de modo Pacífico ou algo assim
21:32:09  Nunca será como no impeachment
21:33:56  Achei muito relevante os posicionamentos públicos da Carmen e Laurita.
21:34:11  Mas vamos ver amanhã
21:50:44 Deltan  Pode não ser, mas tem que ser grande e o que pudermos fazer para isso acontecer, sem
ultrapassar os limites, é necessário

1 DEC 16
01:30:26  Importante ter em mente que tudo que Vc falar para amenizar a tensão será usado para dizer que
a reaçao hoje foi descabida, despropositada, irrazoávle, tanto que "até Moro disse ...". Usarão contra nós. Farão de tudo para
isso acontecer.
01:32:51  Não é um projeto que está em jogo apenas. Eles estão testando o chão da reação. Se pisarem e o
chão não ceder, eles avançarão. É uma linha traçada no chão. Se passarem, avançarão sem a vergonha que ficou lá atrás
05:50:53  Ok
10:24:00 Deltan  Caro, segue projeto apresentados informalmente pela PGR para o Randolfe, que o apresentou
como substitutivo ao PL de abuso de autoridade. Tem sinalizaçlão postivia da AMB também
10:24:00  444300.pdf
10:24:00  444301.pdf
10:41:23  Ok
22:36:40 Deltan  Vc mandou muito bem
22:36:42  Lindbergh Farias e Sergio Moro trocam provocações no Senado. Veja mais no UOL. Acesse:
http://uol.com/bxjWB1
22:36:46  Mas muito bem mesmo
22:37:04  Assinamos hoje o acordo
22:37:06  Ode
22:37:17  Braskem tá pendente análise do conselho de administração
22:37:53  Valor global sem juros: 7bilhoes de reais, arredondando

2 DEC 16
00:42:57  Foi divertido. Minha impressão é que aquela maluquice da câmara não tem a menor chance no
senado. Quanto ao projeto do abuso, tenho minhas dúvidas quanto ao que vai acontecer.
00:43:51  Agora resgatar as dez medidas será bem difícil. Culpados e cúmplices como disse o Josias de
Souza.
00:47:29  Quanto ao acordo, impressionante
06:53:56 Deltan  👍
09:35:22  Vc topou a capa da gazeta??
10:24:22  De hj?
10:44:43 Deltan  Domingo
10:44:49  Ofereceram para nos dois
10:44:56  Pequeno texto
10:45:06  Se Vc topar,'com certeza farão
11:22:45  Não estou a par. Fale para me contatarem

3 DEC 16
03:03:46 Deltan  446343.doc
03:03:46  Deltan, Randolfe pediu para eu te encaminhar isso com urgência. É o parecer de REQUIÃO que
será votado na terça no plenário. Requião diz incorporou a emenda do Moro. Tem como você ver se é verdade? Se está ok?
03:03:46  Vai a voto na terça. Se não for verdade, ele precisa saber para definir a estratégia de ataque.
03:04:29  Quanto à gazeta, acabou não dando tempo. Queriam uma capa para o momento, em resumo.
Acabei viajando cedo hoje para o Panamá e não consegui ver isso...
09:15:02  O texto do substitutivo do Requião melhorou bastante.
09:16:33  Eke colocou uma norma no parágrafo único do art 1 que parece minha emenda mas não é
exatamente igual e é um pouco confusa. O melhor seria minha redação
18:18:57 Deltan  Tem um outro PL de abuso que estamos apoiando que pune carteirada etc. randolfe aprwsenrou,
mas, cá entre nos, saiu do Mpf e tem o aval da AMB também
18:48:34  Bem se acolherem minha sugestão, resolve 80 por cento do problema. A ameaça real é o projeto
do senado, aquele da câmara é tosco.
18:50:05  Acho que vcs deveriam trabalhar para reapresentar ou retomar no senado as dez medidas,, tirando
aqueles aspectos mais polêmicos, integridade, prova ilícita de boafe e limitações ao hc
19:15:53 Deltan  Obrigado pelo incentivo!
19:16:21  Sua postura no senado foi impecável
19:25:40  Esses pontos mais polêmicos foram usados contra o projeto como um todo, então é bom deixa-los
de lado. Mas vai ser bem difícil mesmo assim.
20:59:22  Pedro taques é confiável?
21:43:35 Deltan  Ele é sensaional, Sergio
21:43:43  Todos gostam muito dele no MPF
21:43:52  Quem o conhecia antes confia muito
21:46:14  Olhe os comentários abaixo de Helio Telho... na sua avaliação, atendeu?
21:46:14  O Senado está divulgando que o novo relatório de Requião atendeu a sugestão de Moro. É mentira.
Avise Moro. Quem sabe ele solta uma nota desmentindo.
21:46:14  @RadioSenado: Novo relatório de projeto sobre abuso de autoridade inclui sugestão de Sérgio
Moro ow.ly/dgkR306L4Si
21:46:14  Confira o Parágrafo único do art. 1º: http://www.robertorequiao.com.br/requiao-publica-
substitutivo-ao-projeto-que-define-crimes-de-abuso-de-autoridade-leia-aqui/
21:46:14  Mostre ao Moro
21:46:27  Sei que disse que mais ou menos, mas como sugere que nos posicionemos?

4 DEC 16
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09:03:07  Minha proposta não foi incluída no projeto e isso é óbvio.
10:07:27  Amanhã vou participar de evento no Mato Grosso, com Pedro Taques, e vou afirmar explicitamente

13 DEC 16
14:32:13 Deltan  Caro, 1. Quanto ao Eduardo Cunha, estamos preocupados. Isabel dará entrevista para o JN. 2.
Denúncia do Lula (Instituto e apartamento): deve ser protocolada amanhã cedo. Estávamos trabalhando pra hoje, mas creio
que não conseguiremos. 3. Denúncia Cabral: está sendo programada para quarta-feira também. Ambas estão bem
encaminhadas. Se ajudar para Vc adiantar a análise, posso enviar a versão atual delas.
17:37:15  Espero chegar, não precisa adiantar

14 DEC 16
17:48:52 Deltan  Denúncia do Lula sendo protocolada em breve Denúncia do Cabral será protocolada amanhã
23:40:00  😀 um bom dia afinal

15 DEC 16
00:59:17 Deltan  Nem diga, que dia!!
16:01:03  Caro, favor não passar pra frente:
16:01:03  Odebrecht (favor manter aqui): 9 presidentes (1 em exercício), 29 ministros (8 em exercício), 3
secretários federais, 34 senadores (21 em exercício), 82 deputados (41 em exercício), 63 governadores (11 em exercício), 17
deputados estaduais, 88 prefeitos e 15 vereadores
16:01:03  62 deputados/senadores em exercício. Com governadores dá 73
16:01:03  301 políticos na relação
16:01:03  Mais 72 políticos estrangeiros
16:04:40  brasileiros são políticos por cargo que OCUPA, OCUPOU oOU PARA O QUAL SE CANDIDATOU
16:04:45  por isso os 9 presidentes
17:22:10  Tudo isso corrupção e lavagem ou muitos casos de cx2?
17:25:21 Deltan  Para dizer, teria que olhar um a um. Não temos esse levantamento ainda. Intuitivamente, com
base nas leituras e análises: 30% claramente propina: eles e nós reconhecemos 40% zona cinzenta: depende de diligências ou
análises 30% claramente caixa 2 e nós concordamos
17:51:34  As doações via caixa 1 sem indícios de contrapartida não entram nisso. Ficam fora.
18:32:37  Opinião: melhor ficar com os 30 por cento iniciais. Muitos inimigos e que transcendem a
capacidade institucional do mp e judiciário.
18:32:46  Reservado obviamente
19:00:34 Deltan  👍

21 JAN 17
10:32:07  Deltan. Fui no TRF falar sobre LJ. Eles apoiam o que precisarmos, inclusive reforço de servidores e
juízes. Só depende do moro.
10:32:07  FYI
15:37:23  ?
16:20:27 Deltan  Januario foi falar com desembargadores no TRF. Na conversa parece que eles manifestaram amplo
apoio inclusive com eventual necessidade da Vara de recursos humanos. Como falaram em juízes (a entender melhor), uma
opção a avaliar seria exclusividade da Gabriela em auxílio também. Há muitos casos menos relevantes de corrupção e poderia
ser um modo de dar vazão (até nos podemos conseguir outros colegas pra tocar). Isso está na lista de tópicos a conversar
quando Vc retornar para a rotina da Vara, depois desse trágico acidente.
20:51:32  Minha conversa foi com o vice presidente, já que o presidente não estava. Ele externou a posição
do trf, de total apoio a LJ, tanto em termos de servidores, quanto de juízes. Falei que se ficássemos apenas com uma parte. Um
só juiz não daria conta. Eles apenas dependem do que o moro quer.

24 JAN 17
18:43:37  Caro, a Secretaria de Coopeação Internacional do MPF está tendo gastos significativos com a
tradução de pedidos em função da Lava Jato. Parece-me que é caso em que devemos considerar a possibilidade de
ressarcimento do órgão, ou então a destinação de valores para novos casos de tradução. Contudo, antes de protocolar eventual
pedido, sujeito isso a sua avaliação para saber se há posição formada, em tese, quanto a situações similares. A que me veio à
mente, como paradigma, é a das tornozeleiras, mas não quis avançar sem lhe submeter a questão.
18:43:37  
19:21:38  Uau muito dinheiro. Penso viável em princípio

26 JAN 17
12:31:43 Deltan  👍👍👍

1 FEB 17
13:49:19  Mandei email
13:58:38 Deltan  respondo em seguida

2 FEB 17
21:26:03  Tem um pessoal que te.deu um título de doutor honoris causa. Facspar/Facinepe. Querem me dar
também. Estou meio desconfiado desse pessoal. Vc chegou a fazer alguma pesquisa e como.foi a entrega?
21:45:06 Deltan  Recebi sem fazer pesquisa e me arrependi. Não passe pra frente, por favor, porque ainda temo que
isso possa me queimar. Depois que recebi, entrou em contato comigo alguém da PUC/RS, salvo engano, que conhece o cidadão
e disse que é o maior picareta. Deu dados de processo criminal até que responde (na época chequei e é fato que responde a
processo) porque teria falsificado titulação. Contou que o "grupo educacional" seria uma sala comercial num edifício (creio que
os cursos dele são telepresenciais). Como só fiquei sabendo depois, fiquei morrendo de medo da haver mais coisas e ser feita
associação... vários retratos ruins poderiam ser feitos. A assesoria de comunicação acredita que ele fez para promoção pessoal
e pediu para ele tirar da página do escritório de advocacia dele, deixando na da faculdade. Enfim, eu me arrependi, mas fique à
vontade para decidir. Só por favor não conte isso para outros pelo risco de exposição minha.
21:54:22  Grato pela informação. Fique tranquilo. A gente não quer ser mal educado e entra em roubada.
Vou declinar por motivos acadêmicos, já que eles não tem curso de doutorado.
22:03:27 Deltan  👍

3 FEB 17
17:56:10  Nas ações penais do LL e do Palocci, tem dezenas de testemunhas arroladas pelas Defesas de
executivos da Odebrecht. Depois dá homologação isso não parece fazer mais sentido, salvo se os depoimentos forem para
confirmar os crimes. Isso está trancando minha pauta. Podem ver com as Defesas se não podem desistir?
23:36:30 Deltan  Resolvemos sim. Falaremos com os advogados para desistirem
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5 FEB 17
20:18:17  Caro, posso passar seu telefone para Joaquim Falcão? Creio que ele vai convidá-lo para um jantar
em Harvard

6 FEB 17
09:14:42  Sim, pode

8 FEB 17
16:48:10  Por lapso, esquecemos de processar duas exceções de incompetência em processo de acusado
preso que caminha pra sentença. Podem agilizar na circunstância a manifestação, 5035059-05.2016 e 5035058-20.2016?
18:10:53 Deltan  Opa, claro
18:14:02  A ideia é eprocar até amanhã no final do dia
20:18:56  Ok. Também não precisa tanto.
21:03:16 Deltan  👍

10 FEB 17
16:26:29  A decisão no 500411146, denegação de revogação de prisão, talvez cause algum barulho
16:30:07 Deltan  Obrigado por informar. Vou checar o que é

15 FEB 17
00:24:03  Caro, estou iniciando um novo projeto (a vingança das 10 medidas rsrs), articulado com a FGV e a
TI. Procurei ambas com o objetivo de expandir as 10 medidas para reforma política, licitações, orçamento etc. Retiraremos as
partes que foram criticadas das 10 medidas originais e desenvolveremos uma série de outras propostas. Essa é a fase 1, até
finalizar as propostas. Tentaremos envolver o maior número de atores possíveis, como "consultores", na fase 1. O que vejo é
que muita gente faz propostas alternativas "genéricas" ou simplesmente critica as 10 medidas, mas não se fazem propostas
articuladas para a mesa de debates. A ideia é fazer isso acontecer, gerar propostas concretas, como as 10 medidas. Depois,
como fase 2, desvinculada da primeira, vou articular com movimentos ou com quem for mais estratégico um "selo" a ser dado,
segundo critérios objetivos, a candidatos às eleições de 2018 que se comprometam com as "10 medidas plus" e não tenham
sido acusados criminalmente. O objetivo é buscar algum grau de renovação política e levar ao congresso pessoas
comprometidas com mudanças. Na fase 2, MPF não vai aparecer. FGV e TI já toparam a fase 1, mas estamos começando "na
sombra". Favor manter reservado por enquanto. Vamos dar publicidade mais para frente. Contudo, quis compartihar com você.
Se tiver sugestões de propostas, consultores ou alguma outra ideia, não deixe de encaminhar. Abs
09:27:46  Bacana, mas acho que o momento melhor para colocar isso é 2018 e esperar um melhor
Congresso em 2019. O Congresso atua é inviável
09:28:12  Sugeriria tirar coisas muito polêmicas como prova ilícita
11:37:53 Deltan  Essa é a ideia
11:38:53  Isso mesmo. Tirar o que serviu para criticarem. Essas polêmicas ficaram no passado e talvez
tenham ajudado para mover um pouco a "overton window"

13 MAR 17
12:32:39  Prezado, a colega Laura Tessler de vcs é excelente profissional, mas para inquirição em audiência,
ela não vai muito bem. Desculpe dizer isso, mas com discrição, tente dar uns conselhos a ela, para o próprio bem dela. Um
treinamento faria bem. Favor manter reservada essa mensagem.
12:42:34 Deltan  Ok, manterei sim, obrigado!
18:41:59  Prezado, a Deputada Mara Gabrili mandou o texto abaixo para mim, podem dar uma checada
nisso. Favor manter reservado.
18:42:07  Querido Moro, Tudo bem? Lembra que te perguntei se atrapalharia alguma coisa falar com o
Marcos Valério? Fui ao Presidio de Contagem, conversei com ele sobre o conteúdo "da chantagem do Ronan" e pedi a ele que
recebesse os promotores do MP de SP (os naturais do caso do assassinato do Celso Daniel). Na ocasião, me disse que os
promotores não estavam interessados nesse assunto. Ele mudou de ideia e me mandou uma carta, pedindo que os promotores
de SP fossem ouvi-lo, já que este conteúdo está presente na delação não homologada ainda pelo MP de Minas Gerais. Pediu
pelo amor de Deus para tentar acelerar, pois descobriu mais coisas e está com medo de morrer. Comentou que o dr. Rodrigo
Janot enviou dois procuradores do MPF para ouvi-lo (parece- me que uma se chama Dra Melissa). Esses dois procuradores não
sabem ainda que nesta delação do MP de Minas Gerais tem esse conteúdo. Já conversei com o procurador geral de justiça do
Estado de SP - Dr Smanio, fiz ofício, e até agora ele não designou ninguém pra ir lá. No final do ano passado, um outro
procurador aqui do MP de SP, Edilson Mongenot Bonfim tentou reabrir o caso do homicídio, por conta de provas novas, mas não
teve sucesso, pois o Dr. Smanio devolveu o processo para o Pic de 2005, que nunca saiu do lugar. De que adianta eu ter essa
informação, se nenhum promotor a tem oficialmente. Sinto uma resistência muito grande aqui em SP para solucionar o caso. Eu
tô com muito medo que aconteça alguma coisa com Marcos Valerio e nunca iremos desvendar esse mistério. Ontem, ele me
procurou pedindo que conversasse com o Rodrigo Janot para reenviar os procuradores do MPF. Me ajuda, o que faço? E sempre
te agradecendo do fundo do coração o que tem feito pelo Brasil e ainda mais especificamente com a cidade de Santo André. Um
beijo Mara
19:22:41 Deltan  Falei com Diogo, que checará

15 MAR 17
21:11:33  Caro, Você toparia conhecer Joaquim Falcão no dia 27 de abril, quinta-feira? Poderia ser almoço,
janta ou gabinete. Caso tope, melhor só Vocês, para ficarem mais à vontade, especialmente se for lugar público. Ele viria para
conhecer a FT e Vc.
22:39:04  Claro seria um prazer. Gosto do que ele escreve. Muito lúcido.
22:39:46  De repente jantar é mais interessante pois é mais tranquilo
23:37:01 Deltan  Vc quem manda. Posso confirmar então, jantar Vcs dois?

16 MAR 17
08:53:42  Sim. Se possível passe o telefone dele que eu tb entro em contato para detalhes
09:41:13 Deltan  Opa claro
09:41:15  +55 (21) 99899-1693

17 MAR 17
09:50:42  Ele tem watsapp ou telegrama?
10:12:46 Deltan  Então, ele olha às vezes o whatsapp
10:13:00  arrisca o whatsapp
10:13:14  (ele tem mais de 70, então não é muito familiarizado com as tecnologias rs)

21 MAR 17
17:29:19  Caro, será que Vc teria um tempinho amanhã cedo?
17:29:27  Ou logo após o almoço

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
00

:0
7



31/01/2021 Telegram Backup for Deltan Dallagnol

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/user_107522571.html 33/44

18:01:24  1400?
18:19:37 Deltan  Pode ser
18:50:21  Ok
19:54:20 Deltan  Caro, estamos divulgando nota para estancar uma reação: Nota da Força-Tarefa da Lava Jato sobre
diligências realizadas nesta data Força-Tarefa reforça seu respeito ao livre exercício da imprensa Nesta data, no âmbito da
operação Lava Jato, foram executadas diligências policiais com a finalidade de aprofundar apurações relacionadas ao crime de
obstrução da justiça. Dentre os motivos das providências, estão provas de que um blogueiro informou diretamente aos
investigados a existência de medidas judiciais sob sigilo e pendentes de cumprimento. Esse vazamento ocorreu antes mesmo da
publicação das informações no blog. Portanto, a diligência não foi motivada pela divulgação das informações à sociedade. O
Ministério Público Federal reforça seu respeito ao livre exercício da imprensa, essencial à democracia. Reconhece ainda a
importância do trabalho de interesse público desenvolvido por blogueiros e pela imprensa independente. Trata-se de atividade
extremamente relevante para a população, que inclusive contribui para o controle social e o combate à corrupção. (21/03/2017)
20:11:13  Nota da Força-Tarefa da Lava Jato sobre diligências realizadas nesta data Força-Tarefa reforça seu
respeito ao livre exercício da imprensa Nesta data, no âmbito da operação Lava Jato, foram executadas diligências policiais com
a finalidade de aprofundar apurações relacionadas ao crime de obstrução da justiça. Dentre os motivos das providências, estão
provas de que um blogueiro informou diretamente aos investigados a existência de medidas judiciais sob sigilo e pendentes de
cumprimento. Esse vazamento para os investigados ocorreu antes mesmo da publicação das informações no blog. Portanto, a
diligência não foi motivada pela divulgação das informações à sociedade. Além disso, as providências desta data não tiveram
por objetivo identificar quem é a fonte do jornalista, que já era conhecida, mas sim colher provas adicionais em relação a todos
os envolvidos no prévio fornecimento das informações sigilosas aos investigados. O Ministério Público Federal reforça seu
respeito ao livre exercício da imprensa, essencial à democracia. Reconhece ainda a importância do trabalho de interesse público
desenvolvido por blogueiros e pela imprensa independente. Trata-se de atividade extremamente relevante para a população,
que inclusive contribui para o controle social e o combate à corrupção. (21/03/2017)
20:13:11  A ascom trocou "jornalista" por "blogueiro"
20:43:54  A minha explicação acho que foi melhor. Não qualifico o investigado em questão como jornalista
20:45:19  http://m.oantagonista.com/posts/nao-e-necessario-diploma-para-ser-jornalista-mas-nao-e-
suficiente-ter-um-blog-para-se-lo
21:15:23 Deltan  Então, acabou sem querer gerando ruído na base da TI que é de blogueiros e jornalistas
independentes... a ponto de a TI me ligar pq tendia a fazer nota contra a LJ... entenderam equivocadamente a partir da nota
que o que estava sendo investigado era a divulgação... a própria ABRAJI (Thiago Herdy) estaria fazendo uma nota dura contra a
fase de hoje. Liguei e falei com ele e o que pegava era a suposta investigação da divulgação e a suposta investigação da fonte
21:16:45  Com certeza Vc atendeu à preocupação de alguns, e nós à de outros. O resultado de ambas foi,
creio, bastante positivo
21:19:11  Valeu! Discussão pegando fogo na Abraji sobre esse caso. Vou mostrar a nota pra eles. Abraçao!!
21:19:29  Oi, Deltan. Tudo bem? Estou sendo cobrado pra que a TI se pronuncie em repúdio à condução
coercitiva do jornalista hoje. Sei que vc está muito ocupado, mas seria útil se pudesse ouvi-lo antes de formar posição. Pode ser
depois do expediente ou quando vc tenha alguma brecha. Estou no evento da ENCCLA/FGV com o Reino Unido sobre corrupção.
21:19:29  O problema é que vai perdendo apoio de formadores de opinião que são mais equilibrados como
Gaspari, Kennedy Alencar e outros. Nessa guerra que a coisa está isso conta muito. A esquerda radical vcs nunca vão agradar,
mas tem um campo mais neutro que tem que ser cuidado... Gente na nossa própria equipe na TI já ficou à tarde inteira me
pressionado para falarmos e deixar claro que nosso apoio não é irrestrito e acrítico. Mas com a informação nova que a nota de
vcs traz, vão reavaliar com certeza.
22:07:15  OK. Sabia-se que o caso poderia gerar polêmica, então tem que se avaliar se casos da espécie
valem esse esforço e possível desgaste.
22:10:38 Deltan  Concordo

22 MAR 17
11:35:54  Prezado venha 1430 pois tive um problema pessoal
11:56:46 Deltan  Ok
15:41:44  Caro, tem previsão de decisão sobre o Roberto Gonçalves (5011206-30.2017.4.04.7000)? É só
prisão. A ideia seria cumprir talvez nesta semana junto com os mandados já expedidos da Advalor, onde provas estariam sendo
destruídas. Ter Goncalves na mesma fase pode ajudar a PF a virar a página desde momento em que estão no corner em razão
da carne fresca.
15:42:28  Sei que tem muitas coisas urgentes aí, mas se for possível e tiver previsão avise por favor que seja
positivo e já programamos com a PF, que se animou com a possibilidade
16:49:18  Essa semana não é possível, mas talvez consiga despachar até sexta.
16:49:41  Mas não vai ser isso que vai virar a página dá carne fraca
17:12:21 Deltan  👍👍👍
17:12:56  Concordo. Mas num naufrágio, qualquer tábua é tábua...
19:12:32  Quando pretendem cumprir dá advalor?
19:47:01 Deltan  A ideia era cumprir junto com Roberto Gonçalves. Alguma preferência?
19:48:02  Se apreciar até amanhã RG, cumpre segunda. Se não apreciar, em pp se espera, mas tudo sujeito
a alterações que entenda pertinentes.
20:14:31  Acho que eu consigo amanhã o RG
20:27:53 Deltan  👍👍👍

23 MAR 17
11:29:11  Prezado, proferi uma decisão relevante naquele feito, 500876224
11:29:19  Do blogueiro
12:10:19 Deltan  Obrigado por informar.
17:12:53  Aquela decisão do RG saí só amanhã. Mas sai
17:34:02 Deltan  👍

24 MAR 17
20:37:24  Levante-se da Bíblia rs
21:17:07 Deltan  kkkk

30 MAR 17
09:27:03  Li em jornal que SCabral estaria negociando acordo com a Pgr. Isso me dá algum receio,
considerando Delcídio e Sérgio Machado.
15:37:49 Deltan  👍👍👍

31 MAR 17

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
00

:0
7



31/01/2021 Telegram Backup for Deltan Dallagnol

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/user_107522571.html 34/44

02:25:48  Caro, receba minha solidariedade em relação à deprimente postura dos parlamentares. Ao fazerem
isso, eles depreciam a si mesmos. No livro do Vladimir Neto seu nome aparece sem acento, mas nas sentenças tem acento... o
certo é com acento?
08:07:38  São só dois idiotas.
08:07:52  Não uso normalmente o acento
10:17:40 Deltan  Obrigado! Estou revisando o livro e não queria errar seu nome!!
12:15:39  Ok

2 APR 17
12:24:39  Prezado. Fui convidado para escrever um artigo em inglês sobre corrupção e Lavajato. Vc se
importaria de dar uma lida? Seu inglês deve ser melhor que o meu é poderia identificar eventuais erros.
12:24:54  Coisa de uma 25 paginas
12:45:33 Deltan  Vejo sim, claro
12:45:39  Qual o prazo?
13:22:14  Te mando amanhã. Se puder me retornar até quinta ou sexta está bom.
13:22:48  Seria mais para uma revisão do inglês mas se quiser fazer sugestões de conteúdo tudo bem tb.
15:30:02 Deltan  👍👍
15:30:02  Manda por aqui por favor
15:30:03  Ou se mandar por e-mail avisa

3 APR 17
09:36:16  Prezado, mandei o artigo por email

6 APR 17
13:33:35 Deltan  Caro, terminei de ver
13:35:02  Excelente texto. Excepcional mesmo. Será muito útil para a visão do mundo sobre o caso. Faço
sugestões com marcas e alguns comentários. Evidentemente, sinta-se à vontade para rejeitar. Não sou, é claro, especialista no
idioma. Pedi pra Fernanda ver também (ela é melhor do que eu nisso) e envio as ponderações dela em paralelo. Achei seu
resumo do caso fantástico. Dá uma visão muito clara e consistente do esquema.
13:36:34  Como verá, não hesitei em sugerir alterações. Algumas coisas que apontei podem não estar
erradas, mas não me soaram que seria o modo em que eles aqui (estou nos EUA já) escreveriam ou entenderiam melhor. Fiz
muito poucas sugestões de conteúdo, quase nada, como verá.
13:36:43  Segue texto com minhas notas
13:36:48  514274.doc
13:37:01  agora as da Fernanda
13:37:12  514276.doc
13:42:48  Prezado , agradeço a gentileza. Abusando, poderia enviar o arquivo ao meu email. Não consigo
abrir por aqui.
13:42:56  ?
13:44:39 Deltan  envio si
13:44:41  sim
13:45:02  Publica logo que tá muito top
13:46:20  enviado
13:46:28  coloca no google telegram web
13:46:36  vc consegue digitar bem melhor qdo estiver aí
13:46:44  vai usar como se fosse uma tela do navegador
13:46:55  mto prático e da pra arrastar arquivos para mandar e salvar
13:50:12  Obrigado. Agradeço também a Fernanda. Deve ser publicado em uma revista norte americana com
outros artigos sobre corrupção mas acho que ainda demora alguns meses
16:03:44 Deltan  O prof. Stephenson, de Harvard, que pesquisa corrupção (tem um blog bacana - Mathew
Stephenson), gostaria de te conhecer se tiver um tempinho. Acha que consegue?
17:42:38  no texto Vc cita 5 ex-parlamentares, mas sao 6
17:42:39  André Vargas, Pedro Correa, Luiz Argolo, Gim Argello, Cunha e José Dirceu
21:52:13  Mas Vargas não é Petrobras
21:53:01  Claro, poderia conhecê-lo. O fator tempo é que pega. Mas estarei lá a tarde

7 APR 17
01:22:29 Deltan  👍
01:23:46  Vc tem o estudo ou testemunho que aponta 3,2 bi Usd de prejuízo após toda a vida útil da RNEST?
Vi só aquela reportagem da FSP, mas ela diz menos do que Vc disse e falei com algumas pessoas e não achei o estudo
06:29:35  São dados oficiais da Petrobras. Algumas testemunhas inclusive confirmaram em ações penais
11:06:31 Deltan  Sugeri no seu texto trocar "prosecutors" por "prosecution office", mas pode ser talvaz melhor
"proseution service"... pensei nisso agoa
11:06:37  obrigado
11:44:28  tem muito "high level" executives/... no artigo
11:44:32  troca um pouco por high-ranked officers

13 APR 17
09:07:39  Tem alguma coisa mesmo seria do FHC? O que vi na TV pareceu muito fraco?
09:08:18  Caixa 2 de 96?
10:50:42 Deltan  Em pp sim, o que tem é mto fraco
11:35:19  Não estaria mais do que prescrito?
13:26:42 Deltan  Foi enviado pra SP sem se analisar prescrição
13:27:27  Suponho que de propósito. Talvez para passar recado de imparcialidade
13:52:51  Ah, não sei. Acho questionável pois melindra alguém cujo apoio é importante

19 APR 17
18:31:28 Deltan  Prezado Moro, Conforme já tinha comentado, vou lançar um livro sobre corrupção, lava jato e
reformas na próxima semana, dia 26/4, 19h, no parque shopping Barigui. Ficaria imensamente honrado com a sua presença,
embora entenda as muitas demandas do caso e ponderações a serem feitas. Enviarei o convite também para a Flávia, Diretora
de Secretaria, extensívelaos servidores da vara.
18:31:41  
18:42:47  Obrigado pelo convite. Vou tentar ir. Nem sempre é fácil pois tem que mobilizar escolta, etc.
18:42:47  Mas parabéns
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18:58:20 Deltan  👍👍👍 Haverá escolta do MPF também. Qq coisa colocamos eles em contato. Obrigado!

21 APR 17
19:43:29  Defesa do Palocci pediu a juntada dos acordos dos executivos da Odebrecht e dos depoimentos
pertinentes aquela ação penal. Não recebi ainda os processos do STF. Vcs tem isso para pronta entrega? Preciso concluir logo
esse processo.

22 APR 17
00:18:51 Deltan  Creio que CF já te respondeu... estamos providenciando.

23 APR 17
23:55:48  Caro, o Edilson Mougenot vai te convidar nesta semana pra um curso interessante em agosto. Eles
pagam para o palestrante 3 mil. Pedi 5 mil reais para dar aulas lá ou palestra, porque assim compenso um pouco o tempo que a
família perde (esses valores menores recebo pra mim... é diferente das palestras pra grandes eventos que pagam cachê alto,
caso em que estava doando e agora estou reservando contratualmente para custos decorrentes da Lava Jato ou destinação a
entidades anticorrupção - explico melhor depois)... Achei bom te deixar saber para caso queira pedir algo mais, se achar que é
o caso (Vc poderia pedir bem mais se quisesse, evidentemente, e aposto que pagam). Só por favor não diga que comentei ou
antecipei algo, para não ficar chato.

24 APR 17
08:38:51  OK. Agradeço a indicação. Mas esse ano minha programação já está fechada, não cabe mais nada.
08:40:07  Hj a tarde estou indo a Poa para um curso é só volto quarta de.manha.
08:41:19  Daí que será difícil ir no lançamento na quarta, pois preciso dar atenção aqui em casa. Se eu
conseguir uma brecha, apareço. Mas independentemente, desejo grande sucesso
09:14:47 Deltan  Obrigado. Compreendo. Bom curso!
11:21:10  Veja o despacho na ação penal Palocci 505493288
11:34:23 Deltan  Vejo já
11:37:24  Caro, este foi o terceiro fantástico sobre o descumprimento do acordo do Leite. A carta precatória
deve estar retornando. Ontem constou que, pelo registro da tornozeleira, ele não foi prestar serviço mesmo. Se não for feito
nada, haverá não só um problema de leitura da opinião pública em relação aos acordos em geral, mas, o que é mais grave,
uma leitura de que há leniência por parte de outros colaboradores. Pela nossa visão, seria importante uma atuação que sirva de
exemplo para os demais. Oferecemos pedidos nos autos 5015561-83.2017.4.04.7000. Seria interessante se puder refletir sobre
essa perspectiva.
13:18:40  Quando chegar a defesa dele, será decidido
15:32:45 Deltan  Explico as duas situações das colaborações abaixo.. Não examinei diretamente sua decisão, mas a
pedido de Laura e com base no que ela me passou falei com a PGR. Se houver algum outro ponto que tenha passado, deixe-me
saber. 1. Termos de acordo da Odebrecht. PGR não quer encaminhar porque estão sob sigilo no STF. Sondaram juiz auxiliar
(Paulo) que disse que não pode ser enviado sem Min despachar. Farão pedido hoje, encaminhando o nosso pedido e talvez
ressalvem a posição contrária. Explico: quinta passada eles fizeram petição em sentido contrário, para que os termos não
fossem de conhecimento de terceiros. Seguiram o precedente, ao que me parece, do caso Bertholdo. Expliquei por que entendo
que o precedente está errado e há risco de nulidade. Concordam, mas acham que não têm como ir contra a manifestação da
semana passada. Terei o número da petição hoje ainda e informo aqui. Seria conveniente Vc falar com Rachid sobre ela,
explicando urgência. Parece que Rachid tem a posição daqui, de ser necessário dar conhecimento a corréus. Ah, falei também
do conteúdo da lei, mas eles fizeram uma interpretação para dizer que a lei se referiria a depoimentos... Não convém que nós
daqui de CWB falemos com Rachid diretamente, porque isso melindraria PGR. 2. João Santana e MM. Fizemos pedido igual, para
viabilizar aplicação da pena em harmonia com o acordo. Recentemente, STF negou até pro TSE cópia do termo de acordo deles.
Em até uma semana, PGR apresentará um pedido de cisão e levantamento do sigilo de tudo. Nessa hipótese, virá para cá
tranquilamente.
18:21:03  Muito prestativa a PGR...
18:26:42 Deltan  Concordo, mas o problema aí é o "fator melindragem" do STF e o quanto as cosias são amarradas
lá. Só PGR fala diretamente com Ministro, e PGR tem um milhão de coisas, e dificilmente se desdobraria por um pedido nosso
que nãos eja questão de vida e morte... sistema de foro que não funciona.

25 APR 17
16:31:26  Dos depoimentos dos executivos da Odebrecht, disseram-me que o PGR já teria autorização para
enviar cópia para cá, independente da vinda física dos processos.
16:32:15  Qual ficou o número da petição relativa ao pedido de autorização para envio dos acordos.dos
executivos da ODB?
16:44:42 Deltan  A PGR, após nossa conversa, mudou de ideia e já fez o pedido dos Santanas também na mesma
petição, o que agiliza um pouco. Pediram pra remeter a Vc os termos do acordo, mas que Vc não desse acesso à defesa e,
alternativamente, caso o STF entenda que deve dar acesso, proceder assim. Prometeram passar ainda hoje o número da
petição e dos autos.
16:46:10  Os depoimentos estão a caminho da Vara, no transporte.
18:03:32  Transporte de Brasília ou de vcs aqui?
19:36:11 Deltan  Nosso
19:37:56  Quanto aos termos dos acordos, segue a petição com números
19:38:25  Veio com conteúdo errado
19:38:30  Vou checar
19:39:40  Ignore a cima e cuidado com ela, pq ela é de medida cautelar que ainda não saiu kkkkkk
19:39:53  Já vão me enviar a certa
20:37:10  524414.pdf
20:39:31  agora sim

26 APR 17
13:35:29  Os depoimentos estão mesmo vindo?
13:39:31  Desculpe, Secretaria acabou de avisar que chegaram.
13:50:30  Aliás obrigado
18:21:16 Deltan  👍
18:40:18  Prezado, sei que está ocupado com o lançamento, mas mais uma vez peço desculpas. Não poderei
mesmo ir. Fiquei dois dias fora de casa e não tenho condições de não ficar hj em casa a noite com a família. Sinto mesmo.
Desejo todo sucesso. Reitero que admiro-o muito por seu profissionalismo e dedicação ao trabalho, além da sólida capacidade e
conhecimento jurídico
18:40:58  Pedi à Flávia que irá que compre um livro para mim.
19:26:54  Só para vcs saberem, provocado, estou me manifestando dessa forma sobre o projeto do abuso
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19:26:59  "Sobre o projeto de lei sobre o abuso de autoridade, as alterações promovidas na presente data,
26, no Senado representam uma vitória dos parlamentares moderados e merecem elogios. O texto aprovado ainda merece
pontuais críticas, mas alguns receios mais graves foram afastados."

27 APR 17
08:08:34 Deltan  Caro, entendo totalmente. Claro que ficaria honrado com sua presença, mas sua saúde emocional
e família são mais importantes. Sei o quanto tem se desdobrado e a minha admiração é maior ainda. O objetivo do livro é
contribuir com a mobilizacao da sociedade por reformas. Espero que goste!
12:20:20  Recebi um exemplar. Grato pela dedicatória. Abs
13:09:18 Deltan  Imagina!! Escrevi rapidinho por causa da fila... se tivesse mais tempo escrevia melhor. Não tinha
pensado em nada porque ia te levar um livro de presente

29 APR 17
10:50:57  Lendo seu livro. Agradável e interessante. Bom saber de alguns fatos por outra perspectiva. Muito
bom. Parabéns.
10:51:39  Não se.perturbe por criticas rasteiras. Não são desinteressadas.
11:40:55 Deltan  Obrigado pelo feedback e pelas palavras de incentivo. Fico contente que esteja gostando!!

3 MAY 17
22:01:04  Caro, será que poderia nos receber amanhã por 15m entre 9.30 e 10, antes da audiência?
23:13:55  Posso, mas devo chegar só por volta das 945
23:16:31 Deltan  Ok, combinado

5 MAY 17
20:28:45  Caro, a sociedade brasileira de cirurgia plástica vai te convidar para palestrar no evento deles.
Estarei lá também. Eles pagam cachê elevado. Estou recebendo dentro do sistema de separação de perto de 90% para eventual
indenização e, se não, para doação ao fim. Coloco para saber da possibilidade de pagamento. Caso venha a ter interesse, posso
passar informações adicionais.
20:59:06  Prezado, agradeço mas este não minha programação já fechou, a não ser que seja em Curitiba
21:03:39 Deltan  SP... Vc me disse isso qdo falei do evento do Edilson Mougenot, mas depois Vc aceitou kkkkk
21:03:56  Então, não custa informar... se aceitar, tem alguma info a mais rs
22:11:41  Mas lá é sábado, em um final de semana que eu já iria para SP.
22:14:55 Deltan  hummm... esse da cirurgia é corpus christi... se Vc pedir certamente arcam com ida de toda a
família se for conveniente para aproveitar... enfim, avalie livremente, segundo o que lhe for melhor.
22:16:11  Ficar deve esse. Já vou fazer um para o pessoal de medicina em campanha para doação de órgãos.
22:18:17 Deltan  👍👍👍

8 MAY 17
19:09:34  Que história é essa que vcs querem adiar? Vcs devem estar brincando.
19:09:52  Não tem nulidade nenhuma, é só um monte de bobagem

9 MAY 17
08:41:54 Deltan  Passei o dia fora ontem. Defenderemos manter. Falaremos com Nivaldo.

10 MAY 17
23:02:20  Caro parabéns por ter mantido controle da audiência de modo sereno e respeitoso. Estamos
avaliando eventual manifestação. A GN acabou de mostrar uma série de contradições e evasivas. Vamos acompanhar.
23:16:49  Blz. Tb tenho minhas dúvidas dá pertinência de manifestação, mas eh de se pensar pelas sulilezas
envolvidas

11 MAY 17
22:14:23 Deltan  Caro, foram pedidas oitivas na fase do 402, mas fique à vontade, desnecessário dizer, para
indeferir. De nossa parte, foi um pedido mais por estratégia. Não são imprescindíveis.
22:16:26  Informo ainda que avaliamos desde ontem, ao longo de todo o dia, e entendemos, de modo
unânime e com a ascom, que a imprensa estava cobrindo bem contradições e que nos manifestarmos sobre elas poderia ser
pior. Passamos algumas relevantes para jornalistas. Decidimos fazer nota só sobre informação falsa, informando que nos
manifestaremos sobre outras contradições nas alegações finais.
23:07:15  Blz, tranquilo, ainda estou preparando a decisão mas a tendência é indeferir mesmo

17 MAY 17
16:15:13  No acordo ODB, 502017534, faltou informar, salvo engano, como ficou a divisao dos valores entre
EUA, suíça e Brasil. Preciso disso para homologar.
16:23:18 Deltan  👍
16:54:54  E os advogados que representarão a ODB no processo do acordo

19 MAY 17
14:45:46  Preciso de manifestação do MPF quanto a testemunhas no 501560857 com certa urgência
15:06:33 Deltan  Vai hoje nossa manifestação

22 MAY 17
12:12:33  Prezado, pelo que entendi a Braskem está fora do acordo dá ODB? Ela daí tem acordo próprio?
12:28:34 Deltan  Tem acordo próprio
12:28:41  Feito aqui tb
12:28:45  Vou ver pq não foi
12:33:25  Ok
19:25:02  Rodrigo Giacometti do Grupo Sinos, lá de Novo Hamburgo, pediu seu contato. Ano passado dei
uma palestra lá para eles, bem organizada e bem paga.
22:58:10 Deltan  Passa sim! Abraços

23 MAY 17
20:01:07  Essa divulgação de diálogo de RA pelo PGR está repercutindo mal

24 MAY 17
02:20:06 Deltan  assunto foi esclarecido... imagino que acompanhou
09:47:09  OK. Vi sim

30 MAY 17
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14:14:29 Deltan  Você autografa um livro meu para ser leiloado no jantar beneficente da causa abaixo? Todos nós
aqui autografaremos também. Fique à vontade para escrever a mensagem que quiser. Se concordar, envio para Vc autografar e
devolver com algo que já vá praí
14:14:29  [30/5 11:35] Isa: Bernardo nasceu em 30/04/2015 na cidade da Lapa/pr, aos 5 meses foi
diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal (AME), doença genética, degenerativa e sem cura. O Bernardo não fala, não anda,
respira com a ajuda de aparelhos, alimenta- se por sonda mas o seu cognitivo é perfeito! Bernardo entende tudo o que
acontece a sua volta. A expectativa de vida das criança portadoras de AME tipo I é de apenas 2 anos. O Bernardo, já é um
vencedor, luta bravamente por sua vida diariamente. Ao final de 2016, foi aprovado nos EUA um medicamento de nome
SPINRAZA, que interrompe o progresso da doença e regenera muito do que já foi perdido. O spinraza é o primeiro e único
tratamento para as crianças com AME no mundo. Durante os testes realizados nos EUA em 2014, dos 20 bebês que receberam
o tratamento 13 voltaram a respirar sem a ajuda de aparelhos! Mas esse remédio ainda não foi aprovado pela ANVISA e não
possui data para que isso ocorra. Mas o remédio pode ser importado de forma particular a um custo de 3 MILHÕES DE REAIS e
mais $200 mil em impostos. A vida do Bernardo depende deste remédio!! Contribua e ajude a salvar a vida do Príncipe
Bernardo, ele merece essa chance! @juntospelobernardo #juntospelobernardo
14:14:29  https://www.facebook.com/juntospelobernardo/
14:14:29  A ideia é fazer um leilão do livro durante um jantar de arrecadação de fundos
14:41:57  Pode ser. Mas estou em Portugal. Volto segunda
14:44:52 Deltan  👍👍👍
14:44:56  boa viagem

2 JUN 17
16:08:58  Na volta, agradeço se puder dar prioridade, em paralelo ao caso dos gregos (que Athayde lhe
passou), para este caso (Belo Monte - Delfim): DELFIM Bancário: 500932785.2017.4.04.7000 Sittel:
500933902.2017.4.04.7000 Telematica 501060354.2017.4.04.7000

5 JUN 17
18:46:57  Prezado estamos vendo isso, mas a prioridade é tocar as ações já propostas e as sentenças dos
casos que virão este mês, Cabral, Palocci e LL.
22:48:15 Deltan  Parabéns pelo artigo
22:48:51  Impressionante que as questões de fundo, como estabilidade e mudança de voto de Gilmar, são as
mesmas em que bati ontem no meu da FSP (não sei se viu)
22:51:08  Compreendo, mas a questão é mais funda do que parece. O único instrumento que temos nas
crises de comunicação, e na batalha de agora (que parece a batalha que vivemos no fim do governo anterior), é a realização de
novas operações. Poucas terão tanto impacto como a de Belo Monte e Bendine, em que estamos trabalhando. Para a de Belo
Monte evoluir, precisamos dessa decisão. Pode parecer um caso só, mas é mais do que isso, nesse caso é parte da estratégia
como um todo...
22:52:44  Se pudermos ajudar de algum modo, tornando mais simples a petição ou indo explicar, estamos à
disposição. Entendemos que Vc é um só e o peso dos demais encargos e cansaço... enfim, veja o que pode fazer, ficando inteiro
rs.

6 JUN 17
06:30:38  OK. Obrigado. Não há muito o que vcs podem fazer.
06:31:10  Vi seu artigo na Fsp, muito bom tb

7 JUN 17
09:25:45  Lembrei Aqui no que vcs podem ajudar. Focando bem as denuncias e evitando denunciar quem já
foi denunciado e condenado.

12 JUN 17
14:16:41 Deltan  Seguimos já isso na última denúncia. Estamos retirando da denúncia do cartel todos os
funcionários públicos (Duque, Cerveró, Barusco etc) para reduzir o número de pessoas. Ainda assim será um bocado de gente.

22 JUN 17
11:43:25  Prezado, pode confirmar para mim? Fernando Sampaio Barbosa, da Odebrecht, não tem acordo de
colaboração ou tem?
13:00:47 Deltan  vejo e retorno
13:07:20  Não tem acordo. Vou checar se aparece dentre pedidos de lenientes, mas creio que não temos
nenhum leniente ainda, vou checar
13:08:07  Segue tabela dos acordos, para sua eventual consulta. Peço para não fornecer adiante para ningué,
por favor, nem para fins acadêmicos.
13:08:24  565327.ods
13:08:53  (temos receio de uso das informações para críticas que, ainda que infundadas, demandarão tempo
para resposta e implicam sempre algum desgaste)
13:09:07  (selecionamos sempre o que fornecemos, e excluímos casos sigilosos)
13:42:47  Ok
13:43:15  Obrigado
15:20:50 Deltan  Ele está dentre os possíveis lenientes. Será analisado se é caso de entrar na leniencia ou, do
contrário, será em tese feito acordo
15:24:20  Ok
22:15:11  Só por curiosidade e reservadamente, quem é o melhor nessa disputa para PGR?
23:49:49 Deltan  Nicolao Dino, mas não tem chances
23:49:58  Porque é irmão do Flavio Dini
23:50:01  Dino

23 JUN 17
00:06:37  Depois dele, confiamos no Mário, mas ele não tem jogo de cintura. Pode ser um ruim
adminsitrador.
00:07:00  A Raquel provavelemnte fica na lista tríplice e temos sérias dúvidas sobre ela
00:07:47  Outra pessoa que deve disputar entrar na lista com Nicolao (Mario e Raquel devem estar) é Ela,
que saiu na foto segurando a foto #ForaTemer ou algo assim, em Portugal rs. Bem petista, mas séria. Acho que não tem muita
chance.

26 JUN 17
15:31:08  Caro, a FT foi indicada para um prêmio no Canadá, vinculado à universidade de british columbia.
Vem para cá uma equipe canadense para fazer um filme promocional sobre o trabalho da Lava Jato. Você conseguiria um tempo
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para dar uma entrevista a eles entre os dias 26 e 28 de julho? Baseado em vídeos de anos anteriores, creio que será um
daqueles excelentes vídeos para defesa do caso e, nesse contexto, sua participação tem grande importância, inclusive para
efeitos do devido reconhecimento.
23:16:17  Legal. Pode ser.
23:16:45  Estou em um encontro em Boston sobre anticorrupção.
23:17:03  Rose Ackerman is also here

27 JUN 17
00:21:59 Deltan  👍👍👍 bacaníssimo!
00:22:45  Veja se está o Matthew Stephenson, ele é de Harvard. Cara bacana. Tem um blog interessante.
00:50:04  Vc tem o contato do Fausto Silva? Quero agradecer a indicação do livro que ele fez no programa
18:24:25  Diante das absolvição do Vaccari seria talvez conveniente agilizar julgamento do caso do Skornicki
no qual ele tb está preso e condenado. Parece que está para parecer na segunda instância
20:54:24 Deltan  👍👍👍
20:54:53  Providenciamos tb nota de que a PRR vai recorrer
20:57:31  Tem outras tb no TRF. Alguma razão especial para apontar esta?
23:20:53  Porque Vaccari tb foi condenado nesta?!

28 JUN 17
00:30:28 Deltan  FYI
00:30:28  Vcs confirmam de quem é cada uma, se tem algo errado abaixo? ROJ 5012331-04.2015.4.04.7000
- Mario Goes - 15 anos e 4 meses - ABSOLVIDO NO TRIBUNAL 5019501-27.2015.4.04.7000 - Editora Atitude - sem sentença
5045241-84.2015.404.7000 - JD - 9 anos - NÃO foi julgada pelo TRF 5018091-60.2017.4.04.7000 - Entrelinhas - sem sentença
OD 5061578-51.2015.4.04.7000 - BUMLAI - 6 anos e 8 meses - NÃO foi julgada pelo TRF LAI 5013405-59.2016.404.7000 - Zwi
– Santana - 10 anos - pelo que consta na planilha, NÃO foi julgada pelo TRF (sentença foi proferida em 02/02/2017) 5019727-
95.2016.404.7000 - Operações Estruturadas - sem sentença 5054932-88.2016.4.04.7000 - Palocci - 4 anos e 6 meses - NÃO
foi julgada pelo TRF 5050568-73.2016.4.04.7000 - Guilherme Esteves - sem sentença
00:30:28  Denúncia do Guilherme Esteves tô cuidando. Mas acho que vai ficar parada por um tempo. Moro só
recebeu.
00:30:28  Estou com a 50134055920164047000, do Zwi e João Santana. Pretendo protocolar amanhã, que é
quando fecha o prazo no eproc. Parece-me tranquilo mas amanhã de manhã vou fazer um double check nas provas de
corroboração.
00:30:28  A do JD, em que Vaccari é condenado a 9 anos, está na fila para ser pautada, não o foi ainda.
Amanhã vou rever o parecer, fiquei preocupada com nova absolvição naquele processo tb.
00:30:28  Boa Maurício. Bom frisar bem elas e contra-argumentar em relação aos pontos que levaram à
absolvição, mostrando que esse caso é diferetnte
00:30:28  Boa Emília
09:24:03  Prezado, acho que a mais forte contra o Vaccari e esta tb do Zwi. A 5013405. Tem preventiva
nessa tb.
12:25:15 Deltan  👍

29 JUN 17
09:47:39 
09:47:51  Ele tem whattsapp
18:04:34 Deltan  Boa, obrigado!

30 JUN 17
19:21:11  Sabe me dizer quantas pessoas foram condenadas na LJ aqui em Curitiba
19:21:28  ?
19:27:52 Deltan  Mais de 140
19:27:59  Tenho planilha. Quer pra quando?
19:28:08  Qdo precisar, temos tudo planilhado
19:28:23  Denunciados, condenados, acho que penas tb, colaboradores e condições
19:28:36  Estou no RJ. Pra segunda é fácil
20:20:28  Segunda está ótimo. Mas sem contar quem foi condenado mais de uma vez
20:24:22 Deltan  Aí cai pra uns 90

2 JUL 17
12:36:52  
12:37:57  Não sei se conhece, mas um excelente livro com experiências comparadas interessantes. É do
organizador do evento em Boston
12:46:53 Deltan  Não conhecia! Obrigado

3 JUL 17
17:58:11  Dr. Deltan: 1. número de sentenciados sem repetição e dentre estes o: -nº de condenados: 103 -
nº de absolvidos: 44 Total sentenciados sem repetição: 147 (obs.: nesse toal, há interseções de nomes, pois tem pessoas que
foram condenadas e também absolvidas, como, p. ex., AY) Fonte: L:\CRIME\Deltan\FT-Lava Jato\SITE E ATUALIZAÇÃO
RELATORIOS\Planilha controle SENTENÇAS (atualiz 26.06.17).ods
17:58:46  573044.ods
18:17:44  Aproveitando, teria tempo pra nos atender amanhã depois do almoço?
18:22:59  Algo urgente, estou tentando trabalhar na sentença LL quando não estou em audiência
18:23:03  ?
18:26:26 Deltan  Uma questão diz respeito a isso. São 2 temas rápidos.
18:27:41  Para ser mais exato: há 94 pessoas que foram sempre condenadas; há 35 pessoas absolvidas em
todos os casos; e há 9 pessoas que foram objeto de absolvições e condenações
19:19:11  Pode mandar a planilha em meu email?
20:03:40  Amanhã às duas entao
20:57:15 Deltan  enviada
21:03:27  Obrigado

4 JUL 17
09:17:05  Olha. A visita melhor deixar para 1430 ou final da manhã, 1130
13:22:50 Deltan  14.30
13:33:22  Ok
23:18:56  
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23:24:12  O livro recente do Rothstein pela Cambridge University
23:24:25  Embora ele esteja em Oxford

5 JUL 17
00:04:46 Deltan  Quem Vc achou melhor para falar pra público? ANPR quer trazer alguém pro ENPR...
00:05:37  E obrigado pelas dicas de livros
00:06:14  Este é o texto de que falei mais cedo. Muito bacana
00:06:15  574155.pdf
10:22:11  Ah, não sei todos são experimentados.
10:22:53  O Robert Rotberg é interessante pois melhor conhece a situação brasileira pois esteve aqui por uns
meses dando aula na USP
23:11:26  Rumores de delação do Cunha... Espero que não procedam
23:12:17 Deltan  👍
23:14:44  Só rumores. Não procedem. Cá entre nós, a primeira reunião com o advogado para receber anexos
(nem sabemos o que virá) acontecerá na próxima terça. estaremos presentes e acompanharemos tudo. Sempre que quiser, vou
te colocando a par.
23:28:30  Agradeço se me manter informado. Sou contra, como sabe.

6 JUL 17
22:11:20 Deltan  Pode ser em algum horário que seja conveniente dia 27 à tarde? (Refiro-me à mensagem anterior
que marco aqui).

10 JUL 17
13:34:48  Só pra lembrar, qdo tiver tpo pra ver um horário..

12 JUL 17
07:20:14  Vou ver
07:20:20  http://m.folha.uol.com.br/poder/2017/07/1900294-executivos-da-galvao-engenharia-assinam-
delacao.shtml?mobile#
07:20:29  Sabe detalhes disso?
07:52:33  Estou preocupado com excessiva leniência para falar sinceramente
18:40:41 Deltan  Não aconteceu, mas está em vias de acontecer. Para produzirem provas de gente com foro...
18:42:12  O problema é que, hoje, a maior necessidade é de produzir provas contra políticos, que são mais
cuidadosos nos esquemas. Precisamos ser sensíveis a isso, ouvinod as razões, mas ao mesmo tempo cuidar para não jogarem
os nossos procesos todos no lixo
18:42:36  A propósito, parabéns pela muito bem escrita e fundamentada sentença
18:56:19  Eu acho que vale a pena só se tiver prova material pois nessa altura não adianta somar
depoimentos
18:56:52  Obrigado, deu trabalho, mas o trabalho de vcs e da PF foi excelente
18:57:47  Não ingressei na questão de que ele seria o chefe maior por motivo estrategico
18:58:30  Mas acho que aquela ação de indenização  tem zero chance de prosperar, então não me preocuparia
muito.
19:01:04 Deltan  Concordo
19:01:10  Obrigado
19:03:20  Imaginei. A ação constrói uma narrativa internamente coerente, com incoerências externas. O
resultado depende do juiz. Se for de esquerda ou alguém como Flávio Cruz, há uma condenação certa, que pode se dar em
diferentes montantes. Essa foi a razão de eu passar a reservar 90% do que rende as palestras... se não for para a indenização,
ao fim destinarei para entidades anticorrupção. Contudo, a depender da condenação, o fundo será bem menor. Se entender
tecnicamente pertinente entrar nessa questão, ainda que seja a título de juízo de probabilidade ou de passagem, nas próximas,
seria construtivo.
19:05:39  Claro não é agradável a pendência mas falei expressamente que a entrevista coletiva não tinha
nada demais e a ação seria tentativa de intimidação

13 JUL 17
11:51:28  Do pessoal do Canadá, poderia ser 27, 1430. Quanto tempo vc acha que leva, uns 15 min?

14 JUL 17
14:06:55 Deltan  Caro, para o caso do Tacla em Singapura (bloqueio de US$ 18 milhões), veio pedido das
autoridades de lá para enviarmos a decisão de recebimento da denúncia contra Walmir e Olívio (autos
50204213020174047000). A razão é que não sairá uma decisão definitiva contra o Taccla na Espanha e o mais viável é decretar
o confisco no processo do Walmir e Olívio, gerando o perdimento do valor que teve origem neles e está na conta do Taccla em
Singapura. As autoridades de Singapura pediram um documento equivalente ao recebimento da denúncia que já tínhamos
enviado em relação ao Taccla, mas agora para Walmir e Olívio. Seria possível conferir prioridade?
14:10:50  Agendado. Vou checar o tempo. Sugiro separar, se possível, 30, mas confirmo.
14:22:39  Sabe se temos algum tipo de prazo Júlio?
14:22:39  Info de Singapura: At the court hearing on 5 June 2017, the court decided that both the MACMA
proceedings brought by AGC and the judicial review proceedings brought by Vivosant shall be heard together on 28 July 2017.
14:22:39  E, depois da decisão da JF, teremos q enviar para a SCI para tradução.
14:22:39  Ou seja, seria importante conseguirmo enviar tudo a eles antes do dia 28/07
18:45:40  Segue a resposta da equipe de filmagem "Thanks, Deltan. That's great! We need 15-20 minutes
with Moro and about 30 minutes or more BEFORE we see him to set up the lights in the same room where we interview him"
18:52:30  OK, quanto a filmagem.
18:52:44  O outro vejo na segunda

15 JUL 17
22:31:25 Deltan  👍

17 JUL 17
18:39:22  Tenho sérias dúvidas da viabilidade jurídica de decretar confisco de valores em conta de terceiro à
ação penal. Singapura disse que aceita isso?
18:48:19 Deltan  Na verdade não é decretar confisco de valores de terceiros. Se entendi corretamente, é para
mostrar que os pagadores estão sendo processados por corrupção/lavagem e permitir que o bloqueio seja mantido em razão da
origem, que poderá ser demonstrada depois. Eles pediram expressamente a decisão de recebimento de denúncia...
18:58:22  Se quiser mandar para esclarecer, seguem infos que mandamos para Singapura (duas páginas):
18:58:22  580957.pdf
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19:35:05  (o texto acima foi revisado pelos singapurenhos)

18 JUL 17
12:21:25  Recebi a denuncia
13:09:51 Deltan  Obrigado!

21 JUL 17
17:52:09  Tem ideia quando vão apresentar as razões na apelação do triplex?
20:31:10 Deltan  A previsão é para a próxima semana

24 JUL 17
19:28:34  Esse pessoal do Canadá tem que contatar a 13 vara lá para procedimentos de segurança etc
23:27:44 Deltan  👍

31 JUL 17
17:56:45  Caro, as razões de apelação foram protocoladas hoje
19:13:02  Ok

1 AUG 17
19:54:10 Deltan  Caro, será que poderia dar prioridade ao caso seguinte? É um dos casos que gostaríamos que
evoluísse para que possa se tornar uma fase em algum tempo.
19:54:10  Quebra complementar pendente de decisão da PETROS: 5037370-66.2016.4.04.7000
21:49:05  Meu caro, parabéns pelo seu aniversário! Vi agora na imprensa rs

2 AUG 17
09:07:51  Obrigado. Abs

3 AUG 17
10:03:55 Deltan  FYI, sobre a questão do Taccla, resumo:
10:03:56  Em algum momento, as autoridades de Singapura disseram que não poderiam cumprir as ordens
de bloqueio se Tacla não ingressasse em território brasileiro. Logo, agora eles não mais manterão bloqueado o dinheiro. São
mais de US$ 16 milhões! Gostaria da opinião de vocês a respeito de alguma alternativa, como uma ação cível ou a contratação
de um advogado lá para tentar, com base em nossas ações penais, manter o dinheiro bloqueado para futura repatriação. Ou
ambos. Será que perguntamos às autoridades de lá? Abs,
10:03:56  Pelo que entendi, Illona disse que há um bloqueio doméstico e um bloqueio internacional
(brasileiro) em stand-by.
10:03:56  Então, sequer conseguiram cumprir o nosso pq Tacla não estava no Brasil
10:03:56  De fato, eles não podem cumprir MLAR para bloqueio em face de quem não pode se defender
pessoalmente em juízo no Brasil. Por isto é que, inicialmente, colocaram nosso pedido na geladeira e sequestraram com base
em procedimento de ofício. A alternativa foi propor ação penal que pudesse ensejar a decretação do perdimento dos valores da
conta em face de outro agente, nos termos da Lei 9613. Os novos denunciados foram Olívio e Walmir.
10:03:56  Deu tudo certo e pleitearam o sequestro com base no nosso MLAR e na nova denúncia.
10:05:58  Transmito efusivos parabéns de Susana Vieira, Lucinha Lins e suas turmas. Além disso, preciso
entregar lembrança que uma funcionária do Consul do Japão deixou para Você, uma cartinha de outra pessoa e reiterar que,
como já relatei em outra oportunidade, muitas pessoas expressam para mim admiração e apreço por Você e seu trabalho e me
pedem para entregar abraços e palavras de apoio e incentivo
10:43:42  Suzana Vieira pediu para enviar a Vc o post que fez no seu aniversário:
10:43:50  
10:45:15  Se quiser enviar alguma palavra de agradecimento em retorno é só dizer
16:28:51  Obrigado pela paciência em receber esses recados. Transmita só se possível meus sinceros
agradecimentos a todos.
16:42:10 Deltan  Imagina, Vc é um símbolo de uma causa e é um prazer participar disso. Transmitirei sim.

5 AUG 17
14:35:20  Talvez seja o caso de tornar pública a delação dá Odebrecht sobre propinas na Venezuela. Isso está
aqui ou na PGR?
18:17:33 Deltan  Concordo. Há umas limitações no acordo, então temos que ver como fazermos. Mais ainda, acho
que é o caso de oferecer acusação aqui por lavagem internacional contra os responsáveis de lá se houver prova
18:18:36  Haverá críticas e um preço, mas vale pagar para expor e contribuir com os venezuelanos
18:52:49  Tinha pensado inicialmente em tornar público.
18:53:07  Acusação daí vcs tem que estudar viabilidade
21:44:21 Deltan  👍👍👍
21:45:59  Naõ dá para tornar público simplesmente porque violaria acordo, mas dá pra enviar informação
espontãnea e isso torna provável que em algum lugar no caminho alguém possa tornar público. Paralelamente, vamos avaliar
se cabe acusação.

8 AUG 17
11:45:34  A reunião PF e MpF ficou para 17, as 1000. Eles estão com algumas indefinições lá e então não dá
para ser antes. Convém vcs virem em peso.
11:59:45 Deltan  👍
12:29:50  http://www.oantagonista.com/posts/fachin-tira-de-moro-caso-petropolis
13:15:45  Bem tem o caminho das sondas

9 AUG 17
18:11:59 Deltan  Caro, sei que está super tumultuado aí, mas esse assunto acima é um dos importantes pra gente
desenvolver aqui, quando puder dar uma atenção
18:41:48  Requerimento longoooo

10 AUG 17
14:09:08 Deltan  Caro, pedindo desculpas por pedir em cima da hora (o pedido de cooperação ficou retido no DRCI
ou na SCI até ontem), os norte-americanos estarão aqui para ouvir os Luz na segunda-feira. Como estão presos, seria
importante uma decisão judicial, que foi pedida nos autos abaixo...
14:09:08  Dr. Deltan, segue nº dos autos da petição das oitivas dos Luz: 5033702-53.2017.4.04.7000. Já
avisei Flávia e pedi urgência.
14:09:34  Novamente, minhas escusas pelo pedido em cima da hora

12 AUG 17
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11:44:36  Prezado, não são necessárias escusas. Faz parte.
23:24:18 Deltan  👍👍👍

14 AUG 17
16:43:19  Igor pediu para transferir a reunião de quinta, por que estamos fazendo os ajustes e a maioria dos
delegados está viajando para a operação. Ok?
18:14:31  OK

23 AUG 17
14:33:25 Deltan  Caro, ninguém aqui conhece esse advogado. Pesquisamos na internet e apareceu o nome da
Rosangela. Vamos fazer uma resposta para a Monica Bergamo, mas queremos saber que relações podem existir para não errar
nas informações.
14:33:25  1. Rodrigo Duran Tacla diz que, entre março e abril de 2016, ele tratou dos problemas que tinha na
Operação Lava Jato com o advogado Carlos Zucolotto Junior, que era seu correspondente em Curitiba. 2. Duran Tacla diz que,
quando procurou Zucolotto, outros advogados que o representavam oficialmente já tratavam com os procuradores. E que o
procurador Roberson Pozzobon tinha proposto como acordo, por meio desses profissionais, que ele pagasse uma multa de US$
15 milhões, além de cumprir pena de prisão. 3. Zucolotto, segundo relato de Duran Tacla, disse que poderia fazer uma
negociação "paralela" com a Lava Jato para melhorar a proposta do Ministério Público Federal. E que, para isso, teria que
receber por fora para "cuidar das pessoas que ajudariam" na missão. 4. Sempre de acordo com o depoimento de Duran Tacla,
Zucolotto disse ainda que seu "contato" no MPF poderia conseguir que "DD [Deltal Dallagnol] entre na negociação". 5. Ainda
conforme o depoimento, depois da oferta de Zucolotto, os procuradores Julio Noronha e Roberson Pozzobon enviaram a Duran
Tacla, por correio eletrônico, um modelo de acordo com as condições alteradas, iguais àquelas indicadas por Zucolotto em
mensagens enviadas a Duran Tacla. Ele diz ter cópia das mensagens de Zucolotto e dessa proposta. 5. Essas condições eram:
prisão domiciliar e multa menor. Este é o relato. Eu gostaria de perguntar se: 1. O advogado Zucolotto em algum momento
entrou em contato com procuradores da força-tarefa ou com algum interlocutor destes para interferir pelo investigado Rodrigo
Duran Tacla. 2. O advogado Zucolotto ainda é advogado do procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, como consta em ação
trabalhista movida por este para receber diferenças de diárias correspondentes ao ano de 2005. E se Zucolotto o procurou ou o
abordou em algum momento para falar sobre o caso de Duran Tacla.
14:33:29  URGENTE
14:37:14  Acabei de ver agora no facebook que Vcs são amigos no face
14:39:20  
15:19:21  O que mais me preocupa é que isso tem um potencial de um escândalo por causa dessa sunguinha
"V" que está usando.
15:19:38  (tentando manter o bom humor)
15:35:30  achei o "rascunho cibernético" do livro do Tacla onde ele cita o Zucolotto:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iscl2TFHvW0J:testimonioduran.es/wp-
content/uploads/2016/05/rodrigo-duran-tacla-testimonios.pdf+&cd=14&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
18:05:28  OK. Já falei com Lima e Januário e respondi Bergamo.
18:05:57  O Zucoloto é um bom amigo e Tacla mente.
18:38:29  Da sunga, era outra época. Conseguiu isso no Facebook de quem? Meu?
21:01:14 Deltan  👍👍👍
21:02:33  Tacla mente e muito. Meu receio é o potencial danoso da mentira. Se for contra Vc, é mais fraca (e
por isso é esse advogado), mas se for contra mim, não tenho a mesma credibilidade pública que Vc tem, então tenho
preocupações com o desgaste. Com outros ataques acostumei, mas esse é muito baixo
21:03:00  do facebook dele, e isso que não sou nem amigo dele no face rs... tá lá aberto... o maior risco é a
G Magazine descobrir rs
21:19:15  Esse negócio do Zucoloto é uma completa mentira. Ele é um amigo próximo e só atua na área
trabalhista. Se ele tiver documentos, é porque forjou mas duvido que tenha.
21:20:02  Da foto realmente, tem que tirar do Facebook... O peixe é bonito pelo menos
21:21:04 Deltan  rs... acho conveniente, até pela sunguinha "v"
21:22:29  Eu acho que foi proposital. Queria 'construir' a história de modo a o reporter poder contribuir.
Então me vinculou ao cara, como se ele me vendesse, apesar de eu não conhecer, e apontou um "amigo" comum, quando ele é
amigo seu. Ele quer é nos afastar do caso dele. Até fez o paralelo com o caso do Gilmar.

25 AUG 17
16:59:49  Caro, o que Vc vai falar amanha? Pergunto pra não repetir mais tarde muito do que Vc falar...
17:08:58  Vai ser mais sobre questões de tipo envolvendo corrupção e lavagem. Palestra mais técnica. Só
vou me permitir antes algumas palavras sobre execução provisória
23:32:39 Deltan  👍👍👍

26 AUG 17
18:27:32  Opinião. Ataques muito diretos a GM acredito não muito producentes, pois pode produzir
solidariedade no STF
21:30:25 Deltan  Acho que tem razão. Está tão fácil bater que foi natural responder de modo firme.

27 AUG 17
07:15:20  A Fsp irresponsável publicou aquela matéria do Tacla. Vcs vão se posicionar publicamente sobre
ela? Estou pensando aqui o que fazer.
09:29:18  Já divulguei nota
10:58:14 Deltan  Manda a nota por favor?
11:04:10  https://www.jfpr.jus.br/comsoc/noticia.php?codigo=1976
22:57:14 Deltan  Caro, não dê bola para essa matéria ridícula da Folha. Não acredito que vá render e, se render,
temos todo o texto que ele escreveu e o texto não tem credibilidade (se quiser te envio, mas minha sugestão é ignorar). Já Vc,
embora seja redundante dizer, tem uma credibilidade imensa e não acredito que será abalada em nada pela acusação leviana
de um criminoso sem escrúpulos.

28 AUG 17
08:02:21  Prezado, eu emiti a minha nota e não pretendo voltar ao assunto. No entanto não cai o golpe é
muito baixo porque afeta amigo pessoal que não tem nada a ver k a história.
08:03:14  E o lamentável foi a postura da folha em campanha para LL
08:04:13  Esqueça o "não cai"
12:30:49 Deltan  Quem está próximo a nós muitas vezes é atingido quando nós somos os alvos de tentativas de
assassinato de reputação. Já tive pelo menos dois episódios desses. Num deles, um relacionado que ajudou as 10 medidas por
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meio da agência de que era sócio perdeu o excelente emprego (ganhava melhor do que nós). Desejo que, de algum modo,
possa usar o sofrimento que isso causa como motivação para seguir buscando e fazendo justiça.
16:00:48  Monica Bergamo pegou uma foto minha com o Zuccoloto no almoço dos artistas... infelizmente ela
vai seguir nessa linha
16:02:47  Mudando de assunto, enviei a Vc um convite da FIEC (Federalção das indústrias do estado do
ceará). Pode ser a qualquer momento, inclusive no próximo ano. Eu fui e como condição pra eu ir eu pedi pra pagarem
passagesn pra mim e família e estadia no beach park. As crianças adoraram. Além disso, eles pagaram um valor significativo,
perto de uns 30k. Fica para Vc avaliar. Não sei se viu, mas as duas corregedorias - MPF e CNMP - arquivaram os
questionamentos sobre minhas palestras dizendo que plenamente regulares.
18:15:30  Ue? E a Bergamo vai publicar o que com a foto?
18:18:24 Deltan  No livro, ele diz que foi contatado pelo advogado que disse que conseguia fazer com que DD (eu)
entrasse na negociação por meio de um amigo (nas entrlelinhas, suponho que aqui queria atingir Vc). Na foto, salvo engano,
estamos nós três espalhados dentre os artistas.
18:32:57  Ridículo, estou pensando em entrar com ação por danos morais contra ela

29 AUG 17
00:22:45 Deltan  Não esta repercutindo. E ela tem uma boa defesa de ter simplesmente retratado o que ele disse e
ouviu o outro lado e colocou a versão oposta. Fazer e perder é pior. Se continuar assim, acho que é o caso de não fazer nada,
até pq fazer vai dar mais visibilidade
16:58:08  Veja ação penal do Lula, petição dele de hj requerendo oitiva do Tacla Duran. Indeferido.
16:59:21  Até pode ter sido ação concertada entre jornalista picareta e advogado sem escrúpulos.
17:20:47 Deltan  Acho que ele aproveitou a oportunidade para continuar fazendo o que faz há um ano: tentar
infernizar a sua vida rs. E Vc certamente continuará fazendo o que faz há um ano: respirar fundo rs
17:25:43  Caro, diante do sufocamento da PF, fiz algo que tinha alinhado com Igor lá atrás (mas não sei se
ele voltou atrás na posição), que era oficiar o DG para fornecer infos sobre pedidos de recrutamento indeferidos. Não tornamos
públicos os pedidos para não esgarçar o DG, já que não é e não foi ruim pra LJ. Contudo, ele tem se recusado a responder.
Dentre as opções, estão: a) juntar nos autos; b) OU pedir que Vc oficie. Não vou adotar outras providências, em princípio. O
que acha? Se for para pedir ao Juízo, o pedido seria o que segue
17:25:51  Dr. Deltan, segue texto sobre o ofício para o DG/PF: 1. O MPF comparece aos autos para expor e
requerer o que segue. 2. Conforme decisão da Polícia Federal tornada pública em 06/07/2017, dissolveu-se o Grupo de Trabalho
da Operação Lava Jato no âmbito daquela instituição (GTLJ/PF), o que provocou a diminuição de quadros de pessoal que se
dedicavam com exclusividade às investigações do caso. Nesse sentido, esta Força-Tarefa da Operação Lava Jato do MPF
(FTLF/MPF), visando, sobretudo, garantir a eficiência do serviço público no que se refere à apuração penal de crimes
gravíssimos que são objeto da maior investigação envolvendo corrupção, dentre outros delitos, no país, expediu, em
14/07/2017, ofício ao Diretor-Geral da PF solicitando informações sobre o quadro de pessoal do GTLJ/PF (ofício nº 5910/2017 –
PRPR/FT, cópia anexa). Diante da ausência de resposta ao expediente do MPF, este foi reiterado duas vezes, em 28/07/2017
(ofício nº 6354/2017 – PRPR/FT, cópia anexa) e 17/08/2017 (ofício nº 7006/2017 – PRPR/FT). Contudo, passado mais de 1 mês
e meio desde a expedição do primeiro ofício, mesmo com as reiterações, até agora não houve resposta do órgão de cúpula da
PF sobre o pedido de informações do MPF. 3. Assim sendo, o MPF solicita a esse Juízo seja expedido ofício judicial ao Diretor-
Geral da PF para que informe: i. quantos pedidos de recrutamento de pessoal feitos pela Superintendência Regional da Polícia
Federal no Paraná no último ano foram deferidos e quantos foram indeferidos; e ii. as razões para a redução dos quadros do
grupo de trabalho da “Operação Lava Jato” na Polícia Federal ao longo do último ano. Requer-se, ainda, sejam requisitadas
cópia de todos os pedidos de recrutamento deferidos e indeferidos, com a respectiva decisão. Por fim, solicita-se que conste do
ofício o esclarecimento de que o pedido se refere à força de trabalho que atua em Curitiba ao longo de períodos de semanas, e
não às fases específicas da Operação.
17:52:16  Não, não faça isso.
17:52:27  Não é o caminho.
17:53:31  Conversei longamente lá atrás com Januário sobre isso. Também já falei com o pessoal dá PF aqui
e ainda com o DG.
17:54:35  O que se pode fazer é vcs pensarem em algum policial que aceitasse vir para cá para trabalhar e aí
informalmente me passar para eu tentar trazer.
17:54:55  Com conversa ou requisição
17:56:23  E alinhando com PF local. Vcs precisam vir, sem novos adiamento, na reunião com a PF no dia
0509
18:43:42 Deltan  Vou sair em férias por duas semanas e por isso não conseguirei estar presente. O que Igor disse é
que vários pedidos de recrutamento não foram atendidos a contento. Contudo, não colocam também na mesa os nomes que
seriam interessantes que viessem. Isso obsta o encaminhamento. A publicidade às negativas de recrutamento colocaria eles
numa posição de buscar uma solução para o problema. Talvez se Vc perguntar nomes para o Igor, possa ter retorno e, então,
trabalhar-se sobre nomes. Se nós pedirmos, a reação será ruim, porque já reclamaram da nossa cobrança sobre o DJ/MJ como
"interferência externa" (embora tivesse havido algum alinhamento prévio à repercussão negativa).
18:44:05  Contudo, é bom que a reunião aconteça. Estarei fora do país.
19:00:23  Entendo. Sim, o pedido tem quer meu e jamais do MPF. As relações institucionais ainda são
infanto-juvenis
21:59:02 Deltan  Caro, se for possível, mas é importante: Isabel precisa falar com Vc antes da audiência amanhã
em relação a documentos que juntaria previamente ao ato. Por isso seria conveniente que fosse pela manhã ou início da tarde,
se possível.

30 AUG 17
10:04:43  1330
11:26:21  OK já falamos
12:18:07 Deltan  👍
12:41:23  Esses sistemas recebidos dá ODB, Droussy e webday, vcs vão ter que enviar isso a PF para fazer
laudo pericial e depois produzir laudos específicos a cada acusação. Do contrário, vai ser difícil usar.

31 AUG 17
12:03:05 Deltan  deltan, estamos preparando um video da Lava jato para dar de presente para Janot no ultima dia
dele aqui (eh surpresa). Sera um video com fotos e depois alguns depoimentos. Será que vcs teriam fotos com o pessoal do GT
ou com o próprio Janot? Queria ver tb se vcs podem fazer um video curtinho, dizendo algumas palavras meigas..rs (mas tem
que ter vc). E se Moro topasse fazer tb, seria sensacional, mas sei que ele é muito reservado. Pensei em algo simples e curto.
Veja aí o que vc acha e depois me diz. So não comenta nada com Pelella nem Janot
12:03:05  Caro, por acaso Vc topa algo nesse sentido?
12:03:05  Estarei amanhã aí para conversar sobre os sistemas da Ode
12:03:05  Quanto ao vídeo, pode ser questão de segundos se topar
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12:06:02  Prezado, do vídeo vou pensar. Tenho dúvidas se é apropriado
12:08:00 Deltan  👍
19:48:49  Tem um pessoal que quer te convidar para um evento. Tem um email no qual vc recebe esses
convites? Não sei nem quem é, mas um conhecido pediu o contato. Não precisa ser o pessoal.
20:25:41 Deltan  Pode passar então para o mariacarlos@mpf.mp.br
20:26:01  Se for para dar mais atenção, manda pro direto deltan@mpf.mp.br

1 SEP 17
13:36:01  Caro, acabou não dando tempo de te inteirar na correria (e desculpe por te segurar mais, aquela
conversa é algo para se ter com calma): -Gabrieli está aparecendo na colaboração de pessoas físicas da OAS; -Quanto à
Transpetro, talvez dê pra fazer operação já em outubro sobre ex-gerente da Transpetro Jesus, que recebeu de diversas
empresas (dentre elas, NM). É possível que no futuro venha a aparecer alguma relação desse gerente com Jaques Wagner; -
denúncia do Cartel tá pra sair, restrita a um mínimo de pessoas; -tem outras coisas em evolução, como Hope e Personal,
Mantega, a própria BR...
16:25:44  OK otimo

10 SEP 17
15:28:29  Cara, recebi uma fotos de vc fantasiado de superhomem com um tal de Castor, não sei o que faço
mas a Mônica Bergamin está perguntando se vc preferiu o Superman i, oi ou Iii?
22:47:06 Deltan  Kkkkkkk
22:47:28  Tá no face tb?
22:48:10  Se tiver, preciso tirar... ela está me difamando, era na verdade de príncipe que eu estava rs

11 SEP 17
09:48:04  Rs. Não precisa se preocupar, só fiquei sabendo, não tenho as fotos e nem ela, acho.
19:49:02 Deltan  Manda pra mim suas sugestões por favorV
19:49:03  http://veja.abril.com.br/brasil/o-codigo-moro/
19:49:05  ?
20:21:58  Achei a matéria distorcida. Mas eu mando. Só.defendi a manutenção do texto atual dá descoberta
inevitável, excluída no projeto

12 SEP 17
01:36:08 Deltan  Quando li, imaginei que estava distorcida pelo tom. Quis nitidamente pintar um retrato distorcido
para vender notícia.

Back to the overview
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Telegram Backup

Chat FT MPF Curitiba 3

Page 1 of 4

Next page

15 JAN 16

17:26:36 Paulo  Novo grupo FT MPF Curitiba 3. Não haverá backup do grupo anterior. Quem quiser arquivos
específicos, deve baixá-los individualmente. Em seguida, cada um deve limpar o histórico de mensagens, apagar e sair. Para
isso, clicar na barra superior com o nome do grupo, ir em Ações -> Limpar histórico, e depois em Ações -> Apagar e sair.
Aguardarei todos saírem e em seguida encerrarei o grupo.
17:59:22  CERVERÓ: há 7 anexos novos no arquivo "anexos Cerveró com novos 1 a 36", pasta:
L:\CRIME\Deltan\FT-procuradores\Acordos em negociação ou extra sigilosos\NESTOR CUÑAT CERVERÓ\ANEXOS FINAIS 04-12
18:00:34  Nas imagens abaixo, os ticados já têm depoimento e os não ticados serão tomados na próxima
semana, de terça a quinta. Favor demonstrarem interesse em participar dos depoimentos.

18:00:55  

18:00:55  
18:31:32 Deltan  festas e nova reuião com pf agendadas
18:54:34  Alguém quer escrever? A imprensa quer ver sangue:
18:54:38  Solicitação enviada pelo jornal Gazeta do Povo, propõe a publicação de um artigo de 3.400
caracteres de um dos procuradores da Lava Jato sobre o manifesto dos advogados divulgado hoje (15) ou sobre a MP 703, da
leniência. Não há prazo para publicação, seria a partir da próxima quarta-feira (20). Caso considerem melhor, podem propor
outros temas para o artigo para podermos negociar com o veículo
20:15:08 Orlando SP  A nota da ajufe, embora longa, ficou excelente!!!' Desancou esse pessoal
21:17:08 Paulo  Orlando pediu p soltar o Hoffman?? Rpz tá mto bonzinho...
21:20:11 Athayde  Marco Aurelio fdp http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/judiciario/carta-de-advogados-
enseja-a-reflexao-diz-ministro-do-stf/

16 JAN 16

00:23:27 Paulo  http://www.oantagonista.com/posts/exclusivo-o-elo-do-triplex-do-guaruja-com-o-sitio-de-atibaia
09:12:28  http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/01/um-dos-empreiteiros-do-petrolao-recorreu-ex-
marido-de-dilma-para-tentar-salvar-negocios.html
11:02:36 Orlando SP  Julio e Januario, vcs tentaram -ou vão - ouvir alguém da kitchens (cozinhas planejadas) para ver
se Marisa não compareceu algum dia lá ou mesmo telefonou?
11:03:08 Julio Noronha  Sim. Planejamos fazer isso nesta próxima semana
11:15:43 Athayde  Pessoal, programação do CINE FT hj: Park Barigui: SPOTLIGHT: 20:10 Mueller: CREED: 18:30 ou
21:30 hs. Após o filme, podemos jantar. Quem se habilita?
11:27:00 Orlando SP  Tô indo para a praia passar o dia na casa de amigos; caso contrário, iria. Ontem fomos ver o
grande golpe (de brad pitt). Recomendo
11:54:23 Deltan  CF Leaks
11:56:12 Roberson MPF  Topamos. Creed 18:30?!
12:18:24 Athayde   
12:36:16 Paulo  Ô seus muquiranas. Tem Creed 19:45 no vip do pátio. E a grande aposta 18:30. Vai rolar jantar??
12:59:08  Não fui eu.
13:03:24 Laura Tessler  Tenho churrasco hoje a tarde, mas avisem se forem jantar depois do filme
13:12:51 Diogo  To na praia
13:15:40 Deltan  Parecer do Hoffman: foi Ela que mudou. Douglas esclareceu: "Eu fiz o parecer pela denegação. A
Dra ela não concordou e a secretaria alterou. Não vi o parecer final. Neste caso havia parecer aí de Curitiba pela soltura dele.
Abs"
13:25:04  http://blogs.oglobo.globo.com/panorama-politico/post/boia-de-salvacao.html
13:32:56 Deltan  CAros, só pra comentar: o vídeo das meddias para globo está evoluindo. O custo normal seria de
cerca de 100 mil, mas a produtora faria por uns 38 mil, englobando apenas os custos de terceiros. Estamos vendo como
levantar esse valor, talvez até com crowdfunding
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13:33:12 Julio Noronha  Dentro tb! A ideia do PG tb é boa. A sala VIP é bacana!
13:52:32 Deltan  PGR está reorganizando o IPL sobre organização criminosa (fim do mundo), com adequação
subjetiva p incluir outras pessoas e/ou excluir alguns investigados. Haverá também denúncia separada da org crim no caso
envolvendo Delcidio e cervero. Não decidiram ainda se só contra 4 ou se incluirão outras pessoas
14:35:20  http://m.folha.uol.com.br/opiniao/2016/01/1730061-nova-medida-provisoria-sobre-acordos-de-
leniencia-vai-gerar-impunidade-sim.shtml?cmpid=compfb
14:37:04 Paulo  Isso é golpe de estado. Se forem fazer isso Deltan tem q ir p a rua e invadir o congresso com seu
exército de seguidores haha
14:39:24  Se for no vip tem q comprar logo q ja tá acabando:

14:39:24  
14:39:52 Athayde  PT por mim ok.
14:40:22  PG por mim ok. Compra pra mim.
14:43:57 Deltan  Um grupo do whatsapp de professores (grupo criado com outro proósito, discutir a reforma no
CPP) virou uma espécie de grupo de ação acadêmia contra a Lava Jato. Foi lá que coletaram boa parte das adesões ao tal
"manifesto". Eles estão em polvorosa. Estão se provocando para escreverem algo como 100 artigos criticando a Lava Jato, para
dar a impressão que há uma revolta dos jurstas contra ela. Precisamos organizar um time igualmente grande para escrever e
publicar contra esse tal manifesto e talvez seja melhor fazer isso o quanto antes. Talvez seja bom esperarmos eles começarem,
mas estou antevendo uma guerra jurídica em que precisamos de muita ajuda. Peço apenas para manterem a informação do
grupo do whatsapp dos professores restrita para não expor quem me contou.
14:44:03  Já coloquei em outros grupos. Precisaremos de ajuda
15:55:50  Foco Deltan. Mais vale 5 artigos bem divulgados que 100 publicados nos 247 da vida.
16:35:48 Deltan  Não são 247. São doutores e pos doutores
16:36:24  Lembre como a Mãos Limpas perdeu força. Com críticas de abusos que ganharam força (embora
tenha sido depois da mudança do governo)
16:47:24  Pessoal, na esteira do manifesto de advogados que circulou essa semana, com claro intuito de
pressionar o judiciário a mudar sua postura ate aqui adotada na LJ, segue artigo do Juarez Tavares e do Geraldo Prado,
divulgado hoje no Conjur, a pretexto de contribuir para uma mitigação dos efeitos da mídia sobre processos penais (que
ironicamente aparece nesse momento, não no julgamento dos Nardoni, também fortemente acompanhado pelos veículos de
informação), e de chamar o judiciário a decidir de forma "contramajoritária": http://s.conjur.com.br/dl/artigo-midia-crime.pdf
16:54:28  Continuo com a mesma opinião. Foco nos veículos de comunicação.
19:25:04 Januario Paludo  Se existe um ma coisa que ministro do Stf gosta e defende com unhas e dentes e a liberdade de
imprensa. Ao atirar na imprensa e dizer que ela manipula o judiciário, e, por consequências, deve ser controlada, erraram feio
os juristas contratados. Esse me parece ser o ponto fraco do panfleto originário e dos secundários. A liberdade de imprensa e
garantia de independência do judiciário.
19:25:41  Acho que essa deve ser a pauta.
19:27:12  Se bem que bebi duas cervejas...
19:28:51 Roberson MPF  Concordo com Januário. A tônica do planfeto é tutelar. Como se o judiciário não pudesse formar
opinião isenta frente a repercussão da LJ
19:30:32 Januario Paludo  E com isso censurar a imprensa manipuladora, velho sonho do franklin Martins e ptistas obscuros.
19:31:16  O discurso do panfleto e requentado.
19:32:08  Obrigado roberson pelo apoio. Vou cochilar um pouco. Haha
22:06:25 Deltan  Sítio Atibaia : http://pgr.clipclipping.com.br/impresso/ler/noticia/4648292/cliente/19
22:24:24 Orlando SP  Rapaz!!!
22:47:28 Januario Paludo  Mas ele trabalha para o Roberto Teixeira ha bastante tempo. O vínculo mais interessantee o das
escrituras do sítio em que o tabelião se deslocou para o escritório do Teixeira.
22:53:48 Deltan  Olhem o que vem por aí.... Leiam a última frase. Temos que proteger o juiz
22:53:56  Jás divulgaram um texto da ABRACRIM. Não sei se já é público ou não. Segue o texto: A
Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas – ABRACRIM-MG vem, neste ato, apresentar incondicional apoio aos
advogados signatários do manifesto contra os exageros e desvios processuais havidos na denominada “Operação Lava-jato”. A
matéria tratada no manifesto encontra eco nas preocupações dos advogados devotados à área penal, apresentando-se até
como momento preparatório de um novo momento de ditadura, agora, substituindo as botas militares pelas togas. Não se pode
permitir que o avanço de décadas na luta contra o autoritarismo seja afastado pela visão míope dos que pensam que podem
cegar a nação brasileira. Se é necessária a contínua e ferrenha luta contra a corrupção, a impunidade e o aparelhamento do
Estado, tal luta deverá ser feita com os mecanismos constitucionais que asseguram a JUSTA prestação jurisdicional sem
comprometer as garantias – também constitucionais – da ampla defesa, do devido processo legal e o respeito ao estado
democrático. Para garantia do Estado Democrático de Direito é necessária a existência de poderes distintos, autônomos e
independentes, todos, submissos às leis regentes das relações institucionais. A advocacia e o advogado deverão sempre ser
respeitados e reconhecidos como elementos necessário à garantia da ordem e manutenção das garantias individuais, sob pena
de concretizar-se o risco de retorno aos tenebrosos anos da tortura, do silêncio, da covardia e da censura. Apenas a advocacia –
aparelhada apenas com as leis em vigência – poderá garantir a ordem e a Justiça. Os advogados são hoje – como sempre foram
– os verdadeiros paladinos da Justiça, a intermediarem o verdadeiro interesse do Estado, qual seja a aplicação justa das leis,
sem revanchismos. A balança e a espada não podem se transformar em instrumentos de jugo e vingança, assim como o silêncio
não deve derivar para a tolerância e a omissão. Os advogados criminais do país aderem sem restrições ao manifesto
encabeçado por nossos maiores nomes, exemplos éticos da verdadeira advocacia. Os advogados não se resumem a advogados
da “Operação Lava-Jata”, são antes, advogados da sociedade brasileira, defendendo juízes, promotores, ministros, pobres e
ricos, negros e brancos, homens e mulheres e sem distinção ministros e operários. O princípio constitucional da presunção de
inocência, a garantia do devido processo legal e, principalmente a garantia da preservação da integridade moral e da imagem
de acusados podem perfeitamente conviver em um espaço de respeito e moderação, sem o aviltamento da execração pública
através dos veículos de comunicação. O advogado deve ser preservado em sua função – dentro dos limites legais e éticos –
assim como os magistrados e representantes do Ministério Público. O enfraquecimento de qualquer um destes elos implica no
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enfraquecimento de todo o conjunto. A transparência não deve ser convertida em vitrine seletiva das imagens aviltantes, o
direito à informação não pode ser transformado em linchamento jurídico ou em julgamento antecipado, que, no mínimo, implica
em franco prejulgamento. Institutos casuísticos não podem se transformar em moeda de troca para a condenação de alguns e a
impunidade de outros. A delação como instrumento jurídico não pode ser convertida em ameaça ou banalizada como a prisão
cautelar, antecipada e excepcional. Nós os advogados criminalistas do Brasil, representados pelos presidentes Estaduais e pelo
Presidente Nacional apoiamos a iniciativa e o protesto inserido no “Manifesto de Brasília” como forma de conclamar a população
a uma profunda análise do grave momento que vivemos. “Uma andorinha só não faz verão!” e um só juiz não pode sobrepor-se
à Constituição. ABRACRIM -MG – JANEIRO DE 2016.
23:08:24  Viram esta reportagem? Vejam a última pergunta e resposta:
23:08:28  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/01/1730221-operacao-lava-jato-e-pior-que-a-ditadura-
diz-advogado.shtml

17 JAN 16

08:49:00  A resposta só mostra que você pisou no calo dele.
08:53:28  http://m.folha.uol.com.br/colunas/janiodefreitas/2016/01/1730289-mais-do-que-uma-
carta.shtml?mobile
08:55:00  A resposta sobre excessos virá com a conclusão sobre os vazamentos na PF.
10:38:40 Paulo  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/01/1730334-lava-jato-focara-em-partidos-e-comunicacao-
da-petrobras.shtml?cmpid=facefolha
13:13:20 Orlando SP  Pessoal, de cabeça, qual foi a menor e a maior multa civil imposta nos acordos? Tks
13:19:19 Paulo  Maior Barusco
13:19:55  Menor talvez Colavitti. Teve outro tb de 800 mil salvo engano
13:23:56  http://m.opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,manifesto-irrefletido,10000007299
13:25:32  Ótimo artigo. Dizendo o que não podemos dizer claramente. E especialmente lembrando que a
imprensa também foi atacada.
15:50:24 Paulo  http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/a-carta-dos-penalistas-
b937dbd5vivnnn2kc3hb0kusw
15:59:48  Eles deram um tiro no pé.
17:03:38  http://m.folha.uol.com.br/colunas/carlosheitorcony/2016/01/1730293-realmente-nunca-
houve.shtml
17:05:57  http://m.folha.uol.com.br/colunas/carlosheitorcony/2016/01/1730293-realmente-nunca-
houve.shtml
17:06:22 Paulo  só vc passando sua senha, CF

20:10:40  
20:11:40  Sacanagem
21:04:28 Paulo  Robinho, Welter, Julio, os peruanos vão trazer o funcionário do COAF deles para falar sobre aquela
transação da Del Sur. Posso combinar na quinta pela tarde?
23:34:00 Roberson MPF  Só tem que ver se não é dia de audiência PG. Tvz pela manhã seja mais garantido.

18 JAN 16

04:59:48 Paulo  Blz! Sexta manhã talvez então ne
04:59:56  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/o-direito-de-defesa-nao-pode-ser-infinito-diz-procurador-da-
lava-jato
07:05:04  http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2016/01/18/advogados-confundem-avanco-com-
inquisicao/
08:18:04 Orlando SP  Ligo, ligo para Deltan na FT, mas ninguém atende!!!!! Já são 8 horas porra!!!
08:50:04 Julio Noronha  http://g1.globo.com/mundo/blog/helio-gurovitz/post/acordem-advogados-o-brasil-mudou.html
09:09:00 Athayde  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/01/1730595-gracas-a-acordos-pena-de-delatores-da-lava-
jato-cai-de-283-para-7-anos.shtml
13:18:56 Deltan  Trench e Rossi - material salvo em: L:\CRIME\Deltan\FT-procuradores\Trench e
Rossi\Apresentacoes Janeiro 2016
13:19:00  (apresentações)
13:19:52  Vieram as apresentações. Temos o material anexo aqui, com alguém. Que tal escanear e colocar
na mesma pasta? Com quem ficou? Paralelamente, verei se eles têm escaneado
13:23:32 Roberson MPF  Está no armario da nossa sala aqui Delta
13:46:36 Deltan  Esta foi aquela pauta que veio quadrada. Respondi por escrito, para me garantir. O resultado não
foi ruim
14:09:36 Diogo  Boa
14:13:04 Andrey B Mendonça Januario, vi que estava querendo o relatório do cel do Leo Pinheiro. Ainda tem interesse?
14:13:04  se quiser mando aqui
14:13:08 Deltan  Diogo ou Robinho, Vcs têm interesse em dar palestra de colaboração, 50 minutos, na abertura do
curso de iniciação de promotorees da ESMPU SP, dia 22/02?
14:13:28  Andrey também, se tiver interesse se manifeste hehe... Considere-se sempre incluído rs
14:14:16  Andrey, se tiver fácil manda sim... vou colocar na base pesquisável...
14:14:48 Roberson MPF  Alguem está investigando a refinaria OKINAWA. Recebemos a CIA da Petro dela
14:14:48 Januario Paludo  ok. manda. grato.
14:15:20  okinava é gabrielli.
14:15:48 Roberson MPF  Você tá vendo isso Januário?
14:16:08 Januario Paludo  a laura vai fazer.
14:16:40 Roberson MPF  Shou
14:17:08 Andrey B Mendonça rsrsr. VAleu Delta, mas vou estar na Suica na data.
14:17:16  184113.PDF
14:17:35 Roberson MPF  Tenho interesse
14:23:55 Paulo  Como já informei aqui, os que passaram por mim estão na pasta FT-PRocuradores, Relatório OAS -
VIPs
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14:30:20 Diogo  eu tb andreyzinho
14:30:28  dá pros dois?
14:30:31  O CASO DO ASSASSINATO DE CELSO DANIEL Rogério Tadeu Romano O caso do assassinato do ex-
prefeito Celso Daniel envolve um homicídio duplamente qualificado. Celso Daniel, aos cinquenta anos de idade, quando ocupava
o cargo de prefeito de Santo André pela terceira vez, foi sequestrado na noite de 18 de janeiro de 2002, quando saía de uma
churrascaria localizada na região dos Jardins, em São Paulo. Segundo as informações divulgadas pela imprensa, o prefeito
estava dentro de um carro Mitsubishi Pajero blindado, na companhia do empresário Sérgio Gomes da Silva, conhecido também
como o "Sombra". O carro teria sido perseguido por outros três veículos: um Santana, um Tempra e uma Blazer. Na rua Antônio
Bezerra, perto do número 393, no bairro do Sacomã, Zona Sul da capital, os criminosos fecharam o carro do prefeito. Tiros
foram disparados contra os pneus e vidros traseiro e dianteiro de seu carro. Gomes da Silva, que era o motorista, disse que na
hora a trava e o câmbio da Pajero não funcionaram. Os bandidos armados então abriram a porta do carro, arrancaram o
prefeito de lá e o levaram embora. Sérgio Gomes da Silva ficou no local e nada aconteceu com ele. Na manhã do dia 20 de
janeiro de 2002, domingo, o corpo do prefeito Celso Daniel, com onze tiros, foi encontrado na Estrada das Cachoeiras, no Bairro
do Carmo, na altura do quilômetro 328 da rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Juquitiba. . A Polícia Civil do Estado de São
Paulo concluiu o inquérito sobre a morte de Celso Daniel no dia 1 de abril de 2002. . Segundo o relatório final da polícia,
apresentado pelo delegado Armando de Oliveira Costa Filho, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP),
seis pessoas de uma quadrilha da favela Pantanal, da Zona Sul de São Paulo, cometeram o crime. Entre elas estava um menor
de idade, que confessou ter sido o autor dos disparos que atingiram o prefeito. O inquérito policial concluiu que os criminosos
sequestraram Celso Daniel por engano, e que o confundiram com uma outra pessoa, um comerciante cuja identidade não foi
revelada, e que seria o verdadeiro alvo do sequestro. A família de Celso Daniel não ficou satisfeita com o resultado do primeiro
inquérito policial, que disse que o prefeito foi vítima de crime comum, assassinado por engano por uma quadrilha de
sequestradores. Para a família do prefeito, o crime teve motivação política. O empresário Sérgio Gomes da Silva, que era o
motorista da Pajero onde viajava o prefeito Celso Daniel, disse que, quando foi fechado pelos bandidos, a trava e o câmbio do
veículo não funcionaram, o que impossibilitou a fuga e permitiu aos bandidos abrirem a porta do carro e levarem o prefeito.
Uma análise pericial foi feita na Pajero e a conclusão dos peritos é que o carro não tinha nenhum defeito elétrico ou mecânico
que justificasse uma falha. Segundo os peritos, se houve falha na hora, ela foi humana. Após a morte de Celso Daniel foram
ainda assassinadas sete outras pessoas, todas em situações misteriosas: • Dionísio Aquino Severo - Sequestrador de Celso
Daniel e uma das principais testemunhas no caso. Uma facção rival à dele o matou três meses após o crime. • Sergio - ‘Orelha’
- Escondeu Dionísio em casa após o sequestro. Fuzilado em novembro de 2002. • Otávio Mercier - Investigador da Polícia Civil.
Telefonou para Dionísio na véspera da morte de Daniel. Morto a tiros em sua casa. • Antonio Palácio de Oliveira - O garçom que
serviu Celso Daniel na noite do crime pouco antes do sequestro. Em fevereiro de 2003. • Paulo Henrique Brito - Testemunhou a
morte do garçom. Levou um tiro, 20 dias depois. • Iran Moraes Redua - O agente funerário que reconheceu o corpo do prefeito
jogado na estrada e que chamou a polícia em Juquitiba, morreu com dois tiros em novembro de 2004. • Carlos Delmonte
Printes - Legista que atestou marcas de tortura no cadáver de Celso Daniel, foi encontrado morto em seu escritório em São
Paulo, em 12 de outubro de 2005.
14:30:31  Relata a crônica policial que, em março de 2003, logo após assumir a Presidência da República,
Lula recebeu em sua casa, em São Bernardo do Campo (SP), Mara Gabrilli. Durante 20 minutos, o presidente ouviu um relato
que misturava chantagem e extorsão contra os donos da empresa de ônibus Expresso Guarará, pertencente à família de Mara
Gabrilli. Para prestar serviços em SantoAndré (SP), cidade vizinha de São Bernardo do Campo, os proprietários da Expresso
Guarará eram obrigados a pagar propina à Prefeitura do PT. Palavras de Mara Gabrilli: – Contei como era o esquema, quem
cobrava a propina, e como a Prefeitura tirou a licença para a empresa da minha família operar algumas linhas, em represália ao
fato de meu pai não ter dado propina a partir de certo momento. Mara Gabrilli não deixou dúvidas. Indicou para Lula os
responsáveis pelo esquema de corrupção: o secretário de Serviços Municipais, Klinger Luiz de Oliveira (PT), o empresário Ronan
Maria Pinto e o ex-segurança do prefeito Celso Daniel (PT), Sérgio Gomes da Silva, o “Sombra”. – Eu falei ao presidente sobre o
pagamento da caixinha que meu pai era obrigado a fazer a cada dia 30. E falei da retaliação imposta à empresa desde que eu e
minha irmã, Rosângela, denunciamos o fato ao Ministério Público. Ao denunciar a corrupção em Santo André à CPI dos Bingos,
em 2005, Rosângela Gabrilli afirmou que os donos de empresas de ônibus na cidade eram pressionados a contribuir para o
caixa 2 do PT desde 1997, durante a segunda gestão do prefeito Celso Daniel. Cabia ao Expresso Guarará o repasse de R$ 40
mil mensais, em dinheiro vivo. Do depoimento de Rosângela: – Os achaques eram feitos com intimidação e ameaça. Diziam que
o Klinger tinha sempre um revólver preso na canela. Isso constrangia muito. E ele lembrava a cada momento: “Com o poder
não se brinca, o poder tudo pode”. Antes de sair do apartamento de Lula, Mara Gabrilli ouviu o presidente dizer que tomaria
providências e lhe daria uma resposta. Não foi o que aconteceu: – Ocorreu justamente o contrário. Klinger soube, reclamou, e
dias depois uma comissão de sindicância da Prefeitura se instalou na nossa empresa. Celso Daniel foi sequestrado em 18 de
janeiro de 2002, no início do ano que terminaria com a eleição do presidente da República. Celso Daniel era coordenador de
campanha de Lula. O corpo do então prefeito foi achado dois dias depois. Os assassinos o torturaram antes de matá-lo,
provavelmente para obter os números das senhas das contas secretas em paraísos fiscais no exterior onde, possivelmente, ele
guardava dinheiro para a campanha do PT. Vem agora a noticia de que o assassinato é ainda um elo com uma ampla cadeia
criminosa. O Ministério Público de São Paulo pretende pedir nos próximos dias ao juiz Sérgio Moro acesso às informações
levantadas na apuração do Paraná sobre um empréstimo fraudulento obtido pelo pecuarista José Carlos Bumlai, cujos recursos
podem ter sido usados para calar um empresário de Santo André, que teria chantageado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva. A suspeita vem ainda de um depoimento apresentado por Marcos Valério, condenado por conta do processo de corrupção
que foi detectado na chamada operação “mensalão”. A suposta ligação dos desvios no município paulista e o comando petista
foi levantada em 2012, quando o publicitário Marcos Valério, operador do mensalão, citou, em depoimento à Procuradoria Geral
da República, que foi abordado por um dirigente petista, em 2004, para obter R$ 6 milhões para pagar o empresário Ronan
Maria Pinto. Ronan estaria chantageando Lula, então presidente da República, o ministro da Casa Civil, José Dirceu, e o chefe de
gabinete da Presidência, Gilberto Carvalho, com ameaças de contar detalhes da corrupção na prefeitura do ABC. O depoimento
de Valério foi usado por Sérgio Moro, em novembro, como um dos motivos para justificar a decretação da prisão preventiva de
Bumlai, amigo de Lula.
14:30:31  No depoimento de Valério, o publicitário conta que foi informado que Ronan, para não contar o que
sabia, queria dinheiro para comprar o jornal “Diário do Grande ABC”. Em seu despacho, Moro diz que a Receita Federal
constatou que o empresário pagou R$ 6,9 milhões pelo jornal, em 2004, e que há suspeita de simulações de empréstimos para
camuflar a origem do dinheiro que permitiu a compra. A análise dos dados fiscais de uma empresa de ônibus de Ronan também
confirma o recebimento de um empréstimo de R$ 6 milhões no mesmo ano. Como se vê há o que se investigar havendo um
nítido elo que vai daquele assassinato até os fatos apurados na operação “lava-jato
14:51:36 Deltan  Está respondendo a mim ou ao Andrey? Sobre o curso de SP?
15:01:00  Diogo, passa o link da matéria. Excelente. a
15:11:20  URGENTE: convite da Transparência Internacional para evento no Panamá dias 29 e 30/01,
começando dia 28/01. Acho importante nos aproximarmos da TI e conseguir o apoio dela às medidas. Idiomas Inglês e
Espanhol. Transporte, alimentação e acomodação pagas. Já aproveita e fala com os Panamenhos sobre Del Sur, se der tempo.
Alguém se habilita?
15:32:55 Diogo  ta respondendo o andreyzinho sobre o curso ESMPU
16:17:29 Paulo  Eu não consigo agora. E aquele de maio no Panamá q vc tinha me passado, é esse q antecipou?
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16:21:12 Deltan  Curso da Escola Superior do MPSP sobre que consultei Vcs ou outro?
16:21:56  Acho que são coisas diferentes, mas não sei. Recebi convite para agora . O de maio antecipou?
16:23:00 Paulo  Não sei, vc me falou há vários meses mas não soube de mais nada, nem recebi qualquer email.
Salvo engano era TI em maio, não era?
17:30:00 Andrey B Mendonça O convite foi do Deltan Castorzinho!
17:47:53 Diogo  xi
17:47:53  errei
18:36:31 Deltan  Irão ambos Diogo e Roberson
18:37:51  Mairia enviará e-mail
19:26:40 Julio Noronha  Prezados, retomando a nossa divisão de pauta, nesta semana, teremos as seguintes audiências,
com a seguinte divisão (ATENÇÃO PARA A VISITA DOS PERUANOS): 01 – 20/janeiro – quarta-feira: a) 14:00 – 5045241-
84.2015.4.04.7000 (JOSÉ DIRCEU) – 03 interrogatórios – ROBERSON; 02 – 21/janeiro – quinta-feira: a) 14:00 – Visita dos
peruanos – Oitiva de Alberto Youssef – PAULO; b) 16:00 – Visita dos peruanos – Oitiva de Eduardo Leite – PAULO; 03 –
22/janeiro – sexta-feira: a) 09:00 – Visita dos peruanos – Oitiva de Leonardo Meirelles – LAURA; b) 11:00 – Visita dos
peruanos – Oitiva de Rafael Angulo – LAURA; b) 14:00 – Visita dos peruanos – Oitiva de Dalton Avancini – DIOGO; a) 14:00 –
5045241-84.2015.4.04.7000 (JOSÉ DIRCEU) – 03 interrogatórios – ROBERSON;

19:26:48  
19:27:30  Robinho e Welter. A FSP me ligou sobre uma petição do Nabos Bulhoes dizendo que houve
manipulação entre o depoimento gravado do PRC e a transcrição. Nós já nos manifestamos a respeito?
19:47:54 Roberson MPF  Ainda não CF
19:49:43  Já sabiam da existência dela?
19:52:00 Orlando SP  Isso é bobagem. Os depoimentos são peças informativas. O q vale são as declarações em juízo.
Divergências podem ocorrer, mesmo entre depoimentos em juízo. De qq forma, vem de ver
19:52:54 Roberson MPF  Pode dar problema, olhem a petiçao
19:52:58  184380.pdf
19:54:04  Eles vao falar que somente poderao apresentar AF depois de terem acesso a todos os videos
19:54:32  Ja falaram na vdd
19:57:36  O Moro não abriu vista para nos ainda. E capaz de nem abrir. Mas acho que não devemos nos
manifestar sem que ele o faca. O que acham?
20:07:12 Orlando SP  Sem desespero. Os vídeos, salvo engano, foram juntamos lá trás. Há muito tempo. Confere?
20:07:40 Roberson MPF  Acho que ficaram so no STF Orlandinho
20:07:48 Orlando SP  Eles querem adiar a sentença . Só isso. Não querem q ele seja sentenciado preso
20:07:56 Roberson MPF  Isso
20:08:12 Orlando SP  Não. Houve esta discussão e, salvo engano, foram juntamos sim
20:08:16  Demorou, mas juntou
20:08:16 Roberson MPF  O problema nao sera aqui, mas nos tribunais
20:08:28  Vou ver se acho
20:08:52 Orlando SP  Não tem problema, a decisão do moro terá de ser juntada. Então, só temos q esclarecer
20:09:16  Salvo engano, foi Andreyzinho q mandou os vídeos para nós
20:11:43  Então: 1- checar se não foram juntadas, neste Eloy em outros autos. Se foram, fica mais fácil; 2-
em relação à omissão, é balela. Vamos dizer q não afirmamos em momento algum q prc disse q ele tinha qq envolvimento nos
fatos. Partimos cenouras provas incontestáveis. Temos q sobrepunha no q nos baseamos.
20:12:56 Roberson MPF  Não encontrei mençao a tal juntada no relatorio das AF´s, mas amanha peço para as meninas
passarem um pente fino. Tvz nos proprios autos da colaboracao do PRC
20:13:12 Orlando SP  3- talvez possa falar q naquela época do depoimento de prc, não víamos claramente o
envolvimento de mo, motivo pelo qual não constou no termo. Nas declarações constam fatos criminosos e não os nomes de
quem não participa dos fatos
20:13:32 Roberson MPF  Isso
20:13:40 Orlando SP  4- ver o q prc a respeito de mo nos depoimentos judiciais, pois é o q vale
20:13:56  Boa
20:14:20 Roberson MPF  Exato. Estava falando exatamente isso aqui com Julio
20:14:48  Tiveram a oportunidade de exercer o contraditorio de modo amplo
20:15:12  Boa Orlandinho. Excelentes ideias
20:17:36 Orlando SP  Andreyzinho logo, logo responde. Acho q ele quem fez o ofício do Pgr. De qq forma, estes vídeos
não estavam conosco. AgorA, se eles não tiverem nos autos, eles conseguirão o adiamento no tribunal. É tudo q querem
20:18:04 Roberson MPF  Acabei de ver os autos do acordo do PRC/AY, nao encontrei la tb
20:18:32  Lembro de uma zica que tinha dado la na PGR no ano passado pq o pessoal do gabinete do Teori
nao tavam conseguindo abrir os videos
20:18:40  Mas nao lembro o que aconteceu depois
20:19:36 Deltan  Estadao abriu para caso queiramos nos manifestar:
20:19:40  http://m.politica.estadao.com.br/noticias/geral,presidente-do-pt-diz-que-criticas-de-advogados-a-
lava-jato-sao-denuncia-relevante,10000007364
20:20:32  Acho que não é o caso de fazer debate, mas apenas de termos resposta pronta para quando
assunto vier em outras conversas com jornalistas
20:21:08  O manifesto original foi dos advs
20:21:12  Este agora é praticamente dos réus kkk
20:21:16 Roberson MPF  Basta dizer que não discutimos com quem é alvo... rsrsrs
20:32:08 Orlando SP  Antes de responder temos q ver o q aconteceu
20:33:57  Depois, poderemos tripudiar se for o caso. Dizer q farão de tudo para adiar o julgamento, já q a
jurisprudência é pacifica no sentido de quem é sentenciado e condenado preso, com muito mais razão deve permanecer preso
20:39:52  A minha assessoria respondeu q acha q não vieram até hj os vídeos
20:40:20  Se estiverem certos, podem conseguir adiar
20:49:12 Roberson MPF  Procurei procurei mas não achei nada desses vídeos ainda
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21:13:08 Orlando SP  Falei com Andreyzinho. Ele (Pgr) enviou o ofício, mas não os vídeos, pois nós tínhamos os vídeos
aqui. A questão énse juntamos
21:13:20  Amanhã a assessoria vê isso
21:17:00 Welter Prr  Os vídeos devem estar anexados aos autos do acordo. A discussão a respeito do conteúdo dos
videos já ocorreu antes. O Jacinto, salvo engano, pediu e obteve liminar para ter acesso e eles foram juntados aos autos do
acordo. Ou estão Na vara, à disposição das partes, vinculamos aps autos do acordo. Tem que conferir
21:18:41 Paulo  Pois é, essa história me.deu um deja vu... Já rolou isso antes em outras ações penais
22:31:08 Orlando SP  Sim. Andrey tb lembrou q devemos procurar na internet , pois os de youssef estão tds no YouTube.
Além do mais, como ele teve acesso aquele q ele transcreveu. Lógico q eles já tiveram acesso a tds os áudios e querem protelar
a sentença. Tá na cara. Se tiver juntado, o CFliks pode deitar e rolar escancarando a estratégia da defesa. Pode ainda falar q
centenas de nome q os colaboradores não confirmam o envolvimento - pq eles não tiveram contato direto- não vão para o
termo. Para o termo só vão os nomes dos envolvidos.

22:56:20 Roberson MPF  
22:56:36  Ultimo parágrafo da decisão que recebeu a denúncia
22:57:24  Advogados estão de braços cruzados desde julho do ano passado. Tão só querendo encrencar. Se
duvidar já obtiveram inclusive acesso no Stf
22:58:08  Temos que conferir isso. Se já formalmente obtiveram acesso lá, seja quem for o executivo da
CNO, demonstramos quero pedido e de má-fé

19 JAN 16

07:13:36  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/artigo-ha-excessos-na-lava-jato-sim/
09:12:00 Athayde  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/01/1730927-cunha-pede-que-stf-paralise-inquerito-ate-
que-deixe-comando-da-camara.shtml
09:30:12 Deltan  Não me esperem para almoço hoje
09:33:16 Andrey B Mendonça Essa eh risivel...
09:35:12  Pessoal, esqueci de comentar: o altair, funcionario do eduardo cunha que recebeu dinheiro e
trabalha com ele ha bastante tempo, nao foi incluído no aditamento da denuncia. Inicialmente tínhamos pedido pra ficar no stf o
depoimento do fernando baiano que falava dele 3a ou 3b). Inclusive ele foi objeto de busca. Mas agora pedimos pra que a
conduta dele desca pra vcs, pq seria ruim termos q fazer um novo aditamento ou propor uma denúncia sp em face dele
09:40:31 Deltan  Que nojo
10:00:40 Athayde  Andrey, manda pra ca a esposa do Cunha tb... !!!!
10:38:40 Andrey B Mendonça """"""

10:58:16 Paulo  
10:58:20  Alguém sabe disso?
11:00:20  Na quinta região, esse cara é conhecido como um dos maiores lobistas e intermediários de propina
no TRf5 e no STJ. Capaz até de, se aprofundarem, chegarem ao Min Falcão, presidente atual da Corte. Só pra repassar a
informação.
11:26:20  http://m.oglobo.globo.com/opiniao/e-amplo-saldo-positivo-da-operacao-lava-jato-18500625
11:35:00 Paulo  http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/defesa-de-marcelo-odebrecht-acusa-mpf-de-omitir-
fala-de-delator-que-isenta-empreiteiro/
11:35:31  O Reinaldo Azevedo continua defendendo a Odebrecht, mas vejam que os comentários de seus
próprios leitores discordam dele. E olha que o pessoal é fanático por ele!
11:35:31 Deltan  As esposas vão hoje à noite?
11:36:11 Athayde  A nathi nao vai
11:36:11 Julio Noronha  A Lilian voltou para BH agora pela manhã...
11:37:24 Paulo  A minha tb não vai.
11:45:36 Deltan  As suas
11:46:20 Roberson MPF  Amanda vai
12:22:36 Diogo  a minha não poderá ir hj
12:39:48 Deltan  Brandt: "Talvez saiba já disso.. mas um passarinho te contou que a carta dos adevos passou por
correção ou foi editada na odebrecht"
12:40:20  Sobre a carta... em off, adv augusto Botelho que participou da organização da coisa. Junto com
jurídico da cno. Inclusive usando email corporativo. ..
13:09:52 Andrey B Mendonça Pessoal, quem esta com o caso laginha, so uma informação: o joao lyra, ex deputado envolvido,
aparece na base de dados do banestado fazendo duas remessas pro exterior em 2002. O caso foi arquivado na pgr por
prescrição (depois de ter ficado anos engavetado, junto com caso do cunha). Mas talvez possa ajudar em algo essa informação.
A spea tem acesso, como vcs sabem, a essa base de dados
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13:28:27 Paulo  Garoto, combinamos aqui que qdo descer virá p eu e Athayde, mas não desceu ainda. O RT disse q
foi deferido ano passado, mas não recebemos nada.

13:30:20  
13:30:36  Ele tem um monte de coisa... Mas tb não está dentro das prioridades daqui por ora. De qq forma,
obrigado pela info!
13:35:08 Andrey B Mendonça Eh um bandido mesmo. Essa informação das remessas estava numa petição que ficou perdida no
STF. Eu pedi pra levantarem la e depois de um tempao acharam. Blz! So pra passar mesmo]
14:00:20 Roberson MPF  Caros, representação referente a CREDENCIAL e APOLO, envolvendo JD na pasta:
L:\CRIME\Deltan\FT-Lava Jato\_PROC\Roberson\2016\NOVA DENÚNCIA JD - CREDENCIAL\BA
14:47:32 Deltan  Januário, li o depoimento do Botelho. Com base nele creio que dá para expulsar alguns policiais da
PF viu...
14:47:56  (li os destaques... obrigaod por eles kkk)
14:53:28  Caros, coloquem os documentos que querem indexar no SISDELATIO, distintos de depoimentos, na
pasta que segue. Pedi para colocar, por exemplo, o relatório da OAS
14:53:32  Criei a pasta" L:\CRIME\Deltan\FT-procuradores\COORDENACAO\SISDELATIO\outros docs p incluir
(opcional)" para irmos colocando esses outros docs caso seja o caso de incluí-los no sistema depois.
14:54:04  (É uma tentativa. O sistema pode ficar lento e abrirmos mão de outros docs, deixando só para
depoimentos)
17:47:31 Paulo  GE/ALSTOM: ainda está começando a investigação interna e eles não têm fatos prontos para
trazer, então combinei de apresentarem petição informando e se disponibilizando a colaborar (para servir como marker ou algo
assim) e agendaremos a reunião depois. Deixei aberta a possibilidade de uma reunião em breve para ver o que os
investigadores americanos estão olhando e pedir que foquem determinados assuntos. Se alguém tiver interesse em antecipar
isso, avise!
19:09:53 Deltan  diogo, direcionei Anamara sobre Bertin JBS para Vc
19:11:32 Paulo  Para conhecimento: pedi a Laura, que está com Petros, para ser ponto de contato com a PRDF
(Anselmo) sobre fundos de pensão. Ele quer vir, analisar nossa base de dados, ter compartilhamento de docs sigilosos...
19:49:24 Deltan  Resumo do que apareceu em relação ao PSDB:
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/01/12/politica/1452558757_935906.html
20:28:16  Thomas dormiu. Indo
23:54:56  http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/01/o-objetivo-era-conseguir-agenda-com-presidente-
diz-ex-vice-presidente-da-engevix.html
23:55:32  Acho que podemos intimar o Zuch para falar.
23:56:12 Athayde  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-
content/uploads/sites/41/2016/01/despacho-moro-odebrecht.jpg

20 JAN 16

00:01:56 Deltan  Ele se enrolou inteiro kkkk
00:12:56  Só para saberem, não precisam ler conteúdo. Defende-nos integralmente
00:13:00  http://www.apmppr.org.br/noticia_interna/nota-de-apoio--767
08:05:50  Orlando estou ainda esperando Vc ligar... Não vai ligar hoje??
08:10:20  Estou achando que terei que começar a tirar fotos para documentar a prova para minha aposta

08:11:05  
08:42:04 Athayde  Kkkk
08:53:32 Andrey B Mendonça Pessoal, vi agora que a parte que o advogado ta falando do marcelo odebrech fui eu que
perguntei e quem estava digitando o termo. Na epoca nao havia nenhum indicio de envolvimento dele com os fatos
diretamente. A pergunta foi feita porque dias antes o MO tinha dado uma entrevista na folha. Mas como nao tinha envolvimento
direto e o proprio Prc falou pra nao constar eh que nao constou.
08:53:52  Estou me referindo ao depoimento do prc
08:54:16  Hoje parece relevante, mas na epoca nao era. So depois que o MO vem aparecer
09:16:16 Welter Prr  E por o olho nesse Artur Garrastazu, que já denunciei. Não vale nada
09:21:00 Deltan  Paulo, importante fazer uma gestão para olharmos a petição de desmembramento dos acordos que
estão sendo feitos pela PGR, e acompanhar um a um... seria bom ter um controle. No caso da AG, por exemplo, tem
pagamento para o Sergio Cabral em razão da Petrobras, ainda que o caso da copa do RJ não ficasse conosco. Tem Belo Monte e
temos que buscar afirmar nossa posição de trazer para cá, ou fazer a BA logo, antes de o STF falar que não é nosso...
09:28:04  Se isso for com o grupo jurídico, dá para falar com Calabrich hoje
10:46:20 Roberson MPF  Exatamente Andreyzinho! E PRC pede inclusive para nem constar o nome dele no termo.
10:46:32 Deltan  Caros, enviem itens para a pauta da reunião de amanhã
11:12:57 Orlando SP  Em relação ao MO, dá para acrescentar ainda q quem tomou o termo estava com olhos mais no
pessoal com foro,!de interesse da Pgr.
11:40:00 Deltan  Orlandinho, falei mais de meia hora com Boechat. Foi excelente. Expliquei para ele a questão da
pena, ddo dinheiro, do sistema de impunidade no Brasil e impacto que isso tem no acordo e como traz à boa luz penas
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imediatas e valores recuperados etc. A conversa foi tão boa que já estamos marcando entrevista com ele, inclusive sobre 10
medidas, e ele amanhã revisará a opinião dele de hoje sobre esses acordos. Temos que agora monitorar a repercussão.
11:44:28 Orlando SP  Blz. Mandei no e-mail as minhas ideias para rebater isso
11:44:40  Não podemos deixar repercutir
11:45:36  Vou colar aqui, principalmente para CF
11:45:40  Pesssoal, em especial CF, Começaram a pipocar notíicias sobre as penas dos colaboradores.Como
sabem, fizeram um cálculo de que eles pegariam 200 e poucos anos de cadeia, mas só cumprirão 7 anos em regime fechado. O
raciocínio é falho. Argumentos para dar aos jornalistas: 1 - Eles só estão sendo processados e condenados por diversos desses
crimes pq eles mesmos confessaram e colaboraram entregando-nos as provas desses crimes. 2 - Não fosse a colaboração,
ainda estaríamos quebrando sigilo, aqui e no exterior, atrás de provas incertas. Não teríamos processado 1/5 (chute!!) desses
crimes. 3 - Uma quebra no exterior, por exemplo na Suíça, poderia demorar até 1 ano se houver a impugnação do titular da
conta. 4 - (IMPORTANTE) O dinheiro do exterior não teria sido repatriado, mas estaria, na melhor das hipóteses, somente em
parte bloqueado (nos locais que tínhamos conhecimento). Diversos bens móveis e imóveis não teriam sido perdidos em favor do
Estado. Somente ao final da ação, com o trânsito em julgado, daqui a 20 anos, é que o dinheiro respectivo em tese voltaria ao
Pais e também seria possível converter os valores dos imóveis e automóveis em renda da União. Se prescreverem os crimes, o
dinheiro do exterior nunca voltaria. Os bens móveis e imóveis, igualmente, no caso de prescrição, não poderiam ser convertidos
em renda da União. 5 - Há uma possibilidade concreta de prescrição em diversos fatos. Primeiro pq já fatos antidos. Segundo
pq há diversos réus com idade avançada. 6 - Em relação a alguns réus/colaboradores, que contam hj com 68 ou mais anos, a
prescrição atingiria a maior parte dos fatos, senão todos. A opção pela colaboração nestes casos deve-se ao fato de barrar
investigação contra familiares, não ter o desgaste de um processo longo, etc. 7 - As penas computadas pelo jornal não levam
em consideração as continuidades delitivas. Esse benefício seria pedido em execução, após o trânsito em julgado, daqui a 20
anos. Para exemplificar: um colaborador que tenha praticado 10 lavagens, poderia em tese ser condenado a 5 anos em cada
um, chegando-se a uma pena de 50 anos!! Isso,porém, dificilmente se sustentaria nos nossos casos, já que grande parte deles
foi praticado em continuidade delitiva, o que significa aplicar uma pena de 5 anos e aumentá-la, no caso do exemplo, em 2/3. 8
- Ao final, ainda que condenados a 24 anos, segundo a LEP, bastaria em tese cumprir 1/6, ou seja, 4 anos, para progredir para
o regime semiaberto. Fiz esta observação porque no raciocínio do jornal, os 7 anos que se referiram é o relativo ao regime
fechado. Não computaram os demais regimes. 9 - Não fossem as colaborações, a investigação estaria no seu início, quase nada
descoberto, o que provocaria tb.a prescrição de vários delitos. Em linhas gerais, é isso aí. Abçs,
11:47:20  Dá para acrescentar algo mais. Depois de vc falar isso para Boexhat, fica fácil emplacar as 10
medidas. Só contar a nossa experiência em casos passados e falar do dinheiro do pripinoduto
12:01:52 Januario Paludo  Eles consideram a condenação ao regime fechado e desconsideram o regime aberto e semi-aberto
que também sao formas de cumprimento de pena com restrições. Embora permitam o trabalho, no período noturno e finais de
semanas o apenado deve ser recolher em sua residência, sob pena de regressao. Acho que isso também deve ser dito. Pena
não é somente cadeiao.
12:04:14  a proporção também está errada. Os 200 anos de cadeia não são cumpridos em regime fechado.
Isso é falácia. Somente 1/6 dos 200 anos é cumprido em regime fechado, ou seja, cerca de 33 anos seriam cumpridos nesse
regime.
12:05:28  voce tem razão orlando.
12:16:04 Julio Noronha  Estando indo ao ZAF
12:16:20 Athayde  Descendo
12:22:04 Welter Prr  As diversas condenações são pelos mesmos crimes - corrupção, lavagem, etc - sendo que há
continuidade entre eles. Unificando as diversas condenações, não chega aos 200 anos, pque não há cúmulo material entre eles
12:39:24 Orlando SP  Isso tudo q vcs disseram acima está corretíssimo, motivo pelo qual está no meu e-mail
13:06:28 Welter Prr  http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/01/20/nao-ha-promotor-ou-
empresario-com-coragem-de-dizer-que-fiz-algo-ilicito-diz-lula.htm
13:08:57 Paulo  Tenho dois pontos para a pauta de amanhã: 1 - divisão de novas tarefas, conforme tabela da
semana passada (não todas, mas tem algumas ali que precisam ser distribuídas logo); 2 - Acordos FT-BSB. Contatos e
acompanhamento diretos entre os envolvidos de cada lado e não por intermédio dos pontos de contato. Explico. Nosso maior
problema com Bsb são os acordos. É muito ineficiente e fadado ao fracasso esse sistema de mandar recado por mim, que
repasso para Sérgio Bruno, que talvez repasse para as pessoas responsáveis, que possivelmente nada vão resolver. Não apenas
isso, mas não tenho condições de acompanhar todas as discussões e detalhes de cada acordo - sendo que hoje, ao contrário do
que aconteceu no começo da FT, a maioria dos acordos realmente interessantes passará por Bsb. Não tenho condições, por
exemplo, de acompanhar se a PGR está fazendo a petição de desmembramento de cada acordo do jeito que nós gostaríamos.
Proponho que para cada acordo em negociação, por nós e por eles, participe do nosso lado CF e o procurador do grupo do
acordo, com meu acompanhamento e Deltan copiado. Do lado de lá, participa a pessoa responsável pelo acordo + Sérgio
Bruno. Essa responsabilidade do grupo deve ir desde a negociação até a homologação, cisão e posterior distribuição dos termos
aqui.
13:09:12  Sobre a questão do acompanhamento dos desdobramentos: 1. Não é com o grupo jurídico. Cada
responsável pelo acordo vai fazer o próprio. 2. Não adianta eu coordenar isso com o SB, pois ele não vai conseguir controlar o
que cada pessoa fizer lá. 3. EM PRINCÍPIO o problema não é a cisão para outros locais, mas sim a ausência de
desmembramentos para Brasília. APARENTEMENTE não há casos (salvo esse Carioca) em que a PGR pediu a cisão para fora de
Curitiba quando poderia ser nosso, salvo os casos em que pediram redistribuição no próprio STF. E, como disse acima, não
tenho condições de gerir os desmembramentos de todos os acordos. 4. Mas foi bem lembrado porque Miller estava fazendo hoje
o desmembramento da Carioca e mandando um fato, que de cara não tinha nada a ver com a gente, para o Rio, mas de um
cidadão que está no caso do Januario. Fato é que ele não tinha como saber o que temos aqui, então seria mesmo muito
importante que nós fôssemos consultados antes da finalização de cada petição como essa. 5. Belo Monte: como já explicado
aqui, não temos caso antes da cisão. Leite e Avancini falam muito pouco e os demais (LCM, RP etc) não houve
desmembramento em Belo Monte. Combinamos que não é a hora de insistir no desmembramento, porque se for agora o STF
certamente mandará para outro local. Aguardar julgamento agravo Angra.
15:07:37 Deltan  Caros, aglutinei alguns argumentos prós e contra. Por favor contribuam:
15:07:45  Argumentos Ode Violação de proporcionalidade porque viola intimidade, dto fundamental. O envio
dos docs anexos violou isso e por isso deve ser excluída. Ainda que violação só de procedimento, afeta dto fundamental, e além
disso não há mais distinção entre prova ilícita e ilegítima Se o tribunal não solicitou devolução é porque é questão diplomática,
importante que declarou ilicitude e se é ilícita perante o direito de lá, onde produzida e tramitada, é ilícita em qualquer país
Horizontalidade dos direitos fundamentais obriga os tribunais brasileiros a determinarem seu respeito e excluírem prova ilegal
independentemente de aceitação por tribunais estrangeiros Argumentos MPF atuou de boa-fé todo o tempo. Questão de direito
interno suíço. Locus regit actum. Se entenderam que não é o caso de pedir de volta, convalidaram. Se é ilícita a produção da
prova porque em desacrodo com direto interno, é também diante do direito interno que se deve analisar se a prova deve ser
excluída, e entenderam que não é o caso, decidindo, assim, convalidá-la. “The request itself with all the information in it was
declared absolutely legal.” Não houve violação a direito material, mas procedimento. Prova produzida com violação de
procedimento não é nula, mas anulável e convalidável. Não há violação de direito à intimidade, mas apenas a regra de
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procedimento. Ainda que fosse ilícita, é caso de descoberta inevitável, apenas questão de tempo Ainda que fosse ilícita, incidiria
exceção de boa-fé americana à ilicitude por derivação
15:08:08  (estava em bullet points, mas não veio)
16:25:24 Paulo  A nosso pedido, levantada a indisponibilidade de bens de Barusco na ação de improbidade do MPRJ
(Cenpes), que veio para cá. Podem se vangloriar junto aos advogados da nossa boa fé.

16:29:04  
16:35:20  FUNCEF: colega insiste em vir aqui pesquisar coisas:
16:35:28  Paulo, pensei num meio termo, para nos ajudar sem atrapalhar vcs. Imagino que o que vcs mais
tem cuidado e preocupação para não comunicar são os termos de declaração e delação mais recentes. Assim, poderíamos
acordar de vcs me enviarem, no compartilhamento (após decisão judicial), somente os termos mais antigos, que já ampararam
denúncias, ou que já foram acessados pelas defesas dos réus ou pela imprensa. Já com relação a documentos apreendidos,
bem como relatórios e laudos da PF, vcs poderiam me dar mais liberdade para fazer a prospeção aí em Curitiba, de modo de
que eu possa fazer uma lista de docs para vcs me enviarem formalmente (tbm após decisão judicial, é claro). Prometo não
copiar nada aí; farei somente a lista do que interessa e aguardarei o envio formal por vcs. O que vc acha da ideia? Conversa aí,
por favor, com seus colegas da FT. Se for aprovada essa proposta, começo o diálogo com a Laura.
16:35:28  Anselmo, em relação à primeira parte é tranquilo - tudo que já tiver sem sigilo, só tente arrolar o
que precisa que mandamos! Vai ser mais fácil pesquisar no google mesmo. Vou falar com os colegas, mas te garanto que é
impossível sentar aqui um dia e fazer essa prospecção. Melhor conversar com a Laura, ir identificando alvos e a gente passa
para o nosso pessoal daqui pesquisar, à medida em que haja tempo para isso (meu assessor aqui por exemplo tem uma média
de 100 horas extras mensais no banco de horas rs).
16:35:28  Mas vai falando com a Laura que vou levar essa sua preocupação. Temos reunião amanhã.
16:38:28 Laura Tessler  Paulo, li o material da Funcef e acho que teremos alguns pontos em comum, sim. Teríamos que ver
aqui na FT como queremos tratar esses casos
16:42:56  a Trench não mandou o material da PETROS. Falaram que não receberam autorização para
compartilhar aquela apresentação. No entanto, o Carlos informou a possibilidade de marcarem uma nova apresentação para
que possamos anotar o que nos interesse. Pensei em marcar para segunda. Alguém mais tem interesse em participar da
reapresentação da PETROS? Poderia ser na próxima segunda ou melhor outra data?
17:10:08 Deltan  Eu anotei um monte da reunião, Laura... vou mandar aqui
17:10:32 Laura Tessler  valeu, Deltan!
17:12:04 Deltan  185689.docx
17:28:48 Paulo  Favor acrescentar na pauta, dentro do item divisão de tarefas: - investigações decorrentes das
msgs de Léo Pinheiro com pessoas sem foro (exemplo meu primo Geddel). Jornalistas estão perguntando
18:02:00 Orlando SP  Reunião de amanhã, acrescentar:
18:02:08  -vagas reservadas na garagem
18:03:55 Deltan  Pauta de amanhã:
18:03:59  PAUTA REUNIÃO FT INTERNA PONTOS EXTRAORDINÁRIOS 1) Distribuir casos Trench (Deltan):
comunicação; transpetro; PETROS; / ; Hope; Personal; cartel Hope e Personal; Mendes Pinto Engenharia (expansão edifício
Pituba na BA) - confirmar se é nosso; / ; Paulo Roberto Buarque Carneiro (Faerman - ver se nosso); Alexandre Romano;
Herbert Pasquni (Tripodi lhe deu cartão de autônomo para acesso e interfere em licitação a seu favor; próximo a Costa e
Cerveró); Asfalto (preço mantido abaixo do devido sem decisão DE); Roberto Gonçalves (casa reformada Engevix); Maria
Thereza Barcelos da Costa (pouco); Bumlai (pouco); Djalma Rodrigues de Souza (contratação de empresas da família ou dele);
Aluisio Teles Ferreira Filho (agropecuária milionária simultânea a contatos com Ode) / ; mudança relatório CIA Abreu e Lima (no
mínimo temos que pedir versões) 2) (Paulo) Acordos FT-BSB. Contatos e acompanhamento diretos entre os envolvidos de cada
lado e não por intermédio dos pontos de contato. TABELINHA, INCLUSIVE RETROATIVA, E RESUMO PARA CADA ACORDO. 3)
(Deltan) Marcar brainstorming sobre ANGRA, ou fazer ao fim da reunião. O que é possível fazer. Colocar no quadro, cortar o que
já tentamos. 4) Espaços abertos para artigos no UOL (excesso LJ ou outro) e Gazeta Povo (Manifesto ou MP 703 ou outro) 5)
FSP, dia 27, 16h, Editor de Poder na FT 6) (Paulo) Investigações decorrentes das msgs de Léo Pinheiro com pessoas sem foro
(exemplo meu primo Geddel). 7) Vagas reservadas na garagem PONTOS ORDINÁRIOS -Continuar calendário até junho:
Próximas operações e datas (Todos) -O que tem de mais sensível nos Tribunais Superiores (Laura e Welter), para grupos
atentarem -Uniformização de atuação: concurso material de crimes ou continuado -Evolução das colaborações (CF): acordo
Duque; acordo Antunes; Correa; Galvão; outros -Relato relacionamento com PGR (Paulo) e pauta reunião (Substituições,
dificuldade acesso, acordos, caso Angra, trench e rossi, compartilhhamento fins cíveis) -Report dos grupos e sugestões de
imprensa para abordagem pró-ativa. Quais são os pontos em que mais somos criticados ou poderemos ser? Há algo a expor
que contribua com a investigação? Acordo banco. Seletividade, vazamento, eua-petrobras, leniência, manutenção das prisões,
fatiamento, lavajato vs economia -Presos: pessoas com instrução acabando - Laura levantaria HCs: ITEM 2 PAUTA Explico.
Nosso maior problema com Bsb são os acordos. É muito ineficiente e fadado ao fracasso esse sistema de mandar recado por
mim, que repasso para Sérgio Bruno, que talvez repasse para as pessoas responsáveis, que possivelmente nada vão resolver.
Não apenas isso, mas não tenho condições de acompanhar todas as discussões e detalhes de cada acordo - sendo que hoje, ao
contrário do que aconteceu no começo da FT, a maioria dos acordos realmente interessantes passará por Bsb. Não tenho
condições, por exemplo, de acompanhar se a PGR está fazendo a petição de desmembramento de cada acordo do jeito que nós
gostaríamos. Proponho que para cada acordo em negociação, por nós e por eles, participe do nosso lado CF e o procurador do
grupo do acordo, com meu acompanhamento e Deltan copiado. Do lado de lá, participa a pessoa responsável pelo acordo +
Sérgio Bruno. Essa responsabilidade do grupo deve ir desde a negociação até a homologação, cisão e posterior distribuição dos
termos aqui. Observação: EM PRINCÍPIO o problema não é a cisão para outros locais, mas sim a ausência de
desmembramentos para Brasília. APARENTEMENTE não há casos (salvo esse Carioca) em que a PGR pediu a cisão para fora de
Curitiba quando poderia ser nosso, salvo os casos em que pediram redistribuição no próprio STF. E, como disse acima, não
tenho condições de gerir os desmembramentos de todos os acordos.
18:04:28  Item 2 acima, explicação do Paulo
18:07:55 Paulo  agenda atualizada com peruanos (incluir almoço amanhã 12h no ponte):
18:08:00  185775.pdf
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18:10:38 Andrey B Mendonça Pessoal, pelas anotações da reunião da Trench, que o Alexandre Romano aparece negociando na
BR distiribuidora. Ele nao falou nada disso e seria o caso de aperta-lo, ameaçando rescisão, assim que o acordo homologar
(ainda ta no STF, previsão fevereiro). Acredito que ele nao tenha falado nada para nao se vincular a Curitiba, pois preferia (por
razões obvias) ficar sendo investigado em São Paulo. SE quiserem ouvi-lo antes da homologação, estou à disposição. Tenho
contato próximo com advogado. Se verificarmos que ele mentiu, uma alternativa é ameaçá-lo de pedir a nao homologação do
acordo. Vejam o que acham.
18:19:44 Paulo  Jan/Jul/Atha; André de Souza, offshore BELMOND LTD. Vou ver se os suíços têm. Termo n. 3,
Ricardos (ainda sem desmembramento): QUE, em relação a ANDRÉ DE SOUZA, o depoente afirma que ele recebeu cinco
pagamentos a partir da conta da offshore CLIVER, que o pai do depoente possui no exterior, no DELTA BANK, em Genebra, na
Suíça; QUE ANDRÉ DE SOUZA não tem qualquer relação com a Parceria Público Privada já mencionada em outro termo de
colaboração, mas tem uma relação com o PORTO MARAVILHA; QUE ANDRÉ tem uma empresa de estruturação imobiliária; QUE,
em um primeiro momento, havia a ideia de o consórcio OAS, ODEBEBRECHT e CARIOCA fazer empreendimentos imobiliários em
terrenos públicos dentro da área do porto; QUE a CARIOCA fez um contrato com a empresa de ANDRÉ DE SOUZA, chamada
NOVA ADVISORS, para um empreendimento, na área do Porto, chamada "Praia Formosa"; QUE este contrato tinha uma cláusula
de sucesso, mas o empreendimento, ao final, não foi adiante; QUE isso decorreu do fato de o FGTS não ter tido interesse no
empreendimento, provavelmente em razão da crise imobiliária; QUE os valores devidos por este primeiro contrato foram
integralmente pagos em reais no Brasil; QUE houve um segundo contrato da CARIOCA com a empresa de ANDRÉ DE SOUZA;
QUE, por este contrato, a NOVA ADVISORS ficou responsável pelo estudo da estruturação imobiliária de um outro terreno na
área do PORTO MARAVILHA; QUE, em razão deste segundo contrato, foram feitos cinco pagamentos no exterior, da CLIVER para
a conta da offshore BELMOND LTD, indicada por ANDRÉ DE SOUZA, em um valor total de US$ 400.343,60; QUE não sabe se
ANDRÉ DE SOUZA é o titular da referida conta, tampouco se ele declarou a posse desses valores no exterior perante a Receita
Federal do Brasil ou o Banco Central; QUE foi ANDRÉ DE SOUZA quem solicitou ao depoente que esse pagamento fosse feito
nesta conta no exterior; QUE o depoente repassou essa solicitação ao seu pai; QUE este segundo empreendimento, ao final,
também não foi realizado; QUE, além desses valores pagos no exterior, houve pagamentos em reais no Brasil em relação a este
segundo contrato; QUE, em relação aos dois contratos com a empresa de ANDRÉ DE SOUZA, foi paga a quantia total de R$
1.057.330,00, regularmente no território nacional; QUE não sabe o motivo pelo qual ANDRÉ DE SOUZA optou por receber parte
dos pagamentos do segundo contrato no exterior;

18:20:19  
19:00:28 Diogo  Q hs a reunião ananha?
19:05:45 Paulo  10h
19:17:08 Diogo   #
21:02:40 Deltan  A propósito da conversa de hoje no almoço, o que falava sobre doutrina católica vs alguma
eventual prática disseminada com que a doutrina católica não concorda:

21:02:40  
21:07:40  Paulo e Tatá, alguém colocou no dropbox das 10 medidas uma pasta chamada 7 Vara Federal, que
continha colaborações de Walmir, Ricardo Pessoa e mais alguém. Deve ser alguém que está no grupo do RJ e que tem acesso a
essa pasta do dropbox das 10 medidas, cuja senha damos para todos os colegas envolvidos no movimento. Apaguei a pasta,
mas era bom se pudessem ver se os colegas do RJ verificassem se algum deles por acaso não colocou lá por engano, só para
evitar que aconteça de novo... Eu não fui, não só porque não uso dropbox, mas porque não ligaria esse conteúdo com 7a Vara e
porque não mexi nesses termos...
21:07:48  então, nem por engano fui eu
21:11:00 Athayde  Nem eu. Vejo dps c o Lauro
23:15:52 Orlando SP  Russo pediu urgência nos autos Preciso manifestação no 504873991
23:16:20 Deltan  Vc viu do que se trata? Eu ia ve agora
23:17:12  Mas Vc vendo, melhor hehe
23:17:20 Orlando SP  Não. Recebi a mensagem agora. Já estou na cama. Só disse q veríamos isto amanhã com urgência
23:17:48  Só compartilhei para não esquecermos
23:20:00 Deltan  Faz o serviço direito aí o...
23:20:24  É o caso do João Santana e Zwi... Roberson copy??
23:23:12  Hoje saí do trabalho deprê... acho que esse negócio da Ode vai nos incomodar... tomara que eu
esteja errado.
23:23:20  Caros, não esqueçam da reunião amanhã, 10h
23:44:12 Diogo  Vai nada delta
23:44:20  Já passamos por tempestades muito maiores
23:44:28  Nosso barco não vira $
23:58:04 Roberson MPF  Pode deixar comigo
23:58:12  Copiado

21 JAN 16

01:09:56 Deltan  Angra: podemos ouvir colaboradores sobre as teses que ensejam conexão. Quero tentar algo novo
para dar uma válvula de honra para Teori rever posição, ainda que improvável. Paulo, é amanhã ou sexta que serão ouvidos?
Passa a pauta dos peruanos? Seria bom se quem estiver na outiva pudesse sondar Leite e Dalton sobre se a corrupção de Angra
e cartel foram viabilizados pelo da Petro... Sondar se há coisas nesse sentido que passaram... Ver o que diriam e se valer a
pena, colhemos...
08:03:12  Orlandinho, estou aqui do lado do telefone esperando...
08:03:36  #queromeumadero
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08:04:12  
08:04:40  Acorda ai
08:57:38 Diogo  %
09:27:20 Andrey B Mendonça Janio inventando pra variar

09:27:20  
09:56:28 Athayde  10 min atrasado
10:10:40 Orlando SP  Já estou chegando
10:22:24 Deltan  Já estou chegando = estou pegando o elevador da minha casa
11:53:08 Andrey B Mendonça http://www.conjur.com.br/2016-jan-20/moro-valida-drible-mpf-lei-trazer-documentos-suica

12:45:47 Roberson MPF  
14:49:44 Deltan  Paulo, teu cel deu caixa. Liga pra mim o quanto antes por favor?
14:57:20  Nos comentários há vários advogados defendendo o caso rs
15:46:24 Athayde  Pessoal, o PACE encaminhou uma representação de quebra de sigilo bancário para investigação de
ADHEMAR PALLOCI envolvendo a contratação de BELO MONTE. Na fundamentação diz que NELMA KODOM operacionalizou parte
da lavagem. Conversei com o ORLANDO sobre o assunto. Na minha opinião, como os fatos são descolados da PETRO (menos
pontos de conexao que Angra) não dá para avançar nisso agora. Sugiro pedir a suspensão até o julgamento do AgReg.
ORLANDO acha que tb não dá para ir agora. O que sugerem?
15:57:24 Roberson MPF  Usa termos da "colaboração" da NELMA?
16:15:12 Athayde  nao
16:35:48 Paulo  Pessoal, vou atrasar com os peruanos. Quem pode ver a apresentação do COaf deles às 18? Seria
importante o pessoal da ODE
16:55:12 Deltan  Acho que tudo que não for ostensivo e possa gerar reclamação dá para avançar. Eu tocaria. Vai
revelar. Depois será aproveitado aqui ou alhures
16:57:32 Paulo  Ele tá usando os termos dos camargo? Se não está, acho q da p avançar sim
16:59:16  E outra, ele não tá usando os termos do acordo da nelma? Aquela história de eles terem juntado
aos ipls os depoimentos colhidos
16:59:48 Athayde  Ele usa os termos do DALTON
17:59:12 Julio Noronha  Eu e Robinho podemos ver o COAF deles, PG. Onde eles estão?
18:01:36 Paulo  Vê com a Mairia!!
18:02:00 Julio Noronha  Blz!
19:37:10 Roberson MPF  Nada de resposta do Stefan ainda ne?
19:47:28  Galvão. Sobre a AG, conseguiu um OK provisório do Russo. Agora preciso de uma posição de
Brasília. Isso é com você.
20:01:20 Paulo  Laura e Diogo, seguem modelos para as oitivas com os peruanos amanhã. Com os colaboradores,
estamos colocando a cláusula no próprio depoimento de que os depoimentos não devem ser utilizados contra os colaboradores.
Mantenham isso. Youssef fechou hoje um pré-acordo com os peruanos, no qual é garantido como benefício mínimo a suspensão
da execução da pena, podendo no futuro ser concedida a imunidade (peruanos alegam que pelo direito interno não podem
conceder imunidade no pré-acordo). Mas de qq forma os colaboradores estão garantidos pela cláusula de restrição ao uso dos
documentos no procedimento de cooperação internacional. Angulo deve fechar esse mesmo pré-acordo com os peruanos, pois o
advogado é o mesmo. Dalton possivelmente não precise de acordo, porque não fala nada, assim como foi com Leite. Com o
Meireles ainda não temos acordo, então ele tem direito de permanecer em silêncio (tem que mudar o modelo). Qq dúvida me
liguem amanhã ou me chamem. Laura, deixarei na sua mesa o PCI ok? Obrigado!
20:02:00  186412.odt
20:02:16  186413.odt
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20:03:24  Como já dito, Leite nada sabe sobre Angra, e se insistir ele acha que o cartel lá não tem nenhuma
relação com o da Petro, já que as áreas das empresas eram diferentes. A tese dele inclusive é que as áreas da própria Camargo
não conversavam.
20:03:44  Tô de mal pq vc deu folga pro Marlus e pro Leite na questão do agravo da improbidade.
20:04:32  Castor, Youssef tá louco para pegar o Genú, precisa fazer um depoimento complementar com ele.
20:16:28  Não dei folga alguma. O Deltan estava comigo. Falei que ia resolver o problema dele com a
Camargo.
20:21:55 Deltan  CF disse que ia falar com Vc e falariam juntos com Marlus. Posso testemunhar a seu favor, Cf. É só
sair a feijoada da casa da mãe prometida há tanto tempo quanto a denúncia do cartel
20:25:32 Roberson MPF  Olhem a peticao do RA na acao...
20:25:36  Sobre escuta AY
20:25:56  186423.pdf
20:26:24 Paulo  Resumo!
20:27:00 Roberson MPF  Olhem o email da folha 9
20:28:08  Mais uma coisa que vai dar pano pra manga
21:07:32  Talvez seja preciso divulgar as alegações finais contra a ODEBRECHT. Isso faria notícia é
voltaríamos à ofensiva.
21:12:08 Orlando SP  Ele já falou um monte nos outros depoimentos contra o Genu.
21:18:48 Paulo  Disse que dá p falar mais!

22 JAN 16

08:18:40  Alto nível a defesa do Bumlai : "A partir de provas de irregularidades na Petrobras, o nome do
peticionário [Bumlai] voltou a aparecer nas manchetes, como se fosse ele a isca perfeita para se conseguir fisgar o peixe (ou
melhor, o molusco cefalópode) que muitos queriam – e ainda querem –na frigideira. Acontece, MM. Juiz, que estão usando a
isca errada e a denúncia, com suas inúmeras inconsistências e divagações, é a maior prova disso!", dizem os advogados.
08:20:24 Deltan  186615.pdf
08:20:32  Suíça
09:32:56 Paulo  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/ex-presidente-e-ex-premie-peruanos-vao-depor-sobre-dirceu
09:33:20  Pessoal, alguém sabe desses depoimentos acima? Hj não é interrogatório nas ações penais?
09:35:00 Julio Noronha  PG, hoje é interrogatório sim. Algumas testemunhas do JD (residentes no exterior) serão ouvidas
por carta rogatória, salvo engano.
09:35:22 Paulo  Hmm valeu Julio! Deve ser isso então
10:15:28 Diogo  Q historia eh está de falar mal da nossa denúncia?
10:15:36  Vamos processa los ☀ 
11:06:10 Paulo  vejam essa matéria sobre SB conversando com juiz da Pandora e os rolos que isso pode dar:
http://pgr.clipclipping.com.br/impresso/ler/noticia/4720085/cliente/19
11:18:56 Orlando SP  Meus Caros, conversei agora com Marco (suíço), q estava com a decisão em mãos. O problema foi
o seguinte: a Corte Suíça entendeu que, por já haver um pedido de cooperação jurídico passivo do Brasil em relação a ODE, não
poderia a Suíça ter enviado o pedido de cooperação ativo com documentos que deveriam ser atendidos pelo pedido de
cooperação passivo. Isto porque no rito do procedimento passivo suíço deve-se não apenas notificar o titular da conta, mas
também dar-lhe oportunidade de recurso da decisão do Promotor que decidir transmitir o documento para o país requerido. No
pedido de cooperação ativo suíço, por outro lado, não há necessidade de notificar e nem dá possibilidade de recurso. Logo,
entendeu que isto poderia ser entendido como uma burla ao pedido de cooperação passivo. No caso concreto, entretanto, NÃO
se entendeu que foi uma burla, já que os dois países têm uma grande investigação sobre os mesmos fatos. Logo, entendeu o
Tribunal que seria difícil fazer um pedido de cooperação ativo sem mencionar os mesmos fatos que estavam sendo requeridos
no pedido de cooperação passivo brasileiro. Então, se fosse só informação transmitida não teria problema. O problema foi que
com a informação também vieram documentos bancários. Então, em conclusão: entenderam que o procedimento utilizado foi
correto (legal), mas decidiram que, como também foram encaminhados documentos bancários, deve-se dar oportunidade para
que o titular da conta (ODE) recorra contra a decisão de encaminhamento destes documentos bancários ao Brasil, como se a
cooperação jurídica fosse passiva. Detalhe: não há pedido de cooperação passivo do Brasil em relação a ODE. A defesa da ODE,
no entanto, fez uma interpretação ampla de que o pedido relativo ao PRC também englobava a ODE. Agora entendi pq eles
estavam brigando tanto para que na certidão que pediram ao DRCI constasse se o nome da empresa aparecia!!! De qq forma, o
tribunal suíço entendeu que as duas investigações são tão amplas que é razoável entender que o pedido brasileiro relativo ao
PRC também englobava fatos relativos à ODE. Consequências: Stefan está trabalhando para encaminhar rapidamente as
mesmas informações por meio do pedido de cooperação passivo. A ODE poderá recorrer desta decisão - e certamente vai. Esta
decisão poderá levar até um ano, mas talvez menos em razão da repercussão do caso. Stefan tem conviccão de que o tribunal
não reverterá a sua decisão de encaminhar os documentos ao Brasil. Principal questão: a decisão não diz se poderemos
continuar a utilizar os documentos enquanto o tribunal não decide novamente a questão em eventual recurso da ODE, mesmo
pq, em tese, a ODE pode nem recorrer da decisão de Stefan em encaminhar os documentos. O tribunal diz expressamente que
não é o caso de pedir ao Brasil os documentos de volta por meio diplomático, mesmo porque não teriam como obrigar o Brasil a
cumprir a decisão. Stefan também ainda não sabe a resposta desta questão. Ele ainda está discutindo isto com a PGR Suíça e
com a autoridade central deles. Acho que poderemos continuar a utilizá-la, mas ainda não pode afirmar. Pedi que, caso
possamos utilizá-la até eventual nova decisão, que ponha isso no "papel", pois os advogados devem pedir imediamente a
suspensão da ação no Brasil. Tudo indica que não seremos notificados da decisão suíça, já que não somos parte. Então, temos
de esperar que os advogados juntem a decisão nos autos. Acho que é isto. Abçs,
11:35:40 Diogo  o ideal eh ja estarmos preparados para o contraponto
11:36:00  já deixando uma petição pronta com estes argumentos
13:03:30 Paulo  Caros, segue atualização da divisão de tarefas de acordo com a reunião de ontem:
13:03:38  186868.odt
13:04:24  (grupos de acordos criados)
14:42:32 Welter Prr  Pessoal Estou mandando pelo Januário uma pequena lembrança, para recordar do tempo que
trabalhamos juntos. Vou mandar por ele porque não encontrei o que queria em Curitiba. Cobrem dele senão ele bebe tudo!!
rrssssss. Abração Welter
14:55:48 Laura Tessler  Galera, alguém tem sugestão de lugar pra levar ou conseguir almoço pros peruanos? Vão começar
agora a oitiva do Dalton e ainda não almoçaram
14:56:01 Paulo  subway!!!
14:56:16 Laura Tessler  Ofereci pra fazer um intervalo, mas não quiseram
14:57:31 Paulo  subway dá p pedir
14:57:47  pedir a alguém para ir comprar lá ao menos ((
14:58:16 Laura Tessler  Ofereci, mas falaram que querem almoçar depois
15:24:00 Paulo  CGU: Conversei com Marcelo Vianna, chefe da área dos acordos de leniência. Ingenuidades minhas
e dele à parte, segue relato e pedido de discussão nos últimos dois itens (UTC e TCU). 1. Estão chateados com as críticas etc.
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Ficou evidente que Nicolao sabia da MP, inclusive discutiu possibilidade de incluir cláusula de isenção penal apenas no caso de o
MP participar dos acordos. 2. Não houve mudança na condução dos processos. A redação da parte que fala em admitir
responsabilidade objetiva não significa que a empresa não precisa admitir os fatos. Seria apenas para melhorar a redação, já
que PJ não pode admitir que praticou atos, mas sim admitir responsabilidade por atos de empregados em seu nome. Além
disso, de outra forma a empresa ficaria sujeita às cláusulas de antecipação de débito em todos os contratos de financiamento.
Então a empresa precisa admitir o histórico de atos lesivos. Dpeois que fecharem o primeiro acordo como padrão, vai ser muito
difícil sair desse padrão. E não vão fazer besteira com lá, ainda mais com todas as notícias (obs.: o que demonstra o sucesso da
pressão pela imprensa). 3. Caso IPG / Borghi - vão admitir os valores do nosso acordo, sem impor outros. Vão mandar p ver se
estamos de acordo. 4. Camargo - tendência de também aceitar o valor nosso -> congruência de sistemas 5. OAS - qdo saiu a
MP, pediram para serem reanalisadas as condições (foi recusado antes pq não admitia os ilícitos). Marcelo foi contra. Valdir
Simão, então ainda ministro, disse que concordava em ser reanalisado. Marcelo disse que não participaria então da nova
comissão. Está em reanálise por outra comissão, mas Marcelo já conversou com todos para negar. 6. Galvão - estão
acompanhando assim como na Engevix. A nosso pedido, CGU pediu a eles que entregassem os atos dos sócios; empresas
disseram que só fariam então com delação premiada conosco. Talvez então fechem a negociação lá para aguardar resolver aqui,
daí continuariam a tocar o processo de responsabilização. CF quer fechar esse acordo para mostrar que continuamos fazendo
sem a CGU, porém poderia ser um tanto desleal fechar aqui sem avisar a eles, dado o desenrolar desse procedimento lá. 7. UTC
- em relação a fatos, amarrado com o nosso acordo PFs. Vão exigir valor maior da PJ, porém considerando que 80% do que a
PF pagou vai ser revertido em favor da empresa, conforme consta do nosso acordo. Vão fechar só a parte da Petrobras.
QUESTÃO: vamos assinar em conjunto? ou vamos ajuizar ação de improbidade em seguida? não tenho argumentos para
impedi-los de fechar acordo nesse caso. 8. TCU - a pedido do proc. Julio Marcedo, estão pedindo cópias de todos os autos de
negociação da Engevix. Porém além dos anexos, há atas dizendo que os sócios estavam em processo de negociação conosco.
Pede sugestão, apoio, ajuda, para convencer o TCU que eles não podem entregar os detalhes dos fatos, pena de prejudicar
investigações. Ainda, TCU não está entendendo a possibilidade de fechar acordos sem transigir em relação à quitação integral
(lembrar entrevista Zimmler dizendo que 700 mi eram ridículos). Higino esteve com o PGR e ligou para Deltan hj (que não
atendeu como de praxe rs). Têm prazo até terça. Pensei em pedir para Nicolao coordenar, mas ele está em férias. IDEIAS??
15:53:04  CF, aguardo vc olhar o acordo com o Safra?
16:53:39 Roberson MPF  Pessoal, temos gravação dos depoimentos de Fernando moura?
16:55:04 Diogo  quem está com a quip?
16:55:08  delegada pediu uma quebra
16:56:08 Paulo  Castor, sendo QG, UTC e IESA, as três do seu grupo, deve ser vc! Mas não sei se Robinho estava
olhando. Nós aqui não.
16:59:24 Julio Noronha  Pedi para checarem aqui, Robinho
17:00:28 Roberson MPF  Quip envolve o Filippi
17:13:48 Diogo  taum
17:13:56  tem um parecer de uma representação da pf
17:14:00  vc assume?
17:39:56  ou quer que eu manifeste?
17:50:32 Roberson MPF  Se puder, manda ver!
18:07:37 Diogo  blza
18:11:04 Orlando SP  Diogo,!pode deixar q eu faço a quip.
18:11:32  Segundo estou de férias, mas vou aí. Então, mato isso
18:21:53  Orlando. Cadê o material para traduzir?
18:32:16 Orlando SP  Porra, ti mandei pela manhã
18:34:04  Tá no seu telegram
18:35:24  Veja lá. Ti mandei de novo
18:37:40  Recebeu??
18:40:12 Roberson MPF  Pessoal, Figueredo
18:41:04  Pessoal, principalmente CF e que estiver mais na condução do acordo, Figueredo perguntou hoje
na audiência se o Sobrinho poderia prestar o interrogatório na 4a que vem como colaborador
18:43:04  Independentemente dele estar querendo dar uma acelerada no processo, devemos levar em
consideração que uma condenação do sobrinho nessa AP do Dirceu seria bem interessante (inclusive para fins de competência).
E temos poucas provas contra ele nessa AP, by the way...
19:04:44 Diogo  pergunta premiada:
19:04:52  o que a lava jato tem a ver com o comendador arcanjo?
19:05:04  leiam o trecho do relatório da CPI dos Bingos de 2006..
19:05:08  Ainda com relação a Paulo Okamotto, duas pessoas que trabalharam na Estância 21 do
Comendador Arcanjo, expoente do crime organizado em todo o País (bingos, jogo do bicho, caça-níqueis, cassinos,factorings,
empresas off shore, tráfico de armas e métodos de lavagem de dinheiro), disseram ter visto Paulo Okamotto na fazenda. A
primeira delas foi a cozinheira Zildete Leite dos Reis, no depoimento do dia 31 de maio de 2006. A segunda foi Joacir das
Neves, em 5 de junho, nesta CPI. Segurança pessoal de Arcanjo, Joacir costumava permanecer na sala onde aconteciam
reuniões semi-secretas com integrantes da organização (os chamados “Leões”), empresários e políticos, envolvendo
gerenciamento da organização criminosa, esquemas de financiamento de campanhas, lavagem de dinheiro e, até, assassinatos,
como foi o caso do encontro entre Arcanjo e Sérgio Gomes da Silva. Essas testemunhas afirmaram também que viram outras
pessoas. Zildete afirmou ter visto Antônio Palocci, José Dirceu, Sérgio Gomes da Silva, Fernandinho Beira-mar e alguns políticos
estaduais. Joacir, num depoimento aparentemente bem concatenado, afirmou que não viu José Dirceu, mas que ouviu de outros
funcionários da estância que José Dirceu esteve lá. Disse que não viu Antônio Palocci, mas que sabia que um representante
dele, de Ribeirão Preto, esteve na estância. Disse ainda, que, com certeza, estiveram na fazenda André Klinger, Ronan Maria
Pinto e Sérgio Gomes da Silva, e que Antero Paes de Barros, Pedro Henry, Dante de Oliveira também estiveram lá. Joacir disse
ter presenciado reunião de Sérgio Gomes e Arcanjo,na qual Sérgio pediu-lhe apoio para seqüestrar o ex-prefeito Celso Daniel.
Zildete já havia dito também, a esta CPI e ao MP estadual, que escutara parte dessa conversa e que, no momento em que
ouvia, Joacir chegou e mandou-a sair dali (fato confirmado por Joacir). Segundo Joacir, ele ouviu Sérgio Gomes explicar a
Arcanjo que Celso Daniel havia descoberto o esquema que ele, Ronan e Klinger, haviam criado para desviar em proveito próprio
recursos do “caixa 2”, que deveriam ser destinados ao PT. Celso os estava pressionando. Segundo Joacir, Sérgio disse a Arcanjo
que recursos do esquema de cobrança de propinas das empresas de transporte que ele e seus companheiros arrecadavam eram
entregues a Gilberto Carvalho, o qual os repassava a José Dirceu. Sérgio Gomes e seu grupo estavam desviando parte desses
recursos em proveito próprio (uma espécie de “caixa 2” do “caixa 2”), recursos que, pelo menos em parte, eram trazidos até
Arcanjo (provavelmente para serem “lavados”).
19:06:06  outra novidade
19:06:34  silvio pereira recebeu do JULINHO CAMARGO
19:06:54  acho q julio esqueceu de nos falar
19:18:16 Roberson MPF  Shou
19:18:32  Castore, o Vitor tá perguntando qual o numero da representacao da QUIP
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19:22:32 Diogo  Já respondi
19:22:32  Vlw
20:20:24 Deltan  A-PG, temos que fazer reunião só sobre isso. Importante CF estar, sob pena de ouvirmos ele
reclamando por meses. Quando ele estará em Curitiba? Se demorar vamos marcar uma reunião nossa para decidir isso e
ligamos para CF, que tem estado em todas as negociações, de modo que precisamos ouvi-lo para não quebrar alguma linha
estabelecida ou algo concreto traçado em relação a algum desses casos. Era bom que alguém com perfil, como Orlando,
estivesse com CF nesse assunto dos acordos no futuro. B-Não atendo bandidos. Vcs são muito bandidos. C-Situação do
TCUxCGU resolvida, cf nossa conversa mais tarde.
20:44:36 Januario Paludo  A veja vai publicar a matéria da parte da investigação da promotoria criminal do mp/Sp. Uma
grande M.
20:45:04  Capa.
20:46:52 Roberson MPF  O Graciliano acabou de me ligar perguntando disso
20:47:34  Tão querendo saber se a gente vai denunciar o Lula em breve, se estamos investigando, bla bla
20:47:58  Neguei tudo, falei que tem um monte de especulação apenas
20:58:52  Viram a reportagem do JN?
20:59:16  Zelotes tá chegando perto e forte do homem
21:00:32 Laura Tessler  Tb achei isso
21:01:40 Roberson MPF  Não temos nada desse Marcondes?
21:02:20 Athayde  Quem tem a veja digital?
21:05:48 Roberson MPF  Eu não

23 JAN 16

00:00:52  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/ministerio-publico-vai-denunciar-lula-por-ocultacao-de-
propriedade
00:01:40  Januário. O MP de São Paulo está passando a perna em nós.
00:01:56  Não há acordo com Sobrinho.
00:03:44  E precisamos fazer a operação logo.
00:05:56  http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/01/defensores-de-marcelo-odebrecht-
tentam-livrar-empresario-ao-culpar-construtora.html
01:37:12 Diogo  Será coisa do Cássio?
08:23:40  http://m.oglobo.globo.com/brasil/procurador-da-lava-jato-governo-tenta-uma-anistia-de-
corrupcao-18529185

08:46:18 Andrey B Mendonça 
08:46:33  Com certeza foi esse cassio
09:14:47 Orlando SP  Andreyzinho, o acordo do romano já foi homologado?
09:27:04  Tecnicamente acho que se eles denunciarem o apartamento como lavagem de dinheiro, haverá
litispendencia se denunciarmos por aqui. A diferença entre os crimes antecedentes não é suficiente.
10:29:32 Deltan  Excelente entrevista, CF.
10:31:08  Se ele for fazer isso, temos que convence-lo a dizer que o apto foi comprado com dinheiro de
VÁRIOS esquemas de favorecimento da OAS, dentre eles o da BANCOOP, que financiou parte. Isso deixa aberto para
denunciarmos lavagem da outra parte, da PETRO
10:31:36  Não o prejudica e atende melhor o interesse público
12:14:46  Vou ter que dizer que não gostei da sua sobre os 2000 anos.
12:52:27 Deltan  Vc ouviu inteira?
12:52:51  Duvido
12:57:08  Pergunto porque Andrea, Liliana, Jeanne e vários colegas que ouviram gostaram muito. Acharam
talvez a melhor que já dei
12:57:48  Exato. Não ouvi. Mas falar de 2000 anos vai para manchete, que é o que a maioria lê.
12:58:00 Deltan  Então ouça antes de falar
12:58:32  Depois, recebo a crítica rs
12:58:40  A crítica é sobre essa menção.
12:59:52 Deltan  Foi feita dentro de um contexto em que expliquei o crime continuado e como baixa aquelas penas
dos colaboradores
13:00:16  Sugiro ver o vídeo
13:00:40  Vai ficar assim :era para ser 2000, mas pedimos 100, e o juiz dá 20.
13:13:04 Andrey B Mendonça Ainda nao.
13:14:12  Previsao de ser agora depois do recesso
13:15:20 Paulo  Cara sai um dia de férias e já tá estressado... Por isso q ainda vai ficar muito tempo na FT!
13:23:04 Deltan  CF, não concordo com sua crítica. Não falei em 100 anos, ainda que a repercussão tenha colocado
malandramente assim, para repercutir. O que disse é que uma pena de mais de 2 mil se reduz para menos de 100. E Boechat
que disse que então significava perto de 100 e mudou de assunto imediatamente. Sempre há risco de alguma distorção com a
imprensa, ou visão negativa, como no caso do 171. Na hora, não forcei a volta ao tema, porque não era meu ponto e ficou claro
que quem disse perto de 100 foi ele, não eu. Também não vejo o prejuízo que Vc vê, mesmo com a distorção, que poderá ser
rebatida, caso seja necessário (mas não creio que será o caso, porque como sempre recorreremos da sentença). Pegue algumas
AF passadas, aliás, é verá que em diversos casos foram pleiteadas penas enormes que não foram alcançadas nem de perto,
sem repercussão negativa. Agora, veja a entrevista inteira. Vários colegas me escreveram, elogiando vários pontos, que Vc
ignorou porque criticou sem se dar ao trabalho de ver.
14:24:26  Não se estresse, Deltan. A questão é o corte que a imprensa faz É a mesma crítica que vocês me
fizeram, com justiça, a respeito do 171.
14:56:40 Deltan  )))
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14:56:48  Te amo mesmo assim rsrs
15:19:48 Orlando SP  Pessoal, endereço de apto para o churrasco amanhã: rua Francisco juglair, 749, apto 1902, ecovile.
A rua é uma travessa fantasiada q passa em frente ao shopping barigui. Énquasebrm frente à padaria San germaint. Horário:
12:30. Venham de taxi, com motorista ou dispostos a dar uma descansadinha depois do chopp, vinho ouvwhisk. Abcs
16:11:44 Deltan  CF, considerações finais, após refletir por mais um tempo sobre o que colocou: o objetivo dessa
entrevista era o de neutralizar a crítica de penas altas de colaboradores reduzidas para nada após acordos, o que foi, em
princípio, cumprido. Adicionalmente, dei resposta pública à crítica do desvirtuamento do depoimento do PRC em relação ao MO
e, por fim, abordei as medidas e o Boechat se manifestou publicamente a favor delas. O saldo, na minha leitura, foi muito
positivo. Se Vc olhar a entrevista, verá que corrigir o Boechat depois que ele comentou tão contundentemente a respeito da
pena, desvirtuando o que eu disse e mudando do assunto imediatamente, teria um custo moral para o entrevistador, que na
hora decidi não comprar. Pareceu-me, e me parece, que foi o melhor, até pelo apoio que ele dá ostensivamente à operação e às
medidas. Minha reclamação foi ter criticado sem ter visto a entrevista para analisar as circunstâncias e como aconteceu a
afirmação que foi desvirtuada, mas entendo sua crítica, decorrente da preocupação com o caso e com os efeitos que as
colocações feitas pela imprensa possam ter no futuro. Refletindo sobre isso também, pareceu-me que não é o caso de fazer
nada, por hora, salvo, é claro, que entendam em contrário.
16:16:00 Paulo  http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/divulgar-provavel-denuncia-contra-lula-sem-ouvi-
lo-foi-ilegal-diz-assessoria-1xk44lyjwv93vmjhiw22zy48g
16:17:32  Quem vai fazer a entrevista na quarta? Temos que ser habilidosos. Esse promotor na verdade não
violou nenhuma regra processual mas violou resolução do CNMP ao divulgar denúncia antecipadamente, em breve os
advogados vão se tocar...
16:32:24 Deltan  Creio que Januário deveria fazer, se topar. Importante sermos cautelosos e nos restringirmos aos
termos da decisão judicial, como CF tem intencionalmente feito nessas coletivas, como regra.
16:33:40  Januário ou Julio, enviam aqui por favor a decisão dessa operação? Desculpem se já enviaram,
mas não encontrei
16:45:20 Julio Noronha  https://webmail.mpf.mp.br/gw/webacc/Evento%209%20%2d%20DESPADEC1%2epdf?
action=Attachment.Save&Item.Attachment.id=56A0EF73%2eMEMBROS%2eCENTROSUL%2e200%2e2000010%2e1%2eB1A8D%
16:46:52  188000.pdf
16:47:20  Agora foi!
16:50:20 Deltan  Obrigado Julio!!
16:57:50 Januario Paludo  O Carlos fernando segue fazendo as entrevistas na linha que vocês colocaram.
17:20:54 Orlando SP  Na realidade, nada há q indique q ele falou algo. Evidente q falou, mas basta ele dizer q não disse
nada. Quero repórter descobriu por terceiros. É só dar uma de cf
17:23:28  Sobre o que vocês estão falando?
17:25:52 Orlando SP  Do promotor
17:26:32  Me manda o link daventrevista de Deltan para eu dizer quem tem razão
17:27:53  O Deltan acha que minha crítica foi contra a entrevista. Apenas fui contra um único ponto. O ponto
que virou manchete.
18:00:56 Deltan  Mas CF está viajando, não?
18:01:43  Viajo no próximo sábado.
18:03:37 Deltan  Pode fazer a coletiva CF?
18:03:45  http://bandnewsfm.band.uol.com.br/Noticia.aspx?COD=768355&Tipo=227
18:03:45  Vou mandar o vídeo
18:04:08  188026.mp4
18:04:16  Caros 2 informações
18:04:32  A princípio sim.
18:08:45 Deltan  1) falei longamente com Carol ontem, que foi escolhida a vice do SB. Adiantei nossas posições,
inclusive quanto a assinar os acordos, com vários argumentos, pedindo para ela não antecipar nada para os demais, e ela foi
favorável. Pedi para ela estar junto na reunião do Pelella, e ela recomendou que SB esteja também. Paulo, Vc poderia também
ir introduzindo isso com SB, na medida em que confie que ele não vai adiantar as coisas por lá. Quero que Pelella chegue com
mente aberta, e não com posição formada. Outra questão: deverá haver uma definição de quem fica no IPL da orgcrim lá, e há
quem defenda uma ampliação para além daqueles com prrrrogativa. O desafio é construir algo junto, sem atrito entre os
grupos, colocando algumas pessoas de cada grupo para conversar e evoluir nisso.
18:11:21  2) Julio e Januario, falei com promotor que é também pastor do MS, e ele vai falar com Nilton,
tentando trazê-lo pro nosso lado. O contador estaria ganhando 10 mil para cada uma de 70 empresas, e não quer perder ou
melindrar cliente. Outra coisa distinta: Ele disse que todos sabem lá que Lulinha é dono da Friboi-JBS, porque se vendeu um
frigorífico lá e os vendedores comentaram.
18:11:56 Julio Noronha     
18:41:08 Januario Paludo     
18:45:24 Paulo  Ótimo. Já falei com SB e ele tb concorda em tese, mas está de férias agora.
18:45:36  Falei outro dia sem muita ênfase porém
18:46:32  Qto ao ipl, na verdade já tem pessoas com não prerrogativa, foi uma grande briga do ano passado,
lembra? P acrescentar o 9 lá é um pulo
18:48:40  Acho q vai dar certo a conversa com Pelella, com exceção dos casos em que queiram manter super
sigilo. Não será necessária a voadora nos peitos, creio
18:55:08  Orlando ficou de falar no grupo FTS sobre nosso avanço em relação ao 9. Acho q agora é um bom
momento, após a divulgação de hj e antes do 27.
19:23:28 Deltan  Lembro, opa. O ponto é que querem puxar mais pessoas rs
19:23:48  Um pulo pro big mac mesmo
19:37:44  Tô preocupado.
19:38:04  Tudo muito silencioso
19:40:36 Paulo  O GT deve estar discutindo isso muito mesmo... E no final o gabinete vai decidir sozinho rs
23:59:56 Orlando SP  Pessoal, em relação à ode, acho q não fizemos nada contra os representantes q assinam em nome
das offshores. Tem um ou dois nomes. Passada esta turbulência, é o caso de instaurar ipl para apurar a conduta deles, íntima-
los para serem ouvidos.... E como não virão, pedir a prisão deles. Isto vai causar uma pressão grande neles. Temos de partir
para o contra-ataque.

24 JAN 16

00:05:40 Deltan  Caros, após os suíços virem para cá em dezembro, falei com os colegas ou o colega responsável
por uma ou duas cooperações, porque os suíços pediram para fazer novo pedido, complementar, com uma descrição atualizada
do caso. Creio que foi ou com Robinho, ou com Diogo/Orlando, que conversei. Isso pode ser importante para o pano de fundo
do julgamento do recurso da Ode. Pergunto: com quem de Vcs ficou isso? Se não foi feito, sugiro agilizarmos bastante...
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01:22:16 Roberson MPF  Delta, ficou comigo e Orlandinho. Está feito. Seguramos o protocolo apenas. Acha que devemos
protocola-lo agora?
08:45:40 Deltan  É bom consultar Stefan, porque creio que pode ajudar, já que eles não têm oficialmente a
dimensão recente das investigações. Vou perguntar a ele no grupo
08:46:52 Orlando SP  Está perguntando?
08:48:08 Deltan  Ha perguntei
08:48:16 Orlando SP  Vi
08:48:20 Deltan  Cara agilizado
08:48:56 Orlando SP  E em relação a nota e a decisão? Não recebi resposta de Vlad. Mandei mensagem do para ele, mas
não respondeu
08:49:04  Vamos aguardar um pouco
08:50:04 Deltan  Aguardar pode significar nota amanhã cedo lá, madrugada aqui. Segurar não é ruim, porque se
mudarmos de ideia é só pedir para soltarem... Acho melhor falar rs
08:50:28  Acho que vi Vlad concordar em algum dos grupos, mas teria que checar
09:22:16  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/01/1732839-defesa-da-odebrecht-criou-manifesto-contra-a-
lava-jato.shtml
09:52:44 Orlando SP  Rapaz, se fuderammm!
10:38:19  Pessoal, dia bom para ir ao park e vir direto para cá. Se tiverem bike, venham sem medo. Se não
tiverem condições de voltar de bike, podem deixar no bicicletário daqui. Abcs
11:52:20 Athayde  http://veja.abril.com.br/blog/mercados/mercado-de-ideias/contra-a-lava-jato-uma-carta-
indecente/
12:10:04  O cara detonou o manifesto.
12:18:28  Orlando. É no seu prédio?
18:22:04 Paulo  Gurgel explicando a história do Marcos Valério que eu tinha mencionado: (talvez amanhã a
reportagem esteja inteira no clipping)
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2016/01/24/internas_polbraeco,515013/ninguem-esta-fora-do-
alcance-da-justica-diz-roberto-gurgel-ao-corre.shtml
19:25:32 Athayde  http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/01/24/reducao-nos-valores-de-
ressarcimentos-em-acordos-da-lava-jato-preocupa-tcu.htm
19:33:12 Paulo  Estamos numa saia justa... A CGU nesse caso está adotando a estratégia que nós sugerimos, de
admitir que acordos sejam firmados independentemente de ressarcimento integral, como nós insistimos que aceitássemos no
caso da Setal e da Camargo. Já o TCU está querendo evitar que a CGU faça acordos ruins para nós e tenha muita liberdade de
atuação em relação a esses valores. Mas se ficarmos do lado do TCU, estamos dando azo a questionarem os nossos acordos
(como aliás o min. zymmler já fez).
19:35:20 Athayde  Isso pode dar pano pra manga

25 JAN 16

00:54:12 Diogo  Uma parte ficou comigo deltan
00:54:12  Estou fazendo
06:53:46  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/cortes-superiores-revisaram-menos-de-4-das-
decisoes-do-juiz-sergio-moro/
07:45:36 Deltan  Fornecemos os números
09:54:04 Paulo  Caros, hj ficarei em casa pois preciso concluir material dos EUA e alegações AG, e ficando aí não
consigo. Qq coisa estou disponível no Telegram
09:59:12 Diogo  Mamata
09:59:20  *
09:59:28  Brincadeira paulinho
11:46:20 Athayde  Mensagem de NIVALDO TCU: Precisamos conversar sobre: Angra III - oficios ao Deltan e ao Janot
ainda sem resposta Belo Monte - temos informações interessantes Perspectivas da nova secretaria - acordos de leniência,
responsabilização de partidos
11:48:08 Paulo  É feriado em SP, e como bom baiano, resolvi adotar o feriado por aqui haha
12:47:20 Deltan  Orlando importante: traga docinhos
13:08:32  Is it possible to send a draft first (in Portuguese will do it)? I dont' see any reasons at the moment
to not mention ODE in it.
13:08:32  Roberson e Diogo, favor enviar ao Stefan o rascunho do pedido de coopin complementar
13:11:08 Diogo  Meu pedido complementar era sobre Raul e zelada
14:01:30 Roberson MPF  Mando assim que voltar da audiência
14:10:08 Paulo  Fred Paiva habilidosíssimo na condução da Zelotes:
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2016/01/25/internas_polbraeco,515164/zelotes-lobista-diz-ser-
u201cbom-u201d-conhecer-procurador-que-o-acu.shtml
14:38:00  CF - assim que falar com o Russo me avise, pois o prazo é hoje.
14:38:08  Agradecido.
16:58:08  http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/01/25/noruega-apura-rede-de-
propinas-para-brasil.htm
17:14:51 Diogo  alguem sabe quem o eh adv do AUGUSTO?
17:14:55  nao eh o figueredo
17:17:24 Roberson MPF  Augusto da Setal?
17:18:29  WAGNER CARVALHO DE LACERCA - 55-11-59047199
17:24:56 Diogo  boa
17:25:00  vlw
17:31:56 Athayde  https://br.noticias.yahoo.com/blogs/claudio-tognolli/militar-da-abin-denuncia-arapongas-
grampeiam-quem-161107115.html
17:32:47 Diogo  Recebi nessa segunda-feira em São Paulo a visita do tenente-coronel André Soares, ex-oficial da
Presidência da República lotado na Abin. Ele gravou com este blogueiro uma frase curta e grossa: arapongas ligados ao serviço
de informações estão grampeando procuradores que trabalham na Operação Lava Jato. “Se o MPF me procurar eu vou depor
com muito prazer”, dispara o tenente-coronel.
17:32:55  EU ACHO que eh possível mesmo
17:34:56 Paulo  espero que não estejam grampeando meu whats
18:37:36 Roberson MPF  Seguinte, a repórter da Folha de São Paulo, Bella Megale, está fechando uma matéria para a edição
de amanhã, e ela vai citar o depoimento de Fernando Moura. Pelo que me adiantou ela vai citar uma parte em que o
interrogado diz, durante a audiência com o Moro, na semana passada, que: ``Assinei isso? (risos). Devem ter preenchido um
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pouquinho mais do que eu tinha falado. Mas se eu falei, eu concordo´´. falando sobre os seus depoimentos dentro da
colaboração premiada. Vamos nos pronunciar?
18:40:16 Andrey B Mendonça Vem subindo o tom em relacao aos supostos abusos na colaboracao. Eu acho que o silencio eh
pior. Minha opiniao. Ideal seria ver o video do depoimento pra mostrar que ele falou aquilo.
18:43:23 Roberson MPF  Pois é, o pior é que não tem video nesse caso Andreyzinho
18:52:58 Andrey B Mendonça Ah, que pena Robinho.
18:54:16  Dificil saber o q falar...
18:54:40 Roberson MPF  Falei para ela dizer isso: "As declarações prestadas por Fernando Moura, assim como pelos demais
réus e testemunhas serão analisados em conjunto com as demais provas que instruem o feito no momento processual
oportuno"
19:04:04 Andrey B Mendonça     
19:47:40  Quero que o Fernando Moura e o advogado compareçam esta semana na FT para reunião. Robinho,
você pode marcar?
19:51:56  Creio que devemos dizer que estamos intimando o Fernando Moura para que esclareça a
divergência entre ambos os depoimentos e sua obrigação de falar a verdade assumida no acordo.
20:03:12 Roberson MPF  Falo com o advogado na audiência para marcar para o fim da semana ou tento ligar?
20:05:54  Pode ligar. Diga que ele deve comparecer na sexta-feira na FT para esclarecer a divergência. Curto
e grosso. Na audiência entregue a notificação formal.
20:06:34  Gostaria de ter a gravação da audiência para saber o que ele disse.
20:13:04 Roberson MPF  Vou providenciar
20:21:40 Orlando SP  Sugiro q se instaure imediatamente procedimento formal para ver se houve quebra de acordo.
Ouça ele novamente sobre tudo, agora de modo gravado. Ao final, decidimos se é questão de quebrar o acordo, mas
certamente fará para achar algo com outros colaboradores q permita quebrar o acordo. Ou brecamos isso ou a coisa sairá de
controle
20:34:04 Roberson MPF  Esse é um dos trechos: Moro: Mas eles foram (Etesco) beneficiados nessa indicação do Duque?
FM: Não sei, como é uma empresa que tem expertise pra isso não sei se ajudou... Moro: O senhor afirmou no seu depoimento
que o declarante tem conhecimento que esse arranjo entre a Etesco e o Duque permitiu que a Esteco fechasse diversos
contratos bilionários com a Petrobras, que a Etesco, que era uma empresa de pequeno a médio porte, passou repentinamente a
ficar como um player entre os gigantes da construção … silecio FM: Falei isso? Moro: Falou. FM: Assinei isso? (risos). Devem ter
preenchido um pouquinho mais do que eu tinha falado. Mas se eu falei, eu concordo. Moro: Não, não é assim que funciona. FM:
Quando você fala e depois é colocado no papel, eu nem leio. Pergunto pro advogado: “é isso aqui?”. Ele falou “é”. Moro: Mas
teve uma alavancagem pelo fato... FM (interrompe): Com certeza sim. Porque hoje eles tên na companhia, acho que, três
plataformas. Moro: O senhor declarou também que tanto o Renato Duqie quanto o Licionio e seus irmaos de xx ficaram
milionários.
20:34:12  Tem outras contradições
20:34:48  Mas o problema Orlando, é o que a Erika disse
20:36:28  Não importa. Não podemos ficar reféns de safados.
20:39:00 Roberson MPF  Mas não vai expor demais ela?
20:40:04  Pode ser. Mas o advogado e ele vão ter que explicar.
20:53:40 Deltan  Adv e ele têm que explicar, mas devemos proteger Erika se ela entendeu errado a orientação e
agiu de boa fé
20:53:48  Mas o advogado é evidentemente responsável
20:54:52  Eu acho que tínhamos que mostrar que a negativa é irrelevante no contexto da prova. Isso deixaria
sem sentido ou sem efeito a ideia de manipulação.
20:56:56  Talvez dar um pouco de contexto quanto ao número de depoimentos colhidos sem que haja qq
reclamação ajude... que tal contarmos?
20:57:24  Dentro dessa ideia, a colocação é que é a defesa que tem que explicar todas as provas que
apontam para o cometimento do crime pelo réu
20:58:12  Acho que vale a pena pedir para um colega de SP ouvir, o que acham?
21:09:00  Paulo ou Orlando, quem falou com a informante dona de estaleiro no RJ? Olhem a msg:
21:09:00  Recebi abaixo a seguinte mensagem da gisela mac laren : Oi Ro , estou em Londres o mês inteiro
instalando meu filho em sua casa pois irá estudar aqui na Regents . Tenho acompanhado tudo daqui . Como te falei antes enviei
as informações ao procurador com quem falei . A impressão que eu tive foi que ele não se interessou muito pelo assunto ,
talvez por excesso de trabalho ou mesmo por achar que não há ligação com a lava -jato . Ocorre que eu conheço a pessoa que
hj é sócia majoritária das empresas com capitais enormes e que há poucos anos atrás era uma vendedora de joias de uma loja .
Como sei que o Ney Suassuna está com ela , fiquei com asco de imaginar que todo este dinheiro pode ser derivado das
barbáries que cometeram com nosso país . Uma das empresas tinha como objeto a mineração e posteriormente mudou seu
objeto para portos . Quem é Mt envolvido com portos e o Eduardo Cunha . Tem algo errado . Bj
21:50:47 Orlando SP  Deltan, interessei-me, mas ela não tinha nada de concreto. Com as desconfianças delas pouco se
podia fazer. Nós, por outro lado, já temos coisas mais avançadas em relação a pessoa q ela está falando. Já há rif e
investigação. Não é prioridade, mas mais cedo ou mais tarde a pessoa q ela se refere vai ser pega. Não quero informar isso a
ela. Ela passou a informação e pronto. De outro lado, ela é esposa do secretario penitenciário do rj, que não e grande coisa. Há
diversas investigações contra ele. Não é bem um pouco santo. Ela tem acesso a tds os órgãos de investigação. Estranho ela nos
procurar. De qq forma, as informações q ela prestou estão na mensagem q eu passei a todos, inclusive para o pessoal de BSB.
21:56:52  Robinho e demais, em relação ao Moura, erramos!! Já dei para ver q a terceirização dos
depoimentos não funciona. Temos que, no mínimo, qdo o Adv já vem com os depoimentos, lê-lo, aprofundar e gravar de modo
a ficar registrado o q ele diz. Temos q consertar isso. Os maiores culpados disso fomos nós. Disponho-me no meu retorno a
ajudar no caso. Instauramos um procedimento, ouvimos ele de modo detalhadissimo, inclusive participação de familiares, etc.
paralelamente, se forma cordial, aberta, sem esconder nada e falando tudo q pode ser gravado, falamos para o Adv q talvez
este seja o primeiro caso em q haverá rompimento. Checaremos todas as fontes de informação. Temos de botar pressão, sob
pena de cairmos no descrédito. A Erika pode participar. Não acho, de qq modo, q isso a prejudique.
22:40:28 Deltan     só estou repassando
22:43:28 Orlando SP  Eu sei. Ainda não estou bravo
23:26:12 Athayde  http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/opinioes-de-procurador-da-lava-jato-causaram-
mal-estar-entre-colegas.html
23:27:44 Diogo  Cf o sem limites +
23:28:00  Ng segura "
23:28:44 Roberson MPF  Beleza Orlando! Vou aproveitar a reunião amanhã coma PF e falar com a Erika
23:30:12 Deltan  Caiu mal com MPF nada... caiu mal com o gabinete, que vive publicando coisas no Lauro Jardim...
raiva de ver essa nota
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07:00:42  http://m.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/01/1733412-governo-quer-combater-
vazamento-de-documentos-contra-dilma-e-ministros.shtml?mobile
07:02:12  Aproveitem para conseguir algo do gabinete.
07:58:36 Andrey B Mendonça Otima a entrevista CF!!! Quem criticou ou foi por vaidade ou por ser pelego! Parabéns!! ,,,
(
08:09:28  A crítica vem do gabinete. Perfeitamente compreensível.
08:56:28 Deltan  CF, Vc passa por aqui hoje? Tenho várias sugestões de amenidades que poderia falar na coletiva de
amanhã, com base no meu estudo sobre offshores... se quiser, mando pra Vc o capítulo do livro, indicando páginas que podem
interessar

09:12:20  
09:13:24  TErmo de Fernando Moura... "colhido" na PF, na presenca de testemunha APF Milhomen... vou
chamar Erika para conversar aqui hoje, antes de outra providencia
09:40:16  Passo depois da reunião na Justiça Federal. Aliás, Robinho, vou direto. Te espero no corredor do 2
andar.
09:40:36  E quando é que eu vou falar amenidades... Rsrsrs
09:42:00  Quero a intimação do Fernando Moura antes da reportagem. Não adianta ficarmos trabalhando
com panos quentes.
09:44:58 Deltan  Concordo com Jânio, pela primeira vez kkkk, na primeira parte: cansaço requer descanso. "Jânio
de Freitas fala sobre problemas em transcrições de colaboração. Ainda segundo o colunista Carlos Fernando Lima deixará a
força-tarefa por motivo de cansaço. O autor diz que “cansaço requer descanso, não necessariamente transferência. E seria
como fechar um canal de vazamento em uma adutora.”
(http://pgr.clipclipping.com.br/noticia/ler/noticia/4736487/veiculo/coluna/cliente/19)"
10:49:32 Roberson MPF  Blz, Eu e Deltan a caminho
13:26:00 Paulo  depoimentos Cerveró semana passada já na pasta
13:29:28 Deltan  Merval, que tem estado do nosso lado, disse isso hoje:
13:29:32  "Assim como o juiz Di Pietro abandonou a Operação Mãos Limpas, fragilizando-a politicamente, há
boatos de que o Procurador Carlos Fernando ameaça deixar a Lava-Jato “por cansaço”. Seja verdade ou simples “guerra na
internet” como classificam os Procuradores, sua exasperação é visível nas entrevistas, e a maneira desabrida com que trata as
questões tem provocado mal-estar entre alguns companheiros de investigação, que não querem dar pretexto para os que
objetivam boicotar a Operação Lava-Jato."
13:29:40  http://blogs.oglobo.globo.com/merval-pereira/post/reacao-previsivel.html
13:31:54  Ganhamos 1 dia
13:31:54  A matéria da Bela na Folha vai sair amanhã - ótimo, porque, se tiver alguma distorção, dá para
"reclamar" com o Fábio Zanini amanhã à tarde... rs
13:33:44  Se alguém me perguntar dessa questão do CF, da imprensa,direi que não é a carreira, mas a
cúpula que tem uma visão distorcida do MP, como se houvesse uma hierarquia ou diferentes direitos de crítica
13:36:40  Só precisamos fazer as intimações para reunião antes da publicação.
13:39:20 Roberson MPF  Exato
14:31:04 Deltan  Julio, quando sair da reunião vamos ver juntos a nota de amanhã?
14:31:24  Passa aqui por favor?
14:46:16  Vejam. Temos que melhorar o discurso da corrupção para pessoas de baixa renda (útlima página
da pesquisa).
14:46:16  189230.pdf
14:53:30  Isabel Grobba está designada a partir do dia 10. Saiu portaria ontem ou hoje, sem mencionar
afastamento do Welter. Estou falando sobre aquelas questões de manutenção do Welter e Januário com Silvio, assim como a
vinda antecipada da Letícia. Falei com ele no fds.
14:55:07  jerusa, não letícia rs
14:56:48 Laura Tessler  Excelente!!!!
14:59:00 Deltan  #pauta reunião SEC. Por favor, atentem para datas e horários das suas respectivas exposições...
Em relação a temas gerais, todos estão convidados
14:59:08  189258.pdf
15:01:28  Isabel virá, na prática, a partir do dia 22, mas gostaria que indicássemos o que ela pode fazer para
contribuir desde logo. Paulo, Vc falaria com ela e passaria uma ação de improbidade para ela tocar, para ela ter um foco em se
inteirar? Sugiro dar a mais geral poss´viel das pendentes, que dará melhor visão de caso...
15:02:20 Paulo  okie dokie, em breve
15:23:59 Deltan  CF, amanhã será tema a divulgação dos dados do novo mapa do índice de percepção de corrupção.
Vai dar o que falar. Se quiser falar sobre isso, fale comigo. Um jornalista me deu acesso à página, com embargo. O Brasil piorou
no ranking. Há várias cosias bacans na página. Acho que vale a pena linkar na coletiva
15:26:12  Sigilo nisso até amanhã: passamos de nota 43 para 38 e da 69ª posição para a 76ª. Essa é a
principal info
15:30:20 Paulo  http://jornalggn.com.br/noticia/o-procurador-que-fala-pelo-mpf
15:30:31  blog que não merece ser lido, mas mais uma coincidência temporal nos ataques a CF
16:12:20  escritório do Julio:
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16:12:24  
16:33:35 Deltan  O ponto dele é: se punirem as empresas, pode secar minha fonte de renda. Param de me pagar rs.
18:31:00  Quem amanhã cedo dá o ok para a liberação da nota para imprensa? CF, Vc estará mais perto da
PF, dá o ok? Pergunta a eles qdo dá pra divulgar?
18:51:23 Paulo  CF e Deltan, vcs estão participando da elaboração da nota da anpr sobre a MP da leniencia?
18:51:47  Nota técnica
19:25:16  Estava no grupo, mas me afastei. Você e o Athayde deveriam ver.
20:16:04 Deltan  Rumores de operação
20:16:04  Mais uma perguntinha: temos de acordar muito cedo amanhã?
20:16:22  Eu não
21:27:56 Paulo  Bota nóis lá. Abriram p vc a minuta da nota técnica? Quer ver durante as férias?
21:38:56  mandem p mim a versão final da nota!!!
22:08:52 Roberson MPF  Pessoal, o MO e familiares entraram com ação indenizatória contra a união em face da divulgação
de dados da família no ipl
22:11:28  A AGU pediu apoio. Acho que devemos pedir, em primeiro lugar, compartilhamento dos autos de ipl
na íntegra. Lá consta o desentranhamento do laudo referido. Tb pensei em pedirmos certidão explicativa a vara, para mostrar
que imediatamente apontado o prejuízo houve o desentranhamento para não causar danos à família dele.
22:49:20 Deltan  Robinho, olha isso aqui... parece novo... é bom entrar em contato com os regionais. Vc resumiria
aqui qual a alegação para darmos ideiasw
22:49:20  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-
content/uploads/sites/41/2016/01/1_INIC1-1.pdf http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-
content/uploads/sites/41/2016/01/1_INIC1-1.pdf
22:54:28 Roberson MPF  Dei uma olhada rápida. Duas alegações: a) da alegação de escuta do AY; e b) coopin passiva
especificamente no ponto de ressalva contida no ofício do drci.
22:55:16  Qto ao ponto a, já concordamos em não entrar no mérito e falar que trata-se de prova inútil e que
não pode ser publicizada.
22:55:40  Quanto ao ponto b, já temos argumentação pronta e posso passar para os regionais amanhã.
23:00:20 Deltan  qual ressalva do ofício?
23:00:21  shou
23:08:44  Caros amanhã não estarei pela manhã na proc, mas estarei à noite.
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08:09:00  A PF já soltou a nota.
08:09:56 Deltan  Obrigado Cf, vou soltar então
09:04:24 Paulo  Triple X? Os caras tão espizinhando...
09:43:40  Vin Díselo preso. Só falta o Stallone.
09:45:18 Paulo  Pessoal, o mpdft está fazendo uma operação hj e estão no escritório do Sacha.
09:45:54  Sacha diz q é amigo do Deltan, quer vir fazer delacao aqui, e só não veio ainda pq está com medo
09:46:52 Laura Tessler  Sacha se formou comigo
10:36:44 Deltan  Conheço ele. Amigo, não rs
10:37:24  Falou que viria, passei contato para o Roberson, mas acho que não marcou Reunião por falta de
tempo. Bom momento de força para marcar Robinho. Ele pode trazer Itaipu
10:39:16  Julio Vc programou e-mail para a regional sobre a operação? Se não, posso mandar à tarde
10:52:28  Manda um abraço pro de Carlos e diz que achei que está galã. Mas que é melhor usar twrno sem
listas para não dar ruim nas tvs :)
10:52:48  Hummm gala
10:55:28 Paulo  Andrea tá soltinha...
11:04:28 Deltan  Ela que se cuide. CF não eh mole não
11:25:39 Paulo  quem quiser assinar a leniência da AG, está na minha mesa por mais 5 minutos
11:26:11 Athayde  Eu quero,,,
11:38:04 Roberson MPF  Tentei marcar, mas eles esquivaram. Vou tentar novamente
12:41:38 Orlando SP  Assinem por mim o acordo da ag. Eu falo para CF, mas ele não me ouve. Qdo não tem classe, não
tem...
13:33:08 Deltan  Deixa comigo. sou excelente em 'p.'
13:34:16  Paulo, não achei na tua mesa... depois me diz onde tá que vou assinar pro O.
14:00:08 Paulo  Eram 5 minutos... Já tá voando!
14:31:56 Deltan  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/01/1734025-sem-ser-citado-lula-e-o-alvo-da-nova-
fase-da-lava-jato.shtml
14:32:24  boa matéria, ainda que equivocada quanto ao nome da operação
14:40:43 Julio Noronha  Deltan, não programei de mandar -
14:41:39  Posso mandar mais tarde hoje, qdo terminarmos aqui
15:20:24 Deltan  No worries... era só pra não mandar em duplicidade. Deixa comigo que mando
15:46:04  #CGU Higino - CGU: 1. Pediu apoio diante de solicitação de matéria fática dos acordos pelo TCU.
Concordei nessa parte e já falamos com TCU. 2. Pediu apoio porque o TCU está querendo saber das tratativas e PARTICIPAR
(isto é, um auditor que não decide nada e levaraá todas as tratativas sigilosas a plenário), além de homologar analisando
LEGALIDADE (de uma questão submetida ao judiciário). Acrescentou que TCU poderia querer, num próximo passo, participar da
nossa também. Eu não acredito que TCU fará o movimento para participar da nossa e não é briga nossa. No mérito, concordo
com CGU, mas temos que escolher as discussões em que entramos e esta não é, na minha opinião, uma a entrarmos. Falei que,
de todo modo, levaria ao grupo. CF e Paulo têm entendimento na mesma linha.
15:47:20 Roberson MPF  Concordo Delta. Não temos nada a ganhar com essa bola dividida.
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15:48:24 Athayde  Obs: Nivaldo quer conversar c a gente. Tema : leniencia
15:48:44 Deltan  Leiam: http://pgr.clipclipping.com.br/coluna/ler/noticia/4766605/cliente/19
15:48:52  Sensacional. Para se divertirem
16:43:48 Paulo  Caros, segue em off minuta da NT que a ANPR está fazendo sobre a MP da leniência. FAVOR NÃO
COMENTAR QUE JÁ TEMOS A NT. CF está pedindo que mandem para a gente dar uma olhada, mas até então não tinham
mandado.
16:46:54  189931.docx
17:05:04 Roberson MPF  Advogado que representa Moura em audiência não é nenhum dos que assinou ou acompanhou o
acordo. Ele falou com Adriano, que disse que vai se apresentar amanhã independentemente de intimação. O adv que tá aqui
não quis receber a intimação.
17:06:00 Paulo  http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2016/01/27/e-hora-de-parar-de-esconder-que-lula-e-
investigado-na-operacao-da-lava-jato/
17:13:28 Roberson MPF  Trecho do e-mail de Sacha hj: "O mais importante para o MPF é o seguinte: acredito que eu te
comentei que estava fazendo uma auditoria de todas as irregularidades cometidas pelo meu ex-sócio (Guilherme Gonçalves),
enquanto foi administrador do Escritório. Esse é o relatório sobre o qual eu tentei conversar com você no ano passado. Nele
constam dezenas, centenas de provas de irregularidades de várias outras empresas além da Consist, que certamente motivarão
novos procedimentos ex-origem pela Polícia Federal e pelo MPF de Curitiba. Eu comentei com o Delegado Igor Romário de Paula
sobre essa auditoria e mandei um ofício para ele dizendo que eu havia ficado com uma cópia espelho do HD do antigo escritório
do qual era sócio o Guilherme. Fiquei à disposição para entregar o referido HD assim que intimado. Porém, como o processo foi
remetido a São Paulo, esse assunto não evoluiu mais e, assim, eu guardei essa auditoria em minha casa para esperar o
momento oportuno de apresentá-la num acordo de leniência. Ocorre que, na operação de busca e apreensão do Gaeco de
Brasília, feita hoje, eles recolheram esse relatório da auditoria que fiz sobre as irregularidades do Guilherme. Assim, eu gostaria
de me adiantar e, desde logo, entregar essa documentação a vocês do Ministério Público Federal, explicando, detalhe por
detalhe, a que se refere cada documento e prova que eu rastrei no HD do antigo escritório. Os pontos mais graves, já adianto,
nem se referem à Consist, mas a outras empresas extremamente importantes no cenário nacional"
17:14:28  Devem vir coisas muito interessantes. Posso marcar a reunião para amanhã? A questão que
devemos analisar diz respeito a conexão das provas que podem vir coma LJ CWB.
17:16:05 Januario Paludo  Carlos, tem que pedir os anexos do alude assinados com urgência.
17:16:14  Auler
17:16:26  E mandar para o Sanzi.
17:16:45  Tentei ligar, mas vc não atende.
17:23:00 Andrey B Mendonça Robinho, se ele quiser falar sobre a Consist, pede pra falar comigo, se for o caso
17:30:23 Roberson MPF  Claro! Pode deixar Andreyzinho
17:32:36 Paulo  Andrey, como até agora vc ainda é o homem do acordo do Romano na PGR, e como vc e Wilton
estão sabendo e SB está de férias, e como pode ter coisa da senadora bonitona, considero a PGR avisada tá? Daí se tiver
mesmo passamos as informações em seguida.
17:33:27 Andrey B Mendonça blz garoto!!!
17:33:35  vou falar com a Carol, pra deixa-la avisada.
17:33:42 Paulo  blz valeu!
18:06:00 Andrey B Mendonça ja falei com a Carol
18:18:16 Deltan  Shou, pra ontem. Só olha para não bater horário seu com os americanos
18:20:16 Roberson MPF  Nao achei essa pauta ainda
18:20:20  Pode remandar Delta?
18:20:43 Deltan  FERNANDO MOURA: Bela, da Folha, acaba de mandar: "Vimos que o Moro fez um despacho em
relação ao pedido do advogado José Dirceu para ter acesso aos áudios da delação de Fernando Moura na PF e que o MPF alegou
que os áudios não foram gravados. Gostaria de saber se a Força Tarefa gostaria de se manifestar sobre o fato, pois vamos
publicar uma matéria no online."
18:21:12  Opa está aqui... estou registrando com hashtag... ficou fácil de achar rs
18:21:40 Roberson MPF  Opa, valeu
18:23:16  Beleza, amanha do livre. Vou ver se ele pode vir
18:24:24 Deltan  Queria estar presente, mas acho melhor não estar. Como ele disse que é meu "amigo",
recomendação redobrada para gravar tudo
18:25:42 Roberson MPF  Quem mais poderia participar? Amanha as 10hrs?
18:26:51  Também posso jogar para a semana que vem, para que o Andrey ou Carol possam tambem estar
presentes. Mas fico meio assim dele mudar de ideia. Ontem foi o BA na casa e escritorio dele, de modo que hoje ele deve estar
querendo falar tudo e mais um pouco
18:28:36 Deltan  Amanhã, com certeza... grava tudo e passa pro Andrey a gravação
18:28:48  Depois refaz, mas temos que pegar as infos antes que ele mude de ideia
18:29:04  Regra de colaboração: momento de pressão, apareceu, pega rs
18:29:40  Mas seria bom estar CF com Vc. Ele está por aqui. Liga pra ele
18:33:43 Andrey B Mendonça Tb concordo: reune logo Robinho. Timing é tudo
18:37:16 Roberson MPF  Blz! CF, pode dar um apoio?
19:07:42 Paulo  CGU mandou minuta do acordo de leniência com a FCB/Lowe para manifestação nossa. Na pasta:
L:\CRIME\Deltan\FT-procuradores\Acordos em negociação ou extra sigilosos\CGU - FCB Lowe
19:08:12  Esse caso em si não é problemático, mas por ser o primeiro é a oportunidade para nos
manifestarmos em relação a questões que podem afetar futuros acordos.
19:08:28  CF suas férias estão sendo canceladas, precisamos de vc aqui.
19:13:56 Deltan  Caros, recebemos elogios volta e meia que chegam à ouvidoria. Se quiserem peço para mandarem
a email a todos, mas é algo que Vcs sabem: a sociedade apoia o trabalho. Quando chegam via ouvidoria, vai para assentos
funcionais da corregedoria (são remetidos com pedido de anotação). Então, salvo para quem queira receber, vou arquivar tudo,
ok?
19:16:04 Laura Tessler  Pessoal, achei aqui no grupo de whattsapp da faculdade um celular do Sacha Reck: 41 9137-7481
19:16:04 Deltan  Designação novos colegas: tudo se encaminhando bem para Jerusa vir em fevereiro mediante
diárias
19:24:54 Januario Paludo  Roberson. O Douglas da df me mandou e-mail sobre odebrecht. Te repassei
19:25:40 Deltan  Caros, a Camargo incentivou funcionários à delação (http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-
macedo/camargo-correa-cria-programa-de-delacao-interna/ OU http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/01/1732168-camargo-
incentiva-funcionarios-a-confessar-eventuais-crimes.shtml). Acho que poderia ser produtivo que nos pronunciássemos dizendo
que se forem práticas não descobertas ainda, há potencial de acordo com grandes benefícios, para incentivar que façam
mesmo. Concordam? Ou alguém se opõe? Dou-lhe uma...
19:26:53  Robito, Sacha confirmou por email a reunião
19:26:57  amanhã
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20:15:20  10:00 horas amanhã na FT.
20:21:32  http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/delacao-de-pedro-correa-pode-subir-no-
telhado.html
20:21:52  Lauro Jardim =PGR
20:22:52  Deltan. Precisamos insistir nesse acordo, mesmo que seja somente sobre nossos fatos.
20:37:48 Roberson MPF  Shou! Cf, venha com seus apetrechos... Rsrs Serão usados de manhã e de tarde
20:39:44  Obrigado Januário. Vou ver lá
20:55:44 Deltan  Concordo
21:27:32  Caros, criei uma tabela bem simples para inserirmos possíveis mentiras de colaboradores, a fim de
termos registro histórico a fim de no fuguro, se for o caso, quebrarmos acordos. Ter o registro é algo importante para nós
protegermos o caso, especialmente no futuro e especialmente diante da rotatividade de procuradores ao longo do tempo. Peço
encarecidamente para cada um investir um tempo preenchendo, aidna que de modo bem resumido e seguindo a memória, fatos
passados
21:43:44  Caros, tive uma reunião forte com o Fábio, editor de poder. Num clima de jogo aberto nosso,
coloquei todas as reclamações, todos os casos em que a FSP nos sacaneou (inclusive o do bosta seca), disse que o clima com a
FSP está assim: sempre que há uma demanda deles, há um barata-voa aqui porque sempre achamos que vem com viés de
crítica pesada, mesmo quando não vem. Ele disse que é que o perfil é crítico etc. e eu dei uns 10 exemplos de como pode ser
crítico de modo construtivo, como p. ex. com a questão do fatiamento, com o Toffoli estar sentado sobre chambinho, com o
Congresso que não fez nada desde a LJ, com o sistema político que permite todas essas falcatruas etc. Acho que ele percebeu
que não ganham nada com a postura deles, que cria uma resistência aqui contra a FSP e que todo mundo perde com isso, nós e
eles. Destaquei a importância da imprensa e o imenso poder que eles têm, como elo que se for quebrado não permitirá
transformação etc. Falei da diversidade da equipe, do histórico de ausência de midiatismo de pessoas que atuaram em grandes
casos, da diversidade de origens, da importância da reputação etc. Tentei fazê-lo ver por nossos olhos. Enfim, foi uma longa
conversa em que coloquei muitos argumentos. Disse ao fim pra ele voltar em 6 meses e me perguntar se ainda tem barata voa
quando a folha entra em contato, e se não tiver mais é pq o relacionamento está bom rs. Jornalistas são safos, então não sei
como será, mas o clima foi bom e coloquei muitos argumentos rs... vamos ver se melhora.
21:50:32 Roberson MPF  Legal Delta, isso é bem importante
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07:54:36  Tá passando reportagem completa no bom dia Brasil com as declarações do porteiro e do
engenheiro/arquiteto.
12:15:48 Diogo  Welter conhece Alexandre sales? Promotor do Df?
12:16:44 Paulo  precisa do contato dele? ele q avisou wilton q me avisou
12:17:24 Roberson MPF  Teremos que comvesar sobre o assunto Sacha. Ele que cumpriu o BA nele
12:17:36 Paulo  pessoal vamos sair para almoçar agora (diogo a sua ficou p dps)
12:17:50 Roberson MPF  Vamos onde?
12:20:24 Diogo  Ok
12:20:52  Na programação Ta sale peper
12:21:02 Paulo  deve ser!
12:21:06  vamos descendo
12:30:04 Diogo  Tamo indo
12:42:52 Deltan  Estamos no sale peppe
13:11:00  Porra ficamos aqui esperando até agora... Sacanagem
13:24:26 Diogo  Oq houve?
14:03:32 Paulo  Kd vcs? Tamos na FT
14:07:04  Agora indo p o 5o andar. Mas Diogo acho q a sua vai ficar p dps
14:08:27 Diogo  Chegando
16:54:42 Roberson MPF  Caros, acabamos de tomar depoimento de FERNANDO MOURA aqui na FT no procedimento de
quebra. Ele reconheceu que mentiu em juízo e que tudo foi colhido na mais estrita legalidade. Precisamos nos reunir para
decidir o desfecho desta acordo até amanha. Precisarei me manifestar sobre isso em audiência
17:02:20 Paulo  ele não é réu? pode pedir reinterrogatório
17:02:32 Athayde  Boa Robinho
17:05:26 Roberson MPF  Tem mais alguns aspectos PG
17:06:17 Paulo  ele disse por que mentiu?
17:07:55 Roberson MPF  Sim
18:27:12 Athayde  Estamos curiosos aqui em SP
18:33:23 Diogo  como ta em sp?
18:43:12 Julio Noronha  Está indo bem! Avançou mais um pouco: o engenheiro da OAS que cuidava do apto confirmou que
em janeiro/14, 9 e sua esposa foram ao apto com Léo Pinheiro; pouco tempo depois, ele recebeu ordem e projeto de reforma
do apto (elevador, mudança de porta, etc.); em agosto/14, nova reunião com presença da esposa e do filho do 9, Leo Pinheiro e
cia para v o apto. Reforma única deste tipo feita pela OAS. No final da oitiva, advogado da OAS, Q acompanhou o engenheiro,
disse q não vao negar que o apto era para 9 (disse, aparentemente sugerindo, para ouvirmos certos diretores da OAS e o
próprio Leo Pinheiro).
18:43:49  Outras oitivas:
18:43:53  01 - escreventes do cartório: confirmaram que Roberto Teixeira é cliente deles e que já lavraram
muitos atos para ele lá (ficaram de levantar todos e nos apresentar);
18:44:08  02 - Gerente da Kitchens: confirmou que a OAS negociou e pagou pelos armários do triplex e do
sítio, sendo que a nota fiscal do sítio saiu no nome do Bittar, que ele nunca conheceu e nem foi à loja (do valor de 130 mil, 50
mil foram em espécie);
18:44:35  03 - Vendedores do sítio: confirmaram a venda para Bittar e Suassuna, com escritura lavrada no
escritório do Roberto Teixeira, que foi quem participou como advogado deles. No entanto, embora as vendas sejam de dois
imóveis para duas pessoas diferentes, somente o Suassuna pagou (embora na declaração de ir o Bittar tenha declarado que
pagou 500 mil). Além disso, disse que recebeu um sinal e o restante, por pedido dos compradores, "teria que ficar para após as
eleições 2010"
18:44:48  04 - Vendedor de Atibaia: confirmou relação forte entre 9 e Roberto Teixeira (9 foi padrinho de
casamento da filha de Roberto Teixeira). Ou seja, não é só uma relação cliente e advogado
18:45:04  05 - Sócios da Talento: confirmaram que foram contratados pela OAS para reformar o triplex. Já
fizeram outros trabalhos para a OAS, mas o do triplex foi a única reforma de apartamento que fizeram para a OAS.
Confirmaram ainda que um dos sócios foi à uma reunião, no triplex, no fim da reforma, quando estavam presentes Léo
Pinheiro, Marisa e Lulinha
19:07:54 Roberson MPF  SENSACIONAL!!!
19:08:00  Parabens aos desbravadores!
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19:10:19 Januario Paludo  Queremos notícias suas do moura
19:32:16 Diogo  Carlos
19:32:16  Interessante matéria sobre compliance do Hsbc e Itaú
19:32:16  Na reportagem diários secretos
19:35:35 Deltan  Gostei das novidades de hoje time!!! Essa do engenheiro da OAS foi sensacional!!!
19:39:00 Paulo  assistam ao jornal...
19:43:53 Diogo  Poiseh
19:43:53  Quem sabe da pra prender o Léo pinheiro de novo , q tal?
19:50:08 Athayde  Vamos ver o q deu na BA ontem
19:55:24 Diogo  Ah não .. Prende de novo """"""""
19:56:17 Laura Tessler  Globo news já tá noticiando mudança depoimento Fernando Moura
19:59:44  Show!!!!
20:50:00 Roberson MPF  Porra, ta passando o video do MOURA na JN
20:51:20 Athayde  Parabens pessoal
20:51:24  Top demais
20:57:20 Roberson MPF  Agora ta passando video do zelador e da faxineira do triplex dizendo que o AP é do LULA
21:01:28 Januario Paludo  O fato da oas não querer se manifestar, conforme jn, tem significado depois do que ouvimos hoje
do advogado.
21:01:42  Temos que fazer a leitura correta.
21:03:36 Athayde     
21:04:12  Ele falou 3 vezes p ouvirmos leo pinheiro
21:04:40 Roberson MPF  Opa, sera que o rapaz ta pensando em colaborar?
21:05:42 Januario Paludo  Seria muito bom para ser verdade. Acho que a busca pode ter encontrado algo que ainda não
sabemos.
21:09:32 Diogo  Prende Léo pinheiro! Prende Léo Pinheiro ! "."
22:16:16  http://g1.globo.com/jornal-nacional/edicoes/2016/01/28.html#!v/4771383
22:23:48 Roberson MPF  Tomara
23:09:24 Deltan  LJ dominou JN de novo
23:10:00  É bom estar aparecendo o MP SP. Retira força da tese da perseguição da LJ
23:23:20 Paulo  "O PT declarou q todas as doações foram legais e declaradas à justiça eleitoral" kkkkk resposta
nem tem a ver com o caso. Já tão pegando padrão
23:23:56  Parabéns pessoal. Robinho, ficou show. No G1 tem o.video com toda sua fala.explicando o
procedimento
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06:52:04 Julio Noronha  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/01/1734827-odebrecht-fez-obra-em-sitio-ligado-a-lula-diz-
fornecedora.shtml?mobile
06:58:51 Deltan  Olouco!!! Tatá te empurrou da cama Julio??
07:02:12 Roberson MPF  Essa seria uma bela de uma denúncia contra a CNO hein?! To com uma representação contra ela
que l CF me passou que fala justamente isso, utilização de outros cnpjs para fazer sacanagem. Então a reportagem faz todo
sentido
07:04:36 Deltan  /////
07:05:04  Temos que pegar esses CNPJs
07:05:16  Podem estender em SP pessoal kkkk
07:05:24  Pegar com a loja
07:06:12  O que deu em todo mundo, acordando cedo assim?
07:08:16 Roberson MPF  FT acelerada
07:08:16 Paulo  000
07:09:00 Roberson MPF  O engenheiro da CNO disse que tava de férias no período
07:09:08  Mas as obras duraram 2 meses
07:09:16  Nunca vi férias de celetista de dois meses
07:09:24  Hahaha
07:09:40  Na CNO tem recesso pra sacanagem
07:14:08 Deltan  Nah agora Vcs estão de sacanagem
07:14:12  Até o Paulo???!!!!!
07:14:24  Estou começando a pensar se estou sonhando
07:14:36  Só falta o Diogo... Ai o mundo vai acabar
07:33:48 Roberson MPF  Não, ontem teve Shed. Sem chance
09:00:04 Diogo  "
09:00:12  To aqui
09:00:24  1
09:17:16 Laura Tessler  http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/com-a-lava-jato-perto-de-lula-pt-prepara-ato-para-
defender-ex-presidente-0sg6bpx8orh5nv67klm3ur3lc
09:44:35 Roberson MPF  Caros, alguem está com os americanos?
09:45:44  Na agenda está previsto para que eu participe da apresentação deles sobre Brasken agora as 10h.
Mais alguem participará? Estava pensando se não seria melhor eu continuar aqui preparando para a oitiva do JD hj a tarde
09:47:08 Paulo  Vai atrasar Robinho. Eles pediram p mudar o horário da braskem. Fica tranquilo por enquanto aí
09:47:16  Mas precisará de alguém que conheça o caso
09:47:28 Roberson MPF  Blz, vou correndo aqui
09:47:44  Me avisa quando for?
09:50:35 Laura Tessler  Avisa quando chegar a hora da minha tb?
10:07:00 Deltan  Avisamos
12:07:32 Roberson MPF  Eu e CF estamos indo pro Zaf
12:07:52  Se alguém animar nos encontramos lá
13:07:12  Caros viajantes. Que horas vocês chegam?
13:13:00 Julio Noronha  21h
13:35:28 Roberson MPF  Amigos do front, novas good news?!
13:36:20 Julio Noronha  Sim!!!
13:39:51  Ouvimos agora a moça da loja de material de construção, q confirmou q o engenheiro se
apresentou como da Ode e o pgto vinha em malas com envelopes em espécie
13:40:36 Athayde  ////
13:41:16 Roberson MPF  Que Tsao!!!!
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13:41:20  Fecho!
13:41:20 Andrey B Mendonça ,,,,,,,,,,,,,,,,,
13:46:56 Roberson MPF  O engenheiro da CNO. Temos que pedir BA nele tb. Pegar os e-mails funcionais e pessoais. Ele
disse que tava de férias, dá pra verificar se houve pagamento de adicionais no período. Pedir registros de telefones dele,
provavelmente ele se comunicava com alguém da família LILS no período para ajustar detalhes da construção. Tb conversará no
período com os diretores da CNO que estão envolvidos no rolo.
13:47:36  Será que a CNO já tá destruindo todos os e-mails dele no servidor?
13:49:00  No afastamento do sigilo telefônico tb poderemos verificar, pelas ERBS se ele comparecia a sede da
CNO em "férias"
13:49:20  Teremos dados pelo menos até janeiro de 2010
13:51:12 Deltan  191183.pdf
13:51:12  Caros carlos Bruno traduziu a decisão Suíça. Não consegui ver é só consigo mais tarde por causa
dos americanos. Quem conseguir ver por favor compartilhe a análise
13:51:12  191185.doc
13:52:50  Animallll!!!!!!!!!!!
13:52:58  Pau neles!!!
13:53:00  Caracaxxxxxz
14:10:47 Roberson MPF  Novo interrogatório de Moura ficou para 4a, assim como 402
15:13:16  Deltan e Galvão. Parece que deu certo em Goiás. O Deltan precisa avisar Brasília que vamos
concordar com a soltura do pessoal da AG na próxima semana.
15:13:36 Deltan  OAS investiu aparentemente 320K na kitchens (email Roberto Leonel)... possivelmente tudo no ap
do Big Mac, mas teria que checar ali direitinho...
15:14:12 Julio Noronha  Sim. Já temos isso confirmado
15:14:23 Deltan  Estarei lá na terça-feira, não dá pra esperar?
15:14:30 Athayde  Temos as nfs
15:14:34  Deltan também precisa tirar o acordo do PC da PGR, ou ao menos informar que vamos fazer por
aqui.
15:14:38 Deltan  Para subsídio, qual foi a justificativa do Miller pra esperar mesmo?
15:14:42 Julio Noronha  Inclusive o extrato da kitchens com as transferências vindas da OAS
15:14:42 Athayde  E depositos
15:14:54 Deltan  Combinamos de esperar as subsituições
15:15:04  Estou saindo em férias e preciso passar as tarefas..rsrsrs
15:15:12 Deltan  Mas vou falar dos acordos para fazermos todos assinando
15:15:32  No caso da AG não. Precisamos resolver semana que vem.
15:15:36 Deltan  shou!! Bastante dinheiro!
15:16:44  Júlio e Januário. A operação Big Mac tem que ser protocolada logo. E cuidado com os dias 26 e 27
que são aniversário do PT.
15:18:08  Robinho e Júlio. A FSP tem informações sobre dinheiro da ODEBRECHT para o João Santana.
Precisam correr também com essa operação.
15:19:36  Galvão. Fiz esclarecimentos para o Moro sobre a leniência da Carioca. Veja se consegue com ele a
homologação esta semana.
15:20:42  Galvão. Não vi o material que você disse ter mandado. M
15:20:54  Mande novamente.
15:30:00 Deltan  Caros, falei com Saadi agora. A Autoridade central suíça vai comunciar a nossa sobre a decisão.
Pedi para Saadi pedir aos suíços para segurarem isso tanto quanto der, e será no começo da próxima semana (vinha hoje o
email). Chegando, ele informará o juízo. Agora que temos uma tradução preliminar da decisão (ainda que não a profissa, da
nora do CF), podemos fazer sugestões no wording e mesmo tentar sugerir redação desse email... Seria bom trabalharmos nisso
Robinho e (Paulo ou eu), pelo menos, para enviar a Vcs. CF e quem quiser mais, convidado, é claro, mas sei que em férias ou
em outras coisas... apenas me refiro a um mínimo para articular isso com segurança em relação ao caso e ao inglês.
16:22:20 Paulo  Vai ter prorrogação da temporária ou conversão em preventiva? Vara pergunta
17:07:52  CF, mandei novamente dois emails.
17:25:56 Deltan  URGENTE/FOLHA de São Paulo encaminhou e-mail perguntando se o MPF vai investigar a reforma
no sítio de Atibaia que seria de propriedade do ex-presidente Lula, e que foi feita pela Odebrecht. Ela questiona se deve ser
aberto algum procedimento? e, se sim para verificar o que? Quem deve ser ouvido?
17:25:56  Caros viajantes, orientei a não responderem. Tentei contato para confirmar, acabei de falar com
Tata, que manteve. Se quiserem algo diferente, falem com ASCOM.
17:30:56 Paulo  Quem é Bruno Scornicki? Irmão? Temos envolvimento dele?
17:36:51 Roberson MPF  FIlho do ZWI
17:37:02  Tamo investigando sim
17:37:10  Envolvido junto com o pai
17:41:11 Paulo  Opa... Ta procurando adv. Seria um bom acordo hein
18:03:08  Li a decisão Suíça. Será preciso que a comunicação seja bem coordenada com os suíços.
Precisamos enfatizar o dispositivo - especialmente para dizer que o ato de entrega permanece válido, pois a autoridade Suíça
recusou-se a pedir os documentos de volta. E que todo o processo pode ser ratificado (não usar convalidado) após
procedimento do ministério público suíço.
18:18:56 Januario Paludo  A Erika vai se manifestar pela desnecessidade da prorrogação das temporárias que vão vencer. Eu
conversei com o Igor é demais e estou de acordo. Eles vão poder para liberar no prazo.
18:19:12  Ou seja, domingo.
18:25:20 Paulo  Valeu Jan
18:31:24  Bsb resolvido, Rio Angra resolvido, PA resolvido, GO resolvido, só falta Rio copa.
18:45:55  Falta tb a ponte de manaus. Athayde viu?
19:08:04 Orlando SP  Robinho, qual foi a justificativa dele para mentir?
19:20:00 Andrey B Mendonça Uma pessoa teria perguntado sobre os netos dele na rua
19:23:20 Roberson MPF  Isso
19:23:32  Pífia
19:24:04 Paulo  Caros, recebemos aqui os advs da Mossack Brasil, da Mercedes (cidadã panamenha), do Luis
Fernando (cidadão venezuelano), da Ricardo e da Renata. (Dra. Helois Herrera, (11) 97272-6392) Ricardo e Renata já falaram
tudo que sabiam, vão mandar cópia do dep. da Renata. Renata disse que esposa do Trombeta pediu para alterar uma offshore
para outro procurador, que é alguém envolvido na LJ tb. A Milzart foi transferida para a Mossack Lexemburgo. A Murray que eles
saibam é do Ademir mesmo. Podem informar todas as empresas que ele abriu lá. Querem cooperar, mas vão aguardar eventual
indiciamento e denúncia contra a Mercedes e o Luis Fernando, pois acham que não terá material para denúncia. Etc etc aquela
conversa, pressionei etc. Abs,
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19:24:04 Januario Paludo  Diligências hoje renderam.....
19:24:52  Julio vai passar um relato daqui a pouco.
19:25:12 Roberson MPF  Sensacional!!!!
19:27:00 Januario Paludo  Bah
19:29:41 Paulo  Não é que eles queiram colaborar de verdade... Enrolaram e disseram que a maioria dos clientes
são escritórios de advocacia trabalhando para os clientes finais, que eles só fazem a parte de registro da empresa (para a qual
não precisa saber o beneficiário real), e não fazem nada de abertura de contas.
19:44:32 Deltan  Caros, acho que precisamos dar um novo nome para o caso, para se opor a Petrolão. O nome diz
muito do caso, e "Petrolão" restringe. Se não inventarmos novo nome, esse caso será lembrado como corrupção na petrobras,
quando revela uma corrupção em todo o governo. Sugiro rebatizarmos, mas precisamos de um novo nome que grude. Por
favor, façam sugestões.
19:47:12 Januario Paludo  Lavabras
19:58:36 Julio Noronha  Hoje foi bacana novamente: 01 - Granero: teria levado bens da presidência de 9 para o sítio.
Athayde já fez contato e solicitou documentos para a próxima semana; 02 - Moça da loja: confirmou q o engenheiro se
apresentou como da Ode e o pgto vinha em malas com envelopes em espécie; 03 - contadora da loja: enviará notas fiscais e
demais documentos que pedirmos (vamos requisitar por e-mail); 04 - restaurante: fizemos oitiva do administrador do
restaurante Q servia quentinha para o pessoal da obra Q confirmou Q os pedreiros Q trabalharam na obra eram de fora, e Q viu
alguns com uniforme da Ode; 05 - ouvimos o administrador da loja de materiais, pai da moça ouvida antes, Q confirmou o Q
ela disse: ode pagou, recebiam em espécie, o arquiteto igenes, Q projetou usina para Bumlai, trabalhou lá e era responsável
por comprar o material; confirmou ainda Q a filha reconheceu o engenheiro Q tocava a obra no sítio Qdo ele apareceu na TV
falando sobre o acidente na construção do itaquerao (obra da ode), falou Q a obra foi feita de forma acelerada, com vários
caminhões por dia; 06 - fomos à loja e fizemos um termo de apresentação e entrega de documentos - estamos levando dois
sacos de documentos para CWB (dentre eles notas fiscais do período - várias em nome do igenes e de compradores suspeitos);
20:02:44 Roberson MPF  Muito shou Julião! Vocês três tão de muito parabens!
20:03:08  Esses sacos de documentos vão render. Vamos analisa-los letra por letra
20:12:44 Deltan  Caracax, animal!! Temos indicativos de que o sítio é do 9 então porque: tinha usufruto; Ode fez
reforma e não vemos razão para ter feito para o Suassuna ou Bittar (mas serão pródigos em inventar). Agora, seria
interessante checar se é possível provar que NÃO É do Suassuna e Bittar... Vcs ouviram empregados? Eles dizem se o Suassuna
e Bittar frequentam ou frequentaram? Podemos checar origem do dinheiro da compra, mas eles podem ter feito compensação
(pagaram do bolso e receberam equivalente por fora). A menção ao pagamento após eleições, se Bittar e Suassuna NÃO são
doadores e seu patrimônio não foi impactado pelas eleições, é relevante. É claro que podemos construir algo, mas quanto mais
prova tivermos, melhor.
20:12:52  (pensando alto)
20:15:38 Januario Paludo  Temos que voltar para ativaria logo
20:15:38  Atinais, talvez na próxima semana.
20:16:20  Tem vários empregados para ouvir, especialmente pessoal das entregas.
20:17:36 Roberson MPF  Se precisarem de voluntário, ainda mais tratando-se de Odebrecht, to dentro!!!
20:18:16 Januario Paludo  Quem pagava era o homem da mala da ode, toda sexta.
20:19:12 Roberson MPF  Operação "homem da mala" seria um bom nome
20:34:20 Orlando SP  Próxima semana tb estou de volta e se quiserem tb pronto para fazer oitivas
22:55:36 Deltan   Viram a dona da loja de material de construção no JN?
23:23:04 Roberson MPF  Aham
23:23:32  Não quis mostrar o rosto, mas soltou o verbo
23:37:20 Deltan  Olhem isso!! "Reservado: Tenho ótimas notícias mas ainda em estudo preliminar sobre algumas
palestras da LILS pagas por Oas e NO A equipe está afundada em estudar a descaracterização da receita da LILS e jogar na
física , pois não ocorreram algumas palestras por indícios e ainda caracterizando em tese tráfico de influência pois nos mesmos
dias ou próximos houve liberação $$ bndes e a Venezuela para Oas e NO. Eles tinham a estratégia: No mesmo dia q lula ia ao
exterior por convite de governo estrangeiro é bancado por este , montaram palestra no mesmo dia e local paga pela Oas e NO.
Mas só foi no evento oficial. Não fez palestra patrocinada.!!!!!"
23:38:12  Não haver palestras seria sensacional!!
23:45:24 Roberson MPF  Seria mesmo
23:47:08  Tem mais uma suspeita que poderíamos confirmar. Lembram daqueles eventos patrocinados pela
petrobras que a TRW apresentou. Será que não vai coincidir algum com palestra do Lula?

30 JAN 16

07:45:58 Athayde  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/01/1735349-mulher-de-lula-adquiriu-barco-de-pesca-
para-sitio.shtml
11:02:40  Vazou do mpsp?
13:32:16  http://mobile.valor.com.br/politica/4416830/marcelo-odebrecht-processa-uniao-e-juiz-moro-por-
vazamentos
13:33:12  É preciso dar uma resposta. Para isso precisamos dar publicidade àquele ipl, Januário.
13:49:20 Athayde  -o esrcarnio venceu o cinismo - carmem lucia
15:56:44 Roberson MPF  Caros, acertei com o Pace de pedirmos a prisão temporária do Tripodi junto com Zwi e Santana. Ele
achou um pagamento do Zwi pro Tripodi de 17 mil. Queria pedir só BA. Mas dai lembrei ele de agregar os presentes da Engevix
e da CNO, bem como fatos da Muranno. Acho que vale bem a pena prender esse cara. Queria reforçar com os fatos que a TRW
nos forneceram (tripodao.l e e-mails). Oficio a Petro pedindo as mesmas coisas para tornar oficial o canal ou mando ver com
base no que veio da TRW? O problema maior em oficiar seria o prazo
16:50:04  Lembrando que tem que conversar com o russo. Não basta pedir.
16:52:28 Deltan  Oficia a petro Robito, pede por email
16:53:04  Ou veja com a Trench se nos autorizam usar. Não está claro se há entrega formal para uso ou só
pra fins de inteligência, pq eles têm feito apresentação e têm entregue sem ofício...
17:55:52 Roberson MPF  Blz e blz
17:56:51  Esse dai pode trazer gabrieli e santarosa. Pode ser uma chance boa de ingressar com força na
comunicação
18:17:32 Deltan  shou Robito

31 JAN 16

16:53:16 Januario Paludo  DEPOIMENTO DA RENATA citando EDSON PAULO FANTON com representante do FBP Panamá, a
quem interessar possa. IPL 5003496-90.2016.404.7000
16:53:32  192223.pdf
17:57:20 Diogo  Oi, sei que é domingo, mas veio um pedido da Globo Rio. O MP ouviu o Igor pontes semana
passada? Podemos ter informações sobre isso ou acesso ao depoimento. ;)
17:57:32  Msg da malu maza
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17:58:27  Isto eh sigilo neh
18:19:00 Januario Paludo  Sigilo
18:19:06  Sorry
23:54:12 Deltan  Dr,Deltan Pesquisei no google e o investigado Ademir Auada foco desta operação tríplex consta ter
um endereço de veraneio no Guarujá - SP e que não está relacionado no despacho do Juiz Moro como endereço de busca e
apreensão A titulo de colaboração informo para verificação Maria Inez Santos Vilela Maria Inez Ademir Auada Guarujá, Sp (13)
3351-3530 Rua C, 159 Ap 21, 11400-000
23:56:32  January, resume, please... ou indica qual é o ponto que quer fazer... tem a ver com o dissidente
DPF Fanton?

1 FEB 16

12:06:48 Roberson MPF  Caros, Pace pediu para não dar prazo nesse ipl até a deflagração da operação. Só para ficarem de
olho
12:06:48  Eproc 50050023820154047000
12:07:20 Paulo  Passa p a mairia, pq ninguém verifica o prazo q está assinando...
12:13:27 Roberson MPF  Ok
13:27:36 Deltan  Docinhos por minha conta aqui na sala
13:28:44  Robinho e Julio (Laura nesta sem também), o Bruno me passou cópia inteira do IPL do PRC. Seria
bom checar se o advogado que reclama que não ouviu os áudios não peticionou por lá. Outras petições por lá também indicarão
acesso dos advogados que se interessaram. Salvei em: L:\CRIME\Deltan\FT-procuradores\PGR - LISTA IPLs
13:29:36  URGENTE
13:29:52  "provavelmente vc já sabe disso, mas de qualquer sorte recebi a informação de que todo o back-up
das operações da OAS,entre outras coisas, as despesas de obras de apartamentos em Guarujá, se encontra em Salvador, na
Bahia em processo de destruição galopante, talvez valha a pena conferir; tb me disseram que o indivíduo identificado como
CMPF é Cesar Matta Pires Filho, e o "gordo careca" mencionado em depoimentos, segundo notícias da imprensa chama-se Paulo
Gordilho, fundador da empresa e que se afastou p atuar como prestador de serviços, foi mandado p o Canadá, Vancouver, para
ficar distante das investigações. continuem o bom trabalho'"
13:30:00  A fonte é a sub Maria Caetana
13:31:24  Muito obrigado Maria Caetana!! Toda informação é super útil no nosso contexto. Vc sabe quem
possa saber a respeito dessa destruição de documentos, ou quem poderia ser testemunha disso? É possível que sua fonte não
queira se identificar, mas se ela indicar outras pessoas que sabem disso podemos ouvi-las, sem comprometer sua fonte, cuja
identidade não preciso sequer saber. Grato Deltan
13:32:04 Paulo  Cesar Mata Pires - ex-genro de ACM, brigou com o sogro posteriormente. Paulo Gordilho - família
famosa na Bahia, secretários de Estado
13:35:36 Deltan  Caros, Douglas tem tempo sobrando para queimar. Só não pode ser algo que tome muito tempo
(semanas). Sugestões?

13:55:04  
14:22:53 Diogo  Cartel?
17:00:37 Deltan  Foi só colocar Robinho e Julio juntos e eles já conseguem prova para prender o Mister X (calma,
para quem não captou quem é, não é o big mac)
17:11:04 Paulo  Mauat saiu da LJ?
17:13:52 Diogo  ele volta em feve
17:30:34 Deltan  Caros, amanhã tenho a reunião na PGR. Já pedi indicação de outras pautas, mas como coisas
podem ter mudado renovo o pedido
17:52:35  A fonte é ultra confidencial, mas uma pessoa que fez o serviço de destruição dos discos rídigdos lá
na própria OAS!!!!
18:07:52  Caros, preciso de informações adicionais sobre o pedido de compartilhamento para fins cíveis. O
PGR não decidiu ainda se protocola, é isso?
18:08:08  Queremos que protocole de qq modo, ou que sonde o instrutor?
18:09:21 Paulo  Falei que não podia colocar esses dois juntos!!!
22:16:00 Roberson MPF  Caros, amanha está designada a segunda reunião com o SACHA. Frente a viagem pergunto se
alguém poderia acompanhar ou se devemos remarca-la?
22:24:24 Paulo  Tenho reunião mppe 14h. Posso acompanhar fim do dia, mas acho q melhor remarcar
22:24:32  Preciso da Laura comigo!
22:29:32 Laura Tessler  Acho melhor remarcar mesmo, Robinho
23:02:04 Roberson MPF  Blz
23:02:16  Vou mandar email remarcando
23:08:40  Obrigado, copiei você do email PG

2 FEB 16

00:17:00 Paulo  Blz!
00:17:00  http://www.oantagonista.com/posts/surge-uma-ilha?
utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=Postcron.com
07:05:00 Andrey B Mendonça Robinho, nada de foro Robinho?
07:05:32  Depois me diz se ele fala algo de bom da consist
07:05:48 Deltan  Opa Luquinhas acordou kkk
07:05:56 Andrey B Mendonça Hhahaha
07:06:04  Esse muleque! (((
07:06:16 Athayde  Thomas tb...
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07:06:24 Deltan  
07:06:28  Bom dia pessoal
07:06:40 Andrey B Mendonça Que coisa linda! Bom dia!!
07:07:32 Athayde  Ta linda. Nem parece o pai
07:07:40 Deltan  Thomas começou a dormir até pco mais tarde...
07:07:56  Vou colocar a irmã pra aprender com ele
07:08:08  Que horas o voo hoje Tata?
07:08:20  Meu é 10.20
07:08:24 Athayde  Estamos no portao de embarque
07:08:54 Deltan  222
07:16:00  Oi Rubens, Tudo bem? Gostaria de confirmar com a Força Tarefa da Lava Jato se forma tomados os
depoimentos de três funcionários da Kitchens que participaram da venda de mobília para o sítio de Atibaia que seria do ex-
presidente Lula. A informação que tenho é que já foram ouvidos Mario Amaro (gerente), Artur Hermogenes Sampaio Neto e
Rodrigo Garcia, vendedores. Não tem problemas falarmos em off a respeito. Eu gostaria de ter acesso aos depoimentos. O
jornal vem acompanhando o assunto. A informação que tenho é que a cozinha foi comprada pelo Fernando Bittar. Os
procuradores vão pedir explicações dele ou alguma medida como quebra de sigilo, uma vez que o valor teria sido de R$ 180
mil? Atenciosamente, Andreza Matais | Repórter | S.A O Estado de S.Paulo SCN Quadra 04 Bloco "B" nº 100 Ed. Varig Sala 1003
- Brasília - DF - 70714-900 Tel: + 55 61 3426-7800 Cel: +55 61 9333-2530 / 8175-0146
07:16:56  Para a FSP, afirmamos que não temos nada a declarar sobre o assunto. Estou mantendo posição,
ok?
07:23:20 Athayde   
07:26:00 Roberson MPF  Andreyzinho, o que ele tem de melhor a trazer é da Consist (Gleisi e PB). Fizeram o espelhamento
de HDs e encontraram umas anotações bem interessantes no sistema de controle processual do Gonçalves. Ele ficou de nós
entregar os documentos hoje, mas adiamos a reunião por causa da viagem. Seria bem bom se vc pudesse participar da
próxima, o que acha?
08:35:24 Andrey B Mendonça Otima noticia Robinho! Obrigado. Acha que vai precisar ir para o STF? Eu posso participar, com o
maior prazer. Mas se for envolver bsb, melhor conversarmos com o grupo de la.
08:35:56  Delta, vc viu esse artigo da folha de ontem? Achei interessante, embora nao saiba bem o q seja

08:36:04  
08:36:20  Atacar a raiz da corripcao
08:38:16 Deltan  Valor mínimo de reparação: montante da propina pago aos funcionários da PETROBRAS. Para o
Moro, o valor for embutido como custo das obras no contrato, e suportado pela empresa, que é vítima. Para aqueles que
fizeram colaboração, aí aplica o acordo. Confisco: O Moro tem determinado o confisco até o montante da propina, possibilitando
que os bens confiscados possam ser usados para abater da reparação mínima. Para aqueles que fizeram colaboração, aí aplica o
acordo. Em ambos os casos, o Moro tem determinado que os valores devam ir para a PETRO.
08:38:16  Opa não tinha visto
08:38:32  Valeu!!!
08:38:48 Andrey B Mendonça  
08:54:08 Paulo  Robinho, vi o email, posso fazer, mas precisaria entender o q vcs combinaram na última reunião.
08:54:20  Castor, pode fazer comigo? Fim da tarde
09:55:20 Deltan  Urgente: Dora começou a distribuir para a imprensa a decisão Suíça com um arrazoado. Luciana do
WSJ me ligou. Comentei tudo e disse que se ela me passar a decisão pode me citar em on.
09:55:39  Ela deve ter municiado e estar municiando outros também
09:56:20  PAULO, não consegui ver a sua versão da nota, mas precisamos que Vc trabalhe nela e consulte
Orlando, CF e Vlad quanto ao conteúdo
09:56:32  Estou embarcando. Consegue ver isso?
09:56:44 Paulo  Orlando e CF estão fora!
09:57:00 Deltan  Fala com Rubens e Liliana e diz que atenderemos todos que procurarem.
09:57:20  Eu atendo de BSB também à distância
09:57:22 Paulo  - Odebrecht sofre derrota na Justiça suíça- - Empresa tentava impedir o Ministério Público Federal
de usar provas suíças que demonstram que pagou propinas a funcionários da Petrobras - A empresa Odebrecht, por meio de
uma das offshores que controla no exterior, recorreu, na Suíça, contra a remessa de documentos bancários ao Brasil em pedido
de cooperação internacional formulado por aquele país. Este pedido objetivava a colaboração das autoridades brasileiras para a
apuração conduzida pelo Ministério Público da Suíça, que também investiga aquela empresa e seus funcionários pela prática de
corrupção e lavagem de dinheiro. Com o recurso, a Odebrecht almejava impedir o uso, no Brasil, dos documentos bancários
suíços que comprovam que ela pagou propinas multimilionárias, mediante depósitos diretamente feitos nas contas controladas
por funcionários da Petrobras. Contudo, o Tribunal suíço concedeu à empresa apenas o direito a um recurso interno, tal qual
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ocorreria caso o pedido de cooperação tivesse partido do Brasil para a Suíça. Com relação ao uso dos documentos já enviados
ao Brasil, o Tribunal suíço reconheceu que as autoridades brasileiras não têm nenhuma responsabilidade pelo procedimento de
cooperação remetido pela Suíça, e que os documentos não precisam ser devolvidos, o que somente ocorreria caso o recurso a
ser apresentado à decisão suíça viesse a ser julgado em favor da Odebrecht. Assim, a decisão não tem qualquer efeito sobre a
acusação criminal contra executivos da empresa, amparada em amplas provas de pagamentos de propinas no Brasil e no
exterior e do desvio de bilhões de reais dos cofres públicos.
09:57:34  podemos divulgar a nota geral?
09:58:48 Deltan  Estou dizendo que a Ode está se agarrando a qualquer vírgula errada com o objetivo de evitar
enfrentar mérito. Que a decisão não terá impacto no nosso caso. Que a decisão se submeterá a proved de ratificação e a Suíça
não pediu os DOCs de volta. Que é questão de direito interno e que se resolverá lá com a ratificação. Que a Suíça reconheceu a
boa fé do Brasil
09:59:20  Só cuidar é claro para não parecer que estamos abandonando os suíços. Estou dizendo que é
questão meramente procedimento
10:03:00  Vou falar para Vlad acionar SECOM também e deixar espertos
10:03:00  Mas para falar livremente e em on precisamos que algum jornalista nos envie a decisão que a Dora
entregou
10:03:03  Porque oficialmente não tivemos acesso
10:05:04  PG, a nota ficou ótima. Sugiro tirar apenas a parte que fala que reconheceram que o Brasil não fez
nada de errado, ou alterar, para não parecer que abandonamos eles
10:07:16 Paulo  Vou tocando Delta, com alguma dificuldade pq hj sou eu, Laura e Diogo sozinhos na FT, com
reunião com MPPE e o Sacha
10:38:52  Odebrecht já juntou a decisão traduzida nos autos da ação penal.
10:38:52  193256.pdf
10:38:52  193257.pdf
11:02:48 Diogo  posso paulo
11:08:48 Paulo  Valeu Didi
11:09:44  Andreyzinho, veja email sobre o Sacha. Vou recebê-lo hj fim do dia mas talvez seja o caso de
repassar a bola p vcs (PGR e SP), a depender do que ele apresentar p a gente aqui hj. Dps repasso o que houve na reunião.
11:17:00 Andrey B Mendonça Valeu Garoto!!

12:50:40 Deltan  
12:51:04  Da harvard negotiation school
12:51:40  Devorei no avião kkk
12:54:16  Espero que ensine a negociar com a esposa também... Rsrsrs
12:55:44  Bom dia a todos. São quase sete da manhã aqui em Vegas. Boa sorte por aí. Já há data para a
nova festa?
13:15:32 Paulo  http://www.mpf.mp.br/pr/odebrecht-sofre-derrota-na-justica-suica
13:37:19 Deltan  Vc que precisa de sorte!! Ganha um dindin aí

13:50:04 Diogo  
13:50:04  Já a fsp
14:15:12  pessoal, alguém lembra a relação do caso caso Libra (Torrealba) conosco? Parece que caiu no meu
grupo, mas eu nao me recordo sobre este tema
15:00:36 Paulo  10. Torrealba, grupo Libra (saiu notícia esse dias, que alguém postou no Telegram): pediram para
verificar se temos alguma coisa. Faz empréstimo para as filhas do Cunha, é vizinho de haras do JC em São Borja. Um dos
aviões em que foi feita reunião entre Julio, Baiano e Cunha era desse Torrealba. Eu não me recordo de termos algo na FT.
Lembrem que pelas conversas no grupo FTS ficamos de ver quem marcava com o informante, porém a notícia é que o
informante viajará nesta terça para o exterior e só retorna dia 21.
15:00:56  TORREALBA não aparece como nome de empresa (exceto algumas que não tem conexão viável),
no entanto o grande grupo LIBRA (terminais portuários, aeroportos, logistica, etc) é controlado pela família TORREALBA
(http://www.grupolibra.com.br/pg/164/principal/grupo-libra--quem-somos--conselhos-e-comites). Um que parece ser líder,
RODRIGO BORGES TORREALBA, participa como diretor, sócio e conselheiro de diversas empresas (listadas abaixo). É um
contumaz médio doador para campanhas eleitorais. Conforme extrato Radar anexo, doou em 2010 aproximadamente R$ 200
mil para PMDB e PSB, outros R$ 210 mil em 2012 para o PSB, e em 2014 doou R$ 500 mil para campanha de Dilma Roussef,
outros R$ 500 mil divididos para 5 candidatos a deputado federal pelo PMDB, e R$ 500 mil para Direção nacional do PMDB.
CELINA BORGES TORREALBA CARPI doou em 2010 R$ 40 mil para Senador do PV, em 2012 outros R$ 50 mil para o mesmo
candidato agora pelo PPS e R$ 215 mil para PDB e PSDB, e em 2014 doou R$ 500 mil para campanha de MARINA SILVA, outros
R$ 500 mil divididos para 5 candidatos a deputado federal pelo PMDB, e R$ 500 mil para Direção nacional do PMDB. GONÇALO
BORGES TORREALBA doou em 2010 R$ 250 mil para PSB, e em 2014 doou aproximadamente R$ 225 mil para campanha de
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MARINA SILVA, e outros R$ 500 mil divididos para Direção nacional do PMDB e PSB. ANA CAROLINA BORGES TORREALBA
AFFONSO doou R$ 210 mil em 2012 para PSDB e PSB; em 2014 doou R$ 500 mil para campanha de Dilma Roussef, outros R$
350 mil divididos para 6 candidatos a deputado federal pelo PMDB, e R$ 500 mil para Direção nacional do PMDB. O que chama a
atenção é principalmente os dois primeiros que fazem doações semelhantes em valor e beneficiários. Provavelmente
espremendo as demais empresas do grupo e coligadas se acha muito mais doações. A dificuldade é que muitas são SA e por
isso não identificariamos a participação societária de alguns.
15:01:52 Andrey B Mendonça Torrealba tem um emprestimo de 400 mil para a filha do Cunha.
15:02:04  parece que apenas para justificar aquisicao de apto dela
15:02:04 Paulo  Pesquise no grupo FTS que tem mais. E tem o informante, passei o contato para Orlando.
15:04:12  Grupo FTS, msgs a partir de 04/01
15:07:40  193556.pdf
15:07:40  segue decisão do juiz. suspende apenas o prazo para alegações finais, mas vai pelo nosso lado de
dizer que não há necessidade de devolver os docs
15:36:32 Diogo  ok obrigado
15:39:47  Tava pensando aqui
15:40:00  O Sacha vem pra saber a resposta sobre pq faríamos com o material dele
15:40:08  Mas não houve deliberação
15:40:28  Logo a presença dele aqui será dispensável
15:54:00 Paulo  Caros, surgiu novamente a oportunidade de a PRDF mandar para nós as investigações que eles
têm lá em face do 9: palestras no exterior, porto de mariel (odebrecht em cuba) etc. Antes nós queríamos que eles
mandassem, depois voltamos atrás e achamos melhor que ficasse por lá e a nossa ficasse encoberta. Agora que a nossa está às
claras, questiono se acham que é oportuno o envio. Lembrando que ao que eu saiba eles não têm praticamente nada lá que nós
não tenhamos, mas têm os telegramas do itamaraty que mencionam benefícios às empreiteiras e o uso do 9 para lobby.
16:17:29 Roberson MPF  E-mail Sacha: "Caro Dr. Paulo, Ok. Estaremos lá eu, o perito e meu funcionário (testemunha).
Adianto que o caso consist já está sacramentado com as evidências que aprofundamos. Praticamente fechamos toda a leitura.
Depois podemos nos reunir com o Procurador Andrey Borges e definir a forma de encaminhamento disso a SP. Na verdade, a
urgência envolve outros casos bem graves e incontroversos que aprofundamos o caminho do $$$$. Galvão Engenharia, TAM, CR
Almeida, Estre Ambiental e outros. Há conexão com o advogado da campanha de Dilma em 2014, que inclusive fraturou
honorários para o CNPJ da coligação da Presidente. São provas e informações muito fortes. Estamos preocupados de estarmos
com tudo isso. Queremos nos desonerar e comunicar as autoridades para nos sentirmos protegidos. Por favor, confirme se o
endereço é o mesmo da última reunião. Obrigado. Sacha"
16:20:04 Diogo  ok! vamos ouvi-lo entao
16:22:20 Paulo  Ideia é ouvi-lo mas já ir dando encaminhamento para o Andrey. Não dá para atropelar o pessoal de
SP né. Galvão eu sei que é o esquema PB/Gleisi tb. E o que ele quer de urgente, não somos nós quem podemos resolver, creio
eu.
16:22:32  Mas, claro, ouvir o que ele tem a dizer, especialmente sobre essas outras empresas.
19:21:19  Sacha: tem um material bom, mas a principal prova de tudo é uma planilha interna do escritório,
que vai precisar ser validada como prova (análise de metadados, cadeia de custódia etc). Além de fatos Consist, teria: - Galvão
- pagando em favor do ex-prefeito de Paranaguá, José Baka Filho; - TAM: 300 mil indicados como eleitoral (não são serviços
prestados, mas não sabem para quem foi); - Tatiane - RIC TV - 100.000 indicados para Gleisi e Osmar; - CMT Engenharia -
15000 indicados como honorários Roraima; - Associação dos Produtores de Bio Energia paga honorários em favor do Dep.
Federal Vanhoni; - um pgto da campanha da Dilma; - CGR (Estre Ambiental) paga (não sabem para quem); - Marechal (ônibus)
pagaria para Dep. Estaudal Péricles do PT. Protocolarão todos esses documentos amanhã. Minha análise é que devemos receber
para dar o encaminhamento (eleitoral etc), mas não vamos conseguir tocar aqui. Diogo já quer pegar os do Paraná rs
(brincadeira, só quer dar o encaminhamento para quem vai fazer alguma coisa, para não ficar parado). Para trazer o caso
CONSIST de volta, precisamos chegar a eles de uma maneira independente. Porém o próprio sócio do escritório investigado vir
aqui voluntariamente não me parece ser uma fonte independente. Talvez se a Galvão trouxer esses fatos na colaboração, aí sim
podemos chegar a ele. Vou suscitar com o advogado da Galvão na quinta. No mais, ele está em uma clara estratégia de defesa,
tentando imputar todos os fatos ao Gonçalves, enquanto o Gonçalves está tentando imputar os fatos a ele. Tem um office boy
com medo que precisa ser ouvido, mas não temos como fazer isso por aqui ainda. Sobre Consist e PGR, encaminhamos ele para
o Andrey.
19:25:24  Pessoal, sobre o caso Odebrecht, houve um esforço conjunto bem bacana com a Asscom.
Divulgamos a nossa nota logo após o Conjur divulgar, foram várias entrevistas e contatos, e até conseguimos alterar a
manchete de dois portais que inicialmente estavam muito desfavoráveis para nós (UOL e OGLOBO por exemplo). Vlad tentou
acertar as pontas com o DRCI. Deve sair no JN também, com info dos promotores suíços de que a prova é válida, e pedi que
mostrassem novamente toda a cadeia de contas da Odebrecht lá.
19:30:28 Laura Tessler  http://jota.info/fechar-leniencia-com-odebrecht-ultima-missao-de-adams-na-agu
19:35:24 Paulo  Acho que não tem o menor fundamento.
20:01:00 Deltan  No mínimo vamos pedir cópia para o grupo do 9 analisar
21:10:12  Caros, reunião hoje de quase 4 horas eu e Pelella. Para o contexto, achei a reunião boa. Faço
relatório mais tarde. Antes que CF desespere, questão da AG está bem encaminhada. Possivelmente amanhã autorizada a
pedirmos soltura
21:10:24  Se não, em curto prazo

3 FEB 16

09:20:00  FYI (calma, Orlando, só informando kkk)
09:20:04  Bom dia, mensagem recebida Gisela Mac Laren Ro , continuo em Londres mas ligada direto .
Quando relatei ao procurador sobre as empresas das quais te falei , disse a ele que a suposta laranja , Patricia coelho , fazia
vendas de joias de uma loja para o ex armador Ney Suassuna , que por sua vez e tio do Jonas Suassuna , um dos laranjas do
sítio do Lula em Atibaia..... Ex senador
11:28:40 Laura Tessler  JANUÁRIO, JULIO, ATHAYDE e ROBINHO, recebi algumas informações agora sobre a MOSSACK
FONSECA e o BANCO BBVA: o advogado do AGOSTHILDE MONACO me ligou aqui e informou que, segundo o MONACO, no
momento em que ele abriu a sua conta na Suiça, foi orientado a abrir uma offshore e assinou todos os documentos no Banco
BBVA no Brasil. Além dos documentos do banco, assinou também os documentos de abertura da offshore, pela MOSSACK
FONSECA. Segundo ele, AGOSTHILDE nunca teve contato com a MOSSACK ou com qualquer um de seus agentes. Todos os
procedimentos foram feitos pelo banco (inclusive a abertura da offshore). Disse, ainda, que, depois de aberta a conta, o banco
mandava, por cobrança do banco em nome da gerente Vanessa Keller, a cobrança de US$ 750 anuais, para pagamento da
MOSSACK FONSECA. Ele se ofereceu a vir aqui prestar depoimento sobre o caso e apresentar documentos relativos à cobrança
da anuidade da MOSSACK. Interessa a vcs?
11:30:04  O advogado falou que poderia vir aqui no dia 15/02, caso nos interesse
11:30:52  Fiquei de dar uma resposta a ele sobre o nosso interesse no depoimento e sobre a data possível
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11:35:55 Julio Noronha  Interessa sim, Laura! Apenas dia 15/02 temos uma reunião com a Receita, às 14h. Se puder ser no
dia 16/02, excelente
11:39:21 Laura Tessler  posso ver com ele. Ou se quiserem vcs mesmo combinarem a melhor forma, o nome do advogado
é BRUNO RODRIGUES. Tel : (21) 2252-4801 e (21) 7873-6452
11:40:40  ele quer vir antes e trazer os documentos pra tentar reduzir a multa do acordo...já falei que não
alteramos o acordo, mas ele falou que quer vir antes assim mesmo para conversar...depois traz o AGOSTHILDE pra depor
11:44:52 Januario Paludo  Temos que tomar o depoimento do barusco que é idêntico
11:49:15 Laura Tessler  quando vcs vão ouvir o Barusco? se forem ouvir aqui, me avisem que tb quero tomar depoimento
dele
13:07:19 Paulo  PGR fechou acordo com Pieruccini. Fomos avisados em setembro, passaram os anexos, dissemos
que não tínhamos objeção, mas dps não se falou mais no assunto e avisaram agora que foi assinado. Delta já fez a reclamação
com Pelella sobre isso. De qq forma, preciso de alguém para acompanhar daqui em diante, como combinamos. Diogo ou
Roberson?
13:35:20 Diogo  Este acordo específico?
13:35:24  Ou tds?
13:35:36  To a disposição para oq precisarem
13:35:44  1
13:35:48 Paulo  Este, Pieruccini. Não sei se é mais seu ou do Robinho
13:52:08 Diogo  Eu soh sei q eh da gleisi
13:59:42  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1736531-ministro-do-stf-libera-denuncia-contra-renan-
para-julgamento-no-stf.shtml
13:59:54  Detalhe q a prescrição continua correndo
14:09:20 Paulo  Gleisei, Meurer e mais 6 milhões de notas para a Camargo, tendo o dinheiro sido entregue a
Youssef. Vou colocar vc então ok?
14:12:58 Roberson MPF  Acho que tá mais pro Castor e Orlando msm. Tendo em vista a CC
14:25:08 Diogo  Ok
14:26:23  Queridos aquele meu xampu milagroso pra calvice produziu um edema na minha testa.. Nd eh
perfeito

14:26:35  

14:26:39  

14:26:39  
16:48:49 Laura Tessler  Pessoal, segue a inicial da Correição ajuizada pela defesa do Marcio Faria. Versa, em síntese, sobre
dois pontos: I) a obtenção do resultado da investigação da alegada escuta na cela do Youssef; II) esclarecimento sobre a
exceção suíça ao uso dos documentos encaminhados pela Suíça. A Ana Luisa Chiodelli pediu nossa ajuda naquele outro grupo
das FTS...então, quem puder contribuir, por favor mande as alegações/informações
16:51:12  194552.pdf
17:45:56 Orlando SP  PG, pode me colocar como o primeiro ponto de contato no caso pierruchini, deixando Diogo mais
livre para investigar e fazer denúncias
17:48:04 Paulo  Blz Orlandowski. Aproveitando, anexos do Meirelles na pasta:
17:48:04  L:\CRIME\Deltan\FT-procuradores\Acordos em negociação ou extra sigilosos\LEONARDO
MEIRELLES
18:06:47 Laura Tessler  Pessoal, Maria Emilia (PRR) ligou aqui perguntando sobre a situação do acordo do Auler. Eles estão
discutindo lá se o TRF seria a instância competente para homologar o acordo, já que não há nenhum réu com prerrogativa de
foro no TRF. Parece que discutiram o caso com o Gebran, e ele também acredita que o TRF não seria competente. Estão com
prazo aberto para manifestação. Por um lado, parece meio esquisito que seja homologado aqui em baixo quando o juiz já
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sentenciou. Por outro, é interessante se quisermos, por exemplo, fechar nossos acordos e homologar aqui na 1ª instância. E aí,
o que acham?
18:12:04 Paulo  Aproveitando, não fiquei sabendo da assinatura do acordo do Auler... January, bitte, avise sobre
essas coisas, pessoalmente ou aqui no grupo! Em tese tenho a obrigação de avisar Bsb. Além disso, qdo possível passe para
alguém digitalizar o acordo assinado, os anexos e dos depoimentos, para ficarem na pasta de acordos!
18:12:42  Quanto ao ponto, bem interessante mesmo Laura! A tese seria, o juízo de primeiro grau é
responsável pela homologação se não tem prerrogativa, ainda que a pena venha a ser aplicada por outro tribunal
18:13:56 Laura Tessler  Como, pelo que parece, o entendimento do Gebran é esse, talvez essa fosse uma boa oportunidade
para fazermos uma jurisprudência interessante para a gente
18:32:20 Januario Paludo  Sorry, achei que dom Carlos tinha feito tudo. Eu só executei os comandos de s. exa. Da próxima
vez vou conferir. Acho que a jurisprudência é legal, mas não tecnicamente correta. Por que a jurisdição encerou e o juiz não
pode rever sua própria sentença.
18:33:12  A não ser que se adote a tese da vinculação do juiz ao acordo. Aí nós passamos a aplicar a pena.
18:43:27 Paulo  Tranquilo Jan! Vc pode tudo! haha
18:45:24  Material do Sacha Heck protocolado hj, gravado em: L:\CRIME\Deltan\FT-procuradores\Acordos
em negociação ou extra sigilosos\SACHA HECK
19:15:57  Caros, PRR4 sugere curso sobre LJ, para servidores, procuradores e servidores do Tribunal. Já
disse que tá um pouco difícil para nós, mas que poderíamos pensar num curso menor, de um turno ou um dia. O que acham,
vale a pena? Quem o voluntário?
19:33:16 Roberson MPF  Caros, imaginem a seguinte situação: engenheiro bambambam da Odebrecht, daqueles que
constrói estádios e tal (inclusive do curintia, mano), vem pessoalmente até Atibaia, numa modesta loja de ferragens, compra
pessoalmente material de construção, por seis vezes, manda entregar na chácara do lula (justamente no último mês da
presidência do homem) e pede que as seis notas sejam emitidas em nome de arquiteto do Mato Grosso que prestava serviços
para a São Fernando (amigo do Bumlai). No meio de tudo isso a Odebrecht tenta fazer cadastro na loja, o qual não é aprovado
por restrições no Serasa. Pois então, podemos dizer que isso aconteceu, e o melhor que temos prova disso. Hoje foi
sensacional. Conseguimos a redução a termo do depoimento da caixa da loja que disse tudo isso e ainda reconheceu o
engenheiro da CNO por fotografia com 100% de certeza! Apreendemos as notas com recibos. Detalhe, esse é o engenheiro que
disse estar de férias no período na reforma. Querem mais? Achamos mais uma nota, da própria CNO, no mesmo período, nesta
loja em Atibaia.
19:34:36 Laura Tessler  massa!!!!!
19:36:08 Athayde  ,,,,,,,,,,,
19:37:10 Paulo  show galerinha!!!
19:37:34 Andrey B Mendonça ,,,,,,,,,,,
22:03:44 Diogo  Boa ,
22:03:56  Galvao, eu posso dar a aula q sempre dou
22:04:00  Acho q Robinho tb
22:11:19 Roberson MPF  Posso tb PG
23:46:13 Paulo  Show nossos profs

4 FEB 16

00:09:24  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1736715-e-um-terco-sp-um-terco-nacional-e-um-terco-
aecio-diz-delator-sobre-furnas.shtml
00:33:00 Deltan  Estoy fuera
00:35:24  Seria bom firmarmos isso. Da para desenvolver, embora forçado, porque o juiz da execução, se
houver prisão, é estadual, e sem prisão é outra Vara. Mas, de novo, pragmaticamente é bom e dá para desenvolver, inventando
rs
00:36:30  Caracaxxx animal Robito!!!!
00:36:35  Shou!!
00:39:36  Super representarão lá. Laura e Julio, acho que é construtivo para a vida profissional de Vcs se
derem umas aulas às vezes também. Força à reflexão sobre o que fazemos por vezes no automático. Fica o incentivo. Não
deem bola para as reclamações de CF e Orlando rs
00:41:00 Orlando SP  Reclamo sim
00:43:24  Diogao, porra, parei no Paraguai e trouxe uma cx deste shampoo para vc. Bem q percebi algo
errado nos últimos tempos. Faça tb uma consulta no neuro!!
00:44:08 Deltan  Kkk
00:44:44 Orlando SP  Acho q Mauat tb usa
00:45:16 Deltan  Do jeito que ta indo, estou achando que esse povo em missão vai voltar com o alvo na gaiola...
Devem estar comendo só no MacDonalds, número 1
00:46:04 Orlando SP  E bebendo Brahma
00:46:45 Deltan  Kkk
00:47:33  Olhem a jogada do Moura: ele vem e fala do Aecio em juízo (furnas). Agora, se quebrarmos o
acordo, vai parecer que é porque ele falou do Aecio
00:47:41  Procede que ele não tinha falado do Aecio?
00:52:46  Laura nossa reunião que estava para o dia 29 foi adiada para quando?
00:53:16  Foi Vx quem falou com a PF semana passada, certo? Pergunto pq não vi na arena a
00:53:18  Agenda
01:34:56 Laura Tessler  Não ficou agendada pra nenhuma data específica, Deltan.
01:38:23 Orlando SP  Vamos dormir pessoal pq amanhã Deltan tem de estar 8 hrs na FT sob pena de me pagar um
jantar
01:38:47 Laura Tessler  No outro interrogatório, tinha falado que Furnas era do Psdb (ou Aecio). É essa parte ele sabe de
"ouvir dizer", pois teria sido o Silvinho quem participou da reunião e relatou a ele
01:45:56 Roberson MPF  Tá se agarrando no que pode agora que viu que colaboração não é brincadeira. Acho que não tem
como esse acordo sobreviver. Perdeu total a credibilidade.
07:41:24 Deltan  Opa
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07:42:01  
07:42:24  Tenho palestra agora e pau
07:54:40  Jerusa inn

07:54:44  
07:55:12 Januario Paludo  Segunda nós combinamos a operação do Robson e Diogo para dia 15.
07:56:08  Boa notícia da Jerusa
07:56:28 Deltan  Mas Vc continua Jan
07:56:40  Qual op?
07:56:48  A do Pace e Rob?
07:56:56 Januario Paludo  Isso
07:57:16  E a de santo
07:58:04 Deltan  A que vai exumar o ex-prefeito?
07:58:12  Podia chamar exumação kkk
07:58:32 Januario Paludo  ☠
07:59:40  Enterro dos ossos
08:00:16  O ruim vai fazer o moro ir trabalhar no carnaval
09:24:21 Orlando SP  Mesma foto da semana passada. Já não caio nesta pegadinha
09:26:16 Paulo  Pior q é mesmo. Olha o mesmo toblerone na mesa
09:28:24 Orlando SP  Boa PG!!!!! Como teve fraude, incide a multa pior q a da receita... Então, vai pagar para todos da
FT
09:49:24 Diogo  Dia 15/2 não dará tempo
10:10:20 Laura Tessler  Robinho/Welter, estou separando material relativo a Odebrecht para mandar para os regionais,
caso haja HC no carnaval. Alem da manifestação do Deltan sobre a decisão Suíça, vai também a nova denúncia e a decisão que
decretou a preventiva na nova ação. Tem algo que vcs achem bom mandar tb para ajudá-los?
10:20:44 Roberson MPF  As alegações finais você ta mandando Laura?
10:22:44 Laura Tessler  Posso mandar tb
10:41:44 Diogo  Fecharam a rua da santos Andrade
11:25:40 Paulo  Laura, nos anexos e depoimentos da colaboração ele sequer mencionou o Aécio ou Furnas,
correto?
11:26:08 Laura Tessler  não sei...teria que ler de novo
11:26:44 Orlando SP  Alguém pode me enviar a última versão da manifestação de Deltan a respeito da ode?
11:40:00 Deltan  Fiquei esperando sua ligação
11:55:12  Não tá pronta ainda, Orlandinho
11:55:52  Hoje desenvolvo bem
12:05:44  Laura e PG, almoçamos aqui hoje, certo?
12:05:56 Laura Tessler  sim
12:06:04 Deltan   
12:08:00 Orlando SP  Deltinha, o prazo é hj, certo?
12:10:40  Falei hj longamente com Marco (suíço). Já não tenho dúvida de q Saadi está boicotando -ou
tentando boicotar - o JIT. Já conversei com CB sobre isso para neutralizarmos a ação dele. Vlad está de férias na Itália. Depois
atualizo tds. Só para saberem. Sigilo
12:22:04 Deltan  Sexta (3d)
12:22:16  Madre Teresa do Guarujá

12:22:16  
12:22:36   
12:22:48  Querem saber de tudo
12:24:04 Orlando SP   
12:39:56 Paulo  Não precisamos mais da Jerusa
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12:40:08  
12:53:08  MOURA: conversei com SB hj a respeito do Aécio/Moura. Alguns colegas de BSB ficaram
interessados no depoimento do Moura na parte do Aécio. Porém, eu e ele concordamos que não serve para instaurar um IPL por
lá (ouviu dizer de terceiros). (alguns colegas reclamaram que não sabiam do acordo, mas esse não estava na minha lista dos
que eu não tinha passado, e ademais foi amplamente publicizado na imprensa desde setembro do ano passado) De qq forma,
disse que vamos em cima do Dimas. Athayde já tem quebra pronta, por conta de recebimentos dele de 2008, da Engevix. Daí
quem sabe conseguimos retroagir a investigação para a época de Furnas. Antunes também fala desses pgtos a Furnas, mas não
faz ligação direta com o Aécio.
14:03:08  Caros, há algum acordo em negociação no momento, com exceção dos acordos em negociação
com a PGR? Na minha mente, apenas Auler e Carlos Alberto Pereira da Costa estavam pendentes. Correto?
14:20:58 Roberson MPF  PG, a Fernanda me disse que o advogado da KEPPEL está ai. Tinha combinado com ele na semana
passada que eles levantariam todos os documentos das contratações da KEPPEL com o ZWI (no brasil e no exterior), emails,
documetnos de pagamentos, etc.  Na vdd não tinha pedido a ele que nos remetesse esses documentos antes de agendar a
reuniao para a oitiva do representante da Keppel
14:21:36  Digo tinha agendada dele apresentar esses documentos, para que nos pudessemos analisa-los e
agendar a reunião com o representante da KEPPEL
14:22:16  Você pode conversar com ele?
14:25:16  Acordo da HOPE, ainda em negociacao com o Mestieri
14:53:56 Paulo  Só li sua msg dps da reunião, mas foi o seguinte: 1. Trouxeram contratos, notas fiscais e emails, 7
pastas. 2. Pediram para a oitiva ser no dia 18/02 ao invés do dia 16/02. Sugerem trazer Gilberto Israel, Diretor Comercial, que
está na empresa há mais tempo que o Presidente, que é inclusive cingapurenho. 3. Fiz toda a lenga-lenga sobre importância da
investigação interna etc, possibilidade de identificarem red flags, efeitos disso para potenciais punições e acordos etc. Os
advogados me parece que ainda não têm certeza sobre o que ocorreu na empresa. 4. Perguntei por que precisaria de
representante comercial no Brasil, mas disseram que era como uma consultoria e que também ajudava nos contratos com os
fornecedores nacionais para cumprir as exigências de conteúdo nacional (informações internas da companhia). 5. Pedi para
apresentarem informações sobre todos os pagamentos realizados, inclusive no exterior se houve.
15:06:26 Roberson MPF  Muito obrigado PG! Com relação ao item 2, pode ser sim. Com relação ao 3, sinalizei para eles na
ultima reunião da importancia da empresa tomar a iniciativa de trazer os documentos (preparando para uma possivel leniência).
Com relação ao 5, já tinha pedido a ele no ofício e pessoalmente na semana passada os pagamentos no exterior e também
todos os emails trocados com ZWI. Acho que eles tão enrolando. Seria bom fazer uma intimacao rápida do adv ai, para ele
apresentar até o dia 12 esses documentos. Para nos irmos nos preparando. Mais importante ainda tendo em vista que a
operação envolvendo o ZWI ocorrerá antes do dia 18, provavelmente.
15:29:53  PG, pedi para a Fernanda fazer um ofício com o seguinte teor:
15:31:36  Cumprimentando-o, com base no art. 8º, IV, da Lei Complementar nº 75/93 e para instrução dos
autos em referência, notifico Vossa Senhoria para que apresente, impreterivelmente até o dia 11 de fevereiro de 2016: a) cópia
de todos os contratos firmados entre a KEPPEL FELS e ZWI SKORNICKI, no Brasil ou no exterior, diretamente ou por empresas
por ele representadas ou apresentadas; b) cópia de todos os e-mails que tenham sido trocados entre empregados ou
representates da KEPPEL FELS com ZWI SKORNICKI ou representantes de suas empresa; c) comprovantes de pagamentos
efetuados a ZWI SKORNICK ou as empresas por ele representadas, no Brasil e no exterior; d) dados cadastrais de todas as
empresas representadas ou apresentadas por ZWI SKORNICKI que tenham sido contratadas pela KEPPEL FELS, no Brasil ou no
Exterior, ou que tenham recebido em nome dele; e) relação de representantes da KEPPEL FELS que trataram com ZWI
SKORNIKI e/ou foram responsáveis por sua contratação e/ou acompanhamento de seus contratos; f) relação de telefones e e-
mails através dos quais a KEPPEL FELS contatava ZWI SKORNIKI ou outros representantes de suas empresas;
15:32:12  Para obtermos tudo o que der antes da deflagraçao
15:32:32  Agradeco se puder assinar ai.
16:12:36 Paulo  já assinei! mas a oitiva deixo p vcs marcarem ok?
16:16:04 Orlando SP  URGENTE: precisará de terceirizados no carnaval. Lembro que se não precisarem, o serviço voltará
na quarta-feira após as 12 horas. Respondam com urgência quem precisar.
16:24:19 Deltan  Planilha das mentiras de colaboradores, para diogo, mas todos por favor preencham
16:24:19  L:\CRIME\Deltan\FT-procuradores\Acordos em negociação ou extra sigilosos
16:30:20 Roberson MPF  Meus queridos, notícias boas do dia:
16:31:55  1) Fechamos na investigação do ZWI/CNO uma corrupção internacional da CNO na Argentina,
secretario de transportes do governo Kirchner, obra da CNO, ofshores de sempre
16:32:32  Agora a notícia muito boa:
16:33:12  2) Acabamos de obter uma prova documental (msg Leo) para deixar o caso LULA e de sua turma
alem de qualquer duvida possível (não razoável)!

16:33:40  
16:34:20  Velocidade 1000000000 do créu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16:34:28 Paulo  show Robinho!!! engraçado que o cara da época me perguntou de msg do leo pinheiro hj!!
16:35:04 Laura Tessler  sensacional!!!!!
16:37:44 Diogo  Xi
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16:37:48  -
16:38:34 Roberson MPF  Simplesmente, fechou, de forma documental, as duas sacanagens: Atibaia e Guaruja.
16:38:42 Diogo  Vamos prender o Léo pinheiro de novo
16:38:54  Prova eh fortíssima
16:39:08  Acho q agora da pra pensar na festa
16:39:20  Pra mim eh o suficiente
17:04:54  qual eh a fonte?
17:05:08  celular do leo pinheiro?
17:06:08 Julio Noronha  Sim
17:07:24 Orlando SP  Rapaz, com isto dá para prender e jogar a chave fora
17:07:32 Diogo  po, como nao vimos antes?
17:10:16 Roberson MPF  Cara, sei lá. Sei que tamo muito, mas muito bem agora.
17:10:48  COm isso, mas as provas testemunhais e docs que já temos fazemos miseria!!!!!!!
17:11:08  E mais, em 5 min novas boas noticias....
17:11:20 Julio Noronha  Casa caiu total
17:57:57 Paulo  195303.mp4
17:58:52  Caros, como eu falei, a PGR resolveu não trabalhar por duplas, mas sim designar cada feito para
um relator e um revisor (?!?). A tabela está na pasta abaixo, e posteriormente vamos receber algo mais detalhado:
L:\CRIME\Deltan\FT-procuradores\PGR - distribuição interna
18:02:08  Como primeiro resultado da conversa que Deltan teve com Pelella, resolveram separar as pessoas
do coordenador e do ponto de contato, que passará a ser a CAROL RESENDE. Por um lado, a medida é boa para nós, pq Carol
vai ter mais tempo de dar atenção às nossas demandas. Por outro lado, acredito que Carol terá imensa dificuldade em recolher
e distribuir informações internamente, tendo entrado no grupo há pouco tempo e não sendo a coordenadora (algo como eu
sofro por aqui rs).
18:39:04  Cara eu vou pedir uma indenização pelo que eu sofro por essa FT viu: Estadão / Direto da Fonte,
Sonia Racy, hoje. ‘Cara nova’ para explicar ação do MP Sonia Racy 04 fevereiro 2016 | 01:20 O escolhido para falar sobre a
decisão, na Suíça, que considerou ilegal a transferência para o Brasil de documentos referentes à Odebrecht – porque a Justiça
local ainda não havia aceitado o pedido feito pelos investigadores brasileiros – foi o procurador Paulo Galvão. Segundo se
apurou, o MPF colocou uma “cara nova” para lidar com o problema. Galvão faz parte da Operação Lava Jato há muito tempo
mas nunca foi porta-voz.
18:41:36 Laura Tessler  Hahahahah
18:42:36 Julio Noronha  Hahahahaha
18:42:40 Roberson MPF  Carinha nova
18:42:48  Deveria agradecer pela propaganda
18:42:56  Vai chover mulher
18:46:49 Deltan  Caros, depois leio as msgs, estou indo. Colo aqui a manifestação no caso Ode, para impressões e
críticas. Tá um pouco didática demais, talvez (o primeiro parágrafo de cada item, talvez, seja o caso de tirar, quando reviso os
pontos já passados), mas preferi pecar pelo excesso nesse ponto. Cortar é fácil.
18:46:57  195327.odt
18:47:24  Andrey, se puder, em especial, dá uma olhada please... tenho certeza de que nosso geninho terá
boas sugestões
18:52:36 Andrey B Mendonça rsrsrs. Vou olhar. Se puder ajudar será um prazer
18:53:24 Paulo  Pessoal, o Gilberto Carvalho, homem forte de Lula, já deu entrevista praticamente reconhecendo
que o Lula ganhou isso tudo de presente mesmo, mas querendo dizer que não teria problema por ele ser ex-presidente e por
não haver nenhum indício de benefício para as empresas... Estratégia meio suicida
18:59:51 Julio Noronha  Mas, ele já foi confrontado: ganhou o presente tb enquanto presidente (a reforma começou no fim
de 2010, enquanto ainda era presidente)... Gilberto Carvslho ficou sem resposta...
19:01:00 Deltan  Vou ver mais uns livros à noite, mas acho que o principal, quanto a linhas de raciocínio, está na
peça...
19:20:32 Diogo  Gilberto Carvalho Ta no meu radar 3
19:42:23 Paulo  Dei uma olhada rápida pq estou correndo p viajar amanhã. Excelente, como de se esperar. Só
apontei alguns itens em que a narrativa está exagerada ou desnecessária. Por fim, acho importante um tópico abordando qual o
âmbito de cognição da decisão suíça no futuro recurso da Odebrecht, explicitando que não há a menor expectativa de que o
reurso virá a ser provido, em razão de as condições substantivas da cooperação estarem atendidas.
19:42:31  195344.odt
20:06:42 Deltan  Caracax, que shou!! Dá pra denunciar quando? 30 dias da nova fase? Prender Zwi e novo ônus na
Ode seria demais
20:07:00 Paulo  André Esteves: Bsb não tem mesmo nada para compartilhar (só o que já está na denúncia), então
o que formos fazer será com o que temos por aqui mesmo.
20:07:36 Deltan  hahaha animal!!!!
20:08:44  Mais???
20:09:16  Trancar Leo Pinheiro e dá pra começar a pensar em trancar outra pessoa também
20:09:36  195362.mp4
20:10:55 Julio Noronha  Granero: escritório do Reale, contratado para responder nosso oficio, ligou e disse estar
preocupado com a repercussão, mas disse Q nosso pedido "deu positivo" e Q entregarão pessoalmente os documentos em SP
20:11:32 Athayde  Pessoalmente em CWB na quinta, pos carnaval
20:12:23 Deltan  Carinha nova, bundinha de bebe kkkk propaganda grátis!!
20:12:27  Essa entra no crédito rs
20:13:04  encurralados
20:13:54  195372.mp4
20:14:52  Shou Paulete!!
20:15:16  E hoje Diogo fechou Silvinho!! Esse caso vai bombar
20:18:00  O que é isso?
20:19:12 Athayde  A Granero fez a mudanca do 9 Palacio do Planalto para os enderecos particulares dele. Parte da
mudanca foi para o sitio
20:20:12  É o que a adv deixou a entender no tel
20:23:24 Paulo  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/mp-apura-se-mudanca-de-ex-presidente-lula-foi-para-sitio-
de-atibaia
20:37:00 Deltan  shou
21:26:56 Diogo  Silvinho recebia mesada da utc e oas direto na conta da empresinha de fachada dele
21:33:00 Januario Paludo  Muito bom.!!!!!'
21:35:31 Julio Noronha  Maravilha!!!
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21:44:44 Roberson MPF  Shou de buela
21:56:31 Deltan  Olhem só, oportunidade pro pessoal da FT Lava Jato falar: a IAP está procurando interessados em
apresentar paper ou proferir palestra na próxima Conferência, em Dublin. Prazo para manifestação de interesse: até 28 de
fevereiro. Segue em anexo o formulário.
21:56:31  195513.pdf
21:56:31  Tema: The Prosecutor and the Investigator"
21:57:08  Só estou encaminhando
22:24:44 Diogo  Legal
22:24:52  Pra qts?
22:27:04  Qts procs podem ir?
22:41:08 Deltan  Vamos ver se há outros interessados. Prov terá que pagar passagem do bolso, se a IAP não pagar.
De qq modo, eu não me candidato. Só não vai ser preso lá por pegar a filha do sheik
22:43:00  Quem for fazer alteração ou sugestão na peça da Ode, destaca por favor, como o Paulo, porque
também estou trabalhando no texto (lendo alguns textos, como do Cabral)
22:43:04 Paulo  Não tem vagas reservadas, tem q apresentar o paper ou a proposta é ver se vai ser selecionado
22:48:04 Diogo  Dublin eh Irlanda eu acho q não tem sheik
22:51:28 Deltan  opa confundi com dubai kkk
22:52:04  então, lá, pode pegar a filha do sheik árabe fazendo turismo
23:44:28 Diogo  Boa
23:44:36  Pegarei *
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00:53:28 Deltan  Segue peça Ode, atualizada, com supressões indicadas pelo Paulo, e com acréscimos das leituras
noturnas (Cabral, Gabriel, Badaró e Feitoza)...
00:53:52  195596.odt
01:13:58  http://exame2.com.br/mobile/revista-exame/edicoes/1106/noticias/a-justica-sozinha-nao-vai-
acabar-com-a-corrupcao?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
01:14:20  Propondo anistia daqui a algum tempo
01:14:52  Com um novo marco zero
02:41:20  Pelo jeito estão animados... Rsrsrs...
03:46:57 Januario Paludo  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1737051-lula-e-aconselhado-a-admitir-que-reforma-
de-sitio-foi-um-presente.shtml
03:49:48  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1736752-testemunhas-indicam-que-consorcio-fez-
obra-em-sitio.shtml
03:55:04  http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/02/04/mp-apura-se-mudanca-de-
ex-presidente-lula-foi-para-sitio-de-atibaia.htm
09:14:44 Deltan  Caros, agora que temos denúncia, temos que pensar em pedir prisões e articular isso com outros
órgãos
09:15:16  O pedido da OAS para que o zelador não falasse é razão clara para prisão
09:16:12 Julio Noronha  Delta, ouvimos o engenheiro q teria dito isso e ele fez questão de falar sobre o episódio e
desmentiu
09:19:52  O Gordilho, Q trocou aquelas mensagens com o Léo Pinheiro, foi ouvido e mentiu descaradamente;
ele era o diretor da OAS mais próximo do Léo Pinheiro e pode ser um bom alvo tb
09:40:36 Deltan  Julio, estou te enviando o arquivo da BA com minhas anotações. Pouquíssimos detalhes a mais,
nada de maior relevância. Imagino, contudo, que tenhamos que, agora, intensificar diligências, além de Vcs provavelmente
incluírem o conteúdo que coletaram...
09:43:23 Januario Paludo  http://www.istoe.com.br/reportagens/445931_CONEXAO+ARGENTINA
09:44:12 Julio Noronha  Valeu, Delta! Vamos adaptar com os achados desta semana e preparar todas as cautelares, para
entrar com todas ao mesmo tempo na semana pós carnaval: quebras bancária, fiscal, telemática, sittel e BA. Preparar a
operação "amigo secreto", pensando para o dia 24...
09:46:08 Deltan  Realmente, nos EUA, presidente e primeira dama podem reter presentes domésticos que recebam.
Contudo, eles devem declarar o recebimento num relatório anual parfa o Departamento de Ética Governamental e devem pagar
tributos incidentes sobre o valor dos presentes: https://www.reagan.utexas.edu/archives/reference/gifts.html#_ftn2
09:46:44  Se podem durante mandato, poderiam depois...
09:47:08  No Brasil é diferente, pq durante o mandato há vedação expressa (código de ética da alta
administração pública)
09:49:04 Julio Noronha  Boa!!! Como o Athayde pediu tudo para a Granero, possivelmente conseguiremos saber os bens
que ele levou
09:49:16 Deltan  Além disso, se fosse um presente lícito, não haveria por que escoder... e tem a reforma que
começou quando era presidente, aparentemente... Mas queria desenvolver mais argumentos...
10:01:52 Laura Tessler  Muito bom!!!!Poderia ser esse mesmo o nome da operação!!!
10:05:20 Januario Paludo  Alguém pode assinar o parecer para soltar o Ademir e Nelci. Já está pronto com o Arthur.
10:08:50 Laura Tessler  Posso assinar...chego daqui a pouco na FT
10:10:36 Januario Paludo  Obrigado.
10:11:40 Diogo  Esta do "presente" eh uma estratégia interessante
10:12:12  Pois como ele te fora do cargo , eles pensam que não conseguiremos vincula lo a nada
10:12:44  Por isto precisamos de im colaborador q vincule ele a roubalheira de petro
10:13:00 Paulo  presente é um whisky, uma caneta, no máximo um relógio... não uma reforma, ainda que fora do
cargo!!
10:13:20 Diogo  Eu concordo
10:13:45  Mas tecnicamente precisamos vincular este presente a alguma contraprestação
10:14:04 Julio Noronha  E a reforma começou e foi paga Qdo ele ainda estava no cargo
10:15:24 Athayde  Fora todo o esquema para ocultar o presente acompanhado de negativas publicas
10:18:35 Roberson MPF  Essa versão de presente é absurda. Ninguém recebe "presente" de mais de 1 milhão de reais
10:19:08  Tomara q ele adote essa versão. Facilitará nossa vida
10:20:08 Laura Tessler  Pois é. se fosse presente lícito, teria assumido publicamente na primeira oportunidade...agora essa
desculpa não vai colar mais
10:22:12 Roberson MPF  Melhor ainda se ele falar que era contratado para palestrar de presente, que as doações para o
instituto eram presentes para ele. Que as propinas da Petro que as construtoras repassavam a Vaccari eram presentes para o
partido.
10:24:16 Athayde  Kkk
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11:01:44 Deltan  Laura, segue ata do STJ com calendário de HCs. Vc analisa, por favor, e fala eventualmente com os
colegas?
11:02:04  195760.odt
11:02:32 Laura Tessler  vejo sim. pode deixar
11:03:25 Deltan  Ops, desculpa, não é a pauta, mas apenas a escala das sessões
11:03:33  Bom Vc ter, de qq modo
11:04:12 Laura Tessler     
11:57:52 Athayde  Pessoal, eu e julio vamos almocar. Chegamos ai 12:20. Esperam?
11:58:44 Laura Tessler  espero se vcs contarem todas as novidades daí!!!
11:59:08 Athayde         
12:22:40 Orlando SP  Deltan, mandei minhas sugestões da manifestação da ode por e-mail
14:00:28 Paulo  CF, as missões que me passou foram todas cumpridas, com exceção da homologação da Carioca
(que depende do homem mas cobrei). Agora deixo como missão para vc (só retorno dia 15): 1 - impreterivelmente na semana
que vem, analisar o acordo da CGU com a Borghi; 2 - opcionalmente ver o acordo com o Safra (este pretendo assinar na
semana seguinte); 3 - ver NT da ANPR sobre leniência. (mandarei novamente em seu email os três arquivos)
14:19:40 Diogo  vc ou vcs?
14:22:45 Paulo  Missão para o CF, porém opinião de todos será bem vinda!
14:28:00 Januario Paludo  No caso da carioca o moro pediu para justificar a multa.
14:28:37 Paulo  Isso, CF justificou
14:38:40  CGU: Precisamos fazer uma reunião. De preferência para eles em Bsb, pois estão sem orçamento
para viagem. Poderia ser na semana de 15 a 19. Eu, CF, quem mais? Odebrecht pediu reunião, mas o caso - coincidentemente
ou não - não ficou com o Marcelo Vianna, que é o cara que tem sido ponta firme conosco. Pedi para passar o recado que temos
interesse em participar. Sobre sermos notificados em todos os casos, ele se mostrou em princípio favorável mas querem
entender o que acontece se nós formos contra (apenas deixamos de participar), e deu a entender mais uma vez que gostariam
também de trabalhar em conjunto com os nossos acordos.
16:50:46 Deltan  Se formos contra, o pau come
16:51:04  CF neles!!
17:01:30 Diogo  vcs conhece este adriano?
17:01:38  A delação de Adriano Fernando dos anjos, empreiteiro paranaense que fez obras no sítio de atibaia,
é lava jato ou MP de sp?
17:04:24  anexo o pedido de prisao
17:04:28  196039.pdf
17:43:51 Deltan  Caros, para ciência, os DPFs não responderão mais uma estagiária, porque ela foi meio, digamos,
incisiva ao solicitar infos (a Tais). Quando for para cobrar algo já recobrado e que não veio, talvez a melhor alternativa seja nós
mesmos pedirmos, ou assessor ligar. Diplomaticamente, não temos problemas, tudo resolvido
17:53:04 Paulo  Vcs tem alguma investigação envolvendo contratação da Petrobras no ES? Tecno Engenharia?
18:05:24 Diogo  se referia ao q deltan?
18:08:16  eh minha estagiaria, mas nem lembro de ter solicitado que ela pedisse algo pra PF
18:14:12 Paulo  Olha o q o castor tá ensinando haha
18:14:40  A menina parece uma boneca nas fotos e fica mal educada assim

18:16:28 Julio Noronha  
18:16:52  Prezados, para a próxima semana não há audiências marcadas. No entanto, para a semana
seguinte (após o carnaval), há uma audiência marcada: 01 – 17/fevereiro – quarta-feira: a) 10:00 – 5045241-
84.2015.4.04.7000 (JOSÉ DIRCEU) – 01 testemunha do juízo – LAURA;
18:17:32  Além disso, neste fds, eu ficaria no plantão. Mas, o Robinho gentilmente trocou comigo! 444
18:17:48  Vou avisar à assessoria tb
18:56:28 Paulo  Castor, crédito do bndes à empresa do Bumlai vai ficar com a gente?
21:30:20 Diogo  Em princípio teríamos q aprofundar
21:30:32  Pq tem outra investigação sobre o tema?
21:39:08 Paulo  Eles estão criando um gt/ft para tudo do bndes. E tem um icp desse caso parece
22:03:40 Deltan  Turma do terremoto: não esqueçam da info que recebemos de sub dizendo que houve destruição
de HDs dentro da OAS há uma semana... estou tentando obter mais infos. Isso também ajudaria na prisão
22:06:08 Julio Noronha     
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02:39:30  Mensagem do Moro:É bom vcs procurarem o juiz da eletronuclear pois tem prisão do otavio la e ele
ficou contrariado pels domiciliar sem consulta a ele.
08:05:33 Deltan  Falamos com Moro ontem noite. De q horas é a msg?
08:08:52  Laura, Moro topou homologar em primeira instância o Auler, mas quer saber as condições e
ganhos. Luz amarela: ele será pelo jeito exigente para homologar. Vcs sabem em linhas gerais ganhos? Se souberem, adiantem
ou enviem aqui que adianto a ele, para ver se nao é o caso de conversa pessoal com ele por quem negociou o acordo (foi Vc,
CF?)
08:39:08 Andrey B Mendonça Pessoal, hj tem uma tira da folha, ao lado da reportagem do sitio, que diz que doacao nao seria
ilicita em si. Ouvem o isento mauricio zanoide (irmao othon zanoide) e outra pessoa. Seria bom vcs chamarem a atenção da
folha, ate pq deveriam ter ouvido vcs (alem do absurdo da tese, pois da a entender que nem improbidade seria).
08:40:45  Olha so: http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1737418-reforma-em-sitio-feita-por-
empreiteiras-por-si-so-nao-e-ilegal.shtml?mobile
09:19:00 Januario Paludo  A questão da improbidade tem a ver com a prescrição. Já passaram 5 anos.
09:19:48  Mas sempre podemos pedir a indenização.
09:35:40 Andrey B Mendonça Verdade Januario, se nao houver crime ja estara prescrito. Mas o pior eh dar a entender que
seria um nada jurídico.
09:41:28 Januario Paludo  A reforma foi pedida durante o mandato e indiciada para que quando encerrado ele pudesse
mudar. Atrasou até janeiro ou fev de 2011 pela incompetência do arquiteto igenes. Ainda novembro a d Mariza viu o atraso,

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
00

:3
0



30/01/2021 Telegram Backup for

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/chat_72924018_p1.html 36/131

teve um ataque e pediu para "contratar uma empresa de verdade" a odebrecht. Acho que isso é suficiente para o crime.
09:43:12  Também temos o financiamento das obras com recursos do fi-fgts. É o conjunto total dos fatos. Tá
bacana. Não sou muito de me entusiasmar, mas acho que faltam poucas peças para fechar o caso.
10:37:40 Orlando SP  https://www.facebook.com/fernando.cunhamagalhaes.3/posts/1071319812926113
10:37:56  Veja isto aí Deltinha
11:12:00 Deltan  Massa Orlando!!! Isso aí!!
11:12:32  Robinho e colegas, Orlandinho está na frente!!! Cadê as das academias de Vcs??
11:13:44  Bom saber, Andrey! Creio que se não tomar volume com outros, melhor deixar pq um contato
nosso vai chamar atenção... E nós teremos a contrapartida que a matéria diz que seria necessária
11:14:00  O erro é ver como um esquema de funcionário público, presidente
11:14:36  Era um esquema de partido. Como no caso do JD. Ele é o Bhrama. O Big Mac. O cara acima de JD.
12:25:04 Athayde  Pessoal, alguem tem a decisao ou o numero dos autos da decisao que soltou o OTAVIO? O juiz do
Rj mandou prender de novo. Lauro ta pensando em peticionar para pedir a extensao da decisao.

12:44:20 Paulo  
12:44:28 Athayde  Ja peguei
12:48:04 Paulo  Na improbidade não é necessário "relacionar a infração com o ganho". Basta que haja um interesse
com potencial de ser beneficiado.
12:48:25  Aliás, vale até soltar para a mídia esse trecho da L8429, pois mata essa história de presentinho
bobo:
12:49:01  Art. 9º I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra
vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou PRESENTE de quem tenha
interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente
público;
12:50:12  Pena que no caso do 9, mesmo que configurado o crime, a improbidade está prescrita, pois ele não
era servidor de carreira.
13:32:28 Januario Paludo     
13:44:28 Deltan  Não está prescrita se nossa tese é de corrupção de partido e ele influenciou condutas dos agentes
da Petro
13:44:52  Lembrem do Pedro Corrêa, Vaccaei, JD
13:46:49 Paulo  Sim... Mas aí não vale esse argumento do interesse meramente potencial para ato do presidente
13:51:16 Deltan     
18:07:23  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/lava-jato-aponta-legalidade-de-provas-da-
suica-contra-odebrecht-e-ataca-fabrica-de-nulidades/
18:07:23  http://oglobo.globo.com/brasil/mpf-diz-que-defesa-da-odebrecht-aposta-em-teorias-da-
conspiracao-18625600
18:12:42  A imprensa se concentrou, especialmente, nos parágrafos mais palpitantes, em que tiramos o juiz
do foco, ou mesmo a decisã, e colocamos no foco as provas dos crimes e a postura da defesa.
18:13:08  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1737615-mp-diz-a-juiz-que-decisao-suica-nao-
afeta-processo-da-odebrecht.shtml
18:15:32  Esta da FSP foi a melhor
18:26:34 Roberson MPF  Repercutiu bem pra caramba, parabéns Delta!
18:29:40 Andrey B Mendonça Foi mesmo Delta! Parabens. Desculpe nao ter ajudado, eu nao vi que era ontem o prazo e ontem
eu nao trabalhei (compensacao)
18:52:16 Paulo  Bom q vc insistiu em manter essa parte!
20:07:04 Deltan  Imagina, trabalho coletivo. Cada um faz um pedaço. Não se preocupe Andrey, pode ter certeza de
que ainda te incomodaremos muuuito kkk obrigado!!
20:20:47 Diogo  ,
20:46:00  Parabéns delta
20:46:12  Sempre muito bem na escrita
20:48:00 Julio Noronha  Show mesmo, Delta! ,,,,
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00:03:36 Diogo  http://www.tribunadainternet.com.br/confira-algumas-das-pecas-que-lula-roubou-da-presidencia/
00:47:04 Deltan  Se for verdade, da um bom peculato aí
00:47:44  De qq modo, aposto que haverá peculato
01:11:08  http://www.ipsos.com.br/img/upload/Pesquisa_Ipsos_Pulso_Brasil_Lava_Jato_16.pdf
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00:31:56 Roberson MPF  O negócio vai esquentar. Vejam essa convocação da "militância"
00:32:00  http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/presidente-do-pt-chama-militancia-para-combater-
cerco-criminoso-a-lula-5k8riet0cvxb6c2xbf982uslf
00:45:36  Tá demorando tanto que a operação vai parecer noticia velha... Rsrsrs
08:45:00 Orlando SP  PG, vc volta quando de suas férias? Vc viu q RT marcou os depoimentos de Meirelles no dia 15/2
(segunda). Por acaso estará no domingo, dia 14/2 em BSB? Não quer esticar e acompanhar o depoimento? Se vc não puder eu
vou tentar ir. Pergunto pq às vezes coincide de vc estar em BSB.
09:17:20 Paulo  Rpz retorno do trabalho aqui p o trabalho em Cwb no sábado. Veja ai se consegue ir, seria bom p
vc faZer as pazes com RT. em ultima hipotese eu poderia tentar ir no domingo p bsb se vc nao puder
09:19:04  197317.octet-stream
11:08:04 Athayde  Nao condegui abrir
11:17:22 Orlando SP  Tb não
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13:55:32 Deltan  Vejam a partir do 1 minuto. Um pano de fundo histórico sobre foro de SP
13:55:32  197346.mp4
14:09:00  Prezado Sr. Welter, Primeiramente, estamos muitos contentes por sua participação no panel que
acontecerá amanhã sobre a luta contra a corrupção na América Latina. Temos recebido varios pedidos de entrevistas para o
senhor sobre o tema e nos gustaria ver se você tem disponibilidade para fazer entrevistas durante sua estadía em Nova York
(veja embaixo a lista de meios que gostariam de entrevistá-lo). A WSJ TV gostaria de fazer a entrevista amanhã com você e o
Brian Winter. Muito obrigada pelo seu tempo e disponibilidade. Ficamos a espera da sua confirmação.- Lista de Meios para as
Entrevistas: WSJ TV CBS 60 Minutes CNN Money Latin Finance Atenciosamente, Kariela Almonte Communications Associate
Americas Society/Council of the Americas 680 Park Avenue, NY 10065 (212) 277-8333 as-coa.org
14:14:00 Paulo  Caramba... 60 Minutes é o Fantástico dos EUA! A apresentação aqui no GIR tb foi show... Foco
central em mim. E me convidaram para dar uma aula na Georgetown University tb.
14:14:16 Athayde  ,,,,,
14:15:24 Julio Noronha  ,,,,,,,
14:59:42 Roberson MPF  Animal!!!
17:58:51 Laura Tessler  55555
20:56:40 Deltan  ,,,,,
20:57:04  Paulo, tenta falar com Welter... se ele não se dispuser a participar, Vc representa...
21:27:20  Sei q nao é diretamente da alcada mas uma Info interessante que tenho em OFF, o filho do Sergio
Machado, tambem se chama Sergio Machado e é diretor da Gestora de Investimentos Hedding Griffo, diz se no mercado q o
"Serginho " Machado foi muito utilizado pelo pais e "amigos" para investir o $$ desviado.
21:53:36 Athayde   
22:01:04 Deltan  Caros, um agente da ABIN (esse Daniel Duarte, filho da colega Maria Luiza) entrou no meu face e
viu vínculos de parentesco, e então viu vínculos dos parentes com empresas, e disse que se ele fosse o responsável por me
sacanear, a empresa seria um alvo primordial para ataques. Estou excluindo o vínculo com a Fernanda, e ela está excluindo os
vínculos de parentesco do face dela. Sugiro fazer o mesmo, quem tiver.
22:01:53 Athayde  Eu sai do face pra evitar isso
22:16:32 Diogo  Como assim?
22:16:40  Sacanear?
22:25:12  Me disseram que o Athayde foi 'retirado' do face por falta de outorga uxória.
22:25:32 Athayde  Kkkkk
23:23:00 Deltan  Para quem interessar, a Érica Gorga, de Yale, que foi à FT com o ex-presidente da OSX, comenta
com viés crítico a ausência de proteção dos minoritários no Brasil... menciona a FT...
23:23:04  https://www.youtube.com/watch?v=QYPLY7l1lfo
23:25:16  Fala que o MP age pouco nisso, que poderia agir com ACP, mas não age. Quanto à razão, indica
dentre os fatores a falta de expertise em mercado de capitais, embora haja convênio MP-CVM
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09:28:52  Se alguém vier logo, traz por favor uma bermuda pra mim. Ar condicionado estragado
09:31:20  Caros, enviem por favor sugestão de pauta para a reunião de amanhã cedo
09:35:36  Laura, foi instaurado procedimento de quebra dos Trombetas? Houve notificação ?
09:44:16 Roberson MPF  A situação do trombetas está assim. Não pagaram integralmente a multa (só uma pequena parte),
mesmo depois de decorrido mais de 4 meses do prazo e notificados para tanto. Pedimos o bloqueio de ativos de um deles (cujo
prazo já tinha decorrido a época). Moro postergou a análise para depois da quebra do acordo. Aí eles protocolaram uma peticao
criando caso sobre a taxa de conversão. Esse prazo está aberto para nós. Como não pagaram ainda e também estão cometendo
crimes, entendemos que seria o caso de quebra de acordo, bloqueio de valores e prisão. Pedimos a Erika um relatório
complementar sobre os novos fatos criminosos deles que vieram com a Mossack. Ele ainda não ficou pronto. Vou mandar uma
msg para a Erika.
09:45:20  Mais uma coisa. Nesse caso já temos pedido de BA e prisão em autos próprios, o qual foi suspenso
em virtude do acordo. Podemos pedir, trazendo novos fatos, nele mesmo.
09:47:12  A Laurinha tava no aguardo do novo relatório sobre os pilantras
09:50:28 Deltan  Temos que quebrar o do Moura, e não podemos fazer sem quebrar o dos Trombetas. Dá para
prosseguir na quebra com o que temos, não? Já temos prova de que mkentiram quanto às offshores e recebimentos de outras
empresas, não? Acho importante quebrarmos os acordos o quanto antes, porque do contrário o clima das colaborações fica
ruim. Será que conseguimos peticionar pela quebra até amanhã nos Trombetas e Moura?
09:50:44  Vamos protocolar ambas no mesmo dia
09:51:47 Roberson MPF  Delta, tava programado para pedir a quebra do Moura hj.
09:52:00  Particularmente esse não podemos esperar mais.
09:52:24  E tá pronto
09:52:44  Não vejo prejuízo que o dos trombetas seja daqui uns dias. Mesmo pq vamos pedir prisão dele
09:53:08 Deltan  Temos que pedir e divulgar, mas no mesmo dia dos Trombetas. É uma cautela, depois que ele falou
do Aécio, para evitar o discurso de que falou do Aécio então quebra
09:53:58  Vamos conversar. Discordo de protocolar antes dos Trombetas, se o dos trombetas dá pra
protocolar já também (ainda que instruindo em seguida)
09:54:32 Roberson MPF  Conversamos depois então
09:57:44 Deltan  Quem pode dar entrevista aqui para o Jornal Hoje?
09:58:20  11h am
09:58:36  sobre a votação que está sendo realizada pela transparência internacional sobre casos de
corrupção. Seria uma matéria para o jornal hoje.
10:06:52 Roberson MPF  Perdemos por menos de dois mil votos. Pena

10:07:08  
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10:28:56 Deltan  Caros, para a reunião de amnahã, alguma questão de uniformização a partir das útlimas alegações
finais ou recursos?
10:29:16  A festa da próxima semana foi adiada? Temos nova data?
10:43:36 Roberson MPF  Acho que deve rolar na próxima semana do JS
10:44:00  A festona deve ficar para a outra
11:05:00 Athayde  http://m.politica.estadao.com.br/noticias/geral,em-ny--procurador-diz-que-lava-jato-demonstrou-
a-existencia-de-quadrilha-na-petrobras,10000015645
11:05:12  Boa, Welter
11:19:56 Deltan  Alguém está vindo almoçar aqui?
12:26:27  197891.docx
12:30:07  Caros, essa é uma análise por cima do Pedro Correa, que fiz para mim e compartilho.
12:37:44  CF, para Vc derrubar a república, foque em Gilles de Azevedo:
12:37:44  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/09/1682694-giles-o-fiel-e-discreto-assessor-de-dilma-
tenta-reunir-a-base.shtml
12:37:58  O cara que foi 4x para a Antártica
12:39:12  Ele foi, ainda, o comandante da campanha de 2014 e substituiu Vaccari no Conselho de
Administração da Itaipu
13:04:12 Paulo  http://www.marceloauler.com.br/delegados-da-pf-sobre-o-japones-vexatorio-tragedia-patetico/
13:06:04  Delta, veja sobre a página das dez medidas do MPF, que não é nossa mas tá lá o japa
13:14:48 Deltan  Caros, para quem não leu os anexos da Galvão, segue resumo (anexos estão em evolução, virá
mais coisa):
13:15:00  197913.docx
13:17:56  Não é nossa... nem sei de quem é....tem várias páginas já das 10 medidas... até uma de dentista
de santos, ams é outra rs
13:18:04  vou falar pro rubens falar pro auler que não é nossa
13:19:20 Paulo  Eu quero conversar sobre leniências. Mas não estarei ai amanha rs. Voltarei com algumas ideias.
Vamos conversar talvez antes da proxima quinta sobre isso?
13:24:20 Deltan  http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/02/documentos-da-suica-serao-usados-em-processo-
da-lava-jato-diz-moro.html
13:24:36  opa claro vou colocar nas pendências
13:33:28  Já voltou a funcionar o ar aí na FT? Estouna sede kkk
13:43:28 Laura Tessler  Pessoal, falei com a Maria Emília agora e não teve HC do MO e cia durante o carnaval
13:44:40  Duas coisas boas: a Desembargadora plantonista foi bem receptiva aos regionais e o Gebran já
havia deixado o telefone para qualquer eventualidade da LJ
13:45:16  Assim nossos riscos de malandragem nos HCs diminuem
15:50:04 Deltan  Caros, segue msg do Jonatas. Como todos estão demandando ele, em especial o núcleo big mac, é
importante se manifestarem. Se derem ok já, libero ele. Se não, ajustamos amanhã na reunião
15:50:04  Hoje e amanhã estou aqui na FT, no entanto pretendo tirar férias na sequência, retornando ao
trabalho dia 23/2, pronto. Isso se não houver restrição da sua parte. A Michelle permanecerá aqui no apoio da análise
financeira, e Julio assim que o sogro melhorar de saúde também estará a disposição. Acredito que assim que retornar, estarei
mais disposto e produtivo.
15:51:19  shou
15:51:31  Mas não poderiam impetrar pq não teve decisão do Moro...
15:51:31 Roberson MPF  É verdade que nos sempre precisaremos do JONATAS. Mas acho que não tem como negar um
pedido de ferias dele, que sempre está dando o sangue aqui
16:32:08  Pessoal. Chego a Curitiba amanhã. Na sexta posso ir na FT. Se puderem mudar a reunião, será
melhor para mim. Se não, vou interrogar cada um de vocês para descobrir o que andaram fazendo na minha ausência...
Rsrsrs...
16:34:04 Roberson MPF  Hahaha... boa CF
16:34:24 Athayde  vamos invocar o direito ao silencio, cf
17:26:31 Deltan  kkkk blz, sexta 14h então
17:27:00  Se não ninguém consegue trabalhar na sexta
17:27:08  Segue resumo da reunião com Pelella
17:27:20  Agora em texto

17:27:20  
17:27:28  Caros, segue sumário de resultados da conversa de horas que tive com Pelella, para ciência. É um
resumo do resumo. Mais informações, para quem quiser, na reunião de amanhã. Acordos. Pleito: assinatura conjunta. Ponto
mais importante para FT, diante do que aconteceu no caso Cerveró e para fortalecer laços de confiança, respeito mútuo,
inclusive de atribuição. Resultado: avaliará assinatura conjunta e dará retorno. Embora Pelella tenha algumas restrições de
cunho técnico, pragmaticamente entende superáveis para bom andamento das coisas. Procedimento de solução de
discordâncias entre os dois grupos, FT e PGR (p. ex., entre fazer ou não acordos): criar uma comissão para isso, com 2 de cada
grupo, sem posição fechada ou trazida do grupo. Compartilhamento de decisões de estratégia de investigação (rumos): algo a
ser feito, e não de modo unicamente unilateral, inclusive no tocante a operações e sensibilidade (indicar código vermelho para
casos mais sensíveis) Recomendação mútua para ouvirmo-nos mutuamente no tocante a estratégias de imprensa mais
sensíveis ou que digam respeito a questões que afetem a outra instância. Há um acordo de que precisamos falar mais em
temas de comunicação. Proteção entre grupos: existe um acordo de mantermos nossas divergências dentro do MPF, no sentido
de cuidar para não nos expormos como Instituição ou procuradores para fora Pendências concretas: Acordos – assinatura
conjunta – PENDENTE PGR ANGRA – resolvido, soltura – ENCERRADA Compartilhamento para fins cíveis – PENDENTE PGR João
Genú – compartilhamento – PENDENTE PGR Apresentação Trench e Rossi sobre questões de 1ª instância para prover base para
avaliação estratégica da PGR, tendo em conta a designação da FT – PENDENTE PGR Indicação de alguém para trocar infos com

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
00

:3
0



30/01/2021 Telegram Backup for

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/chat_72924018_p1.html 39/131

Paulo que não SB – confirmar se resolvido – Carol – A CONFIRMAR Pedro Correa – nos dispomos a colher os depoimentos –
PENDENTE PGR Angra – FT fornecerá memoriais para Pelella, será feito approach com Carmen, e Pelella vê perspectiva de
viabilidade de reversão – PENDENTE FT Outros aspectos: A PGR tem sensação de que olhamos para eles como regionais. Não
damos satisfação de estratégias, quando o caso é comungado (cindido, mas uno). O PGR tem a sensação por vezes de que
queremos colocar a guia nele e guiá-lo. Brigamos por nossa atribuição, mas tentamos passar por cima da independência
funcional dele – é a sensação. Após dizer não várias vezes, não adianta continuar tentando.
17:50:58 Paulo  Caros, acabo de sair da palestra no Council on Foreign Relations. Não sabia mas é uma mega
instituição por aqui, alvo de diversas teorias da conspiração. Na plateia várias pessoas relevantes de think tanks e associações,
todos com muita influência nos EUA. Imagino que o evento do Welter deve ter tido esse público também. Fiquei sabendo por
fontes seguras que advogados da Odebrecht fizeram visitas a diversas dessas instituições por aqui, falando mal do caso e nos
acusando de táticas anti-democráticas. E como por aqui advogados são bastante respeitados, essas visitas ecoam muito forte
contra nós.
17:51:16  Em conclusão, temos que aceitar mais esses convites para mostrar nossa visão da história.
17:57:00 Roberson MPF  Excelente Paulete! Você e Welter tão mandando muito bem!!!
17:57:33 Paulo  Caros, acordo de leniência da Carioca homologado. Avisam ao Dr. Madruga?
18:07:32 Deltan  Quem cuidava disso de modo mais próximo PG, além de Vc e CF?
18:07:48  ,,,,
18:08:36 Paulo  Robitcho é o homem do acordo, e está vendo com ele outros fatos que a Carioca ficou de
esclarecer.
18:09:00  (estou devendo, semana que vem tento fechar a tabela de responsáveis pelos acordos)
18:13:28 Roberson MPF  Pode deixar que eu aviso o Madruga. BOA PG e CF!!!
18:15:51  E já vou cobrar o nosso ingresso para as tretas das Olimpiadas também. Pain!!!!!
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08:54:36 Orlando SP  Pessoal, na agenda tem reunião marcada. Vai ter mesmo!
09:02:28 Diogo  +
09:08:48 Deltan  Hoje a Jerusa chega. Comportem-se
09:12:56 Orlando SP  Mas vai ou não ter a reunião das 10hra?
09:38:32  Vou considerar q não, já q não houve resposta.
09:48:44  Amanhã, às 14:00. Acabei de desembarcar.
09:56:24 Deltan  Hoje não Orlando, remarcamos pra amanhã... tá nas msgs de ontem
09:56:50 Athayde  ,,,,
09:56:54 Deltan  Se bem que era bom manter, pra ver se Vc aparece por aqui pra variar um pouquinho
09:57:12 Athayde  Estamos c saudade
09:57:24 Deltan  ❤ ❤ ❤ ❤ 
10:00:48  Jerusa vem almoçar conosco
10:13:08 Diogo  prezados
10:13:20  sei que eh materia velha
10:13:28  mas vale a pena estar antenado:
10:13:32  Há duas semanas, analistas do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, mais conhecido
pela sigla Coaf, terminaram o trabalho mais difícil que já fizeram. O Coaf, subordinado oficialmente ao Ministério da Fazenda, é
a agência do governo responsável por combater a lavagem de dinheiro no Brasil. Reúne, analisa e compartilha com o Ministério
Público e a Polícia Federal informações sobre operações financeiras com suspeita de irregularidades. Naquela sexta-feira, dia 23
de outubro, os analistas do Coaf entregavam à chefia o Relatório de Inteligência Financeira 18.340. Em 32 páginas, eles
apresentaram o que lhes foi pedido: todas as transações bancárias, com indícios de irregularidades, env olvendo, entre outros,
os quatro principais chefes petistas sob investigação da PF, do Ministério Público e do Congresso. Eis o quarteto que estrela o
relatório: Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, líder máximo do PT e hoje lobista; Antonio Palocci, ministro da
Casa Civil no primeiro mandato de Dilma Rousseff, operador da campanha presidencial de 2010 e hoje lobista; Erenice Guerra,
ministra da Casa Civil no segundo mandato de Lula, amiga de Dilma e hoje lobista; e, por fim, Fernando Pimentel, ministro na
primeira gestão Dilma, também operador da campanha presidencial de 2010, hoje governador de Minas Gerais. O Relatório
18.340, ao qual Época teve acesso, foi enviado à CPI do BNDES. As informações contidas nele ajudarão, também,
investigadores da Receita, da PF e do MP a avançar nas apurações dos esquemas multimilionários descobertos nas três
operações que sacodem o Brasil: Lava Jato, Acrônimo e Zelotes. Essas investigações, aparentemente díspares entre si, têm
muito em comum. Envolvem políticos da aliança que governa o país e grandes empresários. No caso da CPI do BNDES, os
parlamentares investigam as suspeitas de que os líderes petistas tenham se locupletado com as operações de financiamento do
banco, sobretudo as que beneficiaram o cartel de empreiteiras do petrolão. CONTAS BANCÁRIAS Ao todo, foram examinadas as
contas bancárias e as aplicações financeiras de 103 pessoas e 188 empresas ligadas ao quarteto petista. As operações somam –
prepare-se – quase meio bilhão de reais. Somente as transações envolvendo os quatro petistas representam cerca de R$ 300
milhões. Palocci, por exemplo, movimentou na conta-corrente de sua empresa de consultoria a quantia de R$ 185 milhões.
Trata-se da maior devassa já realizada nas contas de pessoas que passaram pelo governo do PT. Há indícios de diversas
irregularidades. Vão de transações financeiras incompatíveis com o patrimônio a saques em espécie, passando pela resistência
em informar o motivo de uma grande operação e a incapacidade de comprovar a origem legal dos recursos. O Coaf não faz
juízo sobre as operações. Somente relata movimentações financeiras suspeitas de acordo com a lei e regras do mercado, como
saques de dinheiro vivo na boca do caixa ou depósitos de larga monta que não tenham explicação aparente. O Coaf recebe
essas informações diretamente dos bancos e corretoras. Eles são obrigados, também nos casos previstos em lei, a alertar o
Coaf de operações “atípicas” envolvendo seus clientes. OPERAÇÕES SUSPEITAS É obrigação do Coaf avisar as autoridades sobre
operações suspeitas de crimes. A lavagem de dinheiro existe para esquentar recursos que tenham origem ou finalidade
criminosa, como pagamentos de propina. Não cabe ao Coaf estipular se determinada transação é ilegal ou não. Cabe a ele
somente informar a existência dessa transação às autoridades competentes, caso essa transação contenha características de
uma operação de lavagem de dinheiro. Foi isso que o Coaf fez no caso do quarteto petista. Cabe agora à PF, ao MP e ao
Congresso trabalhar detidamente sobre as informações reveladas pelo Coaf.
10:13:32  Dois meses após o início da Lava Jato, nos dias 29 de maio e 6 de junho de 2014, o ex-presidente
Lula, então com 69 anos de idade, aplicou um total de R$ 6,2 milhões num plano de previdência privada da Brasilprev, do
Banco do Brasil. Por se tratar de um investimento de mais de R$ 1 milhão no mercado segurador, logo acendeu um sinal de
alerta no Coaf. A maior parte desse dinheiro investido tem como origem a empresa L.I.L.S. Palestras Eventos e Publicações,
controlada pelo ex-presidente. A L.I.L.S., utilizada para receber pagamentos das palestras de Lula no Brasil e no exterior,
também entrou na mira do órgão de inteligência financeira. Entre 1º de abril de 2011 e 31 de maio de 2015, a empresa de
palestras de Lula movimentou R$ 52,3 milhões. Recebeu R$ 27 milhões e transferiu R$ 25,3 milhões. Entre os maiores clientes
do ex-presidente está a Construtora Norberto Odebrecht, que bancou boa parte das viagens e palestras dele no exterior, em
países onde a empreiteira possui obras financiadas com recursos do BNDES. Como revelou ÉPOCA, contratos e notas fiscais
confidenciais mostram que a Odebrecht pagou R$ 4 milhões ao ex-presidente entre contratações de eventos e despesas
adicionais das viagens. É a maior patrocinadora de Lula. SÍTIO EM ATIBAIA A movimentação financeira do ex-presidente enviou
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outro alerta. Os agentes de inteligência financeira detectaram e relacionaram como digna de nota uma transferência de valores
aparentemente menor, mas que chamou a atenção pelo destinatário. De acordo com o Relatório 18.340, a empresa de palestras
de Lula repassou R$ 48 mil à empresa Coskin Assessoria e Consultoria Empresarial, de capital social de míseros R$ 2 mil. A
consultoria pertence a Fernando Bittar, que no papel é dono de um sítio em Atibaia, interior de São Paulo, atribuído a Lula –
propriedade sempre negada pelo ex-presidente. Trata-se da primeira prova material de uma relação financeira a unir Lula ao
dono do sítio. Bittar é sócio de um dos filhos de Lula, que dividia escritório com um amigo do ex-presidente: o pecuarista José
Carlos Bumlai, acusado de cobrar propina de empresas em nome do petista. Da conta da L.I.L.S. no Banco do Brasil, estão
registradas, ainda, transferências para o bolso do próprio Lula, no valor de R$ 1,5 milhão, e para seus filhos. A que mais
recebeu dinheiro foi Lurian Cordeiro Lula da Silva: R$ 365 mil. Em seguida, está Luiz Cláudio Lula da Silva, dono da empresa
LFT Marketing Esportivo, com R$ 209 mil – ele é investigado na Operação Zelotes por ter recebido R$ 2,4 milhões da quadrilha
que comprava medidas provisórias no governo Dilma. A Flexbr Tecnologia, de Marcos Claudio Lula da Silva, enteado do ex-
presidente e vereador de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, recebeu R$ 88 mil. Sandro Luiz Lula da Silva, outro
filho do líder petista, embolsou R$ 60 mil. MOVIMENTAÇÔES SUSPEITAS Tanto as entradas quanto as saídas de dinheiro na
L.I.L.S. foram apontadas pelo Coaf como suspeitas. De acordo com o relatório, houve “movimentação de recursos incompatível
com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente”. O cliente, nesse caso,
é Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar de ter movimentado R$ 52,3 milhões em créditos e débitos, o ex-presidente tem uma renda
mensal de R$ 3.753,36, de acordo com o órgão de inteligência do Ministério da Fazenda. Segundo fontes na Lava Jato, as
transações financeiras da L.I.L.S. e do Instituto Lula, registrados no nome do ex-presidente, estão sendo investigadas na
operação. Procurada, a assessoria de imprensa do Instituto Lula não respondeu objetivamente às questões enviadas por Época.
Os advogados da família de Lula disseram que não vão se manifestar “sem terem acesso aos documentos que embasam as
perguntas do repórter. Até porque o tema que pretende discutir é de natureza bancária, que é protegido por lei e pela
Constituição Federal”. CONSULTORIAS DE PALOCCI
10:13:32  O ex-ministro da Casa Civil e da Fazenda Antonio Palocci ganha dinheiro, muito dinheiro, como
consultor. Entre janeiro de 2008 e abril de 2015, a empresa do petista Projeto Consultoria Empresarial e Financeira, que tem
quatro funcionários, e outras associadas a ele movimentaram R$ 216,2 milhões. Desse total, R$ 185,2 milhões estão
relacionados a uma conta da Projeto. Devido ao grande fluxo de recursos, Palocci e sua consultoria foram alvo de ao menos 11
relatórios de inteligência financeira do Coaf. Todos apontaram transações suspeitas. O mais recente deles, que mapeia o período
de 20 de junho de 2011 a abril de 2015, afirma que a consultoria de Palocci registrou entrada de R$ 52,8 milhões em seu caixa.
Embora não seja o maior irrigador das contas da Projeto, a relação do grupo automotivo Caoa com Palocci é a que chama, neste
momento, mais a atenção dos investigadores do MP e da PF. A montadora é investigada tanto na Zelotes como na Acrônimo por
suspeitas de compra de medidas provisórias e portarias do governo Lula e Dilma. O empresário Carlos Alberto de Oliveira
Andrade, conhecido como Doutor Caoa e acrônimo de sua empresa, é cliente antigo de Palocci. PARCEIRO CHINÊS Entre julho e
dezembro de 2010, quando o petista coordenava a campanha presidencial de Dilma e foi escolhido para ser o chefe da Casa
Civil, a Caoa pagou R$ 4,5 milhões a ele. O ex-ministro disse que foi contratado para ajudar a empresa a procurar um parceiro
chinês. No entanto, Palocci só viajou para a China em outubro de 2013, quatro meses após o fim de seu último contrato com a
Caoa. Em março de 2010, o grupo automotivo foi beneficiado com a conversão em lei da Medida Provisória 471. Segundo
investigações da Zelotes, a Caoa participou de um esquema de lobby no governo e no Congresso para aprovar essa MP. Naquele
momento, Palocci era deputado federal – e tinha uma boa articulação com o governo e o Congresso. Entre junho de 2012 e
junho de 2013, já no setor privado, a consultoria de Palocci voltou a receber dinheiro da Caoa. A empresa do ex-ministro
embolsou R$ 5,3 milhões da montadora. Ao longo de 2013, foi discutida no governo e no Congresso a renovação dos benefícios
fiscais concedidos em 2010. Em maio de 2014, esses benefícios viraram lei. O MPF suspeita que a Caoa tenha atuado no
“submundo da compra de legislação”. EX-DONO DA AMIL A maior parte dos recursos que ingressaram na firma do ex-ministro,
porém, provém das contas do bilionário Edson de Godoy Bueno, dono da rede de laboratórios Dasa – que pagou R$ 20 milhões
pelos conselhos do petista. Em outubro de 2012, Bueno vendeu por R$ 6,5 bilhões sua participação na operadora de plano de
saúde Amil para a americana UnitedHealth. Para fechar esse negócio, aprovado em apenas 15 dias pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar, o empresário contou com a assessoria de Palocci. “Ele é um gênio. Na negociação com os gringos da
UnitedHealth, ele deu um show. Foi melhor que os banqueiros e advogados. Ele entende muito de avaliação de empresa”, diz
Edson Bueno. Foi exatamente por causa de suas consultorias que Palocci caiu da Casa Civil em sua última passagem pelo
governo. O ex-ministro havia multiplicado seu patrimônio em 20 vezes prestando serviços para grandes empresários ao longo
do segundo mandato de Lula. Hoje, esses valores são uma fração, segundo os analistas financeiros, das movimentações
efetuadas por Palocci.
10:13:32  Em abril deste ano, Época revelou uma investigação de improbidade administrativa do MPF. Os
procuradores encontraram indícios de que o ex-ministro da Casa Civil prestou consultorias de fachada para grandes empresas
durante seu mandato como deputado e em meio à campanha presidencial de Dilma em 2010. No período eleitoral daquele ano,
no intervalo de apenas um mês, entre maio e junho de 2010, a Projeto recebeu uma bolada de R$ 15,6 milhões. Um de seus
clientes era o grupo Pão de Açúcar. A companhia varejista, que era tocada por Abilio Diniz, pagou R$ 5,5 milhões para Palocci,
utilizando como intermediário o escritório de advocacia do criminalista Márcio Thomaz Bastos, morto em novembro de 2014.
Após uma auditoria realizada na empresa, não foi identifica do nenhum tipo de prestação de serviço do ex-ministro. De acordo
com relatório do Coaf obtido por ÉPOCA, Abilio pagou mais R$ 1,8 milhão para a Projeto por meio da Paic Participações,
empresa da família Diniz, após Palocci ter deixado o Planalto. O SAQUE DE PIMENTEL No dia 19 de dezembro de 2014, dois
meses após vencer as eleições para o governo de Minas Gerais, Fernando Pimentel fez um saque de R$ 150 mil em sua agência
do Banco do Brasil em Belo Horizonte. A quantia em dinheiro vivo acabou acendendo o sinal de alerta do Coaf. Até mesmo
porque se tratava de um momento sensível para Pimentel. As contas de sua campanha haviam sido rejeitadas pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Minas. Apresentavam R$ 10 milhões a mais em despesas do que os R$ 42 milhões declarados. (O caso
está sendo avaliado no Tribunal Superior Eleitoral.) Na análise das movimentações de Pimentel, os investigadores anotam um
comportamento atípico do governador no caso do saque de R$ 150 mil: “Parte destas comunicações foi reportada porque o
titular apresentou resistência na apresentação de informações, ou fornecimento de informações incorretas, relativas à
identificação ou à operação”. A Polícia Federal também investiga se o comitê petista mineiro recebeu recursos ilícitos de
contratos assinados entre órgãos públicos e as empresas de Benedito Rodrigues de Oliveira, amigo de Pimentel que foi preso
com R$ 113 mil em espécie dentro de um avião em outubro de 2014, no auge das eleições. Benedito Rodrigues, conhecido
como Bené, movimentou em suas contas, segundo o Coaf, R$ 8,5 milhões entre 2007 e 2015. De agosto de 2014, véspera da
campanha, até janeiro deste ano, ele movimentou R$ 1,9 milhão. A PF suspeita que o empresário tenha participado de um
esquema de lavagem de dinheiro para a campanha de Pimentel. O governador mineiro já foi alvo de outras comunicações do
Coaf. Entre 2009 e 2014, Pimentel aplicou R$ 676.588 no mercado de seguros, sem explicar a origem dos recursos ou a razão
da transação. Em outro relatório, Pimentel acabou entrando na mira do Coaf devido ao fluxo financeiro da rede de lojas
especializada em tapetes Belorizonte Couros, administrada por sua família. Entre dezembro de 2009 e maio de 2010, houve
uma movimentação no valor de R$ 2,2 milhões, considerada atípica. Não há registro se esses apontamentos foram ou estão
sendo investigados pelas autoridades brasileiras. OS REPASSES DE ERENICE Logo após cair da Casa Civil, em setembro de
2010, quando veio a público que ela montara uma tenda de negócios no Palácio do Planalto, Erenice Guerra subiu na vida. Com
a ascensão de sua ex-chefe Dilma Rousseff, de quem fora braço direito no governo Lula, Erenice virou uma das lobistas mais
desejadas de Brasília. Não tardou a frequentar o banco de dados do Coaf.
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10:13:33  Primeiro, os agentes de inteligência financeira confirmaram a materialidade do esquema que
Erenice montara quando ainda estava no governo. A Capital Assessoria e Consultoria Empresarial, de Saulo Dourado Guerra,
filho da ex-ministra, e Sônia Elizabeth de Oliveira Castro, mãe de um assessor da Casa Civil de Lula, recebeu R$ 209 mil entre
dezembro de 2009 e setembro de 2010. Esse é o saldo do pagamento de propina realizado pelo empresário Fábio Baracat, a
quem Erenice prometera vantagens indevidas na Agência Nacional de Aviação Civil e nos Correios. “A movimentação foi
enquadrada no seguinte indício de atipicidade: ‘retirada de quantia significativa de conta até então pouco movimentada ou de
conta que acolheu depósito inusitado’”, diz o Coaf. Embora seja lobista, Erenice se apresenta como advogada. Tem até
escritório: Guerra Advogados Associados. A banca chamou a atenção do Coaf ao movimentar R$ 23,3 milhões entre agosto de
2011 e abril de 2015, sendo R$ 12 milhões a crédito e R$ 11,3 milhões a débito. Assim como Palocci, Erenice costuma receber
seus honorários por intermédio de um escritório de advocacia. Nesse caso, quem repassa os recursos para a ex-ministra é
Eduardo Antônio Lucho Ferrão – que transferiu R$ 3,5 milhões à banca de Erenice num contrato de consultoria. Outra fonte
importante de recursos foi a empreiteira Engevix, que participou do cartel do petrolão. A empresa desembolsou R$ 1,2 milhão
pelos serviços da ex-ministra. LAVAGEM DE DINHEIRO Do dinheiro que saiu do caixa do escritório Guerra Advogados Associados
nos últimos cinco anos, R$ 2,7 milhões foram destinados à empresa AMC W Assessoria e Contabilidade, do contador José João
Appel Mattos, suspeito pela PF de lavar dinheiro de petistas e advogados de Brasília – inclusive o antigo escritório de Ferrão. Na
lista de beneficiários da Guerra Advogados Associados também consta Silas Rondeau, ex-ministro de Minas e Energia, que
recebeu R$ 218 mil. Erenice e Silas foram citados nas investigações da Zelotes. Em depoimento no Congresso, um dos
acusados disse que ambos frequentavam semanalmente o escritório de José Ricardo da Silva, um dos principais lobistas do
esquema na Receita. Erenice e José Ricardo trabalharam juntos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Carf, pela
empresa chinesa de telecomunicações Huawei. De acordo com o Coaf, as movimentações financeiras do escritório de Erenice
são suspeitas pelo “alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros”. Procurada, Erenice disse que não fala com a
imprensa. Revista Época / Tribuna da Internet
10:14:32 Roberson MPF  Pedimos ontem RIF dessa galera e de varios outros, Castore
10:15:00  Li essa reportangem no feriado e tb me empolguei rsrsrs
11:22:24 Orlando SP  ANDORRA: posso tomar providências para dar andamento no pedido de cooperação? Enviar a eles
os documentos compartilhados, pedir autorização de Mônaco para compartilhar (se é que já não tem). Quanto aos documentos
da suíça, discutir.....

11:49:08 Paulo  
12:40:28 Roberson MPF  Tão onde?
12:40:40  Vim no Zaf e não tem ninguém
12:41:08 Athayde  Sale pepe
13:10:24 Deltan  Caracax
13:10:44  Caros, temos novidades sensacionais aqui...
13:10:44 Athayde  Aqui ta quente PG. 50 graus
14:58:44 Deltan  Orlando, andorra foi só a denúncia. Não tem que ter autorização de fora mesmo.
14:59:24  Assinei os ofícios referetnes (Douglas trouxe aqui).... se quiser fazer algo diferente, fique à
vontade para falar com ele
15:46:24  Caros, segue relato doque há em BSB sobre o nono elemento. A Carol Martins vai mandar tudo
digitalizado amanhã. Se forem usar algo, por favor NÃO DEIXEM de falar com a Carol antes de usar, por cortesia. Ela está para
sair, e há um pano de fundo de briga entre colegas lá (disputa mesmo) por esses casos, entre dois colegas que não são bem
vistos no tocante a relacionamento com imprensa e podem se revelar um pouco complicados. Ou seja, seria bom alguém
analisar esses casos e falar com ela até semana que vem. Estou enviando em imagem porque deu pau no meu groupwise e
ainda bem que consegui fazerr um print rs.

15:46:28  
15:46:44  Ao final, eu ia registrar que há uma investigação grande no RJ em relação ao BNDS
15:46:56  Paulete, obrigado pelo contato dela. Ela é um amore
15:53:53  Opa groupwise recuperou...segue texto editável
15:53:57  No segundo NCC: a) IPL digitalizado (incompleto, falta o final) - instaurado por requisição do
Anselmo, mas é mais amplo - tráfico de influência, porto de Mariel, de Cuba b) ICP e notícia de fato do rio que Carol declinou e
houve conflito de atribuição - digitalizado c) por conexão ao IPL, 2 PICs: 1) tráfico influência, BNDS; 2) Venezuela, Odebrecht,
obras lá. d) um de Caracas, que está com Douglas, que não declinou para Carol ainda. Advogados pedem vistas toda hora.
16:02:36  Reunião amanhã na JF 11h
16:27:24  Jonatas disse que era por stress, está muito irritado e realmente precisa de 1 semana, diminuindo
a proposta inicial. Concordei. Ficará fora na próxima semana.
16:28:55  CF, vá à reunião na JF conosco
19:10:56 Roberson MPF  Data Center será desligado durante o final de semana Serviços de internet, intranet, rede de dados
e telefonia ficarão indisponíveis A Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Telecomunicações (CTIT), por meio do Núcleo
de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (NITI), informa a todos os membros e servidores da Procuradoria da República
no Paraná (PRPR) em Curitiba que, por conta de obras no sistema de ar-condicionado, o Setor de Informática terá que desligar
todos os equipamentos do Data Center no final de semana. O desligamento será realizado às 20h desta sexta-feira (20), e o
religamento do Data Center ocorrerá às 20h de domingo (14). Durante o período os serviços de Internet, Intranet, rede de
dados e telefonia tanto na PRPR quanto na Força-Tarefa Lava Jato ficaram indisponíveis. Maiores informações com o NITI, no
telefone 3219-8922.
19:22:48  Pessoal, eu e Tata estavamos pensando em trabalhar no fds na representacão do LILS. Será que
conseguimos com a Paula postergar o desligamento acima?
21:30:17 Deltan  Robinho, o nome da fazenda que anotamos no papel era SÃO GABRIEL? Se for, bingo
21:30:49 Athayde  Era
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21:31:32 Deltan  Estou fazendo uma leitura interessane que menciona a desaporpriação dessa propriedade por
valores inflados
21:32:04 Athayde  Otimo, delta
21:32:44  Delta, se der, veja c a Paula o adiamento desse desligamento de DATA CENTER para o outro fim de
semana.
21:38:43 Deltan  Pedi. Fiquem à vontade para pedir a ela tbém. Mais importante do que isso, é pedir para João
Batista ou para alguém para o ar condicionado ficar ligado no fds rs
21:39:40 Athayde  ��
21:39:56 Roberson MPF  Fazenda Volta Redonda Delta
21:40:48  Em Rio Brilhante/MS
22:14:28 Diogo  Sim
22:14:36  Teve uma ação do Mpf lá
22:14:52  Parece q pagaram bem mais doq valia
22:15:04  Avaliou em dez e pagaram 20
22:15:12  Ta no pedido de quebra do bumlai
22:15:52 Januario Paludo  Não é aquela que ele alega que houve erro no cálculo da perita do mpf?
22:17:12 Deltan  Então, Diogo, parece que o Lulinha teria recebido do proprietário da fazenda um kickback de uns
11 mi, mas é info que precisaria ser confirmada. Algo para cavocarmos quando houver oportunidade, mas é fato de difícil
prova... Teria que ver no RIF se o desapropriado fez saques vultosos em espécie
22:17:24  Robinho e Tatá estão vendo isso
22:17:56  Laura e Robinho, o pedido de quebra dos acordos sai amanhã? Precisamos fazer uma nota para
imprensa
22:19:40 Roberson MPF  Temos que confirmar com a Pf mais uma info antes do pedido, mas a ideia é essa
22:20:32  Castor, lembra se esse imóvel foi vendido pelo Antonio Carlos Zago?
22:34:08 Diogo  Desapropriado pela Incra
22:34:12  Não eh este?
22:35:36 Roberson MPF  Isso
22:35:48  Vendido, leia-se desapropriado
22:51:16 Deltan  excelente
23:36:36  Buenas. Parece que a defesa de Alexandrino (odebrecht) entrou com uma peticao no processo,
alegando manipulação de dados por parte da PF e do mpf. O globo avisou que vai dar nota...
23:36:36  Nada demais. Vi aqui. Falam sobre as declarações do Paulo Roberto Costa, como já questionaram
antes e da PF sobre um ofício mandado a Petrobras que a defesa não teve acesso. Pedem pro moro suspender o processo. Mais
do mesmo. Só muda o réu.
23:38:36  Caros, em especial Diogo e Time do 9, seguem infos de um informante - quem pode expedir ofício
e ir atrás disso? Mas é o seguinte: bunlai tem Um ap no cond. Ocean front na barra da tijuca Salvo engano ap 901 Acho q a pf
foi por lá Segundo a fonte, lulinha frequentava o lugar Parece q ocorriam festas com aquelas moças Parece q o condomínio
grava as entradas Nao sei se guardam pormuito tempo Lula ficava em outro lugar O informante suspeita q o ap seja de lulinha

12 FEB 16

01:08:48  
08:28:08 Diogo  Posso ver a tarde
08:29:04  Deltan To indo a pg
08:29:12  Qer algo de lá?
08:49:08 Deltan  Valeu Diogo!!
09:39:08  Caros, quem está com a investigação do Dimas? Diogo?
09:56:12 Athayde  Dimas toledo.
09:56:24  ?
10:15:32 Deltan  Isso
10:19:33 Athayde    
12:21:20 Deltan  O ato, marcado para as 10h, é liderado pela Frente Brasil Popular em São Paulo, que reúne mais de
60 entidades. Um grito de guerra já foi criado: "Lula é meu amigo. Mexeu com ele, mexeu comigo"
12:21:24  http://pgr.clipclipping.com.br/impresso/ler/noticia/4927307/cliente/19
12:41:22  Tata ou Robinho, quem de Vcs dois pode ser o supervisor das transcrições junto a um assessor, e
que assessor? Paula quer saber como foi o primeiro dia. É bom termos um interlocutor e alguém responsável
13:58:20  Chegarei 10m atrasado para a reunião
14:52:12 Andrey B Mendonça Pessoal, me passaram informação hj de que a conta do publicitário seria em nova iorque!
14:54:24  Nao tenho maiores informações sobre isso
18:38:20 Diogo  vcs sabiam? QUe o BNDES investiu nos últimos quinze anos USD 2, 5 bilhões na....
18:38:28  Republica Dominicana
18:40:26  que entre 2011 e 2015 o BNDES investiu USD 5 bilhões em Angola, sendo que aproximadamente
USD 2 bilhões para pagar hidreletrica de lauca que foi construída por... ODEBRECHT
18:40:42 Paulo  Caros, temos convite para seminario na Universidade de Lisboa em abril... Sem passagens rs. Ja
avisei que nao temos orcamento para custear, mas se alguem estiver por la de ferias e quiser se aventurar, avise!
18:59:08 Deltan  Não venha com convite de pobre rs
18:59:24  Caros, RHC 61758 de Fernando Baiano Baiano segue em trâmite, sem pedido de desistência.
18:59:49  RHC 60281 de Mário Góes segue em trâmite, sem pedido de desistência (inclusive, há petição
insistindo no julgamento)
19:00:12  Se estão colaborando, como de regra, seria o caso de desistir. Robinho, Vc vê Góes?
19:05:12 Diogo  199534.pdf
20:13:36 Laura Tessler  199595.docx
20:14:32  Deltan, segue a minuta da nota para imprensa, para revisão.
20:32:40 Paulo  Pessoal, isso das quebras ja foi protocolado hj? Me ocorreu q seria bom avisar a bsb, pois dos
trombeta alguma coisa eles aproveitaram la
20:39:52  So lembrando, esses docs o colega de Bsb ja tinha passado e estavam na pasta FT-Procuradores.
Vale olhar p ver se tem mais coisa q ele passou, nao lembro.
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20:41:04 Laura Tessler  Já foi protocolado sim, Paulo
20:42:00 Paulo  Blz Laura. Se eles precisarem do trombeta ainda terao tempo de falar, ja q o moro ainda deve abrir
p defesa
20:55:00 Deltan  Tínhamos que ter falado com BSB antes das quebras
20:55:04  Nem me ocorreu
20:56:28  A nota ficou ótima
20:56:32  vou passar pro Rubens
20:59:20 Andrey B Mendonça Garoto, acho q os trombetas na verdade era uma contradição entre ele e o walmir da utc. Eh o q
lembro
21:00:12 Deltan  Acrescentei o seguinte trecho final na nota
21:00:12  No caso de quebra de acordo, as provas já produzidas pelos colaboradores poderão continuar a ser
utilizadas contra os criminosos e os colaboradores perdem todos os benefícios que receberiam em razão da colaboração, tais
como redução de pena e suspensão de processos. Caberá ao Judiciário dar a palavra final sobre a quebra dos acordos.
21:00:36  Em que ponto, Andrey? lembra de cabeça?
21:00:44  não usamos isso
21:03:08 Andrey B Mendonça Lembro sim: walmir pinheiro disse que o leandro trombeta foi acompanhar o arthur lira pra tirar
dinheiro na utc. Eu estava nesse depoimento e o Walmir foi muito claro ao fazer mencao espontânea ao Leandro trombetas.
21:03:19  Mas o leandro trombeta negou categoricamente
21:03:30  Desculpe, esqueci de dizer isso
21:03:34 Deltan  fdp
21:03:42 Andrey B Mendonça Eh q acabamos deixando isso meio de lado.
21:03:42 Deltan  será que não conseguimos registros de entrada na UTC?
21:03:54  Isso seria o que falta para conseguirmos a quebra
21:04:12 Andrey B Mendonça Ele ate ia na utc. Mas para levar dinheiro.
21:04:16  Talvez tenha as entradas por isto
21:04:28 Deltan  mas se tiver a entrada dos doiss juntos... bingo
21:04:56 Andrey B Mendonça Ah sim. Mas nao acho q tinha, pois entraram pela garagwm
21:05:36  O pior eh q os escritórios eram os mesmos na pratica, do trombetas e walmir. E ai quiseram
acertar as versoes
21:05:56  Trombetas era adriano, mas luis gustavo estava atuando junto, smi
21:08:16  Fiquei com a impressão de q os trombetas quiseram omitir autoridades com foro
21:12:44 Deltan  Robinho e Laura, a ascom pode divulgar a íntegra dos pedidos de quebra?
21:13:00  Ich Andrey então vai ficar a versão de umcontra a do outro né...
21:13:08  Mas se não for antigo dá pra pedir ERBs...
21:13:16  Isso seria fato concreto pra quebrar
21:13:32  Laura, acho que vale pedir para dar uma fuçada nisso
21:16:36 Laura Tessler  Temos ainda mais coisas pra aprofundar em relação a eles...vários recebimentos que devem ter
ocorrido sem qualquer contraprestação
21:17:31 Deltan  Isso... pedir para justificarem as entradas todas
21:17:55 Laura Tessler  ���
21:19:08 Deltan  Informa também por emails ou no grupo patriarca a todos, pq é info útil a todos
21:47:35  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1739051-governo-da-suica-informou-a-brasilia-sobre-
validade-das-provas-contra-odebrecht.shtml
22:05:08 Deltan  Eugenio Pacelli estará em Curitiba dia 16, terça, para palestra sobre colaboração premiada, caso
alguém tenha interesse na palestra ou em falar com ele.
22:12:55 Roberson MPF  Será que oLeandro Trombeta é filho do Roberto Trombeta?

22:16:44 Laura Tessler  
22:17:32 Jerusa  !
22:18:12 Laura Tessler  Achei esse livro aqui em casa. Vou deixar lá na tua mesa
22:18:40 Paulo  Sim... Mas ha tempo se eles acharem que é imprescindivel p eles
22:18:52 Jerusa  Valeu!!
22:19:18 Laura Tessler  Por mim, pode, mas não tenho a íntegra aqui...posso mandar amanhã
22:26:28 Roberson MPF  Por mim também Delta
22:26:44  Mas os autos forma eprocados sem sigilo
22:27:20  Quebra do acordo do Moura: 5005513-02.2016.4.04.7000
22:56:28 Laura Tessler  Quebra Trombeta: 5005514-84.2016.404.7000, tb sem sigilo
22:58:40 Paulo  Importante. Arrolar o senador como testemunha. E mais nao digo
23:03:08 Deltan  Se fosse o contrário, ficaríamos putos
23:03:56  boua
23:05:08  Valeu Paulete. Evoluiu muito em relação ao que está nos anexos, ou basicamente ficou nos
anexos?
23:10:00 Paulo  Nao sei ainda... Segunda possivelmente tenha uma posicao melhor. Alias, nem sei de anexos "
23:12:52 Deltan  kkk Tenta descobrir se foi além, ou se ficou no que já estava ali basicamente

13 FEB 16

00:17:00 Paulo  Gazeta fez uma boa reportagem sobre aceitacao da corrupcao (e nao apenas pq eu falei rs):
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/jeitinho-brasileiro-contradiz-indignacao-popular-contra-a-corrupcao-no-setor-
publico-8c2g3eq27n941x1d6bz85lrsg
00:18:20  E o autor dos famosos Guias Politicamente Incorretos propoe a criacao de um feriado nacional da
Lava Jato!! http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/corrupcao-do-bem-e-corrupcao-do-mal-1xypkj03a0y31a9dje7haiypv
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01:16:24 Orlando SP  Não divulgaria a nota antes de segunda ou terça. Esperaria um pouco. Parece q estamos mais
interessados na comunicação do q em qq outra coisa.

10:29:36 Deltan  
10:52:25 Orlando SP  Robinho e Tatá, quando estiverem na FT favor me caminhar os anexos do Meirelles. Pode ser por e-
mail ou telegram, o q for mais fácil. Tks,
11:45:00 Roberson MPF  Blz!
11:45:12  Vou depois do almoço
11:45:16 Athayde  TAB
11:45:20  Tb
13:09:20 Deltan  Alguém no computador? Se estiver, pega as chaves dos eprocs das quebras, ou as petições, e
passa pro Rubens? A RPC quer para dar maior destaque, mas quer as petições e sem chave dos eprocs não acessa as petições
13:09:52  Se alguém pegar e mandar aqui, envio, ou enviem diretamente e informem aqui.
13:35:12  https://twitter.com/congemfoco/status/698527423881744384
15:00:24 Roberson MPF  Delta, Rubens já tá com a chave
15:00:56  Orlando, anexos do Meirelles enviados
15:26:55 Deltan  shou!
15:50:40 Jerusa  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/procuradoria-pede-investigacao-judicial-
contra-tres-delatores-por-quebra-de-acordo/
16:58:12 Januario Paludo  Diogo, favor verificar a conexão: Autoviação ABC da Maria Beatriz Braga, conhecida como "rainha
da catraca" com a offshore PEABODY, que vendeu um apartamento para a MITO (roberto Teixeira), atualmente ocupado por
Fabio lulinha. Roberto Teixeira é dono da CB Agropecuária que aparentemente oculta imóveis 104 imóveis em são bernardo e
santo andré, muitos com origem na familia DEMARCHI, donos do Restaurante São Judas Tadeu. Os DEMARCHI também fizeram
uma "doação" de 11 imóveis para BUMLAI, que os "revendeu" para CARLOS ROBERTO CORTEGOSO, dono da FOCAL
COMUNICAÇÕES, que teria faturado 24 milhões na campanha da Dona D. Além do que consta no depoimento do Bumlai, tem
outra coisa?
17:39:32  So corrigindo. O Apartamento da MITO é ocupado pelo CLAUDIO e o do Edifício Scope, em nome
do Suassuna, pelo LUlinha.
18:39:28  http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/e-se-o-ex-presidente-lula-for-mesmo-preso-
244wz1nsn1r96r659ft8i0uv7
18:39:51  Divagações interessantes.
21:34:36 Diogo  Sim sr patron �
21:41:00 Orlando SP  Alguém tem ficado em hotel em BSB? Qual bom custo beneficio?
21:43:32 Januario Paludo  Athos, do lado do shopping, shn

21:52:20  
22:02:28 Athayde  Kkkkk

14 FEB 16

01:03:00 Deltan  Saint moritz é aquele que o Dirceu administrava
01:03:08  E, não é
10:41:17 Diogo  Saint peter era o do dirceu
11:21:24 Deltan  Isso
11:28:20  CF, fala?
11:28:20  Deltan, tudo bem? O GLOBO fez uma grande reportagem hj mostrando que o governo manobrou
para alterar a lei de leniencia
11:28:20  http://oglobo.globo.com/brasil/governo-retira-de-mp-sobre-acordos-de-leniencia-punicao-
empresas-18670648
11:28:20  Vamos repercutir com diversos órgãos e queríamos ouvir a Lava-Jato.
11:28:20  A reporter Roberta Scrivano vai entrar em contato com o Rubens para tentar um porta-voz
12:12:56 Diogo  Os caras tão tentando aprovar uma emenda que produz efeitos penais no acordo de leniencia a fim
de livrar os executivos da cadeia
12:13:00  #
12:13:08  Operacao mais limpas
12:37:08 Paulo  Essa é dificil de comentar, ja que a critica tb vale para os nossos acordos e nos empurramos p eles
aceitarem isso com as empresas q nos encaminhamos... Veja ai CF qual a melhor abordagem do assunto. Talvez focar na
questao maior, sistematica, do que nesse ponto.
13:27:24 Deltan  http://www.conjur.com.br/2016-fev-14/alexandre-knopfholz-garantismo-eficiencismo-dividem-
processo-penal?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
13:28:52  Não entendi seu ponto de vista, Paulo. Eles não são obrigados a fazer qdo fazemos, mas acabam
fazendo porque lhes agrada a tendência de amolação de possibilidade dos acordos...
13:29:16  Além disso, podemos dizer que fazem pq nossos critérios são mais exigentes em favor da
sociedade
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13:34:00 Paulo  Nao entendi o q vc nao entendeu hahahhaa. Estou me referindo à critica do globo, que é sobre a
previsao de fazer acordos sem ressarcimento integral, que é o que fazemos e o que pedimos para eles fazerem nos nossos
casos. Por isso, nao devemos focar nesse ponto em isolado, mas mostrar que de forma global isso se justifica nos nossos
acordos pq ha outros interesses em vista (ampliacao das investigacoes por exemplo); ja no deles nao se justifica pq todo o
sistema que eles criaram tem outra finalidade, que é salvar as empresas
13:34:32  Advogado da Petro
13:36:41 Deltan  Isso
13:37:04  Foi a primeira manifestação pública de advogado criminal de grande banca que foi equilibrada
13:39:00  Kkk achei aue estava falando de outra coisa mesmo. Não vejo problema no ressarc não ser
integral. O negócio é focar no que sempre CF focou e falar agora da extensão dos efeitos penais como varrer a sujeira para de
baixo do tapete, antes sequer de ser toda encontrada, e renunciar uma oportunidade histórica de trazer mudanças. Seria fazer
de todo o trabalho algo em vão
14:41:12 Laura Tessler  http://m.politica.estadao.com.br/noticias/geral,denuncia-do-mpf-sobre-furnas-volta-a-fase-de-
inquerito,10000016204
14:45:53  O q acham de pedirmos pelo menos a cópia da denúncia anteriormente oferecida pelo MPF?
Poderíamos tentar usar como ponto de partida pra ir pra cima do PSDB...Dimas Toledo...e afastar de vez as críticas de
seletividade/partidarismo
14:55:20 Paulo  Boa Laura! Vamos sim. Capaz de ter ate no Unico. Athayde ja fez a quebra de uma empresa do
Dimas!

14:55:36 Diogo  
15:05:52 Deltan  Hahah manda um abraço pro Maurício
15:06:04  ����
15:06:59  Perguntei acima exatamente por isso. Temos que dar um foco em DT. Concordo integralmente
15:07:35 Jerusa  Beijao pro Maurício! Diga pra ele que temos que combinar umas corridas em curitiba!
15:33:16 Diogo  �
20:50:36 Deltan  Podemos questionar conflito de interesses da FSP perante o ombudsman... isso pode - digo pode -
ter um efeito de fazer eles ficarem mais cautelosos para nos criticar, porque poderíamos, em tese, dizer que estão vendidos...
uma briga que não interessa a ninguém... não faríamos a crítica, mas acho que o questionamento ao ombudsman pode valer a
pena... o que acham?
20:50:36  Isso não fere ética jornalística? Não há conflito de interesses?
20:50:36  Eles provavelmente vão alegar que o depto comercial não tem nenhuma ingerência na linha e no
conteúdo editorial. Essa é sempre a resposta padrão.
20:50:36  Provavelmente
20:50:36  De qualquer forma, acho que cabe questionamento à atual ombudsman, Vera Guimarães Martins.
20:50:36  A notícia sobre o evento, publicada no jornal
(http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1739357-folha-95-celebra-jornalismo-profissional.shtml), não faz menção ao
patrocínio da Odebrecht. O patrocinador só aparece no site do evento, ou seja, só quem entrar no site vai saber.
Leitores/assinantes da versão online podem fazer isso - e pelo menos dois fizeram e já criticaram o patrocínio nos comentários
da notícia. Mas e as pessoas que só leem a versão impressa? Ao omitir da notícia a informação sobre o patrocinador, a Folha
está contrariando seu próprio manual de redação no que diz respeito à transparência.
22:31:21 Orlando SP  De forma alguma PG. Agora está facílimo para criticar. O governo sempre disse q o objetivo da
alteração era justamente para conseguir o pagamento integral. Exemplificavam com as empresa q quebraram. Agora não terá
nem o avanço das investigações, queria importo q criticávamos, nem o ressarcimento integral, q era o ponto q o governo dizia q
valia a pena a alteração.
22:34:29  Agora tem de cair de pau!! Tem de escancarar q o governo quer a td custo obstar a investigação,
já q justamente a vantagem q ele disse, replicou e pôs tds os seus ministros a repetir foi um engodo
23:29:24 Deltan  Turma do terremoto, olhem essas infos... dá para pedir para colega próximo fazer diligência
preparatória, indo e colhendo infos, e depois Vcs vão se der bingo...
23:29:52  INFORMAÇÃO DE OUTRO IMÓVEL outra informante me falou q L tem um sítio em Monte Alegre do
Sul Entre Amparo e Serra Negra. Aqui no interior de so Segundo a informante L utilizava muito esse sítio, e sendo a cidade
pequena 10 mil habitante todos sabem disso Frequentou até 2010/2011 pois depois estava muito visado e passou a frequentar
o sítio de Atibai Segundo a informante a cidade comenta q houve vários episódios em q o alvo se embriagava muito E como não
há hospital na cidade?', era levado para Amparo. Outra cidade um pouco maior Para tomar glicose. Momento que o PS era todo
esvaziado pelos seguranças Foi feita um agora de reforma no sítio e até recapeamento da estrada, pelo governo federal, q dá
acesso ao sítio
23:30:08  Uma ligação para o PS, ou pedido oficial de registro de atendimento, pode já dar bingo
23:31:32 Julio Noronha  Boooua!!!
23:38:46 Paulo  Eu conheço um pessoal dessas cidades... Mas a história não soa mto real viu, o cara ainda
presidente e ninguém fala nada. Visado ele era antes, dps ficou menos. Mas não custa sondar!

15 FEB 16

06:25:24 Orlando SP  Que estorinha!!!! Fosse verdade estava em todos os jornais!!! Fosse verdade, tinham levado o
médico lá. Pelo amor de Deus, não façam ofício, sob pena de isto sair estampado em todos os jornais. De outro lado, esqueça
está fonte. A fonte bebeu demais e alucinou!!!
06:43:12 Paulo  Hehe boa viagem Orlando. Aproveite para captar informações p jogar um charme no Pelella. Abs,
06:55:00 Deltan  E para reconquistar Rodrigo Telles. Leva ele para um almoço romântico e manda uma selfie
08:02:28  Rs A informante tem casa lá perto. Pode ser boato, mas vale pedir para um assessor ligar lá
08:03:08  Se for verdade, Vc me paga mais um almoço grátis
08:03:16  Aliás, cadê sua ligação
08:03:20  ?
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08:05:40  
08:05:48  Sem toblerone na foto
08:20:40  Caros, não esqueçam reunião na PF hoje 10.30
08:22:38  Robinho, vi teus resumos dos anexos da Carioca. Vc não resumiu todos porque não vieram para
nós? Pergunto porque, ainda que haja foro, é relevante vermos.
08:27:52  Na colaboração da Carioca, tem denúncia aparentemente contra Adir Assad. Creio que, em algum
momento, teríamos que aumentar a pressão em AA, ainda que tenha sido solto, pq desse mato pode sair muito cachorro. Talvez
valha a pena até interceptar. Depois de passar o foco no big mac, mais para frente, é bom manter isso na manga.
08:42:52 Paulo  Delta, seria bom pedir nos grupos dos acordos, até p movimentar e o pessoal não esquecer.
08:48:08 Deltan  Paulo, Vc não criaria um grupo do Luz também? Temos que colocar os Procs nas tabelas dos
acordos... ele está com Vc e Tatá, certo? Precisaria colocar na tabela de mentiras dos colaboradores as contradições que haverá
com PRC, e chamar PRC para esclarecer... não gostaria de investirmos tempo com isso, mas haver contradição frontal e não
fazer nada pode não ser bom também. No mínimo, seria bom mapear essas possíveis contradições e pensar no que fazer.
08:49:32 Paulo  Luz não havia criado pq negociação já estava encerrada desde novembro/dezembro, já que
ninguém tinha se animado. Mas como falei no outro grupo, se Athayde animar eu estou achando que vale a pena retomar, já
que pode ser a chave para pegar o Vacarezza e dar um gás para o caso de Angra.
08:50:44  (cobrarei R$ 0,10 por cada informação que perguntarem aqui e já tiver sido falada antes hahaha)
08:50:56  Brincadeira, bom que está vendo esses resumos Delta!!!
08:51:24 Deltan  Kkkkk, Luz impulsiona uma super operação no caso Angra... e terceirizada, no RJ...
08:51:44  Creio que, além disso, não temos AP contra ele...
08:52:12  E não vejo ninguém ter colocado ele como alvo prioritário....agora que está lá, parece justo deixar
os colegas de lá participarem e decidirem junto isso...
09:56:24  Estou saindo para a PF. Quem vem?
09:57:40 Laura Tessler  Vou direto pra Pf
09:58:16 Orlando SP  Quem tem o cel de Rodrigo Telles?
09:59:04 Paulo  Chego em 2 mim CF, me esperem!
09:59:12 
09:59:44 Athayde  �
10:19:37  Estou esperando vocês no saguão de entrada.

10:29:40 Januario Paludo  
10:34:12  Januário. Li o relatório e achei fraco. Espero que os depoimentos sejam melhores.
10:37:04 Diogo  To aqui na Pf
10:37:12  Cadê Td mundo ? $
12:58:44 Januario Paludo  Acho que o relatório do ipl vem melhor. Estive agora na cogin falando com os dpfs.
14:00:40 Paulo  Pessoal, conversando com a Laura, pensamos em ajuizar a ação de improbidade da Odebrecht
agora, talvez no meio da próxima semana. O risco está no uso dos documentos suíços, mas creio que vale a pena correr o risco.
O objetivo especial está em colocar mais barreiras para eventual acordo da Odebrecht na CGU. Se alguém achar que não dá
para ajuizar agora, manifeste-se.
14:23:12 Deltan  Pau. Mas pau.
14:24:34  Caros, Moro deferiu uma decisão geral de compartilhamento de depoimentos e provas de
colaboradores, atuais E FUTUROS, com a RF - autos 5054741-77.2015.4.04.7000, evento 4.
14:31:44 Laura Tessler  Ah, Deltan, para o ajuizamento da AIA da ODEBRECHT, vc poderia pedir para o Moro analisar o
compartilhamento da coopin da Suiça para a improbidade? Pedi no final do ano passado, mas acho que ele não deve ter tido
tempo de analisar (autos 5073697-78.2014.404.7000). Deferiu o compartilhamento geral, mas pediu esclarecimento nosso
sobre a possibilidade de utilização da prova na improbidade. Só falta analisar esse ponto
14:47:19 Deltan  Mas nós já esclarecemos?
14:47:31  Só falta a decisão, ou falta nossa manifestação?
14:47:55 Laura Tessler  Só falta a decisão
14:48:00  já esclarecemos no final do ano passado
14:57:28 Deltan  ��
15:16:12 Diogo  prezados,
15:16:16  segue a decisão do ronan
15:16:32  para quem interessar
15:16:48  201143.pdf
15:24:22 Paulo  Anexos atualizados do Meirelles já na pasta - análise a cargo do Orlando!
15:32:20 Diogo  onde?
15:32:36 Paulo  L:\CRIME\Deltan\FT-procuradores\Acordos em negociação ou extra sigilosos\LEONARDO
MEIRELLES
15:42:32  O Carlos Ayres do Trench & Rossi fez sugestões para a MP 703. Mandou para o Instituto Ethos, que
talvez vá apresentar. Achei interessante em vários pontos. Vou passar para a assessora da ANPR que está trabalhando na nota
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técnica, mas devemos nós olhar tb.
15:43:28  Conversei com ele sobre a possibilidade de exigirmos, nos nossos acordos, que as empresas
lenientes contratem às suas custas monitores independentes de compliance, por um período de três anos. Nos EUA é um
mercado em ebulição.
15:44:00  201159.docx
16:37:59 Roberson MPF  Chegamos a ver isso já PG. Mas no Brasil ainda não tem essas monitoras ainda. Tem até uma ISO
sobre isso já ? 19:600 salvo engano
16:41:44 Paulo  A ISO não tem certificadora no Brasil. Mas será que não tem empresa de monitoria já, sem ISO?
Vou perguntar.
17:09:24 Deltan  Caros, sobre destruição dos docs na OAS, recebi info adicional de que "os trabalhos foram
realizados na sede da empresa na rua Humberto de Campos bairro da Graça em SSA - eles ocupam alguns imóveis ali.
17:09:24  "
17:09:32  "Outra informação e q tem um indivíduo chamado Paulo Gordilho - fundador da empresa e q se
retirou do quadro societário mas permanece como pessoa de confiança do César e faria os pagamentos dos materiais de
construção Reunindo mais informações lhe envio"
17:30:49 Jerusa  Pessoal, encaminho a pedido da Emilia, mensagem repassada pela colega Cristianna, da PRR4.
17:31:04  13/02/16 12:19:53: PRR4 Cristianna Nacul: Colegas Falando em jogo, vim com meu filho agora
nas férias para assistir um jogo do Barça amanhã! Mas o que quero contar é que hj estamos fazendo um bike tour nas vinhas
Codornui e - pasmem!! - nosso guia contou que. Petrobras de uma festa aqui em setembro, fechou a vinícola, contratou umas
50 pessoas para decorar tudo com Halowen, sendo vedadas visitas do público !! Custo seguramente: mais de 40 mil euros!!!
18:34:04 Deltan  Pessoal, os italianos que atuaram na Mãos Limpas estarão em SP em eventos dia 28 e 29. Dia 28
será evento fechado em que falarão os italianos, Moro e eu, com os patrocinadores da vinda deles, um thick tank chamado
CDPP, Centro de debate de Políticas Públicas. Dia 29 será um evento do MPF, em SP também, com mesma configuração, mas
aberto ao público. Dia 28 haverá também uma reunião, mais informal, com os italianos. Pergunta: se Vcs quiserem ir ao evento
do dia 28, preciso reservar lugares, pois é evento fechado e lotará, assim agradeceria se manifestassem interesse
preferencialmente até amanhã (se decidirem depois, podemos tentar também, mas não garanto). Na minha perspectiva, o
evento do dia 29 será tão bom quanto o do dia 28. O diferencial do 28 pode ser a conversa com os italianos, que creio que não
falam inglês. Embora eu ache tão bom quanto ir ao do 29, não quis deixar de abrir o convite.
18:47:12 Paulo  Januario, amanhã 14h marquei reunião com o Safra. Se puder participar, ótimo; se não puder não
tem problema também!
18:48:04 Januario Paludo  Amanhã estarei em Brasília. Só volto à noite.
18:48:14  Abs.
18:48:46 Athayde  Januaario encontrou c o cada da 5 estrelas?
18:58:55 Paulo  Orlando, dê sinal de vida. Ligue para mim. Importante.
19:00:44 Januario Paludo  Vem amanhã às 15hs
19:33:44 Deltan  Caros, o Paulo fez a leitura daquele material interessante que relatei na reunião para Vcs, e estas
são as palavras dele: "é a pior colaboração que já vi"
19:34:08 Laura Tessler  kkkkkkkkkkk
19:34:34 Jerusa  %&'
19:39:24 Januario Paludo  ###
19:40:20 Jerusa  Considerações de uma novata: 1. a FT nunca dorme; 2. São tantos nomes e codinomes que
preciso de um glossário; 3. Ainda está em tempo de desistir? #(#(
19:40:24 Roberson MPF  Colaboração by Wiki
19:40:36  Nada disso Jerusa
19:41:12  Direito adquirido da FT. Retorno indeferido com fulcro no princípio da vedação de retrocesso
19:41:12 Januario Paludo  Kkkk. Tarde demais!!!
19:41:36 Athayde  Kkkkkkkkkkkkkkk
19:41:40 Januario Paludo  Não se preocupe. Nos tb não sabemos todos os nomes!!!
19:49:04 Laura Tessler  hahahahah....tive essa mesma impressão quando cheguei...o mais assustador é quando vc percebe
que o pessoal decora tb os nomes das offshores de cada um...muito doido!!! mas vai acostumar com o tempo...e o bom de
dividir sala é que sempre dá pra perguntar pros colegas...em ultimo caso, o telegram salva a vida
19:49:12 Andrey B Mendonça Delta, se eu puder, gostaria de participar. Mas eh em fevereiro? Dia 28 eh domingo
19:50:00  E bem vinda Jerusa querida!!!!
19:50:12 Roberson MPF  Tenho interesse também, Delta
19:50:35 Athayde    
19:57:00 Deltan  Caros, o nº2 da FSP, Sergio Davilla, quer falar comigo amanhã sobre a questão do patrocínio da
Odebrecht. Para mim, há conflito de interesses e não posso ficar concordando com ele. Ao mesmo tempo, não quero ser
conflituoso ou antipático. Penso em ouvir, falar minha posição e sugerir transparência quanto ao valor recebido e destino.
Agluma sugestão?
19:57:47 Jerusa  Valeu, pessoal! Hehehe Obrigada, Andrey!!
19:58:04 Deltan  Março
19:58:08  Registrado1
19:58:24  Com Tatá e Robito, são 3
19:59:16  Jerusa, Vc pode sair mas, nesse caso, vamos ter que te matar
19:59:30  Ou Vc pode ficar, Vc quem decide, livremente
20:00:00 Jerusa  ))))
20:00:16 Paulo  Lembrem-se do curso da escola na semana seguinte.
20:45:27 Deltan  Diogo: Genú - STF deferiu, falta a PF em BSB operacionalizar o compartilhamento das BAs. Uma
opção caso demore é Vc ir lá e olhar os materiais direitamente. Carol já adiantou que não há problema nisso.
20:58:55 Orlando SP  PG - ligo já já Jerusa - FT é como bolsa família, não tem porta de saída Deltan- tem de reclamar e
dizer tudo q vc quer. Ao final, tem de dizer q espera q isto não comprometa a isenção do jornal. Pediria, de modo educadíssimo,
q divulgassem, como medida de transparência e honestidade aos leitores, quanto a ode gastou no evento, se ela já gastou valor
equivalente em outros anos, e se aumentou o valor gasto em publicidade em relação à anos passados. Em relação à SP,
respondo até ama há
21:05:36 Deltan  Falei um tempão agora com Carol. Bati novamente no acordo do Pedro Correa, com vários
argumentos, e na questão da assinatura dos acordos.
21:56:44  201511.pdf
21:57:00  Artigo Modesto Carvalhosa sobre MP 703. Desce a lenha em janot noúltimo parágrafo
23:08:36 Diogo  Boa pg
23:08:56  Prezados, to pensando em tirar duas semanas de férias pra terminar meu livro
23:09:16  Considerando q jogaram o ronan pro dia 8 de março
23:09:24  Creio q não haverá prejuízo

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
00

:5
2



30/01/2021 Telegram Backup for

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/chat_72924018_p1.html 48/131

23:09:36  Orlandinho concorda e autoriza?

16 FEB 16

00:08:36 Roberson MPF  Caros, conexão Guilherme Bumlai e PPLeoni Ramos. Bom para pedirmos preventiva do filho

00:08:44  

00:08:48  
00:09:40  Trabalho para vc não sair de férias, Castore rsrsrs
06:06:24 Januario Paludo  Taca pau. Precisamos dessa preventiva já!
06:07:08  Castor, eu sempre acreditei em vc. Vc faz esse pedido em meia hora e pode sair de férias?
06:07:12  ,,,
07:52:12 Deltan  Juju, vou ficar esperando Vc ligar o

07:53:20  
09:37:28 Diogo  ***
09:37:32  Veremos
09:49:12 Orlando SP  Se o corregedor regional disse.... Faça e saia de férias Diogão... Rs
09:49:36  Liguei, mas nada
09:51:40 Deltan  Caros, o Des da Petro quer nova janta aqui, para trazer novidades. Da última vez que jantamos,
ele não tinha nada. Não vejo sentido em fazer nova reunião, ainda mais depois do que ouvimos, que ele usa isso para dizer que
é pessoalmente próximo. Vou cortar, enrolar, dizer que não posso etc. Não acho que isso gere qq problema diplomático, mas se
alguém quiser jantar com ele se voluntarie que intermedio kkk
10:44:24 Diogo  ele eh teu amigo deltan
10:44:36  se resolve com ele +
13:23:06 Welter Prr  Deltan O painel foi muito interessante. Após houve uma janta, off record, onde houve um debate
mais intenso. Nele o representante da transparência internacional propôs que o setor privado que assumisse sua parcela de
responsabilidade no combate à corrupção, passando a não tolerar tais práticas por parte de seus empregados. O debate seguiu
então um pouco quente, sendo que em determinado momento um representante americano comentou que era por isso que
Marcelo Odebrecht não estava na mesa, ou seja, porque compactuava com a corrupção. Acredito que temos um campo
interessante a trilhar por esse caminho, trabalhando ou buscando um acordo em que todos se comprometem a não trabalhar
com a corrupção. Recebi convite, que vira formalmente, para participar de uma reunião com a Câmara de Comércio Brasil-Eua,
para tratar da Petrobras e do futuro das relações comerciais entre os dois países. Embora o tema escape um pouco de nossas
atribuições, acho interessante discutir a possibilidade da participação da FT, ainda que a intervenção seja para relatar nossas
atividades. Há um interesse grande em saber para onde vai o Brasil é a investigação. Falar e mostrar o bom funcionamento das
instituições brasileiras pode ser muito bom para todos. No dia seguinte ao evento conversei com o produtor do 60 minutes. Ele
pretende vir ao Brasil em agosto/setembro para fazer uma reportagem sobre o caso. Eles não sabem nada sobre a operação,
mas ficaram muito impressionados com a dimensão dos fatos. Acabei dando entrevistas ainda ao WSJ Tv e ao Latin Finance.
Abraços a todos, Welter
14:41:44 Paulo  Diogo/Orlando/Deltan Segurança: Confidencial Paulo, tudo bem? Segue trecho de declarações que
o Faerman prestou ano passado sobre Raul Schmidt. abraços Renato "conhece e tem contato com Raul Schmidt, para quem
transferiu um milhão de dólares, pois ele era representante de um concorrente da SBM que não participou de uma licitação,
salvo engano Capixaba ou Marlim Sul, para a qual a empresa que ele representava não tinha sido convidada; que Raul lhe
ajudou com informações sobre FPSOs, tais como informações técnicas sobre os concorrentes na licitação; que esse 1 milhão de
dólares era um percentual do negócio, que seria pago gradualmente mas acabou sendo pago concentradamente, pois Raul
morava no exterior; que a SBM se convenceu da conveniência de pagar Raul de imediato; que não houve contrato com Raul;
que esses valores foram pagos a Raul em uma conta dele mesmo em Londres, onde ele morava; que se recorda apenas que era
um banco inglês, mas não era o Barclay's; que Raul era representante de uma empresa cujo nome não se recorda, mas que
fazia FPSOs redondas; que até onde sabe Raul não tinha relações com ZUBIATE; que o declarante conhece ainda Julio Camargo,
mas nunca teve relações com ele."
15:04:24  Pedro Correa: Miller se comprometeu a retomar negociação até a semana que vem.
16:20:04 Deltan  ,,,,, Sensacional Welter!
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16:20:16 Paulo  Responsáveis acordos 
16:22:04 Deltan  Diogo, uma coisa possível, se interessar, seria explorar a partir da colaboração da SBM qual a conta
do Raul que recebeu e pedir cooperção da Inglaterra para obter todos os docs
16:26:24 Paulo  Pessoal, na linha do que conversamos em reunião, atribuí cada acordo a um grupo, mesmo os já
assinados e antigos. Objetivo é que cada grupo fique responsável por acompanhar os desdobramentos dos acordos. Não se
trata de cada grupo ficar responsável por investigar todos os fatos mencionados no acordo, mas sim observar se os fatos já
foram devidamente distribuídos, acompanhar a cisão no STF, manifestar-se nos processos etc.
16:28:04  Preciso que todos vejam e digam se tem algum acordo atribuído erroneamente. O arquivo está na
pasta: L:\CRIME\Deltan\FT-ac restrito\Acordos\_DIV\TABELA ACORDOS E VALORES ETC
16:41:16 Orlando SP  O CF me disse que talvez quisesse
16:43:16 Deltan  Renato Onofre, do Globo, sobre o patrocínio da FSP
16:43:16  É um absurdo
16:43:16  Não tinha visto ainda
16:43:16  Vou levar aos editores
16:43:16  Em off, é mercantilismo da notícia.
16:43:16  Uma pena
16:43:34  rICARDO bRANDT do Estadão sobre o mesmo
16:43:34  Em off. O fausto foi convidado e num primeiro momento aceitou. Assim que eoubebdo fato pulou
fora. Ele estava na mesa com o mario cesar......
16:43:34  Estranho esse novo jornalismo. Aqui tentamos pelo m4nos praticar outro tipo..rs
17:09:55 Paulo  Pessoal, vamos dividir os depoimentos da AG. Não escolhi as datas mas deverão ser na semana
em que eu devo sair de férias, a confirmar ("), de 29/02 a 04/03. Ocorre que também será a semana da festinha, mas não
vamos parar as atividades normais por causa disso não é? Vamos ouvir 4 pessoas. Bsb vai ouvir os 5 com foro e Rio vai ouvir 2
que só falam de Angra. Vou dividir então entre CF, eu se estiver por aqui e mais alguém... Liberamos Julio pq vai estar
envolvido, mas Jerusa e Laura nos ajudam? Teremos acesso aos depoimentos prestados na investigação interna, então vai ser
bem tranquilo. Um turno cada acho que mata.
17:17:23  Je, vc já está no nosso calendário? Se estiver, marca os dias em que vc já sabe que estará fora? Se
não estiver, passa um email vinculado ao gmail para incluir?
17:20:44 Jerusa  Ja estou sim. Deltan me incluiu. Vou marcar.
17:22:08  Na primeira semana de março, devo estar me mudando, mas posso ver como ajudar nessas
oitivas. Amanhã estarei aí, dai conversamos, ok?
17:22:48 Paulo  Ok!
17:38:54 Laura Tessler  ���
19:00:08 Andrey B Mendonça Mario me chamou pra essa mesa...era so o que faltava
19:07:24 Orlando SP  PG- pode me colocar, mas como estou sem agenda, não marque nada para o período da manhã.
Só a tarde. Não posso na semana do dia 14/3. Tb não posso às quartas. Posso fazer as do CF. Ele não sabe tomar
depoimentos...rs. Posso tb fazer as de Jerusa.
19:46:20 Paulo  Blz OM!
20:04:32 Orlando SP  Pessoal, questão administrativa IMPORTANTE. A copeira Cleá está fazendo hora extra. Foi um
absurdo de horas extras. Ela tem de sair no horário. Vou ver com ela o que está acontecendo, mas se for excesso de trabalho
temos duas opções: ou paramos de fazer frutas (que não está dentro de suas atividades), ou racionalizamos o serviço. Eu,
particularmente, acho que servir café, aguá, etc., é coisa de país e povo subdesenvolvido (sem ofensa a quem pense de modo
diverso). Todos temos pernas e mãos, de modo que basta estar ao nosso alcance para que os peguemos. Então, prefiro que a
jarra de água e café fique ao alcance de todos para que a questão, penso, se resolva. Esta é uma solução. As copeiras, então,
ficariam para repor água e café nos recipientes, bem como lavar as respectivas louças. O mesmo ocorreria em relação ás
visitas, que tb têm pés e mãos! Colocaria tb recipientes na sala de visitas e pronto. Elas ficariam encarregadas de limpar/repor
xícaras e copos tão logo terminem as reuniões. Também podemos acabar com as frutas sem entenderem mais apropriado, já
que esta não é a função principal delas e tb. não está prevista no contrato. Já determinei que a partir de amanhã não terá hora
extra para elas. Determinação da chefia!!! Respondam por favor até amanhã o que preferem, pois conversarei com ela na
quinta-feira. Vou ver o q está realmente acontecendo, pois pd tb ser malandragem para ganhar mais, o q não é incomum. De
qq modo, preciso ter opções para resolver a questão. Talvez baste alterar os horários das duas copeiras. Abçs,
20:31:08 Athayde  Acho q ela pode chegar um pouco mais tarde. As vezes fica mt ociosa pela manhã
20:56:24 Deltan  hahaha... na reunião que tive com o editor de política (segundo CF, meu "chororô"), reclamei de
novo do episódio da bosta seca
20:57:09  Orlando pode, mas só não marque manhã, ou tarde, e durante a semana não pode em dia útil
20:59:32  A vida não tá fácil pra ela. Minha suposição é que junta uma tendência do serviço (bastante
serviço) com uma conveniência... Concordo com a racionalização proposta. Se acabar com as frutas e horas extras, aposto que
ela vai querer voltar pra sede
21:06:20 Laura Tessler  Acho q basta pedir pra Dona
21:07:08  Cleia não fazer hora extra.
21:09:12  Concordo q ela pode deixar jarra nas salas pra facilitar...acho q as frutas fazem uma boa diferença
no orçamento dela e q é possível conciliar com o trabalho sem hora extra
21:10:56  Concordo com a supressão da hora extra. Mas a situação da Clea é bastante difícil. Com um filho
com problemas, ganhando salário mínimo, não creio que a solução seja acabarmos com o emprego dela. Eu a conheço a quase
20 anos. Por isso gostaria de conversar com vocês para fazermos uma vaquinha para a contratação de um advogado para
conseguir a aposentadoria dela. Falta um tempo que poderia ser comprovado, pois ela trabalhou um tempo por comida.
21:11:40  A meses atrás eu a dissuadi a pedir demissão para cuidar do filho.
21:15:12 Laura Tessler  Topo contribuir
21:24:04 Orlando SP  Concordo CF! Prefiro manter as frutas pq ela depende disso. Quanto às hrs extras, não tem jeito. A
sede não vai mais pagar. Nunca pagaram e não será agora, época de vacas magras, q pagarão. Leticia paga o plano de saúde
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dela há quase 15 anos, desde a época em q era servidora na PRPR. Conheço bem a história de vida dela. Tb racho o adv para
ela.
21:28:04 Jerusa  O que vcs decidirem, concordo. E so para acrescentar: na PRRS cortaram o serviço de copeira nas
prms e quase todo da capital. Parece que houve um corte de 30% no custeio das unidades.
21:46:40 Paulo  Topo tudo
21:47:00 Julio Noronha  Tb to dentro
21:48:36  http://mobile.valor.com.br/empresas/4437618/venina-vai-depor-nos-eua-contra-petrobras
21:54:20 Roberson MPF  Pode contar comigo tb
21:55:08 Athayde     
21:58:28 Deltan  Eu topo, mas tenho um amigo no MPF que é especializado em direito previdenciário (atua nisso há
anos) e é caso de JEF. Creio que ele faz isso com pé nas costas. Só não pega um "porta de inss" pra ela que vai sumir com o
dinheiro e os docs
22:03:12  http://m.oglobo.globo.com/brasil/mpf-de-sp-pede-lava-jato-acesso-as-investigacoes-sobre-jose-
dirceu-18687056
22:04:32  Creio que será preciso fazer um levantamento documental junto ao ex empregador.
22:25:00  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1740061-grupos-pro-e-anti-lula-irao-ao-depoimento-do-
ex-presidete-em-sp.shtml?mobile
22:27:44  Creio que devemos pensar em pedir para a PF ou PM, para fazerem daqui para frente um
monitoramento de redes sociais para prevenir ações violentas contra a FT, especialmente a sua invasão.
22:30:04 Paulo  Rpz amanhã pode dar pancadaria
22:33:04 Laura Tessler  Então já é melhor ir pensando como será semana q vem, na oitiva do Bittar e Suassuna na FT...JN
já noticiou q vamos ouvi-los
22:39:12 Roberson MPF  Caraca
22:39:20  Adv né
22:39:24  Sacana
23:17:40 Deltan  Caracax... amanhã será um termômetro
23:18:08  Caros, embora diga respeito à MP dos portos, gov anterior, sugiro a leitura do seguitne texto sobre
presidencialismo de coalizão
23:18:08  http://www.conjur.com.br/2013-mai-18/diario-classe-presidencialismo-coalizao-velho-dilema-
brasileiro#_ftn1_1105
23:21:20  http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2013/09/19/presidencialismo-do-brasil-e-um-dos-
que-mais-dependem-de-coalizao-diz-pesquisador-de-oxford
23:26:00  Este aqui do Clémerson é um tesão:
23:26:00  http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-direito/o-presidencialismo-de-coalizao-e-a-
administracao-publica-33weckf07cllhys6pzeknmjim

17 FEB 16

02:56:04 Paulo  CNMP entrando na jogada nunca é bom, embora no caso concreto possa acabar sendo um tiro no
pé, ja que vai deixá-lo livre p a gente: http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1740236-decisao-suspende-depoimento-de-
lula-e-marisa-sobre-triplex.shtml
07:05:52  http://click.uol.com.br/?rf=homec-manchete-topo-modulo1&pos=mod-
1;topo&u=http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1740236-decisao-suspende-depoimento-de-lula-e-marisa-sobre-
triplex.shtml
07:22:40 Laura Tessler  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1740246-amigo-de-lula-conseguiu-antena-para-sitio-
em-atibaia.shtml?mobile
08:53:20 Paulo  A gente ia acompanhar o interrogatório do MP SP hj, é isso?
09:04:20 Laura Tessler  Vi que o Cássio, do MPSP, vai dar coletiva para a imprensa as 11h sobre a suspensão da oitiva
09:07:20 Deltan  Não ia mais
09:07:36  Só falta ele dar outro tiro no pé, afrontando cnmp
09:09:40 Paulo  Em SP estavam dizendo que nos íamos participar... Nem acho bom aparecer do lado desse cara
agora. CNMP tá errado mas o cara vai se afundar.
09:13:16  Estão perguntando se vamos emitir opinião sobre a decisão do CNMP. Sugiro que não. Concordam?
09:15:06 Athayde  Nao
09:15:10 Andrey B Mendonça Pessoal, nao sei se é útil para voces, mas lendo umas atas da Diretoria Executiva da petrobras
de 2010 vi que havia um memorando de entendimento entre PETROBRAS, ODEBRECHT e BRFASKEM sobre COMPERJ.

09:15:14  
09:15:26  pode nao servir para nada pra vcs, mas resolvi comentar so por desencargo
09:22:04 Orlando SP  Sim, não comentar nada. Segura o leaks
09:22:20 Deltan  Concordo
09:23:16 Athayde  O meu NAO é pra nao emitir opiniao
09:27:48 Deltan  Isso é o que se chama de Interpretação autêntica rs.
09:47:04 Laura Tessler  Manifestação agora em frente à JF, em apoio a LJ
09:47:44 Athayde  Tem alguem na Ft?
09:57:48 Julio Noronha  Eu!!!
09:57:52 Athayde  Pessoal, preciso de um favor. Tem um envelope amarelo na minha mesa com o escrito: CARTOES
UNIMED. Preciso que alguem abra e mande uma foto da minha carteira do plano
09:58:00 Julio Noronha  Eu mando
09:58:12 Athayde  ----
10:03:44 Deltan  CF, estou insistindo na solução da questão do Pedro Correa (olhe o grupo lá). Caso pergunte as
razões da urgência, o que quer que eu diga? Vc participará da reunião do Miller com os advogados? Imagino que não queira
(porque eu não ia querer no seu lugar), mas acho importante se for para alcançarmos uma solução nesse caso, ainda que Vc
fique em silêncio
10:44:16 Roberson MPF  Pessoal, acabou de passar na globo news. O Cássio é e mais 3 promotores juntaram os 26 volumes
do Pic e colocaram sobre a mesa da coletiva
10:45:35  Tão dizendo que se eles não forem continuar no processo eles vão ler o procedimento, inclusive os
100 depoimentos já tomados.
10:46:16 Andrey B Mendonça .
10:46:32 Roberson MPF  É o pior é que essa merda toda só vai beneficiar a família real
10:50:36 Laura Tessler  Esse cara é um imbecil!!! Não deu um tiro no pé...deu um tiro no peito...vai ser triturado no cnmp
10:51:08 Julio Noronha  .......
10:52:51 Athayde  Num acredito nisso
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10:52:59  Ele e louco
10:55:24  Vai ser afastado do procedimento de qq forma
11:37:53 Deltan  Eles são malucos. A suspensão da oitiva hoje acabou beneficiando nossa inv, assim como o
imbróglio da distribuição. Não quero que eles se deem mal, pelo contrário, mas estão cavando a própria cova, pularam dentro e
começaram a puxar terra para se cobrir. Estratégia desastrosa de caso e de relacionamento com CNMP. Como o CNMP vai regir
dependerá, creio, de como a imprensa e a sociedade ler esse episódio... se for pintado como interferência na invstigação ou
favorecimento da família real, o CNMP pode ser moderado, mas guardará uma raiva deles com certeza. Na comunicação, temos
que nos distanciar do MPSP. Com o CNMP, passamos a ficar em melhor luz, porque, como diz meu pai, "o traste valoriza o
contraste'
11:44:10  Faço a reunião sim.
11:50:54 Deltan  Ótimo
11:55:00  Caros Fernando da Odebrecht preso na Suíça, ao tentar sacar valores. CS leaks, segura a onda,
mantenha reservado, suíços são neura com divulgação. Robinho conseguiu mandado de prisão nesta semana, mais cedo,
também. Meu ponto é que caso da Ode pode dar reviravolta, esse cara pode colaborar pq não sai mais da prisão se suíços nos
entregarem.
11:55:08 Paulo  Boa sorte com o hiato de consenso.
11:55:44 Deltan  Fora a guerra de comunicação, esse sera um torpedo nosso
13:27:12 Paulo  Reunião de amanhã: Sérgio Bruno está confirmado, Pelella está pendente de um problema de
saúde com a namorada. Chegam 12h. Vou reservar Ponte ok? Quem confirma almoço? Motivo oficial da vinda é reunião com
acordo da Galvão às 18h. Gostariam de conversar em separado com poucas pessoas sobre o tal assunto altamente sigiloso, do
qual sequer todos os colegas do GT têm conhecimento, e por isso pedem que a conversa seja com um grupo pequeno e depois
nós decidimos se compartilhamos a informação internamente ou não e de que forma. Para essa conversa, eles não têm
preferência de pessoa, podendo nós decidirmos quem participa. De qualquer forma, vamos fazer uma reunião geral com todos
os colegas, tanto no almoço quanto na sala de reuniões à tarde, para discutirmos temas gerais.
15:51:36 Deltan  Não sei se vc reparou hj, a Fiesp passou a patrocinar o evento após a polêmica.
15:51:36  No meio, pegou muito mal
15:52:00  Ainda sobre FSP e evento patrocinado pela Ode
16:35:28 Paulo  Importante: estamos dando ok para o primeiro acordo de leniência conjunto entre CGU e MPF na
LJ, com a Borghi-Lowe, e nós assinando como intervenientes. CF leu a minuta e eu só passei o olho, e não há nada discrepante.
Se alguém mais quiser analisar, será bem vindo o apoio (mas já estou dando resposta pois já aguardam há 2 ou 3 semanas).
Depois precisaremos pensar numa estratégia de divulgação positiva, para deixar claro que é a CGU seguindo nossos acordos e
não o contrário.
16:35:48 Diogo  boa
16:36:24 Paulo  203374.docx
16:36:36 Jerusa  !
17:24:08 Paulo  Caros, o caso da Copa - leniência da AG - também vai ficar com o Lauro Coelho no RJ, por
distribuição. Excelente!
17:36:54 Deltan  Quando está ajustada a divulgação desse caso da CGU? Bom deixar a nota pronta
17:37:04  ótima notícia
17:38:12 Paulo  Ainda demora um pouco, já que o acordo não foi assinado ainda.
17:43:15  Pessoal, não seria bom um procedimento padrão de emergência para o caso de manifestações
violentas na frente da FT? Hoje eu não sei sequer com quem falaria ou para qual ramal eu ligaria se houvesse algum problema.
Orlando, vc não pode ver isso, tanto com a PRPR quanto com a PF?
17:45:08 Januario Paludo  Prezados. Esta na hora de partir.... Na quinta feira a partir das 18 horas, farei meu jantar de
despedida no Batel Grill. A reserva é até as 20 horas. Todos estão convidados e a presença será uma honra (inclusive
acompanhante). Abs.
17:48:42 Diogo  http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/mineiro-carrega-cruz-ate-curitiba-em-ato-contra-
corrupcao-e-e-recebido-por-moro-3i7otnhhz3qjfag6tdzdiq7mv
17:48:46  tinha que ser mineiro mesmo
17:55:16  olha la pessoal mensagem na rede
17:55:20  Já está 6 x 1 http://jota.uol.com.br/ao-vivo-sessao-plenaria-do-stf Vlad já havia apontado para a
potencial mudança ano passado https://blogdovladimir.wordpress.com/2015/08/01/historia-sem-fim/
18:18:55 Deltan  tá brincando né??? despedida pró forma... caso em pleno vapor hehehe
18:19:28  Januário, a reserva é de 18 a 20 ou "até 20h se aceita reserva"? Olha lá, deve ser a segunda opçãó
18:19:56  7x1
18:28:20 Januario Paludo  A reserva e até as 20 hs.
18:29:16  A reserva já fiz, mas tem que chegar até as 20hs.
18:29:24 Athayde  Quinta, amanha?
18:29:48 Januario Paludo  Desculpe, dia 25. hehe
18:30:04 Athayde  ����
18:30:27 Januario Paludo  tico e teco precisam de ferias.

18 FEB 16

00:19:32 Diogo  Tem reunião geral amanhã as dez?
00:19:36  Ta na agenda
00:23:56 Deltan  eu não consigo participar (viagem agendada antes de marcarmos a reunião semanal). Fiquem aa
vontade para fazer, mas se adiarem pra sexta (quando há o curso da Petro, então tem que ver quem participará) agradeço
00:24:08  ou melhor, participo
00:46:48  caros, alguém quer escrever artigo sobre a decisão do STF? Diogo? Todos querem, mas teria que
entregar amanhã até lá por 17h. Na minha opinião, não ganhamos em escrever sobre isso, salvo se usarem como um gancho
para introduzir outras mudanças necessárias, 10 medidas, ou para aterrorizar os réus e incentivar a colaboração
00:52:00  Diogo, Ricardo Brandt está em Curitiba e gostaria de falar sobre a decisão do STF... fala com ele?
só não vai usar os argumentos que usou no grupo patriarca kkk
06:44:37 Orlando SP  Pessoal, com esta prisão na Suíça e com a decisão do stf, abriu-se uma nova perspectiva nesta
operação. O cenário ficou muito favorável! Avante!!
07:10:44  A decisão é ótima, mas devemos ficar quietos sobre ela, pois isso pode ser usado contra nós no
STF.
07:23:29  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1740600-dallagnol-elogia-decisao-do-stf-sobre-prisao-
apos-juizo-em-2-instancia.shtml
07:33:20  http://m.oglobo.globo.com/brasil/ministro-sebastiao-reis-do-stj-suspeito-de-vender-sentenca-
18696804
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07:36:24  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/japones-da-federal-vai-ao-congresso-mas-nao-prende-
ninguem
07:39:04  http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/stf-toma-decisao-contra-a-impunidade-mas-abre-a-
possibilidade-de-haver-um-inocente-que-cumpriu-pena/
07:39:20  Reação da ODEBRECHT
09:05:32 Diogo  Haha
09:05:32  Comprado
09:05:40  Eu tenho algo escrito sobre isto
09:05:52  Eh pra jornal deltan?
09:14:48 Deltan  Sim. Importante passar o tom de que é uma mudança necessária, mas que o sistema continuai
com graves problemas (como prescrição e nulidades)
09:15:16  Vou pedir levantamento se há pessoas que podemos prender com base na decisão de ontem
09:15:20 Diogo  Peço desculpas pelos argumentos do grupo patriarca.. Eh que eu tava muito empolgado ontem
09:15:32  Silveirinha
09:15:40 Deltan  Vai começar uma tal de peticionada no TRF4 pra adiar o julgamento das apelações
09:16:00  Kkkk, não fazendo na imprensa tudo bem
09:16:07 Jerusa  ##
09:17:52 Diogo  Pessoal da cc 5
09:18:08  Que tal ressuscitarmos eles
09:18:12  ???
09:20:04 Paulo  Se for p valer, Brasil inteiro vai ter um monte de guia de recolhimento provisória p expedir
09:20:32  Espero q não comecem a fazer exceções, como no caso da súmula do HC
10:13:40 Orlando SP  Reunião ou não agora?
10:15:29  Vou considerar a falta de resposta como um não. Chego aí daqui a 20 minutos
10:20:16 Diogo  tem sim orlandinho
10:20:24  ja estamos aqui discutindo temas sensíveis
10:20:47  mas fique tranquilo que eu estou te representando muito bem aqui /
10:38:48 Paulo  http://veja.abril.com.br/blog/a-origem-dos-bytes/o-que-voce-tem-a-ver-com-a-briga-da-apple-
contra-o-fbi/
11:21:16  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1740473-procurador-do-tcu-pede-busca-na-cgu-para-
acessar-negociacao-de-leniencia.shtml?mobile
12:06:00 Deltan  204109.odt
12:22:48  204112.odt
12:44:56 Paulo  204128.odt
12:45:00  (alterações registradas mas não mostradas)
13:01:04 Deltan  versão atual se alguém for ver agora
13:01:08  204148.odt
14:29:55 Diogo  prezados
14:30:08  o pace esta aqui
14:30:47 Julio Noronha  Estamos voltando já!
19:47:44 Jerusa  Só pq o grupo está muito silencioso hoje, informo que não sou mais sem teto na cidade!
19:48:04 Roberson MPF  Aaaaeeee!!!
19:48:08  Excelente!
19:48:28  Sabe que há uma tradição de festa, nessa hipótese, né?!
19:49:43 Jerusa  Hahahaha Claro! So que vai ter que ser festa em etapas, pq nao cabe todo FT e agregados lá!
19:57:16 Athayde  ,,,
19:57:48 Roberson MPF  Hahahaha
19:58:00  Boa Jerusa
20:00:12 Laura Tessler  010101
20:16:32 Diogo  Queridos
20:16:36  Tem reunião amanhã cedo? 2
20:42:04 Paulo  Eu só consigo chegar pelas 11. Tenho médico
21:39:24 Deltan  Eba!!!! Open house party!!!!!!
21:40:04  Vamos fazer a reunião amanhã 15h?
22:17:12  Caros, assunto bom de respondermos. Quem pode? CF? Paulo? Outro voluntário? Sair a matéria
sem nossa perspectiva não seria bom.
22:17:12  Renato Onofre está fechando uma matéria para domingo para O Globo sobre os acordos de
colaboração, mostrando que nem tudo o que é dito pelos delatores está valendo, explicar os motivos que levaram o MPF a abrir
processos de quebra de acordos e mostrar polêmicas envolvendo outros acordos (PRC e Youssef). O deadline do repórter é
nesta sexta-feira (19), até o início da noite. 
22:18:56 Paulo  Se CF não puder eu posso
22:28:04 Deltan  Vê com ele amanhã por favor e fala com Rubens?
22:29:00 Diogo  Paulo vai pra gandaia +
22:33:12  http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/02/maioria-do-stf-autoriza-fisco-obter-dados-bancarios-
sem-decisao-judicial.html
22:33:20  Ta ficando bom
22:41:08 Paulo  Eu, Orlando, Pelella e SB ainda aqui jantando. Vamos levá-los na Shed?
22:41:48 Deltan  Ich, vão chegar só 15h pra trabalhar, com sorte, e com dor de cabeça
22:50:08 Diogo  Vcs não aguentam
22:59:44 Deltan  Reunião geral: Pelella estará conosco amanhã e, consequentemente, é possível que participe ou
circule. Podemos deixar para segunda ou terça pela manhã, para nos inteirarmos todos do caso big mac... fora os assuntos
ordinários (atualização e planejamento), há algo urgente que alguém queira discutir e não dê para adiantar por aqui?
23:12:24 Paulo  Podemos falar sobre leniencias e outros temas mais amenos, inclusive com ele presente. É sempre
bom qdo bsb participa e leva uma imagem positiva nossa adiante
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23:19:56 Diogo  
23:22:04  Amanhã vou trabalhar com uma desta
23:22:44  E vou mandar fazer uma : in castor i trust +++////

19 FEB 16

07:10:36 Paulo  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1740918-decisao-do-stf-vai-elevar-o-caos-nas-prisoes-
diz-advogado.shtml
07:16:16  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1740920-moro-ironiza-joao-santana-ao-negar-acesso-a-
investigacao.shtml?mobile
07:57:44 Deltan  Juju, pra qdo Vc acordar lá por 11am

07:58:00  
07:58:04  Sem toblerone!!
09:53:52 Orlando SP  Cacete! Vc apreendeu a editar o horário da foto

10:00:28 Athayde  
10:00:36  Orlando, a foto era da semana passada. Olha a de hj ai....
10:27:12 Deltan  Me pegou no banheiro... Olha o comp ligado no canto
10:27:24 Athayde  dormiu ligado.
10:27:28  como sempre
10:27:53 Deltan  Alouro
10:28:00  Alouco

10:28:04  
10:28:04  Como CF me ensinou
10:28:16  Evidence does not lie

10:30:04 Orlando SP  
14:11:36 Deltan  Caros, sobre funcionamento do ar condicionado, dentro de um contexto de racionalização de
gastos públicos: diariamente funcionará até 20h (prédio desliga 17h e consideramos que normalmente depois de 20h está mais
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fresco). Se quiserem ar condicionado em fim de semana, é necessário informar impreterivelmente até 12h da sexta-feira
imediatametne anterior, e a cobrança será por hora.
14:12:16 Athayde  DELTAN, conversou com a PAULA sobre a manutencao do funcionamento da rede e internet hj.
Deixa para desligar só no sabado pela manha
14:23:43 Deltan  Caros, vamos fazer reunião hoje, 3.30? Povo da justiça consegue chegar?
14:23:54  Assunto especial: leniência
15:08:44 Diogo  em homenagem ao cf

15:08:52  

15:10:52  
20:35:20 Deltan  Aí Diogo
20:35:20  205284.PNG
20:36:32 Athayde  Ele falou desse RIF. pedi a ele pra mandar por email
21:36:00 Diogo  Delta
21:36:12  Eu tinha o rif do Bumlai desde ano passado
21:36:16  Soh se tiver fatos novos
21:36:28  Vou ver
22:04:48  http://m.oglobo.globo.com/brasil/dirigentes-da-oas-trocaram-mensagens-sobre-reformas-para-
lula-18713778
22:15:04 Januario Paludo  Uma m...
22:17:04  Isso saiu de onde?
22:20:52 Januario Paludo  PF ou eproc
22:21:32  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1741083-reporteres-defendem-publicidade-dada-a-
investigacao-da-lava-jato.shtml?mobile
22:21:32 Januario Paludo  Ou sei lá. Nós não fomos, a não ser que estejamos grampeados.
22:22:00  Isso era do conhecimento do mpsp?
22:22:12 Januario Paludo  Não
22:24:48  Estranho.
22:25:28  Precisamos ter algum material inédito... Rsrsrs
22:32:16  http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/02/senadores-que-mantiveram-prisao-de-
delcidio-apreensivos-com-retorno-do-petista.html
22:32:16 Januario Paludo  Temos a granero, mas se vazar também aí e F....
23:27:16  http://blogs.oglobo.globo.com/merval-pereira/post/o-publico-e-o-privado.html?
utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=compartilhar

23:32:52  
23:47:52  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1741262-advogados-de-dono-de-sitio-de-atibaia-
pedem-suspensao-de-investigacao.shtml?mobile
23:50:36  Melhor o Deltan ver com quem isso vai cair.

20 FEB 16

00:25:40 Paulo  http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/02/lula-fez-trafico-de-influencia-em-favor-da-
odebrecht-diz-mpf.html
00:26:04  Chegou cópia desse icp ontem
00:34:08 Deltan  absurdo. Tiraram da pauta a den do Renan
00:34:08  http://m.oglobo.globo.com/brasil/stf-inclui-denuncia-contra-cunha-na-pauta-retira-inquerito-
contra-renan-18709845
00:35:19 Paulo  Foi combinado. Algo a ver com lewandowski
00:39:20 Deltan  isso. Lewa é brother do Renan assim como Gilmar é brother do Cunha... família boa... tudo cosa
nostra
00:39:48  só falta alguém de bsb achar que n´so que vazamos rs
00:56:44  Caros estou pensando se, depois da nossa nova fase, não valeria ficar um pessoal da segurança
institucional na FT, por um mês e meio ou, com denúncia, talvez um pouco mais, para proteção da entrada e acompanhando as
idas aos almoços. Meu receio são aqueles que se veem como milícia (MST)... Em vez de dizerem não de cara, gostaria que
refletissem nisso até o dia D. É um caso muito particular mesmo quando comparamos aos outros que tivemos ou teremos. Não
só tem gente que caminhou com ele por décadas e lidera MST, mas há quem vera nossa ação como um ataque a ideais de
esquerda que ele, por incrível que pareça, ainda simboliza. É uma questão de prudência apenas.
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00:58:36  As outras investigações MPSP, PRDF e Zelotes nesse contexto nos beneficiam, mas a LJ ainda é
muito simbólica
01:00:08 Orlando SP  Se estiver sentido necessidade, apoio
01:00:52  Nesse aspecto, a intuição é importante
01:06:40 Paulo  Digo sim
01:08:04  Não vamos deixar transparecer q tivemos acesso, pq já teve briga na prdf por conta de acesso à
esses autos. Combinei com Julio que, se for útil usar, vamos refazer as provas
01:08:32  P.s.: julioleaks??? )))
01:22:12 Julio Noronha  +++
07:28:44  Não quero ninguém andando nos meus calcanhares.
09:07:08 Orlando SP  Stefan, it is important for us your feeling about the judge's decision. Do you think he will maintain
Migliaccio's arrest? I asked because we have almost everything to insert his name in Interpol red notice, but we would like to do
it just on Monday to avoid the disclosure of our new phase. Tks,
09:07:08  Orlando: as far as my experience, red notice would be theoretically enough, but many times our MJ
converts them into 'search for address'. Already happened with others within LJ. Be sure you really explain the role the guy has
in the money laundering/corruption scheme. Manu times our MJ feels the role is not enough explained: explain what HE DID
EXACTLY. Stefan certanly can add some more details as he is in contact with them on this very matter.
09:07:08  I expect with 80% that arrest will be upheld. I expect to recieve the decision by 5.30 pm today,
and recomend to wait with further steps until we have the decision
09:07:08  Orlando: may I disclose to the judge if necessary (in this case Fernando will know) that there is
also an arrest warrent in Brazil?
09:07:08  Stefan, I'm consulting the other prosecutors, but I particularly think that we can wait. I am really
afraid that in this case the lawyers may understand that this arrest is part of the something bigger.
09:08:04  Robito, Laura, Julio e Demais, Qual a ideia de vcs sobre o assunto acima
09:08:08  ?
09:11:20 Januario Paludo  Wait
09:12:44  Mas tem a súmulas 14.
09:14:40  Ops. Acho que confundi os casos.
09:35:32 Laura Tessler  Concordo contigo, Orlando. Se avisarem o juiz lá, Correríamos o risco de o pessoal da ode frustrar
a execução das outras medidas
09:37:08  E já vimos que o pessoal da ode é articulado...eles j devem estar antenados em razão da prisão
Suíça
09:44:41 Julio Noronha  Concordo com vcs tb
11:07:12 Paulo  Laura é quem manda! Mas se Stefan for avisar informalmente como nos faríamos aqui, pedindo
sigilo, eu acho que não teria problema. Ele acaba de avisar que Fernando tem cidadania italiana, então se soltar já era.
11:10:10  Mas relendo acho que não seria em off, então não dá p falar mesmo &
11:12:32 Deltan  Concordo com Paulo. Quem está com o caso que manda, mas eu acho que vale o risco
11:12:56  Potencial benefício: Se esse cara for mantido, não sai mais. Do contrário, perdemos
11:13:32  Potencial risco: desconfiarem que talvez haja algo maior mas não têm como saber o que
exatamente... Pode ser uma decisão vigente desde a BA da Ode
11:14:00  Eu falaria mesmo que não em off
11:15:04  O cara tem prev e preso lá no ato? Se mantivermos, não sai nunca mais
11:15:15  É um Candidato a colaborador tremendo
11:16:08  Thanks Orlando, we already found his italien passport. He was arrested at the border to Italy just
about to leave the country ...!
11:16:08 Laura Tessler  Só corrigindo: quem manda no caso é o Robinho...ele que conduziu a investigação e que melhor
conhece o caso e a Ode
11:19:44  Meu medo é que eles tb já devem ter sacado que a gente nunca faz um pedido isolado de
prisão...sempre vem o combo (rs)
11:22:48 Orlando SP  Stefan, Fernando has due citizenship (Brazilian and Italian). If he left the prison, he will go to ...lol
11:22:48  Thanks Orlando, we already found his italien passport. He was arrested at the border to Italy just
about to leave the country ...!
11:23:24  Vamos faEr tudo na segunda pela manhã, ok?
11:28:36 Deltan  Falei com Robinho e Orlando, Laura, e coloquei as perspectivas contra postadas aqui também...
Com sua autorização acima em deferência ao Robinho, ponderamos que benefícios são melhores do que riscos. Mesmo que
peticionem aqui, cairá no plantão amanhã, temos 24h para manifestação e pronto, já estaremos na segunda.
11:29:36 Laura Tessler  Tranquilo...o q decidirem, apoio integralmente!!!
11:30:28  http://m.folha.uol.com.br/colunas/igorgielow/2016/02/1741349-a-morolizacao.shtml?mobile
11:31:16  Estou mais com a posição do Deltan. Ainda mais considerando a dupla nacionalidade.
11:33:40 Orlando SP  Stefan, we discussed a lot about Fernando's arrest. We can not lose him. Strategically, he will be
very important in the future (if he is in prison). So, you can disclose to the judge about his arrest warrent in Brazil if necessary
to keep his arrest. There is no problem if Fernando gets this information. Tks,
11:46:56 Laura Tessler  Athayde, só pra te lembrar que nesse final de semana vc está escalado oficialmente pro nosso
plantão (aviso só pra ficar ligado no celular e evitar que eventualmente intimem o plantonista da PR/PR )...mas se aparecer
algo desse caso, pode mandar pra gente
11:47:14 Athayde  -----
12:02:32  http://m.economia.estadao.com.br/noticias/geral,lei-pode-permitir-que-franceses-ignorem-e-
mails-de-trabalho,10000017340
12:02:52  Direito humano básico
14:34:24 Deltan  esse trecho é mto importante
14:34:28  Ainda sobre os pagamentos efetuados pela Odebrecht oportuno lembrar as anotações efetuadas
por Marcelo Bahia Odebrecht em seu aparelho celular e que foi apreendido por busca autorizada no processo 5024251 -
72.2015.4.04.7000 (relatório no evento 124, rel final ipl1 e anexo11, do inquérito 5071379  25.2014.4.04.7000). Nelas, há
várias referências cifradas a pagamentos para "Feira", em provável referência a João Cerqueira de Santana Filho (em jogo de
palavras com o nome da cidade "Feira de Santana"), "arquivo Feira", "era amigo e orientado por eles pagou se Feira de cta que
eles mandaram, ODB pagava campanha a priori", "liberar p/Feira pois meu pessoal não fica sabendo" "Feira (5+5)", "40 para
vaca (parte para Feira)" [provável referência a Vaccari e a João Santana], "cuidados meet/pgtos Feira", fls. 122 125 da
representação policial, do evento 1. Segundo, sugerem essas anotações, os pagamentos da Odebrecht à João Santana seriam
doações eleitorais subreptícias, realizando a empresa pagamentos nesse sentido a João Vaccari Neto e a João Santana.
14:37:00  Eu não conhecia. Vale denunciar MO, mesmo que virtualmente não desse condenação. mesmo se
houver contrato de marketing, esses pgtos "parte vaca, parte feira" estão evidentemente fora do escopo
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14:56:32 Diogo  Professores, estes casos q estão no stj, o juiz de primeiro grau tem competência pra decretar a
prisão com base no novo entendimento do stf?
14:57:00  Vi o caso de Roraima, do ex governador quem decretou foi o juiz de primeiro grau
14:57:20  E o moro Ta preparando pra decretar os do caso mechants
14:59:55 Deltan  Caracax as novas provas do MO, adorei (lendo a decisão). Sugestão eh juntar após sentença, por
terem aparecido após fechada a instrução. Há dispositivos legais que permitem é isso não atrasa o processo pra sentença
15:04:33  teria que ver quem normalmente emite o a guia de execução qdo transita em julgado... talvez a
pratica varie até de tribunal para tribunal... vc chegou a pesquisar na lep e cpp sobre guia de execução? apostaria que eh o juiz
de primeiro grau que emite... em vários casos, quando há resp e Rex, lembro que os autos voltavam pra primeira instância
aguardando e ficavam pra cima só Rex e resp ... De qq modo, seja do jeito que for, dá pra mexer os pauzinhos...

15:47:51 Jerusa  
15:48:00 Deltan  Caramba, a segunda decisão de segunda pega em cheio a Ode e MO!!!!! Será uma nova paulada
como não demos desde a denúncia anterior. Isso que é escalada com direito a revigoramento da nossa posição em relação ao
principal alvo empresarial... CF, reforça as novas provas de que a Ode eh dona das offhores e que usou para propinas no
exterior, e que MO geria tudo diretamente e inclusive moveram os responsaveis pelas contas para o exterior para se
protegerem... Usa a coletiva não só para JS, mas o foco em MO e Ode eh importantíssimo... esses pagamentos para outras
autoridades explica por que estão brigando tanto para que os docs não venham (dá pra dizer isso)
15:48:28  Fernando will have to stay in prison for the next three months. I think that he will be ready to
cooperate in the near future.
15:48:32  eeeeeeeeeeeeeeee
15:48:44 Julio Noronha  ,,,,,,,
15:49:18 Jerusa  Muito bom! Não que eu saiba quem é Fernando, mas ... ☺ 

15:55:20 Laura Tessler  Massa!!!!!
15:55:56 Diogo  Fernando Eh um operador da ode no exterior
15:58:00 Jerusa  !
16:03:00 Roberson MPF  Shooooooou
16:03:08  Animal!!!
16:03:26  Agora a casa caiu. Virão corrupções da CNO no mundo todo
16:07:48 Diogo  Queridos, Julio, Lilian, , eu e pg vamos pegar uma balada sertaneja hj a noite. Se mais alguém
animar, estão convidados, incluse casais apaixonados
17:20:52  http://www.oantagonista.com/posts/sim-delcidio-vai-delatar
17:22:04  Os FDP do antagonista tão de sacanagem.
17:31:36 Jerusa  %
17:34:00 Athayde  FDP total
17:38:00 Diogo  3
18:05:55 Januario Paludo  Putz.
18:52:56  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/marqueteiro-do-pt-se-coloca-a-disposicao-da-
lava-jato/
19:06:42  http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ricardo-neves/noticia/2016/02/memento-mori-tudo-
passa-ate-atual-doenca-do-brasil.html
19:23:36 Paulo  http://www.brasil247.com/pt/247/brasil/217908/Lula-ir%C3%A1-ao-CNMP-contra-MP-que-tabela-
com-Globo.htm
19:23:36  "Isso porque, durante esse período em que os advogados do ex-Presidente Lula ficaram sem
acesso, os assessores da Procuradoria da República prestaram informações escritas de que o Procurador Douglas Kirchner, ao
passar transitoriamente perante o 1º Núcleo de Combate à Corrupção do MPF/DF - onde o procedimento foi deflagrado - teria
feito uma redistribuição do feito ao 5º Núcleo de Combate à Corrupção do MPF/DF. E o titular do 5º Núcleo de Combate à
Corrupção do MPF/DF é o próprio procurador Douglas."
19:24:12  Pessoal, por favor, lembrem de não dizer que tivemos.acesso a esses autos! Só confusão que vem
de lá
19:24:44 Julio Noronha  ���
19:40:44 Athayde  Quem nao tem FAJ e bom pensar em ter
19:41:24  O cara vai vir pro ataque
20:08:44 Deltan  Kkkkkk
20:08:56  Isso aí Je
20:43:48  Só dou dinheiro pro FAJ há década, mas não quero ter que usar kkk
20:52:12  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-maior-impacto-recaira-sobre-o-colarinho-
branco-preve-moro/
21:51:12  http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ricardo-neves/noticia/2016/02/memento-mori-tudo-
passa-ate-atual-doenca-do-brasil.html

21:51:52  

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
00

:5
2



30/01/2021 Telegram Backup for

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/chat_72924018_p1.html 57/131

21:52:47  Quem for no instituto, é bom mesmo ver se este crucifixo realmente está lá.
22:34:52 Deltan  Laura, acho que vale um sittel do núcleo financeiro da ODE para verificar relação com MO. Faria em
separado, autos novos, só para isso. O Migliaccio, o Luiz Eduardo Rocha Soares e o Hilberto Mascarenhas Alves Silva Filho
estavam nos contatos do cel do MO. Dois deles deixaram o Brasil logo após as BAs. Vale cruzar os telefones de todo o núcleo
financeiro também com o Bernardo Freigburhaus (temos sitel dele), Rogerio Araújo e Marcio Faria (temos também dos dois
últimos). Tentei fazer uma imagem dos relacionamentos e tem muita coisa...
22:47:04 Laura Tessler  Show!!!! Pode deixar!!!!
22:58:36 Athayde  Ja temos sitte da ODE
23:22:56 Deltan  Caros, vou criar um grupo para caso João Santana - Ode, incluindo quem está atuando no caso
direta ou indiretamente. Se alguém mais quiser participar, é só dizer, não há limite... apenas não quero encher a caixa de todos
com as msgs
23:34:56 Roberson MPF  Coloca o Pace e o Marcio também, Delta.
23:35:52  O Marcio assumirá o caso durante a licença do Pace pro casório
23:36:24 Julio Noronha  4

21 FEB 16

01:02:20 Deltan  Caros, mensagem do MM
01:02:28  Prezado com a mudança no stf tem que começar a pegar mais pesado nos acordos. No minimo
para graudos um ano preso. Sugestão repeitosa
01:02:56  O MM russo
01:03:32  Blz coloco na segunda
11:16:12 Januario Paludo  http://m.extra.globo.com/noticias/brasil/perdas-danos-de-um-projeto-de-poder-18717934.html?
utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=compartilhar
11:42:32  http://m.oglobo.globo.com/brasil/delatores-da-lava-jato-estao-ameacados-de-perder-beneficio-
18718077
11:56:11 Paulo  Ficou ótimo CF. Inverteu a pauta a nosso favor.
12:05:41 Orlando SP  Ficou boa mesmo, coisa rara! Rs
12:08:59 Roberson MPF  Ótima, CF!
12:10:20  Agora se vierem provas boas de novas omissões relevantes em relação ao Julio (Palocci, por
exemplo), partimos pra cima dele tb
12:12:12  Delta, mandou bem tb na estratégia do protocolo dos dois pedidos juntos. Não vi nenhuma
reportagem que fizesse menção a perseguição do Moura pela menção genérica dele na undécima hora ao Aecio
12:48:00 Deltan  Excelente recado
12:58:08  Valeu Robito!

13:43:00  Conseguem ver semelhança de estilo entre Lula e CF?? 
14:01:40 Laura Tessler  Muito boa entrevista mesmo!!!
14:45:00 Deltan  Caros, escutas do grupo do terremoto. Alguém se dispõe a ouvir as chamadas em tempo real? É só
indicar um telefone que o guardião passa a fazer desvio de todas as chamadas. Nesse caso, considero importante. Voluntáriosw
14:45:04  ?
14:47:24  Ou tem que ter alguém bem entrosado com quem da PF estiver responsável para acompanhar em
tempo quase real
15:29:47 Jerusa  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/a-paciencia-do-judiciario-em-relacao-a-
recursos-protelatorios-se-esgotou-diz-procurador-da-lava-jato/
16:16:40 Deltan  É ótimo que outra pessoa fale sobre problemas no sistema. Gostei da indicação dos casos
concretos e número de HCs no STJ, Diogo! Obrigado por aceitar dar a entrevista!
16:30:28 Roberson MPF  É isso aí Castore, soltou o verbo!!
16:43:28 Januario Paludo  Eu assisti a entrevista ao vivo. Chiquerrima.
17:17:20  http://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/files/2016/02/lula-celular-2.jpg
17:17:40  Lula não usa celular.
17:22:51  Só aquele iPhone com criptografia quebrada. Veja intervalo a partir do minuto 6
17:22:55  http://tvuol.uol.com.br/video/danilo-gentili-conversa-com-breno-masi-0402CC9C3670CC893326
17:23:20  Viu Cf. Ele usa sim....
17:38:56 Roberson MPF  Januario, o melhor é que podemos tentar confirmar essa info. Ele não só quebrou o do Lula, mas
também da família real da....... (advinha de onde???) ANGOLA. Será que foi por indicação de algum ilustre amigo???
17:40:08  Vejam a partir do 8:25
17:40:32  Ele desbloqueou 7 telefones dos caras.... Hahahah
17:41:08  Será que foi naquela visita que eles fizeram ao Brasil em que tiveram reunião com Emilio e Marcelo
Odebrecht?
17:43:32 Januario Paludo  Mas Angola não tem família real.tem?
17:45:07 Roberson MPF  http://familiarealangolana.blogspot.com.br
17:46:08  Deve ser tipo a família real que temos aqui no Brasil
17:46:46 Januario Paludo  Parece fake. O cara é músico.
17:47:08  Deve ser consumidor da 51.
17:48:36 Roberson MPF  Hahaha
17:48:48 Januario Paludo  Kkkkk
17:49:12  Acho que o masi ironizou
17:50:32 Roberson MPF  Será que ele não quis se referir a família de José Eduardo dos Santos? Que está no poder a mais
de 30 anos
17:50:52 Januario Paludo  Pode ser. Aí sim.
17:51:04  Eles que eu vieram negócios aqui
17:51:12  Tiveram
17:51:16 Roberson MPF  O Hacker disse que a família pagou em dinheiro e ainda deu um elefante de presente que ele
mantém até hoje
17:51:28  Aham
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17:52:17 Januario Paludo  Achei interessante como curiosidade, mas pode ter potencial. Hehe
17:52:57 Roberson MPF  Olhe com quem eles são próximos
17:53:00  http://www.odebrechtonline.com.br/complementos/01001-01100/1023/
17:53:32  E
17:53:32  http://fatoonline.com.br/conteudo/8988/exclusivo-o-esquema-entre-lula-o-bndes-e-a-odebrecht-
para-financiar-obras-em-angola?or=rss
17:54:16  Acho que tem muito potencial. De onde os caras cairiam na casa do Hacker. Falo sério qto a
possível indicação
18:00:52 Laura Tessler  Pessoal, vcs sabem se houve obras em 2010 para transformação do instituto da cidadania em
instituto lula? Pelo que vi na internet, o instituto lula ganhou esse nome em 2011, certo?
18:01:36 Roberson MPF  Procurávamos essas obras esses dias
18:01:40 Laura Tessler  Vendo aqui a tabela da Ode, achei isso aqui muito estranho....
18:01:40 Roberson MPF  Isso
18:01:44  Obra IL
18:01:48 Laura Tessler  Isso
18:01:52 Roberson MPF  Animal Laurinha
18:02:08 Januario Paludo  Era o que vc estava procurando rob!!!!
18:02:12 Roberson MPF  Será que custou os 12 M?
18:02:32  Pqp!!! Agora me empolguei
18:03:04  Consta 12 ou 13 M na tabela né Laura?
18:03:08 Laura Tessler  Isso
18:03:34  Perdi
18:03:38  Peraí
18:03:54 Roberson MPF  To aqui em SP e posso aproveitar para ver isso amanhã à tarde
18:04:06  O que acham?
18:04:22  Podemos oficiar o Crea e ver quem conduziu a obra
18:04:54  Vamos ter outro Sítio/Triploxxx aí!!!!
18:05:04  Mas esse de 13 milha
18:05:04  Hahahahaha
18:05:12  To rindo à toa aqui
18:05:16 Laura Tessler  http://www.oantagonista.com/posts/instituto-lula-pode-ter-recebido-mudanca
18:06:24  Segundo a nota, a mudança no início de 2011 ficou no depósito até inauguração do IL...faz sentido
que tenha havido reforma em 2010
18:07:23 Januario Paludo  Mas a parte de audiovisuais e museológico ainda está no depósito
18:07:43  A reforma faz sentido
18:09:27  Logo no inicio uma parte foi levada para Atibaia, outra para Santo André e o restante para Sp.
Dessa parte ainda tem a digital e museológicas em depósito
18:10:48  Vamos atrás dissso���
18:21:40  Pode ser lenda urbana, but.... http://tribunadainternet.com.br/confira-algumas-das-pecas-que-
lula-roubou-da-presidencia/
18:28:56 Laura Tessler  O que chama mais atenção é que, da forma como foi anotado, parece pagamento de
prestações...3x valor quebrado...cara de parcela de obra mesmo
18:35:52 Roberson MPF  Se for a gente mata a cobra e mostra o pau

19:01:52 Deltan  
19:16:04 Jerusa  Pessoal! Amanhã Isabel irá na FT. O login e senha provisória dela estão em um papel (email
impresso) que ficou sobre a minha mesa. Alguém repassa para ela, por favor!
19:35:24 Laura Tessler  ���
19:38:32 Roberson MPF  Ainda sobre isso. Recomendo a leitura, tem um documento interessante que vazou pelo Wikileaks
19:38:36  http://fotospublicas.com/presidente-da-angola-jose-eduardo-santos-recebe-visita-de-ex-
presidente-lula/
19:39:04  http://pt.rfi.fr/africa/20140611-presidente-angolano-em-visita-de-estado-ao-brasil
19:39:32  A visita dos destacamentos dos cels pode ter sido essa aí de cima
19:40:54 Orlando SP  PG e Deltan, como ficou a programação com os argentinos amanhã? Que horas?
19:41:00 Roberson MPF  http://www.odebrechtonline.com.br/complementos/00501-00600/520/
19:47:36 Deltan  14h. Dá pra Vc acordar 11h, como de hábito
20:07:24  Orlando e Paulo, reunião 10h com os americanos... (emails e agenda). Um de Vcs dois seria
suficiente, o outro pode ficar dormindo. Quem pode?
20:11:48  http://m.oglobo.globo.com/brasil/lula-vai-denunciar-procuradores-por-abusos-ilegalidades-
18719378
20:12:56 Paulo  Estarei lá as 10h.
20:56:12 Deltan  Boua PG
20:57:40 Welter Prr  http://www1.folha.uol.com.br/colunas/veraguimaraesmartins/2016/02/1741495-precisamos-falar-
sobre-a-odebrecht.shtml
22:47:04 Paulo  http://jornalggn.com.br/noticia/o-concurseiro-que-esta-se-tornando-a-cara-do-mpf
22:47:36  Tragédia anunciada. Responsabilidade tb é da corregedoria e do Conselho superior.
23:59:24 Diogo  Robinho acabei de chegar

22 FEB 16

00:19:24 Deltan  isso que ainda não descobriram a história do cipó... ou estão escalando rs
00:25:16 Roberson MPF  Blz Castore, até amanhã cara
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00:26:00  Estão escalando. Colocaram a portaria do Cnmp como anexo, lá no final da notícia.
06:33:36 Deltan  CF acordou e PG ainda não foi dormir
06:33:56  PG, insônia?

06:36:33  

06:37:44  
06:37:52  Estou trabalhando cedo, liga aqui Orlando
06:38:39 Jerusa  Bom dia! Todos ja correram hoje? ☺  Que coisa linda essas crianças!!
06:41:28 Deltan  55555
06:41:48  Correndo atrás das crianças... Conta??
06:45:28 Jerusa  Hahahaha Conta sim! Mas Deltan, vc prendeu os dois no cercadinho!
06:48:08 Deltan  Já corro com o cercadinho, Imagina sem!!!!
06:48:56  Vc sempre corre cedo assim Jerusa??
06:50:20 Paulo  Ano novo vida nova... Indo para o cross 66
06:51:08 Jerusa  No verão. No inverno vou mais tarde, pq senao está escuro ainda e eu corro na rua.
06:51:20  Muito bom! 7777
06:55:24 Deltan  Julio, só pra lembrar, importante mandarmos as peças e decisões para os regionais
06:55:48  Da pra mandar no grupo com STJ e PGR , q todos já veem
06:55:48 Paulo  207490.odt
06:56:24 Julio Noronha  ���
07:02:04  Deltan. Já está na globo news. Possivelmente já há informações da PF.
07:09:24  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1741712-odebrecht-tenta-adiar-uso-de-provas-vindas-
da-suica-na-lava-jato.shtml?mobile
07:16:52 Deltan  É aquela que já sabemos. Foi respondida já até pelo PGR
07:17:28  Temos que ter uma confirmação para não prejudicar alguma diligência
07:25:48  http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/negocios-2/mercado-de-seguro-para-processos-contra-
executivos-cresce-30-em-2015/
07:26:08 Deltan  Kkkk
07:29:40  Já sabem que o alvo é o João Santana.
07:31:31 Deltan  Estou confirmando tudo que executado ou sem chance de execução. Estou pautando para
Odebrecht
07:31:47  Confirmei CF
07:31:55  Quero que saia Ode e MO
07:36:42  A PF vai soltar.
07:37:16 Deltan  Vou acordar a Ascom kkk
07:38:00  Nossa tem delay enquanto não informarmos Ascom dia antes que haverá algo
07:41:24  O que é basicamente 3 coisas: que alvos são JS (confirmei), Zwi (confirmei) e Ode (informei, pois
Em execução) e que há mandados de Zwi (cumprido) e JS (não será cumprido)
07:42:08  Não costumo confirmar nada, mas neste caso quero pautar para Ode e falei que há provas de
novos crimes e do MO
08:40:24 Paulo  Saiu a nota?
08:40:36  Parece que da pf saiu?
08:41:36  Não precisa mais segurar.
08:47:52 Deltan  Está com Rubens desde 7.40 para soltar. Enquanto não confiamos na Ascom Para pedir para
acordarem cedo, haverá delay. Já mandei para 2 jornalistas com embargo. Quem quiser enviar com embargo fique à vontade,
ressaltando que o fraseamento pode mudar. Hoje conversarei com a ASCOM para buscarmos solução para não haver um atraso
tão grande, mesmo sem avisar previamente.
08:50:52  Ele soltará até 9h
08:53:08 Paulo  PF está supervalorizando esse vazamento. Operação do JS mais do que anunciada. Duas semanas
atrás tinha advogado comentando que a PF havia pedido a prisão do Zwi.
08:56:28  Adv. da OAS pediu reunião na PGR. Não sabemos se é p valer. Seremos informados e se for algo
importante vamos tocar juntos.
09:01:51  CF e Orlando. Confirmada reunião na CGU dia 03/03, Higino presente. Vamos ver psgs. Vcs
preferem que horário?
09:35:58  Prefiro começando as 11:00
10:29:56 Andrey B Mendonça Pessoal, estou na suica. Quinta vou almocar com Luc. Hj tem pessoal de varias autoridades
centrais de diversos paises aqui no seminario (uk, peru, liechebstein, suica, singapura, etc). Se tiver algo que queiram q eu
converse, so falar.
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10:30:04  E parabens por hj!
11:28:20 Deltan  Valeu Andrey!!!
11:28:44  Diogo cadê Vc?
11:31:08  PG, cria por favor grupos Camargo e outros acordos todos? Na Camargo, temos que observar que
há novas infos relevantes e que não fomos cientificados pela PGR, pedindo q todos para lembrar de informar, no grupo geral
pedindo a sensibilidade dos colegas da PGR
11:35:52  Me esperem para almoçar.
13:49:11 Julio Noronha  http://pensabrasil.com/lula-pode-ter-deixando-brasil-nesta-madrugada-ao-saber-da-23o-
operacao-lava-jato/
13:50:48 Roberson MPF  Hahahaha
13:52:32  Aí ele se entrega
13:54:26 Diogo  Migueh
16:31:00 Deltan  Segundo Douglas, julgamento do MO não será amanhã no STF
16:46:41  Laura, sugiro ler essa matéria, que fala de coisas extra-autos, como perfil dos dois Santana e
quanto ganharam de quem
16:46:41  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1741879-monica-moura-ameniza-personalidade-
forte-de-joao-santana.shtml
16:47:31  mostra também as campanhas que fez no exterior
16:47:47 Laura Tessler  blz!!!
16:48:00 Deltan  caramba, a campanha de 2014 custou só com gasto com Santana quase 100 milhões!
16:49:04 Laura Tessler  eles enriqueceram mesmo foi em 2013 e 2014....a quebra fiscal deles mostra a hiper, ultra, mega
evolução patrimonial financiada pelo PT
16:50:39 Deltan  Idem: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1741836-marqueteiro-do-pt-se-afastou-de-
lula-apos-se-aproximar-de-dilma.shtml
16:58:00  Laura e CF, agendado:
16:58:00  Dr. só confirmando: Viana, da Globo, vai vir às 17h30 e acompanhamos ele até a FT. Às 18h,
Renato Onofre do Globo, vai ligar e fazemos a ponte. Depois, lá pelas 18h20, 18h30, Ricardo Brandt, do Estadão, também vai
entrar em contato. E fechamos como Graciliano, da Folha, que ainda estamos entrando em contato.
16:58:00  Graciliano confirmado também. Só vamos inverter a ordem. Graciliano às 18h30 (também
pessoalmente) e Brandt às 19h, por telefone.
16:59:42  Nota e CF repercutindo sobre Ode no Estadão: http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-
macedo/odebrecht-vem-retirando-alvos-da-lava-jato-de-alcance-de-autoridades-diz-procurador/
17:02:03  Opa, olhem isso - Laura, é bom ver se não dará problema: "Nas anotações apreendidas pela Polícia
Federal, também há menção a outros políticos que não são alvos da 23ª fase da Lava-Jato: os deputados federais Euripes Junior
(PROS/GO) e Marcos Pereira (PRB/RJ), além do presidente do PDT, Carlos Lupi, e ex-deputado do PC do B, Fábio Tokarski."
(http://oglobo.globo.com/brasil/marcelo-odebrecht-sabia-de-repasses-joao-santana-diz-pf-18724083)

17:09:43  
17:10:44  "Ontem, Teixeira capitaneou excursão de 22 deputados federais petistas ao Instituto Lula, em São
Paulo. Eles deveriam escoltar o ex-presidente no depoimento, mas, com a decisão do CNMP, foram apenas prestar solidariedade
ao petista. "
17:11:20  "Uma ação coordenada do PT nas redes sociais levou a hashtag #PovoComLula ao topo do Twitter
no Brasil. O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, convocou a militância petista a participar de “comitês de resistência e
esclarecimento” sobre as investigações contra Lula nas suas respectivas comunidades. "
17:11:48  "Mais de 2 mil pessoas, segundo a organização, foram à porta do Fórum Criminal da Barra Funda,
onde deveria ocorrer o depoimento, para defender o ex-presidente. A manifestação terminou em pancadaria com militantes de
grupos antipetistas e a Polícia Militar. A mobilização atende à convocação feita pelo presidente do PT, Rui Falcão, na segunda-
feira. "
18:00:12  Mais uma matéria com foco na Odebrecht a partir da nossa nota, que pautou várias matérias:
18:00:16  http://www.valor.com.br/politica/4447966/lava-jato-tem-provas-de-novos-crimes-graves-de-
marcelo-odebrecht
18:10:19 Roberson MPF  ,,,,,
18:26:56 Paulo  Filho do Scornicki continua sondando advogados para acordo.
18:31:40 Jerusa  Distribuam senhas!!!
18:33:40 Laura Tessler  Zwi é vizinho do Bonner, do JN...o cara da RPC disse que receberam ordem do Bonner de esmiuçar
a vida do Zwi, para não parecer que ele estaria favorecendo o vizinho, rs
18:38:28 Paulo  Já ouvi essa história... Mas antes disso não fizeram nada rs

18:44:36 Andrey B Mendonça 
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18:44:40  

18:44:40  

18:44:40  

18:44:40  

18:44:40  
18:44:44  Tv aqui na suica!
21:07:32 Paulo  massa garoto! euronews, passa em toda a europa!

21:07:44 Jerusa  
21:29:40 Paulo  Pessoal, proponho termos uma pessoa para centralizar as informações sobre corrupção em
governos estrangeiros. Brasil está sendo cobrado pela SCI, GAFI e UNCAC sobre informações espontâneas de crimes praticados
por empresas brasileiras no exterior. Hoje salvo engano só existe um caso no Brasil de denúncia pelo 337-B, em vigor desde
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2002 (caso Embraer). Eu gostaria muito de tocarmos denúncias aqui, mas sei que não é prioridade por enquanto. Mas podemos
ter o cuidado de ir juntando os fatos para fazer contatos e mandar. Ademais, por vezes estrangeiros fazem contato e nós temos
dificuldade de identificar o que passar. A ideia seria uma pessoa para centralizar o conhecimento desses fatos (e não para
receber em seu grupo todas as investigações de corrupção no exterior). Todos os colegas que identificassem alguma coisa sobre
isso informariam ao responsável. Douglas consegue fazer um pouco isso, mas percebo que com dificuldade, já que ele muitas
vezes não sabe o que está passando em todos os grupos. Minha sugestão seria Deltan voltar a fazer essa centralização da
cooperação nesse ponto, mas se não quiser/puder já me disponibilizo para essa tarefa.
21:43:24 Orlando SP  PG, em relação a cooperação, estou fazendo a revisão do q está parado. Já saneei grande parte.
Nas últimas semanas pedi perícia em tudo o q estava acumulado. A coisa está andando bem.
21:48:08  Agora ganhamos mais um procurador na FT, Deltan, q como nunca está focado.... Rs. Sempre
disse para q não podíamos ficar sem ele na linha de frente . Este resultado, fora inúmeros outros fatores, como reforço
excelente da equipe, já deu o resultado q estamos vivenciando
21:49:32 Paulo  Então podemos passar p vc!!!! Entendeu que eu me refiro a corrupção de governos estrangeiros
não é? Não seria todo caso de cooperação
21:51:28 Orlando SP  Não, acho pode ficar com vc q gosta do tema e está interessado. O meu ponto é: pelo amor de
Deus, não tire o foco de Deltan!
21:52:52  Eu só estou organizando o q está para traz sem andamento.
21:53:12 Paulo  Hahaha. Nao sei se conseguimos segurar o rpz. Daqui a pouco inventa outra novidade
21:56:04 Orlando SP  Isabel no grupo agora
22:25:20 Paulo  Importante: conversei bastante com Calabrich agora sobre a visita do advogado da OAS. Pedem
extremo cuidado para não comentarmos sobre o interesse nem com a PF, nem com nenhum outro advogado, nem com o Russo
por enquanto, porque o movimento para fazer acordo vem do jurídico da empresa, mas os advs criminais ainda são contra e
podem barrar se for divulgado antes. Ainda é muito incipiente. Sugeri dar corda, porém não iniciar nenhuma negociação formal
essa semana. Daí na próxima semana nossa posição negocial vai melhorar. Acho que é para valer, porém será uma negociação
longa e difícil. OAS em recuperação judicial, todos querem salvar a empresa e os cargos, vai ser difícil aceitar limitação no
escopo da negociação com tantos fatos que já foram divulgados... Mas agora vamos dar corda.
22:27:08 Deltan  kkkkk
22:28:16  Carlos Fernando e Orlando, aqui está o link que pediram em razão daquela questãozinha que veio
com a idade:
22:28:16  http://bostonmedicalgroup.com.br/m/agende-sua-consulta/?
utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=%5BSearch%5D%20-
%20Brand&gclid=CPv9iqLi_8oCFVMEkQodfDMDhw
22:41:48  PG, deixa eu entender melhor. Desde logo, concordo com a planilha e sugiro que Douglas centralize
sob supervisão de um de nós, que pode ser Vc (disponho-me também, mas não está dentre as prioridades que ninguém indicou
no fim de ano sobre onde gostariam que eu investisse o tempo... então, se Vc topa rs... posso te apoiar e ficar, eu ou Orlando,
como substituto seu). Provavelmente concordaremos - corrija-me se enganado - que não é momento para nos preocuparmos
com metas da SCI, GAFI e UNCAC... controlamos até agora de propósito as infos espontâneas. Temos controle em planilha de
todas as empresas estrangeiras envolvidas até algum tempo atrás, e poderíamos fazer também um de corrupção estrangeira
em planilha (com que desde logo concordo), mas optamos em relação aas empresas em não fazer a info espontânea porque
não daríamos conta de atender tantas autoridades estrangeiras. A estratégia consciente foi deixar amadurecer segundo nossa
ordem de prioridades e quando for o caso comunicar, salvo se a autoridade estrangeira nos procurasse diretamente. Basta ver o
quanto a Itália está dando de trabalho (e saipem e techint dificilmente seriam prioridades para nós). Temos que cuidar para não
deixarmos que outros decidam o que vamos fazer com nosso tempo e prioridades, porque o caso eh imenso e se não cuidarmos
será fácil perder foco. Veja com peruanos... havia um pedido bobo passivo e sofremos pressão da SCI para atender
rapidamente, simplesmente por ser Cooperacao, e mesmo que não houvesse razão material para urgência... enviar infos
espontâneas nessas condições eh dar corda para nos enforcarmos.
22:42:40  Minha preocupação - quem diria em CF - eh não perdermos foco. Pessoalmente, não quero que SCI
ou estrangeiros definam nossas prioridades quando temos recursos escassos...
22:50:48 Paulo  Delta, é verdade, não vamos fazer infos espontâneas a rodo... Mas por outro lado já temos dois
anos de LJ, são fatos que nós não vamos conseguir apurar e muitos podem estar ficando antigos, vamos começar a receber
pedidos mesmo sem as infos espontâneas e seria bom estarmos preparados... A tabela com as infos que surgirem é uma boa
ideia e já é um grande avanço. O problema é que o método de planilhas não vem funcionando na LJ, criamos algumas e não
têm sido alimentadas... Douglas não consegue mesmo juntar todas as infos, pq não acompanha tudo. Mas a ideia não é ter
trabalho (pq eu tb não dou conta disso agora rs), mas não deixar as infos ficarem muito perdidas.
22:51:16  Na reunião de quinta todos me dizem o que acham e se for o caso começamos dps com Douglas.
22:57:40 Deltan  �� concordo com a planilha e qto às infos espontâneas temos que pensar antes de enviar o
potencial da apuração no país de destino , relevância e o trabalho que dará para nós...
23:17:28 Diogo  Viram que o trf 1 mandou soltar o ex governador de rr?
23:17:36  Piada
23:17:44  Bandidos
23:19:23 Roberson MPF  Esse acordo tem que ser muito, mais muito bom do ponto de vista de ampliar as investigações e
trazer provas robustas sobre casos sensíveis para valer a pena. Os caras só manifestaram interesse agora pq estão
absolutamente desesperados. Acho importante conversamos logo sobre isso (amanhã dê preferência), por duas razões. 1)
Passamos a investir recursos bastante escassos nesse momento numa nova denuncia da OAS (novo cenpes), de modo que se
formos efetivamente iniciar essa investigação tvz seja melhor redireciona-los; 2) iríamos começar a trabalhar amanhã para
fechar até 4a um novo pedido de prisão do Léo Pinheiro (se iniciarmos essa negociação isso vai para o buraco). Particularmente
acho que para fechar uma leniencia somada a 15 acordos individuais (o que sinalizou o Bruno) a multa tem que ser muito alta e
as penas individuais tb. Ainda mais pq os principais executivos já estão condenados a penas altas e o judiciário sinalizou que a
apelação será julgada rapidinho (com prisão de Léo, poderia ser ainda mais rápida).
23:25:04 Paulo  Robinho, muito cedo para qq decisão... Mas imagine quanta coisa esses caras podem trazer se for
p valer. Eles nunca sinalizaram nada, então acho que vale a pena dar corda. Eu manteria a prisão, só vai nos ajudar. Disse a
Bruno tb que não iniciassem nenhuma negociação formal, então ele não vai fazer termo de confidencialidade nem agendar uma
nova reunião nessa semana. Se conseguir a prisão para segunda seria o melhor dos mundos. Denúncia do Cenpes para mim é
acessória, não vai fazer diferença no contexto. Essa acho que pode passar para adiante.
23:29:48 Deltan  Empresa está em recuperação, Robito... multas ficariam nos indivíduos... Mas PG tem razão: temos
que ver o que oferecerão. Tenho mesmo feeling seu em relação a esse acordo. Quanto a novo cenpes, eu, particularmente,
acho que temos que manter estratégia de pressão.
23:34:40 Roberson MPF  Concordo integralmente com vc PG. Acho que esse acordo tem potencial para ser um dos melhores
que já celebramos, e acho que somente se atender a essa condição é que deve ser celebrado. Mas creio que será um acordo
que dependerá de muita negociação, os caras vão tentar de toda a forma possível é imaginável conter danos. Achei ótimo o seu
pedido de não iniciar qq negociação formal ainda, tampouco se comprometer a pacto de paz por ora. Assim podemos continuar
com os planos e acelerarmo processo de cozimento desse galo veio que é a OAS Rsrsrs
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23:36:48  Blz Delta, mantemos os planos entonces

23 FEB 16

00:05:44 Athayde  O douglas fisher ta ficando louco?
00:05:48 Deltan  Caros como CF e eu estaremos fora na quinta pensei em adiantarmos a reunião para quarta pela
manha, mas depende de CF estar e de ser possível realocar a reunião com a Agu... Cf e PG?
00:09:12 Paulo  Agu fica ruim mudar, já mexemos demais nessa reunião... Mas podemos fazer 11:30 em.diante ou
até durante o almoço
00:10:08  Podemos pedir indiana no tuktuk e almoçamos na sala de reunião!! 88

00:11:16  
06:55:12  Não estou na quarta.
06:55:40  Sou contra o acordo e vou dificultar o máximo a leniência.
06:56:12  Temos que fazer tudo o que temos contra a OAS.
07:41:00  O Boechat tá de sacanagem hoje.
07:54:36 Januario Paludo  O Léo Pinheiro tem que ser preso. Não gosto do acordo com oas tanto quanto não gosto com a
odebrecht
07:55:40  Alguém tem que pagar e são as que mais deram trabalho
09:05:08 Orlando SP  Deltan, resolveu o seu problema?
09:22:48  Nº caso dele, só prótese.
09:24:04 Deltan  Tá andando mto com Orlando
09:28:36  http://m.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/02/1742116-delcidio-prometeu-falar-de-
lula-e-dilma-caso-faca-delacao-premiada.shtml?mobile
09:28:48  É bom alertar Brasília que a fonte da Bergamo é de lá.
09:40:16 Orlando SP  Não é bom alertar nada. Absurdo o pgr estar permitindo o rapaz chantagear deus e o mundo!!!
Onde estavam com a cabeça em permitir o sigilo!!!
09:55:52 Deltan  JN: "MPF e PF realizam hoje nova fase... " nunca vi isso, MPF junto no discurso
10:04:08  JN dominado pela LJ. Nunca vi tão dominado.
10:06:00  Umas 5 matérias, uma de 10 minutos
10:06:38  CF aparece falando sobre MO e como atrapalhou investigações mandando gente pra fora. Excelente
10:08:52  Missão dada é missão cumprida.
10:09:56 Deltan  ��99
11:14:20  Caros, reunião geral hoje 15.30h. Vamos tentar não atrasar please pq hoje tenho reunião de pais
na escola
11:15:28 Jerusa  Ok! Meu voo chega as 14 em CWB.
13:27:52 Paulo  Pauta para reunião: - UTC: acordo com CGU ou improbidade ou só deixar passar?
14:11:44 Diogo  queridos, algúem passou a mão no meu carregador?
14:14:00 Paulo  Pessoal, quem quiser vir conversar com advs americanos da Petro, estamos na sala de reuniões.
Eu acho interessante saber como funcionam as coisas lá fora
14:27:16 Diogo  :
15:01:52 Deltan  https://www.bemparana.com.br/noticia/430236/suica-prende-fernando-migliaccio-da-silva-
investigado-na-lava-jato
15:02:00  Primeira a sair... exatamente na linha da nossa nota
15:29:12  HC de Duque indeferido por Teori, Celso e Toffoli. Ausentes Carmem e Gilmar.
17:39:55 Diogo  pessoal, anexo, um resumo da colaboração do CLETO (Bem resumido)
17:40:16  209654.odt
18:13:20 Paulo  Caros. Temos que continuar discutindo sobre acordos e leniências. Engevix: 1. Houve reunião com
Antunes na PGR hoje. Avaliação é de que ele pessoalmente fica muito aquém dos anexos. Mas PGR está disposta a fazer, se nós
(FT e Rio) quisermos. Eu particularmente tenho muito pé atrás com esses advogados. 2. Advogados vieram aqui agora.
Disseram que foi tudo uma maravilha em Bsb (rs). Levantaram a possibilidade de leniência. Vão se reunir com os advogados do
Almada e do Kox amanhã.
18:15:40  Eu sou a favor de continuar com os acordos que valham a pena. Mas agora, com a decisão do STF,
acho possível apertar MUITO as condições (pena e multa). Hoje já decidimos pedir investigação interna independente nos
próximos acordos. Há algum tempo atrás decidimos pela avaliação independente de compliance. Outro ponto que acho que
deve ser inserido é o afastamento dos diretores envolvidos nos crimes do exercício de cargos de administração na área. É
inclusive uma exigência que a CGU fez no acordo da Borghi.
18:16:59  Robinho:
18:16:59  Outra coisa: o colega Fernando da PRR5 disse q tinha umas informações sobre o Marcos Meira,
aquele filho de ex-ministro do STJ sobre o qual falei pra vc. Ele perguntou se vcs podiam entrar em contato. Disse q conhece
Januário e Carlos Fernando.
18:16:59  Quando tiver uma definição pode me passar?
18:17:12  Vc entra em contato?
18:19:20  Júlio, me ligue.
18:27:07 Deltan  ���
18:27:27  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/suica-prende-fernando-migliaccio-investigado-
na-acaraje/
18:28:16  Matéria totalmente pautada pela nota, com pequenas coisas agregadas (tem propaganda no meio,
mas continua para baixo com o que dizemos na nota mas na boca deles) http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-
macedo/suica-prende-fernando-migliaccio-investigado-na-acaraje/
19:16:18 Athayde  Depois da decisão do conselho, Conserino evitou falar com a imprensa, mas disse que a
investigação será retomada a partir desta quarta, quando deve avaliar a situação do depoimento de Lula e Marisa. Advogado de
Lula, Cristiano Zanin Martins afirmou que vão estudar se recorrem à Justiça contra a condução do inquérito por Conserino.
"Essa discussão ainda vai ocorrer. Hoje, o conselho decidiu que não enfrentaria essa questão específica. Então essa discussão
poderá vir a ocorrer, ou no Ministério Público de SP ou no poder Judiciário. Vamos aguardar e ver o próximo passo", afirmou.
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21:25:52 Deltan  
21:26:28  Onde está Paulo??????

21:27:32  
21:28:48 Jerusa  ))))
21:30:56 Januario Paludo  ;;;
21:32:04 Julio Noronha  ))))
21:43:52 Deltan  Orlando já teve cabelo!!!

21:44:04  

22:07:36  
23:48:12 Paulo  que massa Delta!!!
23:48:24  LJ tb é Campinas!

24 FEB 16

00:26:00  Edson Krummenauer, gerente abast, tá com alguém? Está vendendo uma cobertura e pessoal.da
Petro diz.que é corrupto.
01:14:12 Deltan  Alguém sabe disso?

01:14:16  
06:06:55  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1742654-engenheiro-diz-que-fez-obra-em-sitio-usado-
por-lula-a-pedido-da-odebrecht.shtml?mobile
07:23:08 Januario Paludo  Era peneira!!!
07:23:20  Eta peneira!!
07:57:48  Januário. Quando é o churrasco?
07:59:12  Convidei a Marcela para ir. Ela está em correicao. Mas se der, ela quer ir para te dar um abraço.
08:13:28  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/promotor-vai-definir-nova-data-para-
depoimento-de-lula/
08:19:28 Laura Tessler  http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/02/sub-relator-da-cpi-do-bndes-pede-indiciamento-
de-lula.html
08:40:00 Paulo  http://m.politica.estadao.com.br/noticias/geral,executivo-cita-bene-como-arrecadador-de-
pimentel,1712190
08:40:12  http://noticias.portalvox.com/politica/2015/06/campanha-de-fernando-pimentel-contratou-
empresa-citada-na-operacao-lava-jato.html
08:41:00  Qdo o caso estourou, antes de subir, eu pedi uma pesquisa com 80 nomes da acrônimo e não
tínhamos quebras de nenhum. Hj não sei se mudou o cenário.
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08:54:00 Athayde  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1742654-engenheiro-diz-que-fez-obra-em-sitio-usado-
por-lula-a-pedido-da-odebrecht.shtml
08:57:24 Januario Paludo  Cf. O churrasco é dia 25, amanhã. Car ser um prazer ter a marcela lá.
08:58:32  Laura. Essa notícia foi mandada para vc. Converse com o Leonel.
http://www.oantagonista.com/posts/monica-land-rover-santana
08:59:52  Ele não conseguiu falar contigo.
09:12:32 Laura Tessler  Valeu, Januário! vc tem o telefone do Leonel? Havia pedido pra ele avisar o Claudinei que queria
conversar sobre a quebra fiscal dos Santana
09:22:40 Deltan  Valeu Paulo
09:28:20 Januario Paludo  (041) 9115-2691
09:35:04 Diogo  queridos, alguèm (julio) tem o livro Organizações Criminosas, Editora Juspodivm do LFG?
09:36:12 Deltan  Excelente Welter!!
09:36:16  http://www.wsj.com/video/how-latin-america-is-fighting-corruption/5EB14220-4EC7-426B-ABCC-
22D46A716586.html
09:37:24 Julio Noronha  Tenho! Está aqui!
09:38:40 Paulo  Je, Laura, Isabel 9:50 na frente da PR pode ser?
09:39:32 Laura Tessler  Paulo, não vou poder ir hj.
09:40:00 Paulo  Td bem Laura! Se alguém mais quiser ir na visita, ótimo
09:40:40 Julio Noronha  Show, Welter!!! ,,,
09:41:28 Jerusa  Ok Ja desço
09:42:48 Isabel Grobba  Também vou descer
09:47:21 Orlando SP  Paulo, o q apareceu dele? Stefan perguntou sobre ele ano passado. Fizemos pesquisa e mandamos
para ele, mas não achamos qq crime relacionado a ele. Tem alguma novidade?
09:50:12 Paulo  Não cheguei, esperem mais 5!
09:51:12 Jerusa  Ok
10:11:28 Orlando SP  Januario e demais, tem de dar as novas diretrizes das passagens para SP para Adriel. Paulo, q data
ficou BSB? Teremos de adiar, pois éno dia da festa
10:12:00  PG, quarta estou sempre em SP
10:13:04 Paulo  Sem chance de a gente ir mesmo no dia da festa?
10:14:00 Orlando SP  Sim
10:14:55  Cf não vai e eu entrarei na oitiva
10:59:12  Pensei a respeito. Na sexta-feira coloco meu ponto de vista. Creio que achei um ponto para
impugnarmos os acordos da CGU
11:32:36 Paulo  Pode ser segunda dia 07/03?
11:35:48  Só intel por enquanto. Talvez alguém venha falar sobre ele.
11:44:36  AGU: 1. Pessoal está concluindo ações de improbidade contra a Engevix. Pedido de ressarcimento
pelo sobrepreço, com base no estudo econométrico do TCU e subsidiariamente devolução do lucro. Não acho que seja o caso de
barrarmos com base num futuro e hipotético acordo com a Engevix. Tem que deixar eles fazerem alguma coisa. Perguntam se
queremos assinar em conjunto. 2. Estariam dispostos a assinar em conjunto nossa ação contra os partidos políticos. Para eles é
mais fácil assinar a inicial do que aderir posteriormente, pois para aderir precisam de autorização e não precisam para ajuizar.
3. Avaliação é que devemos então assinar a ação da Engevix, para termos eles ao nosso lado na ação contra os partidos. Daria
muita força para essa ação ter a AGU ao lado.
11:45:32  Eles passam por cima do Adams?
11:45:48 Paulo  Sim, o pessoal daqui está disposto a isso.
11:46:28  Ótimo. Então vamos por a mão na massa.
11:46:44 Laura Tessler  Em termos institucionais, é um grande avanço para eles...reforça a luta pela autonomia
deles....Advocacia de Estado e não de Governo
11:47:00  tb acho bom assinarmos juntos
11:48:26 Orlando SP  Apoio incondicionalmente assinar junto com a agu
11:50:00 Jerusa  Concordo com assinatura conjunta com a AGU
11:50:04  Pronto. Se o Orlando concordou, é porque te algo errado. Só assino se o Adams assinar...
11:52:12 Orlando SP  Vc assina o acordo da ode com ele
12:00:00  Pode deixar. Quero participar dessas negociações. Aliás, temos que fazer um ofício manifestação de
que desejamos participar das reuniões em que sejam tratados questões sobre autoincriminacao, resultado de investigações
independentes realizadas e valor do ressarcimento.
12:00:31 Paulo  BOMBÁSTICO: -> AG quer construir siderúrgica na Venezuela -> Pede ao 9 para intervir junto ao
governo venezuelano -> AG consegue o contrato -> Vaccari ou Palocci aparecem para COBRAR 1% DE PROPINA SOBRE O
CONTRATO DA AG COM A VENEZUELA!
12:01:28 Julio Noronha  Show!
12:01:48 Paulo  Quem disse isso foi o colaborador Rogério Nora de Sá, da AG. Ele teria retirado toda a
responsabilidade sobre o 9, nunca conversaram sobre propina, mas é a primeira vez que temos uma propina cobrada sobre um
ato do 9!
12:02:28  Estou tentando conseguir o depoimento.
12:04:04  Parece que o contrato é de 2008. Ainda presidente.
12:04:11 Athayde  top deamis
12:04:23  hehehe
12:09:12 Roberson MPF  PG, segue o que faltava para o PAIN!!!!
12:09:20  210634.odt
12:11:52 Paulo  Acredito que seja continuidade. Ajudaram a empresa em 2008 e cobraram. Depois, sempre que
precisou de qualquer ajuda, fizeram de novo e cobraram. Pedi para o MM perguntar sobre esse pgto.
12:25:45 Roberson MPF  <
12:44:44 Athayde  Robinho e julio estamos indo no bistro .
13:14:08 Deltan  É importante individualizar no tempo, porque a narrativa não pode ser dar a entender que
buscamos jogar no colo do 9 se o JD também atuou. Colocamos os 2.
13:14:24  Isso é animal. Sério. Muito muito muito bom
13:15:20  Adorei a notícia da AGU. Fiquei, contudo, muito preocupado porque CF e Orlando concordaram em
alguma coisa. Deve ter algo errado aí.
13:19:20  Nós nos inscrevemos no prêmio República?
13:33:12 Deltan  Robinho está vendo o texto que Douglas fez e verei depois dele
13:35:24  CF e Orlando, Zwi possivelmente colaborará. Provável reunião amanhã. Seria bom Orlando estar, já
que acompanha o caso também, já que CF estará em SP.
13:36:00 Paulo  CF, repito, data para reunião na CGU. Pode ser segunda dia 7?
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13:36:08 Deltan  Caros, acho que todos já ouviram, mas chegamos a 1,5 milhão de assinaturas. Amanhã haverá
uma cerimônia em SP em que estará CF (quem diria heim, CF garoto-propaganda das 10medidas kkk) e eu
13:38:08 Jerusa  Maravilha!

13:40:24 Roberson MPF  
13:40:44  
13:41:35  Posso dia 7.
13:41:47  Que horas será o Zwi?
13:42:12 Roberson MPF  Sera que as msgs do Leo Pinheiro vao render??? rsrsrsrsrsrsrs
13:42:24  Marque para as 16:00 e tentarei chegar.
13:42:56 Roberson MPF  Amanha ou sexta. Foi marcada a conversa inicial entre as advogadas e o ZWi hj a tarde
13:43:12  Avisamos assim que tivermos um horario sugerido, antes de confirmar
13:44:12  Melhor sexta, mas esse é um acordo essencial. Mas devemos ser rígidos quanto ao escopo. Nada
menos que tudo.
13:45:12  E o Russo, depois da decisão do STF, voltou a me cobrar rigidez nas condições.
13:55:39 Deltan  Pessoal possivelmente conseguiremos um novo assessor, em pp um cara bom. Confirmação até o
fim desta semana
13:57:48 Roberson MPF  Shou!

13:57:52  

13:58:36  
13:59:47  Caros, se quiserem ver tambem as msgs integrais do Leo estao salvas na seguinte pasta:
L:\CRIME\Deltan\FT-procuradores\TRIPLO X\03 - CASO TRIPLO X - DOCUMENTOS\19 - Celulares LEO PINHEIRO

14:00:43  
14:01:12 Paulo  Isabel poderia ser responsável pela ação dos partidos. Trabalho de bastante fôlego e que vai
precisar de uma mente privilegiada! Pode ser?

14:03:08 Roberson MPF  
14:06:20  Agora se preparem.........................................

14:06:24  
14:07:08  Não sei se a soltura do Santana não acabará sendo um problema para nós.
14:11:32 Roberson MPF  Mais uma

14:11:32  
14:12:12  Mais uma!!!!
14:12:16  

14:13:27  
14:13:50 Diogo  Haha
14:13:53 Roberson MPF  
14:14:00 Diogo  Viva Léo pinheiro
14:14:17 Roberson MPF  Se isso tudo não for requisito para uma preventiva, eu não sei mais o que é!!!!!
14:14:33  Sei, devemos ir com calma, mas vamos comecar a pensar no assunto.
14:15:23 Diogo  Preventiva do Léo Pinheiro antes, será? Acha q se ele for preso de novo resolve
14:17:20  http://www.oantagonista.com/posts/as-reformas-sao-suficientes
14:17:50 Roberson MPF  Preventiva do Leo antes, com certeza!!!!
14:18:00  Estamos minutando já
14:18:52  Alguém precisa falar com o Antagonista, pois o que estão fazendo é sacanagem.

14:19:39 Roberson MPF  
14:21:57 Paulo  Quem falou com eles? Eu falei essa frase aqui outro dia.
14:21:57  É preciso contextualizar todas as mensagens, ver a que elas se referem, e ver todas as explicações
possíveis. Só depois trabalhar com outras hipóteses.
14:22:25 Paulo  Falei com o Deltan. Deltaleaks

14:27:48 Roberson MPF  
14:47:17 Deltan  Hahahaha. Não falo com o Antagonista há meses. Se a frase é do Paulo, Pauloleaks
14:56:33  Caros, falei com o comandante geral da PM. Paula e o chefe da segurança, Wesley, foram comigo.
Pedi e deram imediatamente carro da PM aqui na frente o dia todo até 20h, por suas semanas, a partir de amanhã. Ao fim do
prazo, reavaliamos. Estamos com os contatos para alguma emergência. Vou mandar aqui o contato do comandante geral da PM
do Estado, para alguma super emergência. Para outros casos, Wesley tem contato de outras pessoas.
14:56:52 
14:58:45 Diogo  Acharam uma planilha de propina com a secretaria da cno
14:58:45  Parece q a busca foi um sucesso
15:00:54 Roberson MPF  Foi ótima. Nessas plabilhas tem pagamentos até fevereiro de 2015
15:01:27 Deltan  tesao
15:01:31  peeeeeein
15:02:26 Roberson MPF  O que mostra como a prisão de MO foi necessária para que os pagamentos fossem interrompidos l.
Não bastou mais de um ano de LJ, foi necessária a prisão do líder do esquema todo. Isso reforça a prisão dele absurdamente
15:04:23  Agora só precisaremos interpreta-las. A manutenção da prisão da secretaria com a qual foram
encontradas é ouro nesse contexto.
15:08:12 Diogo  Isso prova que os líderes de organizações criminosas continuam a comandar a facção de dentro da
cadeia. Catanduvas nele
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15:28:13 Deltan  Aplicando decisão do STF, Moro mandou prender Joca Bayma no caso merchants (lembram
Orlando, CF e Jan?). Sigiloso até prender, imagino.
16:26:48  Caros, alguém se opõe? Se não houver objeção faremos o desligamento e religamento conforme a
seguir: Desligamento: Sábado, 27/02/2016 às 08:00 Religamento: Domingo, 28/02/2016 às 20:00
16:31:50 Roberson MPF  Será que dá pra deixar uma das tardes ligado?
16:34:12 Januario Paludo  nota antagonista revisada.
16:34:16  http://www.oantagonista.com/posts/as-reformas-sao-suficientes
16:46:16 Paulo  UTC-CGU: Considerando informação passada anteriormente no sentido de que nós considerávamos
suficientes os fatos trazidos pelos colaboradores pessoa física, e que nós não queríamos assinar o acordo em conjunto (não me
recordava dessa parte, mas realmente ele lembrou bem que CF disse isso), o acordo já está bem avançado na CGU. Valor de
aproximadamente R$ 400mi. Dado esse fato, antecipei que nós estávamos levantando possíveis fatos para quebra, e que se
possível eles aguardassem a reunião do dia 7 para conversamos melhor. Marcelo vai levar isso ao ministro. Quanto aos demais
acordos, não há nada tão avançado (além da Borghi, que já demos ok e vamos assinar em conjunto). Tudo precisa passar pelo
TCU, então o risco de atropelo por enquanto é pequeno. Repito que a equipe precisa de alguma coisa para mostrar serviço. Todo
mundo quer ter sua parcela de importância e temos que lidar com isso.
16:51:48 Deltan  Caros, há um convite para dar palestra na 3ª Conferência Anticorrupção em Oslo, NORUEGA, dias
9 e 10 de junho. Estou vendo se custeiam passagens e hotel, mas provavelmente sim. Pergunto: 1) O evento é patrocinado
pela OKOKRIM, TI, PWC (até aí tudo bem), mas também pelo FeldensMadruga e Selmer DA, e estes dois últimos escritórios
representam clientes da Lava Jato. 2) Há interessados em ir (adoraria conhecer a Noruega, mas não posso rs)? Se não houver,
item 1 fica prejudicado.
16:53:55 Athayde  No "BBB16", Ronan diz que trabalhou na Operação Lavo Jato 24.fev.2016 - Ronan contou aos
brothers que trabalhou na Operação Lava Jato. "Mas não posso contar nada" Reprodução/TV Globo Enquanto os brothers
aproveitavam a piscina, na tarde desta quarta-feira (24), Ronan contou que um de seus empregos antes de entrar no "BBB16"
foi na Operação Lava Jato pela Procuradoria. "Eu tirava cópias e destruía documentos", contou Ronan aos colegas. Tamiel
questionou como o estudante de filosofia conseguiu o emprego. "Eu conhecia alguém, que conhecia alguém que contratava na
parada", falou. O brother avisou que não pode falar muito sobre o assunto, pois é totalmente sigiloso. "Por ser caso com
político, você corre até risco de vida", afirmou Adélia. Ronan concordou, e falou que existiam muitos seguranças no local e que
admirava o trabalho dos desembargadores. "Os caras curtem um trabalho, ficavam dia e noite lá". Várias profissões Órfã de pai
e mãe desde os quatros anos, Ronan passou a infância pedindo comida e dinheiro nas ruas até ser adotado por uma família de
Minas Gerais. Para garantir o seu sustento, o brother já trabalhou como carteiro, serralheiro e auxiliar de farmácia. Hoje, ele
estuda Filosofia em uma faculdade privada em Curitiba (PR), após conseguir uma bolsa de estudos.
16:54:04  olha o que o cara disse: "Eu tirava cópias e destruía documentos", contou Ronan aos colegas
16:54:08  pqp
16:54:32  nova pastana
16:57:33 Deltan  kkkkk
16:58:15 Paulo  Na mesma linha, Panamá 11-13 de maio, Transnational Crime Conference, da International Bar
Association, para ser o keynote speaker (principal palestrante do evento). Estou aguardando resposta sobre qual a língua, mas
de qq forma se for espanhol ou português, é uma oportunidade para quem não pode ir nos eventos em inglês. Eu já estava
indicado para esse evento desde o ano passado, mas como acabei indo em muitos, é o caso de passar a oportunidade para
quem ainda não viajou pela LJ. Athayde, Januário, Julio e Jerusa, vcs têm preferência agora. Temos palestra pronta em
espanhol já.
16:58:23  E em inglês tb.
16:59:04  Não vejo problema no item 1.
17:01:00 Jerusa  pessoal, esqueci de falar para vcs, mas vou colcar na agenda agora, em maio (02 a 12) irei
naquele curso de combate à corrupçaõ em roma e depois ficarei uns 10 dias em férias. Se não tiver problemas, claro.
17:01:36 Diogo  Curtia O trabalho dos desembargadores eh complicado
17:03:56 Athayde  qdo voce voltar teremos mais uns 100 nomes e umas 50 offshores novas para decorar os
nomes......
17:04:38 Paulo  Quem for tb faz uma visita hostil ao MP do Panamá.
17:04:50 Deltan  Noruega é também keynote speaker
17:06:48  Confirmado que evento da Noruega cobrirá despesas de transporte e hospedagem
17:13:08 Paulo  Opa, Isabel tb!
17:20:32 Diogo  Eu fui ano passado jerusa
17:21:04  Noruega eu me candidato
17:21:34 Jerusa  foi bom o curso, diogo?
17:22:04 Deltan  Diogo já vai começar a sonhar com loirinhas de olhos azuis...
17:22:36 Diogo  Se eu for farei o curso da puc english law pra melhorar o ingles
17:22:44  Já to amigo da Mariane la
17:22:52  Haha
17:23:11  Jerusa, como curso eh mais perfumaria
17:23:15  Pra passear eh bom
17:23:27 Jerusa  hahaha
17:24:04 Deltan  Aqui é mais intenso... e somos mais legais do que os italianos
17:24:16 Athayde  Eu tb. Vou ver a questão do inglês e falo dps
17:25:39 Januario Paludo  http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/brasil/servidores-do-mpf-criticam-herois-procuradores/
17:26:12 Deltan  Travei 4 vagas do evento com italianos para: Vladimir Aras Andrey Borges de Mendonça Roberson
Pozzobon Athayde Ribeiro Costa Não quero esquecer nguém. Isso mesmo?
17:27:23  Vamos comer? Quem vai?
17:29:40 Diogo  Qual evento?
17:31:02 Roberson MPF  Maneiríssimo! Tata, relaxa que voce leva a apresentacao de casa e manda verno ingles lá. Se for
Castore, vamos querer uma declaração por escrito de que voce se compromete a não perder a carteira e um dente de novo
rsrsrs
17:31:17 Deltan  Este Diogo
17:38:48 Diogo  Lembrei
18:11:39 Januario Paludo  Pessoal, olha ai o local do Churras amanha, a partir das 20 hs: Avenida Getúlio Vargas, 881. Ed.
Boulevard Rebouças.
18:13:57  http://m.oglobo.globo.com/brasil/advogados-criticam-decisao-do-stf-de-prisao-em-segunda-
instancia-18741362
19:34:53 Paulo  No Panamá a apresentação também é em inglês. Reforço o convite, pois se ninguém for eu
precisarei ir, já que já estava meio confirmado...
19:46:32 Diogo  delta, o curso de sp eu gostaria de ir
19:46:36  tava achando que era dia 29/2
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19:46:40  agora que vi que eh 29/3

21:02:24  
21:09:44 Orlando SP  Eu tb confirmei no curso pessoalmente com os italianos. Já até pedi passagem. Arruma a vaga
aindelta
21:09:52  Aí delta
22:59:44 Deltan  Blz pedi!!!
22:59:44  Confirmado para segunda então Orlando. Terça é o do MPF

22:59:56  
23:00:04  Quem é a favor das 10 medidas levanta a mão
23:00:44  Cerca de 1.100 pessoas

23:03:32 Paulo  
23:04:08  Isso aí Delta. Um sonho visionário realizado com muito esforço e dedicação. Parabéns, merece!

23:05:32  
23:06:36 Deltan  Isso aí PG. Nosso sonho, nosso esforço e nossa dedicação!!! Juntos!! Valeu hermanito
23:07:28  De onde saiu isso??

23:09:00 Paulo  
23:09:00  "E o tamanho, ó"
23:18:36  CF, está bem mais bonito que esse aqui:

23:18:40  

,  q

23:30:24 Athayde  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1742884-tcu-diz-que-vai-comecar-a-declarar-
inidoneas-empresas-da-lava-jato.shtml
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25 FEB 16

00:04:16 Deltan  Temos que nos articular para excluírem as colaboradoras do MPF
09:21:04 Paulo  Viram a msg do Rafael Jardim? Precisamos de alguém o acompanhar isso de perto
09:29:48  Onde?
09:39:16 Paulo  Pessoal, Em razão da liminar do STF, estamos impossibilitados de acompanhar os acordos de
leniencia em andamento com a CGU. Iremos, pois, COM URGÊNCIA, guardado o contraditório, tocar processos específicos para
eventuais declarações de inidoneidade pelo TCU, em razão de fraude à licitação e cartel. Como sei q existe alguma conexão com
os processos de vcs, relativos a crimes de licitação e formação de cartel, bem como eventuais tratativas de Acordo com as
empresas (segundo a CGU, vcs estariam "cientes" dos termos então acordados por lá), AUSCULTO-LHES O INTERESSE EM
FAZERMOS UMA REUNIÃO À RESPEITO. De na próxima semana autuar processos específicos. Na outra espero já ouvi-las.
Obrigado, amigos Abraços Rafael Jardim
09:40:44  Athayde, acho que essa história de auscultar foi p vc
10:37:44  Os telefones de Santana e esposa estão ativos. Estou passando daqui a pouco os números. Quem
sabe podemos localizar as erbs
11:01:40 Paulo  http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/ritmo-frenetico-em-curitiba-contrasta-com-
lentidao-da-lava-jato-em-brasilia-9lun8guxkn43uvz7yvfjmha4e
11:18:32 Laura Tessler  Paulo, Gavronski tá no grupo da secretaria...tira lá!!!
11:18:52 Paulo  Cara... Tô louco!
11:42:52  Pessoal, só lembrando, temos uma tabela com o ranking dos contratos na Petro:

11:43:08  

11:43:08  
11:46:15 Jerusa  onde ta salvo isso, Paulo?
11:47:04 Paulo  tá naquele laudo da PF que eu te passei Je
11:47:16 Jerusa  ok!
11:47:16  valeu!

12:15:32 Roberson MPF  
12:16:16  Quem disse que o CF não está interessado nas medidas...
12:18:04 Jerusa  parece que ele ficou sabendo que a Maria Fernando estaria lá ....

12:18:26  
12:22:36 Orlando SP  Proposta de RT para o acordo de Meirelles:
12:22:40  Acho q agora a gente pode começar a discutir a premiação. Vou passar uma proposta inicial pro
advogado. Vcs tem alguma ideia? Tava pensando em iniciar a discussão propondo: a) pro LM quatro anos de semiaberto
domiciliar sem tornozeleira mais quatro anos de aberto domiciliar com prestação de serviços, acrescidos de multa de R$
500.000,00; b) pros demais quatro anos de aberto domiciliar com prestação de serviços, sem multa.
12:35:28 Laura Tessler  Já foram almoçar?
12:35:36 Julio Noronha  Ainda não
12:36:36 Laura Tessler  Chego em 10min
12:37:12 Julio Noronha  Ok! Te esperamos!
12:39:52 Laura Tessler  �
12:53:24  7181277430/7181277431/6191153104
12:54:00  Podemos pensar em apreendermos
13:05:56  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/mulher-de-santana-nao-explicou-porque-
recebeu-de-operador-de-propinas-da-petrobras-diz-procurador/
13:07:08  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/vamos-investigar-vamos-processar-e-vamos-
punir-diz-procurador-da-lava-jato/
14:03:36 Athayde  PESSOA TEMOS Q FAZER CONTATO C JARDIM DO Tcu
15:03:41 Deltan  ��� Whatsapp dela usado até ontem!!
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15:03:51  Podemos rastrear via Apple
15:08:07  Onde está a Ode?
15:12:04 Paulo  veja acima, são dois arquivos
15:28:28 Diogo  chegou info de portugal
15:28:44  parece que identificaram um pagamento pro duque de um direto da odebrecht
15:28:48  RUY LEMOS SAMPAIO
15:29:12 Paulo  Pessoal. Robinho, Julio, Athayde e eu estamos dando uma olhada nas msgs do Léo Pinheiro. É
melhor do que uma colaboração. Tudo que pesquiso, aparece. As msgs fecharão vários esquemas nossos. São 3000 páginas.
Seria importante separar alguém para trabalhar nisso. Bom tb algum técnico para fazer o concatenamento de mensagens entre
os mesmos remetente e destinatário.
15:30:04  Agora... Esse celular foi apreendido em 14/11/2014 e só agora nós tivemos acesso à integralidade
das msgs?? E isso pq o Robinho mandou um HD lá na PF essa semana? Olha o prejuízo para a investigação.
15:34:48 Diogo  poiseh
15:34:56  informação eh poder meu caro
15:38:32 Paulo  Não tenho um nome que eu pesquise que não apareça.
15:54:00  Estou indo na pf
16:29:04 Roberson MPF  São 10000 mil páginas!!
16:29:44  Vai fechar muitos, muuuuuitos, esquemas fenomenais.
16:30:24 Athayde  To levando do ALMADA e SOBRINHO
16:30:26 Roberson MPF  Temos que nos mesmos analisar essas msg, mesmo que com a ajuda de analistas, por causa da
visão de contexto

16:32:00 Paulo  
16:33:04 Jerusa  Fiquei com medo agora.
16:33:16  vou embroa pessoal! Boa sorte!
16:34:12 Roberson MPF  Valeu Jerusa!!! Descansa bem que entraremos numa temporada velocidade 1000
16:34:52 Paulo  Rs. Foi a nosso pedido. Vão ficar lá por um tempo. Na esquina do Arrumadinho
16:41:48  Segue relatório com a análise do nosso Telegram. Em vermelho e amarelo os casos "estranhos".
Por favor confirmem se fizeram esses acessos. Welter já confirmou que acessou na PF. Robinho acessou na JF? Jerusa nos EUA?
Deltan, o seu Leo ainda tenta descobrir o que significa.
16:42:32  Uma sugestão de segurança é evitar usar o Telegram via web (web.telegram.org), pois o
computador fica autorizado dali em diante. Se for necessário usar, lembrar de sair e se possível limpar o cache e cookies do
navegador.
16:42:56  212268.ods
16:43:20  (espero não estar invadindo a privacidade de ninguém)
16:43:56 Deltan  Pedi PM até dia 11 de março para vigiar o que Vcs fazem
16:44:32 Roberson MPF  Eu achei que você tava indo pra POA. Agora que vi a imagem. # Foi mals que não entendi a
brincadeira
16:44:36 Jerusa  o meu ta ok. Esse acesso nos EUA é de nov.
16:45:12 Roberson MPF  To lento aqui, pq são muitas emoções.....
16:45:52  Acessei PG, durante audiência
16:48:58 Jerusa  Hahaha Valeu!
17:37:00 Paulo  QUE, quanto ao tópico VENEZUELA esclarece que houve ajuste para o pagamento de um por cento
sobre o valor da obra de uma siderúrgica na Venezuela para o Partido dos Trabalhadores; QUE, essa obra ainda não foi
concluída, permanecendo em execução; QUE, o depoente foi comunicado por FLAVIO MACHADO desse ajuste e o aprovou; QUE,
a solicitação, no PT, foi veiculada pelo tesoureiro ao tempo, não sabendo o depoente precisar se seria JOAO VACCARI ou PAULO
FERREIRA; QUE, em dado momento, FLAVIO MACHADO foi ao encontro do então Presidente LULA, ocasião em que a ele
solicitou um apoio junto ao governo venezuelano no sentido que a ANDRADE GUTIERREZ lograsse êxito em determinadas obras
na Venezuela; QUE, esse apoio consistiu em um pedido de LULA ao então presidente venezuelano para dar uma prioridade à
ANDRADE GUTIERREZ; QUE, em momento anterior ao contrato da Siderúrgica, antes de uma reunião oficial entre os
presidentes LULA e CHAVES, foi quando FLAVIO MACHADO solicitou a LULA que estabelecesse contato com CHAVES em nome
da ANDRADE GUTIERREZ; QUE, após o encontro oficial, LULA deu retorno a FLAVIO MACHADO afirmando que o contato fora
realizado e que o pedido fora feito; QUE, indagado se foram surpreendidos pelo pedido de pagamento da propina como
decorrência do contrato firmado com a Venezuela ou se já a esperavam, o depoente afirma que já imaginava que a cobrança do
PT iria ocorrer porque nas obras da PETROBRAS e BELO MONTE que executavam no Brasil pagavam um por cento do contrato
para o Partido dos Trabalhadores; QUE, acredita que a intervenção do presidente LULA visava apenas permitir que empresas
brasileiras expandissem as suas atuação para outros países, em especial para a Venezuela; QUE, as tratativas do presidente
LULA inseriam-se em um contexto de negociações comerciais de grande porte, que iam além do escopo da ANDRADE
GUTIERREZ; QUE, não houve, ao que sabe, tratativas espúrias entre a ANDRADE GUTIERREZ e o presidente LULA no contexto
desses fatos nem, ao que saiba, em qualquer outro; QUE, a ANDRADE GUTIERREZ pagou propina a funcionários venezuelanos
no contexto das obras da Siderúrgica; QUE, as tratativas para esses pagamentos eram conduzidas pelo diretor local da
companhia, de nome ALBERTO MOREIRA, mas com ciência e aprovação do depoente; QUE, o valor da propina, ao que se
recorda o depoente, girava em torno de dois por cento do total da obra e se destinava, também ao que sabe o depoente, a um
funcionário público venezuelano que era o gerente local da obra; QUE, o depoente não se recorda do nome do funcionário
público venezuelano em questão.
17:39:28 Athayde  e os pagamentos a posteriori que o Robinho Levantou?
17:42:12 Roberson MPF  Meia verdade
18:07:16 Januario Paludo  Atenção. Não esqueçam o churrasco: Avenida Getúlio Vargas, 881. Ed. Boulevard Rebouças, salão
de festas.

26 FEB 16

06:42:16 Athayde  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/precisamos-apressar-a-instalacao-da-cozinha-
disse-engenheiro-da-oas-segundo-testemunha-do-caso-triplex/
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06:43:36  Pessoal, se nao foi o adv, tem escuta ambiental na FT. Impresionante que pegaram esse detalhe do
depoimento
06:47:16 Januario Paludo  Já foi para os autos?
06:48:16 Athayde  Nao sei. Tem q ver c o Arthur.
06:50:36 Januario Paludo  Pois é, e foi pelo estadão que não ajudou em nada a gente.
06:51:04  Não que justifique.
06:52:04 Athayde  Esse tema em especifico, vai agucar o Cassio
06:52:40 Januario Paludo  E consta isso mesmo do depoimento?
06:53:20 Athayde  Sim. O nivel de detalhamento é de quem ouviu
06:54:20 Januario Paludo  Só pode ser o adv ou a nossa rede está vulnerável.
06:54:52  Mas como disse Cf, na nossa rede tem coisa pior.
06:56:36 Athayde  Os advs foram ao JN na epoca do depoimemto prestado ao mpsp. Isso é fato
06:57:52 Januario Paludo  É isso. Ou se já está nos autos pode ter sido quem teve vista.
07:17:48  http://m.folha.uol.com.br/colunas/reinaldoazevedo/2016/02/1743481-fala-marcelo-
odebrecht.shtml?mobile
07:19:36  Interessante, considerando que o Reinaldo Azevedo era defensor da inocencia do MO.
07:33:16  http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/guilherme-fiuza/noticia/2016/02/lava-jato-e-o-
impeachment.html
07:34:48 Deltan  Mereço muito aquele Madero

07:35:04  
07:36:12  Adv
07:46:54  Pessoal. O nível de vazamento está além do normal. Precisamos trabalhar nossa segurança, pois
estamos sendo caçados, como diz a Época. Vamos imaginar termos de confidencialidade para advogados e outros envolvidos. E
vamos ser conservadores em todas as decisões.
07:51:24 Jerusa  Concordo com CF e acrescento que devemos ter cuidado com assuntos sensíveis nos restaurantes.
Vcs são muito visados. Sempre tem alguém **
08:02:40  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1743591-construtoras-sao-alvo-de-operacao-da-policia-
federal-em-ao-menos-3-estados.shtml
08:28:52 Paulo  Operação do Hélio?

08:30:36 Roberson MPF  
08:30:48  Delta, no Bom dia
08:31:12  Isso!
09:02:48 Paulo  Ótimo hein. Mais buscas na Odebrecht e na Constran. Vai ajudar a segurar os acordos da CGU,
inclusive o da UTC
09:07:56 Roberson MPF  Excelente!
09:15:54 Deltan  Grupinho do terremoto está incomodando os advogados:
09:15:58  http://www.conjur.com.br/2016-fev-25/advogados-pedem-oab-combata-violacoes-prerrogativas?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
09:35:20  CF e quem mais puder: 11h tem um time de voluntários pra quem entregaremos certificados na
sede e gostariam de tirar fotos. Quem puder ir, agradeço.
09:42:52  11:00 reunião da PF
09:47:12 Deltan  Não está na agenda, não está no mundo
09:56:46 Roberson MPF  Foi marcada ontem as 19h. Está no prazo regulamentar. Rsrsrs
09:57:08  E do Zwi, Delta.
09:57:40  Marcamos lá para os DPFs participarem. Vou direto pra lá
10:27:16 Laura Tessler  URGENTE!!! Robinho e quem mais souber: alguém sabe de relação entre o Milton Pascowicht e o
João Santana?
10:27:36  telefone do JS aparece na agenda do MIlton
10:28:50 Roberson MPF  Huuuuum
10:29:00  Ele não falou nada
10:29:08  Já vou provocar a adv
10:29:44 Laura Tessler  registro criado em 30/01/2014
10:29:52 Deltan  CF Moro colocou explicitamente a questão da nova prisão do MO:
10:29:52  No mesmo ofício, Moro lembrou que o Ministério Público Federal pediu uma nova prisão preventiva
do empreiteiro. O juiz disse que rejeitou o pedido para “evitar a percepção equivocada” de que buscava obstruir a libertação do
empresário por outra instância da Justiça.
10:30:00  http://pgr.clipclipping.com.br/impresso/ler/noticia/5061461/cliente/19
10:31:04 Laura Tessler  registro de JS ligado à CONSTRAN
10:36:08 Roberson MPF  Onde?
10:36:44  Acho que seria bom pedir pro Jonatas verificar quantas chamadas e msg entre ambos
10:36:52 Laura Tessler  agenda do Milton...relatório da ação do JD
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Telegram Backup
Chat Acordo Ode
Back to the overview

1 MAR 16
12:01:58 Carol PGR  Só p deixarmos o canal já aberto caso surjam novidades.
12:02:51 Paulo  Boa Carol. Assim que tiver qq novidade passo. Mas essa semana não deram
nenhum sinal ainda.
19:34:21  Adv veio aqui hoje. Muito enrolado ainda. Colocamos como primeiro anexo os
diversos atos de obstrução da investigação. Acho que vai demorar de sair disso.

3 MAR 16
15:47:32  Robinho, pode por favor atualizar sobre a conversa com a advogada?
15:55:28 Roberson MPF  Tivemos uma conversa com os advs nessa semana e colocamos que o inicio de
uma negociação somente ocorreria com o reconhecimento de todas as obstruções e embaraços por parte da
CNO (anexo 1)
15:56:44  Adv solicitou uma nova reunião hoje. Agendamos para o dia 08, as 15hrs e já
adiantamos que um (ou mais) colegas de BSB participariam. Nessa reunião virão não apenas os advs., mas
também um executivo do alto escalão da empreitera
15:57:24 Paulo  Pessoal, mesmo dia da Galvão e Mendes. Fábio já vem. Não quer vir tb SB?
17:12:00 Sergio Bruno Mpdft Dia 8 eu tenho uma reunia aqui em bsb.
17:57:04  Teria como reagendar? Se não tentamos aqui.
17:58:56 Roberson MPF  Podemos solicitar o reagendamento sim. Qdo seria bom para vocês?
18:19:52 Sergio Bruno Mpdft Estamos vendo aqui. Só um minuto
18:49:32 Paulo  Pessoal, proposta de alterar reunião para 11/03, sexta, para viabilizar
participação de Bsb. Ok?
18:55:33 Sergio Bruno Mpdft Acabo de perceber que dia 11 é meu aniversário. Estou avisando pra dar tempo
de comprar presente 😄.
18:59:04 Paulo  hehe pode deixar
19:35:48 Roberson MPF  Ok, vou entrar em contato com a adv
19:36:12  Boa SB!! Teremos um churras então?!
20:49:48 Sergio Bruno Mpdft �
20:59:20 Roberson MPF  Advs falaram que na sexta só conseguiriam a partir das 16h. Pode ser?
21:00:00  Quarta pode?
21:00:36 Sergio Bruno Mpdft Quarta pra mim seria bom.
21:01:20  Qq horário pra mim ok.
21:07:24 Roberson MPF  Temos algumas oitivas na 4a, SB. Poderia ser na 5a?
22:26:40 Sergio Bruno Mpdft Acho que sim. Confirmamos amanha, pode ser?
22:26:56  Por mim, ok.
22:31:48 Roberson MPF  Beleza! Aguardo o ok

4 MAR 16
15:33:20 Sergio Bruno Mpdft Robinho, pode confirmar na quinta-feira, blz?
15:34:07 Roberson MPF  Blz! Pode deixar

5 MAR 16
00:55:51  Pessoal, reunião confirmada. Próxima quinta, às 15h. Bom fds a todos
09:07:30 Sergio Bruno Mpdft �

9 MAR 16
07:28:58  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1747856-odebrecht-avanca-na-
decisao-de-negociar-delacao-para-executivos.shtml
11:40:42 Deltan  Sugestão: se a Odebrecht quiser conversar, exija que entreguem o BNDES. Eles
estão duplamente pressionados: 1) a condenação de Marcelinho; 2) a proximidade do fim do prazo de
publicação dos balanços, nos quais eles devem contabilizar os passivos, inclusive as consequências judiciais
da Lavajato. A hora é boa para esticar a corda.
11:47:26  Devemos colocar o hélio no grupo.
11:53:12 Paulo  Segura CF. Nem teve reunião ainda
11:53:44  assim que surgir algo de concreto inserimos

10 MAR 16
00:22:00  Tentar antecipar a reunião da ODE para 14 ou 15:30 por favor? Pessoal de Bsb
tem vôo 18h
00:28:39  14h seria excelente.
07:36:46 Roberson MPF  👍
07:37:20 Paulo  Valeu Robinho!
08:19:40 Roberson MPF  Conformada a antecipação para as 14h
08:23:54 Sergio Bruno Mpdft �
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16 MAR 16
13:48:43 Roberson MPF  Caros, próxima reunião com CNO agendada para terça a tarde, 15h. Disseram
ter avançado no anexo da obstrução

17 MAR 16
08:00:43 Sergio Bruno Mpdft Pessoal, indago se não seria melhor nos concentramos nos fatos recentes e
transferir essa reunião pra semana seguinte.

18 MAR 16
09:59:14 Carol PGR  Tb acho. Esse acordo é muito relevante p nós, vamos esperar as providências de
janot no STF p depois nos reunirmos com eles.
10:06:46 Paulo  Carol já te ligo p falar sobre isso
10:06:50 Roberson MPF  Ok, SB e Carol. Vou avisar a advogada. Posso postergar para segunda, dia 28?
10:43:02 Sergio Bruno Mpdft Sim, Robinho, segunda-feira a tarde fica bom.
10:45:33 Roberson MPF  Sergio, o PG me disse ter conversado contigo ou com a Carol. Disse que em
principio tb seria possivel na quarta feira (23). Pode ser nessa data?
10:46:56  Assim os advogados não ficam esperneando
10:58:23 Carol PGR  Robinho, Paulo falou comigo, mas quando fui falar com SB vai ficar muito ruim
para ele na quarta, melhor mesmo no dia 28.
10:58:54 Roberson MPF  Blz! Pode deixar

21 MAR 16
12:23:29 Sergio Bruno Mpdft Robinho, pra que horas ficou a reunião?
12:49:17 Roberson MPF  Não foi estabelecido o horário ainda, SB. A Adv chegou a ligar aí para vocês para
pedir para adiantar?
13:32:02  Ela acabou de mandar msg perguntando se poderia ser na segunda 28, às 16h.
Pode?
13:46:46  Por mim, pode.
13:55:13 Roberson MPF  Aguardo o ok dos demais para confirmar com ela. Eu não estarei em CWB, mas o
CF e JULIO estarão e participarão.
18:55:37  E ai pessoal? Confirmo?
19:04:02 Sergio Bruno Mpdft Confirmada Robinho!

22 MAR 16
16:36:26 Roberson MPF  Blz! Confirmei segunda 28, 16 hrs
16:37:04 Sergio Bruno Mpdft ok

23 MAR 16
23:21:12 Deltan  FYI
23:21:15  É o Jessé (PRRJ) Em primeiro lugar parabéns pelo trabalho. Saiba que estamos
juntos nessa empreitada. Corajosa Adivulgação. Sei q vcs devem estar atolados, mas penso que o caso vale o
contato: Tragédia de Nova Friburgo. OAS, Odebrecht, Camargo Correa, dentre outras, roubaram muito
dinheiro da calamidade nas contratações com dispensa. Coisa de engenheiro falar em off q a ordem era
quadruplicar a quantidade de entulho retirado etc etc, o que é quase impossivel de mensurar. Pezão ficou lá
pessoalmente meses. Sergio Cabral tinha os conhecodos esquemas. Assim, se der pra perguntar pros caras
nas delaçoes sobre propina ligada a tragédia e reconstrução de Nova Friburgo, agradeço.

24 MAR 16
07:58:24 Sergio Bruno Mpdft Repugnante isso.

28 MAR 16
01:02:03 Paulo  Caros, a reunião com a ODE está mantida ou foi desmarcada? De qq forma estou
chegando em cwb por volta de 12:15, a tempo para a oitiva do PCorrea.
01:02:20  Robinho, a reunião foi desmarcada ou mantida?
01:03:00 Roberson MPF  Em princípio mantida PG pelo menos não me foi comunicado cancelamento por
niguem
01:03:25 Paulo  👍
07:46:26 Sergio Bruno Mpdft Blz, meus caros. Nos vemos logo mais. Abs
10:06:35 Carol PGR  Boa sorte, pessoal. Tomara q estejamos enganados e eles nos tragam boas
coisas
11:53:27 Roberson MPF  Msg da Adv: "Dr Roberson bom dia. O senhor sabe qual prédio será a reunião? O
prédio da força tarefa ou o prédio da Procuradoria? Estamos preocupados com presença de imprensa.
Obrigada."
11:53:44  Sabem onde vai ser?
12:06:25 Julio Noronha  Vamos no prédio da FT. Welter sugeriu q, se houver esse receio da imprensa,
podemos providenciar a entrada pela garagem
12:07:02 Roberson MPF  Blz! Acho que é uma boa
12:07:28 Laura Tessler  Aposto que eles vão chamar a imprensa para criar constrangimento para a gente
12:08:43 Roberson MPF  Pensei que isso seria possível tb, Laura
12:08:54  Ta soando isso msm

5 APR 16
19:34:46 Julio Noronha  Pessoal, finalizamos a reunião escutando um relato geral dos demais "temas"
que a CNO trouxe. Combinamos de marcar uma nova reunião, a depender da agenda do pessoal de BSB, na
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próxima semana, com os seguintes pontos: (a) eles darão prioridade aos temas: Poder Judiciário, Corrupção
Internacional e algum(ns) tema(s) mais relevante(s) para BSB (a depender da sugestão de BSB); (b) eles
apresentarão os "sub-temas" dentro dos temas, dando mais concretude aos fatos narrados genericamente;
(c) eles gostariam de uma reunião mais longa, talvez manhã e tarde. Assim, pessoal de BSB: é possível
marcarmos uma reunião na próxima semana? Qual(is) tema(s) poderíamos sugerir que priorizassem?
23:59:50 Paulo  Quinta pessoal pediu p marcar Galvão em Cwb. Qq coisa aproveitam a viagem.
14/04

6 APR 16
14:45:13 Julio Noronha  Pessoal de BSB, podemos marcar, então, a próxima reunião com a CNO no dia
14/04, próxima quinta-feira?
14:47:37 Sergio Bruno Mpdft Julio, estamos tentando nos organizar aqui. Damos uma resposta ainda hoje,
blz?
14:47:46 Julio Noronha  👍👍👍
15:05:11 Roberson MPF  Só para agregar mais um fato para marcarmos a próxima reunião. A ADV fez o
seguinte pedido: "Dr. Roberson bom dia. Ontem no fim da reunião pediram para agendar a próxima reunião
com o Sr. Sugerimos que a próxima reunião acontecesse em uma tarde e na manhã seguinte. Isso permitiria
que os temas fossem aprofundados. Podemos terça, quarta e quinta. Obrigada pela atenção. Abs. Elaine"
17:00:11 Carol PGR  Pessoal, próxima semana está dificilimo para nós irmos para CWB. A reunião
teria querser em Brasília ou em SP (SB estará lá de terca a quinta). Falei com Robinho e ele disse que poderia
ir em qq dois dois lugares e Jerusa tb estará em SP (salvo engano). Pode ser assim? Poderíamos tb aproveitar
para fazer a reunião da OAS. O que acham?
17:04:34  O ideal para nós é que fosse na terça, quarta ou quinta em SP ou na sexta aqui
em Bsb

7 APR 16
20:22:16 Roberson MPF  Pessoal, reunião com ODE confirmada na proxima terca. Dia inteiro, a partir das
8:30
20:41:36 Deltan  Onde?
20:44:21 Carol PGR  Em Sampa, Deltan
20:44:23 Deltan  Caros, americanos, a nosso pedido pretérito, estão desenvolvendo o caso da
Ode. Ode já se fez presente lá dizendo que vai colaborar independentemente da colaboração ou não no Brasil.
Pra variar, passaram dois migués. Primeiro, que não confiam em entregar coisas para nós porque vazamos
documentos que entregaram (nunca entregaram nada). Segundo, queriam colaborar só a CNO quando há
problemas em todos os outros ramos e o escritório das propinas ficava na holding. Vamos dar dicas a eles
para pedirem as contas e docs que nos interessam
20:44:32  👍👍👍
20:46:06 Carol PGR  Deltan, os Advs q estão negociando o acordo aí nos EUA são brasileiros ou Eh um
escritório americano?
20:47:43 Deltan  Americano, salvo me equivoque. Paulo poderá confirmar
20:56:38 Paulo  Americano sim

8 APR 16
15:48:30 Welter Prr  http://blogdofred.blogfolha.uol.com.br/2016/04/08/imobilismo-do-estado-e-
cultura-da-desconfianca/
15:49:37  Como conversamos na ultima reunião, todos os autores dos diversos fatos tem
que ser responsabilizados.

11 APR 16
16:02:56 Orlando SP  Pessoal, onde será a reunião da ODE amanhã? No gab de Andrey em SP?
16:03:03  8:30 hrs?
16:31:57 Julio Noronha  Isso!!!
17:40:44 Orlando SP  No gab de Andrey?
17:40:56 Julio Noronha  Sim!
17:41:10  Será na sala reunião
17:41:18  13 ou 18 andar
17:42:41 Roberson MPF  Ou 8o andar
20:10:21  Pessoal, reunião conformada na sala do 5o andar, 08:30. Inte logo
20:11:01 Sergio Bruno Mpdft �

12 APR 16
20:59:02 Welter Prr  Pessoal Como foi a reunião hoje?
21:21:40 Roberson MPF  Bem aquém do desejável no tocante a Ode. Amanhã pormenorizamos para vcs,
mas em resumo ela veio com o posicionamento de que só revelaria as tretas do exterior após celebrar
acordos nos respectivos países. Dissemos que assim teríamos um impasse e eles ficaram de "evoluir" para
uma próxima reunião
21:30:12 Deltan  Podemos condicionar nossa colaboração com outros países à adesão dos países
aos termos do nosso acordo
21:30:20  Americanos costumam fazer isso
21:50:19  Eu disse isso.
21:51:02  Já temos vários acordos na LJ com essa cláusula, que foi empregada pela
primeira vez, salvo engano, no do Fernando Baiano.
21:51:13  Ficaram de pensar.
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22:30:23 Roberson MPF  Eles ainda estão na fase de contenção de danos, na parte das sacanagens de
fora mais ainda. Mas poderemos impulsionar bem isso com ataques pelos flancos (Tacla Duran, Miglaccio e
outros)

14 APR 16
10:39:12  Saiu no Valor: "A Odebrecht enfrenta dificuldades para negociar acordos de
delação premiada e de leniência no âmbito da Operação Lava-Jato porque os investigadores querem que a
empreiteira aponte pagamentos ilegais feitos em obra no exterior, apurou o Valor. E, antes mesmo da
admissão da corrupção em outros países, os investigadores querem que os executivos da Odebrecht admitam
ter criado um esquema para obstruir as investigações - incluindo os indícios de crimes encontrados nas
anotações do celular do presidente da companhia, Marcelo Odebrecht"
11:45:13  Boa a fonte do jornal.
11:45:43 Sergio Bruno Mpdft Putz!

15 APR 16
09:48:07  DELAÇÃO DE MARCELO ODEBRECHT AVANÇA Data: 15/04/2016 Horário:
02:20:00 Veículo: O ESTADO DE S. PAULO - SP Editoria: POLÍTICA Autor: Alexandre Hisayasu ENVIADO
ESPECIAL / CURITIBA Posição: Página inteira Abrangência: Nacional Tags: cartel / Lava Jato Enviar por Email
DELAÇÃO DE MARCELO ODEBRECHT AVANÇA DELAÇÃO DE MARCELO ODEBRECHT AVANÇA O empreiteiro
Marcelo Odebrecht começou a prestar depoimentos há cerca de duas semanas aos procuradores e delegados
da Polícia Federal da Operação Lava Jato, em Curitiba, como parte do acordo de colaboração premiada que
pretende firmar com a Justiça. Os depoimentos são dados na sede da Polícia Federal, em Curitiba, onde ele
está preso na carceragem do prédio. Para que o acordo seja homologado pela Justiça, Marcelo Odebrecht
precisa confessar todos os crimes que tenha praticado e revelar fatos relevantes ainda desconhecidos pela
Lava Jato, cuja força-tarefa investiga há dois anos o esquema de corrupção e formação de cartel na Petrobrás.
Os procuradores esperam também detalhes sobre a corrupção em outras áreas do governo, além da estatal
petrolífera. Outro ponto essencial para uma eventual homologação do acordo é que o empresário revele
informações sobre pagamentos de palestras, doações e reformas feitas em benefício do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. O escritório do criminalista José Carlos Dias, ex-ministro da Justiça, está à frente das
negociações do acordo de colaboração de Marcelo Odebrecht com a Justiça. Ele informou que não comenta o
assunto. O advogado Theo Dias acompanha o caso pessoalmente. O advogado Nabor Bulhões defende
Marcelo e o Grupo Odebrecht nas ações judiciais que respondem na Justiça. Ele informou que não está
participando das negociações da delação premiada e que vai continuar trabalhando nos processos do seu
cliente. Segundo Bulhões, não há incompatibilidade de interesses pelo fato de o empresário estar tentando
colaborar com a Justiça. “Posteriormente, é preciso analisar as consequências de uma eventual homologação.
Enquanto tiver ação judicial, eu serei o advogado do Marcelo e do Grupo Odebrecht” afirmou Nabor Bulhões.
Dossiê.O Estado apurou que a força-tarefa questionou o empreiteiro sobre detalhes de um dossiê que,
segundo a Polícia Federal, teria sido comprado pela defesa da Odebrecht, em outubro de 2014.O documento
tinha informações que visavam tirar a credibilidade dos policiais que participam das investigações da Lava
Jato. Na ocasião, a defesa da empreiteira negou envolvimento na compra do dossiê. A ação, segundo a Polícia
Federal, também teve a participação de um dos advogados da doleira Nelma Kodama. A força-tarefa quer que
Marcelo Odebrecht fale sobre como o dossiê foi comprado, quem participou das negociações e quem são os
policiais federais que venderam essas informações. Os procuradores querem também que o empreiteiro revele
quem seriam as pessoas que passaram informações privilegiadas sobre a Lava Jato para ele. Em 23 de março,
o Grupo Odebrecht, em comunicado à imprensa, afirmou que havia intenção dos executivos presos da
empresa de fechar“uma colaboração efetiva”coma Lava Jato para buscar uma redução de pena. A nota dizia
que, “apesar de todas as dificuldades e da consciência de não termos responsabilidade dominante sobre os
fatos apurados na Lava Jato – que revela na verdade a existência de um sistema ilegal e ilegítimo de
financiamento do sistema partidário- eleitoral do País – seguimos acreditando no Brasil”. Ontem, a assessoria
da empreiteira informou que não iria fazer comentários sobre o teor dos novos depoimentos de Marcelo
Odebrecht à força-tarefa. O empreiteiro está preso preventivamente desde junho de 2015 e foi condenado a
19 anos prisão pelo juiz Sérgio Moro. Ele também já é réu em outra ação penal da Lava Jato.
09:50:31 Laura Tessler  Esse povo da Odebrecht é picareta demais!!!
10:02:19 Roberson MPF  Muito picaretas! Vamos acelerar Tacla e mandar mais uma grande operação
neles!!
11:05:34 Orlando SP  A fonte parece ser outra, mesmo pq a reportagem não corresponde à realidade
11:06:33  A fonte do Valor Econômico já pode ser da empreiteira

18 APR 16
12:10:49 Roberson MPF  Caros, msg da ADV: "A reunião na quarta será por vídeo conferência com
Curitiba? Se for por vídeo, eu irei para Curitiba e outro advogado vai para Brasília. Será 15h00?"
12:10:56  Conformada as 15h?
21:29:06 Sergio Bruno Mpdft http://pgr.clipclipping.com.br/revistas/ler/noticia/5618531/cliente/19
21:29:49 Paulo  po vcs fecham e nem avisam
21:29:52  kkk

19 APR 16
14:36:16 Deltan  Caros, como os Suíços foram essenciais na evolução do caso da Ode, temos de
tomar em consideração os interesses (e sentimentos) deles nessa negociação, para idealmente alcançar algo
com que eles concordem (ou pelo menos não se oponham). Não sei se conversaram sobre isso, mas seguem
alguns pontos colocados pelo Stephan, que peço para mantermos de modo confidencial:
14:36:41  (desculpem se Orlando já falou com Vcs sobre isso e estiver chovendo no
molhado):
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14:36:42  Some important points from our side: · Emilio and most of the directors have
accounts in Switzerland and are with their accounts directly involved in the illegal scheme · We are with the
information gathered - especially also with the information from FM – meanwhile in a very strong position
against the company. So please don’t make it too easy for them · A big portion of the money gathered in the
parallel accountability was paid in USD to doleiros and paid back in R$ to money deliverers in Brasil and used
for ODE payments within Brazil. ODE should help also to identifiy the doleiros involved (or have you already
identified them?). Those doleiros would be interesting for us as far as they held accounts in Switzerland. · It
would help a lot when ODE agrees to share also the evidence we have with you · It ODE is interested in
having direct negotiations with us we would strongly advice to also change their defense team in Switzerland
16:22:12  Caros, além disso, para conhecimento e reflexão: os Americanos também estão
atuando no caso Ode e gostariam de encontrar uma solução conjunta. Ode quer fazer algo rápido lá, mas eles
têm nos consultado e temos sugerido que a pressão é maior se todos agirmos e só fizermosa cordo
conjuntamente....
16:22:20  Hoje eles nos contataram sobre isso, especificamente

20 APR 16
11:27:20 Roberson MPF  Segue resumo da ultima reuniao. Lembrando que hj temos uma as 16 hrs (com
video para CWB)
11:27:21  271638.odt
12:13:43 Januario Paludo  E o anexo 1?
12:16:45 Roberson MPF  Eles evoluíram. Nada de excepcional, mas trouxeram algumas coisas
12:21:28 Januario Paludo  Você pode me mandar um resumo desse anexo. Tenho que ver se abro o sigilo
do 737.
13:04:38 Roberson MPF  Eles tinham levando um resumo desse anexo impresso na reunião, dai acabei
nao anotando. Vou ver se alguem ficou com uma cópia
15:57:06 Sergio Bruno Mpdft Tô chegando pessoal.
18:24:10 Deltan  Caros, o Stefan me pediu para dizer para a empresa que se quer cooperar na
Suíça teria que substituir advogados. Achei que não caberia dizer isso para a empresa, por isso coloquei a info
na mesa e coloquei como algo que eles devem considerar
18:24:42 Sergio Bruno Mpdft Blz.
18:46:51 Deltan  Caros marcada reunião com Ode para continuidade para a próxima sexta feira
dia 29, 15.30h (agenda aqui em Curitiba estava livre, mas Robinho, Julio, Laura e CF confirmem por favor,
embora não precisemos estar todos). Pauta diz respeito à cláusula no tocante a sigilo e compartilhamento de
infos com EUA. Havendo acordo quanto a esses pontos, haveria em tese termo de confidencialidade e depois
anexos.
18:48:04 Orlando SP  Mencionei isto aos Advs na última reunião, mas disse q só mencionava, pois
somente Stefan poderia dizer o porquê. Disse ainda q isto talvez fosse possível com o intuito de ter sido
constatado algum abuso.
18:48:20 Roberson MPF  Confirmado
19:03:39 Deltan  Bota
19:03:42  Boua
19:43:26 Julio Noronha  Confirmado!

29 APR 16
09:38:54 Roberson MPF  Pessoal, bom dia. MM, como ficou a acertada a próxima reunião da ODe? ADV
pergunta
11:23:01  Dia 11. Presencial, de preferência. Quem sabe não fazemos essa em BSB?
11:31:08 Roberson MPF  Acho uma boa!
11:31:36  A advogada ligou aqui e reiterei essa data
12:52:00 Sergio Bruno Mpdft Acho ótimo.
18:41:07 Deltan  Caros, conheço o Caio (adv da Odebrecht) em razão de palestra na FGV, e ele me
pediu uma reunião só comigo para conversar. Disse a ele que temos acordo com BSB de sempre abrir para o
outro e não ficaria confortável. Informo isso só para saberem, pq ele pode buscar uma aproximação por meio
de outras pessoas também, e me parece que o momento é de colocar novas investigações e ações para que a
percepção interna de que devem se entregar e aderir sem reservas à colaboração se intensifique.
18:46:52 Orlando SP  Tentaram o mesmo comigo. Disse o mesmo. Tá batendo um desespero lá.
19:34:08  Também comigo a Elaine. Obviamente rechacei.
20:43:13 Roberson MPF  O importante é nos mantermos nos planos. Eu, Julio e Deltan já solicitamos a
emissão das passagens.
20:45:23 Sergio Bruno Mpdft A nossa melhor jogada agora é agilizar Tacla.
20:49:35 Roberson MPF  Exato! Eu e Julio já fizemos uma análise preliminar nos DOCs. Estão bem
interessantes. Será que conseguíamos agendar a reunião para discutir as cláusulas na aproveitando que
estaremos juntos no RJ na terça para a Carioca? Seria ótimo
20:50:10 Sergio Bruno Mpdft Por mim ok.

11 MAY 16
12:43:54 Welter Prr  Sergio A reuniao hoje é as 14. Podemos conversar antes?
12:45:14 Sergio Bruno Mpdft Sim.
12:46:33 Welter Prr  Vamos almocar e viemos para a Pgr
12:46:47 Sergio Bruno Mpdft Ok
12:46:59  Estamos almoçando
12:53:37 Roberson MPF  Acho bem importante que conversamos entre nós apenas, antes da reunião
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12:53:52  To achando uma piada os blueprints deles
13:34:46 Sergio Bruno Mpdft Estamos aqui no QG
13:35:09 Julio Noronha  Estamos indo! Terminamos de almoçar aqui
13:35:12 Sergio Bruno Mpdft OK

12 MAY 16
10:00:15 Julio Noronha  Bom dia, pessoal! Como terminou a reunião? Ficou marcada uma próxima para
sexta-feira?
12:04:24 Sergio Bruno Mpdft A princípio ficou marcada pra sexta as 15h. Mas estava conversando com MM
agora e vai ficar bem apertado pra gente pq na reunião de ontem aqui ficamos de fazer umas peças pra sexta.
Então seria melhor transferir pra qualquer dia da semana que vem. Pode ser?
12:44:24 Julio Noronha  Tranquilo! Poderia ser na terça?
12:52:18 Roberson MPF  Boa!
12:52:39  E como ficou o encaminhamento final da reunião. Qual a nossa proposta que eles
ficaram de pensar?
12:53:16  4/6 meses de sigilo sobre os assuntos internacionais após a assinatura do
acordo?
13:16:46  6.
13:17:43  Expliquei para eles que as cisões e os encaminhamentos dos assuntos
internacionais muito provavelmente assegurarão mais sigilo que isso.
13:18:08  Eles estão sendo surpreendentemente burros.
13:35:47 Roberson MPF  👍 Deles devemos sempre desconfiar
13:36:26  By the way, Julio mandou o ultimato para o Tacla por e-mail hj
13:36:47  Acho que a Ode convenceu esses cara. Vejamos o que acontece
13:37:19  Estranhíssima a falta absoluta de contato deles.
13:37:35  (Tacla)
13:39:32 Roberson MPF  Exato! Bolão para qto foi prometido a ele?
13:40:17  Prendam esse cara, daqui a algum tempo, se ele de fato sumir.
13:41:07 Roberson MPF  A depender da resposta, ou ausência de resposta ao e-mail, estamos pensando
justamente nisso
13:41:35  O pior é que ele está fora agora
13:41:49  E salvo engano tem dupla cidadania
13:42:01  Mas acho que ele não vai arriscar a tanto
13:42:07  De que outro país?
13:43:01 Roberson MPF  Quase certeza que Espanha
13:51:03  Advogado acabou de responder (sentiu a pancada)
13:52:09  Email do Julio: "Considerando a ausência de notícias desde a última reunião
realizada em 06/05/2016, e diante da inviabilidade de manutenção por muito tempo das condições propostas
para o acordo, vimos por meio deste informar que a validade dos termos apresentados no último encontro
permanecerá apenas até 13/05/2016. Após essa data, consideraremos encerradas as negociações, com o
distrato do “Termo de Confidencialidade”, e retomada da postura adversarial."
13:52:37  Resposta do Adv: "Boa tarde! Estou fora do escritório hoje, mas espantou-me o
fato de não terem recebido e-mail que encaminhei no início da semana, certamente por algum problema
técnico que checarei oportunamente. De toda forma, como é do conhecimento de vocês, o Rodrigo está fora
do país, com retorno previsto para o final de semana. Por se tratar de tema sensível, especialmente diante
das condições propostas, já está agendada uma reunião pessoal com ele para a próxima segunda-feira, no
meu escritório, em São Paulo. Sendo assim, sugiro possamos agendar um reunião para a próxima quarta-
feira, ocasião em que já terei condições de expor o posicionamento dele frente às condições indicadas por
V.Exas."
13:57:22  Eu aceitaria, com indicação de que o não comparecimento acarretará o
encerramento das negociações.
13:57:34  E pediria que acusasse recebimento.
15:03:11 Sergio Bruno Mpdft Concordo.
15:03:34 Roberson MPF  👍👍👍
15:10:56 Julio Noronha  👍👍👍
15:10:57  Acabamos de enviar e-mail nesses termos.
20:52:57 Orlando SP  Migliaccio, traz algo de tacla. Ele estava tentando preservar tacla, ao q pareceu.
Ele tem uma participação da ode muito maior que um fixer. Ele operava alguma contas tb
21:29:35 Roberson MPF  Boa Orlando!!!

13 MAY 16
19:08:48  Novos BLUEPRINTS encaminhados pela ODE
19:09:01  289007.pdf
19:09:53  Diminuiram para 10 meses o sigilo. Voto para insistir nos 4/6 meses

15 MAY 16
11:10:11 Sergio Bruno Mpdft Tbm acho 10 muito.
20:58:07 Roberson MPF  Pessoal, boa noite! LAURA e ORLANDO vieram da Suiça com notícias bastante
quentes da ODE. Acreditamos ser bastante importante realizarmos uma reunião com todos (por video) para
tomarmos conhecimento desses fatos e não ficarmos "perdidos" na proxima reunião com a ODE. COmo a
proxima reunião com a ODE está marcada para a proxima terça de tarde (14h, confere MM?!), pensamos em
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realizarmos uma reunião entre nós na terça de manha (Deltan sugeriu as 09:30). O que acham? Podemos
reservar a sala? MM estará em BSB ou RJ?
22:20:26 Sergio Bruno Mpdft Pode ser amanhã a tarde?
22:22:04 Roberson MPF  Farei um bate e volta para SP, mas estarei na FT lá pelas 16:30. Não sei o resto
do pessoal

16 MAY 16
18:32:29 Deltan  Marcado com SB amanhã 10.30h
18:32:33  videoconf
18:57:42  Pessoal, não consegui VTC para amanhã de manhã, e acho que nem tampouco
BSB (equipamentos em manutenção). Para a tarde, tudo ok. Sugiro tentarmos uma teleconferência. À falta
disso, fazemos por sinais de fumaça..,😁😁
19:18:09 Sergio Bruno Mpdft Aqui o equipamento só fica pronto as 12h.
19:19:24 Roberson MPF  O que acham de fazermos a video entre nós por facetime?
19:22:20  Se vc me ensinar, ok, mas podemos marcar para as 11h30m?
19:45:30 Roberson MPF  Hahaha
19:45:33  Blz!!
19:52:42 Sergio Bruno Mpdft Por mim ok
22:43:07  O Facetime permite conferência em 3? No Skype é possível.
23:29:48 Roberson MPF  Legal. Podemos fazer pelo Skype tb

17 MAY 16
00:02:18 Deltan  👍👍👍
07:24:23 Sergio Bruno Mpdft Que horas então?
08:15:03 Roberson MPF  11:30?
08:54:25  Yep!
08:56:15 Sergio Bruno Mpdft Ok
08:56:23  Skype?
08:56:35  Ou FaceTime.
08:56:52  Não sei usar nenhum dos dois em grupo.
08:56:58 Sergio Bruno Mpdft Tem tmb o tal de Fala MPF
08:57:05  Mas dou um jeito.
08:58:38 Roberson MPF  MM, pede pra um técnico instalar o Scype na sua máquina
09:00:20 Sergio Bruno Mpdft Isso e vê se tem Webcam
11:03:10  Pessoal, o Wilton falou que acertou com o pessoal da info para falarmos pelo
Falampf. Alguém entrou em contato com vcs?
11:06:01 Roberson MPF  Ainda não. Onde encontramos esse programa
11:06:02  ?
11:07:16  Achei
11:07:17  https://fala.mpf.mp.br:8443/ofmeet/
11:07:48  Parece bem simples
11:08:18  Quem tá na frente do computador para podermos testar?
11:08:52  
11:22:56  Criei a seguinte sala: https://fala.mpf.mp.br:8443/ofmeet/?r=INTERNAODE
11:23:41  Mas quando coloco o item para incluir pessoas ele não cria
11:25:06  Sou adepto de novas tecnologias. Criaram um tal de telefone que funciona tão
bem...
11:25:22  eu até tenho aqui...
11:26:31 Paulo  liga no facetime audio
11:26:38  só não leva o celular para o banheiro
11:27:51  Eu to na PR.
11:28:43  Ligo para qual número?
11:32:36 Sergio Bruno Mpdft Cliquei no liink. está dizendo que a sala está sendo criada
11:33:57 Roberson MPF  Coloco para convidar pessoas e nao sai dessa sala
11:33:59  
11:34:55  A informática está aqui na minha sala, tentando instalar.
11:35:26  O chato das novas tecnologias é isso: tem de instalar, dá problema para
instalar...
11:38:25 Roberson MPF  Talvez possamos voltar par ao feijão com arroz
11:38:33  Só voz pelo telefone fixo mesmo
11:39:39 Sergio Bruno Mpdft o rapaz da info está aqui
11:39:55  Ta todo mundo com o Fala MPf aberto?
11:39:59 Roberson MPF  Sim!
11:40:02  Sim
11:40:14 Sergio Bruno Mpdft Vou criar uma sala nova
11:41:36 Roberson MPF  https://fala.mpf.mp.br:8443/ofmeet/?r=INTERNAODE
11:41:40  Tentem acessar essa
11:42:15  Eu estou nela.
11:42:21 Sergio Bruno Mpdft Conseguimos aqui. Eu e w estamos na MM página
11:42:29  Digo sala
11:42:31 Roberson MPF  Nessa de cima?
11:42:36  INTERNAODE?
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11:42:47  Sim.
11:42:47 Sergio Bruno Mpdft Vou entrar nessa ultima
11:43:05  https://fala.mpf.mp.br:8443/ofmeet/?r=vconf
11:43:16  Tenta nesta⬆ 
11:43:19 Roberson MPF  Agora foi!
14:13:46 Sergio Bruno Mpdft Qdo pessoal da ODE chegar por favor avisem pra que desça pra sala de vídeo.
14:18:31  Alguém sabe?Sergio, como está caso da reclamação que trouxe os autos de
Curitiba?
14:18:48  Silvio sabe?
14:20:38  Grupo errado⬆
14:21:03  Ainda bem que não foi um bolo😄
14:23:32  Chegaram.
14:23:36 Carol PGR  Jkkkkkk
14:25:30 Roberson MPF  Não podemos perder o objetivo da reunião hoje hein?!
14:26:16  291733.mp4
14:26:29  Rsrs
14:29:03 Sergio Bruno Mpdft Espero nós sejamos o time de vermelho...😄
14:29:43  Os advogados já chegarm em CWB?
14:29:56 Roberson MPF  Chegaram
14:30:05  Estamos indo pra sala
14:30:59 Sergio Bruno Mpdft ok, vou descer.
14:53:50  Alguém tem a nova versão dos blueprints que possa me enviar po aqui?
15:13:15 Roberson MPF  291779.pdf
15:20:00 Sergio Bruno Mpdft �
15:20:37  Agora eu acordo 😴
15:23:08 Roberson MPF  Hahaha
16:17:47  7 meses?
16:18:02  Sinalização de boa vontade?
16:19:56 Welter Prr  Eles vao aceitar?
16:20:14  Não sei...
16:20:21 Welter Prr  Ou vao querer mais razo?
16:20:39  Prazo?
16:20:48  Mas a gente mostraria capacidade de negociar....
16:20:52  Sei lá...
16:20:59  Vamos tocando.
16:21:06 Welter Prr  Vsmpd
16:23:38 Roberson MPF  Tive uma outra ideia
16:24:47  Deixar em aberto esse prazo para definição na assinatura do acordo
16:24:54 Sergio Bruno Mpdft Boa
16:24:54 Roberson MPF  Entre 6 e 8 meses
16:25:06 Sergio Bruno Mpdft 6 e 7
16:25:12 Roberson MPF  Ok!
16:25:30 Julio Noronha  Ok
16:28:00  Mas botar no acordo????
17:01:47 Welter Prr  Tem que tirar as cautelares da nova AIA e das movas denúncias
17:05:21 Sergio Bruno Mpdft Não vale a pena liberar bloqueio
17:05:54  A gente deu a mão e os caras querem ir pro motel...
17:06:12  Foda...
17:07:58 Roberson MPF  Foda
17:09:33 Sergio Bruno Mpdft Fica parecendo que so querem o dinheiro
17:10:28  Estão desesperados...
17:13:22 Sergio Bruno Mpdft Achei que já tinha deferido

18 MAY 16
09:21:03  Pessoal, pensando melhor, indago se não poderíamos fazer a próxima reunião
da ode em BSB. Receio que não consigamos ir a cwb na próxima semana.
19:32:34 Roberson MPF  Caros, acabamos de conversar com os advs sobre a Braskem. Estamos bem. Eles
estão desesperados. Falaram que estão com os anexos na mão e querem reunião para apresentá-los.
Perguntei se haveria agente com prerrogativa e eles disseram que "poderia ter". Eles pediram que a reunião
seja antes da reunião da ODE. O que acham de fazermos essa reunião na quarta de manhã aí em BSB,
fazendo a da ODE à tarde?
19:41:56 Welter Prr  Sb e MM, não é possível fazer essa reunião aqui em CWB? Pergunto porque já
tenho passagem emitida na quarta e acho que será complicado trocar
19:42:28  Ou então por video?

19 MAY 16
00:16:52 Deltan  Em relação à braskem, tem que ver se não vale a pena fazer acordo conjunto
com os americanos. Se não formos fazer, temos que pelo menos que ver se ele se sentem confortáveis com
solução diversa, porque em outros acordos com empresas investigadas em ambos os países, a ideia foi buscar
solução conjunta. Além disso, qq que seja a solução, teremos que falar com a Suíça. Estarei fora nas
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próximas semanas, mas é preciso que se atentemos todos para isso, a fim de evitar um problema de
relacionamentos importantes para outros casos
07:40:42 Sergio Bruno Mpdft Welter, a próxima semana está bem complicada pra gente. Mas podemos pedir
pros advogados se dividirem e fazer por videoconferência.
15:10:01 Julio Noronha  Pessoal, não conseguimos casar os horários de voos aqui, para permitir a nossa
ida para BSB. Então, a solução q resta é fazer a próxima reunião por video. Podemos marcar 09:30 para fazer
a reunião sobre Braskem; e 14h sobre CNO? O que acham?
15:31:21 Sergio Bruno Mpdft Por mim ok. Seria bom os advogados se dividirem.
15:51:42  Por mim, ok tb.
15:58:44 Roberson MPF  Fechado!
15:58:56  Posso avisar os advs?
16:11:55 Sergio Bruno Mpdft Como vai ficar a questão da PF? pergunto só para não haver confusão.
16:14:37 Paulo  Amanhã vamos nos reunir com a PF
16:25:22 Sergio Bruno Mpdft E quarta?
16:26:53 Roberson MPF  A reunião amanhã com a PF é justamente para colocar a premissa posta pelo
PGR, SB.
16:27:24 Sergio Bruno Mpdft ok
18:28:46  Mandei por e-mail para SB, Robinho, Deltan e Welter (só não incluí os demais
porque apareceram quarenta Julios e cinquenta Paulos) uma minuta de acordo de confidencialidade. Procurei
ser MUITO cauteloso, o que não significa que não possa estar uma merda. Vejam aí.
19:11:54 Roberson MPF  Boa MM!! Encaminho pro Julio e demais colegas
19:12:17  Aliás, não quer anexar aqui no grupo?
21:53:00  Eu não tenho no desktop...
21:53:32  Se vc quiser abrir e anexar, eu pago o próximo café!
21:57:44 Roberson MPF  Hahaha
21:57:48  Combinado
21:58:49  293671.pdf
21:58:49  I'm reading: ACORDO CONFIDENCIALIDADE ODE.pdf

20 MAY 16
08:45:02  E aí, pessoal? Esse acordo serve?
11:40:03 Welter Prr  Marcelo Acho que está muito bom. Fiquei com dúvida, apenas, quanto a cláusula
6, que vincula o MPF como um todo a não propor medidas cautelares. Como a Ode está sob fogo em outros
Estados, não sei se temos como assegurar esta possibilidade. Acho até que, pela preocupação deles na
reunião passada, é possível que soubessem que algo poderia acontecer, como efetivamente ocorreu hoje de
manhã (houve uma busca, sendo que não sei o colega envolvido no caso). Acho que isso é um ponto sensível
para eles e talvez seja necessário esclarecer que não haverá medidas intentadas pelo MPF em Curitiba e pela
PGR no âmbito da Lava Jato.
11:58:22  Ah, claro!
11:58:31  Ajusto isso.
12:55:55 Roberson MPF  MM, já acrescentamos essa alteração e algumas outras sugestões (em amarelo)
12:56:07  294176.odt
12:56:35  Ficou excelente MM!!!
15:20:03  294334.odt
15:20:38  Pessoal, com revisões e acréscimos. Vejam aí. PS: baixei o telegram para
desktop!
16:08:45 Deltan  Caros, em especial Miller, parabéns!! Ficou shou. Tenho w rápidas ponderações:
16:09:34  1 - cláusula 8ª (tem duas cláusulas 8ª - a primeira delas, do sigilo) - para mim
não ficou clara. Há diferentes âmbitos do sigilo, coisas diferentes: a) vigência do acordo de confidencialidade
quanto às tratativas – ISSO em tese permanece mesmo depois de encerradas as tratativas; b) vigência da
não agressão – ISSO cessa com denúncia das tratativas; c) vigência do sigilo no tocante aos fatos envolvendo
o exterior, o que precisaria deixar expresso que não atinge – ISSO PERMANECE MESMO ASSINANDO ACORDO
DEFINITIVO, MAS TEM ÂMBITO RESTRITO E NÃO EXCLUI INVESTIGAÇÃO COM PROVA INDEPENDENTE (ou
exclui?);
16:10:34  2 - deixaria mais claro que sigilo só qto ao exterior e não sei se definiram nas
reuniões se podemos continuar atuando normalmente quanto ao exterior com base em provas coletadas
16:11:41  O parágrafo 2º da cláusula 8ª trata o sigilo se a cláusula da vigência e o sigilo
tivesse um único objeto... acho que devemos separar as coisas para ficar claro...
16:13:36  3 - último parágrafo do acordo - tem que ver a questão de manutenção do sigilo
das tratativas ou não depois de encerradas sem assinatura de acordo... não tenho posição formada, mas seria
bom termos claro o que achamos bom nisso...
16:13:58  Desculpem não incorporar sugestões, mas estou saindo em férias e é meu último
dia, então olhei mais rapidamente
16:14:48  Delta, já renumerei e estou reescrevendo a cláusula 8ª, para tentar dar a ela
mais clareza.
16:16:17  Mas acho que a questão da preservação do sigilo caso não haja acordo definitivo
é a finalidade precípua do acordo de confidencialidade.
16:16:32  E corresponde ao nosso discurso e à nossa prática.
16:16:51  Confere?
16:23:24 Roberson MPF  Concordo. Acho importante que fique bem claro que o sigilo na fase pós
homologação, contudo, será apenas em relação aos negócios internacionais. Do contrário ficaríamos travados
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nas ilícitos internas.
16:50:34  294408.odt
17:41:25 Paulo  Pessoal, conversei com o DOJ sobre esse acordo (eles ligam toda semana
querendo saber novidades). Disse que finalmente está se encaminhando para um NDA e que agora parece
haver a intenção de colaborar efetivamente. Eles tinham a expectativa de usar as informações após a
assinatura do NDA, inclusive para as oitivas que pretendem fazer em julho. Eu expliquei que pelo nosso
sistema nós não podemos fazer uso algum dessas informações antes da assinatura do acordo. Porém, no
sistema deles a companhia colabora efetivamente antes do acordo, e as informações podem ser usadas. O
acordo é ao final a depender da efetividade da colaboração. Concluí que não vemos problema na continuidade
da negociação paralela por eles e que inclusive seria bom se eles conseguissem usar a documentação da
empresa. Porém, duvido que isso ocorra - acho que eles vão enrolar por lá até assinarem o acordo final aqui.
Sobre Braskem, lá são escritórios distintos e o escritório que representa a ODE inclusive disse que traria
informações sobre a Braskem, se houver na ODE. Isso mesmo pessoal?
17:42:25  Ah, sendo isso, eles pedem que nós informemos aos advogados brasileiros que
não vemos problemas na continuidade das negociações nos EUA.
18:21:09 Deltan  concordo... só achei que não ficou claro
18:21:48  Isso... e se podemos ou não proceder com base em provas que já temos de
ilícitos internacionais... se não pudermos usar, temos que falar com Vlad, porque países estão demandnado a
rodo
18:38:51  294507.odt
18:39:26  Vejam esse aí, pessoal. Incorpora a preocupação do Deltan (ao menos tentei)...
22:34:21 Deltan  mudei só a 8
22:34:38  294634.odt
22:34:58  Redação sugerida... veja agora Vc, Miller, e fique à vontade para alterar/adaptar.
Meu foco foi mais na minha sugestão, então seria bom olhar para ver se preserva tb sua ideia incial
22:35:06  O compromisso de sigilo sobre este termo bem como sobre a existência e o
conteúdo das tratativas, vigerá ainda que as partes não convenham em celebrar acordos definitivos, não
podendo, nesse caso, o presente termo nem as informações porventura obtidas ser utilizados para qualquer
fim, observada a legislação de regência quando aos casos omissos. Parágrafo único. O compromisso de sigilo
quanto às práticas ilícitas das pretensas colaboradoras e aderentes que envolvam diretamente agentes
públicos estrangeiros, vigerá pelo prazo de 9 meses, que não sofrerá interrupções no caso de adesões,
contados da celebração inicial do presente termo, inclusive na hipótese de virem a ser celebrados e
homologados acordos definitivos antes de seu transcurso, caso em que o Ministério Público Federal postulará
ao Poder Judiciário, com base neste termo, a observância do período remanescente do prazo

23 MAY 16
11:49:33 Roberson MPF  Caros, msg do Theo pergunta se pode ter um tempo conosco amanhã à tarde
para esclarecer dúvidas sobre questões conceituais envolvendo acordo de leniência. Diz ele que isso ajudaria
muito para a reunião da quarta e que não falaria sobre anexos. Deve ser a dúvida sobre quem ficará no
guarda-chuva da leniência. Vocês veem problema?
12:15:47 Orlando SP  Eu não vejo.
12:17:41  Mas sempre é bom estar presente o pessoal de BSB para evitar mal entendido.
De qq forma, se ninguém vir problema, sugiro q se deixe claro q está é sua visão, sujeita a validação dos
colegas de BSB
12:26:07  Talvez eu possa participar por VTC, se for à tarde. Tudo bem?
12:29:18 Roberson MPF  Claro, MM. Melhor ainda
12:29:44  O Delta sugeriu uma boa ideia tb. Deles mandarem as dúvidas por e-mail
anteriormente
12:59:46  Excelente.
15:47:09  296112.odt
15:47:18  Pessoal, versão final.
15:47:45  Tudo incorporado. Peço que vocês ponham o número da portaria da FT e o nome
de quem aí vai assinar.
17:11:12 Roberson MPF  296159.odt
17:11:13  Valeu MM!
20:02:52  Msg Theo: "Dr. roberson, meu principal objetivo é entender a fronteira entre
colaborador de menor importância e leniente. Não pretendo tratar de fatos concretos, mas entender como
essas questões vêm sendo resolvidas. Sei que não se trata de uma equação matemática, mas alguma luz
sobre o tema ajudará. Há os evidentes colaboradores, os evidentes lenientes, mas há uma zona cinzenta que
não é clara para mim. Se for possível uma conversa rápida amanhã sobre o tema, agradeço. Se for
complicado, tentarei esclarecer as dúvidas na quarta feira."

24 MAY 16
12:11:03  E aí, o que acham? Isso será mais no caso concreto né?!
20:22:24  297130.pdf
20:22:54  Observações da Odebrecht,
20:25:58  Poucas coisas podemos aceitar aí.
20:27:09  Mas achei bom o gancho do "à medida que os apure internamente": vou
garroteá-los com obrigação de nos dar tudo que o escritório externo apurar e tudo que detém para os
gringos.
20:27:59  Na cláusula 7a, podemos viver com a palavra civis, mas não com o resto.
20:29:00 Sergio Bruno Mpdft Qual são os horários amanhã?
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20:29:55  Na cláusula 8a, podemos viver com a ressalva inicial e com o final, mas não com
a supressao do "diretamente".
21:10:39 Welter Prr  10:30 Braskrn e 14 Odebrecht
21:11:21 Sergio Bruno Mpdft �
21:14:32 Welter Prr  Cpncordo com tua avaliacao. Nao muda muito, mas me incomoda essa
necessidade deles de em tudo colocar obstaculos ou problemas
21:18:51 Julio Noronha  Tb concordo com a avaliação das propostas de alterações
21:19:38 Welter Prr  Alias, vi agora, acoes da Braskem subiram 4% hoje. Espero que nao seja por
amanha
21:20:20  
21:21:37 Julio Noronha  Eles tentarão de toda forma forçar uma proteção para a Braskem, já q
pretendem vender a empresa
21:45:04 Paulo  Qq passo atrás deles e ajuizamos a improbidade com indisponibilidade
21:45:10  Podem jogar c isso
21:53:46 Roberson MPF  Acho que seria conveniente reunirmos uns minutos entre nós apenas antes da
reunião da Braskem. Estamos na melhor posição negocião do mundo em relação a ela, mas é importantíssimo
alinhar uma boa estratégia e discurso
21:59:30  Não vou poder acompanhar a reunião da Braskem, pessoal. Mas não farei falta.
Na da tarde, estarei em VTC.

25 MAY 16
07:46:55 Orlando SP  O acordo de confidencialidade ficou ótimo. Algumas observações, uma delas
tardia: 1- na cls de sigilo, acho q talvez tb dê para tb "garroteá-los" para aceitarem a não reserva de sigilo
sobre fatos relativos a corrupção internacional revelados por outras fontes. Depois de chiarem, melhoramos
para os fatos que tiverem início devorava material (e não mero depoimento); 2- se não conseguir a obrigação
deles neste momento de "dar tudo que o escritório externo apurar e tudo que derem para os gringos", já dá
pra deixar claro q está cls estará no acordo principal é sem ela não assinamos. Temos q saber se não
apresentam fatos, DOCs e versões diversas. Abcs,
10:29:20 Sergio Bruno Mpdft Estou a postos!
10:35:44  Pessoal, vamos começar? Senão vamos ficar apertado de tempo
10:36:36 Julio Noronha  Vamos! Estamos saindo da FT para a sala do outro lado
14:06:10  Já estou na VTC.
14:06:28  Mas, pelo visto, só eu...
14:11:44 Roberson MPF  Estamos a caminho do outro predio
14:28:25 Sergio Bruno Mpdft Pessoal, vou atrasar um pouco. Resolvendo uma questão que surgiu. Podem ir
tocando aí. Daqui a pouco desço.
14:28:43 Julio Noronha  👍
14:29:18 Roberson MPF  Ok, SB
14:36:29 Paulo  Pessoal, falei com a Esther do Trench & Rossi sobre a atuação da Baker &
Mckenzie para a Braskem nos EUA.
14:37:06  Para quem não sabe, a Baker e o Trench são escritórios associados. Durante
algum tempo o email da Trench era Baker e acho que o logo era igual. Daí a OAB interveio e eles sepraram
mais formalmente as coisas.
14:37:32 Welter Prr  E oque eles disseram
14:37:41  ?
14:39:50 Paulo  Esther me disse o seguinte: o assunto foi bastante discutido internamente; a
Trench não é do Baker, mas eles participam de uma associação de escritórios; o assunto foi levado e
formalizado perante o Comitê Especial da Petrobras; há um termo de confidencialidade assinado por quem
participa desse contrato, de forma que as informações não são repassadas sequer para outras pessoas dentro
do escritório; não há distribuição de lucros entre os dois escritórios; a Trench não pode impedir a Baker de
escolher os casos em que atua nos EUA.
14:41:09  Minha opinião: realmente o Trench não pode ser formalmente do Baker, até
porque é proibido pela lei nacional, então não poderíamos exigir algo oficialmente. Mas claro que se
pressionarmos eles podem rever
14:42:27  Em princípio não sei se vale a pena fazer alguma coisa, já que não temos
nenhum indicativo de violação ao sigilo por enquanto. E a parte da Braskem, ao que eu saiba, nós obtivemos
sem muita participação da Trench
14:43:08 Welter Prr  Concordo
15:13:41 Roberson MPF  De acordo também!
15:14:53 Julio Noronha  Concordo tb
15:44:49  297843.odt
15:44:58  Mandei. Vejam aí.
15:46:27 Roberson MPF  Ok!
15:53:41 Welter Prr  Pessoal A proxima reuniao nao pode srr em Curitiba? Ou por video novamente?
16:15:58 Roberson MPF  Caros, o acordo de confidencialidade está sendo assinado agora. 👊
16:16:17  Estamos verificando sobre a próxima reunião
16:16:37  Ode pediu dia inteiro. Vão apresentar detalhes de anexos durante horas
16:16:58  Pensamos na próxima 5a, a partir das 8hrs
16:18:01  Por questões logísticas (maior número de colegas aqui em Cwb) poderia ser em
Cwb?
16:19:06  Ficarei bom para vc SB?
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16:21:17  Ficaria
16:22:13  Robinho se abrindo todo para o SB...
16:23:19 Roberson MPF  Kkkk
16:23:32  É que você já aceitou o convite
16:23:35  Kkkk
16:23:52  Me inclua fora dessa! Rsrs
16:31:10 Sergio Bruno Mpdft Pessoal desculpe a ausência. Fiquei preso aqui, resolvendo um problema.
16:31:36  Como está a reunião? Já acabou?
16:31:47  😍
16:32:07 Julio Noronha  Acabou, com assinatura do acordo de confidencialidade
16:32:16 Sergio Bruno Mpdft Quinta tenho uma reunião com Tojal, mas posso reagendar.
16:34:34 Roberson MPF  Legal. Podemos bater o martelo na data e local então?
16:35:22  Segue como ficou a versão final
16:35:22  297945.odt
18:34:12 Orlando SP  Abriram as pernas para a Ode!!! Robinho fez terapia esta semana para chegar
calminho na reunião.... Kkkk. Este será o acordo do ano. Boa!!!nos acordos individuais vamos propor 5 anos
para o Marcelinho
18:39:00 Julio Noronha  Vai ser difícil... Hj já disseram: "com a assinatura do acordo de confidencialidade
hj, podemos pensar em colocar em prisão domiciliar aqueles que estão presos?"
18:39:08 Sergio Bruno Mpdft Qto ao local, não daria pra ser aqui em bsb?
18:40:42 Orlando SP  E vcs concordaram?
18:40:55  Eu disse um sonoro não.
18:41:45 Roberson MPF  Kkkkkk viu só
18:42:05  Foi um sonoro não aí, aqui em BSB
18:42:11  Kkkk
18:44:24  SB, será que não haveria problema em conseguir as passagens para mais de 2
aqui de Cwb nesse período de vacas magras?
18:47:24 Orlando SP  SB e MM, venham para cá tomar um vinhozinho! Comemoramos o passo dado na
quinta à noite. Este acordo vai abalar o Brasil, já q está tudo calmo
18:48:44  Tô estranhando esse povo de CWB... Primeiro o Robinho diz para o SB "ficarei
bom para vc"; agora vem o Orlando e chama para tomar um vinhozinho...
19:00:25 Orlando SP  Somos calorosos aqui..., mas traga o cartão corporativo.
19:19:46 Roberson MPF  Véspera de feriado o MM fica todo engraxadinho
19:19:58  Brincadeira esse povo do RJ
19:20:56  Robinho, vc tem meu apoio...rsrs
19:21:15  SB é gente boa.
21:53:14 Sergio Bruno Mpdft Meus caros, por mim é sempre um prazer ir a cwb! Mas o Janot havia dito que
queria as reuniões desse caso ocorressem em bsb. Vou falar com ele na sexta-feira e aviso vcs, blz? Seja
onde for temos que comemorar 🍷!

26 MAY 16
00:39:05 Orlando SP  Pergunta para ele se ele prefere pagar 11 passagens para BSB ou 2 para
cwb....rs

27 MAY 16
14:35:28 Roberson MPF  http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/lava-jato/tratativas-para-delacao-de-
marcelo-odebrecht-avancam/

29 MAY 16
11:52:13 Sergio Bruno Mpdft Pessoal não consegui falar com Janot na sexta-feira , falei com Pelella e o ideal
é que a reunião seja em bsb mesmo. Qto a passagens, combinei que vcs veriam isso com ele.
13:00:07  Janot indicou entender que deveria ser em BSB.
13:02:41 Roberson MPF  Tranquilo, façamos aí então!
13:31:55  Pessoal, o que acha de fazermos essa reunião na segunda dia 06 em BSB. Assim
não nos enrolamos nessa semana (que tá corrida para vocês e para nós), os caras trabalham melhor os
anexos e de quebra não teríamos problemas com passagens e diárias fora do prazo. O que acham?
16:25:19 Sergio Bruno Mpdft Por mim é até melhor.
16:47:28  Idem.
16:47:46  Bola no seu campo, Robinho.
16:48:58  Ligue para a Dra Elaine e ponha um fundo musical bem triste e piegas ao fundo
(Simone? Luis Miguel?). Vai fazer sentido.
17:23:39 Sergio Bruno Mpdft 😂Sugestão: http://youtu.be/lcOxhH8N3Bo
17:55:40 Roberson MPF  Kkkkkkkk
17:55:52  Por aí mesmo
17:56:09  Vou ver com o pessoal aqui se está ok a data e dai ligo pra ela
17:58:27  Por mim é melhor que não seja esta semana mesmo.
18:01:14 Welter Prr  Acho que pode ser. A questao é que eles tem muito interesse em tocar o acordo.
Vai precisar tocar uma música e tanto. Talvez uma alternativa possa ser uma reunião so da Braskem, para
encerrar o termo de confidencialidade, novamente em dois lugares, como foi a semana passada
18:10:37 Roberson MPF  Ótima ideia Welter, assim o chororo não vai ser tão alto
18:11:52  Poderíamos agendar essa reunião apenas para a Braskem para quinta, 14hrs?
19:22:43 Sergio Bruno Mpdft 
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21:12:44 Paulo  Pessoal, podem ficar de olho ou questionar sobre isso numa próxima reunião? Já
teria alguma coisa?
21:12:44  Bom dia. Veja o que eu recebi de um promotor aqui do interior:
21:12:44  Telho, Bom dia! Ontem no final da tarde na Promotoria de Justiça em Itumbiara
recebi um ex-vereador que fez parte da equipe do José Gomes no governo municipal e hoje se diz perseguido
por ele. De fato, seu filho ocupava cargo de direção na Agrodefesa em Itumbiara e o perdeu. Além de
dificuldades impostas em processos na área urbanística. Ele veio reclamar do lançamento de obras de
convênios federais na cidade sem que a CEF já tenha disponibilizado o $ ( vide fotos abaixo). Mas, nada disso
tem a importância do que se segue. Segundo ele, a partir de amigo antigo de dentro da Construtora CCB,
soube que o José Gomes recebera $R 12 milhões de propina enquanto presidente da Saneago, ñ sabendo se
ou com quem a dividiu. A propina estaria associada a concessão dos sistemas de água/esgoto de Jataí e
outras cidades(umas 4). A vencedora da concessão era a Odebrecht ambiental sozinha ou em Consórcio. O
pagamento da propina teria ocorrido próximo à data de ganhar a licitação e, logo após, teria sido liberado
uma verba de R$100 milhões via BNDES para aplicar nos sistemas da cidades. Ele disse que a permanência
do José Gomes na Saneago apesar da pressão política se deu para que fechasse esse "negócio". Por fim disse
que, apesar de a favorecida com o investimento do BNDES ser a Odebrecht Ambiental, quem pagou ao ZG a
propina foi a CCB. Falou algo sobre uso de senha do ZG em um computador (?!?) Disse que iria tentar mais
detalhes com sua fonte . É tudo que conseguir puxar.
21:12:44  Ficou de buscar mais informações com sua fonte. Mas, quanto a prestar
depoimento, posso tentar. A história faz sentido pra vc? Conecta-se com outras? Prazos, contratos? É claro
que a propina foi dividida. Ele fala que deve ter sido com Conin. ZG, por sinal, acaba de adquirir mais uma
grande fazenda por aqui.
21:12:44  Conin é o apelido de infância do governador Marconi Perillo
21:23:46 Welter Prr  A Odebrecht tambem tem a concessao de saneamento em Uruguaiana, no RS, e
tambem tenho noticia que tem problema nesse contrato

30 MAY 16
12:08:24 Roberson MPF  Caros, reuniões confirmadas com os advogados: 1) Braskem, quinta (02/06),
16hrs, por videoconferência; 2) Odebrecht, segunda (06/06), a partir das 14 hrs, e terça (07/06), das 08:30
as 13:00.

31 MAY 16
07:58:00  http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/05/1776557-
odebrecht-oficializa-negociacao-de-delacao-premiada-e-vai-detalhar-doacoes.shtml Odebrecht oficializa
negociação de delação premiada e vai detalhar doações A Odebrecht e o Ministério Público Federal assinaram
na quarta passada o documento que formaliza a negociação de delação premiada e de leniência da
empreiteira no âmbito da Operação Lava Jato. As conversas já vinham ocorrendo há alguns meses, mas a
partir de agora são oficiais. HIERARQUIA Integrantes do Ministério Público pretendem, com a formalização,
convocar até mesmo Emílio Odebrecht, ex-presidente da empresa e pai de Marcelo Odebrecht, que está
preso, para dar informações. TUDO E TODOS A empreiteira se comprometeu oficialmente a detalhar o
financiamento de todas as campanhas majoritárias de anos recentes com as quais colaborou –como as de
Dilma Rousseff a presidente da República e Michel Temer vice e a de Aécio Neves a presidente, em 2014. Ou
seja, nenhum dos grandes partidos (PT, PSDB e PMDB) deve ser poupado. LINHA PONTILHADA Apesar dos
rumores insistentes de que Marcelo Odebrecht pode envolver diretamente Dilma, que teria pedido a ele
recursos para a campanha de 2014 num encontro no Palácio da Alvorada, o tema não foi ainda abordado
oficialmente com o Ministério Público Federal. APERITIVO Os procuradores negociaram para ter acesso a toda
a contabilidade de caixa dois da empresa, o que pode envolver centenas de políticos e até mesmo autoridades
de outros poderes. Para se ter uma ideia do alcance dos dados que devem ser fornecidos, só numa das
operações de busca e apreensão feitas na empreiteira foi encontrada uma lista com o nome de mais de 300
políticos. BATALHÃO O termo assinado pela Odebrecht e pelos procuradores não define o número exato dos
executivo pode chegar a 50.
08:07:21  Se estivermos certos de que não vazou no MPF, eu remarcaria a primeira reunião
pelo menos uma semana para frente, como sanção.
08:15:54 Roberson MPF  Pqp! Quem falou não poupou detalhes. E não consigo enxergar um ponto positivo
nisso para o MPF
08:16:30 Sergio Bruno Mpdft A matéria é muito precisa e detalhada. Se seguirmos nessa toada não vamos
conseguir trabalhar.
08:18:52 Laura Tessler  Muita palhaçada desses caras da Ode!!
08:19:03 Roberson MPF  Tá foda! Em algum momento se passou a acreditar que vazamento não da nada,
ou pior, que é pré-requisito para colaboração
08:19:39  Agora a que interessaria a ODE falar que seriam 50 executivos seus, ou que
Emilio falaria?
08:19:53  Só se pensaram em contrainfo
08:21:58 Laura Tessler  Acredito que essa notícia teria como objetivo dizer que estão revelando
tudo...que não poupariam nem "o pai"...malandragem!!!
08:22:04 Roberson MPF  Poderia ser também um tipo de ultimato pra classe política.
08:22:16  Isso
09:00:51 Welter Prr  Sacanagem isso. Talvez possamos colocar esse problema na mesa quinta, com a
Braskem, e ja avisar que nao faremos a reuniao segunda
11:26:01  Minha opinião: eles têm de ser "incentivados" a zelar pelo sigilo. Temos de tratar
como crianças mesmo. Uma semana de postergação, com aviso de que cada vazamento redundará em
postergações cada mais dilatadas.
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11:27:27  A gente não culpa ninguém. Só diz que espera deles que "nos ajudem", com sua
habilidade para navegar no mar de sargaço da comunicação social, a evitar isso.
11:27:39  Co-responsabilidade.
11:27:58 Welter Prr  Tambem acho. So vamos fechar que o vazamento não foi nosso
11:38:15  Ok. Eu asseguro que não fui autor nem partícipe.
11:43:10 Welter Prr  Eu também não. Mas não é isso. Na reunião na PGR eu discuti com o Adriano
sobre vazamentos e ele jurou de pé junto que não era deles. Depois descobri quem foi (adianto que não foi do
MPF). So temos que fechar o discurso para não desmoralizar depois.
11:46:08 Roberson MPF  Também não fui autor e não participei. Por outro lado não consigo ver grande
utilidade do vazamento para a Ode e nem para nós.
11:47:37  Vejo apenas, em verdade, o extremo oposto
11:54:03 Welter Prr  Hay que endurecer, pero sin perder la ternura ...
12:18:01  Meu palpite desta vez é o mesmo, de fora do MPF. Só não quero quebrar o
diálogo ou a confiança. Acho que vale o recado, mas não avançar demais
15:10:27 Julio Noronha  http://oglobo.globo.com/brasil/odebrecht-assina-acordo-de-delacao-premiada-
com-lava-jato-19407178
15:11:07 Paulo  Creio que o interesse é demonstrar para o mercado que eles têm salvação e com
isso aliviar crédito, rolamento de financiamentos etc
16:15:33 Welter Prr  Marcel esta sendo ouvido pela Pf, informalmente. Dai a noticia
16:16:13  Ou o vazamento, de quiserem
16:16:23  Se quiserem

2 JUN 16
15:50:56 Roberson MPF  Advs da Braskemchegaram
15:51:10  Bora comecar?
15:51:56 Welter Prr  Chegamos em 5 min. Encontramos voces la
15:54:42 Sergio Bruno Mpdft Tmb estou a caminho
16:06:00 Roberson MPF  Legal!
16:06:07  Estamos com o pessoal na sala
16:11:06 Sergio Bruno Mpdft Estou aguardando alguém abrir a sala
16:12:16 Roberson MPF  Hahaha
16:12:54 Welter Prr  Pe na porta!
16:12:57 Sergio Bruno Mpdft A chave da porta está mais sigilosa que nossos acordos....
16:13:12 Roberson MPF  Kkk
16:13:22 Sergio Bruno Mpdft E eu sai dela faz 15min
16:36:46 Welter Prr  Quem vaI colocar o guiso no pescoço do gado, digo di Gradim
16:36:49  Do Gradim
17:19:19 Roberson MPF  Vc quer diZer colocar o Gradim nas gradim?
17:19:58 Welter Prr  Pois é

3 JUN 16
18:46:14 Sergio Bruno Mpdft aros, com relação a última reunião fiz duas perguntas. Uma sobre o Ministério
da Ind e Com (Camex) porque a ODE aparece na Acrônimo (esse fato, pelo que o Adriano disse, será trazido).
A segunda pergunta foi em relação à amplitude da colaboração em relação às empresas que compõe o grupo
ODE. Ou seja, se além da CNO e da Brasken virão outras empresas do grupo. O Adriano sinalizou que a
principio não. Mencionei a ode ambiental porque temos um depoimento do Cleto que a envolve nos esquemas
da CEF. Segue para conhecimento e avaliação. Essa colaboração ainda está sob sigilo. abs
18:46:56 Paulo  na lista apreendida que foi para o stf há várias outras empresas do grupo
18:47:03 Sergio Bruno Mpdft 303017.pdf
18:59:56 Julio Noronha  Em relação à ODE Ambiental, tb ouvimos uma testemunha aqui sobre operações
societárias muito suspeitas entre a ODE Ambiental e Grupo Petropolis (aquisição de opção de compra de
participação acionária por 13 M, não exercida; ou seja, envio de $ de uma para outra, sem contraprestação,
avançando em ano eleitoral - 2014).

4 JUN 16
08:51:32 Welter Prr  http://m.oantagonista.com/posts/13-governadores-e-36-senadores
08:51:43  Alguém está de sacanagem. A questão do vazamento vai ter que ser preliminar
na reunião de segunda
08:53:11  Tenho minhas suspeitas. Mas a Ode tem que ser pautada, porque esta demais
09:29:25 Laura Tessler  Concordo contigo, Welter! Desse jeito não tem como trabalhar! Nunca vi uma
confidencialidade tão pública quanto essa!!!
09:32:04  Tem que aparecer várias outras...ou eles vão ter que explicar muito bem o que
eram as encomendas de pagamento vinculados a diversos LEs nas tabelas apreendidas com a Maria Lúcia e
em várias tabelas que há no Drousys
09:35:37  303367.pdf
09:35:41 Welter Prr  O pessoal do TCE daqui me passou também que a privatização do saneamento
básico em Uruguaiana teve rolo do Ambiental.
09:36:57 Laura Tessler  Só pra relembrar, mandei acima a decisão de deflagracao da Xepa...ali tem uma
boa síntese de quem e quais empresas do grupo foram encontradas vinculadas a entregas de propina
09:51:38 Sergio Bruno Mpdft �
09:51:51  
10:07:35  A confidencialidade destas tratativas esta patética...
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10:49:41 Welter Prr  Completamente. Talvez possamos comecar a reuniao relembrando do termo de
confidencialidade e do que ele representa. Se a Ode prefere trabalhar em publico, fazemos as reuniões pela tv
justica (rsss). Entre o sigilo como regra, passando para os vazamentos recorrentes e seletivos como
realidade, e a publicidade plena, eles tem que escolher uma via. Bancarmos os bobos e inocentes não dá.
17:38:39 Roberson MPF  Esses caras tão de sacanagem! Assim, imagina o que eles vão vazar depois
dessa reunião de segunda e terça... Voto para falarmos para eles já no início da reunião que se vazar
qualquer coisa a partir de hoje, interromperemos a negociação até que seja esclarecido o vazamento, com
instauração de procedimento de averiguação e tudo. Assim eles, querendo o acordo rapidamente, vão garantir
o silêncio dos seus
18:04:45 Julio Noronha  Concordo!

5 JUN 16
19:36:15 Sergio Bruno Mpdft 
20:26:12 Julio Noronha  E amanhã querem explicar a "relação" da família com a empresa...
20:44:21 Sergio Bruno Mpdft Que horas tá marcado amanhã?
20:56:57 Julio Noronha  14h
21:00:09 Sergio Bruno Mpdft Blz. Vão vir com alguma história mirabolante pra limitar os danos a quem já se
danou. Eu acho que temos q fazer o contrário do q diz a nota acima. Emilio tem q vir.
22:35:40 Orlando SP  Já solta para eles que há fortes indícios de envolvimento de Emilio em alguns
fatos criminosos. Se ele não entrar, ele será denunciado.

6 JUN 16
09:35:26 Welter Prr  Ha resistência pessoal do Gradim tambem, que era presidente da Braskem na
epoca.
12:03:52 Athayde  http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/odebrecht-vai-entregar-
software-da-propina-em-delacao.html
12:06:25  Meu Deus...
12:06:44  Vazou absolutamente tudo...
12:06:55  Qual o propósito disso?!
12:07:56 Roberson MPF  Tão de sacanagem! Só pode ser para ver se emplacam um acordão via CN
12:09:06  Será? Não sairia! Seria mais fácil se mandassem o sinal à boca pequena!
12:09:28  O que me intriga é isso: é burro!

7 JUN 16
13:28:30 Welter Prr  Sergio Estamos na sala do GT
13:41:05 Julio Noronha  
18:25:25 Paulo  
22:26:55 Deltan  Não seria o caso de pedir para a Ode pedir a suspensão desse RMS?
22:26:55  Estou enviando ao STJ parecer no RMS 51.071/PR, rctes BRASKEM, Construtora
Norberto Odebrecht e outros, contra acórdão que não conheceu do MS 5040137-47.3915.4.05.0000/PR,
impetrado contra decisão que determinou a busca e apreensão em 15-06-2015
22:43:58  Entra na suspensão de cautelares, não ?
22:57:32  Diogo está com o contato da ex-mulher da pessoa que coletava dinheiro pro
Sergio Cabral, informante que está com medo de morrer e vive fora do país. Digo isso pq vai se conectar com
anexo da Ode. Gazzineli está sabendo

8 JUN 16
18:24:45 Roberson MPF  Caros, advogada perguntando sobre a próxima reuniao
18:25:12  Podemos marcar na próxima 5a a partir das 9h?
18:27:46 Welter Prr  Roberson Não vou conseguir ir na quinta, por conta de um problema pessoal,
que surgiu hoje. Mas já falei com o Carlos, e ele deve comparecer. Vou na próxima, sem falta.
18:28:44 Sergio Bruno Mpdft Quinta de manhã pra mim fica ruim. Podemos começar a tarde e continuar na
sexta?
18:33:38 Julio Noronha  E se fosse na quarta?
18:49:32 Sergio Bruno Mpdft Pra mim é melhor
19:04:19 Roberson MPF  Por mim tá blz tb. Welter, poderia?
22:53:46  Putz, acabei de lembrar que na 4a não conseguiria. Se fosse na 6a todo mundo
conseguiria?
23:06:02 Sergio Bruno Mpdft Sim
23:08:51 Julio Noronha  Sim

9 JUN 16
08:23:28 Roberson MPF  http://www.gazetadopovo.com.br/mundo/mulher-mais-rica-da-africa-da-mais-
um-passo-rumo-ao-poder-em-angola-aeuhiftjxxui14vczx9d0rjug
08:24:30  Depois da colaboração vai ser mto massa ver o salve quem puder nesses países
20:04:30 Deltan  Caros, jornalistas informaram que Odebrecht voltou à sua fase de estratégia de
imprensa agressiva sobre veículos e jornalistas, com informações massivas sobre o acordo. Os jornalistas
estão sendo pressionados a publicar mesmo sem conseguirem estar seguros da verdade das informações,
estariam em posição desconfortável.
20:04:51  Ainda bem que eles estão ajudando a evitar vazamentos (rir para não chorar)
20:06:35 Roberson MPF  Frente a isso, acho que agora tá na hora de uma paulada!
20:09:23 Deltan  estaria "jogando pesado" com impresna
20:18:58 Laura Tessler  Qual paulada?
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20:19:35 Welter Prr  Podíamos largar que o MO vai cumprir de 2 a 4 anos.
20:20:00  Com uma pena de 20 anos.
20:20:22  E o velho 1 ano fechado.
20:20:56  Que isso é condição inafastável no acordo
20:21:26 Laura Tessler  Como o velho não vira para o acordo, prisão e denuncia no velho
20:21:59 Welter Prr  Largar tambem que já temos o sistema e que ele vai ser comparado com o que
será entregue. Se falhar a comparação, volta para a chave
20:22:03 Roberson MPF  Tá sendo bonzinho, Welter
20:22:22  Rsrs
20:22:42 Welter Prr  O problema é que não podemos adotar medidas em face da Ode, a menos que a
namora certeza que eles estão agindo
20:23:02  Que tenhamos certeza
20:23:52  Dureza. Os cancelar a reunião da outra semana, por viação da confidencialidade
20:24:07  Violacao da confidencialidade
20:25:04  Comesse clima todo no congresso, eles podem estar querendo que venha um
acordo pelo executivo. Ou não?
20:25:34  Aliás, que dia ficou a reunião?
20:26:03 Roberson MPF  Estamos conversando aqui, o fato é que ainda estamos na esfera do potencial.
Da última reunião para cá não vazou mais nada que eu lembre
20:26:22  Próxima sexta em BSB, a partir das 9hrs
21:30:42  Colegas, alguns pitacos: 1) como observou Robinho, de uma semana para cá não
vazou mais nada; não podemos retaliar contra o que ainda não aconteceu; 2) acho que é, sim, condição
inafastável que Emilio, doravante EO, venha para o acordo; isso tem de ser dito com todas as letras, talvez
inclusive com sinalização clara de que, se não vier em X dias, vamos nos sentir livres para tomar medidas em
desfavor dele; 3) acho que não devemos abrir nenhuma fenda na guarda da discussão sobre premiação antes
que eles apresentem para entrevista todos os executivos que aderirão ao acordo de confidencialidade; 4) se
tivermos segurança absoluta de que conseguiremos o sistema com os suíços, acho interessante, sim, dizer
para eles, não só para inibir edições de conteúdo, mas também com a sinalização explícita de que isso exige
deles mais aportes de corroboração que o sistema; escritos, mensagens de celular, agendas, passagens
aéreas, registros de entrada, tudo isso tem de aparecer. Não sei o que pensam os colegas...
23:32:27 Orlando SP  Colegas, Se me permitem: 1- dá para falar q Emílio não escapa dias suíços.
Então, tem q vir tb; 2- sistema dos suíços, só espere um pouco mais para falar sobre isso. Fizemos o pedido
há duas para q o sistema venha. Pedimos urgência. Combinamos isso com Stefan. A coisa precisa ser bem
rápida e sigilosa pq a empresa, dona do sistema, está sem Adv lá, de modo q eles não têm quem notificar.
Chegando lá, como não tem quem notificar, vão "fazer uma citação" por edital e escoado o prazo sem recurso,
mandam o sistema para nós. Então, não é conveniente alerta-los agora. 3- MO- começaria com as penas de 3
a 5, quando for o caso; 4- estou começando a achar q cabe também a Andrade no acordo. Um bom acordo
com as duas não sobra nada. Obrigamos a mudança do sistema. Elas não precisam saber disso. 5- vou repetir
o q acho: devemos colher os depoimentos e só depois firmar o acordo. Faz-se um PRE acordo nestes termos.
Não acredito em um acordo sem oitivas antes neste caso. 6- relação da ode com a imprensa. A empresa vive
de imagem. Normal esta pressão sobre a imprensa. Submete-se a ela quem quer. Aliás, o poder da ode tá
bem pequeno. Abcs,

10 JUN 16
00:01:48  Andrade?
00:01:57  Andrade já fez...
07:45:05 Orlando SP  Ah, já!!! Não sabia
08:22:06 Welter Prr  Concordo, Orlando e MM, Só pontuei as questões acima porque o Deltan
mencionou a pressão da Ode sobre a imprensa. Apesar de não ter vazado nada até agora, o relato dele refere
uma ação agressiva, cujos objetivos não sabemos ao certo quais são, se forçar um acordo com o Executivo,
ou a soltura do MO, principalmente por conta desta confusão toda no STF. Não dá para esquecer que tem EDs
dele lá, que podem servir de solução... Quanto às penas, acho que ainda é cedo para colocar na mesa um
parâmetro mais definido. Mas largar pela mídia um patamar mais alto, pode servir para baixar o gás do outro
lado.
08:28:03  Por fim, acho que eles já sabem que temos o sistema aprendido na suíça, pois
deram toda assistência ao Migliaccio e querem colocá-lo no acordo. Vão pagar para ele, enfim. Aliás. isso é
outro aspecto, como impedir que a ODe pague os acordos individuais. Ao fim e ao cabo, aqui ou lá fora, eles
vão terminar ressarcindo os colaboradores e contendo o dano. Vai difícil impedir. Dá para coloca uma cláusula
específica de rescisão da Leniencia, ou então de incremento da multa (me parece melhor), caso venhamos a
identificar uma situação com esta. Para começar, podemos fechar primeiro o acordo com a empresa, sem falar
de valores com os colaboradores, deixando claro que estão fora. Fechado o valor, que deve ser expressivo,
partir para a negociação individual, cobrando de cada um, sem descontar do montante da empresa.
08:37:32  Ressalto que temos que confirmar essa pressão sobre a imprensa. Como
identificamos e colocamos na mesa de negociações a questão do vazamento, possivelmente localizada na
carceragem, acho que agora a conversa pode evoluir, passando para a própria suspensão das tratativas, caso
saia outra notícia. Embora a origem do vazamento seja difícil de comprovar, temos motivos de sobra para
parar de conversar com eles, até mesmo omissões sobre alguns pontos (dissidentes da PF, entre outros, que
não estão claros e acho que jamais ficarão esclarecidos o suficiente). Com a pressão dos demais políticos, o
interesse pode ser fazer crescer uma mudança no sistema de delação, forçar a inviabilização no nosso acordo,
fazendo com a AGU. O jogo, deles, é de "morde e assopra". Queremos, não queremos, mas queremos. O
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nosso, por imposição ética e de ótica, deve ser mais claro. Mas não dá para aceitar a tentativa de
manipulação
09:38:50 Orlando SP  Já acho a o problema é exclusivamente da ode em relação a pagar a multa dos
colaboradores, mesmo pq ele teriam aça regressiva contra a empresa. Eles praticaram os fatos em favor da
empresa, para favorecê-la. Aliás, na JT conseguiriam até uma indenização contra a empresa. Logo, acho
natural q ela pague. Nós, porém, negociamos com cada um individualmente, aplicamos a multa baseado na
conduta e no patrimônio individual. Podemos exigir advs independentes, para q tenhamos certeza de que
serão realmente defendidos.
09:43:47  Uma possibilidade é avançarmos sobre patrimônio consolidado dos colaboradores
individuais. Apartamentos, bens de valor, etc. A ação regressiva é plausível, mas dará uma dor de cabeça
danada...
09:45:25 Welter Prr  Nao sei Orlando. Nenhum deles fez o que fez constrangido ou obrigado.
Admitirmos isso é reconhecer uma escusa, até criminal. Daqui a pouco não concorrem ou a a vontade foi
viciada. Tem que entrar no patrimônio deles. A Ode pode até pagar, mas eles tem que sofrer no patrimônio
visível.
09:48:28 Roberson MPF  Na último reunião já pedimos os dados para avaliar as condições de cada
colaborador individualmente. Desde declarações de bens real por cada um assinada (não a do IR) a valores
recebidos no exterior de forma oculta. Concordo com Welter que a multa tem ser paga pelos executivos. Pelas
seguintes razões: A) a pena pecuniária será no final das contas será a pena real deles, pq não conseguiremos
trabalhar mto com penas de liberdade em relação aos não aventados na investigação aind B) não podemos
desconsiderar que eles enriqueceram na Ode pq aceitaram cometer ilícitos em série (do contrário não seria
diretores e ganhariam salários e PPRs polpudos C) a ode pode vir a quebrar e dar um calote, mas não os
colaboradores pessoas físicas. Desse modo as multas deles são importantes para garantir ressarcimento ao
erário
09:49:39  Como eles e ode vão se acertar em relação a isso. Problema deles!!
09:50:09 Welter Prr  tambem acho
09:52:34  Alerto: a ode não deve quebrar. Se quebrar, vamos nos deslegitimar. O acordo - é
assim no mundo - deve salvar empregos. Temos de ter muito cuidado com isso. Nunca nos livraremos da
pecha de termos quebrado a maior construtora do País, por mais que isso não seja verdade. Reflitamos.
09:54:02 Roberson MPF  Concordo! Mas não temos o controle sobre isso
09:54:15 Welter Prr  Ninguém quer quebrar a Ode. Mas a pena tem que ser adequada e proporcional.
Tá com peninha do MO, leva para casa
09:54:46  Nada a ver, Welter.
09:54:57  Peninha de ninguém.
09:55:17 Roberson MPF  Não desconsidero, inclusive, que possa ser esse o plano dela, a medio prazo no
Brasil
09:55:24  Aliás, para esse aí a resposta pode ser bem dura.
09:56:03  Mas a ODE deve sair viável do nosso acordo.
09:56:13  É só isso.
09:56:30 Orlando SP  Bem Welter, se concordo com Robinho, estamos todos entendendo a mesma
coisa. Não acho q são santos, mas na justiça do trabalho eles ganhariam qq ação de ressarcimento contra a
empresa, embora tenham ganhado com isso. Agiram a mando da empresa e com pleno conhecimento da
empresa. Isso basta!
09:56:49  Porque, do contrário, quem vai apanhar vai ser o MP...
10:05:00 Welter Prr  A resposta tem que ser adequada. Nosso propósito não é fazer sangrar a
empresa, mas reparar o dano. Nesse ponto não tenho dúvida. Mas alí não tem inocente, não. Está cedo para
dimensionar a multa e nos outros acordos sempre houve a preocupação de que a leniencia é uma solução,
não um fim para a empresa. Eles sabem disso e afirmam em todas as reuniões que querem recomeçar. Agora,
vamos apanhar da imprensa de qualquer forma. Alguém sempre vai dizer que a multa é baixa. Outros vão
afirmar que é demais e que sufoca a empresa. Dá para carregar o burro, o velho e o menino nas costas. Mas
dá para fazer a medida que achamos razoável e suportar as críticas
10:05:26  Claro.
10:05:55  Só temos de ter cuidado com a viabilidade da empresa, quando chegar a hora.
10:07:50  Nos EUA, onde essas coisas são muito mais estáveis que aqui, o DoJ apanhou
MUITO com a quebra de empresas como Enron e Arthur Andersen. E de lá para cá mudou a abordagem,
passando a adotar conceitos econométricos na dosagem das pebas pecuniárias, para fazê-las o mais possível
duras sem quebrar as empresas.
10:07:50 Welter Prr  Orlando Acho que a questão é achar um meio termo. Com os diretores vai ser
feito acordo de colaboração, para evitar as sanções criminais. Muitos vão ficar sem sanção significativa.
Destacar bem do patrimônio pode ser uma solução (sançaõ) pessoal, independentemente do que a Ode venha
a fazer depois com ele.
10:08:26  Talvez a gente possa obter deles as fórmulas que eles usam. Não são sigilosas.
12:09:54 Orlando SP  Me confundi. Pensei na OAS e falei AG!!!! Quis dizer OAS e não AG acima.
14:51:17 Deltan  Orlando acho que confundiu c OAS
14:51:34  Vi agora a msg acima
14:58:13  Executivos devem arcar, na minha opinião. Basta colocar como condição do deles
que não cobrarso a ODe e no dela que não pagará as penas dos executivos sob pena de rescisão do dela. Mas
só falaria isso depois de sacramentadas as penas todas
14:58:25  Depois de acertado o valor que cada um pagará
14:58:47  Pq eles voltarem atrás então será como assumir que planejavam pagar
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14:59:20  Podemos tentar emplacar penas duras pecuniárias com essas cláusulas colocadas
ao fim
16:47:36 Roberson MPF  Acabamos de pedir que na proxima reunião a ODE venha com os seguintes itens:
1) RELAÇÃO DE ANEXOS INDIVIDUALIZADA POR PRETENSO COLABORADOR (PARA COLABORAÇÕES DE
PESSOAS FÍSICAS); 2) PROCURAÇÃO DE TODOS OS PRETENSOS COLABORADORES QUE DESEJAM ADERIR
AO ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE 3) CONSTAR EM CADA ANEXO DA LENIÊNCIA OS COLABORADORES
QUE CONTRIBUÍRAM PARA A SUA FORMAÇÃO; 4) DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE PATRIMÔNIO TOTAL DE CADA
UM DOS PRETENSOS COLABORADORES (IR + DECLARAÇÃO DE BENS NÃO DECLARADOS, INCLUSIVE DE
BENS QUE EVENTULAMENTE ESTEJAM EM NOME DE TERCEIROS, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS); 5)
RELAÇÃO DE TODOS OS CONTRATOS PÚBLICOS, NO BRASIL OU NO EXTERIOR, COM VALOR TOTAL SUPERIOR
A R$ 100 MILHÕES, EM QUE EMPRESAS DO GRUPO ODEBRECHT TENHAM SIDO PARTICIPADO,
ACOMPANHADA DE RESUMO COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: A) DATA DA CONTRATAÇÃO (INÍCIO E
FIM); B) VALOR DO CONTRATO PRINCIPAL; C) VALOR CONSOLIDADO DE ADITIVOS; D) RESUMO DO
CONTRATO; E) CONTRATANTE; F) EMPRESAS CONTRATADAS (PESSOA JURÍDICA DO GRUPO ODEBRECHT e
EVENTUAIS OUTRAS CONSORCIADAS);

15 JUN 16
17:56:30 Sergio Bruno Mpdft Pessoal, quem vem amanhã pra reunião da ODE? precisaremos de
videoconferencia?
18:03:44 Athayde  sim. teremos um videoconferencia com PORTO ALEGRE na PRR4 para viabilizar a
participação do WELTER.
18:09:10 Welter Prr  Sergio E a reuniao da proxima semana, pode ser aqui? Temos alguns
compromissos em Curitiba e se pudesse ser aqui ficaria melhor, numa iseia de alternancia O Pellella sinalizou
que ia conversar com o PGR. Se for possivel, a seguinte seria na PGR
19:03:56 Roberson MPF  SB, vamos para BSB eu, Julio e CF
19:36:11 Sergio Bruno Mpdft Blz. Vcs aproveitam e assinam um acordo fechado hoje (decorrente de um
anterior. Tragam os carimbos pra facilitar.)
19:37:44  Welter, Não falei com Janot sobre isso. Vou ver com Pelella.

16 JUN 16
03:09:48 Deltan  Vejam isso. Pode desnivelar a negociação
03:09:48  Volto a falar sobre o RHC de Marcio Faria. Questiona a prova decorrente de
cooperação com o MP da Suíça. Estou preocupado com esse caso. Se o STJ enfrentar o tema, acho que não
será fácil pra nós, diante da decisão do tribunal suíço que considerou ilegal a remessa dos doc pelo MP suíço.
03:09:48  O Tribunal suíço não determinou a nulidade da prova. Mandou repetir o
procedimento.
03:09:48  Estou reafirmando isso tudo no parecer. Mas tenho receio de que o STJ diga o
seguinte: Se não foi ainda convalidada, não seria válida para fundamentar a sentença já proferida.
03:09:48  Sem querer achar pelo em casca de ovo, eu entendo a preocupação do Adônis; o
TRF da 4ª é muito especial. Embora tenha sido referendado até agora, temos que reforçar a vigilância. Creio
seria de grande importância trazer todos os subsídios que a SCI tenha, pois eventual mudança de posição do
STJ aqui seria catástrófica
03:09:48  Adonis, nosso parecer de primeira instância está nos autos?
03:09:48  Enfrentamos o tema com calma, com vários argumentos sucessivos eventuais
03:09:48  Roberson ou Julio podiam providenciar se não esriver
03:09:48  Estou fora nesta semana
03:10:08  Pode gerar soltura MO
06:32:07 Welter Prr  Em principio os Hcs tem que ser sobrestados, nao? Temos que ver isso na
reuniao
10:22:26  É uma opção deles. Não é obrigatório.
10:42:37 Welter Prr  Verdade. Mas tem a contrapartida nossa da não agressão
10:43:08  "Opção" reciproca.
11:51:27  Estamos livres para agredir...
11:51:44  Quem sabe não damos uma mordida para mostrar que estamos vivos?
11:51:47 Welter Prr  Uma conversa deve resolver
14:33:00 Sergio Bruno Mpdft Pessoal, apenas o Welter vai participar por Video? Que horas ficou marcado
mesmo, as 9?
14:34:00 Welter Prr  Isso
14:34:06  Estou tentando resolver
15:59:57 Sergio Bruno Mpdft Blz. O horário ficou as 9h mesmo?
16:00:41 Welter Prr  Acho que sim. Vou fazer do meu gabinete. Se mudar o horário, me avisem
23:09:39 Carol PGR  Welter, a partir da prox segunda SB estará de férias e vou substituí-lo nas
tratativas com a ODE. Como será minha primeira reunião com eles e estou com uma limitação momentânea p
viajar, se não fosse ruim pra vcs, eu queria ver se faríamos essa reunião aqui em BSb, sem prejuízo de
fazermos aí Qd SB retornar. Se não ficar ruim p vcs

17 JUN 16
07:08:59 Welter Prr  Semsna que vem vai ser meio complicado para nos. Fala com o pessoal aí e
define. O que passamos ao SB é que sao quatro de Curitiba que viajam
07:19:44 Deltan  Que dia será?
07:27:58 Welter Prr  Nao esta definido ainda
07:45:38 Carol PGR  Se ficar muito ruim p vcs, eu dou um jeito aqui e vou
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09:08:31 Welter Prr  Fala com o pessoal aí e combina. Minha sugestao é alternar, lá e cá,
considerando as questoes todas
09:09:28  Nao e para ser um problema, nao
09:11:54 Sergio Bruno Mpdft Alguém já chegou na PGR?
09:12:00 Roberson MPF  Estamos aqui
09:12:07  Nos encontramos na cobertura?
09:12:13 Sergio Bruno Mpdft Sim
09:12:18 Roberson MPF  Blz
09:35:50 Welter Prr  Pessoal Já estão por aí na sala?
09:36:07  Tem que fazer uma chamada para eu poder entrar
09:36:32  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1782580-forca-tarefa-da-lava-
jato-quer-multa-de-r-6-bi-da-odebrecht.shtml
09:36:41  Carlos baixou sua pedida.
10:57:26  A Receita vai adorar essa historia de caixa dois da Braskem e da Odebrecht
10:57:55 Laura Tessler  Hahahahahaha
11:30:14 Welter Prr  Drousys: Art. 2 da Lei 8137 V - utilizar ou divulgar programa de processamento
de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela
que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública
12:09:58  Pessoal A reunião, me parece, está muito colateral. Dessa forma vai durar uns
três dias, antes de começar a fluir. Eles tem pressa, mas non tropo, me parece. Ou não sabem bem como agir
e estão com muito receio. Se possível, me mandem os anexos que eles entregaram, que vou lendo por aqui,
também.
13:52:10 Sergio Bruno Mpdft Pessoal, vou atrasar um pouco. Pode começar sem mim. Daqui a pouco chego.
13:55:18 Roberson MPF  👍👍
13:58:06 Welter Prr  Ja estao na sala?
13:59:21 Roberson MPF  Ainda não
13:59:28  Em 10 min
14:21:50 Julio Noronha  Welter, vc já está no cpu?
16:34:35 Orlando SP  314067.odt
16:36:52  Pessoal, depoimento longo, mas sugiro a sua leitura para quem estiver
negociando no caso da ODE, bem como para quem quiser ferrar TACLA DURAN, para quem quiser fechar a
ODE, para quem quiser prisão perpétua para MO...
17:03:21 Welter Prr  mocada,
17:03:26  caiu o sinal
17:04:31  valeu
17:04:34 Sergio Bruno Mpdft Voltou?
17:04:41 Carol PGR  Orlando, vc me convenceu..rs
17:04:45 Sergio Bruno Mpdft �

20 JUN 16
05:47:09 Deltan  Caros, quem está combinando a data com a Ode? Falamos Carol, Welter e eu e
ajustamos de ser em BSB. Agora faltaria ajustar a data
07:43:13 Julio Noronha  Delta, combinamos de fazer uma reunião nesta semana com o desenvolvedor do
drousys e, na próxima semana, sobre o material que entregaram no último encontro. Datas e horários a
definir
08:02:51 Laura Tessler  Julio, dessa reuniao eu gostaria de participar
08:03:39 Welter Prr  Esta semana ficou mais para analisar o que foi entregue pela Ode
08:12:23 Julio Noronha  👍👍👍
08:23:27 Orlando SP  Julio, converse comigo sobre este assunto. Vcs vão falar com Paulo ou Camilo?
Quero alerta-los q foram eles q tb desligaram o sistema, determinaram a troca de senha pôs operação e
praticaram outras obstruções à Justiça.
08:24:18 Julio Noronha  Ok! Falaremos com o Paulo
11:20:40 Carol PGR  Pessoal, a prox reunião será sobre o sistema ou sobre os pontos da última
reunião?
11:24:44 Roberson MPF  Então, Carol. Eles pediram pra fazer uma essa semana, rápida, sobre drousys.
Na semana que vem seria sobre os anexos
11:25:53  O que vocês acham de marcarmos na 4a que vem a reunião sobre os anexos?
11:26:39  Poderíamos aproveitar e marcar a reunião da OAS para o final de tarde de terça
(28)
11:26:58  O ADV da OAS está cobrando desde 5a passada essa marcação
11:29:04 Carol PGR  Por mim pode ser
11:29:33  Nessa semana, se pudesse ser na sexta, p nós seria melhor e a passagem seria
mais barata 😀
11:43:12 Welter Prr  Quarta de manha, pode ser? À tarde tenho um evento no cnmp
11:52:45 Roberson MPF  Legal. Podemos deixar acertado assim então? 17/06, 11h - PAULO sobre o
Drousys 29/06, 09h as 13h - ODE 29/06, 15h as 17:30 - OAS
12:41:39 Laura Tessler  17/06 já passou, Robinho
12:46:06 Roberson MPF  Kkkk
12:46:09  Ato falho
12:46:20  24/06 - 11h
12:46:23  Nessa sexta
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14:40:50 Carol PGR  beleza
17:46:58 Orlando SP  Pessoal, estou pedindo o bloqueio de todas as contas do Meinl Bank mencionada
pelos colaboradores. Tem 40 contas em nome de offshores que eram contas operacionais da ode, ok? Entendo
q o contrato de confidencialidade não impedi isto. Alguém discorda?

21 JUN 16
15:19:27 Roberson MPF  Caros, provocamos a adv da ODE sobre os pedidos de sobrestamentos de
impugnações autonomas
15:19:44  Ela acaba de informar o seguinte: Dr. Roberson e Dr. Julio boa tarde. Segue a
relação de feitos cuja suspensão de tramitação foi protocolada. 1. Recurso em Habeas Corpus n. 71.479 –
STJ, interposto em favor de Márcio Faria da Silva; 2. Reclamação n. 27.594 – STJ e respectivo agravo
regimental, interposta em favor de Márcio Faria da Silva; 3. Recurso em Habeas Corpus n. 67.954
(2016/0040873-0) – STJ, interposto em favor de Rogério Araújo 4. Mandado de Segurança n. 22.007 – STJ,
impetrado em favor de Odebrecht S.A.; 5. Habeas Corpus n. 5013669-27.2016.4.04.0000 – TRF4, impetrado
em favor de Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho; 6. Recurso em Mandado de Segurança n. 51.071/PR –
STJ, impetrado em favor de Construtora Norberto Odebrecht S/A, Braskem S/A, Odebrecht Óleo e Gás S/A e
Odebrecht Participações e Engenharia S.A.. Qualquer dúvida estou à disposição. Abraços. Elaine Ange
15:20:50  O primeiro RHC é aquele que está para ser pautado no STJ, sobre a vinda dos
docs da ODE da Suiça, Vejamos agora como o STJ vai tratar o pedido de sobrestamento
15:32:39  Caros, especialmente Carol e MM, o Deltan pediu para que adiassemos as
reuniões com ODE e OAS para próxima 5a, para ele poder participar tb. Podemos deixar assim? 24/06, 11h -
PAULO sobre o Drousys 30/06, 09h as 13h - ODE 30/06, 15h as 17:30 - OAS
22:40:22 Deltan  Caros que tal dividirmos os novos anexos da Ode como fizemos da vez passada
para análise detalhada
22:40:23  ?
22:41:09 Welter Prr  Deixa um pedaço para mim!!!
23:52:17 Carol PGR  Combinado, Robinho!

22 JUN 16
09:37:35 Laura Tessler  Pessoal, com relação ao sistema drousys, hoje, em audiência, o CAMILO
informou que, apos a apreensão do servidor pela Suiça, houve o desligamento do Drousys, mas os usuários
foram migrados para outro sistema, que operou até o mês passado, quando este novo sistema foi apreenddo
pelo MP Suiço
09:38:19  falou ainda que os usuarios eram os mesmos, que teria havido uma migração
para o novo sistema
09:40:38 Orlando SP  Então, Vou questionar Vinicius agora sobre isto.
09:41:10 Laura Tessler  Orlando, o Stefan falou algo sobre isso?
09:43:46 Orlando SP  Falou q o sistema continuou a operar, inclusive até hj, naqueles servidores, acho,
na Noruega/Suécia, porém sem prova de q se tratam de atividades ilícitas
11:52:48 Roberson MPF  Adv da OAS disse que poderia qq outro dia, salvo dia 30. E aí?
11:53:19  Antecipamos a reunião da OAS para a tarde do dia 29?
18:07:37 Orlando SP  Pessoal, Segue informação que, segundo a fonte, é quente: "Acho que já te falei
sobre isso. Não sei se vc pode publicar sem provas, mas segue novamente o que já te falei: Se a Odebrecht
está realmente disposta a falar sobre corrupção no governo Cabral, ela necessariamente terá que revelar que
a licitação para a concessão do Maracanã foi fraudada. Quem preparou o edital de licitação foi a própria
Odebrecht, que discutiu minuciosamente suas cláusulas com o então chefe da casa civil do estado do RJ,
Regis Fichtner. A IMX, de Eike Batista, também participava das reuniões para "fechar" a minuta do edital, mas
quem liderava o processo era a Odebrecht. Do lado da IMX, o líder era o Flavio Godinho, mas o Eike sabia de
tudo.
18:08:00  E continua: Só lembrando que estamos falando da concessão de uso e
exploracão do Maracanã, que foi ganha pelo consórcio Odebrecht/IMX. Tempos depois, por conta da crise, a
IMX vendeu para a Odebrecht a participação de 5% que tinha no consórcio, que ficou 100% Odebrecht. A
licitação para reforma do Maracanã foi antes e desta a IMX não participou.
18:09:12 Athayde  Não tenho dúvidas disso. Na época estava muito claro que a licitacao para
concessao foi direcionada, tendo o MPRJ feito um bom trabalho.

23 JUN 16
13:40:55 Deltan  Caros, a reunião quinta que vem tem horário?
13:44:47 Roberson MPF  Adiantando a da OAS para 4a, a da ODE poderia iniciar as 09h
13:46:34 Deltan  Precisamos de um horário lá pra falar sobre Santanas
13:46:44  Que horário sugeriria Robito?
13:47:21 Welter Prr  Santnas e Petros
13:47:42 Roberson MPF  Poderia ser Santanas e Petros das 09 as 10:30?
13:48:10 Laura Tessler  Pessoal, falando em Petros, confirmada reunião para amanhã as 9h
13:48:22  com o pessoal da Trench
13:48:37  ops. grupo errado
16:35:09  Robinho e Deltan, e a conferência telefônica!
16:35:11  ?
16:35:23  Estou na linha com os gringos.
16:35:34  Estamos esperando vcs.
16:37:15 Deltan  estou aqui
16:37:19  eles spe ligam
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16:37:23  pq não conseguimos ligar
16:37:28  nosso fone não admite digitar
16:37:34  estou esperando ligarem...
16:37:45  4132198818

24 JUN 16
10:46:32 Julio Noronha  Pessoal, bom dia! Teremos às 11h a reunião com ODE (com o Paulo, do drousys).
Pedimos para reservar a sala de video aqui, para fazer com BSB e Rio. Quem vai participar?
17:25:54  Pessoal, segue um resuminho da reunião de hoje:
17:25:58  320183.odt
17:26:19  Ficou marcada a próxima reunião com a CNO para quinta, 30/06.
17:26:58  A reunião com a OAS, como não poderá ser no dia 29, podemos marcar para dia
01/07 (próxima sexta)?
22:11:14 Carol PGR  Julio, vi no grupo da OAS que sugeriram no dia 30
22:11:19  Só não sei a hora
22:12:12  Outra coisa, será que vc pode me mandar suas anotações da última reunião com
a ODE? Sb me passou as dele mas a letra é terrível..rs

25 JUN 16
00:15:54 Sergio Bruno Mpdft 😂 Robinho tem tudo digitado.
00:23:05 Roberson MPF  Tenho sim. Mando amanhã!

27 JUN 16
00:20:56 Deltan  Caros, em especial Welter, vamos dividir o material? Parece que é basgante coisa
e seria bom ter um tempo maiorzinho pra ler
07:22:48 Welter Prr  Vamos dividir sim
07:48:33 Roberson MPF  👍👍
08:52:20 Welter Prr  Julio Quando chegar, me liga por favor
09:21:48 Julio Noronha  👍
11:09:18 Roberson MPF  Caros, confirmadas as reuniões dessa semana com os advogados: ODE - 30/06 -
09 às 13h (BSB) OAS - 30/06 - 15 às 17:30h (BSB)

28 JUN 16
10:47:02 Deltan  Vejam se não pegam o mesmo hotel em que estarei. Posso dividir quarto para
economizar para a PGR, só não a cama rs.

30 JUN 16
08:59:04 Carol PGR  alguém já chegou?
08:59:12  estou aqui na LJ
09:00:11 Julio Noronha  Estamos saindo do hotel
09:00:44 Carol PGR  to vendo que a dormida foi boa..rs
09:02:43 Julio Noronha  🙈🙈🙈
09:04:13  Julio, Robinho, Deltan e uma cama king...
09:04:24 Carol PGR  kkkk
09:24:46 Welter Prr  O Miller sabe que eu to fora dessa
09:35:37 Orlando SP  Pessoal, os Advs do ode me procuraram para falar de migilaccio. Disse q se sair
acordo com a ode ele entra, desde q ele colabore e preencha os requisitos para fazer o acordo. Disse q falaria
com vcs. Só avisando.
09:53:00 Roberson MPF  Pena que não era uma single
10:11:52 Deltan  Quem está gravando?
10:33:45  Precisamos conversar em Seguida sobre alguns temas
10:33:52  1. Alvaro Novis
10:34:25  2. Estratégia pôs acordo de divulgação (temos que começar a pensar nisso para
evitar sermos tratorados)
10:37:16 Carol PGR  Deltan, será que esse Eh o momento p tratarmos disso? Fico pensando se não
seria melhor tratarmos isso mais na frente qd estivermos mais maduros em relação ao acordo em si
10:38:29  Será importantíssimo no momento adequado.
10:42:52 Laura Tessler  Álvaro Novis apareceu para pedir acordo mas não trouxe nada de prova...falou
que não consegue identificar o destinatário indicado por codinome
10:54:23 Carol PGR  E se sugeríssemos uma calendário p entrevista com os principais executivos
paralelo às reuniões semanais?
10:54:54  Será que não é o caso de esse cara aderir ao acordo?
10:54:58 Carol PGR  O critério poderia ser pelo grau de importância no grupo dos executivos
10:55:03  Eu topo.
10:55:09  Acho bom.
10:55:20 Julio Noronha  Acho uma boa. Precisamos do anexo finalizado de cada um para programar
10:55:22 Carol PGR  E não falaria em quem tem bom anexo mas quem Eh mais importante
10:55:36 Roberson MPF  Acho que seria o caso de sinalizar entrevistas
10:55:39  Acho que poderíamos dar essa sinalização para ele.
10:55:45  Também acho.
10:56:13  Robinho, fala com o Welter.
10:56:25 Roberson MPF  Blz!
10:56:37  Poe a mão na coxa dele... Fala com carinho...

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
02

:4
9

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/320183.odt


29/01/2021 Telegram Backup for Deltan Dallagnol

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/chat_133268604.html 22/121

10:56:54 Athayde  kkkk
10:56:56  Beija a nuca.
10:57:38 Welter Prr  To fora!
10:57:42 Roberson MPF  Vamos sair da sala para deliberar?
10:57:48  Vamos.
10:58:01 Welter Prr  Me preocupa que vamos aumentar o problema
12:17:33  Essas questões em que houver uma resistência maior, talvez tenha que ficar de
fora
12:17:57  Se o ponto nao revela crime, nq visao deles, sai da leniencia
12:18:46 Laura Tessler  Concordo
12:18:47 Welter Prr  Se esses pontos nao evoluirem, vamos passar recibo de boa fé
12:19:15 Laura Tessler  Esses caras se fazem de bobos...
12:21:33 Carol PGR  Tb acho
15:21:39  CD vcs?
15:24:36 Julio Noronha  Sala do Pelella

5 JUL 16
12:55:41 Roberson MPF  Pessoal, a ode quer levar o presidente da CNO para expor a nós na próxima
reunião a situação econômica da empresa. Como falamos na última reunião que seria interessante ter uma
visão do planejamento financeiro da Cia, acho interessante. Pode ser um xororo, mas acho que informação
(mesmo que meia) nunca é demais. O que acham?
16:13:13 Carol PGR  não vejo problema. A reunião com a ODE começará às 10?
16:14:35  fiquei na dúvida em relação à pauta específica da nossa reunião, lembro que eles
ficaram de nos trazer os anexos revisados e que gostariam de reunião do dia todo, mas nós fixamos alguma
pauta para os turmos?
17:10:05 Welter Prr  Nao esta definido. 1-Deve vir o presidente, dizer da aituacao financeira e que a
multa tem que ser pequena 2-Vamos continuar a passar os anexos, dos acordos e da leniencia 3- revisar
especialmente o anexo 1 4-definir os nomes dos aderentes que serão entrevistados 5- fechar o texto do
anexo ao termo de confidencialidade que trata do acesso ao sistema
17:12:01 Carol PGR  O item 4 será na própria reunião ou diremos depois?
17:12:14 Julio Noronha  Combinamos também de receber e ver as "amostras" do drousys
17:12:46 Welter Prr  Isso. Tinha esquecido
17:12:47 Julio Noronha  Acho q ficará para depois, pois ficará melhor para definir analisando os anexos
que eles entregarão na próprio reunião
17:13:20 Welter Prr  Eles ficaram de dizer quem esta no Brasil, paraevitar deslocamento
17:14:43  Dai definimos os nomes
17:15:42  Fiquei pensando que podemos passar a fazer uma ata com as providencias ou
conclusões, para evitar mal entendidos futuros com eles
17:16:25 Carol PGR  boa, Welter
18:13:15 Julio Noronha  Pessoal, eu, Robinho e Welter demos uma olhada naquele apenso 1, para
simplificar (em verde, acréscimos; em vermelho, supressões):
18:13:21  327251.docx
18:21:43 Carol PGR  a reunião com a ODE é na quinta, né?
18:23:01 Roberson MPF  Isso!
18:23:28  Tenho que avisar a adv se queremos ouvir o presidente de manha ou a tarde
18:23:39  Pode ser à tarde?
18:41:59  Msg ADV: "dr. seria possível começar a reunião às 9h30 com a exposição do
Newton? Para ele seria muito mais conveniente, tendo em vista compromissos assumidos no período da tarde.
Obrigada
18:42:30  Digo que ouvimos ele as 10h?
18:42:45  Ouviremos
20:38:14  Caros, frente à ausência de oposições vou entender que estão de acordo ok?
20:38:45  10 h, 5a, Ode, começando com Newton
20:40:26 Welter Prr  Beleza!
22:27:58 Carol PGR  Ok

6 JUL 16
22:06:00 Athayde  http://click.uol.com.br/?rf=homec-chamada-noticias-modulo1&pos=mod-
7;noticias&u=http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/07/1789118-em-discurso-emilio-odebrecht-admite-
erro-e-diz-que-empresa-nao-podem-ter-elos-podres.shtml
23:26:08 Carol PGR  Pessoal, SB não podera ir na reunião amanhã. Ele iria interromper as ferias dele
mas não conseguiu. Só retornará na segunda. MM e Wilton irão. Talvez Pelrlla apareça tb. Qq coisa vcs me
liguem.
23:28:30 Roberson MPF  Beleza, Carol
23:28:40 Julio Noronha  👍👍👍

7 JUL 16
06:23:20 Laura Tessler  Pessoal, em qual sala será a reunião? Vou direto do aeroporto pra PGR
07:04:07 Julio Noronha  Laurinha, normalmente é na 118
08:41:24 Laura Tessler  Valeu!
09:47:38  Ninguém chegou?
09:47:58 Carol PGR  118
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09:52:57 Laura Tessler  Cadê todo mundo?
09:54:05 Welter Prr  Chegando
09:59:09  To aqui em cima.
10:01:35 Julio Noronha  Estamos na 118 já
10:02:34  Descendo.
10:03:05 Julio Noronha  👍
11:28:59 Welter Prr  Compliance começou de fato em abril, quando as primeiras conversas com o MPF
começaram
11:29:52  Rsrs
16:12:03 Laura Tessler  Já temos esses depoimentos do Migliaccio
16:12:33  Já traduzidos para o português pela sci
16:18:24 Roberson MPF  Ótimo!
16:18:39  Devolvemos então?
16:18:42  Rsrs
20:31:41 Welter Prr  Pedi passagens p quarta p Laura, Athayde, Roberson, Julii e para mim, com
retorno na quinta a tardinha
21:16:59 Julio Noronha  👍👍👍

8 JUL 16
12:43:01 Sergio Bruno Mpdft http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/justica-manda-bndes-
abrir-documentacao-sobre-porto-de-mariel/
13:05:19 Laura Tessler  Pessoal, já pedi para o Fabio guardar os documentos no cofre
13:35:38 Welter Prr  Sugiro que peça para ele escanear uma das cópias. Vai levar tempo e quem sabe
segunda já podemos ir lendo.
14:00:37 Roberson MPF  Peçam para o Douglas escanear, pessoal. Ele pessoalmente vem fazendo isso
14:00:45  Nos outros anexos da Ode

11 JUL 16
15:31:00 Deltan  Caros, Adriel não pediu passagem pra mim pra BSB... vou aproveitar isso e vou
ficar por aqui... mta coisa atrasada. Falo com Vcs antes e depois e acompanho
16:14:40 Welter Prr  Acho que a falha foi minha. Nao me dei conta
16:14:46  Que tu au tambem
23:25:14 Deltan  Trankilo, pra mim será bom
23:25:54  Deltan, aqui é o Gazzinelli. Fiquei de passar para o Welter informações sobre os
códigos de repasse de dinheiro em espécie da Odebrecht para Fernando Pimentel. Encontramos, de fato,
apenas 5 códigos (e não 6 ou 7 como havia pensado). São os seguintes: manteiga (5/11/13), manga
(12/11/13), alface (20/11/13), escada (26/11/13) e algodão (4/2/14). Cada um representaria a entrega de
pacotes com 500.000,00.
23:27:31 Welter Prr  Amanha conferimos Com o relato

12 JUL 16
15:58:50 Julio Noronha  Pessoal, MO pediu a revogação da prisão preventiva dele:
15:58:56  332210.pdf
15:59:09  Acho devemos levar à mesa
16:03:33  Não ativaram a cláusula.
19:53:02 Welter Prr  olhem a p. 151 do anexo da empresa. Está na pasta
20:35:11  O Adriano da Ode acaba de ligar. Vai falar com MO amanhã de amanhã na
carceragem e vai desistir do requerimento. Depois da desistência ficamos de confirmar a reunião de quinta.
21:57:03 Sergio Bruno Mpdft �

13 JUL 16
10:40:12 Roberson MPF  
10:44:20 Julio Noronha  Por mim, confirmamos a reunião e já mandamos os nomes
10:44:58 Sergio Bruno Mpdft ���
10:52:58 Julio Noronha  Pensamos, então, em indicar os seguintes nomes: 01 – CLAUDIO MELO FILHO
(Relações institucionais da empresa em Brasília): indica apenas os pagamentos. Possível explorar a ideia de
que, se ele era o principal contato para receber pedidos de pagamentos, ele provavelmente tinha
conhecimento das contrapartidas; 02 – VALTER LUIS ARRUDA LANA (Diretor da Região Sul): indica apenas
pagamentos da região Sul. Como principal coordenador na região Sul, provavelmente tinha conhecimento das
contrapartidas necessárias/efetuadas nas obras da região; 03 – JOÃO ANTÔNIO PACÍFICO FERREIRA (Diretor
das Regiões Nordeste e Centro-Oeste): indica apenas pagamentos das Regiões Nordeste e Centro-Oeste.
Como principal coordenador nas Regiões Nordeste e Centro-Oeste, provavelmente tinha conhecimento das
contrapartidas necessárias/efetuadas nas obras da região; 04 – CARLOS ARMANDO GUEDES PASCHOAL
(Diretor da Região de São Paulo): indica apenas pagamentos para políticos do São Paulo (sobretudo PSDB).
Como principal coordenador na região, provavelmente tinha conhecimento das contrapartidas
necessárias/efetuadas nas obras da região; 05 – JOSÉ DE CARVALHO FILHO: responsável por manter contato
com os principais políticos em BSB, mantendo contato por telefone para ajustar os pagamentos; 06 –
FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA DOS SANTOS REIS (Presidente da CNO Ambiental): indica a sua
participação na autorização de pagamentos a diversos políticos, incluindo relação próxima com Sérgio
Machado, Eduardo Cunha e José Dirceu, mas não indicou contrapartida alguma; 07 – JOSÉ AMÉRICO VIEIRA
SPINOLA: responsável por diversos pagamentos no exterior, indicando empresas e contas utilizadas para os
pagamentos.
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10:56:29 Roberson MPF  Se estiverem de acordo já mandamos para a Elaine (que tá pedindo a lista desde
2a rsrsrs), pra eles irem providenciando as viagens e a comunicação dos advogados de cada um
10:57:40 Orlando SP  Esses nomes são para que?
10:57:56 Roberson MPF  Entrevistas preliminares pessoais
10:58:43  Na pratica para ver a voluntariedade e intensificar a colaboração
10:59:37 Orlando SP  Pq não acrescentam Marcos grilo, responsável por distribuir todo o dinheiro para
as contas de offshore da ode no exterior?
11:00:00  É o cara q sabe de todos os esquemas do exterior
11:00:06  Supostamente
11:01:15 Laura Tessler  Percebemos que os principais caras estão contendo danos descaradamente
11:05:01  Alguns serão chamados pra caírem na real...se não falarem a verdade, vão rodar.
11:15:23 Welter Prr  Julio, manda lá, com cópia para o Adriano. Ele ligou agora para falar que a
petição estava protocolada. Convidei para um café, mas não rolou, porque ele acabou ficando em SP
11:16:28 Julio Noronha  👍
11:50:52 Roberson MPF  Caros, como serão 7 entrevistas e ainda haverá questões preliminares sobre a
desistência, podemos começar as 9hrs?
11:51:35 Athayde  por mim, ok
11:54:10 Laura Tessler  Blz
12:09:47 Welter Prr  Eventualmente se confirmarem as 7, podemos fazer dois grupos
13:00:38 Roberson MPF  Pedi pra eles sugerirem uma ordem nesses termos. Doutor segue a ordem que
pensamos. Pela manhã: 01 - José de Carvalho Filho; 02- Fernando Luiz Ayres da Cunha dos Santos Reis; 03 -
Carlos Armando Guedes Paschoal; No período da tarde: 04 - Valter Luis Arruda Lana; 05 - João Antônio
Pacífico Ferreira; 06 - Claudio Melo Filho; 07 - José Américo Vieira Spinola.
13:00:42  De acordo?
13:02:01 Julio Noronha  👍
13:06:28 Welter Prr  Vamos ter que dar uma meia hora para a DR inicial
13:24:57 Sergio Bruno Mpdft Blz
13:47:02 Roberson MPF  Kkkk É vero
13:58:36  Uma observação sobre a DR: tentaram a "esperteza hermenêutica" (o acordo de
confidencialidade fala apenas em impugnações autônomas), mas capitularam rápido, bem rápido. Então
minha sugestão é que não tripudiemos, porque eles claramente perderam essa. Sugiro salientarmos que, não
obstante a lacuna do acordo (talvez caibam irônicas felicitações pela argúcia), o ambiente de tratativas exige
boa-fé, e uma forma importante de mostrar boa-fé está em fazer interpretações unilaterais das possibilidades
e dos limites do acordo de confidencialidade, sobretudo quando isso flertar com a postura adversarial. Eles
entenderão o recado, acho. Mas fica a critério de vcs. Boa sorte amanhã!
14:07:04 Welter Prr  Concordo. Hoje pela manhã falei novamente com o Adriano e pontuei que a
postura deles nesse episódio, ao dar um passo atrás, poderia ser interpretada como boa-fé, de que a conduta
deles possivelmente decorrente de uma má interpretação da cláusula. Mas que, na nossa interpretação, esse
tipo de conduta realmente não é admitida. Apostaram e perderam. Acho que eles compreenderam. Não é,
realmente, momento de tripudiar. Mas fica o recado de que estamos no mesmo barco, porém com o MPF no
timão.
14:23:54  Isso aí. Acho que a regra que conduta que caberia lançarmos é a de que toda e
qualquer proposta de exegese do acordo de confidencialidade tem de ser trazida à mesa. Porque foi o que eles
fizeram: acharam uma brecha e tentaram aproveitar. Eu aproveito para pedir desculpas a vcs, porque sugeri a
redação e deixei essa brecha.

14 JUL 16
09:05:04 Sergio Bruno Mpdft Pessoal, vou atrasar. Podem começar sem mim. O Pedro já está na PGR qq
coisa que precisarem falem com ele. Até logo mais!
09:05:22  I
09:09:36 Athayde  
09:10:17  Estava tentando mandar a MESMA matéria!
09:11:51 Athayde  👍
09:36:29 Roberson MPF  Pessoal, estamos chegando na 118
09:42:37 Welter Prr  Miller Nao vens para a reuniao?
09:45:19  Não, Welter, para a de hoje não vou. É aniversário do meu padrinho de batismo,
que está velhinho, e eu quero ir...
09:49:04 Welter Prr  Beleza. De um abraço nele!!
09:50:54  👍
13:14:45 Welter Prr  Nao gostei desse. Acho que esta mentindo
13:14:52  Ocultando
13:15:03 Laura Tessler  Tb acho
13:15:48 Sergio Bruno Mpdft Parece ser muito próximo ao MO
13:15:55 Welter Prr  Nao acredito - é palpite - que essa historia do cunha ficou por isso
13:39:22 Julio Noronha  Vamos voltar 14:30?
13:39:35 Roberson MPF  Sem almoçar?
13:39:38  Kkkk
15:55:54 Welter Prr  Colegas Acho que vamos ter que realmente ouvir a todos. Se não há crime, se
não temos como sequer arrolar o fato. Ou vamos nós nos enrolar demais nessa história.
16:30:03  http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2016/06/quatro-sao-condenados-por-
fraude-na-construcao-da-barragem-do-arroio-taquarembo-6285471.html
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16:30:24  Pode ter coisa nesse trem
16:30:37  E no trem também
16:30:49  E no dreno do Porto também
16:33:56 Laura Tessler  Esse cara não quer falar nada....chegado no doleiro, faz o meio de campo pra
entrega de dinheiro, mas não houve nada concreto de errado
16:44:15 Welter Prr  A obra do Porto de Rio Grande, dizem, seria para o Eliseu
18:20:30 Roberson MPF  http://spotniks.com/as-20-obras-mais-caras-da-odebrecht-no-exterior-
financiadas-pelo-bndes/
18:38:30 Orlando SP  Pessoal, os Advs da ode vai me ligar amanhã para conversar sobre o Migliaccio.
Como ficou a conversa de vcs sobre este assunto? Abcs
19:37:39 Welter Prr  A Laura vai ver
19:38:04 Laura Tessler  liguei pra ele hoje, Orlando
19:39:00  Havia pedido pra ele ir lá na terça, mas vi que tenho audiência...então, vou
alterar para quarta.
19:40:11 Orlando SP  Refiro-me se deixaram claro de q ele não participará, em princípio, do acordo
com a ode
22:47:56 Welter Prr  Isso. Nao pode participar nao.
22:48:59  Na quarta começamos as entrevistas com ele

15 JUL 16
19:40:10 Sergio Bruno Mpdft Pessoal, o Pelella acabou de me ligar e pediu pra eu transmitir aqui no grupo da
ode o seguinte. Uma jornalista da Folha, chamada Bela Megale, sediada em SP, está trabalhando em matérias
sobre o acordo da ODE. Ela está muito bem informada, sabendo inclusive de temas recentes como aquele
stress da terça-feira em razão do pedido de liberdade do MO. Inclusive citou o nome do Welter. Ela está
fazendo vários questionamentos sobre assuntos que tratamos nas últimas reuniões. Ela também perguntou
sobre o gov Alckimin e Rodoanel de SP.
19:56:48 Roberson MPF  Ela que publicou essa
20:34:07 Paulo  ela ligou na nossa ascom tb
20:34:28  mas o que acontece é que, no dia que o MO desistiu por assuntos sigilosos,
vários jornalistas deram como certo que o acordo tava fechado
20:34:50  e a ODE pode estar tentando capitalizar em cima disso
22:35:26 Sergio Bruno Mpdft Ela tmb tá achando q o MO fechou. O Pelella comentou isso tmb.
23:45:25 Welter Prr  Eles estão tentando dar o quadro por fechado, criando e subvertendo o fato em
face de uma versão. Acho que quem mais deve estar falando é o Bulhões, que teve que peticionar e dar para
trás. Ate brinquei com os colegas, podemos dizer que fechamos acordo com o MO e ele concordou em cumprir
cinco anos de fechado... Na realidade, temos muito chão ainda pela frente, e esse é o problema deles.

16 JUL 16
00:08:38 Laura Tessler  Eles já perceberam que o jogo de imprensa vale a pena pra eles, afinal, pelo
menos uma ação penal teve seu trâmite suspenso com base nos vazamentos deles para a imprensa....não
tenho dúvidas que vão continuar
11:12:34  
11:12:54  Esse Emilio é um artista!!!!
11:56:35 Deltan  Faltaram as 10 medidas e reforma política

19 JUL 16
13:20:16 Welter Prr  337020.pdf
18:55:40 Paulo  Pessoal, estamos com vários pedidos de reunião de advogados sobre novas
colaborações. Hoje recebemos os advs. de Dermeval Gusmão, da empresa DAG (não trouxe nenhum anexo,
mas adiantou que vai tratar da ODE), mas temos reuniões agendadas para receber outros tantos advogados.
Pedi para os colegas responsáveis criarem os respectivos grupos assim que houver algo de concreto em
relação a anexos.
19:20:37 Sergio Bruno Mpdft Complementando essa info da DAG: O dono é o melhor amigo de MO e está
querendo vir claramente por orientação dele. Alertamos que uma coisa não tem nada a ver com outra. Os
advogados da DAG atuam no contencioso da ODE, auxiliando NABOR. Ressaltamos que isso pode dar conflito,
etc. Não trouxeram anexos ainda.
19:34:08 Roberson MPF  Concordo integralmente

20 JUL 16
05:59:03 Orlando SP  Sugestão: suspendam todos as tratativas q têm relação com a ode para não
fazer acordo desnecessário, para ver se a empresa realmente está trazendo tudo, para diminuir a crítica, etc

21 JUL 16
13:14:16 Roberson MPF  Caros, a reunião para o recebimento dos DOCs da ode seria agora as 13hrs
13:28:26 Sergio Bruno Mpdft Pessoal, advogados chegaram.
13:29:31 Roberson MPF  Estamos acabando a reunião com os americanos aqui. Vamos postergar o início
dessa reunião da ode para as 14:20?
13:29:40  Assim conseguimos almoçar
13:33:25 Paulo  SB sai 15h
14:20:33 Carol PGR  Pessoal, daniel tb acompanhar
15:19:47 Sergio Bruno Mpdft 
15:19:50  Pra quem não conhece o Daniel:
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17:55:19 Roberson MPF  Caros, encerrada agora a reunião com a ODE. 1. Eles nos entregaram os ultimos
anexos dos executivos (50), bem como o sumário daqueles que estão na zona cinzenta, ou seja, aqueles cuja
situação não está clara se é de colaboração ou leniência (53, por enquanto); 2. Os anexos, em uma olhada
superficial, melhoraram significativamente no tocante às contrapartidas; 3. Ficou estabelecido uma agenda
para as entrevistas: 3.1. 29/07 - 11 executivos (BSB) 3.2. 03, 04 e 05/08 - 11 executivos em cada dia (BSB)
3.3. Semana de 08 a 12/08 - Entrevistas dos executivos que estão presos ou em restrição domiciliar (MO, RA,
MF, HS, Olivio e LUIS), além de HENRIQUE VALADARES (que está transplantado) - Essas entrevistas seriam
realizadas em SP e CWB 4. Questionamos eles sobre os Sistemas: 4.1. DROUSYS - A Odebrecht adquiriu
todos os direitos sobre o DROUSYS (os antigos titulares abdicaram de todos e quaisquer direitos e assinaram
termos assinalando que não possuem cópias ou backups). PARA REFLETIR: eles "fecharam a porta" a partir da
qual poderiamos obter o sistema diretamente de PAULO ou CAMILO; 4.2. MY WEB DAY - A empresa insisitiu
que o sistema foi destruído e que ela não possui cópia. Pedimos para eles "tentarem recuperar", bem como
para apresentarem todos os funcionários que manejavam esse sistema (principalmente UBIRACI, que era o
executivo que o alimentava). PARA REFLETIR: Temos esse sistema apreendido na SW (não revelamos isso
para a ODE) e precisamos da senha. Acho que seria o caso de entendermos melhor junto com esse UBIRACI
como o sistema funcionava antes de tentar ser direto e pedir a senha do sistema para ele; 5. Ficou pendente
a entrega dos anexos de BENEDICTO JR na próxima segunda (25/07), sendo que nessa oportunidade eles
entregarão os resumos de outros 22 executivos que estão na "zona cinzenta".

25 JUL 16
23:30:36 Julio Noronha  Pessoal, eu e Robinho demos uma olhada nos novos anexos, e pensamos em
chamar para essa próxima oitiva (11 executivos, dia 29/07), as seguintes pessoas:
23:30:43  
23:33:16 Roberson MPF  Selecionamos alguns pretensos colaboradores com anexos mais "fininhos" (para
conseguirmos dar conta de todos na correria de sexta), mas que estão ou no mesmo eixo temático ou em
posições estratégicas para a colaboração. Pensamos em encaminhar os nomes amanha para a empresa. Se
vocês puderem dar uma olhada e ver se estão de acordo também seria ótimo
23:49:44 Carol PGR  Pessoal, será que podíamos marcar uma vídeo nossa amanhã p discutirmos essa
questão?
23:57:56 Julio Noronha  Lógico! Que horas, Carol?

26 JUL 16
00:11:27 Carol PGR  Por mim, pode ser qq horario a partir das 9 hs, mas vou ver direitinho com SB pq
acho que ele amanhã tem alguns compromissos agendados. P vcs ficaria bom q hs?
00:17:35 Roberson MPF  Melhor a tarde, Carol. Se for possível
08:04:28 Sergio Bruno Mpdft Por mim tá ótimo. 14:30? 15?
08:42:11 Laura Tessler  Por mim, pode ser. Um dos que acho imprescindível ouvir é o Ubiraci...ele era o
cara que preenchia as planilhas do MyWebDay...se ele vier com aquela conversa furada que não se lembra da
senha de acesso, vai ficar bem na cara o propósito da Ode de esconder o sistema da gente
11:37:57 Julio Noronha  14:30, então, por videoconferência?
11:40:20 Roberson MPF  Boa!!
11:40:56 Laura Tessler  já pedi pra agilizarem aqui a sala de reuniões para fazermos a vídeo com vcs
14:25:12  pessoal, confirmado aí em bsb a nossa reunião por video agora as 14:30?
14:25:30 Carol PGR  confirmado
14:25:49 Laura Tessler  beleza...indo lá pra sala de vídeo então
16:28:15 Carol PGR  Pessoal, vcs têm em meio digital os últimos anexos que a ODE apresentou?
16:28:49  Vcs sabem se os anexos da braskem estão separados?
16:29:18 Roberson MPF  Não estão, Carol. Só temos os anexos dos executivos, por enquanto
16:29:24  Seguem abaixo
16:29:47  341381.pdf
16:30:01  341382.pdf
16:30:12  341383.pdf
16:30:27  341384.pdf
16:30:36  341385.pdf
16:32:53 Welter Prr  Esses são os de sexta?
16:39:04 Carol PGR  Executivos da Braskem?
16:42:02 Roberson MPF  Esse são os ultimos anexos completos. A relação de sexta o Julio mandou lá em
cima
16:42:57  Isso, são pessoas físicas que atuaram para a BRASKEM/ODE: ALEXANDRINO,
PEDRO NOVIS, MO e JOSÉ CONCEIÇÃO
16:43:36 Welter Prr  ok
19:02:59 Roberson MPF  Nomes dessa sexta repassados aos advs da ODe
19:03:00  
19:11:21 Julio Noronha  Pessoal, como conversamos, segue sugestão de cronograma para as oitivas:
19:11:34  
19:11:48  341518.ods

27 JUL 16
08:24:35 Roberson MPF  Caros, a Ode pede para substituir o Pedro Novis na sexta. Dizem que ele teria
um compromisso profissional que só ocorre uma vez por ano na sexta. O que acham? Ele era um dos mais
importantes na sexta. Podemos tb restringir a 10 executivos nessa semana
08:26:33 Sergio Bruno Mpdft Pode ser
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08:41:41 Roberson MPF  Ok!
09:59:09 Carol PGR  Julio, vc pode ser meu coaching ?rs
09:59:41 Sergio Bruno Mpdft Excelente!
10:05:10 Julio Noronha  Só coloquei cor na tabela! Não vai além disso 🙈
10:05:35  Falando nisso: os nomes marcados em azul são aqueles mais ligados à àrea
internacional
10:10:17 Sergio Bruno Mpdft Entendi! internacional = offshore= mar= azul!
10:11:02 Julio Noronha  😂😂😂
10:11:36 Roberson MPF  Kkkkkkk
10:12:37 Sergio Bruno Mpdft To tentando entender pq o grupo 2 é rosa...🤔

28 JUL 16
15:42:18 Carol PGR  Pessoal, vcs chegam hoje ou amanha cedinho?
15:58:11 Roberson MPF  Amanhã, Carol
16:11:17  Dr boa tarde. Estou preocupada com a reclamação n. 27.594 (Marcio Faria) no
STJ. Já foram feitos dos pedidos de sobrestamento pelos advogados e está pautado para julgamento no 3 de
agosto. O advogado já esteve no gabinete, mas o julgamento está mantido. O que o senhor sugere?
Obrigada.
16:23:50 Athayde  Desiste.. dps entram de novo, se for o caso
19:54:46 Julio Noronha  E-mail que eles nos enviaram em 21/06/16:
19:54:51  Dr. Roberson e Dr. Julio boa tarde. Segue a relação de feitos cuja suspensão de
tramitação foi protocolada. 1. Recurso em Habeas Corpus n. 71.479 – STJ, interposto em favor de Márcio
Faria da Silva; 2. Reclamação n. 27.594 – STJ e respectivo agravo regimental, interposta em favor de Márcio
Faria da Silva; 3. Recurso em Habeas Corpus n. 67.954 (2016/0040873-0) – STJ, interposto em favor de
Rogério Araújo 4. Mandado de Segurança n. 22.007 – STJ, impetrado em favor de Odebrecht S.A.; 5. Habeas
Corpus n. 5013669-27.2016.4.04.0000 – TRF4, impetrado em favor de Hilberto Mascarenhas Alves da Silva
Filho; 6. Recurso em Mandado de Segurança n. 51.071/PR – STJ, impetrado em favor de Construtora Norberto
Odebrecht S/A, Braskem S/A, Odebrecht Óleo e Gás S/A e Odebrecht Participações e Engenharia S.A..
Qualquer dúvida estou à disposição. Abraços. Elaine Angel
19:56:26  RECLAMAÇÃO Nº 27.594 - DF (2015/0248114-4) RELATOR : MINISTRO
PRESIDENTE DO STJ RECLAMANTE : MARCIO FARIA DA SILVA ADVOGADO : DORA CAVALCANTI CORDANI E
OUTRO (S) RECLAMADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 188, I, do RISTJ,
requisitem-se informações ao Secretário de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República,
autoridade indicada como reclamada, no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhem-se os autos para o
Ministério Público Federal, nos termos do art. 190 do RISTJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 05 de
novembro de 2015. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO Presidente
19:57:13 Athayde  minha opinião: como é uma ação originária e de fácil interposição, poderíamos
pedir para desisitirem
19:57:38 Sergio Bruno Mpdft Pessoal, quem de CWB vem amanhã?
19:57:54 Julio Noronha  Eu, Robinho, Laura e Welter
19:58:58  
20:00:12 Sergio Bruno Mpdft Vou ligar aí, qual número é melhor?
20:00:25 Julio Noronha  (41) 3219-8956

29 JUL 16
09:14:43  Chegamos! Estamos indo para a PGR
09:23:02 Carol PGR  Cd vcs?
09:27:07 Julio Noronha  Entrando na garagem
09:30:35 Welter Prr  Chegando na pgr
13:00:10  Almocamos? Quem vai bater o congo?
13:06:24  Pessoal Vamos ter que avaliar bem algumas dessas colaborações. As duas
ultimas da manhã, por exemplo. Talvez seja o caso de ficar com a Leniencia só, deixando o colaborador de
fora.
15:15:08  MO: exemplo de livro de aplicação do domínio do fato
15:15:38  Indulgência plenaria para este velho
15:19:19 Laura Tessler  Amnésia geral
15:21:13  Angela substituiu ele nesse trabalho...isso está em e-mails apreendidos
17:10:58 Carol PGR  Acho q deveríamos gravar essas entrevistas p depois avaliar a melhora dos
anexos e das prox entrevistas
17:12:14 Welter Prr  Tambem acho
17:17:23 Sergio Bruno Mpdft Vamos pedir as gravações deles 😄
17:17:37 Athayde  kkk
17:19:38 Julio Noronha  Kkkkkkkk
17:24:04 Welter Prr  Essas reações e esse sofrimento que os colaboradores estão passando tinha que
ser vista pelos Odebrechts
17:31:44 Sergio Bruno Mpdft Os caras técnicos sofrem mais.
18:21:16 Julio Noronha  Pessoal, alguma objeção em enviar para a Elaine a divisão de oitivas da próxima
semana (só com os nomes de cada dia, colocando o Novis e o Grilo na sexta)?
18:27:43 Roberson MPF  Nops, mas gera "coisa julgada" kkkk
21:18:31 Carol PGR  Não vejo problema

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
02

:4
9



29/01/2021 Telegram Backup for Deltan Dallagnol

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/chat_133268604.html 28/121

21:19:23  Eles nos entregaram vários docs, inclusive um anexo novo do Valadares sobre o
FI-fgts
21:27:24 Julio Noronha  👍👍👍

1 AUG 16
10:01:57 Carol PGR  Ronaldinho vai nos ajudar na rodada dessa semana 😀
10:10:57 Roberson MPF  👏👏👊
10:29:02 Julio Noronha  Show!!!
11:03:14 Sergio Bruno Mpdft Pessoal, onde vamos ouvir o MO? Se for na PR ou FT vcs querem que a gente
mande ofício?
11:07:17 Julio Noronha  SB, vamos conversar com o pessoal agora à tarde na FT sobre isso. Temos q
pensar tb a divisão nos dois grupos e os espaços para as oitivas. Em seguida, já conversamos com vcs tb,
tudo bem?
11:09:25 Sergio Bruno Mpdft Blz!
15:01:09 Carol PGR  pessoal, em relação à oitiva de MO, fiquei pensando qual a melhor alternativa
para trazer menos ruído com a PF. Na minha visão, é melhor mandarmos um ofício daqui pedindo para
transferi-lo para o prédio do MPF para ser ouvido do que pedirmos um espaço reservado na PF e, chegando lá,
termos que pedir a eventual delegado que apareça para a oitiva para ele se retirar. Digo isso porque uma
coisa é certa, Janot não vai querer de jeito nenhum que essa entrevista seja acompanhada por delegado.
15:15:19 Julio Noronha  Oi Carol! Acabei de ligar para o SB para falar sobre isso. Fizemos uma reunião
aqui na FT, e o pessoal achou que teremos menos ruído com a oitiva lá na PF. Com um ofício de vocês, para
um procedimento reservado e sigiloso, acreditaremos que não teremos problema. Se fizermos fora da PF, com
a condução, etc., a chance de espetacularização é grande, além de o MO achar que está merecendo toda essa
atenção
15:23:34 Carol PGR  Tá certo, mas vcs avaliaram tb o cenário de algum delegado aparecer para
acompanhar?
15:26:25 Julio Noronha  Qdo entregarmos o ofício para o Superintendente, já vamos avisar que o ato será
conduzido pelo GT/PGR, cabendo a ele definir quem fica ou não.
15:26:59  Pensamos em uma sugestão de texto para o Superintendente, no seguinte
sentido:
15:27:04  Senhor Superintendente. Com a finalidade de instruir procedimento sigiloso a
cargo desta Procuradoria Geral da República, solicito dessa Superintendência a disponibilização de sala nessa
SR, com capacidade para 12 pessoas, para reunião reservada do MPF com Marcelo Odebrecht e seus
advogados no dia 04 de agosto de 2016, a partir das 10:00. Solicito também que o preso Marcelo Odebrecht
seja escoltado da carceragem para esta reunião no referido horário.
15:27:05 Carol PGR  já pode adiantar então que não terá delega
15:27:06  rs
15:27:13 Julio Noronha  kkkkkk
15:27:38 Roberson MPF  Kkkk
15:27:38 Carol PGR  acho que eu não vou ser recrutada para ONU
15:27:40  RS
15:27:51 Julio Noronha  kkkkk
15:28:24  Carol, teria como agililizar esse ofício?
15:28:27 Carol PGR  Tá ótimo.
15:28:31  sim, é pra já
15:28:39 Julio Noronha  Valeu!!!
15:35:51 Sergio Bruno Mpdft Pessoal, o Falcão mandou a petição do sobrestamento da reclamação da ODE
pra cá. Já conversei com a assessora da Dra. Ela e pedi pra ela se manifestar no sentido de que o não temos
objeção ao pedido.
15:37:30 Julio Noronha  Maravilha! Acho q é o melhor q pode ser feito no momento
15:38:25 Roberson MPF  Alguma perspectiva sobre o desfecho, se ele vai sobrestar ou não?
15:39:08 Carol PGR  pessoal, há necessidade de pedirmos expressamente necessidade de custódia?
15:39:14  ops, de escolta
15:39:39 Athayde  Carol, ele ta morando la tem um ano..
15:40:05 Roberson MPF  Acho que a ideia é de apenas escoltar para sala
15:40:07 Carol PGR  eu sei, mas minha dúvida é se o transporte do cara já não é implícito
15:41:18 Julio Noronha  Carol, acho q vc tem razão: de repente, seria melhor colocar para "que seja
apresentado na sala"
15:44:23 Sergio Bruno Mpdft Eu acho que ele queria julgar pra negar e mostrar sua "independência".... Mas
diante da insistência dos advogados, decidiu ouvir o MPF. Ele entregou o despacho na mão do Adonis.
15:44:47  Os Advogados da ODE estiveram lá hoje. A Elaine mandou msg.
15:50:53 Julio Noronha  👍
16:00:17 Sergio Bruno Mpdft Julio, pras próximas reuniões da ODE queria te pedir uma coisa..
16:01:22  Não faz cara de mau pros caras pra evitar a choradeira!😂
16:01:46 Julio Noronha  😂😂😂
16:02:30  Se depender da minha cara e da minha introdução melosa, os caras vão achar q
somos uns cordeirinhos
16:03:05 Laura Tessler  hahahahahahah
19:18:14 Sergio Bruno Mpdft pessoal segue ofício (MO). O Janot já tinha assinado, mas tinha um erro.
Amanhã ele assina de novo e enviamos pra vcs.
19:18:14  345507.pdf
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19:19:04 Julio Noronha  👍
19:19:41  Segue a planilha das oitivas atualizada, com a inclusão do Pedro Novis e do
Marcos Grilo nas oitivas de sexta:
19:19:53  345512.ods
19:20:33  Laurinha e Athayde ficaram no Grupo 1, e eu e Robinho no Grupo 2
19:20:58  Eles entregaram algum anexo novo no final da reunião da última sexta?
19:26:45 Laura Tessler  beleza, Julio!
19:27:51  só uma observação: LUIZ EDUARDO SOARES e OLIVIO RODRIGUES estão presos

2 AUG 16
12:27:18 Carol PGR  Entregaram sim, mando já
13:07:01 Julio Noronha  👍👍👍
14:40:57 Roberson MPF  CAros, acabo de receber a noticia da ODE que a reclamação foi sobrestada por
30 dias
15:07:37 Carol PGR  vamos ao relato do que recebemos na sexta:
15:13:31  1) Pedido de antecipação de proteção condicional de ANDRÉ VITAL PESSOAL DE
MELO, CARLOS HENRIQUE VALENTE, FREDERICO MARCOS DE ALMEIDA HORTA BARBOSA; GILBERTO DE
QUEIROZ GRILLO (IRRPF); GLEIBER JOSÉ DE FARIA; JÜG ROTH; LEANDRO ANDRADE AZEVEDO; MÁRIO
AMARO DA SILVEIRA; NEWTON DE LIMA AZEVEDO JUNIOR; PAULO HENYAN YUE CESENA ; REANTO AMAURY
DE MEDEIROS; RENATO AUGUSTO RODRIGUES; RENATO HENRIQUE BISCA; ROBERTO WELZEL; ROGÉRIO
LUIS MURAT IBRAHIM
15:13:38  2) Novos anexos
15:14:19  346182.pdf
15:15:04  em suma, foi isso
15:15:09  346184.pdf
16:28:41 Julio Noronha  Valeu, Carol!
16:29:03  Eles entregaram os anexos do Marcos Grillo?
17:13:03  Pessoal, vcs já estão o ofício corrigido, para encaminharmos para a PF?
17:13:14  * com o ofício
17:14:42 Sergio Bruno Mpdft 346335.pdf
17:15:25 Julio Noronha  Obrigado, SB
17:16:16 Sergio Bruno Mpdft Pessoal, o original segue via Sedex
17:17:19 Carol PGR  346345.pdf
17:17:22  entregaram sim, falta minha
17:19:09 Julio Noronha  Valeu, Carol!
17:23:32 Carol PGR  Vcs já definiram quem daí irá na oitiva de MO?
17:27:38  escolham aí pelo menos um bem brabo..rs Júlio e Robinho são muito educados
17:27:39  s
17:27:40  rs
17:28:31 Julio Noronha  kkkkkkkkk
17:29:39  Ainda não definimos ao certo, mas Athayde deve ir tb, para ser o bad cop
17:46:31 Roberson MPF  KKkkkk
17:47:14  Acho que ninguem será bonzinho com ele. Precisaria ter sangue de Madre Teresa
22:08:00 Sergio Bruno Mpdft Pessoal, chegamos agora.
22:08:11  Que horas amanhã?
22:09:02 Julio Noronha  Opa! Marcamos com a empresa 10h. Podemos encontrar na FT às 9:30?
22:09:23 Sergio Bruno Mpdft Blz�

3 AUG 16
17:01:23 Laura Tessler  Como tá aí? Terminamos aqui
17:01:58 Julio Noronha  Estamos com o Paul e ainda falta o Fadigas
17:38:36 Sergio Bruno Mpdft O "Fadigas" ser o último, qdo estamos "cansados", não é por acaso. O Julio
pensa em tudo.
17:42:11 Laura Tessler  hahahah
17:43:46  estamos aqui na FT
17:55:59 Paulo  
17:55:59  
17:55:59  
17:55:59  
17:55:59  Anamara, em princípio não precisa mandar para cá... Parece mais uma
insatisfação com decisões de mérito do CADE do que qualquer coisa concreta
17:55:59  Mas vou passar esse material para o pessoal que está lidando com a empresa
17:56:10  se acharem que é o caso de perguntar... creio que é bobagem
18:50:17 Laura Tessler  e aí, como tá a situação aí?
18:50:24  terminando o Fadigas?
18:52:21 Roberson MPF  Estamos fadigados aqui
18:52:33  Mas esta acabando
19:04:29 Sergio Bruno Mpdft O Fadigas é incansável !
19:21:41  Pessoal. Jornalistas já estão sondando a PF sobre a veracidade da oitiva do MO.
Eles orientaram para que a entrada seja pela garagem.
19:42:46 Paulo  pessoal, agiliza aí que a jerusa dorme cedo
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19:57:35 Sergio Bruno Mpdft Descendo
20:22:33 Julio Noronha  Chegando aí!!!

4 AUG 16
13:57:45 Paulo  pessoal, Antigua informou que é possível ter acesso a contas da ODE fechadas há
mais de 6 anos (Orlando não tinha pedido pq a informação anterior era que eles não teriam mais essas
contas)
13:57:50  então vamos fazer esse adendo
13:58:10 Laura Tessler  Show!
14:59:29 Paulo  Faltou a pergunta: ok em relação ao acordo de confidencialidade, não é?
17:05:07 Roberson MPF  Excelente!
22:28:54 Orlando SP  Pessoal, Jug Roth é de interesse dos suíços, ele é suíço e mora, salvo engano, na
Suíça (pode ser q esteja em outro país agora). Informo pq talvez não seja o caso de prometer nada a ele sem
conversar com os suíços. Abs
22:30:14 Julio Noronha  Blz, Orlando! Ficaremos ligados se aparecer o nome dele
23:45:17 Roberson MPF  Primeiro dia de Pokemon Go no Brasil foi massa!!
23:45:47  348380.mp4

5 AUG 16
07:29:58 Sergio Bruno Mpdft 
08:48:59 Laura Tessler  Hahahaha
08:52:40 Welter Prr  Vale quantos pontos?!???!!
08:53:37 Laura Tessler  Pessoal, vou me atrasar um pouco para as entrevistas de hj...mas já chego ai
09:52:02 Julio Noronha  Carol, bom dia! O anexo do Marcos Grillo veio só com a frente (parece que eh
frente e verso). Tem como scanear e enviar novamente?
10:06:21  348481.pdf
10:37:22 Athayde  Adriano visivelmwnte desconfortavel
11:00:02 Carol PGR  Com o q?
11:00:09  Mando sim Julio
11:19:38 Julio Noronha  348508.pdf
11:20:54 Athayde  Durante uma parte da entrevista do NOVIS q envolveu EMILIO
11:25:33 Carol PGR  348511.pdf
11:27:29  Vê se tá certinho, Julio
11:56:07  Hummm
12:26:36 Julio Noronha  Valeu, Carol!
14:49:48 Carol PGR  348791.pdf
14:50:03  pessoal, nossa manifestação no inq do fim do mundo que incluiu Lula na
investigação
14:51:32 Julio Noronha  Obrigado, Carol
16:02:48 Sergio Bruno Mpdft Meninas, vcs vão perder o vôo!
16:05:12 Roberson MPF  Parem de caçar Pokemons aí e corram
16:05:20  
16:16:15 Sergio Bruno Mpdft O MM saiu antes de todo mundo. Aposto q foi caçar!
16:23:25  Hahahaha
16:23:41  Caçar avião, não pokemon...
17:54:40 Sergio Bruno Mpdft Advogados da ODE passeiam por Curitiba:
17:54:46  
17:58:43 Laura Tessler  😂😂😂😂😂😂

8 AUG 16
15:37:53  Pessoal, Moai propõe que entreviste o Valadares amanhã aqui no Rio e se oferece
para enviar o anexo correlato. Eu posso; vcs deixam/querem?
17:01:06 Julio Noronha  Não vejo problema. Seria ótimo já adiantar essa oitiva
17:03:59 Sergio Bruno Mpdft Manda ver!
17:58:59 Roberson MPF  Opa, ótimo!
18:00:15  Pessoal, segue sugestão de agenda para nossos próximos passos: 09/08 -
Entrevista Henrique Valladares no Rio de Janeiro (MM) 15/08, 16:30h – Reunião com advogados da ODE
sobre MYWEBDAY e outros temas 16/08, 09:30 às 17:00 hrs – Entrevistas 16/08, 17:00 às 19:00 hrs –
Apresentação Caio (cláusulas) 23/08 – Prazo final para a entrega dos novos anexos de todos os colaboradores
ENTREVISTAS GRUPO 1 1. Luiz Mameri (oitiva pendente) 2. Marcio Faria da Silva (tornozeleira - São Paulo) 3.
Rogerio Araujo (tornozeleira - São Paulo) ENTREVISTAS GRUPO 2 4. Luiz Eduardo Soares (preso Curitiba -
CMP) 5. Olivio Rodriguez (preso Curitiba - CMP) 6. Hilberto Silva - está com tornozeleira (mora em Salvador)
18:01:17  O que acham?
18:05:18  15 e 16 onde, Robinho? BSB ou CWB?
18:05:46 Julio Noronha  Como o Luiz e o Olívio estão presos em CWB, seria melhor se fosse aqui
18:08:52 Sergio Bruno Mpdft Por mim, ok.
18:10:32 Roberson MPF  Isso

9 AUG 16
09:40:07  Podemos passar para os advs, pessoal?
09:43:25 Laura Tessler  por mim, beleza!
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22:54:58 Sergio Bruno Mpdft Pessoal, segue ofício sobre o Ricardo 😶 Pernambuco Junior. Pedi pra
entregarem o original pro Deltan. Tem um erro de digitação, mas acho q atende.
22:55:08  351845.pdf
23:02:21 Roberson MPF  Valeu SB!
23:35:35  Pessoal, entrevistei o Henrique Valadares. Fala de Santo Antônio / Jirau, Belo
Monte e Eletronuclear. Traz recebimentos de Cunha, Jucá, Chinaglia, Sandro Mabel, Lobão e Aecio na primeira
e Lobão e PMDB na segunda, além de Othon e dois diretores da Eletronuclear. O relato é bem razoável;
prolixo, mas pouco defensivo; bem pormenorizado; pega forte em Cunha, Aecio e Lobão. Tem respaldo no
Drowsys para bastante coisa. Corrobora aquela história curiosa do Delfim Netto. Orientei os advogados a
emendar os anexos em múltiplas passagens, mas de modo geral achei aproveitável.
23:44:53 Sergio Bruno Mpdft Vc precisou usar alguma metáfora porno-erótica?
23:46:12 Roberson MPF  Ótimo MM
23:46:16  kkkk
23:47:23  A certa altura, disse que, se me venderam ingresso de cinema poerinha, não
dava para achar que estava na matinée...
23:47:49  Mas o cara estava a fim de falar. Ele só é prolixo.

10 AUG 16
07:50:01 Julio Noronha  Maravilha, MM!!

15 AUG 16
10:57:37 Laura Tessler  Pessoal, alguns dos presos que serão ouvidos amanhã estão no CMP e outros na
PF. O que acham de pedirmos para que os do CMP sejam mandados para a PF?
11:11:50 Julio Noronha  Por mim, ok!
12:39:47 Sergio Bruno Mpdft �
12:58:49  Pessoal, hoje tá marcada pra q horas a reunião?
13:02:55 Julio Noronha  14:30h, call com os americanos; 16:30h reunião sobre o MyWebDay
13:34:53  A caminho.
13:55:22 Sergio Bruno Mpdft Blz. Vou almoçar e vou pra FT.
14:30:50 Laura Tessler  para quem for participar da oitiva do GRUPO 1 (HILBERTO SILVA, LUIZ EDUARDO
SOARES e OLIVIO RODRIGUES), as oitivas ficaram organizadas da seguinte forma: HILBERTO SILVA e LUIZ
EDUARDO serão ouvidos pela manhã, HILBERTO na FT e LUIZ EDUARDO na PF; OLIVIO RODRIGUES será
ouvido no CMP na parte da tarde, a partir de 14h. Como está muito em cima, ficou dificil operacionalizar a
vinda do OLIVIO para a PF
16:01:18 Sergio Bruno Mpdft http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/08/medo-de-vazamento-
melindra-relacao-de-delegados-da-pf-com-procuradoria-geral-da-republica.html?
utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=%20post
16:01:29  Recebi de um DPF
16:08:13 Julio Noronha  354959.pdf
16:11:47  354964.pdf
16:16:15 Welter Prr  Pessoal Devo chegar amanhã de manhã em Curitiba. Vou na parte da tarde, com
o grupo que vai no CMP. Pela manhã, posso ficar na FT, ou na PF.
17:03:58 Laura Tessler  Em algum momento seria legal ouvir o Sebastião, técnico de informática ligado
aoMYWebDay
23:04:59 Sergio Bruno Mpdft Olha ele aí..... 🏆
Http://m.folha.uol.com.br/colunas/luisfranciscocarvalhofilho/2016/08/1802472-brasil-precisa-de-
providencias-contra-o-abuso-de-poder.shtml?cmpid=newsEN

16 AUG 16
08:21:44 Roberson MPF  Theo: Prezado Roberson, vcs estariam de acordo com uma inversão do grupo 1?
Nossa proposta seria márcio, Mameri e Rogério. Isso acomodaria a divisão dos advogados.
08:32:37 Laura Tessler  naaaaaao!!!!! Vamos perturbar o Moai!!!!!😂😂😂😂
08:33:44  Já me preparei para ouvir os caras das operações estruturadas...o relato deles
será melhor analisado se for feito pelo mesmo grupo
08:50:49 Sergio Bruno Mpdft 
08:51:01  Vai fazer beicinho!
08:51:37 Carol PGR  com uns dentes podres daquele, o beicinho é bem melhor do que um sorriso
largo..rs
08:52:24 Laura Tessler  😂😂😂😂😂😂😂
08:55:36 Sergio Bruno Mpdft Pessoal, vcs vão vir na FT ou vão direto?
09:02:58 Laura Tessler  Vou direto, mas vou me atrasar um pouco
09:09:18 Roberson MPF  Chegando em breve tb, no transito
09:22:35  Tão na Prpr?
09:33:48 Welter Prr  Aviao atrasou. So chegou agora.
09:34:01  Chego em meia hora
09:46:16 Laura Tessler  Welter, quando chegar, pode vir aqui no 2 andar para ouvirmos o Hilberto Silva
09:49:00 Welter Prr  Ok. No ônibus
13:24:00  Prezados Conversando aqui, achamos que nao vai dar tempo para a reunião das
17 h. Alem do mais, dá para passar que as dificuldades que tivemos nas entrevistas - Emilio é uma delas -
tambem impede que se faça a reunião.
16:27:39 Roberson MPF  Caros, como está a oitiva ai no CMP?
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16:57:32  Em relação ao Emilio,sem dúvida é uma dificuldade. Concedemos a eles em
mesa ontem, contudo, prazo até a proxima terça para que se definissem sobre o assunto
16:58:17  Assim, acho que vale a pena manter a reunião de apresentação de cláusulas. Até
pq foi o que combinamos na semana passada
17:20:58 Athayde  Estamos na Pf com luiz Eduardo
17:21:38  Fizemos o CMP antes
17:23:27 Welter Prr  Acabamos de chegar na SR. Se for para ouvir, nao vejo problema. A dificuldade é
que a reunião acaba muitas vezes numa pauta mais ampla.
17:24:37 Roberson MPF  Isso, ouvir apenas

17 AUG 16
20:41:19  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/tcu-bloqueia-r-21-bilhoes-
em-bens-de-odebrecht-e-oas/
20:48:59 Welter Prr  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/08/1804028-odebrecht-e-oas-tem-r-
21-bilhoes-bloqueados-pelo-tcu.shtml
21:01:47 Julio Noronha  Os ministros discutiram por quase duas horas se a decisão não atrapalharia
acordos de leniência em negociação do governo com as empresas, que tentam evitar com essa medida
justamente terem seus bens bloqueados e ficarem impedidas de contratar com a administração pública. Os
ministros acabaram por colocar em um trecho da decisão que acordos no futuro podem alterar a decisão.
21:02:01  Trecho final da matéria enviado pelo Welter
21:10:53 Athayde  
21:31:15 Welter Prr  QueQueIsso!!!!
21:37:00  Mentira! Foi só o Athayde que bateu!
22:25:35 Athayde  🙈🙈🙈
22:54:10 Sergio Bruno Mpdft 

18 AUG 16
12:24:21  Vai ter reunião dia 23, povo?
13:26:50 Julio Noronha  Em principio, está marcado com eles. Fazemos em CWB ou em BSB?
13:41:09 Sergio Bruno Mpdft Se for em bsb, seria bom pra mim. Tenho oitiva na segunda-feira.
14:46:59 Roberson MPF  SB, nessa próxima reunião faremos a oitiva do pessoal técnico que desenvolveu
o My Web Day. Gostariamos de coloca-los em contato com os nossos técnicos aqui (inclusive um deles, o
Rafael, tem mestrado em criptografia). Além disso tem a questão logística do transporte para digitalização de
todos os anexos finais que serão apresentados. Será que poderiamos fazer a reunião aqui em CWB, nem que
adiemos um pouco o dia para não atrapalhar na agenda de vocês? Deixariamos, assim, a reunião subsequente
(em que apresentariamos os nomes dos escolhidos e dos excluidos da próxima fase) já fechada em BSB.
14:53:41 Laura Tessler  Se formos ouvir o pessoal de informática deles, acho uma boa idéia mesmo
fazermos aqui em Curitiba. Poderíamos já conversar com o Léo e o Rafael Sasaki (nossos técnicos de
informática) para alertá-los sobre os problemas e pedir que nos ajudem a quebrar a mentira dos caras da
ODE
14:54:05 Athayde  Sasaki é fera
16:01:57 Sergio Bruno Mpdft Blz. Que horas vcs estão pensando em marcar?
16:56:27  Pessoal, vou pedir passagem pra terça-feira, ok?
17:12:22 Julio Noronha  Ok! Qual o horario mais cedo é possível começarmos, para marcarmos com os
advs?
17:13:15 Sergio Bruno Mpdft Pedi pra levantar os horários dos voos. Assim que tiver um retorno te falo, blz?
17:25:19 Roberson MPF  Legal!
17:40:35  Caros, acabamos de encerrar a reunião com o Theo. A pauta foi a situação de
Emílio. Alguns impressões nossas: 1. Ao que parece eles perceberam que não há como retirar o Emílio do
processo e estão trabalhando agora na ideia de traze-lo como colaborador; 2. Estão encontrando grande
dificuldade de convencê-lo disso; 3. Houve indicativos de que Emilio está cogitando admitir que houve a
discussão de pautas relevantes da ODE no alto escalão do governo e de que teve ciência/delegou os
pagamentos e contribuições do Grupo, inclusive via caixa 2; 3. Ao que parece os principais receios se
relacionam com as eventuais condicões de um acordo com Emilio e as consequencias disso na administração e
no crédito do Grupo.
17:47:51  1. Bom. 2. Problema deles. 3. Ok, mas ainda restaria a obstrução, em especial
pós-prisao do MO. 4. F...-se.
18:02:31 Carol PGR  Concordo 100% com o item 4 de MM
18:02:48 Julio Noronha  😂😂😂😂
18:19:13 Athayde  vou ser sogro um dia.....
19:13:19 Welter Prr  Também concordo. Mas talvez se possa fazer uma limonada, ainda que sem
açúcar, colocando no acordo como clausula a saída da família da administração do grupo.
19:23:33 Sergio Bruno Mpdft Meu comentário: 🗿🗿🗿🗿🗿
19:27:26  Isso é imprescindível.

19 AUG 16
14:45:21 Roberson MPF  Pessoal. Podemos marcar na terça a partir de que horas?
14:58:49 Welter Prr  Chego cedo em Curitiba. Para mim pode ser qualquer horário
15:30:17 Sergio Bruno Mpdft Pode ser 14:30? Chego em Cwb por volta de 12:30, salvo engano, e vou
embora na quarta-feira bem cedo, acho q as 7am.

23 AUG 16

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
02

:4
9



29/01/2021 Telegram Backup for Deltan Dallagnol

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/chat_133268604.html 33/121

08:59:57 Laura Tessler  pessoal, considerando que nossa reunião com a ODE está prevista para 14:30h,
pensei em conversar hj, perto do almoço, com Sasaki e Léo sobre o caso do MyWebDay, para explicarmos a
eles as alegações feitas pela ODE e quais são nossas desconfianças...pode ser? assim eles teriam melhores
condições de nos ajudar. Alguém se opõe ao horário?
09:06:44 Roberson MPF  Boa!
09:13:05 Sergio Bruno Mpdft �
15:31:40  Welter, a técnica Celisia está indo com o 🗿 praí.
15:32:04  Sobre mywebday
15:32:18 Welter Prr  vamos mandar ele para a ilha de Pascoa
15:59:07 Julio Noronha  Qdo terminarmos aqui, podemos falar para ele ir aí
16:03:32 Welter Prr  Ok Acho bem importante
17:40:52  Pela conversa, somente se eles ajudarem

24 AUG 16
14:06:35 Roberson MPF  Caros, acabamos de receber uma ligação de Toron. Ele falou que foi contratado
por José Antonio Grubisich, presidente da Braskem entre 2004 e 2008, que quer vir "por fora da Odebrecht"
para uma colaboração
14:06:59  Pediu uma conversa preliminar amanha às 17 hrs
14:07:04 Carol PGR  ótimo!!!!!
14:07:07 Roberson MPF  Tb achei
14:07:13  Pode quebrar certos dicursos
14:07:24 Carol PGR  pode ser uma opção mais viável de acordo
14:07:46  esse da ODE tá parecendo aquela novela carrosel, não termina nunca..rs
14:09:08 Roberson MPF  Caverna do Dragão
14:09:34 Welter Prr  esse não teve ultimo episódio
14:12:17 Laura Tessler  li rápido e achei que a colaboração era do Toron, hahahaha
14:12:33 Carol PGR  kkkkkkkk
14:12:37 Julio Noronha  Kkkkkkkkkk
14:12:38 Carol PGR  já pensou?
14:12:57  aí sim a república viria abaixo
14:16:08 Roberson MPF  kkkk
14:16:46 Carol PGR  melhor que ele só Kakay
14:17:29  Pessoal, como foi a reunião de ontem?
14:19:13 Roberson MPF  Uma M. no tocante ao mywebday
14:19:33  Boa no tocante ao Emilio, virão os anexos na proxima semana
14:19:51  Defina m... Rsrsrs
14:20:31 Roberson MPF  Lembra da estória da cenora
14:20:34  kkkk
14:20:49  Ok, ok...
14:21:03  Sem perspectiva ou se continua a explorar essa vertente?
14:25:26 Roberson MPF  Minha impressão é a de que eles sabem que demoraria 1000 anos para quebrar a
senha do sistema (o próprio técnico deles disse isso). Então estão bancando o discurso do bom moço falando
"pena destruimos a senha, mas fiquem tranquilos, vamos ajudar, vamos empregar todos os nosso esforços
para quebrar a senha". O Maurício Ferro (Diretor Jurídico da Holding) até se defendeu dizendo que não
destruiu os dados (que estão intactos) mas a senha que dá acesso aos dados. Minha impressão é que nem um
boteco de esquina destruiria a senha do caixa um mês antes de vir para colaboração/leniência. Em resumo,
acho que temos que pensar em meios para eles se sentirem tentados de nos darem acesso ao dito cujo. Até
mesmo pq se isso não ocorrer antes da assinatura do acordo, não acontecerá jamais
14:31:09  Prensa americana?
16:35:50 Welter Prr  Pessoal Como os termas da reunião da ODE da semana que vem tendem a ser
breves (entrega de documentos, etc), pensamos que pode ser por video, em Brasília a Curitiba, até para
permitir que cada grupo possa atender seus compromissos. Pensamos na quarta, as 14 H. Para a semana do
12 a 16 fariamos uma reunião intensiva para ler os anexos e fechar as penas, primeiro entre nós, nos
reunindo ao final com os advogados para passar as conclusões. Pode ser?
16:44:56 Roberson MPF  Outra questão. Email de Theo: "Prezados, as conversas entre o advogado Peter
Burckhardt e o procurador Lenz seguem em ritmo intenso. Segundo relatado pelo advogado, o procurador
Lenz não se oporia a uma breve suspensão dos procedimentos desde que com a concordância de vocês. A
ideia é que tão logo assinado um acordo a Odebrecht concordaria com o envio dos documentos ao Brasil.
Precisamos definir a questão com certa rapidez, pois com a concordância de vocês a empresa não entraria
com recurso ainda possível perante a Suprema corte. Como me orientam? Posso sugerir ao Procurador Lenz
que entre em contato com vocês? Acho que a suspensão faria todo o sentido, pois é exatamente o que ocorre
aqui. Lenz também quer acesso a documentos referentes ao nosso acordo (lista de colaboradores, relatos,
etc). Precisamos definir com vocês o que fazer para não violar a cláusula de confidencialidade."
16:44:58  O que acham:
16:45:01  ?
17:15:50 Welter Prr  Falei com a Elaine agora. Ela pediu para ser na quarta pela manhã. Pode ser,
pessoal?
17:35:44  A gente pode autorizar por escrito ou fazer um aditivo ao acordo de
confidencialidade.
17:42:00 Welter Prr  fechada a reunião, quarta de manhã, por video.
17:42:57  vou falar com a Ode. Ok?
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17:50:00 Sergio Bruno Mpdft Que horas?
18:14:49 Welter Prr  9 ou 10
18:14:49  ?
19:03:57 Sergio Bruno Mpdft Por mim 10h é melhor
19:34:26 Welter Prr  Ok

25 AUG 16
11:18:34  Sergio, Na reunião passada a Ode noticiou que o TCU poderia postergar a
execução da cautelar de indisponibilidade, caso soubesse da existência de negociações de Leniência com o
MPF. Obviamente este é um problema da empresa, em relação ao qual não nos cabe interferir. O que coloquei
na reunião é que talvez pudéssemos permitir que eles informassem o TCU das tratativas em curso, liberando-
os, quanto a este aspecto, da obrigação constante do termo de confidencialidade. Podes tratar desta questão
com o PGR e com os colegas de BSB, já que tens os detalhes, e dar um retorno.
19:44:12 Roberson MPF  Caros, acabamos de receber a informação da ODe que suas contas bancárias
estão sendo bloqueadas por ordem do TCU. Pediram urgencia sobre nossa manifestação sobre esse tema
19:52:39 Paulo  Minha opinião: no máximo, isso que o Welter falou. Sendo que eles não poderiam
ir falar em nosso nome, ou dizer que nos estamos de acordo com o desbloqueio
20:16:25 Welter Prr  Exato. A ideia é essa. Vão ao TCU sozinhos com o termo.
20:17:12  Mas a gente deve autorizar por escrito, não?
20:20:46 Welter Prr  Se fecharmos entre nós, podemos talvez fazer uma ata, que ficaria restrita. Mais
que isso, acho demais.
20:21:29 Roberson MPF  Acho que só querem nosso aval informal
20:22:21  Não querem fazer isso é tomar no lombo depois por iniciativa nossa
20:23:32  Acho que assim fica bom. Me preocupa um pouco a gente autorizar sem
nenhuma formalidade. Depois pode virar moda...
20:31:48 Roberson MPF  Comunicamos o ADV agora e consolidamos essa ata depois então?
20:35:23  Acho que sim. Mas vamos fazer essa ata, pessoal. Amanhã ou depois essa moda
de mostrar termo de confidencialidade com autorização informal começa a ganhar "interpretação extensiva"...
20:38:04 Roberson MPF  👍
20:38:13  Sb e Carol?
20:57:03 Welter Prr  A ata fica para nossa garantia, somente. Aliás, poderia ser um extrato de nossa
conversa aqui no telegram.
21:48:15 Carol PGR  De acordo

26 AUG 16
01:27:04 Sergio Bruno Mpdft Welter, desculpa não tinha visto a msg.
01:27:22  Blz
08:10:29 Julio Noronha  http://m.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/08/1807080-
negociacao-entre-odebrechet-e-mpf-na-lava-jato-passa-por-turbulencias.shtml?cmpid=newsfolha
11:16:24 Welter Prr  Pessoal falei agora com a Elaine sobre o bloqueio. Eles vão falar com o relator
levando a ele a existência do acordo de confidencialidade.
14:44:37 Carol PGR  pessoal, vcs já analisaram os novos anexos de MO?
14:44:51  tô no começo mas tô vendo um salto gigantesco
14:45:19 Julio Noronha  Ainda não analisadmos, mas olhamos por alto e a sensação foi a mesma
14:45:46 Welter Prr  melhorou, sim
14:45:47 Carol PGR  vou me dedicar isso no findi
14:47:12  mas vi que em relação a Renan ainda não veio nada😢. Aliás, continua devendo
em relação ao CN. Na parte do PT é que identifiquei mais avanço
14:48:22 Welter Prr  sem contar que na bahia não tem corrupção
15:18:36 Carol PGR  Vdd!!
16:21:35 Sergio Bruno Mpdft Pessoal, por ocasião da entrega do material do MO ontem o Theo ficou
sondando várias questões. a) Cronograma: dissemos que o que poderia atrasar o cronograma são situações
inesperadas e indesejáveis, citando como exemplo o fantasioso relato do Maurício Ferro e o não acesso ao
MyWebDay. Ou seja, não adianta ter um cronograma e surgirem surpresas. De qq forma ressaltamos que nós
tmb temos o interesse de concluir logo essa negociação (seja pra que lado for); b) Falou que o MO tem como
certo que irá ser solto com a assinatura e que se for diferente ele não vai querer. Alegou que ele não oferece
perigo às investigaçõe, etc.. Falamos que não havíamos definido nada em relação a esse tema, mas
adiantamos que uma coisa é o fundamento da preventiva e outra a premiação do acordo. Salientamos que é
praticamente certo que alguma pena de cadeia ele teria que cumprir e que talvez fosse importante baixar as
expectativas dele em relação a esse tema. c) perguntou se era possível reservarmos mais de um dia na
semana seguinte á próxima pra darmos andamento às negociações. Dissemos que combinaríamos um
cronograma com vcs e apresentaríamos na próxima reunião ou antes; d) Emílio: repetiu o que já havia falado
antes e pediu que tivéssemos paciência com ele.
16:22:49  Carol, esqueci alguma coisa?
16:28:23 Carol PGR  Acho q foi isso
17:36:29 Julio Noronha  Pessoal, pegando carona no tema do calendário, e tendo em vista a necessidade
de termos ao menos um horizonte, conversamos aqui em CWB e pensamos numa sugestão de calendário a
seguir:
17:36:41  
17:36:45  Sabemos que teremos grandes desafios pela frente e que, provavelmente, esse
calendário sofrerá mudanças (mas já nos dá uma ideia). Considerando o recebimento dos anexos finais (e na
próxima semana do resumo dos “pretensos lenientes”), Deltan deu uma ideia para otimizar o trabalho:
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dividirmos os anexos por duplas (1 integrante do GT + 1 integrante da FT), ficando um como relator e outro
como revisor, para consolidar em uma planilha a análise. Assim, na semana de reunião interna, poderíamos
ganhar tempo na análise conjunta sobre quem entra e quem fica, e sobre as condições. O que acham?

29 AUG 16
12:12:32 Carol PGR  gostei da ideia do calendário mas senti falta de nova entrevista de MO. E acho
que o Emílio vai precisar de pelo menos umas duas. Com relação às nossas proposta de premiação, acho que
seria melhor entregá-las diretamente ao colaborador. Especialmente se forem poucos, haverá enorme
resistência da empresa e se entregarmos aos advs não teremos certeza se chegou de fato ao colaborador.
Acho que há uma questão de fundo no calendário que precisamos ajustar. Se acharmos que o acordo de MO e
Emílio vale a pena, vamos precisar perder mais tempo para eles melhorarem o discurso. A pressa nessa
negociação trabalha contra o acordo. Digo isso porque a julgar pelas entrevistas que já foram feitas, a
tendência é fecharmos pouquíssimos acordos. Tenho uma sugestão: acho que deveríamos já na outra semana
liberar o primeiro lote de propostas de premiação (apenas para aqueles cujas entrevistas foram
maravilhosassss..rs). Nesse mesmo dia, traríamos uma lista de quem ainda continua na negociação
(repescagem) e de daqueles que não vemos luz no fim do túnel (p nem perdermos tempo com essees).
Marcaríamos para semana seguinte outra rodada de entrevista, começando pelo MO e pelo pai. Seguiaríamos
esse dinâmica até termos segurança se o acordo de MO e o do pai valem a pena. Acredito que o desfecho
destes dois acordos dependerá e muito se eles vão nos entregar os sistemas ou não. E disso não temos com
ter controle.
16:11:40 Paulo  Pessoal, hj recebemos o novo secretário-executivo da CGU (assumiu há 20 dias),
e ODE entrou na conversa
16:12:18  há uma negociação de acordo por lá, e enquanto aberta a negociação o processo
de responsabilização é suspenso. esse processo suspenso é que pode levar à declaração de inidoneidade e
proibição de contratar
16:12:52  Eles tinham a intenção de encerrar a negociação, já que estava parada. Nós
sugerimos que mantivessem em aberto por mais um tempo, aguardando notícias nossas sobre eventual
assinatura
16:13:44  E realmente, se a ODE for declarada inidônea ficará mais difícil o acordo
16:14:24  Talvez seja interessante deixar os advogados a par dessa conversa. Inclusive
ganhamos um "crédito" de bondades junto à empresa rs
16:30:02 Welter Prr  A intenção do calendário é ter um norte, uma base de trabalho. O MO tem que
ser ouvido de novo, assim como a situação do Emilio não se resolve numa vez só. Mas temos que ir dando os
passos, por isso o cronograma. Quanto as propostas de premiação, como o numero de colaboradores deve ser
alto, fica mais simples entregar aos advogados de cada um, dando margem para a discussão individual
quando necessária. A individualização vai ser muito complicada de fazer. Talvez se possa fazer faixas de penas
e de multas, estabelecendo critérios conforme a importancia do relato, da função e dos crimes, se está ou
esteve preso, entre outros fatores. Não dá para debater com todos, senão fica inviável.

30 AUG 16
19:04:11 Carol PGR  Vcs já definiram na visão de vcs quem vale a pena o acordo?
19:35:49  Pessoal, confirmado amanha às 10?
20:08:21 Julio Noronha  Ainda não, Carol. Estávamos pensando naquela divisão por duplas, para facilitar
a leitura
20:09:55  Está confirmada! Eu e Robinho não poderemos participar, pq estamos no
intensivão da denúncia aqui, mas o Welter participará
20:13:18  Na última reunião, em tese, teria ficado para amanhã: (a) receber os resumos
dos pretensos lenientes; (b) receber os anexos de Emílio. Quem sabe, já marcamos uma oitiva Emílio para a
próxima semana? Além disso, a empresa tinha pedido para avançarmos no contato com os Suíços (mas já
orientamos a eles que peçam aos suíços para entrarem em contato conosco), e para avaliarmos a
possibilidade de iniciar a discussão das cláusulas do acordo de leniência (acho que, por enquanto, pelo menos
até a próxima reunião, não será possível)
20:30:41 Welter Prr  Chego as 9, salvo alguma intempérie
20:46:41  Pessoal, amanhã não vou poder participar. A VTC da PRRJ já estava reservada
por outros colegas.
20:46:48  Na próxima, estarei.

31 AUG 16
10:04:26 Sergio Bruno Mpdft Pessoal, então não vamos precisar de videoconferência, certo?
10:07:03 Roberson MPF  Pedimos em Cwb, SB
10:07:18 Carol PGR  vixe, então eu ver aqui
10:07:57 Sergio Bruno Mpdft Pedimos aqui
10:09:29  Pessoal, seremos muito cobrados hoje sobre os próximos passos do calendário.
O que vamos antecipar pra eles sobre o nosso cronograma. Algumas coisas, por questões estratégicas, devem
ficar entre nós.
10:23:58 Welter Prr  Ja estamos na sala
10:25:14 Carol PGR  estamos descendo
10:25:56 Roberson MPF  Concordo. Tvz fosse até o caso de mantermos o padrão de só adiantarmos a
pauta da próxima reunião (Oitiva de Emilio).
11:07:37 Carol PGR  Pessoal, podemos fechar outra entrevista com MO na prox seg e terc e o Emilio
na quinta ou sexta?
11:15:13 Roberson MPF  Vcs acham que seria produtivo dois dias seguidos para MO?
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11:15:53  Para otimizar não daria para fazer MO na segunda e na Emilio na terça?
11:17:37 Carol PGR  Robinho, o ponto é que na última entrevista não deu P ele abordar todos os
temas. Agora ele trouxe mais anexos. Vamos ter q abordar assuntos não ventilados ainda
11:17:50  Meu receio Eh deixarmos um dia e não ser suficiente
11:18:27 Roberson MPF  É vero. Tá certo que na última vez foi meio dia, em vdd da contenção da manhã
11:18:28 Carol PGR  O acordo dele, na minha visão, ainda não tá valendo a pena. Melhorou mas ainda
falta muito
11:20:56 Julio Noronha  Carol, conversei com o Welter aqui: de repente, ouvimos o Emílio na segunda (a
partir de umas 11h) - como a tendência é ele vir muito longe do q é preciso, talvez algumas horas para
mostrar a real sejam suficientes num primeiro encontro
11:21:09  E, então, poderíamos ficar com a terça toda para o MO
11:21:35  E teríamos ainda, como opção para prosseguir mais, usar a sexta, caso
necessário
11:21:47 Carol PGR  Julio, meu receio Eh um dia não ser suficiente P MO
11:22:17  e acho tb que Janot vai querer Emilio aqui
11:22:27  Em Bsb
11:22:30  Já que ele não está com limitações
11:22:45 Julio Noronha  Se vamos apresentar pontos de possível melhora para ele, ele vai precisar de
tempo para escrever os novos anexos (e, talvez, tenhamos q ter um terceiro encontro)
11:23:19  Podemos ir para BSB e voltar depois para CWB, se for o caso
11:23:41 Carol PGR  Não descarto uma terceira. Meu ponto Eh se haverá tempo inclusive P expor os
pontos faltantes diretamente com MO
11:24:17 Julio Noronha  Talvez, neste próximo encontro com MO, podemos focar naqueles anexos q
precisam de fato melhorar (confesso q ainda não vi os últimos anexos, e não sei se são todos 😁 )
11:24:20 Carol PGR  As omissões devem ser tratadas diretamente com ele P gente já sentir o buraco
11:25:19 Julio Noronha  Concordo! Minha dúvida é se com um dia já não conseguiríamos tratar de tudo
ou se precisaríamos de dois
11:25:32 Sergio Bruno Mpdft Eu acho que o MO poderia ser segunda e terça. Um dia e meio talvez. O Emilio
em bsb seria importante. O Janot leva esse simbolismo muito em conta.
11:25:40 Welter Prr  Pessoal, acho que i Emilio pose ser segunda em Bsb, entao. E fica o Marcelo na
terca, em curitiba
11:26:25  Acho que se fizermos uma boa entrevista resolvemos em um dia
11:28:14 Julio Noronha  SB, se ouvirmos o MO na segunda e na terça, ouviríamos o Emílio na sexta?
11:28:27 Carol PGR  Isso
11:29:04 Julio Noronha  Não seria melhor ouvir o Emílio antes do MO? Se já adiantarmos q não estamos
satisfeitos com os anexos do MO, qdo formos ouvir o Emílio e pressionarmos, não vamos esticar demais a
corda?
11:29:12  Só pensando alto
11:31:15 Carol PGR  Não vejo problema na inversão
11:31:39  Ouvirmos o Emilio aqui na seg ou terc e o MO quinta/sexta
11:31:47  O problema é P feriado aí na quinta
11:33:59  Agora Adriano disse q P ele seria melhor Emilio no final da semana
11:34:08 Sergio Bruno Mpdft Acho q a ordem não importa muito. Mas acho q seria bom separar os dois pra
fazer com calma. Um deles no inicio da semana e outro no fim.
11:36:59 Julio Noronha  Welter lembrou aqui algo interessante: ouvir o Emílio antes permite que, se ele
jogar no colo do MO (como deve jogar) muita responsabilidade, já poderemos confrontar em seguida
11:37:06 Welter Prr  Carol Ouvimos primeiro o Emilio, para ter o contraponto do Mo
11:37:24 Julio Noronha  Quem sabe, então, não ouvimos o Emílio em BSB na segunda
11:37:31  e o MO na sexta
11:37:53  De repente, se vcs puderem chegar na noite de quinta, começamos sexta cedo e
aproveitamos o máximo o dia
11:38:21 Welter Prr  Comcordo com o disse o Julio Segunda o Emilio em BSB e na sexta o MO. Como
é a sgunda oitiva, podemos começar cedo e vencemos num dia so
11:38:44 Sergio Bruno Mpdft Bem lembrado. Pode ser uma boa.
11:39:19 Carol PGR  Beleza
11:39:48 Welter Prr  Ficamos segunda e sexta? EO e depois MO?
11:40:43 Carol PGR  Por mim OK
11:40:53 Julio Noronha  Por mim OK tb
11:44:59 Sergio Bruno Mpdft �
11:45:47  🗿vai chiar. Vamos fundamentar explicitando as razoes da ordem?
11:46:30 Carol PGR  Acho que podemos dizer que essa ordem Eh importante P evitar retrabalho
11:46:39 Welter Prr  Isso
11:50:32 Sergio Bruno Mpdft 
11:50:47  Entregue aqui explicando providencias em relação ao Mywebday. ⬆ 
12:30:34 Welter Prr  Fica, entao, Emilio na segunda, as 14, MO na sexta, as 9
14:45:42 Sergio Bruno Mpdft Isso:
14:46:00  
14:46:06  Segunda ⬆ 
14:46:19  
14:46:34  Sexta ⬆ 
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14:47:05  Todos acompanhados de:
14:47:13 Athayde  kkkk
14:47:14 Sergio Bruno Mpdft 
14:47:28 Julio Noronha  kkkkkkkk
14:47:29 Laura Tessler  hahahah
15:29:40 Paulo  Pessoal, reunião com o FBI hj: 1. Mywebday: pedimos para verificarem se o FBI
tem expertise para quebrar, considerando o fornecimento de uma chave e a ausência dos arquivos pdf e
imagem, e caso contrário se tem algum hacker par aindicar, a ser pago pela ODE; 2. Eles perguntaram sobre
um Angel Rondon Rijo, operador de propina na República Dominicana com negócios no Brasil. Fizemos toda a
explicação de confidencialidade etc, mas fiquei de passar se nós tínhamos alguma informação além da que
eles têm lá. Temos algo sobre esse cidadão, não é? Alguém me ajuda a achar?
16:04:40 Sergio Bruno Mpdft Paulo, o Janot teve com o pessoal da Embaixada dos EUA na semana passada e
parece q comentou sobre esse fato, sem entrar em detalhes. Ou seja, sobre a possibilidade de nos ajudarem.
Agora o pessoal da embaixada contactou o Carlos Bruno da SCI perguntando mais detalhes e se colocando á
disposição pra ajudar. Falei pro CB que a principio o caso estava bem encaminhado, mas que ia verificar com
vcs. Então indago se há algo que valha a pena pedir ou melhor manter apenas o canal de que já dispomos
com os EUA.
16:08:39 Paulo  Não sabia... Mas o canal com o FBI é com certeza muito mais direto do que o
canal da embaixada. O FBI tb já tem conhecimento total das investigações, enquanto a embaixada não teria.
De minha parte acho útil manter os dois canais
16:13:27  A embaixada tem um adido do FBI. Será que não é com ele a conversa?
16:14:49 Paulo  A nossa foi sim com o adido, porém o que fica em SP. O mesmo que acompanha
o caso LJ
16:16:55  Eles devem estar em sintonia. Acho que não deve ter risco de duplicação, não.
16:50:17 Welter Prr  Eu falei com o adido também. Ele compreendeu o problema, só acha complicado
resolver.
16:53:21  Pessoal, Os arquivos de hoje estão na pasta L:\CRIME\Deltan\FT-
procuradores\Acordos em negociação ou extra sigilosos\ODEBRECHT\termo + anexos\Relatos entregues ao
MPF em 31-08.2016
18:02:47  Pessoal A SR vai fechar na sexta-feira, dia 9, pois vão detetizar o prédio no meio
do feriado (serviço público é eficiente!). Vamos ter que fazer a oitiva do MO outro dia. A semana seguinte está
meio cheia para nós, então sugiro que seja o Emilio na segunda, dia 5, e o MO na terça, dia 6. Fica meio
apertado, mas acho que pode ser. O que vocês acham?
18:03:18 Sergio Bruno Mpdft O que digo ao Carlos Bruno? Que já estamos em contato, obrigado. Ou peço
pro CB aprofundar o contato recebido, pe
18:04:37 Welter Prr  Sérgio e Carol, voces concordam com a mudança do calendário?
18:04:58 Sergio Bruno Mpdft Por mim ok, acho que não tem outro jeito.
18:11:34  Aliás. na segunda e terça o que estaremos fazendo não deixa de ser um tipo de
detetização 😄
18:13:08 Welter Prr  rsss
18:13:52  eu sugeri à PF que na sexta-feira não esqueça de dedetizar a carceragem
também. kkk
19:42:51 Carol PGR  Eu peguei um resto de férias e agendei uma viagem entre dom e quarta.
Infelizmente não terei o prazer de dialogar com MO 😔😔😔. Mas tudo bem. Vou elaborar minhas críticas em
relação a ele e mando P vcs
19:57:45  Pessoal, na segunda acho que não consigo ir a Brasília, mas na terça creio que
consigo ir a CWB.
20:32:27 Welter Prr  E se fizermos tudo em Curitiba?
21:25:03 Carol PGR  Sb vera com Janot, mas acho meio difícil ele abrir mão de ser aqui

1 SEP 16
09:14:17 Paulo  Eu falo com CB p coordenar
12:08:53 Sergio Bruno Mpdft Janot topou. Tudo em CWB
12:13:40  O Emilio fica pras 14:30? Pode ser? pra dar tempo de chegar.
12:15:11 Roberson MPF  Fechado
17:24:23 Orlando SP  Pessoal, eis o questionamento de Stefan:
17:24:26  Dear all Your names were given to me from the new defense lawyer of ODE in
Switzerland as the responsible prosecutors for the negotiations with ODE in Brazil. We in Switzerland are
waiting for your advice/propositions of how to proceed in the ongoing negotiations in the three countries
involved. It is clear for us that you will have to take the lead in the trilateral talks which also means to set the
time lines and the main topics and also to decide about the needs of bi- or trilateral talks and meetings in
Brazil, the US or even in Switzerland. Considering the future need of direct talks I was wondering if anyone of
you will attend the SEC Foreign Bribery and Corruption Conference held in Washington DC from Oct. 31 until
Nov. 3 (see attached). If yes This could also be a possible date for meetings between you, us and our US
colleagues in Washington DC. Looking forward to hear from you and to get to know about how we can support
the best way and hopefully to get from you some kind of a time line with the planned milestones. Best Stefan
17:26:12 Paulo  Nós fomos convidados a palestrar nesse evento, mas é no dia do ENPR...
17:42:28 Carol PGR  Acho que o Stefan participou da nossa última reunião da ODE..rs
17:43:06  Seria excelente se marcassemos um encontro e ajustassemos os ponteiros com
eles e os americanos
17:45:30 Sergio Bruno Mpdft A Laura não vai nesse evento?
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17:45:52 Laura Tessler  não...o que eu vou é outro
17:46:05  nessa data estarei no ENPR!!!
17:46:22 Sergio Bruno Mpdft Que pena
17:46:45 Carol PGR  vcs estão muito chiques, trocando EUA pelo mar do NE..rs
19:18:04  Eu fui convidado a palestrar lá.
19:18:16  E não vou ao ENPR.

2 SEP 16
17:08:40 Sergio Bruno Mpdft 
17:08:55  
17:09:05  Para conhecimento ⬆ 
17:09:23  Tem esse tema nos anexos?
17:09:38 Paulo  ele tá doido atrás disso, já me perguntou dez vezes
17:09:42  tb perguntou ao vlad
17:09:53  tenho dito que não tem acordo por ora
17:10:49 Roberson MPF  Ele nos oficiou também. Identico teor. Ainda não respondemos
17:57:25 Sergio Bruno Mpdft Acho que não tem como responder. Acho que é ciência e ficar atento ao tema.
18:07:50 Roberson MPF  👍👍
18:35:10 Sergio Bruno Mpdft Vão anotando:
18:35:22  
22:04:20 Carol PGR  A colega foi bem mais gente boa que Ivan
22:05:20  Acho que li sim anexo sobre o tema de Ivan. Ele não é moleza, ainda bem que
PG se dá bem com ele

5 SEP 16
09:36:44 Roberson MPF  People, a Elaine pergunta se Emilio poderia descer com o carro na portaria. O
que acham?
09:36:58  Digo na garagem
09:39:03 Sergio Bruno Mpdft A princípio não veria problema. Mas se tratando dele, pessoa acostumada a
privilégios, entrar pela portaria não deixa de ser pedagógico.
09:39:40  Mas vcs q sabem. Não me oponho.
09:44:37  Voto na portaria.
09:44:46  Qual a justificativa?
09:45:11  O máximo que podemos fazer é ver se não há jornalistas lá.
09:45:31  Isso seria razoável.
09:45:49 Sergio Bruno Mpdft E dar um óculos escuros e chapéu....😎
09:46:26  Máscara de carnaval. E de colombina... 😂
10:29:17 Roberson MPF  Risco de exposição à imprensa
10:32:13  Não gosto tb da ideia de tratamento diferenciado. Considerando esse risco
contudo, e a retração que poderia gerar, to achando que não vale a pena correr o risco
10:42:06 Welter Prr  Nao me oponho ao csrro entrar na garagem. Podemos justificar no sigilo do
procedimento.
10:42:34  Ja recebemos outras pessoas que pediram e ingressaram pela garagem
10:43:18  Considerando que por vezes jornalistas ficam de plantão, brincadeiras à parte,
pode ser.
10:45:38 Julio Noronha  Tb não me oponho
10:48:45 Welter Prr  Alias, vai ser aqui, ou na sede?
10:49:27 Julio Noronha  Acho melhor na sede, 5 andar
10:49:48 Welter Prr  Ok
10:51:24  E voces chegam q horas? Nao se trabalha mais?
11:56:40  Miller e SB, vem para o almoço?
11:56:58  Só amanhã?
11:57:11 Sergio Bruno Mpdft Desembarcando agora.
11:58:01 Welter Prr  te esperamos, entao
11:59:34 Sergio Bruno Mpdft Blz. Se a fome apertar, podem ir na frente.
11:59:45 Welter Prr  ok
12:39:55 Sergio Bruno Mpdft Chegando.
12:40:56  Já almoçaram?
12:42:16 Welter Prr  Estamos no zaf
12:42:25 Sergio Bruno Mpdft Ok
12:42:32 Welter Prr  Sabe onde fica?
19:02:09  em alguns assuntos ele começa a suar
19:21:18 Julio Noronha  Verdade
19:27:02 Welter Prr  acho que este ponto quem decidiu foi o cara de branco, ao lado do Emilio

6 SEP 16
09:30:25  Miller Ta chegando?
09:37:39 Roberson MPF  A caminho. Vou atrasar. Mandem ver aí
14:22:34 Sergio Bruno Mpdft O Feldens não foi advogado do Duda?
14:22:42  No mensalão
14:23:15 Welter Prr  Foi
14:23:42 Sergio Bruno Mpdft Saia justa
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14:24:36 Welter Prr  Fato é outro, mas esta no limite
14:24:46 Sergio Bruno Mpdft Se ele ainda for advogado, vai dar conflito
14:25:18 Welter Prr  Consegues ver isso no stf?
14:25:55 Sergio Bruno Mpdft Ele tá vendo q Duda vai se fuder. O q fara?
14:26:05  Vou checar
14:28:27 Welter Prr  Pode se fuder junto
14:39:24 Paulo  Não sei do q estão falando
14:39:57  Mas o próprio madruga levantou a possibilidade de conflito entre as consultorias
que prestam p ode e qg
14:40:09  Então acho q seria tranquilo conversar se vcs virem conflito
15:39:43 Roberson MPF  Acho que seria o caso de encerrarmos hj
15:40:01  A msg subliminar será bem importante
15:42:52  De qq forma precisaremos de uma outra entrevista
15:42:55 Sergio Bruno Mpdft Ele me falou isso la fora. E avisei q era inapropriado
15:43:05  Vcs q sabem
15:49:38 Welter Prr  O Luciano quis cantar de galo na frente do cliente
15:53:01 Athayde  Isso
16:02:47 Welter Prr  O MO de vitima do esquema não dá para engolir. Esse ponto ele tem que rever
17:09:54  Pessoal Acabou melhor?
17:10:36  Ou teve mais um piti do luciano?
17:16:20 Julio Noronha  Saímos da sala para conversar e decidimos interromper. Ele e Debora saíram da
sala e tentaram nos parar para conversar, mas voltamos para sala e falamos que por hoje iríamos encerrar.
17:17:18  Antes, aliás, o MO se revelou e apontou o dedo para o Adriano e para o Theo
dizendo q eles haviam dito q ele, MO, teria prioridade
17:18:03  No final, Luciano e Débora saíram e conversamos com Adriano, Elaine, Theo e
Monica, q tb acharam absurda, fora da linha a situação.
17:18:32  Combinamos q a próxima semana será de "trabalho interno" nosso para, na
seguinte, tratarmos com eles a respeito da nossa análise
17:24:12 Sergio Bruno Mpdft Ele disse que "Seu Maia e Seu Théo ia se ver com ele!" Foi nesse nível
17:25:13 Laura Tessler  Legal!!! Queria ter visto o barraco!!!🙈🙈
17:27:53 Sergio Bruno Mpdft Foi uma 💩 geral. O Feldens conseguiu cagar tudo com uma competência
jamais vista.
18:12:58 Welter Prr  Juntaram dois cães que só sabem latir, LF e MO, so podia dar nisso
18:20:39 Sergio Bruno Mpdft Advogado da ODE (gordinho de óculos) aqui no voo. Juca oas tmb.
18:23:09  Ele veio contemporizar, dizendo que "ele" estava num mau dia, etc. Eu falei q
foi chato, q a ideia não é essa, q ele mandou mal, etc. Achei q estava falando do Feldens, mas era do MO.😂
18:23:31 Athayde  kkkkk
18:23:45 Welter Prr  O cara é pago p fazer merda
21:44:06 Julio Noronha  http://m.oantagonista.com/posts/mo-negocia-pena
21:45:32 Roberson MPF  Tempo dois dos advs?
22:37:30 Sergio Bruno Mpdft Caramba! Surreal essa nota.
22:55:46 Orlando SP  Mas foi esse o motivo da desavença?
22:55:57  O antagonista acerto?
23:16:51 Julio Noronha  O Feldens "exigiu" um calendário, demandou prioridade ao MO e estimulou a
insurgência do MO contra os advs Q já estavam na mesa. Um desastre
23:18:33  Nada... Não falamos qq coisa concreta sobre as penas; somente Q a fase agora
eh de análise interna dos anexos definitivos
23:55:20 Orlando SP  Desastre!!!

7 SEP 16
00:22:35 Roberson MPF  Demais da conta
00:33:18 Sergio Bruno Mpdft Resumo da Ópera: o Feldens é um fanfarrão. E o MO é quem a gente achava
que era (agora vimos em primeira mão).
00:54:43 Welter Prr  Lamentavel a nota O Luciano mostra a que veio: só fazer barulho. A diferença é
que o cliente dele forme na chave e ele em casa.
00:57:50  Vale também para avaliar o antagonista. Publica o sue tem interesse, mas
possivelmente o que pagam

12 SEP 16
11:54:15  Pessoal Alguem da Ode tentou contato nesses dias, depois da confusão, para
tentar colocar panos quentes?
12:11:23  Luciano Feldens veio à PRRJ para cuidar de Carioca e puxou assunto. Eu disse
que não sabia de muita coisa, já que não tinha ido, e sugeri que não era a melhor pessoa para conversar. Ele
entendeu.
12:11:40  A propósito: quando é a próxima?
12:14:00 Welter Prr  Quinta e sexta vamos conversar entre nos em Curitiba, para fechar os nomes
que ficam dentro ou fora. Era bem se tu pudesse ir
12:14:31  ja que tambem participaste das oitivas e conhece bem a Ode
12:40:37  Blz. Vou pedir.
13:44:57 Carol PGR  MM, eu e SB vamos chegar na quarta a noite para começarmos cedo na quinta
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16:25:14 Sergio Bruno Mpdft Pessoal, seria bom estabelecermos uma metodologia de como faremos a
separação dessa primeira leva de colaboradores antes de quinta-feira. Do contrário corremos o risco de gastar
grande parte do dia definindo isso.
16:30:47  Uma primeira coisa que podemos definir é qual o universo que iremos
trabalhar. Os 50 entrevistados? Ou estes e os 70? Acho que o ideal seriam nos atermos aos 50. O ideal seria
discutirmos um a um entre nós todos, mas não sei se teremos tempo. Se formos dividir esses 50 entre nós,
num sistema de relator e revisor, seria bom tentarmos direcionar a distribuição para aqueles que participaram
da entrevista do respectivo colaborador.
16:37:24 Julio Noronha  Acho q poderíamos ficar com os 50 entrevistados e dividir no sistema de relator e
revisor
18:59:31 Carol PGR  Concordo, Julio. Mas acho que devemos colocar na relatoria/revisão pelo menos
um que tenha participado da entrevista, que julgo bem mais relevante que o relato contido no anexo. Tb acho
que devemos começar discutindo "de cima pra baixo" por ordem de relevância na empresa. Acho que ajudaria
muito de compartilhássemos aqui as anotações feitas nas entrevistas, salvo engano Julio tinha uma super
mega planilha que contemplava todos os anexos dos colaboradores
19:09:19 Sergio Bruno Mpdft Eu tava conversando com o Welter aqui e talvez seja difícil definir as relatorias.
Alguém vai ficar com muita coisa pra ler. O que vcs acham de fazermos uma primeira rodada com todos nós
juntos e passarmos os nomes de consenso. Ou seja, aqueles que estão muito bons. Cada um leva os que acha
que estariam enquadrados nessa categoria e separamos já esses. Depois desceríamos uma camada, para
aqueles que estão bonzinhos e discutiríamos com várias visões. O resto a gente divide entre nós para cada
um relatar.
19:10:13 Carol PGR  Boa!
19:23:46 Paulo  Senhor Procurador da República, boa tarde! Cumprimentando-o, refiro-me à
reunião ocorrida nesse órgão no dia 29/08/2016, com o Secretário Executivo desta CGU, para, na qualidade
de coordenador da Comissão de Negociação, informar a Vossa Excelência que as tratativas com a empresa
Construtora Norberto Odebrecht não estão avançando, em razão da recusa da empresa em prestar
informações e provas dos ilícitos praticados, sob o argumento de que estaria impossibilitada de colaborar com
esta Comissão, enquanto estiver em processo de negociação com esse Parquet Federal. Nesse sentido, a
Comissão pretende apresentar relatório com proposta de encerramento das negociações, diante da ausência
de colaboração efetiva da empresa. Contudo, antes da adoção dessa medida, consulto Vossa Excelência se o
encerramento das negociações em trâmite nesta Pasta trará algum prejuízo aos procedimentos que estão em
curso nesse Parquet Federal. Atenciosamente, André Luiz Silva Lopes Corregedor-Adjunto da Área Econômica
Corregedoria-Geral da União
19:23:54  eles já sabem a resposta, mas agora querem por escrito...

13 SEP 16
15:28:14  caros, neste caso vou sugerir por escrito que a CGU não encerre negociação
15:30:09  mais uma vez, é algo que podemos tomar como crédito junto à empresa
15:44:42 Sergio Bruno Mpdft 👍

14 SEP 16
18:34:12 Welter Prr  Sergio e Carol Chegam que horas?
18:37:51 Sergio Bruno Mpdft 22h
18:46:42 Welter Prr  Beleza. Amanha dez horas, entao, aqui na ft. Boa viagem
18:46:53 Carol PGR  Até amanhã

15 SEP 16
10:01:32 Sergio Bruno Mpdft Chegamos!
10:09:54 Orlando SP  Onde será esta reunião ?
10:10:38 Sergio Bruno Mpdft Estamos na sua sala. Te esperando pra tomar um café! 😉
10:11:46 Roberson MPF  Vou atrasar um pouco
10:15:35 Orlando SP  Mas não tem café!!!!!
10:18:13 Sergio Bruno Mpdft Athayde fez as honras!
12:13:12 Carol PGR  377479.pdf
12:16:46 Paulo  vamos almoçar aí pessoal
16:43:26 Julio Noronha  377850.ods
17:59:49  https://www.buzzfeed.com/alexandrearagao/provas-conviccao-lula-lava-jato?
utm_term=.sn3WJ3Dkn#.fupbEpv0Z
19:51:27  Vamos pedir ao theo os contracheques e bônus?
19:51:45 Roberson MPF  Boa
20:02:08 Welter Prr  Mocada e o Gradin?
20:03:02  Ex presidente da braskem
20:03:05  Nao veio
20:03:25 Sergio Bruno Mpdft Pergunta
20:03:37 Welter Prr  Ok

16 SEP 16
08:11:52 Sergio Bruno Mpdft Bom dia! Msg do Theo: Sergio, bom dia. A proposta de cronograma
apresentada a vcs suscitou uma série de preocupações na empresa, especialmente com relação a posição de
Marcelo no acordo. Volto a SP daqui a pouco e pretendo me reunir na empresa para conversar. Seria muito
importante que conseguíssemos abrir um horário na reunião de vcs para uma conferência telefônica ou
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videoconferência. 14:30, 15 horas? Gostaríamos de ponderar alguns pontos enquanto vcs estão reunidos para
que considerem esses pontos antes de apresentarem uma proposta de cronograma. Abraço Theo
08:14:32 Julio Noronha  Não vejo problema em ouvirmos as preocupações deles (não que precisemos dar
respostas imediatas)
08:27:07 Roberson MPF  Minha leitura. A preocupação deles é justamente de perder a melhor posição de
negociação para eles (MO primeiro). Não vejo problema em ouvi-los tb, mas acho que devemos seguir o
plano. Depois que uma série de executivos estiver com as condições estabelecidas, será bem melhor para
negociarmos com MO
08:31:15 Julio Noronha  Concordo
08:59:06 Carol PGR  Isso
09:09:13 Welter Prr  Tambem concordo. Mas temos que reafirmar que o acordo dele também sai.
temos que cuidar para nao virar o fio. Apertar demais pode significar um caminho mais difícil para nos,
tambem, afinal eles vao trazer as provas e nos vamos ter que ir contra meio classe politica
09:11:30 Sergio Bruno Mpdft Isso. Na verdade ele viria no primeiro grupo, mas fez bobagem. A culpa é dele.
09:11:39 Welter Prr  Exato
09:39:41 Athayde  To atrasado
09:40:14 Welter Prr  Esse povo q nao chega!
10:28:39 Julio Noronha  MM, estamos analisando a situação de cada colaborador aqui. Qual foi a sua
impressão sobre o Henrique Valladares?
11:55:03  Razoável, Julio. É meio "autobiográfico". Mas explicita os pontos de narrativa de
crimes de seus anexos. Esses anexos, aliás, precisavam de várias correções e esclarecimentos, que eu
apontei. Não sei se fizeram. Se quiser me mandar a versão atualizada que eles porventura tenham entregado,
analiso.
12:01:04 Roberson MPF  Caros, Theo está perguntando se a call será possível. Confirmamos as 15hrs?
12:03:59 Julio Noronha  378719.pdf
12:04:20  MM, mandei acima
12:05:22  SB vai responder marcando 16h
12:05:36 Roberson MPF  Blz
12:18:14 Sergio Bruno Mpdft Confirmado. Só falta ver os meios
13:43:06  Pessoal, entrei aqui na reunião com antenor. Daqui a pouco volto.
13:43:43 Welter Prr  ok
13:43:51  Vamos somando os pontos dos demais
13:44:06  aproveita e pergunta p Antenor do Feldens
13:46:23 Sergio Bruno Mpdft Vou falar q vc mandou um bj! 😄
13:50:09  Julio, está em linha com a entrevista. Acho útil: traz Chinaglia, até então fora do
radar, enriquece o caso do Cunha, dá um cacete no Aecio. Eu faria.
13:50:26  Isso em resumo. Tem mais.
17:42:33 Julio Noronha  Show!!! Valeu!
19:02:01 Roberson MPF  Pessoal, confirmada a reunião na próxima terça. 1. Manhã - Reunião geral com
os advs 2. Tarde - Entrevistas rápidas com os seguintes executivos
19:02:03  
19:02:26  Segue a planilha com a análise
19:02:30  379086.ods
21:53:12 Carol PGR  Li no voo de volta os novos anexos de Mo e os acréscimos foram mínimos. Um
ponto já colocado que pode melhorar bastante Eh a conta amigo. Seria muito se ele discorresse sobre as
despesas de lula pagas com recursos dessa conta
21:53:49  Não sei se ele falou sobre isso na entrevista
22:19:41 Julio Noronha  Ele disse que essas despesas de Lula não saiam dessa conta, mas eram
autorizadas diretamente por Emilio

17 SEP 16
08:49:35 Welter Prr  http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/09/em-delacao-premiada-
odebrecht-negocia-anexo-sobre-temer.html
08:50:30  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/09/1814182-odebrecht-tenta-acordo-
simultaneo-no-brasil-e-nos-eua.shtml
10:24:25 Sergio Bruno Mpdft "Segundo a Folha apurou, a Odebrecht tem a expectativa de pagar nos EUA
multa equivalente a cerca de R$ 750 milhões, valor menor do que o que deve ser firmado com as autoridades
brasileiras. Como informado em reportagem de junho da Folha, os procuradores da Lava Jato pretendem
cobrar pelo menos R$ 6 bilhões."

19 SEP 16
10:52:08 Julio Noronha  Bom dia, pessoal! Como temos reunião amanhã, pensei em ganharmos tempo
dividindo os anexos daqueles que serão ouvidos (tendo em vista o que cada um pode agregar naquelas quatro
grandes lacunas: 01 – Caciques; 02 – Criação do sistema; 03 – Encerramento do sistema pós-LJ; 04 –
Obstrução). Serão 7 oitivas: 01 – JOSÉ DE CARVALHO FILHO: 11 páginas 02 – CLAUDIO MELO FILHO: 17
páginas 03 – JOÃO ANTÔNIO PACÍFICO FERREIRA: 97 páginas 04 – BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR:
56 páginas 05 – VALTER LUIS ARRUDA LANA: 7 páginas 06 – JOSÉ AMÉRICO VIEIRA SPINOLA: 22 páginas 07
– ANDRÉ LUIZ CAMPOS REBELLO: 26 páginas Ou seja, temos 236 páginas de anexos. Acredito que a ideia
não é tratar especificamente dos anexos, mas, de forma objetiva apontar as possíveis omissões em relação
àquelas lacunas (a leitura seria para não ficarmos “vendidos” na oitiva). Não sei quem participará ao certo,
mas acredito que, no mínimo, seremos eu, Carol, SB, Robinho (talvez) e Welter (se mais alguém for
participar, melhor ainda!). Assim, pensei na seguinte divisão: 01 – Carol (considerando o levantamento que
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pediu para a SPEA sobre as emendas para o NE): JOSÉ DE CARVALHO FILHO + CLAUDIO MELO FILHO (28
páginas – duas pessoas); 02 – Júlio/Roberson (ainda não sei se Robinho poderá ir): JOÃO ANTÔNIO PACÍFICO
FERREIRA + JOSÉ AMÉRICO VIEIRA SPINOLA (119 páginas – duas pessoas); 03 – SB: BENEDICTO BARBOSA
DA SILVA JUNIOR (56 páginas – uma pessoa); 04 – Welter: VALTER LUIS ARRUDA LANA + ANDRÉ LUIZ
CAMPOS REBELLO (33 páginas – duas pessoas). O que acham?
11:15:04 Carol PGR  acho bom
11:20:04  meninos, vcs já digitalizaram a ultima versão dos anexos de MO?
11:20:41  como foi a receptividade dos advs com o cronograma dito por vcs? Chegaram a
adiantar a questão que vamos entregar as propostas a todos de uma vez
11:24:25 Roberson MPF  Foi bem boa, Carol. Eles agradeceram bastante
11:48:23 Welter Prr  Carol O SB levou o arquivo do MO. Concordo com a divisão tambem
11:56:32  Temos outros pontos que vamos ter que tratar, alem dos critérios de pena, que
eles pediram (prateleiras). Um deles é o anexo do MO que continua ruim; o Outro os vazamentos, que estão
em variados jornais - alguém abriu o verbo; E ainda o recado de melhora geral: acho que pode ser claro em
algumas situações, noutras inespecífico para evitar que eles corram (pmdb et caterva)
12:08:56 Carol PGR  meninos, eu fiz uma análise dos anexos do Pacífico no que toca à nossa
perspectiva e vou passar para vcs
12:50:17  João Pacífico Desde 1991, exerce as funções de Diretor Superintendente da CNO
nas Regiões Norte e Centro-Oeste, sendo que, em relação à Região Norte, até o 2009. Em 1999, assumiu o
mercado do Nordeste (exceto Bahia e Sergipe), sendo responsável pelas regiões Nordeste e Centro-Oeste até
os dias de hoje. Foi ainda responsável pelos Estados da Bahia e de Sergipe no período de 2002 a 2009 . Em
AL, com relação à obra do Canal do Sertão Alagoano, a propina paga teria sido apenas para o gov Teothônio e
para o Min Fernando Bezerra. Não há referência a negociação para liberação de recursos via emendas
parlamentares. Pela pesquisa da SPEA, a CNO recebeu pelo projeto do Canal do Sertão 280.985.834,22.
contudo, no relato de João Pacífico consta o pagamento de propina apenas em relação ao montante recebido
até 09.2014. Não esclarece os pagamentos após isso e como foi negociada a liberação dos recursos via
orçamento. Ele não trata em nenhuma das obras pontuadas sobre emendas parlamentares. Relativo aos
contratos com a DNOCS, fala em propina a Geddel, então ministro da Integração Nacional, mas todas as
referencias são relacionados a informações obtidas de terceiros, inclusive em outras menções a GEDDEL.
Obras mencionadas com pagamento de propina:canal do sertão (AL), centro administrativo do DF, ferrovia
Norte-Sul (VALEC), Pirapama (PE), SUAPE (Cais 5 – PE), Pier Petroleiro (PE), RNEST (PE), Tabuleiros
litorâneos da Parnaíba (DNOCS – PI e CE), sistema Adutor Castanhão (CE), Porto de Itaqui (MA), aeroporto de
Goiânia, BR-101 – DNIT (lote 8 – RN, PB e PE), créditos junto ao gov do MS e MT. Pessoas com prerrogativa
de foro citadas como destinatários de propina: Senador Fernando Bezerra , José Arruda, Agnelo Queiroz,
Tadeu Filippelli, Valdemar Costa Neto, Dep Milton Monti, Eduardo Campos, Geddel Vieira Lima, Henrique
Eduardo Alves, Lúcio Alcantra, Cesar Pinheiro, Marco Antônio Araripe (servidor da PRCE), João Castelo Ribeiro
Gonçalves (EMAP), Carlos Wilson (INFRAERO), Inocêncio Oliveira, Zeca do PT, Blairo Maggi, Delcídio do
Amaral, André Pucinelli, Edson Giroto Autorizou a doação de campanha aos seguintes políticos: Eduardo
Campos; Marconi Perillo; Jarbas Vasconcelos; Sergio Guerra; Bruno Araújo; Garibaldi Alves e Fernando
Bezerra. Refere-se a essas doações de forma extremamento genérica, como se fossem todas lícitas. Ele não
diz se os valores dessas doações foram descontados dos acertos feitos a título de propina com esses políticos
em razão das obras mencionadas; não trata de nenhuma mazela na BA/SE/PA/AM, TO, PB, RN. Pedir a SPEA a
relação de todas as obras da CNO nas regiões norte, nordeste e centro-oeste dos últimos 5 anos para vermos
se há outras além daquelas mencionadas pelo colaborador. Os relatos referentes aos acordos de mercado que
antecederam às obras mencionadas me parecem bons.
12:51:14 Julio Noronha  Show!!! Valeu demais, Carol!!!
13:30:49 Sergio Bruno Mpdft Ta comigo Carol. Concordo com a Divisão
13:48:05 Roberson MPF  Valeu Carol!!
14:37:37 Orlando SP  Pessoal, passei a lista com os nomes dos possíveis nomes para acordo para
Stefan (in off). Segue a resposta dele.
14:37:37  Okay Orlando We are missing some people on the list. I haven't checked them all
but I have the following names in my mind: Fabio Gandolfo Leandro Azevedo Newton de Souza Eduardo
Barbosa Renato Jose Baiardi Aluzio Rebello Araujo Paulo Lacerda de Melo Carlos Mendonca Alves Dias Renato
Antonio Machado Martins (Alvaro Galliez Novis) Any remarks to those names? Best, Stefan
14:38:31  Não perguntei ainda, mas certamente ele conhece esse pessoal por estarem
envolvidos na investigação dele.
14:45:53 Julio Noronha  Fora os 52 da lista de pretensos colaboradores, dentro da lista daqueles cerca de
“70” da zona cinzenta, estão: Fabio Gandolfo Leandro Azevedo Eduardo Barbosa Paulo Lacerda de Melo Não
estão entre os 52 e nem entre os “70”: Newton de Souza (atual CEO) Renato Jose Baiardi Aluzio Rebello
Araujo Carlos Mendonca Alves Dias Renato Antonio Machado Martins Alvaro Galliez Novis
14:48:37 Sergio Bruno Mpdft Meu caro, tudo certo por aí? Olha só, tem um executivo da ODBT, VALTER LANA
o nome, que tá no bojo da negociação. Esse cara foi o representante da ODBT em um esquema feito aqui no
RS, numa grande obra da Prefeitura de POA. Eu o indiciei em 2011. Se ele falar sobre o que ocorreu aqui,
derruba a nata dos empreiteiros locais. O nome do empreendimento é PISA-DMAE (PROGRAMA INTEGRADO
SOCIOAMBIENTAL)
14:48:37  CASO SEJA POSSÍVEL INCLUIR ESSE TEMA, VAI FAZER UM ESTRAGO AQUI
14:49:01  DPF mandou ⬆ 
14:51:41 Laura Tessler  Odebrecht Ambiental!!!!!
14:53:03  O Álvaro Novis nos procurou tempos atrás sobre acordo, mas falou menos do que
já sabíamos sobre ele e sobre os outros...não passou da segunda entrevista
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17:21:15 Welter Prr  Pessoal Analisando os anexos que me couberam, o Andre Luiz Campos fala
praticamente de obras no Panamá, das quais temos pouca ou nenhuma informação. Mas acho que ele tem
que esclarecer a respeito da tramitação de nossos pedidos de cooperação, que não andaram e ainda não
foram respondidos. Já o Valter Lana tem aspectos interessantes, mas precisa esclarecer se a doação para a
Ieda (fato A) tem relação com a obra dos molhes de Rio Grande (referida no anexo de Alessandro Gomes), ou
se é de outro momento. Nesse caso, como ela ajudou (ou disse que ia ajudar). O mesmo quanto ao fato D,
cujo relato contém omissões que a narrativa de Alessandro Gomes esclarece (envolvimento direto do
presidente da Trensurb e ainda de uma outra empreiteira gaucha, a MAC (o dono dessa empresa é cliente
nosso em três ações penais). Tem que esclarecer ainda se a propina para a Paulo Bernardo (nessa obra) tem
relação com a candidatura dela, ou dele, ou se foi só mordida mesmo (o que seria melhor).
17:24:50  E ainda o fato que o SB trouxe, da obra do PISA. Aliás, isso pode ser cobrado do
Alessandro GOmes, também
17:40:39 Paulo  Relatórios necessários para análise da Odebrecht (encaminhar em formato
planilha editável): 1. Relatório de todas as obras que envolveram corrupção/cartel com as seguintes
informações: Orgão/Estatal contratante – Objeto da licitação – Local da Obra - Valor total do Contrato - Valor
total dos aditivos - Valor total do Contrato+Aditivos – Valor total da propina (se houver) – Valor do lucro
declarado na proposta – Percentual do lucro declarado na proposta sobre o valor total do Contrato (sem
aditivos) 2. Relatório de todas as obras, dentre as citadas no relatório anterior, que possuam qualquer
investigação criminal/cível ou ação de improbidade ou de ressarcimento de danos ao erário, com a indicação
do número do processo/procedimento e perante qual órgão se encontra em tramitação.
17:40:56  sugestão CF comigo, para termos uma base de percentuais para distribuição
18:10:33 Carol PGR  PG, quando vc fala em obras, está restringindo o universo da holding à CNO, mas
existem outras várias empresas que se beneficiaram de outra forma do esquema. Esse dado só seria útil à
questão do cartel na área de construção, né?
18:13:18  Fui rever os anexos de MO e continuamos com problemas séries em alguns. É
ridicula a descrição dele dos itens 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4. A questão tb daquela conta vinculada às despesas
de Lula tb está extremamente lacunosa. Diz que os valores eram destinados a ele mas não precisa (salvo em
relação ao terreno do instituto, que depois foi desfeito) um exemplo de uma despesa paga. Pior que fala em
pagamento em espécie. Se na planilha não houver anotação alguma sobre o destinatário final desses
recursos, esse será um anexo quase imprestável (só bravata).
18:14:01  Quanto à reunião de amanhâ, minhas observações sobre os meus pupilos são as
seguintes:
18:14:13 Paulo  boa observação. troquem por contratos!
18:14:50 Carol PGR  1) CLAUDIO FILHO (3ª leva): desde 2004 na função de relações institucionais do
grupo junto ao CN. Nesse período, relata as seguintes medidas legislativas que tiveram pagamento de
propina: - MP 613/13 (REIQ) – 7 milhões para JUCA, EUNÍCIO OLIVEIRA, RENAN – mencionou MO e Carlos
Souza; Dep LÚCIO VIEIRA LIMA, RODRIGO MAIA - MP 627/2013 (lEI 12.973/2014 – 5 milhões para JUCA –
MO aprovou - PRS 72/2010 – guerra dos portos – mencionada Carlos Souza e MO – JUCA recebeu 4 milhões,
que seria destinado a ele e outros senadores (não soube dizer quem eram). R$ 500 mil para Delcídio - R$
10.000 mi para Temer (não está claro o ilícito envolvido). 4 mi foi o Eliseu Padilha quem desenrolou com José
Filho; - Moreira Franco: muito dúbia a menção. Diz que o Benedito Jr. Tratou da solicitação de apoio à
campanha do PMDB e que na reunião foram tratados diversos assuntos de interesse do Grupo (contrato
Galeão). Ele não esclarece porque fez parte dessa reunião. Não precisa a data mas foi antes da eleição de
2014; - Gim Argelo, para campanha de 2010 e 2014. Diz que MO aprovou as doações mas não fala nada em
relação a favores recebidos pelo grupo; - Ciro Nogueira. Dou em 2010 e em 2014 (para diversos políticos do
PP) Lista ainda outros políticos que o colaborador recebeu demanda de apoio financeiro para campanha mas
sem descrição de contrapartida: Duarte Nogueira (2010); arthur maia (2010); Antônio Brito (2010); Inaldo
Leitão (2010); Geddel Vieira (2010 e 2014); Marco maia (2014, autorizado por MO), José Agripino (2014,
autorizado por MO), Jacques Wagner (2006, 2010, com autorização de MO. Fala dos pagamentos a
Juca/Renan mas não esclarece como foi feito efetivamente. Diz que só atuou nos casos de interesse da
Holding e que cada empresa tinha sua própria relação institucional com o CN. Cita diversas vezes que pediu
autorização de MO para fazer os pagamentos. Ele é muito dúbio nas palavras, especialmente na parte que
relata as doações de campanhas sugeridas por ele. Não há qualquer menção a contrapartidas. Ele não tratou
dos episódios relatados por João Pacífico sobre as contraprestações pagas a GEDDEL em razão das obras
(Sistema Adutor Castanhão e Tabuleiros Litorâneos, na época em que era Ministro da integração nacional. Ele
não tratou das emendas parlamentares necessárias à liberação dos recursos para obras da CNO Tb não tratou
do contrato de nafta-petroquímica (BRASKEM), negociado em 2008, que consta no relato da leniência da
BRASKEM como sendo um dos colaboradores que trataria do tema. Os fatos trazidos por ele são todos
posteriores a 2010, embora exerça sua função desde 2004. Matérias envolvendo o legislativo que foram
citadas por MO e não foram objeto do relato do Cláudio: - Projeto PROSUB, dependia de previsão
orçamentária na LOA (2011, 2012 e2013); - Refis da Crise, MP 470/2009, 472/2009 (Lei 12.249/10) (MO só
fala na propina ao executivo) - Lei 12.859/2013 Consta ainda no relato de leniência da Braskem, menção à
Lei 11.196/2005 (CRÉDITO PIS/COFINS) – BRASKEM, que também não foi tratada por Claudio.
18:16:07  2) JOSE FILHO (desde 1989 na função de apoio ao diretor de contratos de NE e
do líder de relações institucionais do grupo.
18:16:09  Relata episódios envolvendo propina com: - ANDERSON DORNELLES: não explica
bem o seu envolvimento nesse episódio, qual era o seu papel; - FLÁVIO DINO: tratou com o Dep, em 2010,
sobre o PL 2279/07 e neste contexto foi solicitado apoio financeiro, mas não sabe se de fato foi pago. Diz
ainda que apresentou o Dep, então governador, ao DS Pacífico para tratar de projeto de Alcantara mas nada
relata sobre ilícito a esse respeito; - PL 3555/2004 (Lei Geral de Seguros). Pag ao ex Dep Moreira Mendes; -
Eliseu Padilha: março de 2014, a pedido de Benedito Jr. , valor aproximado de 4 mi. Não diz a que título foi
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feito esse pag;. No final de 2014, relata outro pagamento de 4 mi ao PMDB, que foi recebido por Eliseu. -
Arlindo Chinaglia: cita que Augusto Roque teria negociado o pagamento de propina referente às tratativas da
obra de Sto. Antônio. O Dep. Em 2014 reclamou a ausência de pagamento e depois que o colaborar falou com
Roque o recurso foi liberado por Roque; - Kátia Abreu. Cita que Mario Amaro que lhe pediu que intermediasse
o pagamento dirigido à Kátia Abreu, mas não esclarece o motivo e é extremamente genérico. Políticos que a
seu pedido receberam doações da companhia. Ele não relata contrapartidas: Mario Negromonte (2010); João
Leão (2010); Colbert Martins (2010). Doações a outros políticos: Jutahy Magalhães (2014) a pedido de
Benedito Jr. Não diz qualquer contrapartida Eunício Oliveira (2013/2014) a pedido de Claudio Filho. Os valores
coincidem mas não afirma a negociação espúria. Romero Jucá: (2010, a pedido de Henrique Valadares); em
2013, a pedido de Claudio Filho. Não deixa clara a vinculação à aprovação da PRS 72 /2010 E MP 627/2013 a
esses pagamentos, menciona de forma genérica. Lucio Vieira Lima: (MP 613/2013), a pedido Cláudio Filho
Ciro Nogueira: após aprovação Benedito Jr e Claudio, em set. 2014 João Bacelar (CPI da Petrobras), a pedido
de Maurício Ferro Problemas: narra pouquíssimos episódios, sendo que nenhum deles relacionado às obras do
NE, não trata de emendas parlamentares, elenca fatos apenas de 2010 pra cá (esta no cargo de 1989), com
pouquíssimas exceções; é muito lacunoso na sua descrição, especialmente quando fala em doações de
campanha;
18:17:25  contratos tb é muito restritivo. A Braskem, por exemplo, obteve vários benefícios
relacionados à legislação, aumento de linha de crédito
18:18:45 Paulo  bom mas aí vai ser difícil que eles avaliem o prejuízo... contratos / outro
benefício rs
18:18:56  podemos discutir com eles, ali é só uma ideia
18:19:16 Carol PGR  vamos pensar numa forma mais ampla
18:19:29  amanha a reunião está marcada para começar que hs?
18:22:07 Welter Prr  consegui o relatorio do IPL que indiciou o Valter Lana. Só que houve declinio para
a justiça estadual e não sei que fim teve
18:32:36  380930.pdf
21:47:37 Carol PGR  Pessoal, e o horário da reunião amanhã pela manhã?
22:12:21 Roberson MPF  Ficou para as 10 com os advs né? Vamos conversar entre nós antes?

20 SEP 16
05:45:22 Welter Prr  Isso. Reuniao previa as 10 para conversar antes
07:20:21 Julio Noronha  Pessoal, bom dia! Seguem os anexos dos nossos "pupilos" com algumas
marcações (além daquelas observações da Carol sobre o Pacífico):
07:20:38  381169.pdf
07:20:38  381170.pdf
08:51:41 Orlando SP  Pessoal, talvez seja bom já colocar na mesa aqueles novos nomes indicados por
Stefan para entrevistas. Resguardar a fonte. Hj ele deve dar mais detalhes do q ele tem em relação a eles
09:29:03 Welter Prr  Ja estamos aqui.
09:41:42 Roberson MPF  A caminho
09:49:39 Welter Prr  Saíram da cama?
09:50:45 Carol PGR  vocês estão precisando ter filhos para acordar cedinho..rs
09:53:37 Julio Noronha  Entrando na garagem da PGR
09:58:57 Welter Prr  Sairam da conchinha?
13:55:37  Voces foram direto p sala?
13:58:36 Julio Noronha  Fomos!
13:58:42  Estamos aqui já
14:21:24  
14:21:47  OK?
14:22:08 Carol PGR  Ok
14:22:45 Roberson MPF  Ótimo
14:23:05 Welter Prr  Ok
15:49:53 Carol PGR  Eu me enganei, ele não foi DS na BA
15:53:22  Ops, tô certa. Ele ficou responsável de 2002 a 2009 pela BA e Se
16:43:20 Orlando SP  Pessoal, Henrique Serrano do Prado Valladares está indicado na leniência da AG
perante o Cade como uma das pessoas envolvidas no crime contra a ordem econômica. Ele está na listagem
em preto, ao lado de MO (n. 50). só para alertar.
16:45:12 Julio Noronha  Ele foi para a faixa verde (está com problemas sérios de saúde e os anexos
parecem que "passam")
16:54:11 Carol PGR  A lista que foi apreendida na casa do Benedito foi a NoBoa?
16:59:08 Julio Noronha  http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2016/03/23/documentos-da-
odebrecht-listam-mais-de-200-politicos-e-valores-recebidos/
17:00:54 Carol PGR  Ele tem q esclarecer cada informação dessa planilha. Acho q isso não está nos
anexos
17:04:26 Julio Noronha  Um anexo sobre a planilha
17:05:07 Carol PGR  Isso
17:45:39 Laura Tessler  Isso...aquela cheia de nomes e codinomes de pessoas com prerrogativa de foro
17:47:28  Segundo o Migliaccio nos explicou: a nata da política tinha contato com o
Benedito. Alexandrino ficava como contato dos políticos de elite do PT

21 SEP 16
09:02:21 Carol PGR  Pessoal, vcs têm a relação de todas as doações por dentro que as empresas do
grupo ODE fizeram nos ultimos 10/15 anos?
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09:05:10  fiquei pensando se não valia a pena pedirmos aos advcs para relacionarem todas
essas doações por empresa do grupo e pedirem a MO e aos LE´s que esclareceçam os motivos/contexto de
cada uma delas. O que acham?
09:31:22 Julio Noronha  Carol, vc pensou em incluir todas as doações, oficiais e não oficiais? Será que
eles aproveitarão para tentar dizer que tudo foi "doação"? De toda forma, acho boa a ideia, para explicarem o
que foi direcionado a cada político que era do contato pessoal de cada LE e DS, na linha dos esclarecimentos
sobre a famosa planilha que pedimos ao Benedito ontem
10:14:17 Carol PGR  Júlio, a princípio, pensei nas doações oficiais porque essas estão mais fáceis de
serem levantadas a curto prazo. Há o risco deles disserem que tudo foi doação, mas aí é importante sabermos
desse discurso agora até para avaliarmos os acordos. Pensei nesse ponto em complementação aos dados
pedidos por PG e CF para leniência e inspirada (rs) na sugestão muito feliz ontem de Robinho para Benedito,
Pacífico e Claudio. Mas analisem aí
10:20:37 Roberson MPF  Eu acho uma boa pedida, Carol. Assim poderemos ter uma ideia geral de
doações e comparar o volume de doações oficiais com pagamentos de propina. Além disso, salvo se eles
disserem o contrário (e o momento é agora para isso), a presunção das doações oficiais será de licitude. É
ótimo que eles já digam tudo que foi doado oficialmente com pagamento de propina.
10:29:55 Carol PGR  Robinho, então vocês pedem isso aos advogados?
10:42:05 Roberson MPF  Pode deixar
12:46:51  O que acham? Creio que esse contato direto com os advs do povo da zona
vermelha pode ser positivo
12:46:51  Dra. Elaine, bom dia. Gostaríamos de apresentar mais uma demanda para
próxima quarta feira. Extremamente importante. Trata-se de uma relação completa com todas as doações
efetuadas pelo grupo Odebrecht (todas as empresas) à políticos no Brasil, com: A) valor; B) data; C)
beneficiário; C) executivo(s) responsáveis por ajustar e autorizar as doações ; D) especificação de a doação
foi plenamente lícita, ou ajustada em pagamento de vantagens indevidas prometidas; E) especificação se as
doações foram deduzidas dos custos de alguma obra ou foram vinculadas de qualquer maneira a alguma obra.
Nos casos em que a doação oficial teve um contexto ilícito, os respectivos responsáveis deverão agregar o
relato detalhado aos seus anexos. Obrigado
12:46:51  Oi Roberson bom dia. Pode deixar, vou passar para empresa. Gostaríamos de um
tempo para conversar sobre os relatos. Na quarta poderíamos por favor ao entregar os relatos fazermos uma
reunião? Os advogados dos 6 da zona vermelha poderiam entregar pessoalmente os relatos com a gente? As
pessoas estão muito preocupadas.
12:49:56 Welter Prr  Essa reunião poderia ser mais a frente, depois da análise dos novis anexos
12:50:01  Novos anecos
12:50:05  Anexos

22 SEP 16
19:01:32 Sergio Bruno Mpdft Sérgio tudo bem? Queria lhe pedir um favor, se fosse possível. Vou passar o dia
amanhã com Hilberto tentando extrair mais coisas para melhorar o relato dele. A única coisa que falaram
sobre ele foi para melhorar com relação a criação e término do sistema e da área dele. Você teria mais
alguma dica? Ele tem alguns problemas médicos, pois fez operações no cérebro e não é tão bom de memória.
Acho que ele é essencial nesse processo para fechar o quebra cabeça, e se ele não fazer parte seria péssimo
tanto para ele como para a empresa. Abs
19:01:57  Pessoal, o que mais vcs acham que eu posso passar pra Elaine?⬆
19:23:17 Julio Noronha  SB, de repente, ele poderia acrescentar tb: (a) detalhar mais o MyWebDay (está
parcialmente descrito); (b) explicar o controle feito por MO e Emílio (a quem e como ele prestava contas - ele
menciona que "controlava o crédito gerencial")
19:26:31 Sergio Bruno Mpdft Beleza, vou pra passar pra Elaine. Se lembrarem de algo, é só mandar.
20:53:32 Orlando SP  SB, para conseguirmos alinhavar com os suíços, todos da ODE tem de declarar
para nós o dinheiro q eles têm lá fora, bem como eventual participação deles em movimentações/transações
internacionais. Se eles querem - e eles querem - que amarremos tudo, inclusive com os suíços
participando/ratificando/respeitando o acordo nosso, eles têm de revelar isso. Abs
21:08:40 Sergio Bruno Mpdft Acho q falamos isso, mas vou reforçar.
21:33:34 Orlando SP  Outra coisa: já definiram como serão as multas individuais? Será baseada no
patrimônio, será única, percentual do dano, proporcional ao crime ou outra forma? Pergunto pq conforme
tiverem definido, será necessário pedir q cada um apresente as 3 últimas DIRPF?
21:36:39 Sergio Bruno Mpdft Ainda não definimos. Mas as declarações (não 3) já foram apresentadas.
21:37:18 Orlando SP  👍👍
21:37:54 Sergio Bruno Mpdft �
22:06:52 Welter Prr  Nos temos as Dirfs e foi pedido que cada informasse o quanto recebeu por fora
22:07:04  Essa pode ser a parte boa

23 SEP 16
07:15:51 Sergio Bruno Mpdft Já reforcei com a Elaine.
09:23:58 Carol PGR  Pessoal, em relação à nossa última demanda aos advs, acho que valeria a pena
esclarecer a eles que inclusive os anexos da turma do grupo 1 precisam ser aperfeiçoados para inserir anexos
relativos às doações autorizados por eles. Não me recordo se há DS nesse grupo, mas é muito provável que
alguém dali tenha sido responsável pela aprovação de doação
10:55:11  Robinho, para evitar jogos de palavras, acho que seria bom esclarecer a Elaine
que esses dados solicitados tb incluem as doações aos partidos e aos comitês financeiros, dentro e fora do
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período eleitoral. Já achamos, p. ex., uma doação da CNO de 11 milhões de reias ao diretório nacional do
PMDB fora do período eleitoral
12:36:36 Roberson MPF  Pode deixar, Carol. Vou especificar ambos os ótimos complementos

24 SEP 16
10:46:33 Laura Tessler  Pessoal, não sei se já discutiram isso, mas acabei de ver que o Moro nos intimou
para manifestação quanto a continuidade do processo ou manutenção da suspensão da ação penal das
operações estruturadas
10:47:51  Ele havia determinado a suspensão por ideia dele mesmo, com a nossa
discordancia. De todo modo, consulto vcs sobre qual seria a melhor postura a adotar...ainda temos bastante
prazo para manifestação
12:09:46 Welter Prr  Laura Vamos esgotar nosso prazo e ver como evolui. Em principio a ação tem
que prosseguir e mesmo com o acordo ser julgada. Mas talvez em umas três semanas tenhamos um
horizonte definitivo quanto a litigiosidade nesse caso
12:23:19 Laura Tessler  👍

26 SEP 16
10:04:01 Orlando SP  Pessoal, vou colocar o acordo do Migliaccio aqui. Talvez o acordo dele seja muito
duro para impor a todos, mas pode servir como parâmetro. Tb pode servir para todos que estiverem na
mesma situação dele, a critério de Vcs. Inseri uma cls no acordo que dispõe que, em caso com a ODE, ele
terá direito aos mesmos benefícios que forem oferecidos a pessoas em situação semelhante a dele. Luiz
Eduardo é uma pessoa que se assemelha a ele em termos de envolvimento. Logo, o acordo da ODE terá
reflexo no dele. Abs
11:43:40 Carol PGR  pessoal, quem de vcs falou com os advs da ODE sobre a operação de hoje para
esclarecer os ruídos causados?
11:44:29 Julio Noronha  Robinho ligou cedo
11:45:20 Carol PGR  obrigada, Júlio.
12:20:37 Roberson MPF  Liguei hj as 7hrs, Carol
17:52:59  Pessoal, podemos conversar com os americanos amanha ou 4a? Eles estão
pedindo uma call há uns 10 dias e nos atualizariam da reunião que ocorreu lá na semana passada
17:54:57 Sergio Bruno Mpdft Chego amanhã por volta de 13h e vou embora no final da tarde de quarta. O
MM chega antes.
18:17:07 Roberson MPF  Podemos marcar na tarde de 4a então?
19:21:27 Sergio Bruno Mpdft Pode sim. Ou então amanhã de manhã, se o MM puder. Não precisa esperar por
mim.
19:21:57 Julio Noronha  Mandamos e-mail sugerindo quarta 15h
19:24:07 Sergio Bruno Mpdft 👍
19:39:43 Roberson MPF  Me ocorreu a segui te ideia agora tb. Vejam se concordam. Que tal pedirmos
todos os glossários de apelidos constantes no drosys? Assim poderemos verificar a procedência de alguns
relatos e ver se gente importante não ficou de fora
19:42:44 Julio Noronha  Acho uma ótima!
19:43:55  É na linha do que tínhamos conversado sobre verificar aquela lacuna ligada aos
"caciques"
19:54:12 Roberson MPF  Isso!
21:13:08 Sergio Bruno Mpdft Ótimo!

27 SEP 16
13:13:47 Julio Noronha  SB e Carol, vcs vão direto para a PF?
13:18:35 Sergio Bruno Mpdft A Carol não veio. Eu pensei em passar aí e ir com vcs. Precisava passar umas
infos pra vcs antes. Mas o voo atrasou e cheguei agora. Acho que umas duas e pouco eu chego aí. Mas se
quiserem ir na frente, sem peoblema.
13:20:50 Julio Noronha  Eu e Robinho já estamos a caminho, pq o Igor pediu para conversar sobre outro
caso antes
13:21:10  Welter e MM estão na FT e iam sair 13:30 de lá
13:23:21 Sergio Bruno Mpdft Blz. Welter e MM, se quiserem ir na frente fiquem a vontade. Se forem, por
favor peçam pro motoristas voltar pra me pegar naFT, blz?
13:29:39  Acho que podemos te esperar. Onde vc esta?
13:31:08 Sergio Bruno Mpdft No onibus
13:31:34  Que pobreza...
13:31:43 Sergio Bruno Mpdft 😂
13:31:56  Já perto do viaduto colorado?
13:32:00 Sergio Bruno Mpdft Aviso qdo chegar
13:32:12  Sei lá
13:35:36 Welter Prr  te esperamos, então
13:36:00  Quando chegar nos avisa que descemos
13:39:24 Sergio Bruno Mpdft Blz
13:41:30  Vcs estão sabendo que o Feldens vai hoje e da equipe de negociação só vai o
Moai?
13:42:58 Welter Prr  sim
13:43:08  e parece que mais dois carregadores de pasta
14:09:44  SB, chegando?
14:10:16 Sergio Bruno Mpdft Chegando. 10min.
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14:18:28  Pessoal to aqui embaixo!
14:18:42  Não tenho o dia todo! 😂
14:18:50 Roberson MPF  Estamos na sala do Pace com Igor
14:18:56  Estão na PF?
14:19:27 Welter Prr  descendo
14:19:29 Sergio Bruno Mpdft Não na FT. O MM e o Welter atrasaram....
14:40:33 Roberson MPF  A reunião será no térreo hj
14:43:37 Welter Prr  Estamos aqui
14:43:52  Vai ser Na sala do plantao?
21:01:27 Julio Noronha  http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,marco-aurelio-concede-liminar-e-
permite-livre-movimentacao-de-bens-de-marcelo-odebrecht,10000078593
21:10:23 Carol PGR  Como foi hoje com Mo?
21:11:26 Sergio Bruno Mpdft Foi bem melhor!
21:11:45  Eu te conto qdo voltar, pode ser?
21:12:03  😄
21:14:25  O Feldens falou 2 coisas: Oi e tchau.
21:14:37 Carol PGR  Engraçadinho!! Contem aí.
21:14:53  Tô vendo que ele assimilou a lição da reunião passada
21:40:13 Welter Prr  Mentira: ele fez uma pergunta, também: "fui bem?"
21:40:34  E aí calou de vez
22:09:01 Sergio Bruno Mpdft Verdade! E eu respondi: nota 10, com louvor.
22:14:01 Carol PGR  Kkkkk

28 SEP 16
08:58:39 Sergio Bruno Mpdft Pessoal a reunião é na FT ou na PR?
09:00:36 Julio Noronha  PR
09:01:00 Athayde  http://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/odebrecht-desvenda-a-
sua-lista-de-apelidos/
09:01:58 Welter Prr  OdeLiks?
09:03:33 Roberson MPF  Ou a info está errada ou eles vazaram. Pq não nos foi dito isso ainda
09:17:51 Carol PGR  qual informação?
09:39:23  Pessoal, algumas ideias sobre rito de veiculação das propostas: 1) propostas com
prazo de validade exíguo - 48 ou, no máximo, 72 horas, condicionadas à celebração de acordo com a
empresa; 2) entrega das propostas o mais possível simultânea; 3) indicação de que há três respostas
possíveis: aceitação, rejeição e contraproposta; é muito importante indicarmos que não aceitaremos pedido
de negociação sem contraproposta (ou essas tratativas terminarão em 2020); 4) em caso de contraproposta
demasiado distanciada dos parâmetros da proposta, poderemos dar uma única oportunidade de readequação,
a ser apresentará em 48 horas, ou poderemos considerar rejeitada a proposta; 5) quando a empresa reclamar
que deixamos gente de fora, precificamos, nessa oportunidade, a inclusão, indicando que, quando nos
sentarmos com ela para negociar a leniência, apresentaremos uma proposta para o statu quo e outra com a
inclusão.
09:56:30 Carol PGR  não entendi bem o item 5. Tem pessoas que ficarão de fora porque são
péssimas, é pior do que ser inútil, o relato delas prejudica nossa tese. Acho que em relação a elas, não vai ter
como fazer. Vão ter que ficar de fora mesmo e com a bunda exposta pelos demais colaboradores...rs
(desculpe o termo mas é a convivência com Rayol..rs). Esse pode ser o caso do Hilberto, do Novis, do Claudio
Filho, do Nogueira, p.ex.,
09:58:00 Welter Prr  Como nem tudo que reluz é ouro, os dados do "amigo" não estão claros. O
Adriano trouxe as informações do sistema Drousys, mas reconheceu que precisam melhorar
09:58:58 Carol PGR  eles precisam melhorar antes de fecharmos o acordo. Depois disso, nada mais
vai melhorar, só piorar..rs
10:01:04  penso que as nossas propostas de premiação só podem ser apresentadas depois
que tivermos esse quadro das provas de corroboração claríssimo. Se eles, apesar das entregas de hoje, ainda
ficarem nos devendo informações/documentos, acho que merece adiar o cronograma para que só
apresentemos nossas propostas depois de sanadas todas as pendências de dados relevantes. Do contrário,
fecharemos o acordo meio que no escuro
10:36:03  O item 5 aborda a intenção provável da empresa de querer incluir todos.
10:36:30  Concordo com isso.
11:10:50 Paulo  caros houve evolução na questão do true crypt? me lembrem por favor, a ode
tem a senha e um dos arquivos (jpg ou pdf?), mas não tem o outro (qual?), é isso?
11:10:56  FBI mandou resposta mas não conclusiva
11:25:14 Welter Prr  Tema senha, mas nenhum dos arquivos (um é pdf, outro uma imagem, talvez
.gif"
12:01:31 Athayde  Pessoal, vamos almocar?
12:06:35 Carol PGR  minha gente, Carlos Bruno avisou a Janot que o FBI fez uma preliminar sobre o
acesso ao sistema e eles colocaram alguns problemas da atuação da empresa
12:06:56  era bom ligar para ele antes da conferência com os americanos
12:21:18 Welter Prr  Quais problemas?
12:54:29 Paulo  É isso q estou falando. Em princípio inconclusivo se não tem os arquivos.
12:59:19 Roberson MPF  O problema é que eles alegam que MAURICIO FERRO destruiu esses arquivos
senha
12:59:49 Carol PGR  Alguém falou com CB?
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13:00:03 Paulo  Eu estou falando Carol
13:00:14 Carol PGR  Então blz
13:00:58 Paulo  Mas queria saber se as providências pela empresa avançaram. Eles não iam
contratar alguém?
13:07:50 Roberson MPF  Vamos perguntar o estágio atual aqui
13:09:29 Welter Prr  O que são "problemas da atuação da empresa"?
13:32:42 Carol PGR  CB não descreveu para Janot quais seriam
13:34:09 Welter Prr  Ele pontuou no tempo? Esses problemas são de agora ou anteriores?
14:34:34 Paulo  a resposta foi a seguinte:
14:34:35  Bom dia a todos. Com respeito a pergunta sobre TrueCrypt e a viabilidade
tecnica de acesso nesta situacao, eu recebi a seguinte resposta de um dos agentes cibernéticos do FBI em
Washington DC: (Já que todo mundo neste email fala inglés muito bem, eu nem vou traduzir a resposta
técnica). Segue de baixo a resposta, e espero que ajude.... With TrueCrypt, you have the option of using a
password and multiple keyfiles to unlock the encrypted volume (just like having multiple keys to unlock a
door). These keyfiles can be any file, like the PDF and JPG files that Odebrecht is using. So when you start up
the TrueCrypt program, it will ask for your password, and then ask you to provide the keyfiles you previously
selected. They may be on the computer you are using, or they could be on a thumb drive. You provide the
keyfiles and then TrueCrypt makes sure they are the same files you specified when you first set everything
up, and then it unlocks the volume for you. So it is a little weird when Odebrecht claims they are unable to
unlock the second and third keys (the PDF file and JPG image). These files should not be ?locked? because
they are acting as the keys themselves. Perhaps we need more clarification. If they stated they no longer
have access to the files (the PDF and JPG image keys), for example they were deleted or can not be found,
then that makes sense, and you would not be able to decrypt anything. If they have copies of those key files
(PDF and JPG) those files should be able to be used as the second and third keys (along with the first key
being the 42-digit password already given to the authorities from Odebrecht) to open up the encrypted
databases, with no further decryption necessary.
14:34:55  ou seja, não entenderam bem mas vou explicar melhor agora
16:25:17 Orlando SP  Em suma, a " estória" da ode faz sentido ( o q não quer dizer q seja verdadeira -
e certamente não é) e não há como abri o arquivo.
16:29:27  Francamente, não dá para acreditar nessa "estorinha" da ode!
16:48:52 Julio Noronha  Prezados, um dos assuntos apresentados pela empresa hoje foi a necessidade de
a Braskem apresentar um comunicado ao mercado. Eles mostraram a minuta e aqui, eu, Robinho, CF e Welter
não vimos problema:
16:49:42  388729.docx
16:50:09  Eles gostariam de publicar o mais rápido possível. Se vcs derem o ok, já
passamos para eles
17:10:41 Paulo  Americanos então ok?

29 SEP 16
08:32:34 Julio Noronha  Bom dia, pessoal! SB, Carol e MM, alguma objeção à Braskem liberar o
comunicado acima ao mercado?
08:49:49  De minha parte, não.
09:08:01 Carol PGR  Se os americanos concordaram?
09:08:06  Por mim, tá ok
09:18:15 Welter Prr  Acho que ja saiu nota assim la
09:47:36 Roberson MPF  Para refletirmos
09:47:36  Roberson bom dia. Vocês já têm o horário da reunião de terça-feira? Gostaríamos
de pedir a proposta de pena em duas vias ok? (Uma para o advogado do colaborador e uma para nós /mesa).
Obrigada
10:05:42  Caros, assunto muito importante
10:06:34  Alguém esqueceu lá?
10:06:34  Cheguei hoje pela manhã e os policiais do plantão tinham entregue um envelope
fechado com um arquivo de aproximadamente 100 folhas com o título "Relatos de Marcelo Odebrecht".
Segundo os policiais quando uma nova equipe entrou na sala para a lavratura de um flagrante, encontrou o
documento sobre a mesa. O envelope lacrado está comigo e depois peço para entregar a vocês em mãos.
Aparentemente ninguém mais viu o documento além dos policiais do plantão que já se assustaram e deram
um jeito de fechar o material em um envelope e nos entregar logo cedo.
10:08:51 Carol PGR  puts
10:08:53  putz
11:10:20 Sergio Bruno Mpdft Devem ter sido os advogados.
11:10:43  Ok
12:13:04 Julio Noronha  Blz! Já avisamos os advogados que não víamos problema, dizendo para obterem
a autorização tb dos americanos e suíços
15:36:59 Carol PGR  Pessoal, estou lendo aqui os novos anexos e não to vendo a relação das doações
feitas pelo grupo. Alguém sabe onde estas informações foram apresentadas
15:37:01  ?
15:38:47 Julio Noronha  Eles "esqueceram"... Ficaram de apresentar na terça
15:41:43 Carol PGR  que bonito
15:41:55  então vamos atrasar o cronograma?
15:42:14  pergunto isso porque sem essas informações, não temos como avaliar de forma
segura os novos anexos.
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15:58:45  no material que SB trouxe não tem os novos anexos de MO. Ele está numa
reunião. Alguém teria para me disponibilizar?
16:05:39 Welter Prr  https://twitter.com/fastft/status/781569116503146496
18:05:22 Julio Noronha  Tb acho q essas infos ajudarão muito, mas penso q não devemos adiar, pois eles
ficaram de entregar mesmo na terça
18:05:50  Acho q fazer o processo andar colocará mais pressão nos executivos para não
perder o bonde
18:06:17  MO ficou de entregar a versão final amanhã
18:06:22  Eles entregaram ontem:
18:06:41  389478.pdf
18:12:40 Roberson MPF  Concordo com o Julio. Eles já entregaram a relação de pagamentos por fora.
Acho que não é irrazoável o argumetno deles de que não conseguiram terminar ainda a relação total de
doações oficiais com especificações, pois acabamos passando essa demanda para eles meio em cima da hora
mesmo
18:56:28 Carol PGR  minha dúvida é se vamos apresentar as propostas de premiação
independemente de analisarmos o conteúdo das informações faltantes.
19:02:26  dei uma olhada em alguns dos anexos novos e não fiquei muito animada. A do
Claudio e do José continuam bem ruins. O do Alexandrino melhorou pouca coisa, ele inseriu mais foto ..rs e
dois fatos novos. O que realmente melhorou foi do Hilberto. O do Benedito não trouxe a questão das doações
oficiais. Não li todos ainda. Mas pude perceber que avançamos muito na questão do início e encerramento das
operações estruturadas mas não avançamos nada em relação ao PMDB e às emendas parlamentares.
19:59:51 Laura Tessler  Já resgatei o envelope
20:34:25 Roberson MPF  Boa, Laurinha
20:59:09 Laura Tessler  Pessoal, dei uma olhada nos anexos do MO. Ele não falou nada das sondas do
pré-sal? Esquema 7 Brasil?
21:20:51 Carol PGR  Laura, me mande aí por favor os anexos novos de MO?
21:21:33 Laura Tessler  Tá em meio físico, Carol! Esses são os que estavam perdidos na PF
21:21:57  Vcs não tem uma via?
21:23:24  Posso digitalizar amanhã na FT
21:24:27 Welter Prr  Os advogados dele vao trazer amanha. A ultima versão que temos é a que esta
na pasta do acordo
21:24:56 Julio Noronha  Carol, se vc quiser posso te mandar a última q temos aqui
23:58:55 Carol PGR  Ah, me desculpem, os novos só virão amanhã. Tinha esquecido

30 SEP 16
11:35:09  Pessoal, eles entregaram o glossário dos nomes que constam na planilha?
11:38:59  http://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2016/06/epoca-negocios-
odebrecht-concentra-82-dos-repasses-do-bndes-no-exterior-em-10-anos.html
12:30:49 Roberson MPF  Sim, Carol. Já te mando
14:58:44 Sergio Bruno Mpdft Pessoal, vcs chegam em BSB que horas?
15:00:31 Carol PGR  a empresa nos entregou a relação de contratos firmados com o Poder Público,
inclusive os financiamentos com o BNDES?
15:05:02 Welter Prr  Sérgio tem como voces fazerem um chamado para fazer a video-conferencia
daqui da PRR?
16:16:19 Roberson MPF  Chegaremos as 10:30, SB
16:16:51  Ainda não Carol. Estamos pensando em mandar uma msg para a Elaine, agora,
com as seguintes pendencias:
16:16:54  a) Relação completa com todas as doações efetuadas pelo grupo Odebrecht
(todas as empresas) à políticos no Brasil, com: A) valor; B) data; C) beneficiário; C) executivo(s)
responsáveis por ajustar e autorizar as doações ; D) especificação de a doação foi plenamente lícita, ou
ajustada em pagamento de vantagens indevidas prometidas; E) especificação se as doações foram deduzidas
dos custos de alguma obra ou foram vinculadas de qualquer maneira a alguma obra. Nos casos em que a
doação oficial teve um contexto ilícito, os respectivos responsáveis deverão agregar o relato detalhado aos
seus anexos. Obrigado b) Relação de doações via Itaipava; c) Glossário da coluna DS/DC; d) Relatos finais
(entre eles: EO, Fadigas, etc.); e) Relação de bônus de executivos (total) e individual; f) Dados solicitados
para o acordo de leniência; g) Esclarecer cores da planilha; h) Indicação da contrapartida específica na
planilha (solicitar ao DS/DC) – para terça-feira 04/10/2016.
16:16:59  O que acham?
16:21:05 Sergio Bruno Mpdft Segunda ou terça?
16:21:12 Roberson MPF  Segunda
16:21:19 Sergio Bruno Mpdft blz
16:21:39 Roberson MPF  Vamos concentrar para fechar todas as propostas, certo?
16:26:02 Sergio Bruno Mpdft Blz. A Carol levantou algumas questões que, penso, serão preliminares à nossa
discussão
16:34:58 Welter Prr  que horas voces pensam começar? Só para pedir a video
16:47:16 Roberson MPF  Acho que valia a pena já começar lá pelas 11hrs. O que acham?
16:47:35  Advs acabaram de entregar vários DOCs pendentes aqui
16:47:40  
17:38:34 Sergio Bruno Mpdft Recebi aqui também.
17:38:50  Elaine está perguntando que horas eles podem vir na terça.
17:41:30 Roberson MPF  Pois é. Tá me perguntando desde cedo tb
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17:41:38  O que acham?
17:42:14  Temos trabalho pra caramba na 2a
17:42:56 Welter Prr  vai ser violento
17:43:32 Julio Noronha  Quem sabe avisamos na segunda o horário de terça?
18:24:02 Sergio Bruno Mpdft Pessoal, o MM tmb vai participar por videoconferência. Que horas podemos
marcar pra começar a transmissão?
18:26:15  Material recebido hoje:⬇
18:27:54  390074.pdf
18:40:34 Roberson MPF  Para dar tempo de chegarmos do aero, que tal começarmos as 11:30?
18:42:34 Sergio Bruno Mpdft Talvez seja melhor então almoçarmos cedo e começar logo após o almoço.
18:44:42 Roberson MPF  É uma boa tbn
18:44:48 Sergio Bruno Mpdft Mas vcs que sabem. Se quiserem almoçar mais tarde tbm pode. Eu encaro qq
coisa, até aquela esfirra gigantesca que vcs me apresentaram na terça 😆
18:44:56 Roberson MPF  Kkkkk
18:44:59  Boa ne?!
18:45:14 Sergio Bruno Mpdft O MM ficou morrendo de vontade....
18:45:36 Roberson MPF  Gostei dessa opção de almocarmos cedo e depois não termos interrupçoes
18:46:15 Sergio Bruno Mpdft Então, que horas começamos?
18:46:36 Roberson MPF  Esfirra e gasosa
18:47:28 Welter Prr  Também prefiro começar cedo, pela uma
18:47:36 Roberson MPF  Boa
18:49:37 Welter Prr  SB podes pedir ao gabinete para marcar com a informatica a video? O pessoal
daqui esta com dificuldade porque nao consegue saber com quem agendar
19:11:25 Carol PGR  Pessoal, o glossário que eles mandaram não está completo. Tem vários apelidos
que não estão traduzidos. Podíamos pedir para eles esclarecerem toda a coluna dos codinomes e informar, nos
casos em que não consta nenhum codinome, quem foi o beneficiário dos respectivos pagamentos. Além disso,
Eh importante a relação de todos os contratos, inclusive financiamentos do BNDES. Não sei se isso foi pedido
P fins de leniencia
19:12:06  Eu topo almoçar mais cedo na segunda. Podemos inclusive levar pijamas pq o dia
vai ser bem longoooo.re
19:12:36 Roberson MPF  Kkkk É vero
19:28:36 Julio Noronha  Boooua!
19:29:03  Kkkkkk será uma semana longa!

3 OCT 16
10:30:38 Carol PGR  pessoal, a videoconferência ficou para hoje ás 13 hs, ok?
10:56:38 Welter Prr  Ok
13:25:35 Sergio Bruno Mpdft MM e Welter já estou a postos?
13:26:12  Não foi possível: a VTC da PRRJ já estava reservada...
13:27:17 Welter Prr  Posso descer? Aqui esta probto
13:27:23  Prontos
13:36:06 Carol PGR  CD vc?
13:36:12  Já estamos na sala
13:41:17  MM, estamos vendo a sala da PRRJ. Será q está ocupada mesmo?
13:45:22 Sergio Bruno Mpdft Ta vazia sala. Deve estar reservada pra vc.
13:47:09  Não está para mim, não. Está para a Cristiane Duque Estrada. Vou ver o que está
havendo.
13:47:16  Mas toquem aí!
15:37:21 Sergio Bruno Mpdft 
17:01:26  391430.pdf
17:01:26  391431.pdf
17:02:54 Welter Prr  Laura na denuncia da Sete, tu colocou o local do crime?
17:03:05  da assinatura dos constratos?
17:03:16 Laura Tessler  não
17:03:26 Welter Prr  achei que nao tinha,
17:03:37  não temos colocado esse dado. valeu
20:36:06 Sergio Bruno Mpdft 391591.pdf
22:20:31 Roberson MPF  391705.ods

4 OCT 16
08:22:29 Sergio Bruno Mpdft 
08:48:51 Carol PGR  Nunca vi tanta ciumeira.
10:03:44 Welter Prr  E ai pessoal? Comecamos?
10:03:54  Ja estou aqui.
10:03:56 Carol PGR  Por enquanto, só eu estou aqui
10:03:56  rs
10:05:41 Welter Prr  Mas fizeram a video para a sala 118
10:05:50  Salvo engano meu
10:06:03 Carol PGR  isso mesmo
10:06:56 Welter Prr  Vou no neu gabinete. Qyando estiverem prontos me avisem.
10:07:07  Vou deixar ligado aqui
10:07:32 Carol PGR  os meninos chegaram agora
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10:08:37 Welter Prr  Estao descendo?
10:12:00 Carol PGR  Já chegamos na 118
10:13:32 Welter Prr  descendo
10:31:43  
10:33:05 Roberson MPF  391926.odt
10:33:07  391927.odt
11:36:31 Sergio Bruno Mpdft I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio,ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos
direitospolíticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do
acréscimopatrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscaisou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sóciomajoritário, pelo prazo de dez anos
11:43:16 Welter Prr  Concordo
13:01:28 Roberson MPF  Pessoal, segue para conferências
13:01:35  392075.odt
13:03:49  392085.odt
13:10:39  
13:11:07  Welter, venha!!
13:35:45 Welter Prr  Ligando o trem
13:39:10  acho que estou ouvindo os advogados reclamar
13:39:44  não vão para a sala?
14:26:54 Roberson MPF  392152.odt
14:27:02  392153.odt
14:37:38 Welter Prr  Valeu
16:44:07  Entregaram os pacotes?
18:05:34 Roberson MPF  Yep!
18:05:49  51 pacotes e duas exclusões
18:07:37 Welter Prr  Beleza pessoal!!
18:07:41  muito choro?
18:09:51 Roberson MPF  Adriano já deu a sua chorada básica
18:11:00 Athayde  Advs q estavam na reunião em CWB foram pra BSB
18:11:23  dizem o pessoal tá apavorado
18:11:38  Praticamente só ficou o Caio aqui
18:17:15 Roberson MPF  Discutiram multa aí?
18:18:08 Athayde  Começamos: eles chegaram com um teto de 3,3 mi.
18:25:32 Deltan  Ou seja, o que tinham oferecido aos americanos
18:25:38  Falamos que pensávamos em 12bi
18:26:03  Eles têm toda uma defesa técnica. Balanço e avaliação técnica de empresa seria
18:26:23  Claro que a projeção é discutível, mas eles dominam a análise de cenário
18:26:42  Vamos tentar alavancar falando de perda das ações das famílias que são donas
(ideia do CF)
18:27:28  Vemos um ambiente difícil para conseguir muito mais do que ofereceram, mas
vamos tentar. Os EUA farão tb avaliação que pode alavancar em algo a negociação
18:27:43  Prox reunião pedimos algo melhor deles
18:27:51  Em paralelo vamos conversar sobre cláusulas
18:30:21  Pessoal, considerem parcelar uma parte do saldo com ancoragem no EBIT deles
(não o EBITDA, porque é complicado ficar ao sabor de depreciação e amortização), ou então no fluxo de
caixa; ou ainda parte num e parte noutro.
18:30:33  Isso tende a neutralizar esse discurso.
19:07:02 Paulo  http://g1.globo.com/politica/blog/matheus-leitao/post/advogados-acertam-
ultimos-detalhes-da-delacao-da-odebrecht.html
19:55:58 Welter Prr  Pessoal E ficou confirmado amanhã, 15h?
19:57:08 Julio Noronha  Pedimos para as contrapropostas de EO e MO chegarem ate 13h para podemos
conversar antes da reunião
19:57:17  Com eles ficou 15h
19:57:42 Roberson MPF  16:00 - Mo
19:57:50  17:30 -EO
19:58:34  No meio tempo decisão do STF sobre prisão em 2o grau
19:58:47  Pode dar uma apimentada
20:11:02  http://www.oantagonista.com/posts/exclusivo-vp-da-odebrecht-entrega-juca
20:11:16  Já tá tirando as manguinhas de fora
20:11:36  Que acham de mandarmos uma msg para os advs falando que esse não é o
caminho
20:11:38  ?
20:12:32 Welter Prr  Acho uma boa providência. Ainda esta sob sigilo.
20:15:04 Roberson MPF  Qual vcs acham que é o melhor teor de msg? Mandar o link e dizer que esse
caminho pode não ter volta? Mandamos para Adriano?
20:19:47 Sergio Bruno Mpdft Achei q entregava Juca, da oas.
20:20:11 Roberson MPF  Achei a msm coisa... Kkkk
20:27:19 Julio Noronha  http://m.oantagonista.com/posts/exclusivo-bruno-araujo-na-delacao-da-
odebrecht
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20:27:49  Acho q devemos mandar msg para o Adriano
20:30:35 Roberson MPF  E aí? Mandamos a msg??
20:30:46 Sergio Bruno Mpdft Manda
20:31:40 Roberson MPF  Msg ou ligar?
20:33:41 Sergio Bruno Mpdft Manda msg
20:34:13 Roberson MPF  Ok
20:37:32 Deltan  Acho que travou meu telegram... essas msgs são de hoje ou de meses atrás??
😂😂😂
20:37:41  Os vazamentos não acabam nca rs
20:38:18 Julio Noronha  Esse cara eh um dos dois que ficaram "de fora" hj
20:38:54 Deltan  Os advogados daqui falaram que foi um esparramo hoje aí
20:38:58  que tá todo mundo descabelando
20:39:14  Vcs estão causando rs
20:39:51  Já tiveram algum feedback oficial?
20:40:04 Julio Noronha  Ainda não
20:40:17  Primeiro amanha 13h
20:44:21 Carol PGR  Mandou a msg, Robinho?
20:44:38 Roberson MPF  Mandei
20:44:56  Adriano ainda não respondeu
20:45:01  Elaine:
20:45:12  O que está acontecendo?
20:45:12  http://m.oantagonista.com/posts/exclusivo-bruno-araujo-na-delacao-da-
odebrecht
20:45:12  http://m.oantagonista.com/posts/exclusivo-vp-da-odebrecht-entrega-juca
20:45:12  Dr. não sei. Desconheço
20:45:12  Seria bom verificar
20:45:12  Vou verificar. Hoje no antagonista teve vários vazamentos.
21:03:52  http://m.oantagonista.com/posts/renan-codinome-justica
21:05:08 Athayde  O cara abriu tudo pro antagonista
21:15:27 Welter Prr  Acho que amanhã os jornais vem recheados de vazamentos
21:41:33 Carol PGR  O cara chutou o balde
22:01:12 Roberson MPF  Resposta do Maia: "Não tenho ideia. Ligarei para o advogado dele." e "Falei com
ele e ele está reunido com os advogados dele. Não está fazendo nenhuma bobagem"
22:01:36  Msg dada. Tomara que em tempo!

5 OCT 16
07:51:19 Welter Prr  http://m.oantagonista.com/posts/a-odebrecht-continua-no-vermelho
09:20:23 Sergio Bruno Mpdft Pessoal, Theo entrou em contato.
09:20:29  Segue msg
09:20:59  Prezado Sergio, tudo bem? Do meu lado a situação está quente. As propostas
caíram como uma bomba. Até um certo ponto é normal. Num processo dessa dimensão, o processo
psicológico é distinto. E nós da mesa, muito pressionados. A expectativa é de uma empresa à beira do
precipício com 80 de seus maiores executivos cumprindo pena. Fiquei até a madrugada tentando começar a
colocar um pouco de racionalidade no processo. Mas precisaremos do bom senso de vcs. Esse processo nunca
correu tanto risco. Ontem os vazamentos ocorreram durante todo o dia. Os inimigos do acordo estão a todo
vapor. Precisamos conversar. Sugiro uma pequena mudança de cronograma. Antes de apresentar
contraproposta do Marcelo e Emilio, seria importante que fizéssemos aquela reunião da equipe de negociação,
que poderia ser até antecipada para às 14, 14:30, se acharem conveniente. Nessa reunião eu levaria Newton
de Souza, pessoa chave para fazer esse processo andar. Vai no ajudar muito, acredite. Após a reunião, vocês
receberiam as contrapropostas de Marcelo e Emilio e haveria as duas reuniões marcadas para as 16 e as
17:30. pessoalmente, estou à disposição a qualquer momento para uma conversa, se achar útil para o
processo. O plano agora é conversar com os diversos advogados para tentar organizar contrapropostas.
Abraço Theo
09:25:39 Carol PGR  Acho que podemos mudar P atende-los das 13 as 14 hs e manteríamos as outras
reuniões as 16 e 17:30. Se vcs puderem, acho que seria ate melhor nos reunirmos ainda pela manhã com
eles P ganharmos tempo P analisar as contrapropostas de MO e EO
09:31:30  Julio, CD sua msg???
09:31:33  Rs
09:34:34 Julio Noronha  Tb acho que podemos atende-los antes. Acho que a mudança no cronograma é
para já testarem alguns limites para oferecerem a melhor (para eles) contraproposta de MO e EO (para os
demais já teriam esse tempo). Se ficarem sem a reunião antes, ficarão mais no escuro para apresentar a
contraproposta, o que colocaria mais pressão, mas acho que atrasaria no final das contas a negociação.
Então, minha sugestão: reunião com eles 13h; entrega de EO e MO 14h; nossa reunião interna 14h-16h; MO
16h; EO 17h
09:34:52  Kkkk To no iPad sem corretor
09:36:54 Welter Prr  Acho que temos que temperar nossa posição, pois também nos interessa o
acordo
09:36:54  Se a nossa proposta for muito pesada, vira uma menos pesada do governo
09:36:54  Caldo de galinha nessa hora. Como à Ode interessa o acordo, pois não fará
acordo la fora sem nosso apoio, as cartas são nossas, mas a corda tem limite de pressão. Não pode estourar
09:36:54  Se puder ser as 14, ou um pouco depois, consigo participar.
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09:41:28 Carol PGR  O problema deve ser nesse horário Eh que vamos ficar muito premidos pelo
tempo P analisarmos as contra propostas de MO e EO. Essa reunião geral Eh mais P ouvirmos eles
09:41:31 Sergio Bruno Mpdft Eu posso, diga o horário.
09:41:49  Posso confirmar esse cronograma?
09:43:48 Carol PGR  Por mim sim
09:45:22 Julio Noronha  Por mim sim
09:46:24 Roberson MPF  Estou de acordo tb
09:51:32 Sergio Bruno Mpdft Então vou propor pra ele. A reunião interna 14-16 seria entre a gente pra
avaliar as propostas de MO e EO?
09:52:10 Roberson MPF  Exato
09:52:17 Sergio Bruno Mpdft Ok
09:52:33 Roberson MPF  É provável que eles venham com uma contraproposta bem baixa
09:52:45  Param MO e EO
09:52:57 Carol PGR  Pois eh, tb acredito
09:53:12 Roberson MPF  E querem essa reunião pra justificar antes
09:53:14 Carol PGR  Precisamos estar bem afinados na reação
09:53:28  P evitar que já digamos Não
09:53:35 Roberson MPF  Exato
09:53:49  Por outro lado isso é péssimo em relação aos outros 49
09:54:05  Que se sentiram a vontade para fazerem contrapropostas baixas tb
09:54:17 Sergio Bruno Mpdft Que horas vcs querem se encontrar agora de manhã?
09:54:32 Carol PGR  Eu já estou a postos 😀😀
09:54:42 Roberson MPF  Que tal almoçarmos juntos 11:30?
09:54:57 Sergio Bruno Mpdft Eu topo
09:55:03 Julio Noronha  Eu topo
09:55:22 Roberson MPF  Boa! Carol e Sb, nos digam onde devemos ir
09:56:40 Sergio Bruno Mpdft Podemos nos encontrar na PGR.
09:57:08 Julio Noronha  Ok
09:57:19 Roberson MPF  Blz!
09:58:28  Vou correndo para aproveitar
09:58:35  
09:59:28  392738.mp4
10:01:15  Se o problema maior para eles for o afastamento da empresa, acho que podemos
pensar em soluções criativas
10:01:32  Da forma como Theo colocou seria esse o maior problema
10:02:41 Carol PGR  Essa questão vai realmente precisar ser reavaliada se toparmos não ter execução
antecipada. Pq aí a meu ver ela perde o sentido. Já que a maioria só teria q deixar a empresa daqui a 10 anos
10:04:58 Roberson MPF  Exatamente
10:16:01 Athayde  Mas isso pode ser previsto na Leniencia, com efeito imediato.
11:30:00 Carol PGR  Boa!
11:30:11  Minha gente, cd vcs?
11:31:36  Tô já saindo P almoçar
11:31:56 Julio Noronha  Estamos a caminho
11:32:07  Encontramos na garagem?
11:32:27 Roberson MPF  Ou no restaurante
11:32:37  Tvz seja melhor já irmos direto pro restaurante
11:32:43  Onde vcs pensaram?
11:33:34 Carol PGR  Não sei, se for P sermos bem breves, pode ser o taioba aqui da PGR
11:33:48 Roberson MPF  Blz! Encontramos vcs lá então
11:41:44 Carol PGR  Já chegaram?
11:42:30  Os americanos podem impor o afastamento no acordo deles, se for combinado. E
é importante lembrar que um acordo mais leve com MO tem belas chances de tomar bola preta no Judiciário.
11:43:02 Carol PGR  Vai tomar bola com certeza
11:43:55 Roberson MPF  Já
11:44:02 Carol PGR  Tô descendo
11:44:08 Roberson MPF  Blz
11:44:21  Esperando aqui na entrada do Taioba
11:48:46 Welter Prr  Esse problema pide ser repassado ao judiciário . Se as penas forem adequadas,
condicionar o inicio da execução para a sentença ou transito em julgado pode não ficar ruim.
11:49:53 Athayde  Se o MO desistir de recuros já interpostos, ele começa a cumprir pena.
11:55:54 Welter Prr  Isso.
12:53:38 Athayde  http://epoca.globo.com/politica/noticia/2016/10/pf-indicia-lula-por-propina-de-r-
20-mi-da-odebrecht-sobrinho.html
13:50:43 Welter Prr  E ai pessoal Muito choro?
14:05:49 Roberson MPF  Até que estão controlados
14:06:16  Em relação ao Paul, ou que acham de pedirmos para ele consolidar novos anexos
antes de apresentar contraposta?
14:13:10 Welter Prr  Que sala? 118?
14:21:29  Ou nemorial?
14:21:38  Memorial?
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16:34:40 Carol PGR  Só consigo pensar na planilha Caju. Temos que pegar isso. Não sei se só Claudio
poderia trazer. MO e EO certamente podem contribuir. Pensando nisso, acho que devemos colocar isso na
mesa de alguma forma, ou pensarmos numa estratégia melhor P cobrarmos esses esclarecimentos
16:35:24  A planilha foi apreendida onde?
16:35:56 Julio Noronha  Email do MO, salvo engano
16:36:24 Roberson MPF  Faz tempo, Carol. Acho que é melhor encaminhar o tema, via Adriano, depois do
empasse e encerramento da reunião. Como uma forma de melhorar um pouco mais as reuniões
16:37:23 Carol PGR  Beleza. Mas aí talvez seja mais valioso criarmos o empasse nos 3,5 P valer mais
trazer a planilha
16:43:17 Julio Noronha  http://m.oantagonista.com/posts/exclusivo-vp-da-odebrecht-entrega-juca
16:46:46 Roberson MPF  Concordo
17:10:15 Carol PGR  Temos que apresentar 3,5
17:12:51 Julio Noronha  Vamos apresentar a contraproposta em bloco?
17:14:08 Carol PGR  Ganhar um pouco de tempo não Eh ruim P nós
17:16:02 Julio Noronha  Concordo. Mas, acho q devemos caminhar para tentar ter um fechamento na
próxima reunião: proposta melhorada, com decisão do STF hj, pode permitir caminhar mais rápido
17:21:50 Sergio Bruno Mpdft Vale colocar o cumprimento antecipado? Ou tumulta?
17:23:19 Julio Noronha  Acho que tumultua
17:30:40 Welter Prr  Tumultua
17:35:28 Sergio Bruno Mpdft Ok. E os 3,5 damos agora ou não?
17:38:47 Welter Prr  To achando que nao. Muito intransigente. Nao foram falar com ele porque nao
quiseram
17:38:53 Carol PGR  Tb acho
17:41:25 Sergio Bruno Mpdft Ok
17:42:27 Welter Prr  Ele esta preso por cautelar
17:42:49  Se sair pro natal nao tem argumento para voltar
17:43:23 Sergio Bruno Mpdft Antes da homologação acho q saída especial difícil
17:43:26 Carol PGR  Pois Eh
17:43:37  Melhor não deixar essa bola levantada
17:47:11 Welter Prr  Se o acordo estiver assinado e protocolado p homologação, o teoria poderia
entender que a prisão não se justifica.
17:47:21  E relaxar
17:47:41  Mas sem protocolar, não tem como
17:49:27  O Teori
18:12:54 Carol PGR  Minha gente, vai depender de quanto será o cumprimento da pena
18:13:07  Quando
18:13:52 Welter Prr  Concordo. Ele pode comecar ao fim de dois anos
18:14:20 Carol PGR  Se ele só for cumprir o acordo depois de sentenciado, ela já vai estar morto
18:14:20  Rs
18:14:30  É essa discussão perde a importância
19:07:38 Welter Prr  Se o valor for grande, acho que da para fechar, ainda q o percentual seja menor
19:08:13 Julio Noronha  Concordo
19:24:09 Welter Prr  Percentual sobre distribuição de lucros acrescido se salário, ou só participação ?
19:24:26  Acho que so participacao?
19:59:36 Carol PGR  
19:59:38  
19:59:44  1 acordo fechado
20:07:10 Sergio Bruno Mpdft 
20:13:55 Deltan  👏👏👏👏👏👏
20:14:01  Parabéns equipe!!
20:15:22 Carol PGR  Pessoal, peloamordedeus não passem P ninguém as fotos

6 OCT 16
00:15:06 Roberson MPF  Caros, conteudo do Pen drive de hoje:
00:15:09  
08:03:08  Roberson bom dia. Benedicto Jr tem um depoimento hoje às10h30 na PF. Está
tentando mudar o depoimento para mais tarde. Caso ele não consiga, pode ser o último da manhã ou no
começo da tarde? Obrigada.
08:03:08  Roberson o advogado do Roberto Cunplido e Paulo boghossian teve que viajar e
volta no fim do dia. Podemos deixá-los para o fim do dia
08:03:08  Ou amanhã? O advogado disse que avisou o Sérgio Bruno ontem, mas esqueceu
de nos avisar. Obrigada
08:03:35  Pedi BJ no início da tarde, ok?
08:03:51 Julio Noronha  Ok
08:04:14 Welter Prr  Blz
08:04:22 Roberson MPF  Em relação aos outros dois disse que definiremos hoje no final da manhã
08:04:45  Podemos chamar mais 3 pela manhã então. O que acham?
08:05:15  Qual era aqueles que você viu que estavam bons, SB?
08:05:27 Sergio Bruno Mpdft Por mim ok. Teve um q disse q ia viajar, mas o sócio ficaria.
08:05:39  Pessoa, smj
08:05:59  Era 0022, pediu 0012
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08:06:21 Roberson MPF  Esse é uma boa msm
08:06:49  Quem ficou com as contrapropostas?
08:07:12 Julio Noronha  O cofre
08:07:15  🙈
08:07:21 Sergio Bruno Mpdft Isso
08:07:29 Roberson MPF  Kkk
08:07:50  Então confirmamos lá hj de manhã e pedimos logo depois, o que acham?
08:07:57 Sergio Bruno Mpdft Melhor
08:08:14 Roberson MPF  👍👍
08:08:25 Julio Noronha  👍
08:14:17 Carol PGR  Robinho, na minha lista tinham 15 P hj pela manhã, daqueles que analisamos
juntos
08:14:23  A lista ficou lá no cofre tb
08:15:09 Julio Noronha  Sugestão, com a consolidação das ideias que discutimos, para o
encaminhamento inicial com aqueles advogados que receberão o "volte até as 16h": 01 – Para cumprimento
das penas no Brasil: a) O tempo de PPL não pode variar muito em relação à proposta inicial e não pode haver
supressão de regime (em todo regime proposto, deve haver pena a cumprir); b) (PARA FALAR DEPOIS)
Aqueles indicados pela empresa, poderão continuar trabalhando na empresa, com as seguintes condições
válidas apenas durante o tempo previsto para o cumprimento das PPL: (i) mudança de cidade de trabalho
(para cortar os “vínculos espúrios”); (ii) proibição de ocupar cargos de direção (LE, DS, DC); (iii) proibição de
recebimento de bônus variáveis; (iv) pagamento de seguro, no montante da multa, depositado em Juízo no
Brasil, para garantir que o executivo não volte a cometer crimes; (v) obrigação de cursar cursos de
reabilitação empresarial. 02 – Para cumprimento das penas no exterior: a) fixação das PPL nos montantes
indicados na proposta inicial, com incremento da multa (de 30 para 40%); b) transferência do processo após
serem denunciados; c) Aqueles indicados pela empresa, poderão continuar trabalhando na empresa, com as
seguintes condições válidas apenas durante o tempo previsto para o cumprimento das PPL: (i) proibição de
ocupar cargos de direção (LE, DS, DC); (ii) proibição de recebimento de bônus variáveis; (iii) pagamento de
seguro, no montante da multa, depositado em Juízo no Brasil, para garantir que o executivo não volte a
cometer crimes; (iv) obrigação de cursar cursos de reabilitação empresarial.
08:15:59  Dr. Adriano, boa noite. Conforme combinado solicitamos: 1. Compareçam na
PGR, às 10:00 hrs, na cobertura do Bloco A, os seguintes advogados: CARLA DOMENICO, GUILHERME SAN
JUAN e PIERPAOLO BOTTINI (somente os advogados) 2. Compareçam na PGR, às 10:15 hrs, na cobertura do
Bloco A, os advogados dos seguintes colaboradores (em sendo possível acompanhados pelos próprios
colaboradores):
08:15:59  
08:16:28 Roberson MPF  Boa!
08:17:53 Carol PGR  Ótimo
08:17:58  Só tenho dúvidas em relação ao seguro (mediante depósito judicial)
08:18:54 Roberson MPF  Cláusula de Reabilitação Ético Empresarial: obrigação dos executivos de
participarem de cursos e palestras reconhecidos na área de ética, compliance, integridade, etc., a razão de
“XX” horas por ano (algo entre 20 e 60 horas), durante o período em que cumpre pena nos regimes
semiaberto e aberto. A escolha do curso/palestra é livre pelo colaborador, desde que de qualidade reconhecida
e nas áreas citadas. Os certificados dos referidos cursos deverão ser semestralmente [ou anualmente?]
apresentados ao MPF para validação.
08:19:08  Sugestão da cláusula pra debatermos
08:19:09 Carol PGR  Acho que poderíamos inserir nos acordos uma cláusula mais simples colocando o
patrimônio do cara como garantia p eventual ressarcimento ao erário caso torne a delinquir
08:19:35 Julio Noronha  Boooa!!!
08:20:07  Uma ótima! Acho q 30 horas e anualmente fica razoável
08:20:33 Carol PGR  Pra mim, ficou ótimo. Acho que podemos propor 20 hs aos DC, 30 aos DSs e 40
aos LEs
08:20:53 Roberson MPF  Ótima ideia de escalonamento
08:21:32  Com escolinha e escalinha para quem pode causar prejuízo por mais tempo e
pode ser ainda emendado "em tempo"
08:22:09  Mas não seria melhor o inverso?
08:22:27  Já que combinamos 20 hrs com o EO
08:23:48 Carol PGR  Mas no caso dele foi diferente pq já está velho e vai já já sair da empresa
08:27:24 Roberson MPF  Tem isso msm
08:58:12 Carol PGR  Rapazes, muito importante sermos bem pontuais hoje pq nossa maratona será
braba
08:58:49 Julio Noronha  👍👍👍
08:59:34 Roberson MPF  👍👍👍
10:03:31 Carol PGR  cd vcs???
10:05:09 Sergio Bruno Mpdft Esse negócio de dividir quarto dá nisso, pessoal acorda tarde 😂
10:05:55 Julio Noronha  Subindo!
10:20:57 Deltan  Prezados, os advogados do Marcelo questionaram de ficar sozinhos + família com
o preso sem presença de policial. Autorizei que ficassem numa sala reservada sem problemas porém não
posso permitir que , não estando vcs , eu deixe um preso completamente desguarnecido. Se os advogados
quiserem falar em absoluto ambiente reservado com o preso estão autorizados desde que seja no parlatório.
Temos um recente caso de tentativa de suicídio na custodia e não podemos abrir guarda para nenhum outro
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questionamento. Foi atendido exatamente o que vcs solicitaram, porém os advogados não gostaram. Informo
aqui pq certamente vai querer destorcer os fatos.
10:22:32  Acho razoável que fiquem sozinhos. Podemos pedir se não estiver funcionando
10:35:40 Welter Prr  Moscardi Tambem acho razoavel que, dadas as circunstancias do momento, a
reuniao possa ser com a família e tambem com a participação dos advogados.
11:03:02 Deltan  Caros, qq necessidade em relação a isso, como conversei com Welter, contem
comigo. Estou a posto
11:03:03  s
11:07:26 Welter Prr  Da para colocar o cara fazendo 6 anos de serviço comunitário
11:21:15 Deltan  Caros, nos casos de vips, é interessante dar uma olhada no arquivamento
noticiado abaixo, em especial o último parágrafo.
11:21:17  http://pgr.clipclipping.com.br/site/ler/noticia/6292159/cliente/19
11:29:24 Welter Prr  Deltan Conseguiu falar com o Moscardi
11:34:50 Januario Paludo  Pela reportagem, acho que dá para concluir que o PT entra como litisconsorte
passivo.
12:57:39 Sergio Bruno Mpdft 5 meses de domiciliar não ta bom não? Aumenta os outros regimes. Essa prova
nova é boa!
13:01:04 Welter Prr  6
13:32:11  Complicada esta questao
13:32:33  A operacoes estruturadas tem mais de 10 anos.
13:32:51  Falar em licitude me parece complicada
13:41:17 Deltan  pessoal, como nao vi os anexos da Odebrecht, só para constar que houve pgto
de propina no FIP HYDRA, envolvendo FI FGTS.
13:44:57 Welter Prr  Pessoal Acho que uma saída por semestre, geral, ja que existem saidas de natal,
pascoa, dia das maes e pais, etc Ja quanto a saida para fazenda, ficam restritas
15:49:01  Essas questões de saúde tem que ficar fora do acordo
15:49:04  fica demais
15:50:38  SB, proxima reunião tem que ser numa sala na papuda.
15:51:27  com vista para uma ala de presos
16:05:27 Sergio Bruno Mpdft Posso providenciar!
16:24:31 Welter Prr  Esse guri é bom. Argumento razoável. So não concordo.
16:33:13 Carol PGR  Essa proposta de liberar P propor HC Eh bem razoável
16:33:36  A questão Eh que essa saída eu queria deixar P propor a MO
16:34:06 Welter Prr  Razoavel nada. Querem soltar o MO
16:38:20  Carol amoleceu o coracao?
16:47:01 Sergio Bruno Mpdft Qdo a Carol vem negociar, ela deixa o coração em casa.
17:16:33  Welter, entenda a frustração da moça!
17:24:07 Carol PGR  Kkkkk
17:25:16 Welter Prr  Essa mulher é uma chata. Ja tive outras discussoes com ela. Nao sabe que
perdeu. Esse é o problema
17:25:37  Se deixar ela vai discutir até amanha
17:29:36 Carol PGR  Se baixarmos a pena vamos subir a multa
17:31:27  Gostei desse adv
17:31:35  😀😀😀
17:31:45  Bora diminuir 6 meses
17:32:35 Sergio Bruno Mpdft Ok
18:01:01 Welter Prr  Se deixar ela vai discutir até amanha
18:13:44 Carol PGR  Essa última frase vou mandar pra Dilma
18:52:25 Welter Prr  ,5 + 0,5 + 3 de prestação
18:52:49  Sendo que no ,5 + ,05 tambem presta
18:53:58  Nao
19:15:45 Carol PGR  Afilhada é f..
19:19:08 Welter Prr  Parece que ele também quer passear com o cachorro
19:25:04 Carol PGR  Kkkkk
19:29:05  Precisamos avançar
19:30:47  Não entendi. Ele não cometeu nenhum crime?
19:43:13  Minha gente, em relação ao jantar, entrem aí no site www.zimbrus.com.br e
escolham o que querer que eu peço
19:46:20  Tem sanduíche e comida normal
19:49:04 Welter Prr  Meus caros Ainda bem que devolvemos as propostas mais longe das nossas. Se
nessas 12 que separamos a conversa ja foi difícil assim...
19:54:11 Carol PGR  Vdd
20:08:48 Welter Prr  
20:54:39 Carol PGR  Minha gente, não tem como tirar o domiciliar
20:58:03 Athayde  http://m.oantagonista.com/posts/exclusivo-marcelo-odebrecht-negocia-licenca-
de-natal
21:09:25 Carol PGR  Ô burrice essa nota
21:22:10 Roberson MPF  394750.ods
21:32:03 Carol PGR  Acho complicado tratarmos diferente pessoas do internacional equivalentes
21:34:31 Welter Prr  Concordo
21:53:31 Sergio Bruno Mpdft �
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22:36:06 Welter Prr  O gordinho nao tira os olhos do sanduiche do Julio. Vai pular a mesa!
22:41:25 Sergio Bruno Mpdft Cara, eu estou quase oferecendo...
22:51:46 Athayde  Nao estou ai, mas ja me solidarizo c o gordinho.. Foda ese negocio de ver o outro
comer sanduiche e ficar so olhando
22:57:42 Welter Prr  Kkkkkkkkkkk
23:01:56 Sergio Bruno Mpdft 😂😂😂

7 OCT 16
08:02:01 Roberson MPF  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/10/1820634-lava-jato-propoe-que-
marcelo-odebrecht-fique-4-anos-preso.shtml
08:02:55  Vazou pra valer!
08:03:11  Mas dá para ver qual será o maior pleito deles. Saída natalina
08:37:05  Saída natalina é uma boa para nós: o cara se sente alívio imediato do ambiente
carcerário e aceita a pena maior.
08:59:47 Carol PGR  tecnicamente não vejo como possamos concordar com isso. Saída temporária é
absolutamente incompatível com preventiva. OU ele precisa estar preso em razão do risco que oferece, ou a
preventiva não é mais necessária e ele poderá ficar livre até o início do cumprimento do acordo
09:06:37  Tinha que mandar isso para Muai. Uma imbecilidade esse vazamento. Eu
particularmente gostei porque agora não teremos como baixar muito sob pena de sermos durante criticados,
inclusive pelo Ministro
09:53:07  os advs já chegaram
09:53:18  venhammm
10:30:43 Welter Prr  A Braskem passou a patrocinar o jornal das 10, da Globonews após a deflagração
da operação contra a Odebrecht.
11:00:17  Alguem sabe quanto representa
11:00:25  50%
11:06:21 Carol PGR  Eh a empresa está omitindo muitos fatos. Janot sabe de alguns relativos ao
judiciário, que não veio nenhum anexo
11:42:46 Welter Prr  Esse cara nao está doente? Vai trabalhar?
11:55:53  Entao nao vem Judiciario nem PF
12:08:08  Restrições profissionais: i) afastamento de funções de direção da ODE pelo prazo
da pena
12:10:14 Carol PGR  Acho que devemos interromper a reunião (após tratarmos dessas questões
gerais) pedir o anexo e marcamos uma outra reunião p batermos o martelo após análise do novo relato,
inclusive com os elementos de corroboração
12:12:43 Welter Prr  Mas tem coisas que ele não trouxe.
12:13:17  Concordo com a interrupção. Mas dois anos, não dá.
12:16:13 Julio Noronha  Concordo com a interrupção
12:26:20 Sergio Bruno Mpdft Concordo com tudo
12:26:55 Welter Prr  Mas se a interrupção for além de hoje, precisa de uma data, ou horizonte, ao
menos. e acho que temos que sinalizar que dois anos é muito pouco
12:27:43 Sergio Bruno Mpdft Exato
12:28:00  Baixar a expectativa é importante
12:28:10 Welter Prr  dar a cenoura dos 3,5?
12:28:12 Sergio Bruno Mpdft Eles já estão dando como certo os dois anos
12:28:38  Eu dei a cacetada na Joana porque eles estavam muito animados
12:29:01  Acho que temos que deixar claro que ainda está longe do que imaginávamos.
12:29:08 Welter Prr  isso
12:29:24  saimo p almoçar?
12:29:30  saimos
12:30:16  Há precedentes, Carol. Baiano e Cerveró.
12:50:01 Welter Prr  ,35
12:50:04  3,5
13:48:25  3 + 3
13:48:34  nao
13:48:48 Sergio Bruno Mpdft 6
13:48:59  ok
13:50:01 Welter Prr  3+3 + saida Natal
13:50:25 Sergio Bruno Mpdft Saida antes da homologação?
13:50:30  Não dá
13:53:49 Welter Prr  Olha a cenora do Miller
13:53:55  cenoura do Miller
13:54:02 Julio Noronha  Estao ancorados nos 2 anos de prisão
13:54:09 Carol PGR  Lkkkkkk
13:54:25 Sergio Bruno Mpdft Lancemos os 3
13:54:32 Julio Noronha  Concordo
13:54:43  Mas, vai fechar em 2,5 assim
13:54:51 Sergio Bruno Mpdft Só se fala nela
13:54:51 Welter Prr  2,10m
13:55:06 Julio Noronha  Podemos mexer nos regimes tb, como ele fez
13:57:26 Welter Prr  vamos coinversar?
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14:18:54  2a 6m
14:19:47 Paulo  pessoal, está agendada a visita de americanos e suíços ao Brasil dos dias 18 a
21/10
14:19:56  ou seja, se virem aí a tempo 😂
14:42:32 Welter Prr  essa "coisa" fica p analisar no STF
14:48:08 Julio Noronha  O MPF poderá, após o cumprimento de mais de 50% do tempo de PD, a seu
exclusivo juízo a avaliar a qualidade da colaboração e pleitear a progressão de regime
15:35:52 Orlando SP  Pessoal, vcs se comprometeram com a repatriação de dinheiro da ODE ou de
seus empregados?
15:36:17  Chegou aqui pedido para saber se eles estão envovolvidos em corrupção..... quá
quá quá..
15:36:23  Precisamos responder
15:40:34 Julio Noronha  Não nos comprometemos com a repatriarão; para os colaboradores, perda dos
valores recebidos no exterior (não nos comprometemos com a solução que os suíços darão)
15:41:41 Welter Prr  Perdimento de todos os valores provenientes do setor de oper estruturadas ou
que tenham origem llicita
15:46:34 Paulo  perdimento, ou seja, esse valor não pode ser usado para pagar multa (inclusive
da leniência), correto?
15:46:45 Welter Prr  Nao
15:47:13 Julio Noronha  Welter tem razão: perda dos valores recebidos no exterior por meio do setor de
operações estruturadas ou que tenham origem ilícita
16:10:17 Paulo  Good afternoon Galvao, My FBI Cyber contact replied that, in his opinion, the
likelihood of accessing it without the two key files is unlikely. But depending on when those keys were last
used, and on what machine, it might be possible to do some forensics to try and recover them. He referred
me to our Cryptologic and Electronic Analysis Unit for an opinion by what would be our best experts on this
subject. I have sent the question to them today and hope to have a final answer for you soon. Take care,
Dave
16:50:28 Welter Prr  Em princípio os dois arquivos foram salvos no mesmo HD onde está o sistema. A
questão é que após desligado o sistema, teria ou foi passado o eraser nessa parte do HD. Talvez possa ser
recuperado.
16:58:34  Quanto a Leniência, estavamos conversando no almoço e ficamos pensando se
não valia a pena incluir na multa a construção de cinco presídios para 500 ou 1000 vagas, nos Estados de
maior déficit de vagas. Fechar o valor da multa e depois construir os presídios.
16:58:44  Carlos, o que tu acha?
16:59:16  Paulo e outros que foram para a mesa...
16:59:16 Athayde  acho válido. mas a 5 CCR ta cheia de frescura
16:59:41 Paulo  ideia do janot de 2014? há uma série de dificuldades que levantamos na época
16:59:51 Welter Prr  fecha a multa e depois cola o bonus
16:59:52  a UNião dá o projeto e os estados os terrenos
17:00:20  eu lembro. mas seria interessante
17:51:04  O problema é não saírem os terrenos, não haver servidores... Se esses presídios
se transformarem em elefantes brancos, será um mico-leão-dourado...
19:00:36 Sergio Bruno Mpdft Assim não dá, PGR Brasil 07.10.16 16:41 Lauro Jardim noticia que a PGR
recusou a proposta de delação de Alexandrino Alencar. "Os procuradores consideraram as informações
prestadas por Alexandrino inconsistentes para produzir algum tipo de benefício penal a ele. Não foi só a
Alexandrino que foi recusada. Outros cinco executivos também tiveram as negociações interrompidas pelo
mesmo motivo." Dá para entender por que o delegado Márcio Anselmo está bravo
19:00:36  Antagonista ⬆ 
21:34:30 Carol PGR  Esses delegados estão possuídos

8 OCT 16
10:02:11 Julio Noronha  http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,hotel-de-brasilia-vira-qg-de-
delacao-da-odebrecht,10000081003
10:02:52  E a Monica é de fato a esposa do Maurício Ferro
10:10:42 Roberson MPF  Foi o que pensei qdo li tb
15:55:43 Deltan  É bom colocar como ressarcimento e não como perda. Evoluímos para isso para
deixar independente do processo penal. Ressarcimento é cível e não corre o risco do destino do processo, com
anulação, multa prescrição ou demora caso se quebre acordo e vá pro pau. Ressarcimento já antecipa tudo
15:55:43  Concordo. Há muitos riscos. É trocar o certo pelo duvidoso
15:55:43  Correr risco de manchar toda a reputacao do acordo e da operação
15:55:43  Se da quebra depois, ou empresa quebra, ou bota areia no cimento, ou
superfatura, será um deboche sobre o MPF
17:30:51 Carol PGR  Uma opção Eh vincularmos a destinação do recurso a ser recebido pela União
mas sem mudar a natureza do pagamento
17:46:34  Deixa esse negócio de presídio para lá, gente. O FUNPEN tem dinheiro. O
problema é de regulação e acordo quanto ao local. Pragmatismo!
18:38:33 Carol PGR  Vdd
19:19:31 Welter Prr  http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2016/10/07/exclusivo-fotos-
expoem-superlotacao-e-cela-de-castigo-em-pedrinhas-no-maranhao.htm
19:21:30  Concordo. Os complicadores são muitos. A solução poderia ser simplesmente
exigir a construção de um presídio, além do valor a ser pago. Mas é só uma sugestão.
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19:31:17  Quem sabe um programa de reformas em presídios?

9 OCT 16
16:33:36 Carol PGR  http://uolesporte.blogosfera.uol.com.br/2016/10/09/aos-90-anos-ela-pedala-30-
km-por-dia-e-ganhou-fa-famoso-ashton-kutcher/
16:34:00  Só me lembrei das mães dos nossos colaboradores
16:46:32 Roberson MPF  Kkkk

10 OCT 16
13:49:01 Laura Tessler  Pessoal, hj vence o prazo para manifestação sobre a suspensão da ação penal
que trata das Operações Esturturadas da Ode.....vcs deliberaram algo nesse sentido? como acham que devo
me manifestar? ou só deixo decorrer o prazo?
13:49:20  a defesa pediu que fosse prorrogada a suspensão
14:21:25 Deltan  Deltan, The DOJ deferred prosecution agreement with Och-Ziff (pdf titled Och-
Ziff Capital Management DPA) and the plea agreement with an Och-Ziff subsidiary company (pdf titled Och-
Ziff Africa Management Plea Agreement) are attached. These provide good, recent examples of our plea
documents. In addition, all of the FCPA related enforcement actions and plea documents involving companies
or individuals can be found at the following link: https://www.justice.gov/criminal-fraud/related-enforcement-
actions If you have any questions, definitely do not hesitate to let us know. Hope you’re having a good
weekend. Thanks, Chris
14:24:43  396897.PDF
14:25:00  396898.pdf
14:49:14  Caros, Vcs acham que a ODE forneceria antes de fechar o acordo o computador
em que foi usada a senha e as imagens para destravar o software, dentro das mesmas condições em que
fornecem os anexos? Se entregar, podemos tentar via FBI, pelos contatos que o Paulo está fazendo. Agora,
eles disseram que depende da máquina, de quando etc, e fariam "forensics" pra tentar recuperar. Para evoluir,
agora, contudo, creio que precisamos ver qdo disponibilizariam a máquina. É claro que a recuperação parece
improvável, mas creio que vale a pena tentar...
14:52:17 Carol PGR  acho que essa questão poderia ser tratada no âmbito da leniência. Digo, se a
empresa conseguir recuperar, ganha um desconto, do contrário, não. Isso seria um estimulo 😀
15:00:57 Deltan  Não sei... porque ainda que déssemos um desconto de 1 bi, o tanto de coisa
errada que vai surgir pode gerar um passivo maior ainda rsrsrs... Temos elementos para estimar um valor de
desconto, algo que valesse a pena? Talvez o maior incentivo seria fazer um prêmio na leniêncai para a
PESSOA que fornecesse as senhas. Obrigar a empresa a pagar 100 MILHÕES para a PESSOA que encontrar a
senha. Nesse caso, acredito que os arquivos poodem aparecer rs... o que ahcam?
15:03:10 Carol PGR  ia ser bem inusitado a clausula..rs. O problema é que essa senha deve estar
guardada pelo próprio MO ou por alguem diretamente vinculado a ele que não acho que mostraria a senha.
Mas podemos pensar em algo que estimule a aparecer
15:05:03 Welter Prr  A máquina onde os arquivos foram gravados está apreendida na suíça. A questão
é que nesse HD foi passado o "eraser". é muito difícil encontrar partes do arquivo apagado. Mas fácil seria na
pen drive que guardava esses arquivos, mas ela foi jogada fora...
15:08:43  Laura O acordo vai sair em mais algumas semanas. É inevitável. A questao é que
não podemos tornar o fato público, até por força do termo de confidencialidade. Acho que fazer uma petição
bem curta, pedindo o prosseguimento, não fica ruim, até porque a ação vai ter que ser julgada mesmo.
Possivelmente quando o Moro apreciar o acordo já vai estar assinado
15:15:17  http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/10/1821503-presidente-da-
camara-diz-acreditar-em-acordo-para-votar-repatriacao.shtml
15:24:42 Laura Tessler  posso deixar decorrer o prazo também
15:35:44 Roberson MPF  Para não nos comprometermos talvez essa seja a melhor saída mesmo, Laurinha
(poderiamos explicar para o Moro tb). Não é lá a mais elegante, mas nos daria o prazo do juiz despachar +
nova intimação + prazo de eproc
16:55:29 Deltan  mas não tinha um compoutador no Brasil?
17:05:42 Welter Prr  Os arquivos estariam numa pen drive que foi colocada no lixo... difícil acreditar
na história. Apostaria que estão guardados com alguem. É uma informação importante demais para ser
descartada
17:22:23 Roberson MPF  Exatamente. Essa é nossa indignação desde o começo dessa conversa. Eles
disseram que Mauricio Ferro (genro do Emílio) teria descartado as duas chaves (pen drivers) que davam
acesso ao sistema em janeiro desse ano. Como? Jogando-os no lixo em dias alternados.
19:20:59 Sergio Bruno Mpdft Pessoal, o Vlad ligou de Portugal dizendo que o Procurador Amadeu Guerra está
querendo saber se nos anexos da ODE tem algo que interesse a eles. Eu não lembro de nada. Há alguns
meses eu e Orlando trocamos emails com ele sobre a LVJ em geral e não conseguimos ajudar muito. Fizemos
um dosiê com algumas coisas mas nada de forma direta. Amanhã o Vlad viai estar com ele e pediu para
fazermos falarmos por teleconferência. Se Orlando ou alguém daí pudesse participar, seria bom. Vlad sugeriu
no início da tarde, 13h ou 14h.
19:27:10 Julio Noronha  SB, tb não lembro de nada específico de Portugal. Estarei aqui na FT e, se
precisar, posso participar da teleconferência
19:29:58 Sergio Bruno Mpdft Blz. Vou marcar com Vlad e te aviso. abs
19:31:52 Roberson MPF  Segue o assunto. Acho que podemos provocar a Ode a respeito. Pode trazer mais
um país para o baile internacional!!
19:31:52  msg do procurador portugues
19:31:52  Colegas Na sequência da reunião de hoje com o Dr. Vladimir Aras e na sequência
de mail que recebi da colega Inês Bonina, que tem mantido contato com o Colega Diogo Mattos, informo que
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a ODEBRECHT, através de uma sociedade detida em Portugal, a BENTO PEDROSO CONSTRUÇÕES, recebeu
quantias que lhe foram entregues em numerário, mas que tiveram origem em contas abertas junto de
entidades em off-shore controladas pelo mesmo Grupo ODEBRECHT. Na perspetiva de a ODEBRECHT
pretender colaborar com as investigações, os factos que foram apurados em Portugal e que importava
esclarecer abrangem as seguintes questões: - o Grupo ODEBRECHT ou pessoas físicas ligadas ao mesmo
detinham o controlo de sociedades em off shore identificadas como INNOVATION RESEARCH ENGINEERING
AND DEVELOPMENT LTD; FASTTRACKER GLOBAL TRADING LTD; KLIENFELD SERVICES LTD; TRIDENT INTER
TRADING LTD e ARC ENGINEERING A C SERVIVES LLC ; - tais entidades em off-shore determinaram, entre
2007 e 2012, a realização de transferências de fundos, num total de 45 operações que somaram a quantia de
6.231.588,62 €, entre contas dessas entidades junto de Bancos em Antígua, o OVERSEAS BANK LTD e o
MEINL BANK (ANTIGUA) LIMITED, com destino a uma conta aberta junto do BPN IFI, banco de Cabo Verde,
detida em nome de FRANCISCO CANAS; - apenas uma dessas operações registou uma passagem prévia dos
fundos por uma conta em Portugal, junto do Banco BANIF, aberta em nome da ARC ENGINEERING SERVICES;
- o referido FRANCISCO CANAS, que titulava a conta junto do banco de Cabo Verde, procedia depois à
transferência dos fundos para uma outra sua conta em Portugal, junto do BCP, onde realizava levantamentos
em numerário, que depois entregava a administradores da ODEBRECHT/BENTO PEDROSO, em Portugal; - o
montante total de 6.231.588,62€, abatido de 1% cobrado pelo FRANCISCO CANAS, foi entregue, em
numerário, aos administradores da ODEBRECHT/BENTO PREDROSO em Portugal, existindo a suspeita de
alguns desses fundos terem sido entregues aos identificados JOAQUIM BASILIO PEREIRA SIMÃO e LUIS
ALEXANDRE SERAFIM CECÍLIO em Portugal, para depois entregarem as mesmas quantias a terceiros; -
pretende-se saber a quem se destinavam as referidas quantias, sendo certo que, na data das operações, a
ODEBRECHT participava, com outras empresas em Portugal, designadamente com o Grupo LENA, em obras de
elevado volume, caso da barragem do Baixo Sabor. Jorge Rosário
19:31:52  Opa, com certeza Castore!
19:40:11 Sergio Bruno Mpdft Vlad está marcando as 13h em ponto. Não dá pra ser antes porque eles tem
uma reunião lá.
19:40:36 Julio Noronha  Ok
19:42:48 Paulo  não esqueçam que ainda não está acertado com a empresa como se dará o
compartilhamento dos dados com o exterior
19:43:08  possivelmente, o compartilhamento se dará com garantia de não processarem a
empresa
19:43:39  e tem a questão do prazo, que não está acertada. digo apenas para terem
cuidado com as expectativas que darão aos portugas
19:48:06 Sergio Bruno Mpdft Tem razão Paulo, sempre é bom baixar a expectativa.
20:16:58  Vlad pediu pra antecipar pras 12h a teleconferencia
20:23:34 Orlando SP  SB, 12 horas não consigo. De qq forma, terão outros aí q podem fazer.
21:10:14 Sergio Bruno Mpdft �

11 OCT 16
07:54:29 Athayde  http://m.oglobo.globo.com/brasil/esquema-pagou-plano-de-saude-de-irmao-de-
lula-segundo-mpf-20268197
11:14:40 Deltan  Caros a Ode explicou a história do imóvel do IL?
11:20:42 Julio Noronha  MO disse que o valor saiu da planilha italiano, atribuindo a "gestão" do negócio a
Roberto Teixeira e Bumlai. Porém, não esclareceu de forma suficiente. Ele disse que essas questoes do Lula
eram tratadas mais pelo EO e por Alexandrino. Alexandrino traz isso de forma tb superficial (por isso tb
cobramos uma melhora). Veja o anexo dele sobre isso na f. 16 do arquivo a seguir:
11:20:50  397668.pdf
11:23:45 Laura Tessler  Nos novos anexos, pelo que me lembro, o MO fala que o valor da compra foi
efetivamente debitado da conta italiano...mas que, depois da compra, quando desistiram de instalar o IL no
terreno, ele vendeu o terreno e reinseriu o crédito na conta amigo (dentro da planilha italiano)
12:10:41 Carol PGR  Isso
12:28:42 Julio Noronha  Pessoal, segue o "extrato" das negociações da última semana. Se puderem dar
uma olhada e conferir, seria ótimo (está na primeira aba - "ACORDOS"):
12:29:11  397719.ods
12:37:11 Welter Prr  SB e Julio Para organização da outra semana, havíamos conversado de nova
reunião na PGR segunda e terca. Pergunto porque temos que pedir passagem e ja esta fora do prazo.
Confirmado?
12:56:44 Sergio Bruno Mpdft Confirmado
13:02:04 Welter Prr  2 e 3, nao quarta?
13:16:56 Sergio Bruno Mpdft Se puderem na quarta-feira seria bom
14:58:35 Welter Prr  E então, pessoal, dois ou três dias de reunião? Pessoalmente acho que matamos
em dois dias. Serão uns 30 colaboradores, mas no atual estágio pode ser mais rápido.
15:01:30 Sergio Bruno Mpdft Se sobrar tempo podíamos discutir um cronograma/plano executivo pra nos
organizarmos para os próximos passos.
15:01:43  MM, se vc puder vir a BSB seria bom tmb
16:32:05  SB, eu gostaria, mas estou em férias, fora do Rio.
18:10:32 Welter Prr  SB Falei com o Julio e por conta de outros compromissos fica melhor segunda e
terça. Vou pedir as passagens.
18:13:38 Julio Noronha  397946.pdf
18:13:45  Pessoal, acima os anexos novos do CMF
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18:14:13  SB e Carol, vamos fechar, então, reunião na próxima semana em BSB, segunda e
terça?
18:15:08 Welter Prr  Que horas comecamos?
18:15:25  10 ou 14?
18:52:00 Roberson MPF  Nosso voo chega em BSB na segunda as 10:30
20:46:36 Deltan  Valeu Julio e Laura!!
21:11:37 Carol PGR  Por mim, as 11 😀😀
22:04:36 Julio Noronha  👍

12 OCT 16
11:00:27 Sergio Bruno Mpdft �

13 OCT 16
09:24:22 Julio Noronha  Pessoal, bom dia! O Theo mandou um e-mail com uma "sugestão" para parte
internacional:
09:24:27  Início do cumprimento das penas O cumprimento se dará após um ano da
homologação do acordo. Considerando as peculiaridades que existem em relação ao colaborador residente no
exterior, máxime quanto ao local de cumprimento da pena estabelecida neste acordo de colaboração, fixa-se o
prazo de 10 meses a partir da homologação para que o colaborador informe ao MPF onde cumprirá a pena: se
no Brasil ou no exterior. Caso este permaneça residindo no exterior, sua execução lá será processada. Caso
este opte por vir ao Brasil, terá sua execução processada neste país, nos seguintes termos: 1. REGIME
FECHADO DIFERENCIADO – no Brasil 2. REGIME SEMIABERTO DIFERENCIADO – Cumprimento da pena de ....
meses no regime semiaberto, cumprindo parte do tempo no Brasil, parte do tempo no exterior, em regime de
alternância. Caso o colaborador decida cumprir a integralidade da pena no Brasil, haverá uma redução no
tempo da pena. 3. REGIME ABERTO DIFERENCIADO – [no regime de alternancia já acordado]
10:03:17 Carol PGR  Júlio, acho complicada essa redação do caput porque não podemos ajustar que a
execução do acordo será enviada a outro país, isso depende do poder judiciário e Teori certamente não
aceitará uma clausula dessa
10:04:27  por outra coisa, não há sentido em darmos 10 meses para início do cumprimento
se o cara depois puder optar pela transferência do processo. Essa carência, a meu ver, só tem alguma lógica
se a pessoa vier cumprir aqui no Brasil
10:05:34 Julio Noronha  Concordo 100%. Tb não acho interessante termos um acordo com propostas
alternativas, ficando a escolha livre para o colaborador. Temos que pensar em uma proposta melhor e viável
10:06:24 Carol PGR  penso também que devemos avaliar com bem cuidado a hipótese da pessoa
cumprir, alternadamente, aqui e lá, porque isso também pressupoe algum envio ao exterior para
acompanhamento das condições executadas lá.
10:06:50  esse povo do internacional, segundo o Adriano, ainda nao se convenceram que
irão cumprir pena...rs
10:07:45 Welter Prr  Acho as soluções alternativas podem ser postas antes, até a assinatura, para que
se defina com o colaborador qual a mais adequada para o seu caso.
10:13:14 Julio Noronha  Tb acho. Um caminho pode ser a escolha entre duas opções agora: cumpre no
Brasil como todos; ou aguarda a transferência do processo (se houver perigo no local de cumprimento, a
empresa pode transferir)
10:13:17 Carol PGR  nesse sentido, Welter, acho que podemos ter 2 pacotes: 1) transferência do
processo para o exterior: nesse caso não há ajuste de carência, nem compromisso que só a execução será
enviada. O compromisso é que será requerida a transferência do processo após a denúncia oferecida e que
não haverá cumprimento antecipado do acordo (cujos termos lá fora coincidiram com os que irão executar no
Brasil); 2) cumprimento no Brasil: 10 meses de carência para início do cumprimento do acordo + regime
fechado domiciliar normal + regime semiaberto (com autorização de 4 saída de 5 dias por ano) + aberto com
autorização para viajar ao exterior durante a semana
10:14:22 Julio Noronha  Concordo. Parece bastante razoável (podemos negociar essa carência, pois
Adriano havia dito antes algo em torno de 6 meses)
10:15:00  Outra coisa: seria bom olhar os anexos novos do CMF. Os advogados dele virão
aqui hj 13:30
10:15:16  Ele tocou "raul"; não sei se o suficiente
10:15:38 Carol PGR  no pacote 1, acho que temos que ajustar as condições de cumprimento lá fora e
não deixarmos a cargo das autrodiades estrangeiras
10:24:16 Welter Prr  Quanto à "carência" do pacote, tem que perguntar ao STF, Se eles toparem...
Lembro que o prazo constante do termo de confidencialidade acabou ficando como prazo que possivelmente
ocorreria ao natural, dada a complexidade do próprio acordo. Novo prazo pode acabar sendo riscado pelo
Teori, que já fez isso no caso Delcídio, salvo engano
10:36:40 Orlando SP  Pessoal, uma impressão rápida, sem estudo. Acho q não dá para transferir
execução, salvo se esses tratados mais recentes permitirem (não chequei!). O CP não permite. Só é possível a
execução de sentença cível no exterior. De outro lado, se for transferir o processo, a justiça alienígena pode
apenar o rapaz da forma q quiser, inclusive desconsiderando o acordo se não houver previsão na respectiva
legislação deles. Minha sugestão: dar um prazo de até 1 ano par retornarem para cumprir pena. Ajustam com
isso os seus problemas pessoais
12:00:04 Welter Prr  Tambem não conheço o tema de modo profundo, mas sob determinadas
condições da para transferir a execução para local próximo do domicilio ou do centro de seus interesses
familiares. Tem casos se brasileiros condenados em Portugal e Espnha que cumprem pena no Brasil, lembro
ainda do caso dos sequestradores do Abilio Diniz, que foram trnsferidos para cumprir pena no exterior
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12:39:57 Roberson MPF  Orlandinho, conversei com o Vlad a respeito tem uns dias. Ele disse que em
relação a maioria dos países é viável a transferência
15:44:52 Julio Noronha  398899.pdf
16:45:53 Deltan  Está circulando que Odebrecht vai dar todos os termos, no dia da assinatura, pra
FSP, e vai sair no JN a assinatura.
16:45:53  O problema é que a Ode pode selecionar o que vazar, como etc... ou seja,
ficamos reféns da estratégia de comunicação deles. Importante falarmos sobre isso.
16:49:06 Carol PGR  Deltan, Eh bem importante pontuarmos com eles que o STF vai odiar isso e a
batalha não estará ganha com a assinatura
16:57:23 Welter Prr  correm mais risco se fizerem isso. Talvez seja uma ameça para ver se
conseguem que o governo pare de ferrar a Ode
16:57:28 Roberson MPF  http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/10/receita-suspende-isencao-
tributaria-do-instituto-lula-de-2011.html
16:58:34 Welter Prr  Pessoal A questão de saúde, caso comprovada REALMENTE, pode ensejar
cumprimento domiciliar.
17:23:12  Pellela , ainda nada . Já falei em todos os consulados , mandei para todos os
nossos melhores contatos por e-mail e postei no grupo dos secretários de cooperação internacional . Com os
consulados conclui que a pergunta é muito específica e os diplomatas tem ficado inseguros em responder .
Quatro adiantaram respostas , mas que iam conferir . Venezuela disse que o visto e anual e acredita que não
há limitação de tempo em território venezuelano . E Colômbia disse que acha que o maximo de tempo fora e
180 dias . Panama e Estados Unidos acreditam que , já que o visto e para trabalho , só seria aceito o tempo
de férias em cada país para ficar fora do território
17:23:12  Vou lhe encaminhando cada resposta mais definitiva que conseguir
17:23:12  Prezado Senhor Carlos Bruno, Em resposta à sua solicitação, informo que de
acordo com a resolução 5512 de 4 de setembro de 2015 sobre disposições em matéria de vistos, a vigência
do visto temporal (entre eles, o visto TP-4 de trabalho) vencerá se o estrangeiro se ausenta do território
nacional por um término igual ou superior a cento e oitenta (180) dias contínuos. Atenciosamente, Paula K.
Navarrete Vélez Tercer Secretario Embajada de Colombia en Brasil Embaixada da Colômbia no Brasil *:
paula.navarrete@cancilleria.gov.co (55) (61) - 3214 8900 - 3214 8938 SES, Av. das Nações, Quadra 803,
Lote 10 Brasilia, DF
17:23:12  Colombia confirmou a resposta que havia dado via telefone
17:23:12  Prezado Carlos Bruno, Boa tarde. Depende do tipo de visto. Geralmente existe
um período determinado já na classificação do tipo de visto. A regra geral é não quebrar o "domicílio" nos
EUA. Abraço, Thiago M. Barcelos ICE-HSI Representative Brazil and Bolivia ICE Homeland Security
Investigations US Embassy Brasilia, Brazil Office: 011-55-61-3312-7329 Cell: 011-55-61-8116-2892 To call
from the U.S.: (301) 985-8850 - ext 7329 Thiago.m.barcelos@ice.dhs.gov
17:23:12  nosso contato na embaixada americana também deu uma resposta
17:23:31  Vou pedir pra ele esclarecer se pode férias . Mas entendi ele dizer que não pode
sair durante o prazo do visto de trabalho . De qq forma estou checando com o consulado tb
18:24:10 Paulo  pessoal, vão até q hs aí?
18:29:38  Acho que vai longe aqui
18:30:25 Paulo  blz garotos, vamos tentar amanhã retirar 20 minutos para conversar? pode ser
antes? q hs?
18:33:50  Por mim beleza
18:34:04  Não sei que horas o pessoal vai marcar aqui
18:34:42 Paulo  blz, avisem mais tarde qdo resolverem por favor
19:44:15 Welter Prr  399225.pdf
19:45:00  segue o arquivo pdf do Alexandrino. Está pesquisável.⬆

14 OCT 16
09:53:05  Ja na FT. Nossa reunião é as 10?
09:53:37 Roberson MPF  E sim. Chegando
09:54:58  Chegando já também
09:55:09 Roberson MPF  Mensagem do Caio com a pauta
09:55:13  Caros Senhores: Como combinado, seguem temas que gostaríamos de tratar –
entre outros que Vocês considerem pertinentes – na reunião de hoje. Evidentemente, a ordem de discussão
dos temas está sujeita à sua avaliação e definição de conveniência. Peço a gentileza de encaminhar esta
mensagem ao Dr. Pelella, de cujo endereço eletrônico não disponho. Obrigado e abraço, Caio 1. Definição de
cronograma final do acordo a. Programação da semana que vem b. Próximas Etapas c. Estimativa de
conclusão 2. Pedidos de antecipação de benefício condicional – processo a partir da entrega dos relatos 3.
Entrega dos relatos finais dos colaboradores 4. Visita das autoridades suícas e americanas – avaliar cenários
5. Envio da minuta de termo de colaboração para comentários 6. Esclarecimento critério de cálculo do
perdimento/multa PFs a. Entrega de planilha com casos-base 7. Tornozeleiras 8. Continuidade da negociação
da leniência PJ a. 2 reuniões na próxima semana (1 só com FT/GT e outra com FT/GT+DOJ+SW) b. Cláusula
sobre “venda de ativos” c. Formato anexos PJ d. Entrega parecer Virgílio Afonso da Silva
09:58:56  Precisamos discutir previamente sobre essa pauta
10:03:07 Paulo  Item 8 - pode ser pelas 18? Mas vejam antes por favor se há alguma novidade
de parte deles
10:03:45 Roberson MPF  Essa pauta e só a pretensao deles, PG
10:05:41  Não é viável voltar a discutir leniência hj sem vc, CF e Delta
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12:28:12 Deltan  Caros temos reunião semana que vem com EUA e Suíça sobre leniencia a partir
de terça. Alguém da PGR pode vir? Talvez haja reuniões na quinta e sexta com a empresa, se evoluir a
proposta deles
14:03:37 Roberson MPF  Caros, pontos sobre a leniência: 1. Mencionamos que a contraproposta da multa
apresentada por eles na última semana estava muito distante de um ponto de consenso e que isto dificultava
bastante o processo; 2. Frente a isso a mesa dos advogados da Ode (sem o Newton, leia-se "bad cop") disse
que gostaria de um período no início da semana que vem para apresentar uma nova contraproposta de multa
3. Além disso disseram que gostariam de ter um momento na reunião conjunta com o MPF e autoridades
estrangeiras (por isso gostariam de fazer a nova contraproposta antes); 4. Apresentaram dúvidas quanto à
forma de consolidação dos anexos da PJ (tamanho, grau de detalhamento, etc). Dissemos que eles deveriam
tratar isso em conjunto com as demais questões acima; 5. Eles apresentaram dúvidas sobre a cláusula de
venda de ativos (cláusula 22 da minuta do Caio).
14:27:21 Deltan  Carol e SB, qdo puderem passam uma posição sobre as reuniões de CWB da
semana que vem? Sei que as colaborações estão hard, então se preferirem vamos tocando e atualizando Vcs.

15 OCT 16
07:53:35 Athayde  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/10/1823015-odebrecht-deve-incluir-mais-
30-funcionarios-em-acordo-de-delacao.shtml
08:14:55  Impressionante como essa moça, a Bela Megale, chata pra c..., tem uma ou mais
fontes próximas do acordo do lado deles.
09:32:20 Julio Noronha  http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2016/10/15/delator-diz-que-pagou-
propina-a-moreira-franco/
10:37:39 Welter Prr  Alguém está de sacanagem na Ode. A próxima reunião tem que abrir com isso.
De novo
10:58:40  Essa história do Moreira é verdade?
11:14:27 Julio Noronha  Em parte. CMF trata do Moreira em anexo específico. Um trecho é o seguinte:
11:15:32  (vi) Em outra oportunidade levei a ele o tema do novo aeroporto de São Paulo
(NASP), cuja implementação, se ocorresse, poderia prejudicar a concessão do Galeão. Houve pressões por
todos os lados e tivemos a percepção que Moreira Franco jogou com isso e deixou que o fato fosse resolvido
pelo andar do tempo, de forma que ele saísse bem com todos os envolvidos. Tive a percepção clara que havia
outros interesses de terceiros envolvidos. De fato, Moreira Franco é um político habilidoso e se movimenta
muito bem nas ações com seus pares. Acredito que há uma interação orquestrada entre ele e Eliseu Padilha
para captação de recursos para o seu grupo do PMDB, pois Moreira Franco me solicitou um apoio de
contribuição financeira (relatada no Anexo Legislativo n. 4.1), mas transferiu a responsabilidade pelo
recebimento do apoio financeiro para Eliseu Padilha.
11:19:34  Pois é. Essa história que saiu parece detalhada demais. Será que ele ainda vai
detalhar pra nós?
11:25:04 Roberson MPF  Em relação ao vazamento desse anexo aconteceu o mesmo que em relação ao
caju - Juca. Vazou mais do que nos foi dito. Em relação ao Caju eles ratificaram o vazamento depois no anexo
12:37:02 Welter Prr  Alguma reação temos que ter. Nem que seja na multa da leniencia
12:37:37  http://m.oantagonista.com/posts/exclusivo-emilio-odebrecht-usara-tornozeleira
12:37:49  Mais um
12:37:57  OdeLeaks
13:06:45  Putz

16 OCT 16
07:24:54 Athayde  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/10/1823209-odebrecht-pagou-r-11-mi-a-
filho-de-ex-ministro-do-stj.shtml
10:05:26 Roberson MPF  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/impasse-e-tensao-na-
delacao-calibre-100-da-odebrecht/
10:05:39  Ponto alto da matéria:
10:05:47  
10:06:02  Kkkkkkkk
10:09:50  Hahahahahahah
10:09:56  Boa!
11:30:47 Deltan  Kkkk. Quem será que vazou??
12:30:19 Welter Prr  De certa forma é uma habilidade. Resta saber em que.
12:43:58 Sergio Bruno Mpdft 400393.mp4
19:46:35 Roberson MPF  Meus caros, seguem os arquivos encaminhados
19:46:35  400562.pdf
19:46:35  400563.pdf
19:46:35  400564.pdf
19:47:57 Welter Prr  Tem que pedir a senha
19:48:16 Roberson MPF  Ela me passou
19:48:32  Encaminho aqui ou por outra forma?
19:48:41  Por segurança
19:49:25 Welter Prr  Já passamos anexos por aqui antes.
19:50:31 Roberson MPF  Ok
19:50:41  senha01
19:51:04 Welter Prr  Essa é bem difícil
19:51:07 Laura Tessler  Esse pessoal da Ode é engraçado...pedem uso de senha, falam que tem medo de
passar documentos em arquivo, mas vazam tudo pra imprensa 😂😂😂😂
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19:52:12 Roberson MPF  É vero
19:56:20  E eles botam essa senha aí é depois a do sistema deles é irrecuperável
19:56:39  
19:56:46 Laura Tessler  Kkkkk
20:08:04 Roberson MPF  kkkkk
20:22:22  Pedi isso para eles também. Para facilitar nossa análise amanha.
20:22:22  Dra. Elaine. Gostaria também de solicitar fosse consolidado em apenas um
arquivo, pesquisável, o relato de todos os demais colaboradores. Isso nos facilitará verificar os casos desses
agentes cujas negociações se darão na 3a, principalmente aqueles que alegam ser simples executores (pela
sensibilidade acho melhor que nos seja entregue esse arquivo amanha em bsb por pen-drive). Muito
obrigado!
20:42:50 Carol PGR  Pessoal, que novela mexicana Eh essa da Odenews. Não consegui acompanhar
muito no findi. Mas amanhã vcs me atualizam. Que horas será nossa reunião?
20:43:16 Roberson MPF  11 hrs, Carol
20:43:30  Chegaremos possivelmente uns minutos antes na PGR
20:57:28 Carol PGR  Será q alguém pode postar aqui de novo o nosso cronograma dessa semana, não
tô achando aqui nas msgs 😁😁
21:03:58 Roberson MPF  17/10: 11:00 hrs (reunião com os advogados da ODE para eles apresentarem
questões e pedidos gerais em relação aos lenientes) 17/10: 23 hrs (apresentação dos envelopes com as
propostas para os lenientes que em verdade devem ser Colaboradores) 18/10: 10 hrs (apresentação das
contrapropostas por tais pretensos colaboradores) 18/10: 10:30 até onde for (negociações com tais pretensos
novos colaboradores) 18/10, em algum horário (rápidas entrevistas com CMF e Alexandrino para indicar
pontos faltantes)
21:05:39 Carol PGR  Obrigada, garoto
21:05:57 Roberson MPF  👍
21:35:41 Deltan  Caros, Vcs pediram um resumo de cada colaboração, tabelado? Acho que seria
importante pedir um resumo e colocar o ônus neles, porque diante da imensidão do material isso será uma
mão na roda
21:37:10 Roberson MPF  Temos os resumos, mas não são tabelados. Pedimos na ultima reunião para eles
unificarem tal resumo em uma espécie de "formulário" (melhor do que tabelas para ler), cujos campos
passamos para eles
21:37:26  A consolidação será finalizada para o dia 26/10

17 OCT 16
06:51:22  Peoples, segue o arquivo mais importante
06:51:22  400690.pdf
09:02:54 Julio Noronha  Muito interessante... Impressionante como alguns fatos só apareceram agora.
Vejam o "leniente" Leandro Azevedo (f. 117) - DS no RJ...
09:40:00 Roberson MPF  Há, de fato, alguns relatos bem interessantes
11:21:26 Welter Prr  O anexo do Alexandrino melhorou, mas ainda está meio confuso. A consolidacao
do setor petroquímico segue pouco claro. Ha sombra grande, mas ainda incerteza no fato, sobretudo na
vantagem da empresa e no prejuizo ao erário. Ha noticia de que essa operacao foi superfaturada (compra da
parte da Ipiranga no setor quimico). Iddo segue uma grande incognita. Tem coisas boas do irmão e do filho do
Lula. Entregou finalmente o esquema da nafta e deu a cabeça do Gradim. Tem coisas interessantes sofre refis
da crise e outros pacotes tributarios, zcertados com o governo (palocci e outros). Acho que melhorou
12:28:05 Orlando SP  Uma cláusula importante nos acordos é a q permite não levar a homologação o
acordo cujo depoimento se afasta do anexo.
12:28:05  Só como sugestão é lembrança
15:31:28 Carol PGR  Pessoal, minha impressão sobre o CMF, melhorou em termos objetivos mas ele
ainda precisa cair na real ao descrever os fatos. Procurei a menções a ele no documento consolidado e vi que
lá a descrição dos fatos comuns tb trazidos por CMF são bem melhores. De forma objetiva minhas críticas
são: 1) faltam dados mais precisos, como data, locais de reuniões, assuntos tratatos, quem solicitou o
encontro (especialmente as reuniões com nosso amigo Renan, que estão descritas de forma muito genérica);
2) afirma que em 2010 não foi o responsável pela negociação dos valores pagos a Renan mas não diz quem
foi o responsável; 3) Não diz exatamente qual foi a contraprestação de renan na questão dos contratos de
fornecimento de energia para o NE; 4) não descreve na maioria dos anexos quais são os elementos de
corroboração, só traz mensagens trocadas com pessoas da própria ODE, não traz as msg com os políticos; 5)
não especifica como foram feitos os pagamentos ao codinome exportação; 6) quanto a Geddel, não menciona
a contraprestação dada pelo político na obra da adutora Castanhão nem durante o período que Geddel
trabalhou na CEF; 7) pouco crível que o PMDB só tenha recebido 16 milhões
15:31:57  por mim, passou arrastando no mínimo exigido e tem que puxar uma
caninha...rs
16:12:27  pessoal, revi a planilha e CMF fez
16:12:55  referência a todos os codinomes relacionados na planilha, sendo que alguns ele o
fez para negar qq envolvimento com o pagamento
16:13:13  ou seja, ele bateu os dados da planilha na hora de fazer seus anexos
16:13:40  alguém esqueceu o celular aqui, acho que é de alguém que deixou o paletó na
cadeira da mesa
16:15:59 Julio Noronha  Foi o Robinho. Será que teria como pedir para alguém trazer aqui, por favor?
16:16:12 Carol PGR  claro, mando sim
16:16:36 Roberson MPF  VAleu, Carol!!
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16:18:28 Carol PGR  pessoal, Sérgio Machado trouxe esse fato nos relatos dele sobre uma doação de
uma empresa do grupo Ode para Raupp, que não aparece nos relatos de CMF
16:18:33  "QUE para VALDIR RAUPP o depoente conseguiu o valor de R$ 500 mil reais,
salvo engano por meio de doação da empresa LUMINA RESÍDUOS INDUSTRIAIS (GRUPO ODEBRECHT), em
2012, nos moldes acima mencionados"
16:21:02 Julio Noronha  401106.ods
19:03:15 Roberson MPF  

18 OCT 16
00:52:15 Deltan  Curiosidade: o MO falou o que era a tática Noboa?
00:52:17  http://www.edsonsombra.com.br/post/conheca-a-tatica-noboa-ou-como-
odebrecht-enganou-o-mpf-e-a-midia20160325
00:52:54  Eles falaram algo de pagamentos a jornalistas? Sempre suspeitamos do Reinaldo
Azevedo. Não custa perguntar...
00:59:07  Se alguém conseguir a história do Reinaldo Azevedo, dou uma caixa de bombons
rsrsrs
05:49:31  Pessoal, nas reuniões com os americanos, lembrem-se da Embraer. Ficamos com
10% do butim em quadro muito comparável com o da Odebrecht (só que na Ode saímos na frente, tal como
eles fizeram na Embraer). E eu aceitei isso para a gente poder usar na Ode! Usem! Mas só tenham presente
que o acordo da Embraer está sob sigilo (sessão da 5ª CCR em 20/10; anúncio conjunto Brasil/EUA em
24/10).
06:14:55 Orlando SP  Exato. Esse foi a primeira coisa q foi falada, o precedente
07:05:44 Carol PGR  Acho que Janot da até uma caixa de uísque..rs
07:12:25 Sergio Bruno Mpdft E nesse caso ainda teremos que dar o mm percentual aos suíços, por isonomia.
Por isso, temos q ser econômicos.
10:14:40  Pessoal, vc já chegaram?
10:15:36 Roberson MPF  Chegando
10:15:52  Nos encontramos direto no auditório?
10:16:09 Sergio Bruno Mpdft Blz.
10:38:02 Roberson MPF  
10:54:58  Pessoal. Avisem se qualquer coisa aí da infra der errado
10:55:17  E me mantenham informado 😁kkkk
10:59:46 Welter Prr  Está tudo correndo muito bem. Tá ótimo!
11:27:10 Roberson MPF  Estrutura animal, Pelella. Obrigado!!
11:29:00 Sergio Bruno Mpdft Cadê o espaço zen com Shiatzu que vc prometeu?
11:29:37 Welter Prr  E as bailarinas russas!
11:41:57  Acho que podemos oferecer o mesmo do cumplido
12:20:52  Kkkkkkk
12:20:55  Carol vetou
12:51:35 Sergio Bruno Mpdft Ela viajou! Pode mandar!
13:21:28  Ela tá aqui!
14:10:12 Welter Prr  A dancarina russa?
14:10:30 Athayde  Kkkkk
14:11:55  Kkkkkk
15:17:26 Welter Prr  É um velho sem vergonha
15:22:17  Quem? Kkkkk
15:25:43 Sergio Bruno Mpdft Foi aniversário do Welter na semana passada. Ele merece as dançarinas!
15:54:33 Welter Prr  esses mineirim
17:30:22 Paulo  Hello Paulo, I received the following response from one of our Cryptology Experts
in the FBI: 1) How likely is it that the encrypted volume could be accessed without the other two key/files? a.
“If an encrypted TrueCrypt container/volume is believed to be created using 3 components (a password and
two key files), then it is impossible to access the volume knowing only the password.” 2) Is there any
technical solution for that, even if it requires paying a professional service to do that? a. “A crypto forensic
analysis can be done on the images that have TrueCrypt data to attempt to find key files and use the provided
password to see if we can access the data.” 3) Does the FBI have the technology to break-up the encryption in
a TrueCrypt scenario like this, or could it be performed by a third party? a. “The FBI’s Cryptology Unit has
provided support to other FBI divisions on TrueCrypt encryption from time to time. They have done analysis
on TrueCrypt and have password attacks providing the key file. b. “Unfortunately they don’t have the
“attacks” for this particular scenario, and is infeasible to do practically.” c. “They do not know if there is any
commercial third party that has capability to break TrueCrypt encryption based on the scenario described in
the Brazil case.” I think in summary, what they are saying is that without the key files, it is impossible in the
Odebrecht scenario to unlock the TrueCrypt volume with only the password. In past cases they have certain
password attack methods to attempt a work around, but in this particular scenario it would not be feasible. (I
don’t have the Cyber expertise to explain why). Last but not least, as mentioned in point #2, they could
conduct a forensic analysis on the images that have the TrueCrypt data, and make an attempt to locate the
other key files. If this analysis is something you would like assistance with, let us know and we can see if it is
something the FBI can attempt. (Once again, it wouldn’t be de-crypting anything, but instead an attempt to
locate the other key files necessary to open the volume). Thanks, Dave SBU This email is UNCLASSIFIED.
From: Paulo Roberto Galvão de Carvalho - PR (PR.PR) [mailto:paulogalvao@mpf.mp.br] Sent: Monday,
October 10, 2016 2:41 PM To: Carlos Bruno Ferreira da Silva - PR (PGR); Deltan Martinazzo Dallagnol - PR
(PR.PR); Vladimir Aras - PRR (PGR); Williams, David F Cc: June.Drake@ic.fbi.gov; Moore, Steve L Subject:
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RE: RE: contact - encryption Dear Dave, Thanks a lot for your answer. Please do get in touch if you have any
news. Best, Paulo >>> "Williams, David F" <WilliamsDF2@state.gov> 07/10/2016 16:08 >>> Good
afternoon Galvao, My FBI Cyber contact replied that, in his opinion, the likelihood of accessing it without the
two key files is unlikely. But depending on when those keys were last used, and on what machine, it might be
possible to do some forensics to try and recover them. He referred me to our Cryptologic and Electronic
Analysis Unit for an opinion by what would be our best experts on this subject. I have sent the question to
them today and hope to have a final answer for you soon. Take care, Dave SBU This email is UNCLASSIFIED.
From: Paulo Roberto Galvão de Carvalho - PR (PR.PR) [mailto:paulogalvao@mpf.mp.br] Sent: Wednesday,
September 28, 2016 3:35 PM To: Carlos Bruno Ferreira da Silva - PR (PGR); Deltan Martinazzo Dallagnol - PR
(PR.PR); Vladimir Aras - PRR (PGR); Williams, David F Cc: June.Drake@ic.fbi.gov; Moore, Steve L Subject:
Re: RE: contact - encryption Dear David, Thanks for your answer! In fact, the issue is indeed that Odebrecht's
employees got rid of the pdf and/or gif files that were used to access the encrypted volume. They only kept
the long password. How likely is it that the encrypted volume could be accessed without the keyfiles? Is there
any technical solution for that, even if it requires paying a professional service to do that? Does the FBI have
the technology to breakup the encryption, or could
17:30:22  they direct us toward a third party? David, could you please pass this clarification
along to the FBI agents? Best, Paulo Galvão >>> "Williams, David F" <WilliamsDF2@state.gov> 09/28/16
10:50 AM >>> Bom dia a todos. Com respeito a pergunta sobre TrueCrypt e a viabilidade tecnica de acesso
nesta situacao, eu recebi a seguinte resposta de um dos agentes cibernéticos do FBI em Washington DC: (Já
que todo mundo neste email fala inglés muito bem, eu nem vou traduzir a resposta técnica). Segue de baixo
a resposta, e espero que ajude.... With TrueCrypt, you have the option of using a password and multiple
keyfiles to unlock the encrypted volume (just like having multiple keys to unlock a door). These keyfiles can
be any file, like the PDF and JPG files that Odebrecht is using. So when you start up the TrueCrypt program, it
will ask for your password, and then ask you to provide the keyfiles you previously selected. They may be on
the computer you are using, or they could be on a thumb drive. You provide the keyfiles and then TrueCrypt
makes sure they are the same files you specified when you first set everything up, and then it unlocks the
volume for you. So it is a little weird when Odebrecht claims they are unable to unlock the second and third
keys (the PDF file and JPG image). These files should not be “locked” because they are acting as the keys
themselves. Perhaps we need more clarification. If they stated they no longer have access to the files (the
PDF and JPG image keys), for example they were deleted or can not be found, then that makes sense, and
you would not be able to decrypt anything. If they have copies of those key files (PDF and JPG) those files
should be able to be used as the second and third keys (along with the first key being the 42-digit password
already given to the authorities from Odebrecht) to open up the encrypted databases, with no further
decryption necessary. -----Original Message----- From: Carlos Bruno Ferreira da Silva - PR (PGR)
[mailto:carlosbruno@mpf.mp.br] Sent: Wednesday, September 14, 2016 6:14 PM To: Deltan Martinazzo
Dallagnol - PR (PR.PR); Paulo Roberto Galvão de Carvalho - PR (PR.PR); Vladimir Aras - PRR (PGR); Williams,
David F Cc: June.Drake@ic.fbi.gov; Moore, Steve L Subject: RE: contact - encryption Estimado David e
demais amigos, Primeiramente desculpe só responder agora, estava fora na semana passada e só estou
atualizando meus e-mails hoje. O tema é realmente o mesmo. Precisamos de um técnico que pudesse passar
as informações tecnológicas exatas para vocês e o GT da Lava Jato de Brasília e a FTLJ de Curitiba
entenderam que a melhor pessoa para fazê-lo era nosso especialista em Curitiba. Teremos o maior prazer na
conversa, quando você quiser, aqui em Brasília. Mas a questão principal é realmente a viabilidade técnica de
acesso , pois isso pode auxiliar em umas das linhas possíveis na investigação. Att., Carlos Bruno Ferreira da
Silva Procurador da República Secretaria de Cooperação Internacional + 55 61 3105-5820 >>> "Williams,
David F" <WilliamsDF2@state.gov> 08/09/2016 14:32 >>> Boa tarde Paulo, e a todos. Se não me engano o
assunto de baixo é o mesmo que o Carlos Bruno explicou para mim recentemente na despedida do Adido
Frank Dick na embaixada do Reino Unido (certo Carlos?). Através de explicações adicionais fornecidos pelo
Patrick e June (do FBI em São Paulo) eu acho que entendemos bem a situação e já passei a pergunta para
alguns peritos de ciber no FBI. Carlos, se você gostaria de fazer uma reunião em Brasilia comigo (ou nosso
Adido Steve Moore, dependendo da data da reunião) nos podemos encontrar rapidinho para conversar mais.
De qualquer forma, independente de qualquer reunião, se eu receber uma resposta de nossos peritos em
Washington eu te aviso. Att, David Williams Adido Adjunto do FBI Brasilia, Brasil Sent via the Samsung
GALAXY S® 5, an AT&T 4G LTE smartphone -------- Original message -------- From: "Paulo Roberto Galvão de
Carvalho - PR (PR.PR)" <paulogalvao@mpf.mp.br<mailto:paulogalvao@mpf.mp.
17:30:22  resposta do FBI
17:33:34  Caros, na Suíça aparentemente o pessoal da Odebrecht disse q teria condições
de abrir o sistema. Vamos entender melhor isso
19:26:19 Julio Noronha  402248.ods
19:29:19  Já fecharam esse negocio? Deixa de moleza povo! Kkkkk
19:30:21 Roberson MPF  Encerramos as negociações com a ODE hoje, Pellela. Temos já 68 acordos
fechados. Faltam 10, cujos anexos finais serão entregues na sexta
19:32:46  Maravilha!
19:33:15 Welter Prr  Agora que terminou pode ligar o ar condicionado
19:36:28 Sergio Bruno Mpdft Nessa negociação não tivemos muito sucesso.
19:44:20  Kkkkk
19:44:31  Falaram com a Miriam?
21:05:39 Carol PGR  402377.mp4
22:28:31 Sergio Bruno Mpdft Sim, depois melhorou. Foi bom que deu um suadouro no Cláudio Melo e
Alexandrino.
22:49:17 Roberson MPF  Kkkk
23:07:47  http://m.oantagonista.com/posts/o-aniversario-de-mo-o-aniversario-de-lula
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19 OCT 16
05:55:00 Welter Prr  http://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/10/1824100-pf-indica-suspeita-de-
propina-em-apuracao-de-cratera-do-metro-de-sp.shtml?mobile
05:55:28  Pessosl da Ode tem que explicar essa noticia.
09:54:54  Realmente
10:12:45  Pessoal
10:13:06  O subPGJ do MPSP me ligou agora.
10:15:20  Me disse que nas tabelas há uma referencia a um promotor chamado Rui Falcão.
Mas esse promotor não existe com esse nome. Há um Rui Galvão que teria participado de uma apuração
lateral do caso. Mas ele gostaria, se possível, de mais informações, se tivermos.
10:19:03 Paulo  Caros, houve alguma promessa ou sinalização a qq dos colaboradores de que
não haveria cumprimento de pena no exterior? Marcelo inclusive
10:19:13  Isso por crimes cometidos nos EUA ou Suíça principalmente
10:29:15 Deltan  Caros, o que foi combinado que seria o regime semiaberto, e o que seria o
aberto?
10:29:28  Igual para todos?
10:29:38  Estamos aqui com os americanos e olhando algumas pessoas
10:29:53  A multa e ressarcumento em percentual, é percentual do quê?
10:33:14 Welter Prr  No arquivo que o Julio mandou tem a descricao dos quatro regimes
10:34:20  Numa das abas estos as caracteristicas e ainda algumas limitacoes especificas
10:42:35 Deltan  Valeu Welter... Tentei olhar por cima aqui (são muitas abas rs), mas se for a de
parâmetros não ficou claro para mim... quero ajud dos universitários rs Alexandrino Alencar - não teve
acordo? Não achei nas primeiras abas...
10:43:48 Carol PGR  Deltan, veja a aba parâmetros finais, nela tem a descrição de cada regime
10:44:02  Alexandrino ficou na repescagem
10:44:12  Deve ser fechado essa semana ainda
10:44:49  O percentual tem como base tudo que a pessoa recebeu aqui e no exterior da
Ode, incluindo bônus
10:45:35 Deltan  só vi isto:
10:45:38 Carol PGR  Numa outra aba da planilha tem como ficou a pena de cada um. Tentamos não
mexer nas regras do regime e só transigimos no tempo
10:45:48 Deltan  
10:46:14  Valeu, Carol! A dúvida é o que é o semiaberto diferenciado? O que é o aberto?
10:46:27  A prestação de serviços aplica pra qual(is) dele(s)?
10:46:48  fizeram bem rs... se não seria uma loucura rs
10:46:51 Carol PGR  A prestação de serviço Eh cumprida junto com o regime semi é aberto
10:47:07 Deltan  e qual a diferença entre os dois?
10:47:18  noite e fds em casa?
10:47:26 Carol PGR  No semi, a pessoa se recolhe todos os dias úteis às 22 hs até as 7 e nos finais de
semana e feriados
10:47:33  No aberto, só nos finais de semana e feriados
10:47:41 Deltan  incluindo salários? desde que ano?
10:47:49 Carol PGR  O semi, autorizamos uma saída de 3 dias por ano
10:48:11  Durante os anos que a pessoa se envolveu em ilícitos, limitados a 10 anos
10:48:18  Inclui salário tb
10:48:40 Deltan  Carol, posso passar a planilha para os americanos e suíços, com condição de
manterem confidencial, ou há coisas mto sensíveis e melhor fornecer ponto a ponto?
10:49:50  Rapaz, minha admiração pelo acordo que fizeram só cresce viu...
10:49:55 Carol PGR  Da minha parte não vejo problema, mas estou em Sampa 😁😁. Deixa ver o que
pessoal do front diz. De qq forma, precisamos ter certeza que vc tem a planilha certa já com as penas
ajustadas
10:50:38  Vai ficar chato mandarmos as penas erradas
11:03:36 Deltan  Suíça pensa em confiscar todos os bonus recebidos lá como frutos de crime. Há
algumas questões que precisarão ser alinhadas com eles. Uma opção seria a Suíça enviar para cá o dinheiro,
mas nesse caso a Suíça quer assegurar o ressarcimento dos outros países também. Caso a suíça confisque
todo o dinheiro fora, talvez seja o caso de isentar o pagamento do percentual sobre o valor confiscado (para
evitar double jeopardy), mas não considerar tudo como crédito porque não é ressarcimento feito aqui. Algo
para refletirem, pq vai surgir
11:03:56  Por enquanto, vou pedir para mandarem os nomes e enviamos as infos
11:04:02  Valeu Carol!
11:12:21 Sergio Bruno Mpdft Deltan, discutimos bastante esse ponto pois no começo causou estranheza,
mas eles aceitaram. Ou seja, o dinheiro ilícito no exterior será perdido, mas, mesmo assim, será contabilizado
na base de cálculo da multa.
11:17:00 Welter Prr  Deltan O Alexandrino trouxe anexos novos, foi entrevistado e deu mais
esclarecimentos. Vai trazer uma nova versão na sexta-feira. Deve fechar, assim como o Cláudio Melo Filho.
11:21:18  Os regimes são, basicamente, - o prisional (recolhimento em penitenciária sob
regime fechado); - O domiciliar, em que fica recolhido em casa sem poder sair durante toda a semana (seg a
dom), com tornozeleira; - semiaberto, em que sai para trabalhar, mas se recolhe das 6 as 22 e nos finais de
semana e feriados, com tornozeleira; - aberto, em que se recolhe nos finais de semana e feriados, mas tem
domicilio fixo, ficando a critério do juiz da execução definir a forma de fiscalização (se com tornozeleira, ou
não)
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11:24:18  Tem algumas particularidades, ainda, a) como uma saída por ano, por três dias,
no semiaberto, para todos; b) visitas autorizadas de quinze pessoas, além de familiares e advogados; c)
alguns tem situações especiais em face de compromissos profissionais para o regime aberto (investigado que
hoje é dono de restaurante, se recolhe as 24 h; outro que mora no Rio e trabalha em SP, também se recolhe
mais tarde);
11:24:46 Deltan  Seria importante que isso ficasse claro no texto dos acordos, porque do contrário
o argumento de ser excluído da base de cálclulo é bastnte razoável
11:27:30  ótimo!! obrigado SB
11:27:46 Welter Prr  Todos estes aspectos serão colocados no texto, seja no tocante às penas
corporais, ou ainda à multa. A multa será calculada a partir de um percentual do que o investigado recebeu
no periodo dos fatos da ODE no Brasil e fora. O que recebeu fora a partir da Ode e do setor de operações
estruturadas ou por outro meio ilícito. Independentemente da multa, que é calculada sobre o recebido lá fora,
há o perdimento dos valores no exterior que não for demonstrada outra origem, que seja lícita.
11:28:08 Sergio Bruno Mpdft Welter, na realidade se recolhem das 22h as 6h. Neste caso a ordem dos
produtos faz diferença.😉
11:28:41 Welter Prr  sim, escrevi na pressa e inverti as estações... kkk
11:28:56 Sergio Bruno Mpdft Exato, tem que ficar bem explicito.
11:29:36  Não deixa de ser uma boa 💡!
11:30:11  Só fica livre pra ir pra balada!
11:30:19  😄
11:36:07 Welter Prr  Deltan Conversamos ontem sobre a parte da multa dos EUA e da Suiça. O
Roberson e o Julio estão levando algumas sugestões interessantes sobre o assunto. Os patamares iniciais nos
pareceram elevados. Considerando o montante da multa na Leniencia, um percentual elevado fica duplamente
negativo para nós: o valor será muito expressivo para quem recebe (ainda que seja limitado a 10 ou 15% já
será expressivo); e o percentual descontado e o que sobrar, somados os dois países, poderá marcar o acordo,
já que os recursos tem, ao fim, origem pública. Mas como disse, eles estão levando sugestões
11:36:42 Sergio Bruno Mpdft Deltan, a ideia desse aparente bis in idem é não penalizar de forma mais grave
os q NÃO tinham dinheiro no exterior. Do contrário, a base de cálculo daqueles q não tem dinheiro fora será
maior. Ao passo que as multas daqueles que receberam por meio das operações estruturadas seria bem
menor, caso se calculasse % apenas sobre o q recebeu no Brasil. Em suma, a fórmula tem a finalidade de
trazer isonomia e não dupla apenação.
11:50:01 Deltan  Não entendi bem... a empersa quer uma solução global. Além disso, quando não
tínhamos o acordo, buscamos os EUA como forma de pressionar a empresa, e as conversas sempre foram de
acordos coletivos. EUA estão resistindo ao percentual de 10%, que parece infactível... Embora seja dinheiro
de corrupção a ser ressarcido ao Brasil, eles aplicam pena, não ressarcimento, e têm jurisdição sobre
Braskem... Agora, EUA trouxe um argumento que pode aumentar o tamanho da torta a ser dividida, uma
coconspirator theory, que pode render resultados... Enfim, seria interessante ouvir melhor o que estão
pensando e somar com as infos que temos
11:51:47  👍👍👍 bem pensado. Para nós, é ótimo.
12:30:03 Welter Prr  A solução que a empresa quer é global. Mas o dano causado é majoritariamente
no Brasil - uniao, Estados, Municipios e estatais (Petrobras e outras), e tem ainda os fundos de pensão
lesados. A reparação tem que ser proporcional ao dano, alcançando os lesados. O dano nos EUA é colateral.
Teremos recursos públicos indo para o erário americano (no estremado dos argumentos, recursos que
deveriam pagar pensões vão embora). A posição tradicional de outros países é que quando se trata de
corrupção não ha divisão, mas ressarcimento de despesas, eventualmente uma participação menor. No caso
dos EUA ha um crime especifico, mas é bem menos grave que os cometidos no Brasil, razão pela qual a
parcela deve ser proporcional. Acho que é por aí.
12:42:16 Paulo  A firma inglesa contratada pela Odebrecht disse aos suíços que consegue abrir o
mywebday
12:42:29  Está combinado um encontro para abrir p sistema na semana q vem
12:43:00  A condição dos suíços é que o pessoal de TI do MPC estará presente
12:43:25  O sistema será aberto e mantido aberto. A empresa levará um backup
12:44:14 Laura Tessler  Show!!! Vai ser massa!!! 😈😈😈
12:45:21 Welter Prr  Beleza pura! Vai abrir a caixa de pandora!
12:54:03  Dia de maldade. Dia de loucura
13:21:27 Julio Noronha  Pessoal, no arquivo a seguir está um modelo das propostas apresentadas aos
colaboradores, com a descrição dos regimes:
13:21:54  402791.odt
13:53:38  Segue arquivo em PDF, com as penas acordadas dos 68:
13:53:51  402888.pdf
16:07:49  Conversei de ontem para o hoje com o Rodrigo Prado, que me pôs a par do
patamar indecoroso de 30% que os EUA exig..., quero dizer, pedem. Foi o trabalho das autoridades brasileiras
que deu o grosso do volume de contribuição para os resultados de elucidação até aqui obtidos. Nós já
estávamos muito adiantados quando eles entraram. Além disso, embora a empresa deseje uma solução
global, a atuação do MPF, hoje, está em posição de quebrá-la na perspectiva da preterição da solução
consensual. Neste caso, os americanos são, essencialmente, mais passageiros que condutores. Quanto ao
caso da Embraer, soube, pasmado, que o Dan Kahn disse que o Brasil não ficou com 50% porque não quis.
Não sei se é verdade ou não, porque o percentual de 10% foi proposto por eles, sem eles nunca terem dito
que "iriam" até 50%. Mas o que realmente importa é que não é nada profissional nem razoável a ideia de um
bargaining process no diálogo entre instituições públicas. Volto de férias na segunda e gostaria muito de
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poder participar desta interlocução, ao menos para rememorar direitinho o único precedente que temos com
eles disso. Pode ser que o valor de 10% não seja o patamar final, mas acho que temos de crer na
legitimidade dele. Participaria das tratativas desde logo, se necessário. Estou na Europa - meu telefone
atende.
16:14:38 Paulo  Possivelmente aceitarão 15% ou menos
16:25:30 Sergio Bruno Mpdft Concordo com as ponderações do Welter. Como, a princípio, Suíça e EUA ficarão
com percentuais iguais, corre-se o risco de a parte brasileira fique desproporcional, perdendo metade do
montante.
17:46:23  O que seria completamente fora de propósito.
17:51:26  Quando haverá reunião para discutir leniência e interlocução com os americanos,
pessoal? Gostaria de estar presente, se não acharem contraproducente.
17:56:16 Sergio Bruno Mpdft Teremos pauta da ODE na próxima quarta, pela manhã. Mas o tema é
colaboração. Não sei como está a programação da leniência. A sua presença é sempre bem-vinda,
especialmente porque o Moai 🗿 está com saudades de vc.
18:41:07 Paulo  Grande MM, sua ajuda é sempre bem-vinda, mas na verdade as reuniões
conjuntas com americanos, suíços e a empresa já estão acontecendo esta semana em Curitiba (avisamos aqui
mas imagino q vc de férias não tenha visto). Até convidamos alguém da PGR para vir, mas do GT não havia
ninguém disponível
18:41:19  Rodriguinho veio e nos ajudou bastante com os argumentos
18:42:59  De qualquer forma, está se encaminhando para um percentual de no máximo
15% americanos e 15% suíços. Para mim está bem razoável, mas ainda tentaremos alguns pontos
percentuais a menos p eles
18:43:48  Não se preocupe quanto à questão da Embraer. Foi um argumento muito bom
para ser usado ontem, mas creio que não valha à pena voltar a esse tema agora, pena de estressar
desnecessariamente a relação. Bola p frente!
18:45:31 Sergio Bruno Mpdft 403186.odt
18:53:26  Ok, mas como eles justificam propor 10% num e reivindicar 30% no outro? A
desculpa de que "iriam" até 50% vale uma nota de três reais (não chega a valer uma de três dólares...).
18:53:47  Acho importantíssimo tentar reduzir.
18:56:06  Quanto a estressar a relação, respeito imensamente sua opinião, mas, quando se
trata de negociar dinheiro, a postura - ainda mais em se tratando de quem se trata - não pode ser muito
diferente.
21:55:23 Deltan  Argumentamos tudo isso, Weltinho. Eles contudo não buscam ressacimento, mas
enforcement do FCPA por meio de multa. E na Braskem poderiam sentar lenha e ficar com 100%. Isso que dá
algum leverage a eles. Além disso, quando falamos em 10%, eles consideram que é 5% porque tomam em
conta valore para pagar RF, CGU e CADE que são "agências brasileiras"
21:58:46  Ele fez várias ponderações do caso Embraer, mas não se preocupe com isso.
Nossa próxima reunião é amanhã, Miller, mas não é mais sobre divisão de ativos. Pode deixar que amos
atualizando Vcs da PGR e avisando cada reunião marcada!
22:02:48  Oferecemos 10% para cada, e nossa ideia é possivelmenmte aumentar um
pouco. Pelo que entendi, eles já aceitariam 15% cada. Vamos pensar em alternativas de approach, até pq
haverá outras negociações, inclsuive da Petrobras, em que eles que terão as cartas na mão.
22:04:39  Dan Khan até disse que leva o percentual de 10% para superiores, assim como o
da SEC, mas "acreditam" que seria mto difícil aprovar (na verdade, subirá prov com pedido deles apra não
aprovar...).
22:07:16  Eles falaram que foi Vc que propôs, mas, como dissemos, não se preocupe com
isso. Esse foi um momento de certo stress da reunião e temos mtos pontos bons com que eles concordam
integralmente... o que Welter falou dissemos em diferentes dimensões, umas 5 ou 6 dimensões que
justificariam... mas melhor explicar em conversa.
22:14:47  não é Paulo Galvão? Se for, tá infiltrado
22:17:32 Welter Prr  Essa discussão não é simples, sem duvida. Mas este fato/crime não pode ser
considerado de modo desproporcional aos outros fatos, sobretudo porque é apenas fiscal. No caso da
Braskem, a Ode a usou para mandar $$ para fora e pagar a propina. É um crime meio para a corrupção (e
lavagem, etc). O que eles querem é o superdimensionamento deste ilicito só porque tem reflexos diretos lá.
Mas este debate é bem complicado e só quem está na mesa sabe o quanto é difícil, ainda mais quando o
interlocutor é poderoso, se mostra irredutível e ainda tem a possibilidade de impor sua sanção. Mas com
certeza vai se chegar a um bom termo
22:20:44 Deltan  👍👍👍
22:20:49  E lembrem que todos são bem vindos à mesa
22:21:57 Welter Prr  Estamos muito bem representados!!

20 OCT 16
03:28:52  Mentira. Participavam do telefonema ele, Jason Linder (o procurador de linha do
caso), John Romano e os habituais da SEC. Lembro-me exatamente das palavras: Dan perguntou o que eu
imaginava como critério de divisão. Eu devolvi e disse: "the bulk of the effort was yours, I'm not in a position
to even suggest terms." Aí ele veio ensaboar, disse "don't be silly" e coisa e tal, e eu disse "are there any
criteria you would recommend? O Jason interveio (ele considera o caso o baby dele, toca desde o início) e
disse exatamente: "actually we were thinking of something in the ballpark of 18 to 20 million". Eu disse:
"twenty million it is."
03:29:52  Sei que esse não precisa ser o critério determinante e que os casos e as
circunstâncias de negociação não são semelhantes (bem diferentes, aliás).
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03:30:41  Só acho importante que eles RESPONDAM pela diferença de critérios até o limite.
09:55:02 Julio Noronha  ...
11:52:13 Deltan  O newton tem colaboração dele?
11:52:52  Qdo ele entrou?
11:53:01  E a Marcela?
11:58:45 Julio Noronha  Não
12:00:06  Não. Ele apareceu em uma reunião em BSB, para dizer o que ele disse agora:
CNO mais transparente do mundo quer ser o legado da LJ
12:00:29  Nao tem colaboração. E apareceu agora, para discutir valores da leniencia

21 OCT 16
15:18:05  Pessoal, a empresa acabou de entregar aqui: (I) Relatos revistos de: 1.
Alexandre Barradas; 2. Alexandrino Alenxar; 3. Claudio Melo Filho; 4. Felipe Montoro Jens; 5. Guilherme
Paschoal; 6. Leandro Azevedo; 7. Mario Amaro; 8. Paulo Cesena; 9. Paulo Welzel; 10. Renato Medeiros. (II) a
consolidação dos relatos mencionados no item (I) acima; (III) a planilha com os cálculos que embasaram a
apresentação do Quinn Emanuel (valores das propinas em cada país, etc.). Seguem a consolidação e a
planilha.
15:18:27  404939.pdf
15:18:36  A senha para a abertura dos arquivos é: mpf2016*
15:18:41  404941.zip
15:21:16  Outra senha nível mega-Blaster
15:21:45 Roberson MPF  Kkkk
15:22:23 Welter Prr  essa aí tem uma mistura bem grande de letras e números. Quase metade de
cada. Bem mais difícil
15:25:37 Carol PGR  Julio, alguma previsão P eles nos entregarem a relação dos responsáveis pelas
doações oficiais?
15:27:44 Welter Prr  Carol Estou tentando te ligar e teu celular está fora de área. Tem um fixo que
possa ligar?
15:29:10 Julio Noronha  Combinamos a entrega para a próxima reunião, quarta, 26/10
22:22:53 Carol PGR  Desculpe, Welter, só vi agora 😁😁😁😁
22:50:57 Deltan  Caros a Ode aponta propina para promotor de justiça de linha de metro de SP?
Não sei se viram http://pgr.clipclipping.com.br/impresso/ler/noticia/6302167/cliente/19
22:52:09 Welter Prr  Eu pedi esclarecimentos a eles. Vamos ver o que vem
22:53:56 Deltan  Boa Welter!!
22:54:18  Só falta ser gerenciado pelo Maurício Ferro
23:42:22 Orlando SP  Vimos, mas não fala o nome!!

22 OCT 16
01:20:49 Deltan  Caros, em particular quem não esteve conosco, segue um update muito
resumido sobre reuniões da semana ref à Ode, para não tardar a atualizá-los: 1- continua negociação com
americanos e suíços quando ao percentual do valor para cada país 2- a empresa fez nova oferta aumentando
o valor a ser pago. A Braskem aumentaria 300MM e a Ode mais (salvo engano 900MM a mais), contudo o
aumento da Ode decorre de ampliação de anos (20 para 23, o que me parece um prazo além do razoável...
mesmo 20 já seria). Americanos estão fazendo estudo de ability to pay e fizeram mtos questionamentos que
a empresa responderá. Empresa apresentará dados para os suíços tb, com a garantia de sua proteção, como
no BR e EUA. Agora todos ficam no aguardo da análise e pressão Americana para aumentar o tamanho do
bolo a ser dividido. Uma teoria usada com esse objetivo é da responsabilidade da Braskem por fatos da Ode,
mas esse é um ponto sobre que gostaria de refletir mais. Os americanos sabem de nossa urgência e
acelerarão o maximo possível. Eles estão lidando com um schedule que consideram apertado de meados ou
segunda quinzena de nov. Manteeemos reuniões de acompanhamento semanais para agilizar o maximo
possível. Acho que esses são os dados mais gerais. Não deixem de perguntar caso tenham dúvidas ou
preocupações. Imagino que vão se preocupar com prazo (e nos estamos tb), mas os americanos não podem
evoluir sem o estudo por imposição do sistema dele e pela lógica da negociação ser ability to pay. No sistema
deles faz sentido e eu, pessoalmente, creio que será positivo para nos tb pq tende a reduzir prazo de pg e
aumentar valor. Vamos acompanhando e caso vá se estender pensaremos em alternativas.
07:10:27  E como se está desenhando o fluxo de pagamentos?
09:48:31 Deltan  Em longas parcelas a perder de vista rsrsrs. 23 anos. Conforme a ability to pay
projetada
11:28:19  FYI
11:28:19  Dr. Caio, o procurador Stefan provavelmente passará os 30 mil relatórios do
mywebday para a empresa, a fim de contribuir com a investigação interna. Seria importante que a reunião lá
acontecesse o quanto antes, a fim de que esses relatórios possam ser analisados na investigação e já
agregados como provas a serem fornecidas pela empresa. Até podemos esperar a Suíça nos enviar, mas se
for agregado à investigação interna, isso melhorará a qualidade do resultado.
13:00:59  Rsrs... Sim, o prazo eu vi. Mas e o fluxo? Parcelas fixas? Âncora total ou parcial
em desempenho? Se sim, qual: EBITDA, EBIT, margem operacional?
13:27:51  Acho que podia ser assim:
13:27:58  
13:35:51 Deltan  Não entramos em detalhamento de parcelas pq não chegamos a um valor global.
Estamos estudando uma clausula para um valor adicional com mínimo e maximo se a empresa estiver indo
bem após X anos.
13:36:03  Kkk
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13:50:07  Considere uma estrutura de camadas: uma camada fixa e uma em percentual de
margem que reflete desempenho (talvez o EBIT), a segunda com piso e - talvez - teto.

24 OCT 16
15:38:17 Julio Noronha  Pessoal, como provavelmente não faremos reunião com a CNO na próxima
semana, o que acham de passarmos várias demandas a eles nesta reunião de quarta/quinta, para mantermos
um cronograma acelerado? Eu e Robinho pensamos como sugestão o seguinte:
15:38:34  406565.pdf
15:38:34  406566.odt
15:53:46  http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2016/10/marcelo-
odebrecht-pede-suspensao-de-julgamento-de-recurso-por-delacao.html
15:54:23  Vejam o advogado "habilidoso":
15:54:26  Os advogados de Marcelo Odebrecht argumentam no pedido que há conversas
em andamento para que o acordo seja fechado. Pelo acordo, o empresário relataria o que sabe sobre o
esquema de corrupção que atuava na Petrobras em troca da redução de possíveis penas na Lava Jato. Eles
afirmam no pedido que, caso o acordo seja firmado, isso poderia repercutir sobre a "subsistência" do
julgamento. Além disso, a defesa do executivo afirma que o pedido de suspensão é uma "condição
estabelecida" pelo MPF para a continuidade das negociações da delação.
22:00:41 Deltan  Não creio

25 OCT 16
06:41:23 Welter Prr  http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2016/10/24/situacao-de-lula-muda-
de-patamar-na-lava-jato/
11:04:54  http://jovempan.uol.com.br/opiniao-jovem-pan/comentaristas/vera-
magalhaes/lava-jato-fecha-escopo-de-delacao-com-odebrecht.html
11:05:54  essa aí está demais. Fala até nas oitivas e em 70 colaboradores
12:56:59 Roberson MPF  Pessoal, eles querem se programar
12:56:59  Bom dia Roberson. Já temos o script da reunião da quarta? Vocês vão nos dar
uma posição sobre os relatos? Haverá possibilidade de negociar as penas na própria quarta? Obrigada.
12:56:59  Estamos pensando em alternativa para viabilizar negociações na 5a. Aviso hj
ainda
12:56:59  Ok. Mas a reunião da quarta está confirmada às 10h00?
12:56:59  Dr. já temos idéia da programação da quarta? Será pela manhã? E as
negociações não podem ser na própria quarta à tarde?
12:56:59  Dra. esta confirmada às 10 hrs , sim. Só a programação que ainda não fechamos
12:56:59  Ok
12:56:59  Obrigada
12:56:59  Dr alguma notícia?
12:56:59  Precisamos definir se levamos as 10 pessoas para curitiba ou não.
12:57:23  Pensamos em tentar fazer tudo amanhã e 5a
12:57:42 Athayde  5a nao marquem cedo
12:57:48 Roberson MPF  Apresentar propostas para os 10 faltantes, negociar e fechar p clausulado das
PEssoas Físicas
12:58:07  4a a noite teremos festa ainda!!!
12:58:21  🎂🍾🎂🍾
12:58:27 Carol PGR  Opa, festa de quem?
12:59:09 Roberson MPF  Minha, Tata, Julio e Welter
12:59:21  Todos de october
12:59:52 Carol PGR  Que massa!!!
13:00:10  Só gente fina
13:03:48 Roberson MPF  👍👍👍
13:11:39  Quem é a Tata?
13:11:47 Roberson MPF  Athayde
13:11:47  Kkkkk
13:19:59  Depois das 18h só ou já está assim o dia inteiro?!
13:20:02  Rsrs
13:20:04 Athayde  😡😡😡😡
14:14:16 Roberson MPF  E aí pessoal, posso passar para Elaine a seguinte programação? 26, 10:00 - nos
reunimos e batemos o martelo nas penas dos outros 10, além de fechar o clausulado; 26, 16:00 - entregamos
a proposta e uma minuta do clausulado para os advogados + reunião de 1hr com eles 27, 10:30 em diante -
negociação das penas e, ao final, discussão para fechar o clausulado
14:14:37 Welter Prr  excelente
14:27:35  407416.odt
14:27:37  Caros, especialmente PG e Athayde, infiltrados da 5ª Câmara, e Deltan,
Procurador (sobre)natural do caso, fiz algumas colocações sobre Leniências e TACs em anexo. Creio que
devemos analisar os casos com base nos princípios que fundamentaram a criação dos nossos acordos de
leniência, pois são eles que nos fizeram sobreviver nesse cipoal regulatório até o momento.
14:33:04  Gostaria que aqueles que se interessarem em discutir isso colocassem suas
ideias em frases simples, pois desejo que o acordo a ser celebrado com a Ode seja o mais simples e
compreensível possível, evitando qualquer problema com a Câmara, com o Juízo, com os outros MPs e com a
sua aplicação no futuro.
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15:02:21 Roberson MPF  Boa!
15:02:27  Oposições a pauta?
15:02:36  1
15:02:39  2
15:02:42  3
15:02:47  Arrematada!!
15:14:55 Sergio Bruno Mpdft Blz! Chego hoje por volta de meia-noite em CTBa.
15:15:07 Roberson MPF  Legal!
15:15:50  Carol, Pellela e MM, vocês também virão ne?
15:17:22 Carol PGR  😭😭😭😭 só SB (e talvez MM).
15:19:35 Roberson MPF  Poxa Carol!!
15:19:57  Justo na vez da festa
15:20:42 Sergio Bruno Mpdft Pessoal ficou com medo de ter que levar presente pro Tatá, Roro, Juju e Weve!
😂
15:20:52 Athayde  Carol, pode mandar presentes pelo SB... 😳😜😜😜😜😜
15:20:56 Roberson MPF  kkkkkkkkkkkkkkkkk
15:21:07 Welter Prr  traz a sede do choop que já chega!
15:21:17 Roberson MPF  Caca, Pepe e MiMi amarelalalaram
15:25:02 Sergio Bruno Mpdft By the way, cada aniversariante tem direito a uma Esfirra gigante por minha
conta!
15:27:51 Roberson MPF  Kkkkkkk
15:39:45  Poxa! SB não me avisou!!!
15:40:26 Roberson MPF  Sacanagem, hein SB
15:44:26 Julio Noronha  Boooooora!!! Festinha será shooooow
15:49:45 Welter Prr  De entrada, charutinhos de repolho

26 OCT 16
09:47:09 Julio Noronha  Bom dia, pessoal! Caio enviou por e-mail a pauta sugerida para as reuniões de
hoje e amanhã:
09:47:19  1. Propostas e Discussão de Penas de Colaboradores Remanescentes 1.1.
Situação de beneficiários de leniência remanescentes 2. Proposta e Discussão do Clausulado do Modelo de
Termo de Colaboração 3. Ratificação do Cronograma de Conclusão (PFs e PJ) 4. Entrega de Documentos 4.1.
Relatos Finais 4.2. Declaração de Patrimônio 4.3. Planilha com Cálculo de Perdimento/Multa 4.3.1. Discussão
dos Parâmetros de Cálculo Perdimento/Multa 4.4. [Anexos PJ (até 28/10)] 5. Atualização Suíça 6. Aspectos da
Leniência PJ 6.1. Informações pedidas por DoJ 6.2. Conceitos sobre Pagamentos/Benefícios 6.3. Recuperação
de contas / fundos offshore 6.4. Monitor Independente (perfil) 6.5. “Condições Especiais de Sigilo e Acesso ao
Sistema” 6.6. Avanço Clausulado 6.7. Relação MTFC/AGU/TCU 7. Tornozeleiras 8. HC MO 9. Outros: 9.1.
Situação RFerraz
10:00:00 Paulo  PJ melhor ficar p amanha
10:00:47  Temos q ver as agendas
10:03:17  Se for amanhã a discussão de PJ, eu posso tentar ir!
10:38:42 Roberson MPF  408026.pdf
10:38:47  408027.pdf
10:38:49  408028.pdf
10:39:31  408029.pdf
10:40:09  408030.pdf
10:40:16  408031.pdf
10:40:18 Julio Noronha  408032.pdf
10:40:18 Roberson MPF  408033.pdf
10:40:21  408034.pdf
10:40:23  408035.pdf
10:40:44  408036.pdf
10:40:56  408037.pdf
18:27:07 Welter Prr  Sem acordo nesse caso. Nem precisa vir amanha. Ele fica por ele. Não admite ter
feito nada de errado. Se amanhã pegarmos um fato, vai ser processado
18:27:33 Roberson MPF  Concordo
18:27:41  Vamos acabar essa conversa. Sério!

27 OCT 16
07:06:10  http://m.oglobo.globo.com/boa-viagem/uma-viagem-ilha-de-pascoa-fantastica-
fabrica-de-moais-20357874
08:00:29  😂😂😂
08:20:49 Julio Noronha  Kkkkkkkkkk
08:21:49 Laura Tessler  😂😂😂😂
08:23:51 Sergio Bruno Mpdft É a sua viagem de hoje!!! 🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿
08:35:35 Laura Tessler  http://www.oantagonista.com/posts/odebrecht-delata-vizinho
09:04:20  Estou pegando o ônibus. Daqui a pouco estou aí. FT ou PR?
09:04:22  http://painel.blogfolha.uol.com.br/2016/10/27/michel-temer-quer-romero-juca-
como-lider-do-governo-no-congresso/
09:04:48  Acho que não é uma boa ideia 🤔
09:06:17 Carol PGR  kkkkk, sabe nada esse Temer.r.s
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09:07:34 Julio Noronha  Reunião da leniencia será na FT
09:07:34  🙈🙈🙈
09:11:43 Roberson MPF  Diria que é uma Temeridade... 🙊
12:50:12 Welter Prr  Outra coisa, que vai pegar de novo, é o prazo para pagamento da multa. Não
pode ser o prazo da empresa, mas acho que deve haver alguma flexibilidade, partindo do pressuposto que
alguns terão que se desfazer de patrimônio. Sugiro prazo máximo de um ano, a contar da assinatura, sendo
que aqueles que tem cautelares patrimoniais só as teriam levantadas após o pagamento.
16:01:43 Julio Noronha  1. Sensibilidade do momento 2. Sigilo 3. Caminhar em bloco (retardatários) –
risco de impedir o acordo e retardatários 4. Sumário executivo (padronizar) 5. Anexos para cada termo,
indicados no próprio texto 6. Divisão dos anexos (termas, compartimentar informações) 7. Perguntas: quem,
quando, onde, com quem, quanto, de modo, por quê, como começou, como terminou, para que, quem sabe
mais, por ordem de quem, prestou contas a quem, contou com o auxílio de quem 8. Terminologia – português
→ exemplo: para mim ficou claro 9. Fontes, tamanho 1. Documentos para cada colaborador: a) Termo de
aceite da proposta (com detalhes sobre as penas privativas de liberdades, exceções às condições); b)
Documentos com o saldo, extrato e documentos de abertura e encerramento de contas no exterior; c)
Detalhamento da remuneração recebida no período dos fatos ilícitos relatados (limitado a 10 anos), indicando
os valores recebidos no Brasil e no Exterior, declarados e não declarados; d) Preparar anexo específico sobre
todas as referências ao próprio nome em planilhas e materiais do Setor de Operações Estruturadas, indicando
a responsabilidade por doações oficiais e não oficiais; e) Redação final dos relatos/anexos; f) Sumário dos
relatos/anexos, com a indicação: (i) falar do ajuste, pagamento e contrapartida; (ii) data dos fatos; (iii) local
dos fatos; (iv) obra/contrato relacionado; (v) valor da obra/contrato relacionado; (vi) agentes públicos
envolvidos; (vii) valor das vantagens indevidas pagas; (viii) número do inquérito e/ou ação relacionada; g)
Consolidação das provas de corroboração, organizando-as por anexos, e formando um sumário – com telas
com Drousys; h) Preparar termos de autodeclarações, segundo as orientações do MPF.
17:12:37 Carol PGR  Júliio, quanto ao item d, acho que nosso pedido deve ser abrangente. Existe uma
relação entregue pela empresa de doações oficiais feitas às campanhas na qual não consta o responsável pela
autorização. Precisamos que eles nos digam quem são os responsáveis e estes, por sua vez, esclareçam a
circunstância envolvendo cada doação
17:14:29  outra coisa, pessoal. Estudando um pouco mais os relatos dos colaboradores, já
identifiquei alguns assuntos que não foram tratados por executivos da AG. Acho que teremos que abrir
procedimentos de revisão do acordo nesse caso. Aécio, por exemplo, foi um assunto omitido descaradamente
17:46:43 Sergio Bruno Mpdft Exato. E foi cobrado isso da AG. Teremos tmb q analisar a situação da Carioca.
23:48:07 Welter Prr  http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/10/1827049-odebrecht-fecha-
venda-empresa-de-saneamento-por-r-28-bilhoes.shtml

28 OCT 16
11:09:55  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/10/1827058-odebrecht-diz-que-caixa-
2-a-serra-foi-pago-em-conta-suica.shtml
12:14:04 Julio Noronha  Pessoal, segue uma sugestão das orientações e dos modelos de documentos para
os colaboradores trabalharem até dia 07/11, para enviarmos para a empresa (segue em .odt e .pdf):
12:14:33  409505.odt
12:14:35  409506.pdf
12:14:36  409507.odt
12:14:38  409508.pdf
12:14:39  409509.odt
12:14:40  409510.pdf
12:14:41  409511.odt
12:14:44  409512.pdf
12:38:44 Carol PGR  Júlio, e aquela questão referente à relação dos advogados contratados pela
empresa?
12:39:15  alguém me disse que pedimos isso à empresa. A intenção é com isso
descobrirmos algo sobre o STJ, especialmente, por conta da relação dos filhos prodígios dos ministros
12:40:38 Julio Noronha  Bem lembrado! Na semana passada, Adriano disse que estava incomodado e com
dificuldades para fazer esse levantamento... vamos cobrar novamente!
12:42:02  Welter está apurando essa história e ele já encontrou "coincidências": filho
prodígio vendendo casa para irmão do JD
12:43:38 Carol PGR  Ooooo
12:45:38  outra coisa, Júlio, no arquivo das orientações 01, "a", era bom pedirmos à
empresa que ela nos diga das doações oficiais (que a empresa nos deu uma planilha própria sem identificação
de quem intermedio a negociação do valor) quem foram os executivos responsáveis para que eles possam
detalhar as circunstância de cada negociação
12:46:26  da menaira como está, os colaboradores só vao detalhar aqueles pagamentos da
planilha dos pags por fora, porque apenas nela há menção aos responsávies
13:04:02 Sergio Bruno Mpdft Julio, mas esse caso não tem a princípio relação com ode. É Cedraz.
13:14:26  De qq forma é muito importante mesmo cobrar esse material!
16:24:16 Julio Noronha  Ótima observação! Segue com essa modificação:
16:24:22  409770.odt
16:24:52  Hum... Não era do Castro Meira? Bom, fato é q apareceu algo já
16:25:41  Com relação aos documentos que servirão de "modelo", podemos então
encaminhar ao Theo e Adriano?
17:05:43 Roberson MPF  Pessoal, fizemos algumas pequenas alterações no arquivo
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17:05:51  409796.odt
17:06:07  Se vocês estiverem de acordo, mandaremos aos advs em 10 min
17:41:57 Sergio Bruno Mpdft Pessoal, os modelos ficaram excelentes!
17:47:33 Roberson MPF  Boa SB!! Vamos por esse povo pra trabalhar forte no feriado
17:48:14  Padrão Juliones de planilhas neles!!!
17:53:38 Sergio Bruno Mpdft 👍
18:27:37 Athayde  http://oglobo.globo.com/brasil/lula-processa-delegado-da-pf-que-associou-
planilhas-da-odebrecht-20376549

31 OCT 16
19:37:17 Orlando SP  Pessoal, informação importante. Favor cobrar dos Advs os reports
19:37:18  We sent all the reports we found and were talking about in Curitiba to the lawyer
of Draftsystems who will share it with the ODE lawyers.

3 NOV 16
14:42:50 Sergio Bruno Mpdft Sérgio Bruno bom dia tudo bem? Vocês sabem o horário da reunião na
segunda? Tem como você nos enviar a minuta do termo de colaboração? Abs
14:42:51  Mais uma pergunta tem um colaborador (marcos grilo) que só fala de geração.
Ele poderia fazer um único termo? Obrigada
14:43:37  Júlio, acabei ficando sem o cronograma. Tem como me enviar?
14:45:23 Julio Noronha  Poderíamos marcar para 15h, o que acham? Assim, teríamos tempo para
conversar um pouco antes de reunirmos com eles
14:45:36  Por mim, pode ser
14:45:59  Qto ao temo de colaboração, precisamos fechar a minuta antes
14:46:40  411786.pdf
14:46:41  411787.odt
14:46:42 Sergio Bruno Mpdft Por mim, ok!
14:49:54  Roberson disse que era 14
14:50:12  ⬆ Combina com o Russo aí!😃
14:50:31  15 ou 14 por mim ok. Que horas vcs chegam?
15:02:23 Roberson MPF  Kkkk
15:02:34  Foi mals. Fui pelo nosso padrão
15:02:42  Mas pode ser as 15hrs tb
15:04:04  Salvo engano vamos chegar lá pelas 11hrs
15:07:18  10:30 para ser mais exato. Poderíamos reunir já as 11hrs, se estiverem livres
18:11:44 Sergio Bruno Mpdft Na segunda pode ser 11h30 entre a gente e 14h30 com a ODE?
18:14:20 Welter Prr  Pode ser 12:30?
18:15:02  Ainda estão resolvendo meu vôo, apesar de pedido há uns 10 diss
18:16:32 Sergio Bruno Mpdft Pode sim. A gente conversa durante o almoço.
18:21:19 Roberson MPF  Boa!
18:32:23 Carol PGR  pessoal, hoje a QG trouxe os anexos e advinhem quem veio na obra canal do
sertão?????
18:32:29  Renan, Renan, Renan....
18:32:37  😍😍😍😍😍
18:32:50  recebendo 9% das emendas liberadas para pagamento da obra
18:33:37  além dele, veio mais gente, o Ronaldo Lessa, o Geddel
18:34:19 Orlando SP  Que beleza!!!
18:39:51 Paulo  pessoal, sabem se está confirmada reunião amanhã em curitiba com a ODE?
18:58:42 Laura Tessler  😱😱😱😱😱 9% é muuuuita propina!!!
19:30:03 Roberson MPF  Tocou Raul pra caramba hein, Caroles?!
19:30:19  Legal!!
19:41:23 Carol PGR  Kkkkk
19:41:52  
20:15:04 Sergio Bruno Mpdft 
21:05:28 Julio Noronha  Tocaaaa Raul!!!
21:06:08  Carol, será que o Pacífico não sabia desses 9? 🤔🙈
22:34:22 Carol PGR  Tinha que saber, Julio. Acho que merece uma chamada do feito a ordem 😀😀

7 NOV 16
10:56:20 Paulo  ATENÇÃO, MORO! O ex-presidente da Odebrecht Ambiental Fernando Santos Reis
acaba de comprar uma bela mansão em Angra dos Reis. Da turma dos delatores da empreiteira, Santos Reis
pretende curtir sua provável prisão domiciliar em grande estilo. Pode isso, Moro?
11:01:11 Roberson MPF  Advínhamos que isso iria ocorrer na última reunião
11:02:08 Julio Noronha  Brincadeira esses caras... e ainda queriam cláusula para acessar a "área comum"
11:02:15 Carol PGR  Bom, so que Teori não está obrigado a deferir essa palhaçada
11:02:51  vai deferir que o domicilio de cumprimento seja a residência na cidade, nada de
sítio, praia, fazenda
11:03:10 Roberson MPF  Vamos definir que eles têm que cumprir em uma planta do minha casa minha
vida
11:03:21 Carol PGR  kkkk
11:03:26  ou seja, no banheiro da suíte
11:03:57 Roberson MPF  Tá sendo otimista, Carol. É só o Box do banheiro
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11:15:27  Carol e Sb, vcs tão na PGR?
11:15:34  Estamos a caminho
11:17:17 Carol PGR  eu estou
11:17:24  saudades de vcs
11:22:07 Roberson MPF  Nós também!!
11:22:10  Subindo
11:29:32 Welter Prr  Acabei de chegar no aeroporto A caminho da PGR em seguida
11:43:30 Julio Noronha  Blz! Estamos na sala 118
11:48:55 Sergio Bruno Mpdft To descendo
11:50:44 Roberson MPF  Boooa
11:50:51 Welter Prr  Chegando em 7 minutos
11:51:11 Roberson MPF  Shou
11:58:23  Eu estou no avião ✈ decolando já
11:58:59 Roberson MPF  Legal
15:48:06 Julio Noronha  413779.docx
15:48:48  Acima está o pedido da empresa para reconsiderarmos o período de afastamento
de alguns dos colaboradores
16:06:08 Welter Prr  Anotacoes da Elaine bastante analíticas. Quase descritivas. Diria quase
transcritiva
16:06:43 Sergio Bruno Mpdft Vamos pedir pra entregar!
16:38:57 Carol PGR  Pessoal, vamos falar sobre a divergência dos anexos da QG sobre o canal do
sertão
16:41:54 Roberson MPF  Acho que vale a provocação (sem mencionar a fonte)

8 NOV 16
08:13:40  
08:21:25 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2016/11/08/internas_polbraeco,556318/teori-
zavascki-nega-pedido-de-odebrecht-para-suspender-habeas-corpus.shtml
11:58:08 Deltan  Caracax, Carol, excelente notícia!! Tem o caminho do dinheiro ou entrega em
espécie? Pergunto pq já tem muita palavra de colaborador, mas a sensação é de que está faltando a bala de
prata rs
12:00:15  Carol e SB, temos reunões da leniência amanhã e quinta.
12:04:04 Carol PGR  Foi pago por doação e em espécie, ao que parece
12:05:42 Deltan  Caros, Orlando e eu falamos com Suíça, que está pronta para aplicar punishment
order na próxima semana, mesmo sem receber os statements of facts (recebeu só infos gerais). Outras infos
relevantes, que são boas notícias para o acordo: aceitam os 10%, mas não menos do que os americanos;
podem conversar sobre um pleito para dividir os 10% com o Brasil posteriormente (!!); dinheiro apreendido
na suíça pode ser usado para fins do acordo; o pagamento imediato na Suíça é só em relação ao dinheiro
apreendido, o resto pode ser parcelado pelo menos no mesmo prazo dos americanos; como americanos não
conseguem a papelada do acordo na próxima semana (e sem papelada não podem fazer anúncio público),
talvez eles retenham a expedição da P.O. até os americanos terem tudo assinado. Temos call com americanos
possivelmente hoje (a confirmar). As grandes pendências são a negociação do valor da Braskem e a análise
do ability to pay da Ode. Além disso, não fechamos ainda percentual de divisão com os Americanos, porque
decidimos insistir, na última call, em 10%, já que haverá um peso diferenciado de pagamento em razão da
limitação do prazo do parcelamento americano em até 5 anos, a fim de evitar que o Brasil receba menos do
que os EUA nesse prazo.
12:06:36 Sergio Bruno Mpdft MM, vc pode participar?
12:07:21  Creio que sim. Peço passagem?
12:07:41 Sergio Bruno Mpdft Pede. Dá tempo?
12:07:55  Sei lá...rs. Só tentando!
12:08:13 Sergio Bruno Mpdft Go ahead�
12:38:33  Ótimas notícias! Os suíços estão em outro padrão! Padrão suíço! 🇨🇭
12:40:01 Roberson MPF  Que A N I M A L !!!!!!
13:04:51 Welter Prr  Civilidade é isso.
19:50:49 Laura Tessler  Vai entrar no acordo tb?
19:51:06  
20:00:10 Welter Prr  vai um cafezinho?
20:30:37  Kkkkkk
20:48:47  Estão tentando votar esse projeto agora na Camaar
20:48:50  EMENDA Nº 02 DA COMISSÃO ESPECIAL Modifique-se para o formato a seguir
discriminado a redação atribuída pelo art. 1º do projeto aos arts. 16, §§ 2º, II e III, 11 e 12, e 17-A da Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013: “Art. 16.
...........................................................................................................................................................
§ 2º O acordo de leniência celebrado em conjunto ou isoladamente pela autoridade administrativa impedirá
que os órgãos celebrantes apliquem ou proponham a aplicação à pessoa jurídica de qualquer outra sanção de
natureza pecuniária decorrente dos atos e fatos objeto do acordo, admitidos, ainda, os seguintes efeitos:
20:49:38  08/11/16 20:38:58: Vladimir Netto: § 11. O acordo de leniência celebrado nos
termos do § 2º impede o ajuizamento de ação disciplinada pelos arts. 18 a 21 ou o prosseguimento de ação
dessa natureza já ajuizada quando de sua celebração.
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20:49:38  08/11/16 20:39:13: Vladimir Netto: EMENDA Nº 03 DA COMISSÃO ESPECIAL
Dê-se ao art. 17-B da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, introduzido pelo art. 1º do projeto, a seguinte
redação: “Art. 17-B. As provas materiais oferecidas para elaboração de acordo de leniência: I - serão
devolvidas à pessoa jurídica quando não ocorrer a celebração do acordo; II - não poderão ser utilizadas por
autoridade que não tenha subscrito o acordo, salvo se comprovadamente obtidas de forma que não se vincule
à sua celebração.”
20:49:38  08/11/16 20:47:08: Vladimir Netto: § 11. O acordo de leniência celebrado nos
termos do § 2º impede o ajuizamento de ação disciplinada pelos arts. 18 a 21 ou o prosseguimento de ação
dessa natureza já ajuizada quando de sua celebração. § 12. O acordo de leniência celebrado em conjunto
produzirá os efeitos previstos no § 11 em relação a medidas de ordem administrativa ou judicial atribuídas à
competência das autoridades que participarem da celebração.” (NR) “Art. 17-A. Os processos administrativos
em curso no órgão ou entidade contratante ou que participe da respectiva celebração, referentes a licitações e
contratos administrativos alcançados pelo objeto do acordo de leniência de que trata o art. 17, deverão, após
a materialização do acordo, ser sobrestados e, posteriormente, arquivados, em caso de cumprimento integral
das obrigações assumidas pela pessoa jurídica.” (NR)
21:13:51 Deltan  Temos que confirmar, ver o texto integral e reagir. As provas que a empresa
entrega para CGU, AGU ou MPF não podem ser usadas por autoridade que não subscreveu o acordo. Ou seja,
não podem ser usadas para cobrança de diferenças nem pro processo criminal. Se o MP não celebrou, não
pode usar nem para processar criminalmente terceiros!!!! Isso resolve o problema das empresas com o
pagamento pecuniário, sem ela ter que fazer acordo com o MP e protege outros que participaram da
corrupção
21:14:01  Liguei pro Arantes, que vai checar isso e dá retorno ainda hoje
21:44:16 Roberson MPF  Pessoal, terminamos agora a minuta do clausulado dos executivos da ODE. Nos
comprometemos a enviar o arquivo para os advs até as 11:00 de amanha. Seria bem importante que todos
lessem e dessem uma boa revisada. Favor constar aqui eventuais sugestões de cláusulas alternativas ou
adicionais para que todos possam discutir de forma integrada. Abs
21:44:39 Deltan  Ainda não existe acordo para votar o PL 3636, de 2015. Mas o Governo e o PT
estão trabalhando para aprová-los com urgência. Amanhã levantarei a real situação das articulações.
21:44:41 Roberson MPF  415125.odt
21:46:06  Ps. Incentivo: são apenas 10 páginas
21:46:29  Kkkk
22:25:48 Carol PGR  Meninos, consegui HC p ir p Cwb na prox semana. Borá visitar MO??
22:25:50  Rs
22:26:35 Julio Noronha  Kkkkkk
22:26:57  Pelo ritmo dele, os depoimentos finais não estarão prontos mesmo
22:27:23  Habilidoso não está sendo habilidoso (para variar)
22:27:42 Carol PGR  Tá faltando entrevista-lo sobre o anexo do PMDB
22:44:20  Habilidoso é o melhor apelido ever
23:41:17 Deltan  PL na Camara sobre leniência
23:41:17  415347.pdf
23:41:57  Dentre outras balelas, poderiam ser feitos acordos sem apresentação de provas
contra outros envolvidos...
23:41:57  Vejo tb perigos às competências já conquistadas pelo MP. Pq a lei inclui a
possibilidade de acordos judiciais coma própria administração, com extinção absoluta de punibilidade...
23:41:57  Ver tb art. 17-B
23:41:57  E ainda existe a previsão de prescrição para crimes que se referem a licitações e
contratos de cinco anos
23:42:12  Pelella, isso é bem grave
23:42:45  Creio que é o caso de, após checar com Peterson, acionar o chefe para tentarmos
barrar isso, se realmente estiver encaminhado...
23:51:34 Carol PGR  Que absurdo!!

9 NOV 16
06:03:01  Já estou ciente. Vamos agir hoje
06:03:16  
06:31:35  
06:31:38  
07:21:41 Carol PGR  Pessoal, joguem duro com esses americanos nessa negociação e podem colocar
na conta Trump
09:35:38 Paulo  Caros, na verdade é mais uma razão para agilizarmos esse acordo. No passado,
o Trump já deu declarações contra o FCPA.
09:35:51 Carol PGR  Meu Deus?
09:36:12 Paulo  Pode haver uma mudança na prioridade que o DOJ dá a esse setor, e
possivelmente todo o pessoal que trabalha conosco venha a ser trocado
09:36:26 Carol PGR  Pqp
09:36:53  Desculpem, mas eh inacreditável esse homem ter vencido
09:37:41 Roberson MPF  
09:41:22 Paulo  os americanos disseram que ainda levam umas 3 a 4 semanas depois do ok para
finalizarem os procedimentos internos de aprovação do acordo
09:41:30  então essa aprovação tem que ser este ano ainda
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09:41:49  (embora imagino que os republicanos também vão babar pelas informações de
corrupção dos bolivarianos)
09:53:03  Nada improvável. São TODOS democratas.
10:11:49 Carol PGR  então vamos acelerar
10:54:43 Orlando SP  415831.odt
10:55:20  Pessoal, seguem minhas sugestões em relação à minuta do acordo criminal da
ODE. Abçs,
11:03:36 Carol PGR  415851.odt
11:04:33  Pessoal, fiz algumas observações em amarelo, nada relevante. Só percebi que
não inserimos a clausula genérica do comportamento compatível com o cumprimento de pena para evitar o
charuto no resort
11:04:50  essa acho importante inserirmos
11:08:56  acho tb que valeria inserir uma clausula genérica dizendo que o juizo responsável
pela fiscalização do acordo decidirá acerca de questões extraordinárias demandadas pelo COLABORADOR
11:11:13 Orlando SP  As minhas sugestões estão em azul. Descartem, evidentemente, aquilo q já
discutiram e/ou combinaram em contrário com os advs
11:19:28 Januario Paludo  Sugiro a inclusão de cláusula penal e de cláusula de garantia. cláusula penal: o
inadimplemento da(s) multa(s) pactuada (s) implicará o vencimento antecipado de todas as parcelas ainda
não pagas e sujeitará o COLABORADOR ao pagamento de multa de 20% sobre o saldo devidamente corrigido
(v. clausula 25, letra "j" ; e clausula de garantia: em garantia ao cumprimento do acordo, o colaborador
oferece garantias (reais ou fidejussórias), perdendo-as em favor da União nas hipóteses da clausula 25.
11:19:43  Em dois parágrafos.
12:56:04 Roberson MPF  Ótimo, pessoal. Vamos consolidar todas e em seguida mandamos a última versão
13:07:55  Nota encaminhada pelo Fernando Reis São Paulo, 8 de Novembro de 2016 Ao Sr.
André Petry Diretor de Redação Revista Veja - Editora Abril C.c.: Sr. Maurício Lima. Prezado Senhor Diretor,
Em sua última edição, Veja publicou na seção Radar nota afirmando que eu teria comprado uma "bela mansão
em Angra dos Reis". A informação é improcedente. Para a sua segurança, encaminho certidões emitidas nesta
data pelos cartórios de imóveis da região de Angra dos Reis, cidade para onde não vou há 15 anos. Nos
últimos 3 anos não adquiri qualquer imóvel no Brasil ou no exterior. Atenciosamente, Fernando Luiz Santos
Reis
14:04:26 Carol PGR  minha gente, faltou tb fixar a destinação dos valores das sanções pecuniárias
14:07:38  Não teve cláusula tb para ressarcimento do prejuízo, ficou só multa e perdimento
14:08:23  não sei se o ressarcimento será tratado no âmbito da leniência
15:56:18  PL 3636 não será votado
16:07:07 Roberson MPF  Carol, lembra que combinamos de deixar isto para definição do juízo
homologatorio ou quem por ele indicado?
16:07:22  Se entender imprescindível nos avise, deixamos de fora
16:07:43 Julio Noronha  Pessoal, consolidamos todas as sugestões no texto a seguir, marcando em
vermelho aquilo que seria excluido e em verde aquilo que foi modificado/acrescentado:
16:11:29  416127.odt
16:37:56 Carol PGR  Acho que deveria constar isso, q o juízo definirá
19:59:49 Roberson MPF  Perfeito, veja se resta contemplada com essa inclusão
19:59:52  
20:01:15  SB, Carol, Pelella, estão de acordo com essa minuta alterada? Podemos enviar
para os advs, conforme combinado?
20:15:25 Welter Prr  Pessoal Mandamos?
20:17:02  5
20:17:43  4
20:19:29  3
20:23:59  2
20:24:28  1
20:24:41  Foi!!!
20:26:07  As sugestões feitas foram todas incorporadas.
20:36:10 Carol PGR  Kkkk
20:36:12  Beleza
20:44:37 Sergio Bruno Mpdft � Dá tempo de pedir anexo do Trump?
20:47:48 Welter Prr  tem que se antes da diplomação!!
21:01:26 Carol PGR  Opa, Dr!

10 NOV 16
11:58:25 Welter Prr  http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/11/10/acordo-
preve-prisao-so-para-marcelo-odebrecht.htm
11:59:10  Vazaram a existencia dos termos de autodeclarações
11:59:30 Carol PGR  ai foi foda
11:59:54 Welter Prr  Ruim mesmo
12:00:27 Roberson MPF  Saiu que para fazer os termos eles fizeram "cursinho"?
12:00:39 Welter Prr  Kkkkkk
12:00:45  Essa parte nao
12:01:36 Carol PGR  podemos plantar uma nota dizendo que eles foram reprovados no cursinho e
agora voltaremos ao modelo anterior
12:01:42  rs
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12:02:31  brincadeiras à parte, ficou muito ruim para gente o STF saber disso pela
imprensa. Não vai ser bom isso
12:03:02 Roberson MPF  Uma droga mesmo
12:03:42 Carol PGR  eles entregaram os relatos consolidados num único doucmento?
12:03:56 Welter Prr  Pensei bem nisso.
12:05:24 Roberson MPF  Eu pedi, mas ainda não entregaram Carol
14:54:05  SB e Carol, podemos ligar ai?
14:55:11 Sergio Bruno Mpdft Em 20min, pode ser?
14:55:32 Roberson MPF  Opa, com certeza!
14:55:41  Voces nos avisam?
15:16:08 Carol PGR  Podem ligar
15:17:14 Roberson MPF  Tem fixo ai?
15:18:26 Carol PGR  31058420
22:13:48 Roberson MPF  E ai?
22:13:48  Roberson estamos ainda aqui na empresa tentando consolidar todas as
sugestões. Infelizmente, não. vamos conseguir cumprir o prazo da meia noite. Fecharemos isso ao longo da
manhã. Entregamos na hora do almoço. É o que conseguimos. Abs.
22:38:50 Julio Noronha  Acho q temos q esperar e, assim q recebermos, combinamos aqui a
videoconferência
22:56:19 Welter Prr  Esperamos, então.
23:00:54 Sergio Bruno Mpdft Blz. Eu vou estar na PGR desde as 10h, num evento com Janot.
23:01:30 Roberson MPF  Blz
23:02:22 Welter Prr  So fiquei pensando que os advogados estao querendo mostrar serviço. Vamos ter
que cortar as asas deles
23:04:09 Roberson MPF  Fiquei com este receio tb
23:14:43 Sergio Bruno Mpdft Pois é, as sugestões estão tomando mais tempo que levamos no original. Eles
vão acabar transformando o acordo num contrato de locação.

11 NOV 16
09:27:25  
09:56:04 Welter Prr  Pqp
10:29:24 Carol PGR  daqui para homologarmos isso já estará tudo na imprensa
10:29:38  quando vcs estiverem ok par video, me avisem
10:31:16 Julio Noronha  Carol, não seria melhor adiar essa vídeo para qdo recebermos os "comentários"
dos advogados?
10:34:44 Carol PGR  não recebemos ainda?
10:34:45  rs
10:34:51  pensei que eles já tinham nos mandado
10:39:34 Julio Noronha  Eles ficaram de mandar ontem, mas, no final do dia, disseram q só conseguirão
mandar na hora do almoço hj 😕
13:08:48 Welter Prr  E aí? Veio?
13:34:03 Roberson MPF  Tamo fazendo os calculos dos $$ dos acordos aqui. Rogerio Araujo vai perder
USD 36 milhões (fora/perdimento) + R$ 6,5 (brasil/multa)
13:34:28  Em cotação de hoje mais do que R$ 135 milhões!!!!
13:34:31  Massa!
14:10:28 Welter Prr  Multinha boa!!
14:10:43  A Elaine mandou o material?
15:36:22 Roberson MPF  Ainda não, Welter. Veja a resposta que acabei de receber
15:36:22  Elaine, por acaso você mandou o material para algum outro colega?
15:36:22  Roberson ainda não. Estamos finalizando a compilação das contribuições dos
advogados, para vocês receberem de uma forma mais organizada.
15:37:01  
15:37:18 Roberson MPF  Kkkkk
15:37:27  É o cara!
15:43:30 Welter Prr  Piii
15:43:47  ischhhpeeerto
15:45:19 Roberson MPF  Vejam a sequencia
15:45:19  Elaine, por acaso você mandou o material para algum outro colega?
15:45:20  Roberson ainda não. Estamos finalizando a compilação das contribuições dos
advogados, para vocês receberem de uma forma mais organizada.
15:45:20  Previsão?
15:45:20  Estamos correndo desde ontem cedo. Ainda não sabemos que horas
conseguiremos mandar.
15:45:20  Te dou uma previsão logo mais..
15:45:20  Então já posso reputar prejudicada a reunião interna (BSB/CWB/POA) que
planejavamos realizar aqui no MPF para discutir suas considerações?
15:45:20  Vamos tentar mandar o quanto antes, mas não queremos prender vocês.
Chegaram há pouco contribuições de alguns advogados.
15:45:31  Acho melhor deixarmos nossa conversa sobre isso pra 2a
15:45:49  Assim que recebermos o arquivo, mandamos aqui
15:57:43 Welter Prr  certo. Pode ser pela manhã, ou então à tarde. Fico à disposição de vocês.
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16:00:49 Sergio Bruno Mpdft Pessoal, esqueci de avisar. O Vice PGR denunciou o Pimentel e outros, dentre
os quais o MO.
16:03:01  Se os advogados questionarem algo, foi feita a seguinte ressalva:
16:03:51  
16:04:50 Roberson MPF  Boa!
16:34:05 Julio Noronha  Vejam q piada o cálculo de multa e do perdimento do Emílio:
16:34:24  418151.pdf
16:35:07  A gente deve pra ele é isso?
16:37:03 Julio Noronha  Em síntese é o seguinte: recebeu R$ 320 mi (170 declarados e 150 via Op.
estruturadas), com multa de 40% sobre isso, fora o perdimento. Quer pagar R$ 26 mi de multa e ter US$ 300
mil (isso mesmo: 300 mil dólares) de perdimento
16:38:03 Laura Tessler  Perdeu totalmente o senso do ridículo!!!
16:39:58 Roberson MPF  Pessoal, precisamos conversar urgente sobre essas questoes patrimoniais.
Aqueles que devem pagar mais estão de brincadeira (EO, Pedro Novis, Paul Altit, etc.). Podem conversar
agora? Uma call pelo telefone mesmo CWB, BSB e POA?
18:08:20 Welter Prr  Tentei ligar, mas ninguem atende Já estão no choop?
23:22:24 Julio Noronha  Pessoal, segue a análise que eu e Robinho fizemos sobre as informações para o
cálculo da multa e do perdimento apresentado pelos colaboradores. Há imprecisões que necessitam de
correção (indicadas a seguir). Apenas com base no valor proposto por eles, a multa das pessoas físicas já
alcançou R$ 420 milhões e o perdimento alcançou R$ 230 milhões, ou seja, já temos um total de R$ 650
milhões só nas pessoas físicas. Se nos esforçarmos é possível que ultrapassemos o montante de R$ 1 Bilhão
de recuperação com alguns ajustes nos cálculos. Assim, segue uma proposta de encaminhamento, para que
possamos nos manter acelerados e assinarmos tudo no dia 22/11/2016 em Brasília!! a) 12/11/2016 (sábado):
01 – Recebemos a minuta final do “texto geral” dos acordos dos colaboradores (Elaine se comprometeu a
enviar tudo até as 20:00hrs); 02 – Marcamos com Elaine reunião para segunda-feira, 14/11/2016
(videoconferência CWB/BSB/POA), para: 02-A – Na parte da manhã, discutirmos e fecharmos entre nós o
“texto geral” dos acordos (reunião interna) 02-B – Na parte da tarde nos reunirmos com os advogados dos
colaboradores que possuem as 10 maiores multas/perdimento (EO, Pedro Novis, Mameri, Baiardi, Márcio
Faria, Fernando Reis, CMF, Euzenando, Paul Altit, BJ, Luis Eduardo), no intuito de ajustarmos os cálculos que
eles fizeram e fecharmos o valor dessas multas; 03 – Logo em seguida, já passamos para os advogados da
ODE (Mesa) os pontos precisam ser corrigidos nos cálculos da “multa/perdimento” por todos os colaboradores
(a seguir expostos), para serem entregues na segunda-feira, 14/11/2016, até as 14h. b) 14/11/2016
(segunda-feira) (videoconferência CWB/BSB/POA): 01 – Manhã: reunião interna para discutir e fechar “texto
geral” dos acordos; 02 – Tarde: receber correções da “multa/perdimento” de todos os colaboradores + fechar
as 10 maiores multas/perdimento (reunião com os advogados). c) 16/11/2016 (quarta-feira) em CWB: 01 –
Tarde: reunião interna para discutir fechar texto de específico de cada colaborador (ver detalhes específicos
que já apresentados pelos colaboradores que aceitaremos – cada colaborador já apresentou esses pontos
como anexo aos termos de aceite que nos apresentaram nesta semana) + reunião interna para fechar os
valores dos demais colaboradores. d) 17/11/2016 (quinta-feira) em CWB: 01 – Finalização das atividades do
dia 16/11/2016 02 – Reunião para passar a minuta final de cada colaborador, com suas especificidades, valor
de multa e de perdimento. e) 18/11/2016 e 21/11/2016 - Dias para resolvermos todas e quaiquer pendências
f) 22/11/2016 (terça-feira): 01 – Assinatura dos acordos em BSB.
23:22:57  418416.ods
23:23:20  Os principais pontos a serem corrigidos quanto a “multa/perdimento” são:
MULTA: 01 – Não fez os cálculos da multa (CORREÇÃO: fazer os cálculos); 02 – Não computou nos cálculos os
rendimentos de parte do ano inicial e do ano final dos ilícitos (CORREÇÃO: computar na base de cálculo da
multa os rendimentos de todo o ano em que houve prática de ilícitos); 03 – Não computou nos cálculos os
rendimentos por meio do Setor de Op. Estruturadas na base de cálculo da multa (CORREÇÃO: computar na
base de cálculo da multa todos os rendimentos auferidos pela ODEBRECHT, inclusive os rendimentos auferidos
por meio do Setor de Operações Estruturadas); 04 – Não apresentou comprovante do pagamento do imposto
de repatriação de valores no exterior (CORREÇÃO: apresentar comprovante); 05 – Não é possível deduzir do
valor a ser recolhido como MULTA qualquer valor (o critério utilizado, conforme exaustivamente já colocado
em reunião, é apenas um critério para fixação da base de cálculo). Assim, devem ser recalculadas todas as
multas daqueles que do valor final deduziram valores (Ex. impostos pagos para repatriação de valores). 05 –
Ausente qualquer informação sobre recebimentos a partir do Setor de Op. Estruturadas e de contas/ativos no
exterior (CORREÇÃO: apresentar declaração de que nunca recebeu valores do Setor de Operações
Estruturadas e de que não mantém, não é controlador e nem beneficiário de contas bancárias no exterior –
DOCUMENTO – 01). PERDIMENTO: 01 – Não identificou as contas/ativos/bem móveis/imóveis (no exterior ou
no Brasil) cujos valores serão objeto de perdimento (CORREÇÃO: preencher planilha específica – DOCUMENTO
02). Ex. Se recursos auferidos no exterior serviram para fazer investimentos, pagar dívidas, adquirir bens,
tais valores serão perdidos, independentemente do local ou forma em que se encontram. Assim, o
COLABORADOR deverá especificar o exato destino de todos os valores que seriam objeto de perdimento e que
tenham sido gastos, fazendo constar data, destinação e valor das transações (DOCUMENTO – 04) 02 – Disse
que o valor depositado em conta no exterior tem origem lícita, mas não apresentou documentação
comprobatória (CORREÇÃO: apresentar documentação comprobatória da origem lícita dos depósitos). Se não
for comprovada a origem lícita, independentemente da data em que o valor foi depositado (o critério temporal
serve unicamente para fixação da Multa), ele será perdido. 03 – Não esclareceu se os valores usados para
adquirir ativos no exterior são oriundos do Setor de Op. Estruturadas (CORREÇÃO: apresentar declaração de
que não são oriundos do Setor de Operações Estruturadas – DOCUMENTO 03); 04 – Computou os valores
considerando a meação (CORREÇÃO: a meação não poderá ser computada sobre os ativos objeto de
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perdimento). 05 – Se houve adiantamento de herança ou qualquer repasse para familiares dos valores que
seriam objeto de perdimento, o Colaborador perderá no Brasil valor equivalente.
23:23:48  418418.pdf
23:23:48  418419.pdf
23:23:48  418420.pdf
23:23:48  418421.ods
23:23:48  418422.odt
23:23:48  418423.odt
23:23:48  418424.odt
23:23:48  418425.pdf
23:26:53 Roberson MPF  VAmos acelerar esse povo, antes que eles se folguem (mais)
23:27:34  Estamos perto do final
23:28:08  Eles sabem disso e estão contando que iremos relaxar. Só que não!!!!
23:28:43  Um sprint na reta final agora pode representar algumas centenas de milhões
para o Erário. Éééé nuuui!
23:49:53 Carol PGR  Meninos, só li agora, sorry! Tive que sair mais cedo hoje da pgr e meu celular
acabou a bateria. Concordo com tudo. Só fiquei na duvida se nós aqui de Bsb participaremos da reunião de
amanhã
23:50:23  Temos que mostrar a eles que agora eh que o negócio está ficando bom p nos
23:52:40 Julio Noronha  A ideia amanhã é só ligar e falar com eles; não precisaríamos reunir
23:53:25  Exato! Manter a pressão neles 👊👊👊
23:54:26 Carol PGR  
23:56:07 Roberson MPF  Kkkk
23:56:29  Salgado mandando ver!
23:56:54  

12 NOV 16
00:05:12 Julio Noronha  Kkkkkkk
00:23:04 Sergio Bruno Mpdft 
00:23:14  Mas achei ótimo!
00:25:21 Carol PGR  Kkkk
09:21:40 Roberson MPF  Kkkkkkk
09:51:19 Welter Prr  Pessoal Os encaminhamentos estão excelentes!! Quanto ao valor da multa - item
5 - se parte do valor foi recolhida ao erario efetivamente, nao vejo motivo para contestar: pagou e trouxe
comprovante, tá pago, não vejo problema; - Estou ficando preocupado com a demora na minuta do acordo:
vamos ter que insistir que o acordo é esse e pronto, tem sido usado a bastante tempo assim com sucesso, etc
; Voltando a questao patrimonial, talvez tenhamos que criar uma valvula de escape para a apresentacao de
documentos apos o acordo, ou então fazer duas levas de assinaturas, a segunda uma semana depois, com
homologacao em conjunto
12:36:40 Carol PGR  Boa, Welter,
13:34:55 Roberson MPF  Legal! Vamos ver se eles cumprem esse prazo das 20:00 hrs
13:36:04  Com relação aos cálculos de multa e perdimento, podemos nos esforçar para
corrigir os grandes erros, mas certamente alguns outros passaram por falta de tempo. Eu e Julio pensamos
ontem em inserir no acordo uma clausula de escape para não corrermos risco
13:38:07  Seria uma cláusula dizendo que os cálculos das multas e perdimento seria
efetuados pelos colaboradores antes da assinatura, mas submetidos a um grupo pericial do MPF depois. Assim
ja deixariamos os critérios geria previstos no proprio texto do acordo, aceitariamos os "pré-calculos dos
colaboradores" para a finalidade de assinar o acordo, mas se eles tiverem nos enganado suplementariamos o
valor apos a perícia
13:39:01  Seria uma uma cláusula do tipo, "se você não estiver me enganando não se
preocupe que a multa/perdimento ficará exatamente igual"
17:00:01 Carol PGR  Ótima ideia
20:27:32 Roberson MPF  Pessoal, segue a versão do clausulado apresentada por eles
20:27:32  418738.doc
20:36:56  Numa rápida olhada já deu para ver que teremmos que exercitar várias formas e
estilos de dizer NÃO, na segunda
20:37:48 Julio Noronha  Fato! Q faaaaaaaaase
22:02:01 Welter Prr  Nao Necas de petiritibas Nem pensar Nem f ...
22:02:26 Roberson MPF  Kkkkkk
22:02:30  Isso mesmo!

14 NOV 16
08:50:56 Julio Noronha  Bom dia, pessoal! Seguem os termos de autodeclaração q AA e MO entregaram
na sexta:
08:51:37  419828.zip
08:51:39  senha: mpf2016*
08:52:45  Vamos fazer uma video agora pela manhã para conversar sobre a minuta q eles
apresentaram?
09:37:51 Welter Prr  Pode ser a tarde?
09:41:50 Roberson MPF  A tarde os advs já estarão aqui, Welter. Eles chegam às 14 para discutir o
clausulado. Ainda hj teremos discussões com os advs daqueles com as 10 maiores multas
09:52:46 Sergio Bruno Mpdft Que horas? Podemos fazer call via celular?
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09:53:08 Roberson MPF  Com certeza!
09:53:19 Sergio Bruno Mpdft Só marcar!
09:53:33 Roberson MPF  Começamos agora
09:53:45  Ligamos por facetime?
09:54:47 Sergio Bruno Mpdft Sim
09:55:44 Roberson MPF  Welter, o Julio pode te ligar tb?
09:57:33 Welter Prr  Pode
10:36:32 Carol PGR  Meninos, estou fora de combate agora pela manhã porque bebela tá ruizinha com
uma gripe forte. Estou sozinha com ela agora de manhã e não vou ter conseguir falar ao telefone
10:40:05 Roberson MPF  Cuida bem dela aí, Carol. E fique bem tranquila
12:03:04 Welter Prr  Ok
12:03:29  Tudo vai virar relação cliente-advogado
12:04:01  Beleza
12:04:23 Roberson MPF  Shou! Retomamos em 30 min. Pausa para o almoço!
13:12:49  Retomamos aqui
13:12:55  Nos liguem qdo puderem
13:27:58 Welter Prr  420137.odt
13:28:08  mandei algumas sugestões. estou no transito
14:04:36 Julio Noronha  Pessoal, segue a minuta, com considerações sobre as propostas de mudança que
a empresa fez. Em vermelho, as sugestões negadas (grande maioria). Em verde, as propostas acatadas.
Incorporamos as sugestões de Welter tb.
14:05:03  Postergamos a reunião para as 14:30, para que vcs possam ver se estão de
acordo tb
14:05:21  420176.odt
14:05:26 Sergio Bruno Mpdft Blz. Estou só fechando uma peça aqui e já olho.
14:05:41 Julio Noronha  Blz!
14:07:03 Welter Prr  Maravilha
14:20:29  pessoal deem uma olhada na clausula 22. haviamos prometido algo como isso,
que os conjuges ou outros co-titulares seriam alcançados pelo acordo.
14:22:38 Roberson MPF  Optamos por negar em primeiro ponto. Se eles baterem o pé podemos inserir a
claúsula com a sua sugestão (adesão ao acordo dos familiares)
14:23:03  Gordura para queimar
14:23:29 Welter Prr  acho que alguma coisa tem que ter. senão a esposa do colaborador vai se ferrar
14:24:06  minha sugestão é que fique restrito a lvagaem, evasão e sonegação. se cometeu
outros crimes, responde
14:24:31 Roberson MPF  ��
14:24:33 Julio Noronha  Boa!
14:33:03 Sergio Bruno Mpdft Robinho, retorno já
14:33:10 Julio Noronha  Ok
14:46:19  Já estamos na sala de vídeo
14:52:27 Sergio Bruno Mpdft Chegando em 5m
14:55:21  Trancaram a sala. To aguardando abrir
14:56:52 Roberson MPF  Blz!
14:58:20 Welter Prr  Não ouço voces
14:58:31 Roberson MPF  Welter, SB está nos ouvido
15:00:41  Os principais pontos a serem corrigidos quanto a “multa/perdimento” são:
MULTA: 01 – Não fez os cálculos da multa (CORREÇÃO: fazer os cálculos); 02 – Não computou nos cálculos os
rendimentos de parte do ano inicial e do ano final dos ilícitos (CORREÇÃO: computar na base de cálculo da
multa os rendimentos de todo o ano em que houve prática de ilícitos); 03 – Não computou nos cálculos os
rendimentos por meio do Setor de Op. Estruturadas na base de cálculo da multa (CORREÇÃO: computar na
base de cálculo da multa todos os rendimentos auferidos pela ODEBRECHT, inclusive os rendimentos auferidos
por meio do Setor de Operações Estruturadas); 04 – Não apresentou comprovante do pagamento do imposto
de repatriação de valores no exterior (CORREÇÃO: apresentar comprovante); 05 – Não é possível deduzir do
valor a ser recolhido como MULTA qualquer valor (o critério utilizado, conforme exaustivamente já colocado
em reunião, é apenas um critério para fixação da base de cálculo). Assim, devem ser recalculadas todas as
multas daqueles que do valor final deduziram valores (Ex. impostos pagos para repatriação de valores). 05 –
Ausente qualquer informação sobre recebimentos a partir do Setor de Op. Estruturadas e de contas/ativos no
exterior (CORREÇÃO: apresentar declaração de que nunca recebeu valores do Setor de Operações
Estruturadas e de que não mantém, não é controlador e nem beneficiário de contas bancárias no exterior –
DOCUMENTO – 01). PERDIMENTO: 01 – Não identificou as contas/ativos/bem móveis/imóveis (no exterior ou
no Brasil) cujos valores serão objeto de perdimento (CORREÇÃO: preencher planilha específica – DOCUMENTO
02). Ex. Se recursos auferidos no exterior serviram para fazer investimentos, pagar dívidas, adquirir bens,
tais valores serão perdidos, independentemente do local ou forma em que se encontram. Assim, o
COLABORADOR deverá especificar o exato destino de todos os valores que seriam objeto de perdimento e que
tenham sido gastos, fazendo constar data, destinação e valor das transações (DOCUMENTO – 04) 02 – Disse
que o valor depositado em conta no exterior tem origem lícita, mas não apresentou documentação
comprobatória (CORREÇÃO: apresentar documentação comprobatória da origem lícita dos depósitos). Se não
for comprovada a origem lícita, independentemente da data em que o valor foi depositado (o critério temporal
serve unicamente para fixação da Multa), ele será perdido. 03 – Não esclareceu se os valores usados para
adquirir ativos no exterior são oriundos do Setor de Op. Estruturadas (CORREÇÃO: apresentar declaração de
que não são oriundos do Setor de Operações Estruturadas – DOCUMENTO 03); 04 – Computou os valores
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considerando a meação (CORREÇÃO: a meação não poderá ser computada sobre os ativos objeto de
perdimento). 05 – Se houve adiantamento de herança ou qualquer repasse para familiares dos valores que
seriam objeto de perdimento, o Colaborador perderá no Brasil valor equivalente.
15:58:45 Sergio Bruno Mpdft Welter tava com saudade dessa voz 💕
16:03:52 Welter Prr  maleta!!!
16:05:08 Roberson MPF  Tua amiga hein, Weltinho. Vou te contar
16:05:43  O Julio tá empolgado
16:06:46 Welter Prr  Julio fez o coração, digo, a cabeça dela
16:07:21 Sergio Bruno Mpdft "Paulinha Ranheta" reclama até do que tá resolvido...
16:07:57 Welter Prr  temos que falar do "escravinho". Ela vai enlouquecer
16:09:14 Sergio Bruno Mpdft Ela vai reclamar até disso...
16:09:23  Deixa pra outro dia
16:11:23 Roberson MPF  Demaaaais
16:11:28  Como pode?!
17:52:11 Welter Prr  Sergio Vamos gritar um pouco, senão não vai dar certo
17:52:32 Sergio Bruno Mpdft ok
17:52:57  Estou procurando aqui outros acordos
18:46:52 Welter Prr  Vou discordar. Nao podemos, a priori, autorizar viagens internacionais
19:04:46 Sergio Bruno Mpdft Julio, dá um tapa nesse cara
19:04:51  😂
19:19:47 Roberson MPF  Kkkk
19:29:40 Welter Prr  esses caras são muito malas
19:29:57  querem fazer reunião no presidio
19:41:51 Roberson MPF  Kkkk
19:43:49 Welter Prr  os valores serão desbloqueados após o pagamento da multa acordada, quando
cessar a necessidade dessa garantia
19:44:40  NO exterior podemos pedir o levantamento dos bloqueios que pedimos, mas nao
dos feitos por determinação das autoridades estrangeiras, no ambito de suas proprias investigações
20:23:14 Sergio Bruno Mpdft OCDE?😳 esse cara é um fanfarrão!
20:34:22 Welter Prr  Vamos avançar,pessoal
20:42:12  Pessoal. A mulher do Barusco aderiu ao acordo dele
20:42:45  talvez se possa fazer uma adesão aos co-titulares
20:43:55  larguei de mão ...
20:44:01  voltar a rediscutir
20:50:39  420763.pdf
20:51:01  mandei o texto doacordo, clausula 5ª
20:51:55  Meus caros acordem o cronograma para o resto da semana e para a semana que
vem
20:52:14  pelo visto não assinamos mais na terça
22:21:23 Roberson MPF  Peoples, segue o texto final consolidado do acordo, formularios e critérios para
recálculos das multas que acabamos de enviar para a empresa. É Nuuui!!
22:21:23  Boa noite, Elaine. Seguem: a) o termo final de acordo das pessoas físicas; b) as
orientações para a correção dos cálculos de multa e perdimento pelos colaboradores; c) os formulários a
serem por eles preenchidos;
22:21:23  420812.odt
22:21:23  420813.pdf
22:21:23  Os principais pontos a serem corrigidos quanto a “multa/perdimento” são:
MULTA: 01 - Multa: deverá ser apresentado o valor consolidado, devidamente corrigido quando pertinente, em
Reais; 02 – Não fez os cálculos da multa (CORREÇÃO: fazer os cálculos); 03 – Não computou nos cálculos os
rendimentos de parte do ano inicial e do ano final dos ilícitos (CORREÇÃO: computar na base de cálculo da
multa os rendimentos de todo o ano em que houve prática de ilícitos. Especial atenção para o ano de 2015);
04 – Não computou nos cálculos os rendimentos por meio do Setor de Op. Estruturadas ou por meio de
operações financeiras ilícitas na base de cálculo da multa (CORREÇÃO: computar na base de cálculo da multa
todos os rendimentos auferidos pela ODEBRECHT, lícitos e ilícitos, bem como os rendimentos auferidos por
meio de operações financeiras ilícitas); 05 – Não apresentou comprovante do pagamento do imposto de
repatriação de valores no exterior (CORREÇÃO: apresentar comprovante); 06 – Não é possível deduzir do
valor a ser recolhido como MULTA qualquer valor (o critério utilizado, conforme exaustivamente já colocado
em reunião, é apenas um critério para fixação da base de cálculo). Assim, devem ser recalculadas todas as
multas daqueles que do valor final deduziram valores (Ex. impostos pagos para repatriação de valores,
meação, adiantamento de herança, etc. não podem ser abatidos). 07 – Ausente qualquer informação sobre
recebimentos a partir do Setor de Op. Estruturadas e de contas/ativos no exterior (CORREÇÃO: apresentar
declaração de que nunca recebeu valores do Setor de Operações Estruturadas e de que não mantém, não é
controlador e nem beneficiário de contas bancárias no exterior – DOCUMENTO – 01). PERDIMENTO: 01 -
Perdimento: deverá ser apresentado o valor consolidado em dólares; 02 – Não identificou as
contas/ativos/bem móveis/imóveis/obras de arte (no exterior ou no Brasil) cujos valores serão objeto de
perdimento (CORREÇÃO: preencher planilha específica – DOCUMENTO 02). Ex. Se recursos auferidos no
exterior serviram para fazer investimentos, pagar dívidas, adquirir bens, tais valores serão perdidos,
independentemente do local ou forma em que se encontram. Assim, o COLABORADOR deverá especificar o
exato destino de todos os valores que seriam objeto de perdimento e que tenham sido gastos, fazendo
constar data, destinação e valor das transações (DOCUMENTO 04) 03 – Disse que o valor depositado em
conta no exterior tem origem lícita, mas não apresentou documentação comprobatória (CORREÇÃO:
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apresentar documentação comprobatória da origem lícita dos depósitos). Se não for comprovada a origem
lícita, independentemente da data em que o valor foi depositado (o critério temporal serve unicamente para
fixação da Multa), ele será objeto de perdimento. 04 – Não esclareceu se os valores usados para adquirir, total
ou parcialmente, ativos são oriundos do Setor de Op. Estruturadas ou de operações financeiras ilícitas e,
portanto, objeto de perdimento (CORREÇÃO: apresentar a especificação, lícita ou ilícita, dos bens com o valor
atualizado – DOCUMENTO 03); 05 – Excluiu do montante objeto de perdimento valores referentes à meação,
adiantamento de herança, investimentos, aquisição de ativos (CORREÇÃO: tais valores/ativos deverão objeto
de perdimento ou, alternativamente, ter seu valor valor de mercado atual depositado em juízo para a mesma
finalidade). 06 – Apresentou genericamente gastos para dedução do valor de perdimento (CORREÇÃO:
somente poderão ser deduzidos no caso de comprovação de que os valores não foram utilizados para
converter em ativos, em investimentos, etc.)
22:21:23  420815.pdf
22:21:23  420816.odt
22:21:23  420817.pdf
22:21:23  420818.odt
22:21:23  420819.pdf
22:21:23  420820.ods
22:21:23  420821.pdf
22:21:23  420822.odt
23:01:15 Sergio Bruno Mpdft 
23:12:08 Welter Prr  

16 NOV 16
11:51:46 Carol PGR  Chegamos, pessoal
11:51:58  Vamos direto almoçar, ok?
11:52:08 Julio Noronha  Maravilha! Ok!
11:59:05 Welter Prr  Venham que esperamos voces
12:13:53 Carol PGR  Beleza
12:36:18 Sergio Bruno Mpdft Estamos no Saleepepe
12:36:32 Julio Noronha  Estamos a caminho
13:57:21 Roberson MPF  Roberson boa tarde. Estamos um pouco atrasados. Vamos te mandando os
documentos na medida em que recebermos ok? O feriado ontem atrapalhou, pois alguns colaboradores só
chegaram hoje. Obrigada pela compreensão.
13:57:21  Ok, obrigado
13:57:21  Elaine, ainda não recebi nada
14:05:14 Julio Noronha  422338.ods
14:05:15  422339.ods
17:33:58 Roberson MPF  422742.ods
17:40:39 Julio Noronha  422757.ods

17 NOV 16
09:55:00 Welter Prr  Robinho, Ja estamos aqui
09:56:38 Roberson MPF  Na FT ou Pr?
09:56:52  Tô no elevador da FT
11:56:42 Carol PGR  Pessoal, na reunião de agora, os advs disseram q os americanos concordaram
com os valores da Ode de antes
11:56:53  Só está faltando a questão da braskem
14:20:13 Sergio Bruno Mpdft A Joana e Débora estão na FT. Falei com a Mairia mandar pro auditorio.
15:14:41 Carol PGR  Na AG nós levantamos os bloqueios
15:15:28  E em outros tb
15:26:56 Welter Prr  Acho que esta questão fica sem previsão e depois resolvemos
15:42:20  vamos fazer um pequeno intervalo e conversar sobre a próxima semana?
15:44:41 Julio Noronha  424135.ods
16:32:49 Welter Prr  Adiamos para quarta e fazemos a continuação na terça, na PGR. alguém faz a
audiencia aqui
16:35:43  ou segunda
16:41:34 Roberson MPF  424181.ods
16:55:24 Carol PGR  
16:55:42  A cláusula da AG
16:58:36 Sergio Bruno Mpdft Ernesto entregou um novo pendrive. Amanha passo pra vcs.
17:12:35 Julio Noronha  Fechado!
17:13:00  Acho que podemos ceder e fazer a cláusula deles que é ainda melhor
17:34:05 Welter Prr  O Castor faz um dos dias. A Laura ou o PG fazem o outro.
17:34:18  Voces conseguem mandar os voos que peço agora para a Mairia?
17:45:15 Paulo  Vi meu nome? Tô de férias!
17:45:27  Só apareço p assinar agora
17:46:14 Welter Prr  Beleza! Já temos o segundo voluntário!
17:47:10 Roberson MPF  Boooua!!!
17:50:11 Welter Prr  O acordo da Ode está fechando também. Talvez assine junto
17:50:25 Roberson MPF  Que massa!
18:41:37 Sergio Bruno Mpdft Advogados todos no nosso vôo, inclusive a lorinha do Welter (na minha fila).
Da pra continuar a reunião a bordo. Ps. Se o avião cair vai atrasar o acordo.
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19:44:30 Julio Noronha  Kkkkkkk cuidado para ela não te abordar e querer renegociar as penas
19:53:08 Welter Prr  Meu amigo SB! Essa mulher tá te perseguindo!
19:57:25 Roberson MPF  424367.mp4
20:26:47  Carol e Sb
20:26:53  Liguem qdo puderem falar
21:09:17 Carol PGR  Pessoal, a reunião da Ode pode ser amanhã às 11:30?
21:09:17  Não tô conseguindo falar com Welter
21:09:17  Elaine pediu p não ser no final de tarde pq eles chegam pela manhã em Bsb
21:09:46 Roberson MPF  Acho que o Welter tem uma reunião as 11hrs
21:09:57  Poderia ser ao meio dia?
21:10:48 Carol PGR  Então as 12:30?
21:10:59 Roberson MPF  Blz!
21:11:09 Carol PGR  Pq aí a gente almoça antes e de lá já vamos p conversa com Márcio
21:11:23 Roberson MPF  Blz!
21:11:27  Fechado!
21:11:34 Carol PGR  O outro Robinho tb pode?
21:11:36  Rs
21:12:16 Sergio Bruno Mpdft O outro Cabral pode �
21:13:10 Roberson MPF  
21:13:18  Concordou!!!
21:13:21  Orlando tb
21:13:24  Kkkk
21:13:58  Vou avisar Elaine, ok?
21:14:37 Sergio Bruno Mpdft Mandei pra ela. Ela me perguntou
21:14:54 Roberson MPF  Blz!!
21:14:57  Massa
21:15:03  Amanhã fechamos tudo
21:17:15 Carol PGR  Rapaz, foi pedi promoção p integrar a FT
21:17:47  Os lascados do GT ainda estão a caminho
21:17:59 Sergio Bruno Mpdft 
21:18:16 Roberson MPF  Eeeeita
21:18:29  Tamo esperando vcs aqui no bar
21:18:34  Aquecendo
21:18:36 Carol PGR  Pobre é uma m..
21:20:00 Sergio Bruno Mpdft Quase perdemos o voo! Saímos correndo pelo aeroporto e quase atropelamos o
Deltan!! 🏃🏃🏃 Que estava calmante comendo seu amendoim! 😅
21:55:07 Roberson MPF  Kkkkkkk
22:38:41 Julio Noronha  Kkkkkkkk

18 NOV 16
07:53:03 Welter Prr  Combinado. Vou ver a sala
08:10:52 Julio Noronha  Pessoal, Adriano pediu uma resposta à solicitação q fez sobre o cumprimento de
pena de Fadigas, Baiardi, Fernando Reis, Jorge Barata, Paulo Cesena e Paulo Melo, com base no doc a seguir:
08:11:03  424825.docx
08:16:38 Carol PGR  Essa de sair 2 x na semana p reunião acho esdrúxula pq isso da p se fazer em
casa
08:16:51  Por videoconferência
08:25:50 Julio Noronha  Tb! Tudo esdrúxulo: sair duas vezes por semana e redução da pena em 12
meses. Se fosse algo mais razoável, como saídas específicas, poderíamos pensar. Mas nesses termos, acho
inviável
08:26:35 Carol PGR  Temos que avisar a Adriano q o fato deles serem necessários à empresa já foi
considerado na negociação das penas
08:50:47 Roberson MPF  Pauta de hj que pedimos para Elaine
08:50:47  Bom dia Roberson. Conforme pedido, segue pauta da reunião de hoje: 1.
Esclarecimentos cláusula 3, p2; cláusula 7, cláusula 21. 2. proposta de cláusula de desbloqueio. 3.
Colaborador EO. 4. Colaborador MO.
08:50:47  2. Proposta de Cláusula de Desbloqueio Após o pagamento da multa e da
integralização do perdimento pelo COLABORADOR, o MPF desistirá, em relação ao COLABORADOR, de todas
as constrições patrimoniais decorrentes de medidas cautelares ajuizadas pelo MPF ou de sentenças
condenatórias em seu desfavor, buscando cessar todos os seus efeitos, com o levantamento de todos os
bloqueios. O MPF, igualmente, atuará para que, após o pagamento da multa e da integralização do
perdimento, seja desbloqueado o patrimônio do COLABORADOR atingido por medidas constritivas efetivadas
por outros Juízos ou tribunais, sejam eles administrativos ou judiciais, desde que se refiram a fatos
constantes dos anexos. Caso a integralização do perdimento não ocorra por razões alheias à vontade do
COLABORADOR, o MPF solicitará o desbloqueio tão logo praticados os atos de autorização por parte do
COLABORADOR visando à integralização do perdimento.
09:30:37 Carol PGR  Eles mandaram as condições específicas de MO e EO?
09:30:52  Acho que precisamos conhecê-las antes da reunião
09:32:12 Julio Noronha  Ainda não. Debora ficou de mandar as condições do MO hoje
09:32:34  Ontem entregaram apenas o cálculo da multa dele 73MM
09:33:31 Carol PGR  Era bom avisa-los wue precisamos disso pelo menos 1 antes da reunião
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09:33:48  A estratégia deles eh nos surpreender na hora
09:34:11  Eles entregaram a relação dos responsáveis pelas doações oficiais?
09:34:25 Roberson MPF  Boa ideia
09:34:36  Vou reforçar também
09:43:29 Welter Prr  Nao da para sair nao, faz a reuniao por outro meio
09:44:56  Está muito ampla no conteudo e ainda não fica limitada à 13 vara. Melhor pegar
a clausula da pgr, usada na AG
10:43:46 Sergio Bruno Mpdft Concordo
10:43:53  Ok
11:00:23 Roberson MPF  Carol e SB, confirmada a renião no ANEXO III ao meio dia e meia? Welte,
participa por facetime?
11:01:07 Sergio Bruno Mpdft Não dá pra fazer na PGR?
11:01:40  Lá não dá pra estacionar
11:02:13 Roberson MPF  Tem estacionamento SB
11:02:36  Tamo com problema de tempo aqui, por causa da reunião com a SPEA
11:02:49  Vamos sair apenas nesse horario do almoco
11:02:55 Sergio Bruno Mpdft Blz
11:03:04 Roberson MPF  Valeeeeu!
11:11:29 Welter Prr  não pode ser por video?
11:12:27 Roberson MPF  É que não tem aqui na SPEA, Weltinho
11:12:36  Mas podemos fazer por FAcetime Video
11:55:53 Carol PGR  Confirmado, Robinho
12:04:28 Welter Prr  Ok
12:05:26 Roberson MPF  Boa!
12:29:02 Carol PGR  425036.ogg
12:31:26 Roberson MPF  Tranquilo Carol!
12:45:36 Carol PGR  Estou aqui na portaria com os adv
12:45:48  Já estao no subsolo?
12:46:00 Roberson MPF  Ainda não
12:46:10  Aproveitamos para almoçar tapidinh
12:46:14  Rapidinho
12:46:36  Chegamos aí em 5min ok?
12:48:54 Carol PGR  Ok, já estamos aqui no subsolo
13:13:43 Welter Prr  E ai desistiram da video?
13:26:23 Roberson MPF  Tá caindo a ligação
13:26:29  Vc tenta ligar dai?
13:29:08 Welter Prr  Está muito ruim. Não funciona desta forma.
13:29:29  Tinha que ser pelo vime ou outro meio.
16:05:04  E quem ganhou o bolao?
16:05:45 Roberson MPF  MO: Pedidos
16:07:51  1. Pequena alteração no objeto (retirar como hipótese de quebra fato praticado
por 3o nao revelado) 2. Incluir no escopo do arcodo fatos que não estão no anexo, mas que geraram ações 3.
Recolhimento na carceragem da PF 4. 7 dias no domiciliar para passar no apartamento do pai em Salvador 5.
Saida para formatura da filha 6. Horario do semiaberto para 23hrs as 07hrs
16:08:05  Fechamos admitindo apenas os pontos 1 e 3
16:09:07  O ponto 1 ficará para todos (minuta geral)
16:09:54  EO aceitamos somente o que já havia sido pactuado: 1. Inicio de cumprimento
de pena após 2 anos (carencia) 2. 4 anos para inicio de vigencia da clausula de afastamento dos cargos de
direcao da empresa 3. Informar o endereço 1 mes antes do inicio de cumprimento de pena
16:10:54  Pendências: Patrimonial do EO e MO -> ajustar o valor do perdimento
contemplando deduções apenas de gastos ordinários
16:12:48  Notícias aí da Leniência da ODE? Ouvimos dos advs aqui que a Braskem aceitou
o valor sugerido pelos americanos. Confere?
16:23:02 Welter Prr  Esse é crime praticado a mando di colaborador. Se sair, complica até a denuncia
q ja está
16:26:04 Roberson MPF  Não saiu do objeto, apenas na hipótese de quebra. De qq forma qq crime
praticado pelo Colaborador omitido continua hipótese de quebra
16:26:10  Saiu somente a parte amarela
16:27:42  
16:31:06 Welter Prr  Tambem a pena na carceragem fica complicado atender. Nao depende do mpf,
16:31:25  Se mudar SR podrmos ter problemas
16:33:41 Julio Noronha  Colocamos algo do tipo: cumprimento da pena no local em que atualmente
custodiado, desde que autorizado pelo Juízo de homologação. Ficou na conta do Min decidir
16:36:41 Roberson MPF  Exatamente!
16:37:03 Welter Prr  O problema é que MO fez pouca coisa diretamente. Ele agia por terceiros. Se
sair, dificilmente vamos achar ato que ele tenha praticado sozinho ou diretamente
16:38:14 Roberson MPF  A cláusula abrange todos os crimes que ele praticou com ou por intermedio de
terceiros, Welter
16:49:39 Welter Prr  Se saiu a parte amarela vai complicar. A redação nao era das melhores, mas
como foi excluida vai parecer que atos praticados por terceiros ficam de fora
18:13:30 Carol PGR  Pessoal, como será a nossa logística pra fazer as minutas?
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18:17:40 Julio Noronha  Pensamos em eu e Robinho organizarmos tudo no fds (verificar os que são
iguais, etc.) e na segunda preenchemos tudo
18:19:38 Roberson MPF  Deixar todos os pacotinhos pra facilitar o preenchimento
18:45:40 Carol PGR  Mas não vai ficar puxado pra vcs?
18:48:04 Julio Noronha  A idéia eh soh organizar para otimizar o trabalho na segunda: separando aqueles
que são iguais (mesmo regime), consolidar a minuta base de cada regime e conferir se temos os documentos
de todos (cláusulas especiais + valor multa/perdimento)
18:50:03  Ideia é fechar as minutas na segunda; conferir tudo na terça pela manhã e
assinar na terça à tarde (ou, no maximo, quarta)
19:11:45  Segue o texto que acertamos na reunião de hj para a minuta dos colaboradores
(supressão na cláusula 3ª, par. 2; e acréscimos nas cláusulas 7 e 21):
19:12:04  425347.odt
19:12:40  Falta finalizar o texto da "cláusula de desbloqueio". Segue sugestão: Cláusula XX.
Após a integralização do valor da multa e do perdimento, o MPF postulará, no âmbito de competência da 13ª
Vara Criminal da Seção Judiciária de Curitiba, o levantamento de todos os bloqueios bancários realizados
contra o COLABORADOR, bem como todas as demais restrições patrimoniais, decorrentes de quaisquer
medidas judiciais, cautelares ou não, em especial as medidas de sequestro e arresto já decretadas em
desfavor do COLABORADOR. Parágrafo primeiro. O valor da multa e do perdimento será considerado
integralizado quando comprovado o depósito em conta judicial indicada pelo Juízo de homologação do
respectivo montante total. Parágrafo segundo. A integralização de valores objeto de perdimento que estejam
depositados em contas bancárias no exterior dependerá de exclusiva iniciativa do COLABORADOR, exceto se
ele comprovar ao MPF que teve, após a assinatura do presente instrumento, requerimento de repatriação
negado junto a autoridades estrangeiras responsáveis por eventual bloqueio dos valores.
21:48:30 Carol PGR  Tá ótimo
23:19:31  👀

19 NOV 16
11:25:11 Roberson MPF  O que acham?
11:25:11  Roberson vocês chegaram a um consenso sobre a cláusula de desbloqueio? Você
acha que consegue nos enviar antes de encaminhar os acordos? Obrigada.
11:34:25 Julio Noronha  Acho que seria bom já encaminharmos
11:52:03 Carol PGR  Concord
12:18:45 Roberson MPF  Vou mandar essa redação pra ela então
12:37:27 Welter Prr  Essa cláusula tem problemas. Nao vincula a 13 vara
12:38:31  Vi agora. Manda lá. Achei que era a outra versao
12:43:21 Roberson MPF  👍👍👍
12:50:05 Carol PGR  Pessoal, e a logística das assinaturas? Adriano tinha perguntado se não dava p
eles assinarem no dia dos depoimentos
12:50:30  Ou então, eles trariam tudo assinado mas sem a presença física do colaborador
12:53:35 Roberson MPF  Não
12:53:36 Julio Noronha  Acho q é melhor todos assinarem na nossa frente mesmo. De repente, fazer
naquela sala do subsolo do JK, marcando intervalo para cada grupo de colaboradores; tipo: para os
colaboradores da Carla (19 pessoas), de 09:30 até 10:30; do Guilherme (17) de 10:30 até 11:30, e assim por
diante
12:53:51 Roberson MPF  Essa terça/quarta será simbólica!!
12:54:40  Eles já chorou isso pra mim ontem e recebeu um peremptório não!! Recorreu
para o segundo grau agora Rsrs
12:57:09  425877.mp4
13:00:29 Julio Noronha  
13:01:17 Roberson MPF  425879.mp4
13:01:19 Welter Prr  Tem que ser pessoalmente. Quarta de manhã, tira a senha e espera ser chamado
13:52:29 Carol PGR  Kkkkk. Qd ele me perguntou eu disse q precisava consultar vcs
16:53:42 Sergio Bruno Mpdft Kkkkkk 😂😂😂

20 NOV 16
12:20:01 Roberson MPF  Msg do Pierpaulo Bottini: Caro Roberson Pozzobom, Tomo a liberdade de enviar
esse e-mail para tratar do termo de acordo de Carlos Fadigas, ex-Presidente da Braskem e colaborador nesse
processo em andamento. Tentei ligar na sexta-feira, mas não tive sucesso. Como o cronograma está
apertado, trago essa última questão por escrito, deixando meu telefone celular para que possamos avançar
nisso. O tema: o tempo total de pena. Pela proposta inicial de vocês, o tempo total de pena de Carlos Fadigas
seria de 17 anos e seis meses e ele cumpriria 6 anos e seis meses de privação de liberdade (em diferentes
regimes). No dia da negociação, o tempo de restrição de liberdade de Carlos Fadigas ficou em 4 anos e,
apesar de termos apresentado contraproposta de 8 anos para o tempo total de pena, esse ponto não foi
tratado expressamente na reunião de negociação. Diante disso, peço que sejam aceitos os 8 anos de nossa
contraproposta ou, na pior hipótese, que seja feito um ajuste proporcional no tempo de pena. Explicando, se
o tempo total de pena inicialmente proposto era de 17 anos e seis meses para um periodo de restrição de
liberdade inicialmente de 6 anos e seis meses, seria adequado que para um período de restrição de liberdade
de 4 anos o tempo total de pena seja reduzido para aproximadamente 10 anos. Conto com a compreensão de
vocês para esse ponto. Meu telefone é (61) 98194-0089. Fico à disposição para tratar disso a qualquer
momento,
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12:29:38 Julio Noronha  Bottini não foi a qq outra reunião dos colaboradores, e está tentando algo aos 45
do segundo tempo. Mas, isso é secundario. Principal é q, aceitando esse argumento dele, teríamos que reabrir
para todos (q já aceitaram todos os termos). Penso q é melhor manter como está, assim como para os
demais 76 colaboradores
13:02:53 Roberson MPF  Concordo!
13:46:11 Carol PGR  Tb acho
15:25:31 Julio Noronha  Pessoal, segue consolidação das propostas fechadas (pendente, apenas, a
confirmação de valores de multa e perdimento de poucos colaboradores). Considerações: a) 77
Colaboradores; b) Penas somadas: 353 anos c) Regime inicial de cumprimento: 7 Colaboradores com regime
fechado prisional; 39 com regime fechado domiciliar; 30 com regime semiaberto diferenciado; 1 com regime
aberto diferenciado; d) Multa e perdimento: R$ 1,1 Bi (R$ 512 MM multa + US$ 168 MM perdimento); Falta
fechar exatamente o valor de multa e perdimento. O mais relevante, é EO. Na planilha, consta US$ 50 MM de
perdimento (multa já aceitou nos R$ 68 MM). O limite para ficarmos no total acima de R$ 1 Bi, é perdimento
para ele em US$ 21 MM (bem provável, diante do que ele apresentou até agora). Na segunda aba da planilha,
há a organização por gravidade de PPL, o que facilitará o nosso preenchimento das minutas finais amanhã.
15:25:45  427225.ods
17:02:12 Welter Prr  Botini chegou tarde. Paciência e perseverança levam ao nirvana. Vai ter que
esperar o prazo todo
17:17:34 Roberson MPF  Kkkk Boa!!
21:03:10 Sergio Bruno Mpdft Show de bola!!! ���
21:03:32  Que horas vcs chegam amanhã?
22:17:58 Roberson MPF  Chegaremos por volta das 10:30/11:00, SB
22:37:23 Sergio Bruno Mpdft Blz!
23:02:40 Deltan  Caros, ficamos reunidos com os advogados hoje até agora há pouco para fechar
cláusulas. Ainda há algumas pendências para amanhã, e teremos amanhã reunião com Braskem, mas tá bem
encaminhado. Falta fechar um valor com os EUA, que tinham fechado mas perceberam que se enganaram em
um ponto relevante... então as discussões ainda prosseguem amanhã também. Nosso objetivo é ter tudo
pronto para assinar no meio desta semana, possivelmente quarta, a depender da reunião amanhã com EUA.
23:10:46 Carol PGR  Beleza, Deltan
23:12:06 Deltan  427566.docx
23:12:17  Segue versão atual (faltam correções, inclusive de remissões cruzadas), para
eventuais sugestões
23:34:42 Carol PGR  Pessoal, amanhã de manhã vou chegar cedinho a PGR pq terei que rapidinho
numa consulta as 11:30. Será q eu posso ir adiantando algo antes de sair p consulta?
23:35:53 Roberson MPF  Tranquilo, Carol. Acho que se fizermos um intensivão a partir das 13/14 hrs,
fechamos até umas 20hrs
23:36:48 Carol PGR  Tá certo. Amanhã não tenho hora p sair depois da consulta
23:44:59 Welter Prr  Chego as 12, faço baldeação em Sampa.
23:54:32 Roberson MPF  Boa. Que tal almocarmos todos juntos?
23:56:41 Welter Prr  Beleza! Devo chegar em mais uns 25, 30 minutos na PGR. Quando descer do
avião eu ligo

21 NOV 16
00:31:43 Deltan  Carol, SB, Pelella e Miller, peço por favor para olhar a cláusula que fala do
"custodiante". Nossa sugestão é que o custodiante dos sistemas (drousys e eventualmente mywebmail) seja a
PGR, se Vcs concordarem. Vejo, nisso, benefícios para o MPF e para a empresa. Se preferirem, combinamos
uma conversa por telefone para explicar melhor.
08:05:16 Sergio Bruno Mpdft �
12:02:44  Pessoal. Imprensa enlouquecida. Fiquem espertos. Estão dizendo que assim hoje.
12:03:01  Estou na ESMPU
12:03:27  As demandas na Assessoria de Comunicação dispararam
13:03:53 Welter Prr  Estou a caminho da pgr
13:04:33  Em 15 min estou ai
13:04:39 Carol PGR  Acabei de sair da consulta, vou comer rapidinho e já chego aí na PGR
13:04:43 Julio Noronha  Estamos na 118
13:04:48 Carol PGR  Deltan, acho uma boa a ideia do custodiaste
13:05:32 Sergio Bruno Mpdft Ainda não almoçamos. Vem direto pra cá e almoçamos juntos.
13:49:32 Carol PGR  Vixe, só vi agora
13:49:35  Rs
14:31:07  Pessoal. To aqui na aula do CIV
16:00:42 Julio Noronha  428235.ods
16:01:29 Roberson MPF  428236.doc
16:56:49  428293.odt
16:56:49  428294.odt
16:56:50  428295.odt
16:56:53  428296.doc
16:56:53  428297.odt
16:56:54 Sergio Bruno Mpdft Seguem penas digitadas:
16:56:54 Roberson MPF  428299.odt
16:57:02 Sergio Bruno Mpdft 01 (um) ano 01 (um) ano e 6 (seis) meses 02 (dois) anos e 6 (seis) meses 03
(três) anos e 6 (seis) meses 03 (três) anos e 9 (nove) meses 3 (três) meses 6 (seis) meses 9 (nove) meses
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10 (dez) anos 12 (doze) anos 15 (quinze) anos 12 e (doze) anos e 6 (seis) meses 25 (vinte e cinco) anos 8
(oito) anos 17 (dezessete) e 6 (seis) meses 30 (trinta) anos 20 (vinte) anos
16:57:19 Roberson MPF  
17:09:54  428314.odt
18:07:26  Lista dos Colaboradores, Ref Desbloqueio: Alexandrino Alencar, César Rocha,
Marcelo Odebrecht, Márcio Faria, Paulo Boghossian, Rogério Araújo, José Américo Spinola. Esses são os que já
tenho confirmação. Assim que tiver os demais, lhe confirmo.
18:55:54 Welter Prr  Deltan Já acabou a conference com os americanos?
18:57:48 Orlando SP  Alguém recebeu documentação da Suiça sobre a ODE?
19:06:50 Julio Noronha  Ainda não recebemos
21:22:53 Orlando SP  Valeu! Tenho notícia de q o material saiu de lá... deve estar no caminho.
21:24:08 Welter Prr  Orlando Como foi a reunião da Leniencia hoje?
21:24:23  Os advogados estão criando problemas aqui
21:32:27 Deltan  Podemos deixar o PGR como custodiante então? Podem confirmar ou dependem
de falar com ele?
21:42:14  Caros, a reunião com os americanos hoje não foi boa. Eles querem 10%,
conforme ajustado, mas do valor futuro trazido para o presente. Isso significa, na verdade, 17 ou 22% do
valor acordado, conforme corrijamos pelo IPCA ou SELIC. Lembrem que a única condição da Suíça é não
receber menos do que os EUA, então isso tem efeito multiplicador. Um argumento deles é que o que estamos
"perdendo na Ode" estamos "ganhando muito mais" na Braskem, porque o valor desta aumentou. Contudo,
na ponta do lápis isso náo é verdade, porque 36,1% da Braskem é da Petrobras (tirar de um boolso e colocar
no outro) e o aumento deles só impacta perto de 80% o bolso brasileiro, descontado aqueles 36%. Na potna
do lápis, o potencial ganho deles na Ode seria maior. Contudo, há um fator que poderia mudar tudo isso a
nosso favor. Eles só querem receber o que a Ode for capaz de pagar nos primeiros 6 meses. Ou seja, querem
850 MM de reais, mas limitados à capacidade de pagamento de 6 meses. No primeiro ano, a Ode avaliou sua
capacidade de pagar em 80MM. Isso faria todo o problema teórico, pq os EUA só receberiam 80MM, se não
fosse um detalhe: o valor a pagar no primeiro ano está sujeito à análise de habilidade de pagar que os EUA
estão fazendo e só será concluída daqui a 3 meses. Além disso, há um problema de comunicação: como
vamos dizer que Suíços e Americanos estão recebendo cada 17% (ou 22%, se SELIC) e JÁ NO PRIMEIRO
ANO, enquanto o Brasil recebe zero no primeiro ano?? (ainda que na Braskem fôssemos compensados, e
ainda que no fim das contas os EUA só recebam o que a Ode puder pagar)?? Enfim, o acordo deu um nó. A
solução a nosso ver seria os EUA darem um waiver formal desde logo no que superar 10% e ainda
concordarem com o que a Ode pode pagar no primeiro ano, mas é possível que não queriam fazer isso antes
do fim da análise que pode demorar mais 3 meses. Enfim, os EUA criaram um problema aí de difícil solução
por considerarem o valor futuro como presente nas negociações e assim criarem uma expectativa das
instâncias superiores que agora querem os 850MM R$ para aprovar. Se quisermos reduzir ou que recebam
10% do valor PRESENTE e não futuro, é possível que queiram reabrir as negociações. Esse é o panorama
atual. Os advogados conversarão nos EUA e falaremos novamente com os EUA na quinta. Talvez fosse o caso
de fazer uma viagem para lá de emerência para tentar desatar esse nó em longas conversas... pode acabar se
mostrando a única saída se queremos resolver isso rápido e náo conseguirmos na próxima quinta.
21:45:10 Roberson MPF  Eles quiseram criar o impasse, pois sabem que o prazo muito nos interessa
23:07:47  Pessoal. Tô desatualizado.
23:08:04  Alguém pode resumir aqui o que precisamos resolver?
23:08:49 Deltan  Pelella, importante Vc avaliar a custódia pela PGR do drousys. Propusemos que
fique com Vcs, em vez de conosco ou com o juiz Moro. Vejo vantagens para a empresa e para o MPF
23:09:23  428849.docx
23:10:00  Esse é o anexo que Vc precisaria olhar. Em pp, nós demos ok após mto discutir,
mas avalie é claro e faça ponderações que entender pertiinente
23:10:35  Concordo!
23:48:08  Deltan, estou à disposição para tentar ajudar. A proposta americana é
indecorosa, e eles sabem disso. Estão esticando a corda. Enxergo o seguinte aspecto (sem certezas): 1) eles
só têm algo a ganhar se houver acordo; sem acordo, não terão uma boa persecução penal, talvez nenhuma
2) se não houver acordo, nós já temos uma grande história de sucesso na investigação e poderemos, por
vários meios, dos mais aos menos sutis, imputar o fracasso do acordo a eles; 3) é aqui que MO está preso; se
as negociações realmente se paralisarem, é pouco provável que não haja acordos de colaboração - ainda
bastante vultosos - com réus e investigados aqui. Lá acho menos provável: e se houver acordo lá sem haver
aqui, a gente pode engrossar com o réu ou investigado que assim proceder, ou com as duas empresas se a
Braskem se ela optar por isso; 4) eles são assim - implacáveis; mas este é o acordo da nossa vida; se há um
pelo qual vale estressar um pouco a relação, é este; e eles não se magoam, não. Se quiser mais um para a
mesa, estou aqui.
23:57:18  Acho que está bacana.
23:57:33 Carol PGR  Concordo com MM. P mim (que não estou em contato direto com eles), da
impressão que os caras querem tirar a última gota, seja da empresa ou seja da gente

22 NOV 16
00:00:06  Só pensam no próprio umbigo. Essa história de querer 10% do valor total futuro
sem ter que esperar o decurso do tempo eh bizarra na minha visão.
00:02:55  É ótimo! Lucro alto e risco mínimo: pegam o deles, vão para a Disney e nos
deixam cuidando da empresa doente. Haha
08:13:04 Welter Prr  O Miller está certo. Eles vão pra Disney e querem nos mandar pro Beto Carreiro.
08:30:00  
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08:46:23 Deltan  👍👍👍 Valeu MM , queremos si ajuda sim!! Vou tentar alinhar algo até amanhã e
coloco aqui. Amanhã teremos outra reunião por telefone. Na última, estava só eu falando (CF no apoio) e do
outro lado uns 10. Seria bom ter mais gente na quarta.
08:50:11 Carol PGR  Deltan, caio nos falou ontem à noite que hoje haveria uma reunião p bater o
martelo com os americanos. Será só na quarta então?
08:52:23  Marcamos a reunião com todos (adv e colaborarores) na quarta as 8 da manhã
aqui na PGR. Nossa intenção eh assinar o acordo ou o termo de desistência em razão da leniência nessa
ocasião
09:35:32 Sergio Bruno Mpdft Deltan, acho q vale a pena vc, MM, CF, Orlando se organizarem pra estarem
todos presentes na próxima reunião. Tmb acho q valeria tentar fazer via Skype ou outro sistema q permita
um olho no olho. Parece detalhe, mas o número de pessoas (para se alternarem entre o endurecimento e a
ternura nas alegações) e o eye-to-eye (pra ver as reações) fazem diferença.
10:40:12  Deltan, ao marcar a call, peça que enviem um dial-in para participante
internacional. Assim eu posso entrar daqui. Antes disso, vamos conversar por telefone eu, vc e quem mais for
participar. Vamos tentar formular uma estratégia para a call. Posso te ligar hoje à tarde?
11:38:19 Deltan  Americanos só fazem call. Já tentei outros sistemas antes, mas n~pao
autorizados
11:39:31  Nos teremos outra na quinta, mas depende de a empresa conseguir algo lá
porque do contrário fica como está, no impasse... vou tentar redigir algo para demover os americanos, mas a
situação é aquela de ontem em relação a nos
11:40:00  Pode mudar se a empresa falar hoje com americanso e estes se comprometerem
a um valor máximo no primeiro ano. Isso ersolveria
11:40:15  Mas dependemos deles... talvez ele tenha se referido a essa reunião
11:41:11  to em bsb nas 10 medidas... o dia vai voar... vou conseguir pensar nisso só
amanhã... está bem tumultuado, mas vamos falando
12:29:50  Vamos desmarcar a call, então? A gente remarca com uma proposta nossa, o
que vc acha?
12:30:53  10% do valor futuro, para mim, é uma plataforma inviável independentemente
de qualquer outra condição.
12:31:48  Se isso aí passar, não me pertence, numa boa.

23 NOV 16
09:05:58 Carol PGR  Alguma notícia sobre a rodada de ontem com os americanos?
09:10:39  Nada. Deltan deve ter ficado por conta das 10 Medidas ontem. Acho que vcs
devem envolver Janot, para que eu tenha respaldo para declarar impasse, se necessário. Já falei bastante
com Deltan sobre essa questão, e ele está temeroso de ser mais duro; só que, com americanos, é assim -
"duro" é o normal deles. Acho que vai ficar inevitável conversar com os americanos pessoalmente em breve.
10:04:24 Sergio Bruno Mpdft Pessoal estou QG. Qdo chegarem passem aqui ou avisem .
10:09:13 Julio Noronha  Blz!
10:28:01 Roberson MPF  Carol e SB, vocês não querem nos encontrar na sala do JK? Estamos chegando
10:31:24 Carol PGR  não é melhor vcs subirem aqui na cobertura?
10:32:22  por que os advs já estão la no JK
10:32:38 Sergio Bruno Mpdft Estamos vendo a questão das impressoras
10:32:45 Roberson MPF  Entendi
10:32:53  431757.mp4
10:33:08  Subimos então
10:47:52  431773.pdf
10:49:13  Sai hoje?
10:49:23  É tetra?
10:49:37 Roberson MPF  Kkk
10:49:59  Em princípio sim. Todos os advs e colaboradores aqui na PGR
13:12:00 Julio Noronha  
13:12:19  431854.ods
14:32:25  É penta! É hexa!
14:33:54  Éeeeeeeeee do Brasiiillllll
14:41:35  Pessoal
14:41:45  Muita atenção aí!
14:42:15  Demanda pesada da imprensa. Capaz do pessoal se deslocar para a PGR.
14:42:29  Pedi pro Delfim apertar a segurança
15:10:04 Roberson MPF  Quando quiserem, estamos aa disposicao. Ja temos mais de 10 aqui.
15:10:04  Excelente! Estamos chegando
15:15:17 Welter Prr  Paulo Nao estamos te ouvindo
15:15:41 Roberson MPF  Orlando liga no meu cel
15:15:55  O delta está com o tel em ligação pra os americanos
15:15:56 Welter Prr  Se for o caso manda aqui a posicao de voces
15:25:47 Sergio Bruno Mpdft Pessoal, podemos começar aqui?
15:26:22  Seria bom alguém de vcs virem ora ativarmos os 2 grupos.
15:26:31  Pra
15:26:51  Eu queria ter participado...
15:39:11  
15:39:25  Cinegrafista e fotógrafo ali fora
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15:39:39  Atenção pessoal
22:06:25  E aí pessoal?
22:06:51  É tetra!
22:07:54  ??
22:10:34  Vcs vão me matar do coração!

22:11:50  
22:12:34 Roberson MPF  Ainda não Pelella
22:12:50  Tá na linha do gol 48% dentro
22:13:00  Haja coração!!!
22:13:06 Roberson MPF  É vero
22:13:50  Até Maria já tá angustiada
22:14:05  E a bichinha não tem nem 2kg e meio
22:14:09 Roberson MPF  Kkkkk
22:14:12  Acalma ela aí!!
22:15:22 Sergio Bruno Mpdft Status atual: gerúndio.
22:15:45  Vamos estar assinando
22:15:58 Roberson MPF  Kkkkkk
22:51:23  433016.mp4
23:24:31  
23:25:46  Kkkkkkk

24 NOV 16
08:46:36 Carol PGR  Esse vídeo foi o tema de um dos nossos almoços essa semana
08:46:50  Rs
13:59:58  434346.odt
14:00:10  desculpem, mandei errado
14:02:09  Já consegui o neuro lá em sampa para indicarmos pro Novis se consultar😀😀😀.
Lá do Einstein. competente e isento. Agora vamos ver se o velhinho tem alzemeir mesmo.r.s
14:02:38 Julio Noronha  Boooa!!
14:14:40  Kkkkk
14:33:33 Roberson MPF  Carol vai trazer um novo Novis
14:41:08 Carol PGR  Algo me diz que o médico dirá que ele ainda vai ter sanidade por muitos anos
14:42:09 Laura Tessler  se o médico for bom, poderíamos até recomendar que outros colaboradores se
consultem com ele, pra ver se refrescam a memória, rs
14:42:36  E aí?
14:42:53  O 🦃 atrapalhou?
14:46:47  Alguém de vocês esqueceu uma fonte de notebook na data de ontem?
14:50:48 Julio Noronha  Eu esqueci! Wilton, será q vc guarda, por favor?
14:51:59  Podemos mandar pelo Deltan, se for possivel...
20:08:31 Sergio Bruno Mpdft NewNovis Reloaded!
20:22:08  Pessoal, terminamos hoje o que estava faltando. Os advogados da mesa
trouxeram alguns pleitos menores (indeferidos 😃) e um que pediram que discutíssemos com carinho. É
aquela história de sexta, sobre o MO estar descoberto em relação a fatos de que não participou diretamente,
mas "apenas" por ser líder. Ou seja, ser responsabilizado a título de dolo eventual. Deram o exemplo do caso
do Taiguara. Como nesses casos não há anexo específico ele estaria descoberto. Eles querem então fazer
anexo sobre esses casos (não souberam dizer quantos) nos quais MO assumiria responsabilidade e, assim, o
fato ficaria abrangido pelo acordo. Ponderei que esses anexos já deveriam ter vindo e que nessa altura do
campeonato receber novos anexos é complicado, até porque, a rigor, isso implicaria em novas entrevistas,
relacionadas a esses novos anexos. Ele insistiram muito e estou trazendo o tema para nos deliberarmos. Um
solução que aventei seria, em vez de fazer anexo, que ele espontaneamente narrasse o fato quando estivesse
prestando depoimento sobre algum outro assunto relacionado, como por exemplo no caso citado por eles, ele
poderia aproveitar um depoimento que estivesse falando do relacionamento com Lula e falar desse caso do
Taiguara. Só uma ideia. Pensem aí. abs
22:46:20 Welter Prr  SB Nessa hora so vejo essa possibilidade, que tu referiu, dele "ir se lembrando".
Se antes "esqueceu", ou omitiu, vai ter que se lembrar, ou sofrer as consequências
22:47:31  Resumindo, em bom latim: cui refrescant culum patorum, laguna est
23:07:34 Welter Prr  Dormientibus non socorribus cus

25 NOV 16
10:19:37 Sergio Bruno Mpdft http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/11/1835362-advogados-da-odebrecht-
dizem-que-ficaram-a-pao-de-queijo-e-agua.shtml
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10:48:28 Roberson MPF  Kkkkk
10:48:33  E acharam ruim?
12:06:09 Sergio Bruno Mpdft Próximas orientações aos advogados: 1) Continua assegurado o direito de ir e
vir. Em outras palavras: cansou, vaza! 2) "invadir" evento alheio e "se misturar entre convidados" para
surrupiar salgadinho alheio não é bonito. 3) Eventual tese de furto famélico não vai colar. Há restaurante e
lanchonete no mezanino. 4) Na próxima, traga sua lancheira. 5) Imprevistos acontecem. Estamos no mundo
real, lidando com fatos complexos. Trabalhe isso com seu terapeuta. 6) Com relação aos 300 mil gastos pela
empresa, talvez seja o caso de começar economizando com advogados que prestam desserviço ao cliente.
12:55:54 Roberson MPF  Muito bom!!!
13:05:47 Carol PGR  excelente
13:11:09 Laura Tessler  😂😂😂😂
13:13:00  http://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/66775-2/
13:18:23 Welter Prr  Era a rainha da Inglaterra
13:19:52 Carol PGR  esse era o anexo que Adriano se referiu na última reunião
20:19:18  Pessoal, Novis já foi consultado lá em Sampa
20:29:30  Eu posso ir lá conferir
20:51:06 Carol PGR  Kkkk
20:51:24  O médico ficou de entregar o relatório na prox semana
20:52:20  Quem é? Eu vou lá acelerar! Kkkk
20:52:55 Julio Noronha  Se o diagnóstico sair igual ao q apresentaram pq, em 2010, o cara esquecia uns
nomes, vamos ter marcar consulta pra mais gente
20:59:13 Carol PGR  O médico recebeu antes aquele relatório "parceiro" que o Novis apresentou, eu
disse o que achamos e avisei que era q era p servir para LJ.
20:59:28 Julio Noronha  Boooua
20:59:45 Welter Prr  Aceita Unimed?
21:38:06 Carol PGR  Kkkk
22:55:34 Sergio Bruno Mpdft Quem é Novis mesmo?
23:11:55 Julio Noronha  Kkkkkk

26 NOV 16
00:46:04 Deltan  Atualizaçao do que está acontecendo na leniencia
00:46:12  436099.ogg
00:48:36  436102.ogg
00:52:02  436103.ogg
09:45:56 Carol PGR  Excelente, Deltan. Obrigada aí pela força de vcs na leniencia. Acho que isso se
resolverá logo
10:59:49  436245.mp4
12:10:32 Deltan  Caros, a questão de a PGR ser a custodiante do material eletrônico da ODE está
ok? Lembro que mandei há algum tempo e ouvi algum aceno positivo, mas gostaria de confirmar se pode
realmente estar no acordo. A outra opção seria a Justiça aqui, mas vejo várias vantagens em ser a PGR. Vou
enviar o texto.
12:44:36  Seguem o acordo, versão mais atual, faltam pequenas alterações, e o apêndice
da custódia apontando PGR como custodiante. Sugestões são bem vindas. O ponto mais urgente é a questão
da custodia
12:44:37  436339.docx
12:44:37  436340.docx
12:46:23  Miller, apenas para esclarecer: em razão de estar em BSB ou não estarmos
juntos grande parte dos contatos com os americanos foram feitos pelo celular e fiz diretamente, sem
conferente do lado brasileiro... se as coisas não se equacionassem, ia pedir sua relevante ajuda para que Vc
fosse conosco e SCI aos EUA para negociar diretamente
13:01:54  Tranquilo! O resultado está se prefigurando bom, e isso é que importa. 10%
como "centro de gravidade" é o X da questão.
13:51:52  Deltan. Podemos ficar sim
23:30:39 Deltan  Ótimo, Pelella!
23:31:04  DOJ recebeu wording da empresa, vai falar com ela amanhã cedo e nos
atualizará em seguida.

27 NOV 16
00:30:17 Carol PGR  Amanhã, domingo?
00:49:46 Deltan  Yep
00:49:53  Tá tudo intenso
00:50:00  Eles falaram conosco nos feriados deles lá tb
00:50:02  todos a postos
23:42:09 Carol PGR  Alguma novidade?
23:44:29 Sergio Bruno Mpdft Parece que o Palmeiras 🌴 é campeão!
23:58:25 Deltan  Evoluindo
23:58:36  Amanhã prov teremos uma call fim de tarde
23:58:48  Eles estão trabalhando na redação da cláusula com a empresa
23:59:14  Com a gente tá bem desenrolado... faltam detalhes que acredito que serão
acertados na CAPO
23:59:16  Call
23:59:28  Minha expectativa é assinarmos na terça
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23:59:31  Veremos
23:59:41  Fim de tarde de terça

28 NOV 16
00:00:01  Minha torcida, digo, pq depende de evoluir lá (e parece que está)
00:03:13  Novidade!
00:03:18  437784.mp4
00:03:27  
00:03:30  
00:03:34  
05:47:08 Deltan  Há uma lista consolidada dos políticos entregues, separando casos de caixa 2 e
corrupção?
07:39:38  437832.pdf
07:40:13  Não, não há (daquilo que tem conhecimento). Até onde pude acompanhar, pude
montar a lista acima.... me perdi nos últimos quinze, vinte dias...
08:59:21 Carol PGR  Deltan, não dá para fazermos isso agora porque os colaboradores ainda
confundem muito corrupção com caixa 2. Além disso, pedimos à empresa que nos informasse o responsável
por cada uma das doações oficiais para que possamos questioná-lo a respeito disso nos depoimentos.
Acredtio que ao final tenhamos um número bem diminuto de caixa 2 porque, no fundo, sabemos que ali quase
nada foi pago despretensiosamente..rs
11:13:58  Outra coisa, Deltan, na minuta do acordo de leniência há previsão que a PGR
contrate uma empresa terceirizada para emissão dos relatórios acerca dos dados do sistema (drousys). Mas
por que não ser a SPEA a emitir esses relatórios?
17:31:38  pessoal, estou analisando alguns colaboradores prioritários e já identifiquei
vários furos nos dados de corroboração. Em síntese, praticamente não vi ainda comprovantes das operaçoes
financeiras, basicamente há apenas planilhas sobre os pagamentos. Fiz algumas considerações sobre aqueles
que já vi, vou mandar aqui porque acho que vale a pena já passar para os advs. Vou continuar fazendo isso
até que tenhamos uma definição para assinatura
17:31:48  438509.ods
18:44:36  Pessoal, sistematizando as demandas, de uma forma geral, estão faltando:
18:44:58  1) alguns dos documentos mencionados nos sumários;
18:45:43  2) os dados de corroboração em relação aos encontros com as autoridades que
pediram $;
18:47:26  3) em relação às obras que tiveram pagamento de propina, trazer o calendário
com os pagamentos recebidos pela empresa, com data, valores e a origem do recurso (se emenda
parlamentar ou ações do Poder Executivo)
18:48:45  4) nas doações de campanha, o colaborador terá que estar por dentro se houve
ou não eventual contrapartida (qq espécie de ajuda às obras ou interesses da empresa) pelo beneficiário. Não
aceitaremos que, quando quesitonado, o colaborador afirme que não sabe.
18:50:02  5) revisar todos os sumários porque muitos campos estão preenchidos como N/A
quando na verdade devem ser preenchidos. Os percentuais trazidos no sumário devem estar tb traduzidos em
valores;
18:51:48  6) em relação ao drousys, não foram apresentadas todas as "fotos" dos sistema,
algumas planilhas estão com dados com tarjas, os comprovantes financeiros das transações, em regra, não
foram apresentadas;
18:52:08  7) os dados de corroboração devem espalhar a totalidade dos valores informados
nos depoimentos;
18:52:22  8) todos os anexos precisam ter elementos de corroboração
18:53:44  9) todos os codinomes de autoridades cujos valores constam no sistema como
responsabilidade do colaborador devem estar esclarecidos em anexo próprio, assim como siglas utilizadas nos
emails
18:54:23  Por hoje, acho que é isso...rs
18:55:11  Consegui fazer a análise do Pacífico. Segue planilha atualizada. Talvez valesse a
pena passar para os advs as demandas específicas por TC e por colaborador, sem prejuízo dessas genéricas
18:55:16  ah, faltou uma.
18:56:14  10) até assinatura do acordo, todos os elementos de corroboração terão que ser
apresentados. Não vamos aceitar a condição de elementos em levantamento. (No Pacífico, tem vários)
19:22:52 Julio Noronha  Carol, ótimas considerações! Acho q seria interessante fazermos essa análise
para todos os colaboradores (em especial aqueles mais importantes). Vamos dividir essa análise? Outra coisa:
vcs já fizeram aquela lista de oitivas prioritárias? Seria importante para pensarmos nos planos A, B e C do q
seria viável ainda em 2016
21:56:27 Sergio Bruno Mpdft Fizemos Julio, acabei esquecendo de mandar aqui. Amanhã eu mando.
21:56:51  A Elaine pediu pra ir lá amanhã falar do MO.
21:57:25  Mandei as obs da Carol pra ela.
22:05:19 Julio Noronha  Boooua!
22:06:58  Eles não entregaram aqui a minuta final do MO, o q deveria ter ocorrido na
última semana. O príncipe está sempre atrasado, revendo cada vírgula
22:19:51 Sergio Bruno Mpdft Putz! Então vem choradeira por aí.
22:20:25  Começo a achar que esse atraso está vindo a calhar.
23:52:30 Carol PGR  P nós tb. Os dados de corroboração estão fracos, há muito espaço p melhorá-los.
23:58:38 Welter Prr  E la nave va
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29 NOV 16
08:14:04 Sergio Bruno Mpdft Estou falando é pra nós mesmo 😉
09:06:33 Carol PGR  Sobre os novos colaboradores prediletos, listamos aqui, da nossa parte:
09:06:38  1)MO;
09:06:45  2) EO
09:06:50  3) Claudio Melo
09:06:56  4) José Carvalho
09:07:00  5) Pedro Novis
09:07:07  6) Benedito Jr
09:07:18  7)Sergio Neves
09:07:23  8) Fernando Reis
09:07:28  9) João Pacífico
09:07:41  sendo que este último seria ouvido pro mim lá em Natal
09:08:48  Vou fazer agora pela manha a verificação dos documentos desses outros
senhores
09:08:52  rs
09:09:09  o seguinte, seria o Hilberto
10:00:51  pessoal, estou vendo o material de EO e estou de cara
10:06:22  as declarações estão uma m... mas os documentos são bons. Vai dar para ferrar
Lula com força. Tudo era despachado com ele, todos os assuntos. Sinceramente, lendo os depoimentos e
fazendo o cotejo com as agendas, estou quase convicta que Lula foi o projeto de poder da ODE. Eram eles
que controlavam tudo no governo, até a relação que o gov brasileiro deveria ter com outros países (Venezuela
especialmente). Os caras dizem quem deve ser chamado para embaixador, como o lula deve se portar, o que
deve dizer à imprensa, como blindar o gov. das críticas. Esse material precisa ser bem analisado. Por
enquanto, só vi os 4 primeiros termos mas o trem tá bom de se ler..rs
11:17:53 Welter Prr  Vim no voo ontem com o habilidoso até Curitiba. Não chegamos a nos falar, mas
el deve ter colhido alguma solicitação do MO que vai ser levada a vocês.
11:50:06 Carol PGR  conclui agora a análise do EO, os termos está muito ruins, quem for participar
das oitivas vai ter que tirar leite de pedra. Os sumários idem. Os dados de corroboração são basicamente
agendas. Nelas há muita informação boa, mas precisamos de outros elementos que demonstrem os
deslocamentos do colaborador, que comprovem que os assuntos tratados foram atendidos. Acredito que o
acordo dele será decisivo para lascar lula, mas vamos precisar de mais alguns elementos de corroboração. Por
isso, penso que vale a pena uma atenção especial.
11:50:46  So analisei o conteudo dos Anexos 4 e listei os seguintes pedidos à empresa:
11:51:12  (relativo aos Anexos 4) - Relação de todos os contratos do grupo com a
TRANSPETRO com descrição do objeto/valor/data de pagamento/local da obra - contratos do grupo para
construção de plataformas - negócios feitos pelo grupo com o Fundo Garantidor de Crédito - negócios com o
BNDES, esclarecer como se deu a colaboração do Banco no Projeto Rio Madeira e da Eletrobras, mencionados
no Anexo 4E; - cópia do material referente ao Bairro Novo e programa acreditar (mencionados no Anexo 4.G)
- a que adiantamento de 607 MM o documento Anexo 4.K se refere
11:51:58  vou avançar na verificação de outros colaboradore e se der tempo, antes da
assinatura, volto a analisar o conteudo dos docs apresentados
12:32:40  terminei o de PEdro Novis,
12:32:55  439496.ods
14:23:45  acabei de descobrir que o José Carvalho fala que pagou 2 MM para Padilha, num
acerto feito com Pacífico, e este sequer trata de padilha
16:06:25  Sobre MO, acho que temos que ponderar que haverá assuntos novos que terão q
ser abordados em razão dos DOCs apresentados
16:06:25  No caso de EO, p ex, tem muita coisa que ele precisa esclarecer que não está
contida no anexo nem na autodeclaração
16:08:10  Se dissermos que não dá p acrescentar novos fatos, sequer nos depoimentos,
vamos ficar de mãos atadas em relação aos esclarecimentos dos documentos
16:10:10  A Prdf inclusive tem uma investigação sobre a FIP operações industriais que, na
visão deles, tem responsabilidade de MO. Nem sei se isso vira na leniencia mas a Prdf já me perguntou se ele
vai esclarecer
16:14:21 Julio Noronha  Carol e SB, vamos escutar tudo aqui em silêncio (haja paciência) depois falamos
somente a gente, ok?
16:19:31 Carol PGR  Jkkkk
16:19:33  Isso
16:20:55  Dissemos isso a eles. Mas era bom deliberarmos hj pq os DOCs de MO estão
dependendo disso e eh muito importante analisarmos eles com calma antes da assinatura
16:21:25 Julio Noronha  Vamos conversar em seguida, pode ser? Eles podem sair da sala aí?
17:03:27 Carol PGR  Ligamos já vcs
17:04:25 Julio Noronha  ok
17:44:00 Sergio Bruno Mpdft Julio, pode incluir a Clara na divisão
17:52:29 Julio Noronha  Blz! Já mando aqui
17:58:55 Carol PGR  eu finalizei agora a analise do JC.
17:59:56  vou começar Sérgio Neves
18:11:45 Julio Noronha  Pessoal, segue sugestão da divisão para a análise daqueles q serão ouvidos
primeiro:
18:11:50  439908.zip
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18:11:59  Senha: mpf2016*
18:14:52  Sugestão para a "cláusula formatura":
18:14:59  x) poderá, durante o cumprimento no presente regime, em 2 (dois) dias
diversos, sair, entre 06 horas e 24 horas, do local de recolhimento, desde que comunique previamente ao
Juízo de execução, com antecedência mínima de uma semana, os locais para os quais se dirigirá;
18:21:37 Carol PGR  Júlio, eu já fiz os seguintes: EO, alexandre Barradas, Alexandrino, Benedito,
Claudio Melo Filho, João pacífico, JOsé Carvalho, sergio neves
18:22:09 Julio Noronha  Blz!
18:30:24 Carol PGR  Temos depois que definir onde alguns colaboradores em comum da FT e do GT
serão ouvidos. Aqui em bsb temos condições de fazer 3 depoimentos ao mesmo tempo
18:30:29  só na PGR
18:31:26 Julio Noronha  Aqui tb, em princípio, acredito que é possível fazer 3 ao mesmo tempo
18:37:54 Carol PGR  pessoal, vamos marcar de verde, quem estiver apto, laranja os que faltam pouco
e vermelho os sem condições?
18:38:06  ótimo
18:38:32 Julio Noronha  👍
19:51:34 Sergio Bruno Mpdft Julio, Welter e Carol, com relação ao tema que falamos mais cedo ao telefone,
a Elaine retornou trazendo mais duas questões, colocadas pelo Adriano: a) no aberto ele não tem aqueles 3
dias, de modo que se a formatura cair no fim de semana, ele estará com restrição; e b) no semi-aberto
pediram pra colocar mais um dia, porque segundo eles os 3 dias já previstos se destinam a outra finalidade,
etc.
19:52:03  Minha opinião: Concordo com o "A" e discordo do "B".
19:53:38 Julio Noronha  Tb concordo com A (podemos colocar uma redação de cláusula parecida com a
do domiciliar para a saída excepcional); e tb discordo de N
19:54:40 Welter Prr  Sergio também concordo. Agora vamos esperar o próximo pedido dele.
19:56:58 Sergio Bruno Mpdft 👍
20:37:48 Carol PGR  Eu retiraria a nossa proposta de 1 dia de saída no fechado em razão do pedido n
20:37:50  b
20:38:11  Fica sem nada
20:38:19  Como estava hoje pela manhã
20:40:43  SB foi bem claro com Elaine
20:40:55  Não teria mais pedido sob pena de voltarmos atras
20:41:09 Welter Prr  Carol Acho que tocaste no ponto. Esse o problema. Ao pedido da tarde se soma o
da noite. E depois o de amanhã. É brincadeira
21:05:10 Sergio Bruno Mpdft Todos concordaram com a previsão no aberto e NÃO concordaram com
acrescentar um dia no Semiaberto.
21:05:10  Poxa!
21:06:15  Não cabe recurso!
21:06:15  Embargos com efeitos modificativos ?
21:06:15  Embargos com efeitos "perde tudo o que já conseguiu"?
21:11:08  Esse pessoal é daquelas q se virem vc pingando um colírio, pedem uma
pingadinha!
22:16:32 Carol PGR  SB, acho q vc deve mandar uma msg p Adriano e Débora dizendo que as
concessões de hj serão todas perdidas se houver novos pedidos, por mais singelos que sejam e ainda w
venham de outros advs. Eu diria claramente: acabou!
22:50:04 Deltan  É possível, Carol, em tese, repactuar, mas talvez nao tenhamos estrutura para
isso... É possível que o acordo seja fechado amanhã (nossa expectativa é no máximo depois de amanhã).
Querem que mude isso? Podemos deixar a possibilidade alternativa
23:06:50 Carol PGR  Eu acho que vale a pena subtrair isso por que poderemos suscitar uma discussão
em torno da lisura do trabalho da SPea. Mas pedi a Daniel p acompanhar aqui nossas discussões e fazer a
avaliação dele

30 NOV 16
08:54:49 Daniel Salgado Pr Go Concordo. Sou da opinião que tal cláusula não deveria constar no acordo
expressamente. Deixar em aberto é mellhor. Talvez não tenhamos estrutura material, mas não podemos
fechar as portas para uma análise/perícia direta nossa ou da PF.
08:57:08  PF?
10:02:52 Carol PGR  A PF seria p atestar se os docs foram produzidos agora
10:52:51  pessoal, em rleação à nossa análise do material, acho que vale a pena já
listarmos as providências que cada um precisa melhorar para passarmos para ele
10:53:11  pelo menos em relação aos elementos de corroboração e as autodeclarações
13:57:15 Julio Noronha  Acabamos de receber os DOCs do MO
14:06:51 Carol PGR  Opa, Dr
14:06:55  Vamos ver o que eu vem
14:07:18  Era bom perguntarmos a adv dele aquela questão do computador dele, que
segundo ele está com a PG
14:07:21  PF
16:15:00  pessoal, a pasta de Raymundo Santos está vazia
16:15:24 Julio Noronha  Sim, a nossa tb aqui. Teremos q pedir uma cópia
16:15:52 Carol PGR  então vamos consolidar os nomes que estão faltando
17:01:18  Ricardo Ferraz tb está vazia
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19:49:54  443597.ods
19:50:17  lista atualizada. Já fiz os meus e tô ajudando SB nos dele
19:51:18 Clara  Pasta do Newton Azevedo está faltando
20:37:54  443722.ods
20:38:09  Seguem os que fiquei responsável
20:38:20  Vou auxiliar o SB
20:39:20 Paulo  Pessoal, todas as pendências com americanos e suíços em princípio resolvidas
20:39:25  Assinamos amanhã
20:58:38 Julio Noronha  Mensagem da Elaine:
20:58:42  Júlio boa noite. Estou tentando ver com SB para começarmos amanhã no fim dia
em Brasília para não descasar da PJ (que deve assinar amanhã à tarde). Nem que começasse um grupo
amanhã no fim do dia e outro na sexta cedo. Temos que mandar e-mail para os advogados e colaboradores. E
vocês têm que pedir autorização para os três colaboradores que estão com tornozeleiras, correto? O que você
acha? Seria importante assinarmos tudo até sexta, não? Obrigada. Elaine
21:41:28 Sergio Bruno Mpdft E aí pessoal, o q fazemos?
21:45:53 Julio Noronha  Vcs teriam condições de recebê-los para assinatura na sexta? Amanhã assinatura
pode demorar (ou até não acontecer). Minha sugestão, se vcs puderem receber na sexta, é dizer para a Elaine
organizar dois planos: a) assinando PJ amanhã, PFs sexta; b) atrasando a PJ, preparar PFs para assinar
segunda
21:46:35 Sergio Bruno Mpdft Concordo
21:47:38  Ou começar na quinta a tarde e concluir na sexta-feira
21:52:26 Julio Noronha  SB, vcs podem recebê-los amanhã e sexta?
21:56:29 Sergio Bruno Mpdft Em princípio sim
22:06:51 Julio Noronha  Blz! Vou dizer a ela que em princípio seguiremos esse plano, mas confirmaremos
ao longo do dia
22:11:32 Sergio Bruno Mpdft Ok
22:12:42  Ela tá escrevendo aqui...
22:13:32  Estão todos ansiosos
22:21:22 Julio Noronha  Já mandei a msg para ela
22:52:08 Carol PGR  Concordo
23:35:00 Orlando SP  Estamos combinado assinatura da pj amanhã 14 horas. Pq não fazem o mesmo?
23:35:30  Na hora do almoço o adv da ode já não vai se opor, provavelmente.
23:36:57 Julio Noronha  Combinamos de nos falar durante o dia. De manhã, se já houver essa
sinalização, já agilizamos. Eles terão q se deslocar para BSB
23:43:24  Então amanhã temos chance do tetra?
23:47:45 Sergio Bruno Mpdft 
23:50:54 Julio Noronha  443953.mp4

1 DEC 16
09:31:20  Acho que hj é tetra mesmo: msg da Elaine agora: Dr Emilio está pegando avião
às 14h00 para assinar ainda hoje ok?
09:36:00 Carol PGR  vamos receber hoje tb os documentos físicos, certo?
09:36:27  seria importante, então, fazermos aquele termo sobre os documentos faltantes.
09:37:05 Julio Noronha  Isso!
09:37:11 Carol PGR  eles vão querer tb discutir o cronograma das oitivas. Dos que eu já fiz, alguns
estão prontos para serem ouvidos, estão em verde naquela planilha que eu mandei
09:41:14  Vai ser na PGR?
09:41:20 Carol PGR  sim
09:41:34  Vou falar com Miriam e Delfim
09:44:03 Carol PGR  pessoal, a ODE já nos mandou a relação de pessoas com prerrogativa que fazem
parte das colaborações?
10:29:39 Julio Noronha  Ainda não
10:37:58 Carol PGR  Júlio, qual a planilha que eu posso conferir, pela última vez, se as penas estão
corretas
10:38:00  ?
10:38:09  só para deixar tudo pronto para assinar
10:38:44 Julio Noronha  Já t mando aqui
10:41:01  444325.ods
10:51:51  Precisamos decidir tb a questão dos últimos anexos de MO: 24 (incluiu a questão
do Taiguara); 25 (incluiu uma assunção de culpa geral - quase domínio do fato, incluindo de forma genérica
todos os fatos da leniência, querendo inclusive colocar o relato da PJ como prova de corroboração do anexo)>
Seguem os relatos para pensarmos se vamos aceitar ou não:
10:52:00  444340.odt
10:52:01  444341.odt
11:32:10 Welter Prr  Na minha opinião, aceitamos. Esta bom o relato. Pode melhorar, mas é
esclarecedor do esquema
12:26:10 Sergio Bruno Mpdft SB boa tarde. Vamos chegar por volta das 14h00 em Brasília. Entro em contato
para confirmar se está tudo certo às 15 ok?
12:26:10  Ok
14:00:15 Carol PGR  alguma novidade da PJ
14:00:16  ?
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14:04:43 Paulo  Vamos fechar
14:04:50  Salvo... Hahaha
14:04:52 Athayde  👊👊👊👊
14:05:04 Paulo  Estamos aqui revendo as últimas cláusulas.
14:17:45 Januario Paludo  Stf
14:17:46  
14:17:49  
14:18:52  
14:19:19  Umas 500 pessoas, mas a polícia militar estima em 200 kkkk
14:50:22 Clara  444769.ods
14:50:38  A parte que faltava
15:07:54 Carol PGR  pessoal, do Novis eu tiro a questão da manutenção da doença? O médico de SP
me ligou ontem e disse que de fato ele com alzeimer
15:10:03 Welter Prr  ok
15:10:11  Pessoal
15:10:21  Tudo certo ai com a infra?
15:10:27  Precisando de algo?
15:27:27  Pão de queijo e água...
15:33:34 Welter Prr  kkkk. agua na temperatura ambiente
15:34:02  podemos até aquecer um pouquinho
15:42:30 Sergio Bruno Mpdft O que muda é que a 118 fica no bloco B
15:42:30  Ok
15:42:30  Eu queria já pedir desculpa antecipadamente, mas hoje novamente só teremos
pão de queijo.
15:42:30  O estoque de caviar não chegou da Rússia...
15:47:23 Roberson MPF  Kkkkkk
15:47:28  Mandou isso pra ela?
15:48:09  😂😂😂
15:48:30  Eu quero meu caviar. Ja que a Luciana Marcelino disse na rede que eu não
trabalho...
15:48:55 Sergio Bruno Mpdft Sim
15:53:06 Julio Noronha  kkkkkkkkkkkkk
15:53:38 Welter Prr  isso, na novel norma a ser editada, é abuso de autoridade!
15:59:44 Sergio Bruno Mpdft 😄
15:59:51  Tudo pronto aqui
16:00:02  Podemos assinar?
16:00:12  Haja coração!
16:00:17  Vai rolar a bola
16:00:23 Julio Noronha  Sim
16:00:36  Já pedimos para o Adriano dar o ok
16:00:40 Sergio Bruno Mpdft Eles estão querendo sinal verde daí
16:00:42 Julio Noronha  De nossa parte está ok
16:00:49 Sergio Bruno Mpdft Blz
16:00:49 Julio Noronha  Vou cobrar de novo o Adriano
16:02:08  Ele está mandando a msg agora dando o sinal verde
16:02:16  É tetra!!!
16:03:21  444896.mp4
16:03:37 Athayde  👊👊👊👊👊👊
16:04:40 Sergio Bruno Mpdft 😂
16:13:18  E aí? Assinaram?
16:13:33 Carol PGR  começando agora
16:13:46  Manda uma foto!
16:13:56  Do Emílio assinando
16:14:04  "Plis "
16:21:48 Sergio Bruno Mpdft Assinou ganhou:
16:21:55  
16:22:07 Athayde  👏👏👏👏👏👏
16:23:50 Julio Noronha  O Castor irá pegar amanhã a assinatura daqueles que estão presos: MO, Luiz e
Olívio
16:27:31  Arruma um bonezinho! "Eu apoio a LJ"
16:39:34  Afinal? Já foi?
16:40:23 Carol PGR  está sendo
16:41:42 Sergio Bruno Mpdft Angela foi a primeira
16:41:47  É tetra
16:54:37 Carol PGR  na pasta do Ricardo Ferraz não tem nada
17:15:09  
17:15:17  Cadê o Emilio? Kkkk
17:22:54 Sergio Bruno Mpdft Um Sub entrou no recinto pra socializar...
17:24:17  Done!!!!!!!
17:24:56  Meu Deus
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17:28:21 Carol PGR  Mário Bonsaglia. Auditório lotado de adv. Ele me perguntou do que se tratava e
eu disse que era uma renião de trabalho. SB gritou lá detras que era um confraternização de natal com a
OAB..r
17:28:56  Kkkk coitado. Ia pedir voto.
17:38:19 Roberson MPF  Kkkkkkkkkk
17:38:57 Carol PGR  Robinhooooooo
17:39:15 Roberson MPF  Boooooua moçada! Dia histórico! Se conseguirmos (leia-se: se nos deixarem)
trabalhar bem com esse acordo vamos refundar esse Brasil!!
17:39:36  Diga Carol
17:39:39 Carol PGR  Saudades, garoto! Vem simbora, aqui tá bem mais animado do que na África..
capaz do país já ter acabado até vc voltar
17:39:52  Rs
17:40:07  
17:40:23 Roberson MPF  Kkkkkkkk
17:40:35  Boua!!
17:41:02  Nem diga. Tô com saudades de vcs tb. Hoje mergulhei com tubarões aqui, mas
os maiores estão aí com certeza
17:41:37 Carol PGR  Jkkk
17:42:10  Meninos, depois precisamos fechar o cronograma dos depoimentos. Vcs já
finalizaram a análise de vcs sobre os que estão ok?
17:42:44 Roberson MPF  Estou indo embora amanhã e na segunda de manhã já estarei aí Carol
17:42:52  Contem comigo para o que for preciso
17:42:59  Em BSB
18:04:58 Julio Noronha  Carol, não analisamos ainda. Eu e Robinho já pensamos em estar aí em BSB de
segunda a quarta para as oitivas.
18:05:25  Qdo vcs puderem aí, vamos falar por telefone?
18:06:52 Roberson MPF  Vamos acelerar esse povo todo!!
19:26:53 Julio Noronha  COMUNICADO ODEBRECHT DESCULPE, A ODEBRECHT ERROU A Odebrecht
reconhece que participou de práticas impróprias em sua atividade empresarial. Não importa se cedemos a
pressões externas. Tampouco se há vícios que precisam ser combatidos ou corrigidos no relacionamento entre
empresas privadas e o setor público. O que mais importa é que reconhecemos nosso envolvimento, fomos
coniventes com tais práticas e não as combatemos como deveríamos. Foi um grande erro, uma violação dos
nossos próprios princípios, uma agressão a valores consagrados de honestidade e ética. Não admitiremos que
isso se repita. Por isso, a Odebrecht pede desculpas, inclusive por não ter tomado antes esta iniciativa. Com a
capacidade de gestão e entrega da Odebrecht, reconhecida pelos clientes, a competência e comprometimento
dos nossos profissionais e a qualidade dos nossos produtos e serviços, definitivamente, não precisávamos ter
cometido esses desvios. A Odebrecht aprendeu várias lições com os seus erros. E está evoluindo. Estamos
comprometidos, por convicção, a virar essa página. COMPROMISSO COM O FUTURO O Compromisso
Odebrecht para uma atuação Ética, Íntegra e Transparente já está em vigor e será praticado de forma natural,
convicta, responsável e irrestrita em todas as empresas da Odebrecht, sem exceções nem flexibilizações. Não
seremos complacentes. Este Compromisso é uma demonstração da nossa determinação de mudança: 1.
Combater e não tolerar a corrupção em quaisquer de suas formas, inclusive extorsão e suborno. 2. Dizer não,
com firmeza e determinação, a oportunidades de negócio que conflitem com este Compromisso. 3. Adotar
princípios éticos, íntegros e transparentes no relacionamento com agentes públicos e privados. 4. Jamais
invocar condições culturais ou usuais do mercado como justificativa para ações indevidas. 5. Assegurar
transparência nas informações sobre a Odebrecht, que devem ser precisas, abrangentes e acessíveis, e
divulgadas de forma regular. 6. Ter consciência de que desvios de conduta, sejam por ação, omissão ou
complacência, agridem a sociedade, ferem as leis e destroem a imagem e a reputação de toda a Odebrecht.
7. Garantir na Odebrecht e em toda a cadeia de valor dos Negócios a prática do Sistema de Conformidade,
sempre atualizado com as melhores referências. 8. Contribuir individual e coletivamente para mudanças
necessárias nos mercados e nos ambientes onde possa haver indução a desvios de conduta. 9. Incorporar nos
Programas de Ação dos Integrantes avaliação de desempenho no cumprimento do Sistema de Conformidade.
10. Ter convicção de que este Compromisso nos manterá no rumo da Sobrevivência, do Crescimento e da
Perpetuidade. A sociedade quer elevar a qualidade das relações entre o poder público e as empresas privadas.
Nós queremos participar dessa ação, junto com outros setores, e mudar as práticas até então vigentes na
relação público-privada, que são de conhecimento generalizado. Apoiamos os que defendem mudanças
estruturantes que levem governos e empresas a seguir, rigorosamente, padrões éticos e democráticos. É o
nosso Compromisso com o futuro. É o caminho que escolhemos para voltar a merecer a sua confiança.
Odebrecht S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- Odebrecht aprimora Sistema de Conformidade Conjunto de
medidas visam atuação ética, íntegra e transparente A Odebrecht S.A. está implementando em todo o Grupo
empresarial seu Sistema de Conformidade baseado em padrões internacionais. O sistema é composto por 10
medidas integradas de prevenção, detecção e remediação de riscos de não conformidade. É compromisso da
Odebrecht atuar com ética, integridade e transparência, em conformidade com as melhores práticas de
governança e com as leis aplicáveis. As principais medidas adotadas são: • Conselhos de Admin
19:38:11 Januario Paludo  Parabéns a todos por esse esforço gigantesco, cujo resultado ainda não podemos
dimensionar, mas que, com certeza, já será um marco no combate à impunidade.
19:40:19 Laura Tessler  Acordo histórico! Espero que nos ajude a construir um novo país....escancarar a
podridão dos jogos políticos e da corrupção
19:46:32 Carol PGR  Está sendo muito rico esse processo e prazeroso pelas excelentes companhias.

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
02

:4
9



29/01/2021 Telegram Backup for Deltan Dallagnol

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/chat_133268604.html 98/121

20:04:44 Sergio Bruno Mpdft Já assinamos 54!!! Ps. É tetra!
20:04:55 Julio Noronha  👏👏👏👏👏
20:11:10 Roberson MPF  Aí, sim!!!
20:11:20  Sensacional!!
21:16:13 Sergio Bruno Mpdft A bancada onde os acordos foram assinados:
21:16:28  
21:16:34  
21:17:10  Pedimos q colassem os adesivos nos carros e aviões.
21:31:18  Kkkkk
21:32:04 Julio Noronha  Kkkkkk
21:33:03  Quantos já assinaram?
21:34:56 Sergio Bruno Mpdft Acho que 57, 58
21:35:25  É pentaconta octa
21:35:33  !!!!
21:35:56  https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Lista_de_prefixos_matem%C3%A1ticos
21:45:32 Sergio Bruno Mpdft 😄
21:52:29 Paulo  6.957.390.000
21:52:33  Valor final somado
21:52:43  Para fins de publicidade, podemos falar em 7 bi
21:53:55  Isso vai na minha conta quando?
21:57:22 Julio Noronha  Somando com o 1bi pessoa física, pode colocar 8bi
22:05:29 Laura Tessler  👏👏👏👏
22:06:46  Como ficou a divisão da leniência, afinal, povo?
22:09:02 Paulo  Em linhas gerais, Ode 80-10-10
22:09:21  Brk 85Br-15usa
22:09:31  Mas ainda tem q fazer um ajuste fino
22:10:17  Isso no papel, mas na prática os EUA podem ficar com algo como apenas 2% da
Ode, pq vão aceitar apenas o que eles conseguiram pagar até jun/2017. O resto é nosso
22:10:35  E os valores divididos com a Suíça poderão reverter ao Brasil
22:11:41  Suíça ainda está vendo se consegue aceitar 15% da Brk
22:12:14  Aceitamos ampliar de 10 p 15% na Brk pq a contribuição deles foi essencial p
aumentar consideravelmente o valor total na Brk
22:24:51  Ok. Valeu. Mas quais os valores absolutos de Ode e Brk? E, até junho de 2017,
como ficou a razão de partilha do fluxo?
22:25:36 Paulo  Dps passamos as planilhas aqui
22:25:54  Caros, trabalho conjunto a quarenta mãos... Parabéns a todos!!
22:26:23  Kk
22:28:35  Isso tá em reais né?
22:29:50 Paulo  Reais sim

5 DEC 16
11:55:13 Orlando SP  448484.odt
11:56:45 Julio Noronha  Valeu, Orlandinho!
11:57:08 Roberson MPF  Boua!!
11:57:30  Wilton e Daniel, vcs estarao hj a tarde na PGR?
11:57:32 Orlando SP  Pessoal, segue um roteiro básico para as oitivas para serem encaminhadas aos
colegas q ajudarão. Esse é uma primeira ideia. Serve tb só para quem nunca fez outivas, bem como tentar
dar uma padronizada. Acrescento depois sugestões e melhoro o português
11:57:37  Abs
11:57:51 Julio Noronha  Hoje pretendemos desenvolver o seguinte:
11:57:54  01 - Contextualização: a) Explicar estrutura organizacional da empresa (CEO, LE,
DS, DC, etc.); b) Explicar funcionamento do Setor de Operações Estruturadas (explicar quem é quem,
drousys, mywebday, etc.); c) Exemplificar casos de corrupção encontrados - acerto, pagamento e
contrapartidas (escolha da empresa antes do edital, manipulação do edital, adiantamento ou liberação de
pagamentos, etc.) 02 - Protocolo: a) Padronizar termo de registro do ato; b) Padronizar forma de gravar
(programa); c) Padronizar o que o colega dever ler/dizer ao iniciar e encerrar a gravação; d) Criar formulário
de indicação de minutos/pontos da gravação importantes; e) Padronizar forma de salvar os arquivos (quais
arquivos serão gerados e quais as pastas, o que ficará salvo no local de oitiva); f) Criar a forma de envio e
recebimento de arquivos; g) Criar roteiro geral das oitivas (lembretes de toda oitiva - véspera: confirmar com
o advogado o horário e o local da oitiva; confirmar com a informática a estrutura de apoio; confirmar a
chegada do material vi do do centro de apoio, como termos de auto declaração, provas de corroboração - fim
da oitiva: verificar se tudo o que está no sumário executivo foi dito, verificar se todas as provas de
corroboração foram mencionadas); h) Padronizar a linguagem que será utilizada (pagamento a pretexto de
doação); I) Padronizar perguntas que não podem faltar; 03 - Planejamento - Centro de Apoio: a) Definir
unidades/colegas disponíveis; b) Definir colaboradores prontos (verificar documentos faltantes, confirmar o
que se aplica do termo de ciência firmado quando assinado o acordo); c) Definir dias em que se farão oitivas
(8/12 é feriado); d) Fechar calendário; e) Definir forma de envio de arquivos; f) Definir rotina do Centro de
Apoio às oitivas (o que e quando enviaremos para cada local de oitivas; o que e quando receberemos, etc.);
h) Preparar minuta de submissão à homologação (verificar estrutura usada, quais dados devem ser coletados
para facilitar, etc.); i) Planejar dados que deverão ser coletados pensando na estratégia de comunicação
(inclusive revisar acordos assinados e consolidar a planilha); j) Revisar cálculos de multa (buscar ajuda da
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SPEA); l) Revisar cálculos de perdimento (buscar ajuda da SPEA); m) Verificar o que falta a empresa fornecer
para subsidiar as oitivas (lista de doações com os responsáveis, consulta ao drousys, lista de advogados e de
colaboradores com seus contatos etc.);
11:58:27 Daniel Salgado Pr Go Estarei
11:58:39 Roberson MPF  Se vocês puderem participar conosco pra fecharmos esse passo a passo seria
ótimo!
11:59:05 Daniel Salgado Pr Go Preciso participar. A planilha já está no outro grupo
11:59:31  Há unidades que disponibilizaram duas salas. Nestas, acho que eh possível
escalar 4 colegas (duas duplas) e deslocar um número maior de colaboradores, a depender do número de
anexos. O problema que teremos eh que, neste final de ano, vários colegas estão saneando gabinete ou
entrando de férias ou participando dos encontros das câmaras (segunda e quinta câmaras). Outra:
precisamos conversar sobre as formas de encaminhamento do material para lá e a devolução dos materiais
para cá. Vou ver se monto algo, com algumas coisas que precisamos definir, para segunda.
11:59:39 Orlando SP  Interessante ainda padronizar tamanho e tipo de letra
12:00:00  Lembro q Laura fará um resumo do caso ODE para facilitar
12:00:17 Roberson MPF  Excelente! Nos avise o melhor horário, Dani
12:00:24  Orlando, 1. Talvez seja necessário acrescentar algumas orientações acerca das
gravações. a) ao início de cada termo fazer a chamada, identificando o número do termo e o anexo a que ele
se refere; b) tanto quanto possível, que os arquivos das gravações sejam individualizados. Um arquivo (ou
conjunto de arquivos) para um determinado termo de colaboração. c) Nos casos em que os termos sejam
gravados sucessivamente em apenas um arquivo, colocar uma pausa muda entre os termos de modo a
facilitar o processo de cisão. d) tanto quanto possível realizar as gravações utilizando-se de extensões que
compactem o tamanho do arquivo gravado... e)....
12:01:18 Daniel Salgado Pr Go Esse contato não está fácil neste final de ano. Precisei recrutar colegas para
as buscas e apreensões de hj e levei 2 dias e meio para consegir 5 colegas no RS.
12:01:37 Roberson MPF  Caramba
12:01:59  Pra ajudar ainda mais tem uma galera que está em trânsito
12:02:26  Boa!!
12:02:27 Daniel Salgado Pr Go Trânsito, saneamento de gabinete e férias. E só temos 2 semanas até o início
do recesso
12:02:31 Orlando SP  Issso Daniel. So uma primeira ideia
12:03:33 Roberson MPF  O que pode nos salvar e o fato de não precisarmos fazer termos de colaboração
dessa vez
12:03:42  Isso retarda muito muito mesmo
12:04:13  Creio que apenas com o vídeo, economizaremos pelo menos 75% do tempo
12:04:25 Daniel Salgado Pr Go Por isso, precisamos fechar hj, para início dos contatos etc
12:04:29 Roberson MPF  Exato
12:04:43  O que acha de nos encontrarmos as 13:30, Dani?
12:04:52  Pode ser na Spea se tá vc for melhor
12:04:59  Pra vc
12:05:00 Daniel Salgado Pr Go A partir das 14 acho que fica bom. Estamos com 2 endereços na Paraíba
pendentes
12:05:07 Roberson MPF  Blz!!
12:05:14  Na PGR ou Spea?
12:05:24  Wilton, poderia ir tb?
12:05:26 Daniel Salgado Pr Go Vamos fazer na PGR mesmo. Wilton está aqui
12:05:31 Roberson MPF  Boa!!
13:08:53 Deltan  Caros, em primeiro lugar parabéns a todos pelos acordos históricos da semana
passada!! Estive com a 5CCR agora. Como Vcs estão pensando a homologação na Câmara da parte cível dos
acordos de colaboração? Para analisar o acordo da Ode, a 5CCR gostaria de olhar em conjunto um acordo de
pessoa física assinado, ou mais de um caso haja modelos que sejam diferentes quanto à parte cível
particularmente. Como a 5CCR gostaria de homologar próxima 5a, será que alguém conseguiria enviar um
desses modelos ainda hoje? Não precisa conter os anexos de fatos. Apenas os demais
14:05:25 Laura Tessler  Pretendo mandar pra vcs até amanhã ao meio dia
15:04:48 Orlando SP  Boa Wilton, vou incorporar as suas sugestões. Parece-me q a "b" e "c" já estão
previstas. Vou ver se não ficaram claras. Quanto à sugestão "d", sabe dizer quais são esses formatos? Abs,

7 DEC 16
19:02:35  Pessoal, em especial Robinho e Julio, segue as sugestões de Wilton a respeito
das filmagens. Não consegui abrir o arquivo roteiro. O grupo só ficou ativo em meu cel, mas não no
computador, motivo pelo qual envio por aqui. Abs
19:02:35  Orlando, Há uma preocupação com o tamanho dos arquivos de vídeos. Nesse
caso, apresento duas opções e uma objeção. Obviamente que se os colegas só tiverem uma opção de
gravação a gente sobrevive. A opção principal é aquelas comumente usada por vocês: Opção 1 Codificador :
Windows Media Video 8 (WMV2) Resolução: 640x480 Taxa de Quadros - 30 Formato Decodificador: Planar
4:2:0 YUV Opção 2 Codificador: mpeg-1/2 video (mpgv) resolução 1280x720 taxa de quadros 29.97 formato
decodificado: planar 4:2:0 YUV AUDIO - MPEG AUDIO LAYER taxa de bits 64 kb/s taxa de amostragem 48000
hz -------------------------------------------- - Tanto quanto possível evitar arquivos nos formatos padrão das
câmeras Sony e Panasonic (codigo avançado para cameras de alta definição com extensão MTS (MPEG-
4/H.264).Ocupam muito espaço.
19:03:27 Roberson MPF  Booooa!
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19:04:11 Julio Noronha  Maravilha! Pode deixar que incluímos
19:15:02 Laura Tessler  pessoal, o DS ANTONIO PESSOA COUTO está pedindo a devolução do passaporte
que havia sido apreendido na 26ª fase. Por vcs, há algum problema em devolver o passaporte?
19:26:59 Julio Noronha  Não vejo problema
19:28:56 Welter Prr  Também não vejo problema
19:29:06 Laura Tessler  blz. vou concordar

8 DEC 16
21:13:59  https://www.youtube.com/watch?v=6icSjyj5lTk
22:05:13 Deltan  https://m.youtube.com/watch?v=nhZ-sdPVIBw

9 DEC 16
00:27:59 Carol PGR  Isso eh muito importante. Era bom tb passar isso pros chefes já deixarem a
informática das unidades cientes. Amanhã vejo lá na Prrn se observamos isso
20:01:28 Julio Noronha  
20:02:05 Athayde  🙈

10 DEC 16
00:21:29 Carol PGR  Esses vazamentos estão sendo muito ruins p nós
00:21:54  Temos que fazer algo a respeito.
08:36:49  Bicho, eu nunca vi nada igual...
08:43:35  Amigos, um input de quem está acompanhando à distância: não sei o que falta
para fechar tudo, leniência inclusive; e sei que a pressa é inimiga da perfeição. Também sei que é possível
adotar o pensamento de que não temos de correr "só por causa" dos interesses em jogo. Mas não deixemos
de levar em conta que, quanto mais demorar o anúncio, mais haverá especulação e movimentação de
bastidores. O que a gente está vendo é, a meu sentir, mais uma tentativa de alertar pessoas e dar a elas
chance para agir.
12:08:51 Carol PGR  Já fechamos tudo, MM. Segunda começamos as oitivas e a programação eh
terminar tudo até sexta que vem
12:19:42  453688.mp4
20:01:12 Julio Noronha  http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/delatores-citam-pezao-paes-e-
garotinho-por-caixa-2-em-campanha.ghtml
20:01:27  Agora foi o Leandro Azevedo...
20:03:30  Eu vi mais cedo. Mas esse é mais próximo dos outros. Mais info
20:03:42  Sem o calhamaço todo
20:52:58 Carol PGR  Sei não viu
20:53:13  Melhor a gente correr mesmo antes que Teori seja o último a saber..rs
20:58:00 Julio Noronha  Exato! Mais uma razão para acelerar nesta semana
21:02:18  453906.mp4
23:16:07 Deltan  Rapaz, a coisa ficou feia pra nós. Temer, Maia, Renan e CIA devem estar reunidos
em torno das 10 medidas para empalar a Lava Jato e com ela MPF e PJ.
23:18:22  Pelella, importante descobrir o período de funcionamento do Congresso neste fim
de ano e pensar numa estratégia de prontidão. Sei que pouco podemos fazer, mas o pouco que podemos,
devemos
23:35:17 Carol PGR  O foco deles será só o MP, acredite!
23:41:32  Vamos em frente.
23:41:44  Segunda vemos tudo
23:43:40  E vai piorar
23:43:48  Esse foi só um dos caras
23:49:26 Carol PGR  Pior que tem uns inocentes perguntando cd Dilma na lista da Ode no face. Fico
espantada com a ingenuidade das pessoas
23:55:20  Gente
23:56:28  Vamos esfriar a cabeça. E dormir. Essa semana vai ser punk. Já não foi a
primeira merda e nem será a última
23:57:05 Carol PGR  E teremos uma outra semana longa

13 DEC 16
17:18:53 Paulo  Luis Eduardo disse aqui que o perfil dele no MyWebDay tinha acesso integral (só
o dele e o do Hilberto), e que o pen drive que ele apresentou há 3 meses à empresa de recuperação estava
funcionando
17:18:53  Ele testou o pen drive em meados de 2015, e estava funcionando
17:18:53  Aí depois da oitiva o advogado veio explicar que o problema é ligar o sistema que
foi apreendido, da Suíca
18:07:33 Deltan  Caros, FYI: americanso vão soltar um statement of facts junto com a divulgação
do acordo... isso é parte do que eles precisam fazer... não podem mandar o texto (por regra, decorrente do
duplo risco de vazamento e discovery), mas anotei alguns pontos enquanto liam. Anotei também os dados
dos projetos. Eles estão anonimizando os nomes (ignorem menções a nomes), mas ainda assim em alguns
casos está claro quais foram os contratos. Depois de anotar tudo, pedi a eles para mudarem e fazerem do
modo mais genérico possível, seguindo uma linnha de princípio (em relação a fatos ocorridos no Brasil ou
relacionados a embaixador brasileiro) segundo a qual nós não desejamos que os RÉUS saibam que são alvos.
O ponto não é se o público é capaz de identificá-los, mas sim se eles são capazes de ter certeza de que eles
são alvos. Creio que não ficará perfeito, mas certamente muito melhor do que estava. Caso alguém queira
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falar com os americanos também sobre isso, coloco em contato. Example of statement of facts regarding one
of the projects: 1. PAC-SMS Petrobras - Odebrecht - certification services - bribes in further of political parties
- Ode executives A, B, C and cartel companies agreed that Ode would get this contract. 2companies agreed to
offer proposals so that it could win the bid. More than 40 MM to political parties in connection to the parties,
paid to specifif government official. DSO - Division of Structured Operations. 2. RJ Metroline (I asked them to
make it general, such as infrastructure project) - Ode made corrupt payments to secure the contract of the
Metroline 4. 1998 originally, then abandoned. Then 2016 olympic games - high level official elected official of
the state of RJ, then Ode was not amogn the companies but was included, then agreed to make payments to
work in the projects, btw 2010 and 2014, more than 20MM dollars... 186 were made in profits. 3. Payments
to Cunha - downton rejuvenation project RJ - 2011 - high level official of the legislative branch requested tha
Ode make payments for political party in order to... btw 11-14 the DSO - 9.7MM USD paid to a high level
official and other members of... 142 was the profits. 4. Other - foreign countries - Brazilian embassador in
Angola, sole reference to Brazil - but entirely general the indication - pretty general the foreign countries, 1
project for each contry. Most countries in general terms. For example: government infraestructure projects,
government official, payment of bribes... 5. Braskem - Nafta - went to Palocci to get a good decision from him
or from the Legislative branch. CIBE fuels tax. 6. Braskem - Legislative bill regarding taxes - Lula and Dilma
="high level official in the executive branch"; Jucá = "high level official in the legislative branch"; Other =
high level official in RS... Explains the Supreme Court decision - they tried to get a good decidion. Brakem
Director 1 or Braskem Director 2. 50MM dollars they paid. 7. Brakem - PRC and Janene - Paulinea plant 8.
Braskem - Nafta supplies contract 9. RS and BA - tax credit that could use. Bribes as to Ieda Crucius and
Jacques Wagner. How much... Donated in the election campaigns, the amounts... 10. Importation throgh...
went to Juca, Mantega to try to solve the problem...
22:49:05  Caros, Dr. Caio nos enviou versão do statements of fact e Roberson colocou
algumas preocupações - após ler o statement of facts, observo que com razão. Segue texto que pretendo
enviar para os americanos amanhã cedo, por isso peço a gentileza de fazerem eventuais comentários logo...
não revisei inglês, fiquem à vontade para fazer correções ou mudanças.
22:49:10  Dear Chris, the Odebrecht lawyers handed in to Roberson a draft of the
statements of facts. Besides what we talked related to the Brazilian schemes (items 37, 42 and 43,
particularly), I am worried with the broadcast of the international information (items 47-73). As you know, we
agreed in Brazil to give a time/extension of approximately 8 months (I would have to check the specific time,
but it was a time around it) in the agreement, before we can share the documents with foreign countries, in
order for the company to look for the foreign governments and try to reach agreements there too. The
granting of the extension has 2 main reasons that are in the Brazilian interest (besides the fact that it was an
important condition required by the company): a) one is to avoid life risks for Odebrecht employees in
countries such as Angola and Venezuela, since the contracts are still going on there; b) another reason is to
give some time for the company to settle, avoiding the risk that the foreign governments could immediately
breach the compan's contracts - if that happenned, the economic feasibility of the company could be
impaired, as well as the compensation of the damages established in our agreement could not happen.
Besides these two reasons, we also believe that the generality of the information could help the investigations
in foreign countries to have some surprise in possible search warrants, increasing the likelihood of success in
finding relevant evidence. Please, see that we totally agree that the company has to respond before every
single country for its wrongdoings. After the time alloted for the company to achieve agreements abroad, then
we would be absolutely free, here, to share evidence and we even plan to send spontaneous information to
other counties (as maybe you also plan to do). That is totally fair and we want to fully collaborate with the
internatioanl prosecution of these crimes in other countries - we are even thinking about thesis that we could
use to prosecute foreign officials for money laundering in countries where they are not going to be prosecuted
due to their power. Our point is only about the timing (due to life risks and economic feasibility) and level of
generality (due to an effectiveness concern). Therefore, we would aks you to consider, if possible, to make the
text of the foreign countries alltogether, mentioning the overall amounts together and giving examples without
reference to each country. This would meet the interests as to economic feasibility and relative surprise in
investigative dilligences. Due to life risks, maybe you should also consider to omit the names of the most
dangerous countries, where there are ongoing dictatorships. This would meet the interest of protecting
Odebrecht employees who are still there, along the indicated timeframe, during which the company should at
least reallocate them. Please think about that and let me know later on what you think. Best, Deltan
22:56:07 Roberson MPF  Perfeito, Delta!!
22:58:53 Julio Noronha  Show! Booou
22:58:54  Boooua
22:59:44 Sergio Bruno Mpdft Achei ótimo. Acrescentaria, entre os exemplos, o Equador 🇪🇨 , pois é o país q
gera mais preocupação em termos de risco.
23:04:23 Deltan  👍👍
23:04:58  Bom, tendo 3 manifestações, vou mandar... importante mandar logo pq já pode
estar subindo a versão na cadeia de comando. Qq coisa muito imporante a corrigir, corrijo depois
23:54:10  Caros, tive uma looonga conversa com os americanos agora. Eles submetem o
statements of facts para o juiz e ele é público. O juiz decide com base nele. Não é comum submeter algo
confidencial à parte e eles acham que teriam dificuldades tanto com o pprio DOJ como com a Justiça para
fazer isso. Eles consideram difícil aumentar o nível de generalidade das informações do caso Braskem, para
além do que já existia. Isso fará com que os investigados nossos da Braskem saibam que estão sendo
investigados. Quanto à Ode, lendo o statement, não vejo maiores preocupações. Eles mudariam a referência à
linha 4 do metro para obras de infraestrutura. Miller estará lá na 5ª e 6ª e eu estimulei que mostrem pro
Miller, o que farão se der tempo. Miller pode ajudar a tentar deixar mais geral, dentro dessa linha de nossos
investigados não terem certeza de que estão sendo investigados. Quanto aos países estrangeiros: a) eles não
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concordaram em momento nenhum em reter informações. Isso é um pepino pra nós, porque os países vão
pedir as infos pros EUA e os EUA vão fornecer, de acordo com os tratados vigentes. Já nós não. Isso nos trará
problemas no cenário internacional. b) quanto ao risco de vida, eles entendem que desde março a empresa
está negociando e já teve tempo suficiente. Nunca assumiram compromisso diferente com a empresa. c)
quanto ao risco financeiro, entendem nossa preocupação, mas entendem que a empresa deve lidar com isso...
já tiveram acordos com outras empresas, como Siemens, que tinham propinas em outros países, e nunca foi
motivo para não divulgar - acho que podemos desenvolver melhor esse ponto com eles. Creio que é o que
mais os sensibilizará, porque eles mesmos dizem que não querem quebrar a empresa. d) eles não
concordaram em deixar mais geral a parte dos países estrangeiros pq já está bem geral e a corte não
aceitaria algo sem um mínimo de detalhes. Para tentarmos sensibilizá-los do contrário, marquei conference
com o Dan Khan, chefe, para 2.30pm. Provavelmente é uma tática para nos ouvir, dizer que entendem, e
farão o possível, e tentar deixar tudo igual. Acho que nossa maior chance é o apelo econômico. Seria bom que
outros participassem da call. Quem quiser indica o telefone que passo pros americanos. Importante, em CWB,
estarem CF, Paulo, Orlando e Júlio/Robito. SB, aproveita aí pra treinar seu inglês!!

14 DEC 16
00:00:40  Vou falar com eles na sexta sobre esse assunto, Deltan. Na verdade, meu
interlocutor para o caso Embraer, que é a razão da minha ida, me perguntou hoje se eu poderia falar sobre
"petrobras" na sexta. Deve ser isso. Se vc puder, me manda uma redação ideal do texto deles, para facilitar.
Com eles, acho sempre mais fácil pedir algo concreto do que conceitual.
01:16:23 Deltan  Esse é o texto que eles mandaram
01:16:24  456563.pdf
01:16:51  Melhor esperarmos a reunião de amanhã... hj Chris e Lorinda foram inflexíveis
13:53:25 Orlando SP  Pessoal, referente a Olivio e Luiz Eduardo. A advogada já falou com quase todo
mundo. Fiz entrevista e depoimento deles. Amanhã tenho mais e prometi um posicionamento para eles
amanhã, ainda que negativo. Logo, precisamos definir isto.
13:54:19  Lembro que pelo acordo eles deveriam sair do regime fechado agora antes do
Natal e do ano Novo. Eles querem saber se vão ou terão de esperar a homologação. Estão anciosos!!
13:55:04  Meu posicionamento é que, cumprido o período, eles devem sair. Já expus isso a
Julio e Robinho, mas sempre deixando claro que vcs decidem. Vcs que negociaram, vcs decidem.
13:55:18  Só quero dar um posicionamento para eles.
13:55:50  Se concordarem com a minha tese, posso alinhavar com Moro e requerer aqui
embaixo mesmo, em primeira instância.
13:55:57  O que acham?
13:56:30 Paulo  Concordo
14:07:17 Orlando SP  Uma observação: os dois me autorizaram a utilizar desde já uma parte de seus
depoimentos para fins de manter apreendido dinheiro no exterior no Meinl bank.
14:07:24  Eles estão sendo bacanas
14:07:47  SB teria dado "ok" para a adv. Não sei se verdade. Ele tem de confirmnar.
14:07:55  Tô indo ouvir o MO. Bkjs
14:13:55 Julio Noronha  Coloco para pensar (em sentido contrário a soltar agora): (a) pode melindrar o
Ministro por dar efeitos a um acordo que ele ainda não viu, muito menos homologou; (b) se com a
colaboração (acordo assinado e depoimentos colhidos) cessa a cautelaridade, MO pode reivindicar a mesma
coisa; (c) pelos mesmos motivos, pode reforçar o discurso de q se prende para colaborar (coiaborou, soltou)
14:30:24 Orlando SP  Julinho, concordo com os seus argumentos. Só faço alguns contrapontos: 1- isso
já foi feito anteriormente; 2- melindrar o ministro é uma coisa muito subjetiva, mas ainda assim prefiro
cumprir ao q foi acordado em relação ao prazo; 3- em relação ao MO, vc tem razão, mas não acho q vá l de
fato acontecer; 4-!quanto ao discurso do colabora-solta, não me convence pq se o ministro fosse rápido
ocorreria da mesma forma. Se não tivermos uma posição, falo amanhã q será pedido na petição q
encaminharmos o pedido de homologação?
14:43:46 Deltan  Concordo com Orlando, mas se MO for solto paga janta pra todo mundo... todo
dia do ano rs
14:45:26 Roberson MPF  Tenho uma proposta intermediária
15:21:33 Deltan  Conversa com EUA: dificilmente deixarão mais genérico. Contudo, podem usar
discricionariedade e atrasar respostas dos pedidos de cooperação para respnder só depois dos 6 meses, para
inclusive proteger nossa imagem no cenário internacional.
15:30:19 Julio Noronha  Questão pendente, q a empresa cobrou uma resposta:
15:30:34  queria alinhar com vcs a questão do cumprimento a obrigação definida na
cláusula 13, letra k dos termos de acordo - "k) identificar em até 15 (quinze) dias após a assinatura do
presente acordo e entregar os respectivos extratos de contas controladas pelo COLABORADOR, no Brasil ou
no exterior, salvo comprovada impossibilidade de fazê-lo, ainda que para tanto necessite de colaboração de
terceiros, às suas expensas;" Ficamos sem cópia para definir o termo inicial da contagem do prazo.

15 DEC 16
14:18:39 Sergio Bruno Mpdft Eu acho que poderia soltar, mas sem usar o acordo como fundamento
expresso. Poderíamos usar apenas na conversa com o Moro.

20 DEC 16
09:44:40 Orlando SP  Pessoal, com o posicionamento de Janot e de Teori de publicizar os termos da
ODE, que eu entendo correta, acho que deveríamos selecionar os fatos que têm linha investigativa sigilosa e
pedir para que estes fiquem em sigilo. Da mesma forma, os fatos envolvendo governos estrangeiros devem
ficar em sigilo, pois faz parte do acordo da leniência. O sigilo seria exceção. Então, se for isso mesmo,
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precisamos separar estes fatos. Poderíamos pedir aos mesmos colegas que fizeram as respectivas oitivas ou
nós mesmos. Já pensaram ou conversaram isso com Janot?
11:22:38 Deltan  461181.docx
11:22:38  Dr., segue minuta de fato relevante que a empresa pretende publicar amanhã,
após formalização dos acordos nos EUA. A empresa ainda está analisando a minuta do comunicado enviado
ontem por vocês. Mas já antecipo que não deveremos ter comentários significativos.
11:22:38  Não vejo problemas. Vou comunicar os demais colegas e, se não fizer mais
nenhum comentário até amanhã cedo, considere que não temos nenhuma observação.
11:23:14  Caros, vejam se veem algum problema em relação à comunicação ao mercado
da Braskem. Já foram feita outras antes. Como cia aberta, está obrigada a comunicar fato relevatne pela CVM
e SEC.
12:04:24  Caros, segue nota da suíça
12:04:40  Dear Deltan, dear colleagues Thank you for your update. According our latest
update the Office of the Attorney General will supposedly be in a position to communicate Wednesday, 21th
December 2016, not before 17:00 Swiss local time (= 14:00 Brazil time; = 11:00 Washington time). We are
planning to communicate via a Press release as follows: Petrobras – Odebrecht Affair: The Office of the
Attorney General of Switzerland convicts Brazilian companies and demands payment of over CHF 200 million.
Bern. The Office of the Attorney General of Switzerland (OAG) has convicted the Brazilian company Odebrecht
SA and one of its subsidiaries of inadequate corporate organisation in connection with the Petrobras affair and
demanded payment of over CHF 200 million. The conviction, which takes the form of a summary penalty
order, is part of a coordinated conclusion to the proceedings, initiated by Switzerland and also involving Brazil
and the USA. Since 2014, the OAG has been conducting around 60 criminal investigations into the
international corruption affair involving the Brazilian semi-state-owned corporation Petrobras. Based on
reports of suspect banking transactions from the Money Laundering Reporting Office (MROS), it has been
established that various companies in the construction industry paid bribes in order to secure contracts. The
companies’ accounts showed the release of the funds, which were then moved between several accounts
belonging to offshore companies in order to facilitate the payment of the bribes. Investigators were able to
trace the payments back, among others to Odebrecht SA and its subsidiary Construtora Norberto Odebrecht
SA (CNO), which have their headquarters in Brazil. In a summary penalty order issued on 21.12.2016, the
OAG found Odebrecht SA and CNO guilty of a violation of corporate criminal law (Art. 102 para. 2 Swiss
Criminal Code (SCC)), in that they did not take all reasonable organizational measures required to prevent the
offences of bribing foreign public officials (Art. 322septies SCC; CNO) and money laundering (Art. 305bis SCC;
Odebrecht SA and CNO). The two companies have been held jointly and severally liable to pay Switzerland the
sum of CHF 117 million. The company Braskem SA also paid bribes via the same channels as Odebrecht SA
and CNO. Odebrecht SA has a majority shareholding in Braskem SA, another shareholder being the Brazilian
state, acting via Petrobras. Proceedings in Switzerland against Braskem SA have been abandoned as the
company is being held accountable in the USA for offences that include the acts of bribery under investigation
in Switzerland. However, the Swiss decision to abandon the proceedings involves the company paying
compensation of CHF 94.5 million. Accordingly, over CHF 200 million will have to be paid to Switzerland in
connection with these cases. This sum is made up of forfeited funds, compensation claims, procedural costs
and a fine. The fine amounts to CHF 4.5 million, a modest sum in comparison with fines imposed abroad. In
setting the level of the fine, the OAG is bound by the statutory maximum amount, which is CHF 5 million. The
conclusion of proceedings in Switzerland form part of a process to conclude proceedings coordinated between
the Brazilian and American law enforcement authorities and the OAG in Switzerland. It marks a further
milestone in the international battle against corruption. The OAG is thereby pursuing its goal of robustly
enforcing Switzerland’s provisions on corporate criminal liability (Art. 102 SCC). A key element is the
disgorgement of the profits made from these crimes in accordance with the different legal principles that
apply in Brazil, the USA and Switzerland, and their distribution among the three law enforcement authorities
involved. The claims against the companies, which are based in Brazil on civil proceedings, in the USA on a
guilty plea and in Switzerland on the summary penalty order, amount in total to around USD 2 billion.
12:04:40  The OAG’s investigations in the overall context of Petrobras and Odebrecht will
continue, irrespective of the conclusion of the proceedings relating specifically to Odebrecht SA and its
subsidiaries. ………………………………………………. Please advise if you feel the need to add or adjust content wise.
Best regards, André
12:05:34  Segue a nossa nota, para caso tenham alguma observação, sugestão ou
comentário. Planejamos soltar amanhã, junto com suíços e americanos. As empresas estão dando ok sobre o
conteúod também
12:05:41  461233.odt
12:09:08 Orlando SP  Delta, nota da brasken. Eles falam que o valor será pago ao MPF. Só faço esse
registro para ver se é isso mesmo que deve ser dito - e até acho que não tem problema! -ou se seria melhor
seria "à Justiça brasileira"?
12:11:06 Deltan  Acho que no nosso acordo, no anexo, cosnta expressamente que é pago ao MPF
e será destinado para ressarcimento às vítimas... afinal, é pago mesmo em acordo com o MPF...
12:11:15  Deixa eu ler
12:11:56  Realmente, acho que dá pra expressar que será destinado ao ressarcimento às
vítimas
12:16:39 Orlando SP  para facilitar, talvez, acrescentar uma vírgula, e acrescentar, "que será destinada
às vítimas oportunamente". Assim não precisa mudar o texto.
12:17:00 Deltan  isso, ótimo, Orlando
12:17:35 Orlando SP  Em relação à nota da OAG, está bem detalhada e clara. Nada a considerar.
12:17:53 Deltan  👍👍👍
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13:54:13  O texto é o seguinte: "Os valores a serem pagos ao MPF serão posteriormente
destinados ao pagamento de indenizações a terceiros."
13:54:13  Orlando, isso atende suas preocupações, certo? Empresa não quer colocar
indicação de indenização a VÍTIMAS ou LESADOS
13:54:49  Posso te passar o contato do Adv para Vc falar diretamente
13:55:13  se quiser ajustar diferente...
16:33:33 Roberson MPF  Caros, olhem a demanda de natal que veio
16:33:33  Prezado, hoje passei na empresa para despedidas de fim de ano. Newton de
Souza me fez um pleito que eu trato de atender, mesmo sabendo da dificuldade. Seria a autorização para
Marcelo passar o Natal com a família. Sei que o tema foi debatido, mas, quem sabe após assinatura, com
depoimentos tomados, isso pudesse vir com um gesto de boa vontade do MPF e de incentivo para que ele siga
na linha da colaboração. É isso aí. Abraço
16:33:33  Olá, Theo. Já discutimos esse tema amplamente durante as negociações. Por
uma série de razões o pleito foi negado. Confesso que não mudei meu entendimento. De qualquer forma vou
repassar o pedido a todos e te retorno
16:35:22  Sugiro que ele ouça Simone: "então é Natal / e o que você fez..."
16:37:49  Tá de sacanagem!
16:40:10 Deltan  hahaaha... o melhor argumento que ele usou comigo foi que foi feito por eles o
pedido e não pelo outro advogado que está em NY kkkk
16:40:45  Segue a nota à imprensa do DOJ. Sugeri arrumarem de Delegado para
Departamento, apenas. Se tiverem sugestões, favor fazer em inglê já que encaminho a eles. Por mim, está
ok.
16:40:47  Thank you all, appreciate the coordination on this. The U.S. Department of
Justice is planning to issue a press release close to 12:00 pm Washington time, with a press conference call at
1 pm. The two companies will have plea hearings in the Eastern District of New York that will begin at 10am,
and the release will be issued after the hearings are completed. Below is the current draft of the release. Best,
Peter Carr U.S. Department of Justice 202 616-0907 ODEBRECHT AND BRASKEM Plead Guilty and Agree to
Pay AT LEAST $3.2 billion IN GLOBAL CRIMINAL PENALTies to Resolve LARGEST Foreign Bribery CASE IN
HISTORY WASHINGTON – Odebrecht, S.A. (Odebrecht), a global construction conglomerate based in Brazil,
and Braskem S.A. (Braskem), a Brazilian petrochemical company, pleaded guilty today and agreed to pay a
combined total of at least $3.2 billion to resolve charges with authorities in the United States, Brazil and
Switzerland arising out of their unparalleled schemes to pay hundreds of millions of dollars in bribes to
government officials around the world. Assistant Attorney General Leslie R. Caldwell of the Justice
Department’s Criminal Division, U.S. Attorney Robert L. Capers of the Eastern District of New York and
Assistant Director of the FBI’s Criminal Investigative Division Stephen Richardson made the announcement.
Odebrecht pleaded guilty to a one-count criminal information filed today by the Criminal Division’s Fraud
Section and the U.S. Attorney’s Office in the U.S. District Court for the Eastern District of New York, charging
the company with conspiracy to violate the anti-bribery provisions of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
Odebrecht agreed that the appropriate criminal fine is $4.5 billion, subject to further analysis of the
company’s ability to pay the total global penalties. In related proceedings, Odebrecht also settled with the
Ministerio Publico Federal in Brazil and the Office of the Attorney General in Switzerland. Under the plea
agreement, the United States will credit the amount that Odebrecht pays to Brazil and Switzerland over the
full-term of their respective agreements, with the United States and Switzerland receiving ten percent each of
the principal of the total criminal fine, and Brazil receiving the remaining eighty percent. The fine is subject to
an inability to pay analysis to be completed by the Department of Justice and Brazilian authorities on or
before March 31, 2017, because Odebrecht has represented it is able to pay approximately $2.6 billion over
the course of the respective agreements. Sentencing has been scheduled for [DATE]. Braskem, whose ADRs
are publicly traded on the New York Stock Exchange, separately pleaded guilty to a one-count criminal
information filed in the Eastern District of New York charging it with conspiracy to violate the anti-bribery
provisions of the FCPA. Braskem agreed to pay a total criminal penalty of $632 million. Sentencing has been
scheduled for [DATE]. Under their respective plea agreements, Odebrecht and Braskem are required to
continue their cooperation with law enforcement, including in connection with the investigations and
prosecutions of individuals responsible for the criminal conduct. Odebrecht and Braskem also agreed to adopt
enhanced compliance procedures and to retain independent compliance monitors for three years. The cases
are assigned to U.S. District Judge [NAME].
16:40:47  In related proceedings, Braskem also settled with the U.S. Securities and
Exchange Commission (SEC), the Ministerio Publico Federal in Brazil, and the Office of the Attorney General in
Switzerland. Under the terms of its resolution with the SEC, Braskem agreed to a total of $325 million in
disgorgement of profits. Braskem agreed to pay Brazilian authorities seventy percent of the total criminal
penalty and agreed to pay the Swiss authorities fifteen percent. The department has agreed to credit the
criminal penalties paid to Brazilian and Swiss authorities as part of its agreement with the company. The
United States will receive $94.8 million, an amount equal to fifteen percent of the total criminal fines paid by
Braskem. Thus, the combined total amount of U.S., Brazilian and Swiss criminal and regulatory penalties paid
by Braskem will be approximately $957 million. The combined total amount of penalties imposed against
Odebrecht will be at least $2.6 billion and up to $4.5 billion. With a combined total of at least $3.2 billion,
today’s resolutions with Odebrecht and Braskem are the largest-ever global foreign bribery resolution. The
Bribery Schemes According to its admissions, Odebrecht engaged in a massive and unparalleled bribery and
bid-rigging scheme for more than a decade, beginning as early as 2001. During that time, Odebrecht paid
approximately $788 million in bribes to government officials, their representatives, and political parties in a
number of countries in order to win business in those countries. The criminal conduct was directed by the
highest levels of the company, with the bribes paid through a complex network of shell companies, off-book
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transactions, and off-shore bank accounts. As part of the scheme, Odebrecht and its co-conspirators created
and funded an elaborate, secret financial structure within the company that operated to account for and
disburse bribe payments to foreign government officials and political parties. By 2006, the development and
operation of this secret financial structure had evolved such that Odebrecht established the “Division of
Structured Operations,” which effectively functioned as a stand-alone bribe department within Odebrecht and
its related entities. Until approximately 2009, the head of the Division of Structured Operations reported to
the highest levels within Odebrecht, including for obtaining authorization to approve bribe payments. After
2009, this responsibility was delegated to certain company business leaders in Brazil and various country
leaders in the other jurisdictions. To conceal its activities, the Division of Structured Operations utilized an
entirely separate and off-book communications system, which allowed members of the Division of Structured
Operations to communicate with one another and with outside financial operators and other co-conspirators
about the bribes via secure emails and instant messages, using codenames and passwords. The Division of
Structured Operations managed the “shadow” budget for the Odebrecht bribery operation via a separate
computer system that was used to request and process bribe payments as well as to generate and populate
spreadsheets that tracked and internally accounted for the shadow budget. These funds for the company’s
sophisticated bribery operation were generated by the Odebrecht Finance Department through a variety of
methods, as well as by certain Odebrecht subsidiaries, including Braskem. The funds were then funneled by
the Division of Structured Operations to a series of off-shore entities that were not included on Odebrecht’s
balance sheet as related entities. The Division of Structured Operations then directed the disbursement of the
funds from the off-shore entities to the bribe recipient, through the use of wire transfers through one or more
of the off-shore entities, as well as through cash payments both inside and outside Brazil, sometimes
delivered using packages or suitcases left at predetermined locations.
16:40:47  Odebrecht, its employees and agents took a number of steps while in the United
States to further the scheme. For instance, in 2014 and 2015, while located in Miami, Florida, two Odebrecht
employees engaged in conduct related to certain projects in furtherance of the scheme, including meetings
with other co-conspirators to plan actions to be taken in connection with the Division of Structured
Operations, the movement of criminal proceeds, and other criminal conduct. In addition, some of the off-
shore entities used by the Division of Structured Operations to hold and disburse unrecorded funds were
established, owned and/or operated by individuals located in the United States. In all, this conduct resulted in
corrupt payments and/or profits totaling approximately $3.336 billion. Braskem also admitted to engaging in a
wide-ranging bribery scheme and acknowledged the pervasiveness of its conduct. Between 2006 and 2014,
Braskem paid approximately $250 million into Odebrecht’s secret, off-book bribe payment system. Using the
Odebrecht system, Braskem authorized the payment of bribes to politicians and political parties in Brazil, as
well as to an official at Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (Petrobras), the state-controlled oil company of
Brazil. In exchange, Braskem received various benefits, including: preferential rates from Petrobras for the
purchase of raw materials used by the company; contracts with Petrobras; and, favorable legislation and
government programs that reduced the company’s tax liabilities in Brazil. This conduct resulted in corrupt
payments and/or profits totaling approximately $465 million. The Corporate Resolutions The department
reached these resolutions with Odebrecht and Braskem based on a number of factors, including: the failure to
voluntarily disclose the conduct that triggered the investigation; the nature and seriousness of the offense,
which spanned many years, involved the highest levels of the companies, occurred in multiple countries, and
involved sophisticated schemes to bribe high-level government officials; the lack of an effective compliance
and ethics program at the time of the conduct; and credit for each company’s respective cooperation. The
companies also engaged in remedial measures, including terminating and disciplining individuals who
participated in the misconduct, adopting heightened controls and anti-corruption compliance protocols, and
significantly increasing the resources devoted to compliance. The criminal penalty for Odebrecht reflects a 25
percent reduction off the bottom of the U.S. Sentencing Guidelines fine range because of Odebrecht’s full
cooperation with the government’s investigation, while the criminal penalty for Braskem reflects a 15 percent
reduction off the bottom of the U.S. Sentencing Guidelines, as a result of its partial cooperation. Odebrecht
has represented its ability to pay a maximum of $2.6 billion of the total fine amount. The department and
Brazilian authorities are engaged in further analysis regarding the company’s claimed inability to pay, which
will be completed by the Department of Justice and Brazilian authorities on or before March 31, 2017. * * *
This case is being investigated by the FBI’s International Corruption Unit in New York and Boston. The
department appreciates the significant cooperation provided by the United States Securities and Exchange
Commission and its law enforcement colleagues in Brazil at the Ministerio Publico Federal and Delegado de
Polícia Federal, and the Office of the Attorney General in Switzerland. The case is being prosecuted by
Criminal Division Fraud Section FCPA Chief Dan Kahn and Fraud Section Trial Attorneys Christopher Cestaro,
Sarah Edwards, David Fuhr, Kevin R. Gingras, Lorinda Laryea, and David Last , and Assistant U.S. Attorneys
Julia Nestor and Alixandra Smith of the Eastern District of New York’s Business and Securities Fraud Section.
The Criminal Division’s Office of International Affairs also provided substantial assistance.
16:40:47  The Criminal Division’s Fraud Section is responsible for investigating and
prosecuting all FCPA matters. Additional information about the Justice Department’s Fraud Section FCPA
enforcement efforts can be found at www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.
17:06:22  Acho que a gente tem traduzido "Ministério Público Federal" como Federal
Prosecution Service. Talvez conviesse pôr entre parênteses o nome em português. Notem que o MPC aparece
apenas traduzido.
17:40:16 Deltan  Segue verão atualizada do release.
17:40:19  461548.odt
17:40:36  Incorporei algumas sugestões de ambas as empresas e algo do release
americano
18:45:18 Paulo  Caros, estava voando e só pousei agora. Delta, tudo resolvido?
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18:56:44 Deltan  Resolvido. Orlando releu, para termos a segurança de um segundo olhar. Versão
mais atual é a que segue
18:56:58  Vlad está traduzindo pro inglês.
18:57:00  461642.odt
18:57:24  Temos o ok da Ode, Braskem, 5CCR, Suíços, SCI e implicitamente dos
americanos
19:05:33  PETROCHEMICAL MANUFACTURER BRASKEM S.A. TO PAY $957 MILLION TO
SETTLE FCPA CHARGES Washington, D.C., Dec. 21, 2016 – The Securities and Exchange Commission today
announced that a Brazilian-based petrochemical manufacturer whose stock trades in the U.S. markets has
agreed to settle charges that it created false books and records to conceal millions of dollars in illicit bribes
paid to Brazilian government officials to win or retain business. In a global settlement with the SEC, U.S.
Department of Justice, and authorities in Brazil and Switzerland, Braskem S.A. agreed to pay $957 million.
The SEC’s complaint alleges that Braskem made approximately $325 million in profits through bribes paid
through intermediaries and off-book accounts managed by a private company that was Braskem’s largest
shareholder. Bribes were paid to a government official at Brazil’s state-controlled petroleum company as well
as Brazilian legislators and political party officials. “As alleged in our complaint, Braskem lacked the internal
controls to prevent its use of third parties, off-book accounts, and other intermediaries to bribe government
officials in Brazil during an eight-year period,” said Stephanie Avakian, Deputy Director of the SEC
Enforcement Division. “Braskem’s misconduct was exposed through the investigative work of authorities in
three countries.” Braskem agreed to pay $325 million in disgorgement, including $65 million to the SEC and
$260 million to Brazilian authorities. Braskem agreed to pay more than $632 million in criminal penalties and
fines. The company must retain an independent corporate monitor for at least three years. The SEC’s
investigation is continuing. It is being conducted by Ernesto Palacios and Thierry Olivier Desmet of the FCPA
Unit with assistance from Fernando Torres, and supervised by Kara Brockmeyer, chief of the FCPA Unit. The
SEC appreciates the assistance of the Department of Justice Criminal Division’s Fraud Section, the Federal
Bureau of Investigation, the Brazilian Federal Prosecution Service, the Brazilian Federal Police, and the Office
of the Attorney General in Switzerland.
20:22:25 Welter Prr  Tambem recebi uma solicitação da Joana, de mesmo conteúdo. Acho que nem o
habilidoso ligando de NY dava para atender.
20:24:13  Pensei que podíamos pedir a prisão de alguem para fazer companhia para ele.
Lembrei de um amigo dele...
22:05:23 Roberson MPF  Eles estão na filosofia do não custa tentar

21 DEC 16
00:38:29 Deltan  http://folha.com/no1843095
00:40:17  EUA e Suíça anunciam nesta quarta-feira acordo de leniência com Odebrecht e
Braskem - Política - Estadão http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,odebrecht-e-braskem-fecham-
acordo-de-r-6-9-bilhoes-com-eua-e-suica,10000095711
10:50:03 Sergio Bruno Mpdft https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-01/odebrecht-braskem-
said-to-reach-2-5-billion-carwash-accord

28 DEC 16
13:12:01 Welter Prr  http://www1.folha.uol.com.br/colunas/eliogaspari/2016/12/1845067-calmon-
apimenta-vatapa-ao-dizer-que-faltam-juizes-na-delacao-da-odebrecht.shtml
14:24:30 Laura Tessler  http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,panama-proibe-odebrecht-de-
participar-de-licitacoes,10000096962

8 JAN 17
19:25:33 Deltan  Caro, o Claudio Mello da Odebrecht vivia no TCU. Incrível ele não ter delatado
ninguém do TCU.
19:25:33  Eles devem estar preservando canais
19:25:33  Apenas FYI

10 JAN 17
13:56:43 Laura Tessler  Pessoal, Rodrigo Costa Melo, executivo da Ode, está pedindo autorizacao para
sair do país para prospecção de novos negócios imobiliários para a Ode. Qual é o entendimento de vcs? Ele
está com o passaporte apreendido em razão da 26 fase (xepa)
13:57:54  Como não sei em detalhes o que foi acordado, aguardo a manifestação de vcs
para peticionar
14:21:54 Roberson MPF  Combinamos com ele que, justificando a viagem com documentos, ele poderia
fazer a viagem Laurinha
14:22:12  Posso manifestar lá no processo
14:22:35  Aproveitando
14:23:00  Os advs da ODE pediram uma reunião conosco na próxima terça pela manha
14:23:12  Eles ficaram de consolidar a pauta
14:23:19 Laura Tessler  juliano tá fazendo a minuta. Pode passar as diretrizes pra ele aí, Robinho, por
favor?
14:23:32 Roberson MPF  Pode deixar
14:23:33 Laura Tessler  Hj tô em bsb
14:23:48 Roberson MPF  Tranquilo
14:25:27  Os principais temas da reunião, segundo eles nos adiantaram, seriam relativos a
alguns bloqueios da PJ
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14:25:45  Mas acho que podemos aproveitar a reunião para apresentarmos algumas
demandas também
14:25:57  Alguem de BSB poderia participar?
15:16:41 Sergio Bruno Mpdft Eu posso.
15:18:23 Carol PGR  acho que devemos aproveitar essa reunião para pedir as relações dos advs e das
doações que eles não nos entregaram ainda
15:19:55  seria importante tb marcamos um reunião nossa para definirmos a estratégia da
petição de cisão da ODe.
15:31:12 Roberson MPF  Pensei nisso tb
15:31:17  Exatamente
15:31:27  Podemos aproveitar o mesmo dia para isso
15:32:52  Você pede passagem então, SB?
15:50:54 Sergio Bruno Mpdft Peçco sim. Será terça-feira que horas?
16:01:28 Roberson MPF  As 10hrs
16:23:07 Sergio Bruno Mpdft A audiência de homologação do Migliacio será nessa sexta-feira 13....👻
Alguém pode avisar o advogado? ⬇ 
16:23:21 Laura Tessler  Aviso
16:23:52  Será em bsb?
16:24:17 Sergio Bruno Mpdft Em São Paulo, vou te reencaminhar a msg do Márcio
16:24:25 Laura Tessler  Valeu!
16:24:38  Já repasso pro advogado
16:24:42 Sergio Bruno Mpdft Vou ouvir o Fernando em São Paulo sexta 13 agora às 14h no fórum criminal
da JF junto à Paulista (não lembro o nome da rua). Podes avisar o advogado?
16:24:42  Aviso sim. Fernando Migliaccio, certo?
16:25:10 Laura Tessler  Sabe a vara?
16:48:17 Sergio Bruno Mpdft Normalmente é na 10vara. Ele ficou de confirmar.
19:08:36 Roberson MPF  Caros, estamos minutando uma denúncia contra o ROBERTO GONÇALVES
(gerente Petrobras), TACLA, UTC e ODE. Vocês acham que poderiamos coletar depoimentos de RA e MF,
conforme previsão do acordo, e utiliza-los antecipadamente para instruir a AP? Ou será que daria zica com o
Supremo?

11 JAN 17
00:55:43 Sergio Bruno Mpdft Robinho, se esses depoimentos forem imprescindíveis acho que o ideal é
costurar direitinho com TEORI/MARCIO antes. Vamos ver a melhor forma.
10:14:46 Roberson MPF  Eles auxiliariam bastante na AP, SB. Mas não são imprescindíveis. Te explico
melhor na 3a
11:24:05 Sergio Bruno Mpdft Blz
11:46:45 Paulo  Robinho, na pauta da reunião com a ODE, diga que queremos falar sobre as
tratativas deles com MPs estrangeiros ok? Já estamos sendo bombardeados com pedidos e precisamos que
eles se movimentem o mais rápido possível
12:39:14 Roberson MPF  Pode deixar

12 JAN 17
17:51:00 Sergio Bruno Mpdft Laura, a audiência do Migliaccio será na 9vara e não na 10.
18:03:36 Laura Tessler  Ok. Aviso o advogado
18:13:13 Sergio Bruno Mpdft Pessoal, O Márcio ligou hoje. Já analisou todo o material e elogiou nosso
trabalho 😄 . Ele já analisou todo o material e já marcou as primeiras audiências de homologação para
próxima sexta, dia 20. Vou passar a lista das audiências dos colaboradores pra Elaine.
18:15:58 Paulo  👏👏👏
18:18:32 Roberson MPF  Toooop demais
18:28:53 Athayde  👏👏👏👏👏👏
18:30:10 Laura Tessler  Excelente!!!
18:30:41  Lembra quais são os primeiros?
18:36:34 Sergio Bruno Mpdft 

13 JAN 17
20:07:49 Deltan  👏👏👏👏👏👏

17 JAN 17
16:00:45 Carol PGR  pessoal, vcs lembram se algum colaborador da ODe tratou da questão dos
dissidentes da PF? Lembro que Welter apertou bem eles sobre isso mas não achei nada nos termos de
autodeclaração (usando a ferramenta de pesquisa de Wiltão)
16:34:52 Welter Prr  Veio quase nada.
16:37:45 Carol PGR  mas vc lembra quem tratou disso e qual a explicação dada por eles pra os
"dissidentes"?
16:48:30 Welter Prr  O MO fala, ou nao fala disso. Tem que olhar o anexo dele

23 JAN 17
22:57:54 Deltan  SB e Carol, teremos reunião com Braskem sobre a leniência na quarta. Estão
convidadíssimos caso alguém do GT possa vir. Segue pauta
22:57:54  Caro Dr. Deltan-- Segue sugestão de pauta para nossa reunião de quarta-feira:
1. Próximos passos para homologação do acordo. 2. Correções de erros de forma do acordo. 3. Escolha e
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critérios procedimentais do monitoramento. 4. Informações sobre venda da Quantiq. 5. Discussão sobre
critérios de destinação da indenização. 6.Proposta de garantia real (bem imóvel a ser onerado). 7. Atualização
e apresentação de NDAs assinados. 8. Discussão sobre minuta de declaração do MPF a ser entregue às
instituições financeiras (enviaremos essa minuta a vocês amanhã). 9. Critérios para adesão ao acordo (prazo
de 200 dias). Por favor, me avise se tem algum comentário ou gostaria de incluir algum item adicional.
Obrigado e um abraço.

25 JAN 17
17:09:10  FYI, certidão emitida para Braskem 474753.docx
17:19:58  versão alteraa
17:20:11  474763.docx
17:20:17  474764.docx

27 JAN 17
14:16:30 Laura Tessler  SB e Carol, no caso de a Carmen Lucia topar homologar os acordos da ODE
(como tem sido cogitado pela imprensa), vcs poderiam incluir tb o pedido de homologação do acordo do
Fernando Migliaccio?
14:17:04  já que o do Fernando já teve a audiência e só falta mesmo a homologação
14:17:17  e tb é da ODE
14:17:52 Carol PGR  Laurinha, podemos pedir isso ao Márcio. Na petição que mandamos pedindo
urgência não houve menção à PET do fernando, mas podemos explicar esse contexto ao Márcio
14:18:12 Laura Tessler  Excelente, Carol!!! ajuda bastante!!!
14:18:17  obrigada!!!
14:45:59 Roberson MPF  Pessoal, novidades sobre alguns pontos pendentes: 1. Relação consolidada com
todos os beneficiários de pagamentos de vantagens indevidas que tenham atualmente prerrogativa de foro
por função; 2) lista consolidada de todos os prestadores de serviço de comunicação, advocacia e consultoria
que tenham sido contratados nos últimos 10 (dez) anos por qualquer empresa do Grupo Odebrecht, cuja
contratação exceda a R$ 5.000.000,00; 3) Pedido de reunião da Ode na próxima semana 4) Questão das
tornozeleiras. Cobramos a Ode sobre os pontos 1 e 2. Disseram que podem nos fornecer na 3a. Pediram para
entregar pessoalmente porque gostariam de discutir outros temas. Penso que seria interessante fazer essa
reunião antes do final do recesso do STF e almejada data da homologação (melhor maneira de garantir o
recebimento dessa relação de pgtos efetuados a consultorias e advs). O que acham?
14:46:13  Em relação ao ponto das tornozeleiras segue msg do adv
14:46:38  Caro Roberson, boa tarde. A empresa gostaria de marcar o quanto antes a
reunião com o integrante do DEPEN para tratar do assunto "tornozeleiras eletrônicas". Você saberia dizer
quem é tal pessoa e qual o contato dela? Se não, sabe com quem do time da força tarefa ou grupo de
trabalho eu poderia falar para obter tal informação? Abs.,
14:48:33 Sergio Bruno Mpdft Adriano, boa tarde, estamos checando as pendências aqui e precisamos saber
em que pé está a lista dos escritórios de advocacia contratados pela ODE.
14:50:23 Roberson MPF  Isso. Ele disse que entrega até 3a
14:51:18 Sergio Bruno Mpdft Blz
14:51:36  Vou ver isso aqui e dou um retorno
14:57:21 Roberson MPF  👍👍
14:57:24 Carol PGR  minha sugestão em relação às pendências da ODe é colocar a dívida no acordo
de alguém. Sendo bem pragmática, eu colocaria na conta de EO, do tipo, se até às 12 hs do dia 31 está tudo
resolvido, ótimo, do contrário, vamos pedir a relatora que não homologue o acordo de EO porque pendências.
E para não haver surpresa, eu notificaria o EO hoje sobre essas pendências
15:52:11 Roberson MPF  Em relação ao ponto (1), perguntei para o Adriano se poderia entregar hj. Segue
resposta
15:52:23  O Barros Pimentel está trabalhando nisso. Estão checando o status atualizado
das pessoas na data de hoje para passar a informação precisa. Está dando um certo trabalho. Senão hoje,
amanhã.
15:52:36  Acho que ajudará bastante o trabalho ai
15:58:24 Sergio Bruno Mpdft Ele acabou de me responder
15:58:34  Boa tarde, Sérgio. Até a quarta feira entregaremos o material, no estado em
que se encontra. Complementações podem ser necessárias.
23:01:22 Deltan  SB e Carol, estamos agendando reunião da Ode quarta, 2.30, após reunião com
o monitor 2. Pedi pauta, mas não veio ainda. Alguém pode vir? Se entenderem que é o caso de marcar em
outra data, é só dizer

1 FEB 17
18:01:34  Caros, segue relato da reunião de hoje com Ode Dia 01 de fevereiro de 2017
Reunião com Odebrecht, conforme pauta PESSOAS FÍSICAS • Homologação das colaborações perante o STF –
perspectiva  Homologado, resolvido o O desmembramento dos fatos entre os vários juízos
competentes/procuradores naturais ainda partirá do STF?  Pensando em casar desmembramento dos
acordos e leniências. • Cumprimento das penas o Questão de pena agora a partir da homologação ou depois
de sentença. Há nosso posicionamento, mas dependemos ainda do entendimento do Ministro que assumir.
Vários colaboradores entendem que já estão cumprindo pena e querem cumprir logo. • Doação de
tornozeleiras / reunião com DEPEN o Faremos o contato, sem qualquer compromisso, apenas abriremos a
porta para algo que possa ser eventualmente favorável ao interesse público. • Pessoas físicas – desbloqueio
nas AIAs. Dependia do STF. Agora teríamos que alinhar com BSB, porque os acordoes estão com ele. Ele
mandará para nós e nós para a câmara para homologação. • Ação do MPF contra Odebrecht e outras, aqui em
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CWB. Há prazo. Pedir suspensão até sexta da ação pois há prazo para a defesa em aberto. • Adiantamos a
questão da AGU e da ação de ressarcimento, que não discordaríamos da continuidade das ações de
ressarcimento. Empresa está cogitando ir para AGU e CGU. Informamos que se fecharem a leniência, vão
tocar o procedimento que tende à impossibilidade de contratar da empresa. PAR, processo administrativo de
responsabilização. Possível que Ode procure eles. Vão confirmar antes de sexta-feira. • Garantias para multas
das pessoas físicas. Empresa estava buscando garantias da empresa. Estão atrás de garantias reais. PESSOA
JURÍDICA • Homologação do Acordo de Leniência perante a 13ª Vara Federal de Curitiba (Moro) [e demais
juízos criminais competentes o Ok • Estratégia para adesão de procuradores naturais o Priorização de adesões
onde houver maior risco (e.g., investigações, procedimentos adm. ou ações em curso) ou necessidade de
viabilizar operações essenciais à sobrevivência e operação da empresa (e.g., venda de ativos, financiamentos
de longo prazo)  Aguardar stf
18:01:34  • Status das tratativas para celebração de acordos em outros países e apoio do
MPF  Indicar todos os países em que há tratativas e respectivos interlocutores  Argentina – negociação
não deve ser via Sergio Rodrigues, pq atuação é administrativa e cria risco de politização. Estão avaliando
com quem conversar.  Peru – apesar do pré-acordo, a situação política é delicada. Governo pressionado pela
oposição rescindiu contrato de gasoduto e executou garantias. Presidente deu declaração pública de que Ode
deve sair do pais, o que desvaloriza ativos. Interlocutor foi PGR Pablo Sanches e depois FT sob coordenação
do Hamilton Castro. Numa mesma conversa com Peru, houve 3 novos que entraram sucessivamente e
tiveram que contar toda a história para os 4 sucessivamente. Impressão de que estão totalmente
descoordenados.  Equador –negociações com fiscal general Galo Shiriboga Zambrano.  Colombia – rutas
del suel – há ação popular. Situação similar ao Peru. Há acordo preliminar. Duas pessoas presas. Há denúncia.
Órgão estatal busca decretar nulidade de concessões e proibir cia de participar de novas licitações. Necessário
acordo. Interlocutor é Maria Paulina Riveros, creio que vice-fiscal general.  Panamá – não há marco legal.
Há conversações. Procuradoria condicionou negociação à antecipação de 59MM de dólares. Kenia porcell e
Tania...  Guatemala: negociação adiantada. Há valores já em mesa e repatriação poderá reduzir. Mais uma
ou duas para assinar. João Henriques Sandoval e chefe da cesig é uma colombiana. Problema é que não
aceitam assinar nada sem antes receber toda a documentação.  República Dominicana – negociações
avançadas. Querem 184MM dólares, mas questão é compatibilizar com ability to pay.  México: não houve
relato de antamento nas discussões. Alberto Elías Beltrán, subprocuradoria jca e de assuntos internacionais.

 Angola, Moçambique e Venezuela – sem notícias. Fomos procurados por Moçambique.  Banco mundial e
IADB: risco de debarrment e querem agora evitar com negociação e acordo. • Definição da redação e
assinatura das certidões do MPF (em especial, daquelas destinadas a instituições financeiras, adquirentes de
ativos, Petrobras, TCU e outros países) o Reveremos. Pedimos mais enxuta. • Monitoramento Independente o
Ok. • Procedimento de adesão o Via empresa ou diretamente a pessoa física. Pedido de adesão com anexos
ou autodeclaração. Pode ser autodeclaração. Apresetnam para nós e nos apresentamos • Verificação do ability
to pay o Há uma consultoria internacional apoiando a Ode. DOJ trouxe pessoa que está estudando
rapidamente. Haverá novo fluxo. Há pressão deles por acelerar o máximo possível. o Consultor brasileiro
poderia atrasar e tem custo adicional. o Eles entenderam que as premissas mudaram. Já tinham mencionado
antes para o o escritório americano que o cenário estava too rosy, estava muito otimista, a análise da
empresa. • Entregaram lista de prestadores e de doadores de campanha o Ressaltaram sensibilidade da lista
dos escritórios de advocacia
18:26:44 Carol PGR  Não entendi a relação dos escritórios. Eles entregaram ou não?
18:33:38 Julio Noronha  Entregaram uma lista apenas com os nomes dos escritórios (sem especificar
valores pagos, data dos pagamentos, serviço prestado, etc.) e entregaram uma lista de doações eleitorais
18:44:05 Sergio Bruno Mpdft E a gente vai aceitar? O valor pago é justamente o que pode levantar uma
suspeita diante do montante x trabalho realizado. Pela mesma razão o serviço prestado e as datas são
fundamentais.
18:46:56 Julio Noronha  Concordo. Já avisei ao Luciano (novo Adriano) q não era isso q havíamos
acertado com o Adriano (q não estava presente). Não demos como recebido e cabe uma nova chamada nossa
18:47:08 Roberson MPF  Sem chance. Temos que insistir
18:55:15 Sergio Bruno Mpdft Ok. Eles ficaram de ver ou já negaram?
18:58:28 Julio Noronha  Não ficaram de ver e nem negaram,. Adriano não estava aqui. Havia outras
pessoas, q não participaram e pareceu melhor não render. A ideia seria, como fizemos nesta semana, vcs aí e
a gente aqui cobrarmos diretamente o Adriano sobre a lista da forma como combinamos
19:09:53 Sergio Bruno Mpdft Blz

7 FEB 17
23:06:17 Deltan  SB, Carol e colegas, agendamos reunião com Braskem para dia 15, 16h, para
tratar da pauta abaixo. Por favor avisem se gostariam de vir - serão muitíssimos bem vindos - ou se
gostariam de outra data para poderem se fazer presentes.
23:06:19  Dr., conforme falamos, gostaríamos de solicitar o agendamento de uma reunião
para tratarmos dos seguintes temas: (I) definição do monitor; (II) discussões indenizatórias com Petrobras e
Ministério da Transparência; e (III) apresentação de documentos da constituição da garantia. Considerando a
repercussão da notícia de hoje, agradeceríamos se pudéssemos agendar a reunião com a maior brevidade
possível. Não precisaremos de muito tempo. Obrigado e bom fim de semana.

20 FEB 17
11:10:32 Julio Noronha  Gostaria de saber se temos alguma novidade quanto ao procedimento para
avaliação dos imóveis no Brasil (aqueles adquiridos parcialmente com recursos objeto de perdimento). Pelo
que me recordo de nossa última conversa em Brasília, vcs elaborariam uma espécie de procedimento para
que pudéssemos seguir, após a homologação do acordo.
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11:10:43  Pessoal, bom dia! Reanimando o grupo: a adv do MO, Joana, mandou msg acima
perguntando sobre o procedimento para avaliar bens que serão objeto do perdimento. Vamos criar uma
orientação geral para todos ou simplificamos pedindo apenas uma avaliação externa?
21:56:39 Deltan  Confisco? Se for, tem venda judicial e avaliação por oficial de justiça, leilão etc...
se for para garantia, pensando alto, da para pedir avaliação fundamentada em preço de metro de outros
imóveis vendidos na região recentemente, por duas imobiliárias, sem prejuízo de complementação qdo da
avaliação judicial e de penalidades e rescisão no caso de ma fé...
22:07:19 Januario Paludo  Existem empresas que fazem avaliação. Nos casos de colaboração usamos esse
método, mais rapido e fácil. Os preços conferem com a avaliação judicial.

7 MAR 17
19:57:17 Laura Tessler  Pessoal, questão urgente: na ação do Palocci, serão ouvidos diversos executivos
da ODE que celebraram acordo. O Moro determinou que fosse providenciada a juntada aos autos dos
depoimentos pertinentes ao aobjeto da ação ação penal até o dia 27/03. Carol e SB poderiam ver isso com o
juiz instrutor? como podemos operacionalizar?
19:57:30  segue o despacho do Moro:
19:58:36  496283.pdf
20:00:48  Como a juntada seria apenas dos termos relacionados à açao penal, não vejo
prejuízo nenhum na juntada dos termos específicos. De todo modo, caso entendam pertinente, podemos tb
fazer a juntada aos autos com sigilo 2, pedindo que seja concedido acesso às partes, mas não ao público em
geral
20:20:14 Sergio Bruno Mpdft Devemos protocolar na semana que vem. Daí já podíamos pedir preferência.
20:23:23 Laura Tessler  excelente!!!
20:24:04  se puderem já pedir a autorização referida pelo Moro na decisão, é ótimo...aí
evita que aleguem cerceamento de defesa

11 MAR 17
19:16:48  Pessoal, foi pedido para a ODE ou para a defesa do MO entregarem os registros
dos voos do(s) jatinho(s) usado pelos executivos? Seria importante para corroborarmos alguns encontros
narrados pelos colaboradores
19:17:28  imagino que MO não fizesse viagem junto com os mortais, rs
19:27:08 Athayde  Boa ideia, laurinha
19:29:44 Laura Tessler  Ah, e precisaria disso com urgência, pessoal
19:30:11  se puderem pedir, será ótimo

14 MAR 17
09:48:04  SB e Carol, vcs poderiam ver com urgência aquela questão da autorização do
STF para juntada dos termos dos colaboradores na ação penal aqui em Curitiba? apesar de o Moro ter fixado
prazo até o dia 23, precisaria dessa autorização o quanto antes, para que eu possa utilizar os termos nas
oitivas dos colaboradores (que estão sendo ouvidos na ação penal como testemunhas de defesa)
09:49:45  Ontem ouvi o Marcio Faria e o Emilio sem os termos de depoimento deles, e isso
nos prejudicou bastante, pois não podia confronta-los diretametne com as afirmações feitas nos depoimentos
da colaboração.
09:51:32  O Pedro Novis será ouvido dia 22. Queria poder usar os depoimentos dele para
ouvi-lo em juízo. Seria fundamental ter os termos/vídeos para poder usar amplamente na audiência, sem que
os demais réus possam alegar cerceamento de defesa
11:40:46 Sergio Bruno Mpdft Laura, Mandei msg agora pro Juiz explicando.
11:41:02 Laura Tessler  Muito obrigada!

15 MAR 17
10:18:26 Deltan  Alguém já pediu isso?
10:18:26  Julio e Robito, Ode está precisando daquelas certidões. É a hora de conseguir
tudo que quiserem sobre pagamentos aos advogados rs
10:18:27  Vcs continuam olhando as certidões? Se quiserem estabelecer uma rotina
diferente, Vcs que mandam.
10:20:06 Carol PGR  Ola, pessoal
10:20:18  Deltan, acho que por aqui não foi pedido
10:20:30  Laura, SB conversou com vc sobre a questão da audiência aí, né?
10:22:21  passadas as petições da ODE, vamos colocar a bola no chão hoje para redefinir
os objetivos do próximo mês. Mas uma coisa que já está pacífico aqui entre nós é que precisamos conversar
com os advs para esclarecer bem direitinho para eles que se o colaborador (a la EO) não for de fato
colaborativo, vai rodar
10:23:21  essa conversa precisa ser logo para o estrago não ser pior
10:33:32 Roberson MPF  Boa, Carol!
10:34:46  Delta, eles estão na cola, em busca dessas certidões. Ainda não estão em dia
com os nossos pedidos. Também já levantamos algumas possíveis fraturas em relação aos pagamentos dos
advs
10:42:15 Laura Tessler  Falou sim, Carol.
11:30:26 Welter Prr  Carol Os advogados da Ode vem hoje aqui e vamos conversar com eles sobre
esse assunto. O depoimento do EO na segunda foi bem complicado, para dizer o mínimo. Vamos falar com
eles sobre isso e outros assuntos aqui, hoje à tarde. Se vocês quiserem, podemos fazer por video também,
com a participação de vocês
11:31:17 Carol PGR  Boa, Welter
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11:31:31  que hs vcs irão se reunir com eles?
11:31:45 Welter Prr  as 16
11:32:21  Nosso receio é que o Novis, que vai ser ouvido daqui uns 10 dias, também saia
do prumo
18:34:31  Pessoal A reunião com os advogados da ODE foi positiva (embora nunca
100%!!). O próprio Adriano reconheceu que o depoimento do EO foi ruim, mas atribuiu mais ao nervosismo
do velho com a nova situação dele, de colaborador. Desculpas à parte, receberam o recado firme de que desta
forma não vai funcionar e que este problema não pode se repetir, sob pena de rompermos. Curto e grosso.
Combinamos também que os depoimentos dos colaboradores não serão por videoconferencia, mas sim
presenciais, para que tenha o olho-no-olho. Vamos esperar a próxima audiência e, especialmente, como vai
ser o MO no interrogatório.
18:37:21 Sergio Bruno Mpdft Ótimo!
18:43:13 Julio Noronha  Na reunião, tb pedimos: (a) relação de voos e passageiros dos aviões da
empresa, dos colaboradores e fretados no período dos fatos do acordo; (b) especificação do serviço prestado
e responsáveis dentro da empresa pela contratação de dois advs (Fernando Abdala e Alencar e Magalhães -
red flags naquela planilha); (c) entrega do DROUSYS (pedimos para organizarem a entrega para a próxima
semana); (d) autorizadores das doações (ficaram de mandar hj uma planilha)
18:46:33 Sergio Bruno Mpdft Muito bom!
18:49:50 Julio Noronha  Acabaram de encaminhar a primeira identificação dos autorizadores de doações:
18:50:17  Prezado Julio, Em relação à sistemática de doações oficiais, conseguimos
informações e documentos adicionais que acreditamos sanem todas as dúvidas ainda restantes por parte do
MPF. Segue em anexo arquivos elaborados à época pela Tesouraria da Odebrecht Engenharia e Construção
para controle dos valores efetivamente doados nas eleições de 2014, que representam a quase totalidade das
doações efetuadas. O arquivo encontrado em nossa apuração demonstra quem requereu, a quem foi doado,
candidato e partido. Na inexistência de um procedimento formal de controle das contribuições, as planilhas
anexas demonstram a sistemática de contribuições eleitorais, pela qual cada DS formulou sua lista de
proposições aos respectivos LE's, nesse caso ao da Engenharia e Construção, que com a coordenação e apoio
de João Borba, promovia reuniões de coordenação e entendimentos que visavam evitar duplicidades,
redundâncias e discrepâncias entre valores a serem doados por campanha (ex.: Senador, Governador,
Deputado etc.), assim como garantiam a paridade das doações entre os partidos. A reconstrução dessa
sistemática dependeu totalmente da contribuição das pessoas nela envolvidas, tendo demandado esforço
importante para cumprir com nosso compromisso relacionado ao tema.”
18:50:17  501411.pdf
18:50:17  501412.pdf

21 MAR 17
10:50:37 Laura Tessler  pessoal, com a deflagracao da operacao hj, sabem se o STF ja vai levantar o
sigilo dos termos?
11:03:26 Sergio Bruno Mpdft Agora não Laura. Ainda levará alguns dias.
11:04:05 Laura Tessler  👍

5 APR 17
17:57:57 Roberson MPF  Pessoal, segue a dúvida encaminhada pelo Theo
17:58:02  Prezados, escrevo para esclarecer matéria que tem sido objeto de
questionamento dos advogados. Colaboradores estão sendo intimados para prestar depoimentos perante
Procuradores federais de outros estados e estão inseguros sobre a adesão ou não desses procuradores ao
acordo. Meu entendimento é que, tendo sido o acordo firmado com a PGR e homologado pelo STF, a adesão
do MPF é total. Ou seja, os colaboradores estão protegidos pelos fatos narrados nos anexos em todos os
procedimentos de competência federal. Não há necessidade de adesão específica ao acordo por parte dos
Procuradores das diversas jurisdições. Gostaria de confirmar se meu entendimento está correto para que eu
possa informar aos advogados e deixar os colaboradores tranquilos de que podem prestar seus depoimentos
com as garantias do acordo.
17:58:41  Particularmente, acho perigoso esse entendimento
17:59:00  Sobretudo pq ainda não está definida a atribuição/competência sobre os fatos
18:20:06 Carol PGR  Acho isso tb
18:20:30  Melhor esperar a cisão
18:20:47  No mais, ótimas notícias rapazes
18:25:21  Melhor dizendo, show!!!
18:44:12 Roberson MPF  Notícias dos desmembramentos, Carol? Nos deixou curiosos
18:44:21  Digo o Tata curioso
18:45:00 Laura Tessler  to curiosa....
19:12:13 Daniel Salgado Pr Go Prezados, só para atualizá-los: muitos emails que utilizavam o domínio
drousys, planilhas com ordens de pagamento com diversos codinomes etc. Estamos indexando tudo. O
processo de indexação ainda está ocorrendo. Enquanto isso, a equipe técnica está examinando outras
imagens de sistemas operacionais que estão dentro dos HDs. São muitos e-mails e arquivos. O processo de
indexação já dura 4 dias 24h por dia, ou seja, é muita coisa...
19:18:24 Carol PGR  O material parece bom?
19:20:46 Daniel Salgado Pr Go Pedi para confirmar uma informação de ordem de pagamento que saiu na
imprensa e estava na indexação. Mas, no geral, não saberia dizer se o conteúdo está bom. O certo é que é
muita coisa
19:46:51 Roberson MPF  Que massa, Dani!! Isso será ouro nas investigações
19:47:03 Julio Noronha  Muito top!!! Show!
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20:12:08 Athayde  Excelente

12 APR 17
09:56:28 Sergio Bruno Mpdft Pessoal, ode quer marcar reunião em bsb na semana que vem. Estão pedindo
há vários dias. Alguém de ctba pode vir ou participar por vídeo? Pra nós o melhor dia seria quinta-feira.
10:02:32 Julio Noronha  SB, vou v com o pessoal aqui. Na quinta temos audiência da AP do Lula.
Poderíamos fazer em outro dia? Na terça vcs poderiam?
10:05:38 Welter Prr  Terca fica bem. Quarta tem a reuniao com os e executivos da Galvao
10:06:21 Roberson MPF  Acho que terça é o melhor dia também
10:06:30 Welter Prr  Pode see pelas 2, ja que mais tarde temos uma viseo com a Clara e a Carol
sobre esse caso?
11:37:08 Sergio Bruno Mpdft Terça-feira e quarta pra gente tá complicado, já temos reuniões marcadas.
12:20:05 Welter Prr  Posso fazer 2, por video. Da PRR
12:28:06 Roberson MPF  Todos poderiam ser for uma video na 2a, BSB, CWB e POA?
13:55:45 Welter Prr  Por mim tudo certo
13:57:48 Julio Noronha  Por mim tb
14:01:56 Sergio Bruno Mpdft Posso tmb. 14:30?
14:02:21 Julio Noronha  Pode ser!
14:04:24 Sergio Bruno Mpdft Vou confirmar com eles, ok?
14:04:33 Julio Noronha  Ok
14:13:12 Roberson MPF  👍👍
14:13:58 Welter Prr  Ok
14:14:48 Sergio Bruno Mpdft Blz

17 APR 17
11:39:30 Daniel Salgado Pr Go Prezados, Conseguimos terminar a indexação dos arquivos do Drousyus. Farei
uns testes hj para liberar o acesso a vcs.
11:39:42 Athayde  Otimo, Daniel.
11:47:36 Julio Noronha  Maravilha!!! Valeu
14:39:03  Pessoal de BSB, vídeoconferencia agora?
14:39:37 Welter Prr  Quando estiverem indo para a sala, avisem que vou também
14:55:31 Sergio Bruno Mpdft Estamos a caminho
14:55:32 Julio Noronha  Welter, estamos indo
14:56:03 Welter Prr  ok vou lá também
15:21:04 Fernando  
15:21:04  
15:21:04  
15:48:35 Welter Prr  Acho que a garantia tem que ser pessoal. Na pior hipotese, daria para aceitar
garantia de terceiro se o patrimônio do colaborafor nao suportar o onus
15:52:56  Alguem tem a relação de bens que eles ofereceram?
16:10:42 Carol PGR  temos de forma individualizada e não um arquivo único com a relaçao de todos
os bens de todos os colaboradores
16:16:19 Welter Prr  Acho que nao podemos aceitar.
16:17:28  Deve ser só caqueirada. Equipamentos industriais deterioram rápido. Nao tem
como aceitar esse tipo de garantia
16:22:38  SB, sugere consultar o PGR. Nao vamos convencê-los, nem eles a nós
16:24:36  Julio Manda o acordo aqui, que nao tenho o texto comigo, por favor
16:26:39 Julio Noronha  Já mando
16:26:52  518426.odt
16:37:40 Welter Prr  Tem algum outro ponto na pauta?
17:36:16  Tenho medico agora as 6. Vou pedir licença e sair
17:36:29 Julio Noronha  👍👍👍
21:19:39 Roberson MPF  O Ivan elevou consideravelmente o tom
21:19:39  Prezados, entramos em contato com os drs Ivan e Francisco. Explicamos toda a
situação. Eles concordaram em no máximo postergar por 24hs a oitiva do alexandrino, Ernesto e dahia.
Disseram que se não comparecermos, eles irão usar os vídeos e incluir todos no polo passivo e neste caso os
3 não teriam proteção. O dr Ivan chegou a tentar ligar ao dr pelela mas não conseguiu. O fato é que com isso
os 3 colaboradores estão em uma situação de grande insegurança. Seria muito importante se a pgr pudesse
falar com os dois procuradores para buscar uma solução amanhã cedo. Obrigado
21:25:41  Sugestões?
22:22:01 Welter Prr  Pic ou PA?
22:26:46  Em qualquer caso tem que conversar com o Ivan. Se for Pic, da para resolver no
STF, em ultimo caso.
22:31:46 Roberson MPF  Perguntei para o Luciano, Welter
22:31:57  Deve ser PIC
22:34:10  PIC
22:34:20  O depoimento de amanhã seria em um pic.
22:34:20  Lembro que tmb há uma ação penal com denuncia já recebida em face de
diversos réus que está em fase de instrução. O juiz do caso e o dr valisney
22:34:52 Welter Prr  Em tese a situação deles não pode piorar
22:36:20  O acordo ja preve a pena. Talvez, em ultimo caso, eles podem invocar o direito
ao silêncio, informando que existe o acordo e pedindo para se manifestar quando do levantamento do sigilo
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do acordo
22:36:50  Mas o melhor era o ivan nao ficar criando caso
22:37:32  Talvez se a PGR ou a 5CCr pudessem ajudar. Porque a nos esse caranao ouvir.
22:38:25  Rra bom se conseguissemos uma solução logo, que serviria de paradigma para
as proximas situações
22:47:24  Ele me ligou
22:51:45 Roberson MPF  E ai?
23:02:55  Difícil
23:03:11  Ele está com um argumento muito bom. Ele tem ação ajuizada
23:04:04  Teoricamente o caso está prevento ali até decisão em contrário. E a decisão de
encaminhamento, meramente, na ajuda. Ganhei tempo com ele
23:04:25  Mas o único jeito seria os colaboradores irem ao Stf e explicarem o imbroglio
23:04:51  A ação dele está ajuizada é suspensa aguardando esses depoimentos
23:06:48  É difícil discutir com ele quando ele está errado. Quando tem bom argumento é
impossível
23:14:31 Roberson MPF  É, dureza
23:15:12  Ele resolveu esperar mais ou são as 24 hrs?
23:15:59  Quarta de manhã
23:17:27 Roberson MPF  Boa!
23:17:48  Essa quarta?

18 APR 17
00:52:59  Isso
00:53:32  Vamos ter de negociar muito com ele. Mas "he's got a point"
00:53:58  Para evitar o depoimento os colaboradores deveriam peticionar ao STF
00:54:49  Mas ele pode incluir os caras na denúncia e falar que o acordo não vale nesse
caso e criar uma confusão
00:58:17  Vamos pensar uma noite e ver o que fazemos. Mas sem que se instaure um
conflito - no caso, de competência - não vejo com fazer. E ele nas entrelinhas, bem ao estilo dele, já deixou
claro que vai passar para a imprensa duas histórias: a) que queremos que o processo vá para Curitiba para
"pegarmos o Lula" mais fácil; b) que queremos atrapalhar tudo com um conflito de competência "que vai
demorar 5 anos no STJ".
09:32:04 Carol PGR  minha gente, em relação a esse assunto, eu já havia conversado com Ivan e dito
a seguinte orientação: em relação aos colaboradores do exterior protegidos pela clausula dos 6 meses, não
temos como obrigá-los a depor agora pq assumimos o compromisso de aguardarmos 6 meses para adotar
providências em relação ao que foi dito e entregue por eles. O mesmo não valeria para Alexandrino, que já
deve contribuir desde já e possui anexo sobre o tema da ação penal
09:34:07 Roberson MPF  A questão é que o termo em princípio não iria para ele, Carol
09:34:31 Carol PGR  Dr. Guilherme tinha ficado de avaliar se não seria o caso dos colaboradores do
exterior abrirem mão dos 6 meses em relação ao tema da ação pena e deporem. Eu disse que essa avaliação
era apenas deles e não íamos intervir. Ele ficou de ver e não me deu mais resposta. Eu avisei a Ivan disso
tudo, por mensagem. Daí ontem ele, Ivan, me mandou uma msg dizendo que os colaboradores estavam se
negando
09:35:05  bom, aí, penso que não tem como não compartilharmos com ele esse anexo
09:35:14  o assunto já é objeto de ação penal
09:36:52  os desmembramentos da ODe não são assim uma definição concreta das
atribuições da 1 instância. Mandamos tudo pro MPF mas é possível e provável que alguns casos sequer sejam
nossos e sim do MPE, deve haver outros tantos casos que interessa a nós e ao MPE e outros ainda que
interessará a vários de nós.
09:40:13  temos que pensar com muita racionalidade como faremos. Se todos os eventuais
depoimentos do colaborador tiverem que ter prévia análise do STF sobre a atribuição do órgão do MP, o STF
não fará mais nada a não ser analisar esse tipo de pedido. Na minha avaliação, é mais racional deixarmos p
discutir competência no bojo dos processos em si, mas sem ser pressuposto para interrogar colaborador. Aqui,
o que o colega deve estar atento é a pertinência da sua investigação em relação aos fatos questionados
09:56:33 Paulo  Desculpem a ignorância, mas quais os temas nos dois casos (pic e ação penal)?
10:05:12  BNDEs, Angola, Lula
10:06:00 Carol PGR  Paulo, o PIC na vdd foi apenas o instrumento que Ivan utilizou para colher os
depoimentos da ação penal
10:06:07  só tem esse objetivo
10:07:19  Mas tem denúncia recebida
10:08:50 Paulo  entendi. é apenas o caso do taiguara - angola então
10:09:29 Carol PGR  isso, O juiz suspendeu o curso da ação por 60 dias para Ivan analisar os acordos
da ODe e ver se seria o caso de aditamento. Aí, Ivan instaurou o PIC para ouvir os colaboradores e depois
encaminhar para ação penal junto com o pedido de aditamento
10:09:29 Paulo  observem que pode haver uma esperteza da ODE aí. Sim, existe o compromisso
de sigilo, porém no caso de Angola a ODE já nos disse que não vai sequer tentar acordo por lá, pq inclusive os
fatos já teriam sido anistiados
10:09:52  ou seja, em princípio não haveria justificativa para a manutenção do sigilo. Mas
como está no acordo, a ODE precisaria abrir mão disso
10:10:15 Carol PGR  isso vale para os colaboradores do exterior e não para Alexandrino
10:10:50  eu conversei com o Guilherme e expliquei isso
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10:11:27  a rigor, não vejo como Alexandrino possa se negar a depor
10:15:02  o Dr. Guilherme tá me ligando aqui
10:15:30  eu disse que retorno já
10:47:35  paulo, não to conseguindo lhe ligar
11:41:18 Paulo  Carol e Pelella, conversamos aqui. Nos vamos tentar ligar para Eduardo e
Francisco, esclarecer que não queremos o caso, mas que o procedimento correto seria levantar o sigilo (ou
abrir mão do sigilo) e ao mesmo tempo que eles adiram ao acordo tb em relação aos efeitos cíveis. Além
disso, vamos expor a eles a utilidade de ja aderirem ao acordo PJ para terem acesso aos documentos e já
poderem utilizá-los. Vamos sugerir reunião semana q vem, qdo estaremos em bsb
11:41:41  Porém, creio que não vamos nós orientar os colaboradores
11:41:57  Mas vamos deixar claro o erro da ideia de usar os vídeos sem dar os benefícios
11:44:59 Carol PGR  Paulo, Pelella tb irá ligar para Ivan dizendo aquilo que conversamos, ok?
11:46:27 Paulo  Peça para ele aguardar a gente falar antes
11:46:54  Td bem? Pq se Pelella ligar logo liberando, ele já terá menos propensão a aceitar
conversar com a gente
11:47:27 Carol PGR  eu vou ligar pro Guilherme dizendo a mesma coisa. Resumindo, para sermos
bem objetivos:1) Alexandrino tem q depor; 2) os internacionais depoem se quiserem em razão da clausula
dos 6 meses; 3) o acordo na esfera criminal abrange o tema da denúncia, portanto, se Ivan não quiser aplica-
lo o caso é de reclamação no STF
11:48:12  não vejo problema. Vou tentar achá-lo aqui.
11:48:27  mas já vou avisar ao advogado, ok?
11:49:31 Fernando  Dá nem ideia "se Ivan não quiser aplicá-lo..." rsrs
11:49:57 Carol PGR  eu acho que se Pelella falasse com Ivan e tratasse inclusive da questão da
improbidade seria mais fácil. Ivan tem muito ciúmes de vcs ..rs
11:50:02  mas vejam aí
12:16:48 Paulo  meninos, estou vendo aqui os anexos sobre esse fato taiguara, e creio que nesse
ponto (pgtos a Lula) não há sigilo... já que não se trata de pgtos a autoridades estrangeiras. correto?
12:18:17 Carol PGR  Paulo, a questão do sigilo ficou apenas para os internacionais em relação a todos
os temas por eles trazidos, mas não alcançou termos de outros colaboradores, ainda que sobre os mesmos
assuntos trazidos pelos internacionais.
12:18:33  salvo engano, tudo que mandamos para CWB foi sem sigilo
12:20:21 Paulo  julio e robinho, qdo possível, indicam onde estão os docs da PJ sobre esse fato
Taiguara, ou ao menos a indicação de quais docs são sobre esse fato? não achei aqui, mas importante termos
essa noção para vendermos o acordo PJ
12:21:25 Carol PGR  Paulo, no acordo de colaboração foram apresentados inúmeros documentos
sobre esse fato
12:22:11  Ivan, a princípio, só pode usá-los na esfera criminal. Na cível, só se aderir à
leniência

19 APR 17
16:25:35  PESSOAL, a ODE e/ou os colaboradores entregaram os dados bancários de todas
as empresas offshores mantidas por eles no exterior para lavagem do dinheiro do Setor de Operações
Estruturadas?
18:39:13 Julio Noronha  Carol, até onde eu sei, somente alguns colaboradores entregaram. Por outro
lado, a empresa contratou um escritório para rastrear todos os recursos dela (setor de operações
estruturadas) pelo mundo, então, em breve, eles devem ter esses dados
19:19:36 Laura Tessler  Pessoal, como ficou decidido nas negociações da ODE a questão das viagens dos
executivos? ANTONIO PESSOA quer autorização para viagem semana que vem. Concordo?
19:20:05  não há nenhuma restrição por enquanto, certo?

20 APR 17
00:02:17 Carol PGR  Boa pergunta, Laura, salvo engano colocamos no acordo que o cumprimento
seria imediato à homologação. Mas Carmen Lúcia na homologação foi meio dúbia em relação a essa cláusula e
ainda não discutimos isso com o Min Fachin. O certo eh que qq decisão relativa a cumprimento do acordo, na
minha visão, tem q ser decidida por Fachin. Mas a questão não será simples, temos q ver direitinho
00:05:55 Laura Tessler  Ele havia sido preso aqui na op. xepa. Moro havia determinado a medida cautelar
de entrega dos passaportes na época da liberdade. Ele peticionou nos autos da Xepa. Conversei com Julio e
Welter sobre o caso e, como não havia cumprimento de pena, protocolei peticao concordando com a viagem.
00:06:52  Mas acho que seria mesmo bom orientar os executivos a fazerem o pedido no
STF nos próximos casos
00:10:13  Se entenderem que o caso é de mandar o António pessoa pedir a liberação aí em
bsb, posso amanhã protocolar nova peticao pedindo desconsideração daquela peticao que protocolei hj.
00:14:32 Carol PGR  Se o seu fundamento não foi o acordo, não vejo problema na sua manifestação.
Essa saída dele tem a ver com a cautelar vigente, né?
00:16:57 Laura Tessler  Isso!
00:18:16  Só não sabia se vcs tinham pactuado algo diferente. Mas Júlio e Welter me
esclareceram depois.
00:22:11 Carol PGR  Então acho q não tem problema. De qq forma, a questão do cumprimento dos
termos do acordo precisará ser debatida com o Min Fachin
09:51:44 Laura Tessler  Carol ou SB, vcs sabem pra quem foram remetidos aqueles termos relativos ao
PROSUB? Pergunto porque recebemos uma coopin relacionada àquele esquema da contraração do prosub
envolvendo a empresa francesa. Aí já remeteria a coopin para a unidade que receberá as informações
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09:52:42 Carol PGR  Laura, vou ver se acho aqui e lhe falo
09:52:51 Laura Tessler  obrigada, Carol.
17:27:07 Paulo  Pessoal, os americanos virão ouvir alguns colaboradores, provavelmente na
semana de 8/maio, e gostariam de ter acesso aos documentos de alguns colaboradores
19:19:48 Carol PGR  Informalmente ou formalmente?
20:03:10 Paulo  formalmente, acho que está no mlat deles
20:03:45 Carol PGR  Mas aí dependemos de autorização do STF
20:04:06  Pq eles não pedem os docs diretamente já que têm acordo tb?
20:04:07 Paulo  uai mesmo após o desmembramento?
20:04:29 Carol PGR  Hum, vdd
20:04:31 Paulo  é uma opção tb eles pedirem diretamente, mas nao tem acordo com os
indivíduos ainda
20:04:49 Carol PGR  Mas aí teriam acesso apenas a parte enviada com os desmembramentos
20:04:59  Ah tá
20:05:06  E a leniencia nossa?
20:05:24  Já tô que peço docs p Brastemp
20:05:30  Braskem
20:05:47  Segunda vou pedir mais coisa e outras tanto a Ode
20:15:29  Até a Brastemp tá no acordo? 🤣
20:18:18 Sergio Bruno Mpdft Esse acordo é uma Brastemp!
20:35:29 Roberson MPF  Pelella não perdoa
20:36:57  👻

21 APR 17
11:38:32 Carol PGR  Kkkk

22 APR 17
17:43:17  Pessoal
17:43:57  A produção da Globo está perguntando quem são os políticos com esses 3
apelidos: acelerado, mestre e Tremito
17:44:10  Alguém sabe?
17:46:38 Carol PGR  Nunca ouvi esses nomes
17:55:30  Pois e
17:56:12  Parece que tem numa tabela de compra de MP
17:56:19  Seriam doPMDB
18:01:34 Julio Noronha  Até onde lembro, seriam nomes usados no contexto do PAC SMS:
18:01:45  Trecho do depoimento do Cesar Rocha:
18:02:57  
18:03:27  Aí, tem q juntar com o depoimento do Marcio Faria:
18:05:32  
18:26:17  É isso aí Júlio! PAc SMS
18:28:32  Mas nao dá pra saber quem são pelos trechos
18:28:43  Tremito parece ser Temer
18:29:07 Julio Noronha  De repente, um dos dois fez o link direto durante o depoimento (nos anexos, a
ligação é pela história completa - concordo q não dá para cravar)
18:29:40  Vou dizer pra eles se virarem. Mas vou dar a dica dos dois depoimentos
18:29:43  Certo?
18:31:59 Julio Noronha  Esses codinomes apareceram nos anexos desses 2; seria o caso de ver o
depoimento mesmo
18:33:27  Beleza

24 APR 17
20:26:42  

28 APR 17
10:05:05 Carol PGR  pessoal, vcs têm a relação dos contatos dos advogados da ODE? precisamos
ouvir alguns colaboradores
10:10:07 Julio Noronha  Carol, segue a que tenho aqui:
10:10:36  526189.ods
10:11:09 Carol PGR  obrigada, querido

6 MAY 17
14:11:23 Sergio Bruno Mpdft Pessoal, vi hoje essa consulta do SanJuan constante do grupo com a ODE.
Tenho recebido várias desse tipo. O que vcs acham? Ficar respondendo cada situação dessas toma muito
tempo e nos coloca co-responsáveis por uma decisão que em última análise deve ser do advogado.
14:11:39  Prezado Doutor Sergio, O colaborador Guilherme Pamplona Paschoal foi
convocado a prestar esclarecimentos perante a Comissão Parlamentar de Inquérito Municipal de Sumaré/SP,
no próximo dia 10 de maio. O referido colaborador possui um termo de depoimento específico a respeito de
fatos ocorridos naquela localidade (Termo de Depoimento nº 2), contudo, considerando que os membros da
referida Comissão Parlamentar poderão, eventualmente, fazer questionamentos sobre fatos alheios ao objeto
daquela Comissão, e que portanto não estariam sob a sua atribuição, ponderamos com Vossas Excelências
como devemos proceder diante dessa situação, seguimos respondendo aos questionamentos ou alegamos que
eles não possuem competência/atribuição? Ressalto que o depoimento será acompanhado pelo Promotor de
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Justiça da Comarca. Cordialmente. Guilherme San Juan Araujo San Juan Araujo Advogados Associados
Avenida São Gabriel, 477, 13o andar, Cep. 01435-001 - São Paulo- SP PABX/Fax: 5511 2362 8422 E-mail
guilherme@sjaadvogados.com.br

8 MAY 17
10:24:22 Julio Noronha  SB, concordo contigo q não dá para ficarmos respondendo a cada situação. O
posicionamento do colaborador chamado é uma escolha da defesa. Neste momento, seria importante saber se
todos eles já foram intimados da homologação dos seus acordos. Assim, poderiam apresentar a justificativa
de que pretendem colaborar e que seria interessante para o órgão que intimou entrar em contato conosco
para saber quando e qual o material está sendo encaminhado. Nesse meio tempo, organizaríamos a chegada
do material em paralelo dos acordos pessoais criminais e do acordo de leniência. O q acham?
10:46:22 Carol PGR  Júlio, eles não foram intimados ainda da homologação
10:46:54  estou vendo a cláusula que preve a homologação pela 5CCR e estou na dúvida
de quem deve encaminha-la para este fim
10:46:56  Cláusula 9ª. O MPF postulará o reconhecimento apenas do efeito declaratório dos
atos de improbidade administrativa objeto de Ações de Improbidade já propostas ou que venham a ser
propostas em relação ao COLABORADOR, em todas as ações de improbidade de atribuição de signatários ou
aderentes deste acordo, submetendo a presente cláusula à homologação perante a 5ª Câmara de
Coordenação e Revisão.
10:52:53 Roberson MPF  É vero, Carol. Independentemente que quem for enviar, penso que seria bom
mandar todos de uma vez. Até para não corrermos o risco de tratamentos diferenciados aos colaboradores
10:54:40 Carol PGR  Talvez seja melhor encaminharmos por aqui
10:57:13 Roberson MPF  Acho uma boa. Se formos mandar para cada colega que receberá os pacotinhos,
corrermos o risco de remessa em tempos bastante diversos
11:39:45 Paulo  amanhã estarei com moscogliato, vou conversar sobre as homologações
14:56:22 Julio Noronha  Pessoal de BSB, estamos pensando no encaminhamento da ODE, e ficamos com
as seguintes dúvidas quanto aos termos dos colaboradores homologados no STF: 01 – Os termos foram
encaminhados apenas para a Justiça Federal? Houve algum termo encaminhado para a Justiça Estadual? 02 –
Para quem o STF encaminhou os termos de cada colaborador: foi para um Juízo específico ou para o diretor
do foro? Podemos ter cópia dos ofícios de encaminhamento? 03 – Houve restrição de uso dos termos e provas
encaminhados ao âmbito criminal? Ou seja, o Ministro determinou restrição de uso ao âmbito criminal? Se
houve essa restrição, podemos ter acesso à decisão? 04 – O PGR já encaminhou o material para alguma
unidade do MPF ou PGJ? Qual seria a ideia de encaminhamento?
15:14:24 Carol PGR  1- só para Justiça Federal; 2- para os diretores do foro; 3- não houve qq
restrição porque a homologação da colaboração pelo STF é ampla; 4 - não encaminhou ainda. A ideia é
mandarmos para o Proc Chefe encaminhar para distribuição conforme as regras de cada unidade, com
algumas instruções no ofício de encaminhamento, inclusive em relação à questão da competência/atribuição
que não foi objeto da decisão do Fachin, ou seja, esta questão não está superada com o recebimento do
material, cada um terá que analisar se realmente tem atribuição, se não há outro colega de outra unidade
com investigação já aberta e se não há nada na Justiça estadual
15:15:22  o encaminhamento de tudo à JF e aos colegas do MPF foi apenas para facilitar o
nosso trabalho, nada tem a ver com qq avaliação de foro competente
15:16:56  muitos MPE´s estão nos solicitando cópia do material, ainda não conversamos
com Janot a respeito, mas a intenção é comunicar aos PGJ´s sobre os termos encaminhados ao MPF de cada
estado. Mas isso ainda depende de deliberação de Janot. O certo é que não poderemos excluir do MPE esse
material, até porque a homologação da colaboração inclui tb demandas na esfera criminal estadual
15:26:23 Julio Noronha  Carol, estamos preocupados com o fato de os termos já chegarem aos Juízos
sem termos conversado com os colegas. Vamos pensar em um encaminhamento institucional até quinta e
mandamos para vocês, tudo bem?

9 MAY 17
09:52:21  532154.xlsx
09:52:25  Pessoal, bom dia! Alguns colaboradores foram intimados para prestar
esclarecimentos em diversos órgãos (CPI, PF, MPF, etc. - tabela acima) e perguntam sobre o q fazer. Penso
que, por ora, é escolha da defesa. Posso dizer q não entenderíamos haver quebra do acordo se quiserem ficar
em silêncio, alegando q ainda não foram intimados da homologação e se colocando à disposição para
esclarecerem oportunamente?
10:10:58 Roberson MPF  Concordo, Juliones!
10:39:10 Sergio Bruno Mpdft Julio, naquele caso da CPI de Sumaré, respondemos o seguinte: "Na nossa
visão adesão só se aplica à leniência. O Promotor está vinculado ao acordo de colaboração na área criminal.
Essa é a opinião da maioria aqui. De qq forma acho importante deixar claro para a CPI e para o MP local que o
Paschoal é um colaborador da PGR, com acordo homologado no STF. Não obstante isso, a avaliação da melhor
estratégia jurídica cabe aos advogados".
10:42:43 Julio Noronha  Então foi por isso q o Luciano disse q o "o caso da CPI já resolvemos". Estão
preocupados com os outros, q são no MPF e PF. Vamos seguir a mesma linha? A avaliação da melhor
estratégia jurídica cabe aos advogados?
11:34:56 Sergio Bruno Mpdft Isso, vamos nessa linha. Esse caso da CPI respondemos ontem.
11:35:05 Julio Noronha  👍
14:48:14 Roberson MPF  Seria possível agendarmos uma call na 5a para discutirmos todos esses aspectos
pessoal? Seria bem importante que buscassemos alinhar uma estratégia para os proximos passos. Os acordos
estão homologados na parte criminal, mas ainda não na parte cível (improbidade). Assim, para que que não
haja o risco deles ficarem protegidos na esfera penal e completamente expostos na improbidade, seria
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importante ajustarmos para que o envio dos pacotinhos (termos e documentos) para os colegas ocorra junto
ou logo após uma conversa com eles.
16:01:14 Carol PGR  Estamos bem enrolados por aqui até quinta por conta de uns prazos. Vamos
tentar conversar na sexta ou na segunda então, pode ser?
16:02:17 Roberson MPF  Claro, Carol. Conversamos na sexta!
16:02:39 Paulo  ótimo Carol e Robinho! na sexta já teremos uma proposta de encaminhamento
pronta

12 MAY 17
15:40:58  pessoal de Brasóvia, o DOJ questiona se pode receber diretamente dos
indivíduos cópias dos depoimentos que eles prestaram e dos documentos que eles apresentaram (eles estão
negociando diretamente com os indivíduos), e se a empresa pode passar os anexos aos monitores americano
e brasileiro
15:41:36  nós não temos nenhuma objeção, mas estamos dizendo a eles que, em relação a
tudo que tiver sido mantido sob sigilo, é necessário que a própria companhia, ou os indivíduos, verifiquem
com o gabinete do PGR se há autorização para compartilhar
15:42:02  ou seja, nós aqui não vemos nenhum óbice a passar tudo, mesmo os sigilosos,
mas eles precisam pegar a concordância de vcs, pois não queremos sobrepor pgr ou stf
18:59:32  pessoal, precisamos tb de um ponto de contato de Bsb para falar com os
procuradores americanos, pois nós não temos como resolver essa questão do sigilo... Posso passar o nome e
e-mail de... Carol??
20:06:35 Carol PGR  Desculpe. Paulo, semaninha punk por aqui..rs. Os americanos não tem acordo
com eles?
20:08:15  Refiro-me aos colaboradores da Ode?
20:10:41 Paulo  ainda não, estão negociando
20:11:49 Carol PGR  Hum, mas os caras da Ode querem entregar o material ?
20:12:13 Paulo  querem, e nós não vemos problemas
20:12:35  só não queremos que os advs dos indivíduos coloquem a culpa em nós rs
20:13:54 Carol PGR  Como eles têm feito com os países latino americanos q tb estão negociando?
20:14:01  Tem passado a doc?
20:15:18  São apenas os docs de fatos ocorridos lá nos EUA?
20:15:38 Paulo  Tem sim
20:15:52  P os EUA seriam todos os fatos
20:16:32 Carol PGR  Minha única preocupação eh que eles(os americanos) peguem a documentação p
municiar ações contra a petrobras
20:16:38 Paulo  Mas nesse momento eles querem de 4 colaboradores em especial
20:17:23  Podem até usar, mas como barrar se a empresa tem acordo lá? Nesse ponto não
há mais o que proteger
20:17:39  A única preocupação seria qto ao sigilo
20:18:04 Carol PGR  Se o acordo da empresa com eles já garante q eles tenham acesso a tudo não
vejo a razão de nos questionar a respeito
20:18:28  O sigilo hj está restrito aos internacionais praticamente
20:19:21 Paulo  Isso. Mas como eles não têm acordo com os indivíduos, precisaria do ok de vcs p
passar a parte sigiloso
20:22:00 Carol PGR  Bom, acho q eles, a Ode, não precisam de nossa concordância, mas vou
confirmar com SB
20:22:54 Paulo  Os indivíduos! Não a ODE
20:23:22  Os advs da PF é q estão com receio de passar p o DOJ
20:23:30  E a empresa, de passar p os monitores
20:23:32  Rs
20:23:49  Qq coisa me liga q eu explico melhor!

15 MAY 17
14:30:20 Carol PGR  Pessoal de CWB alguém vai participar da reunião com Ode sobre os
internacionais?
14:34:27 Sergio Bruno Mpdft Sb temos colaboradores que em junho terão direito à progressão para o semi-
aberto. Como procederemos? Obrigada. Abs. Elaine
14:34:27  Quem são?
14:34:27  Rogerio Araujo e Marcio Faria
14:38:26  Pessoal, a Elaine me mandou essas msgs e fiquei com uma dúvida. A rigor
ninguém está cumprindo as penas pactuadas no acordo. O caso desses acho que será de detração. O Márcio e
o Rogério estão de tornozeleira a título de medida cautelar?

25 MAY 17
13:38:13 Daniel Salgado Pr Go Prezados, para quem tiver interesse, segue relatório de atividades sobre a
indexação do conteúdo do Drousys.
13:38:26  547246.pdf
13:47:15 Julio Noronha  Maravilha, Daniel! Vi aqui q a última data está em 28/04/17 (talvez tenha tido
outro avanço), mas, então, não houve a indexação de tudo? Apenas os e-mails estão indexados pelo
Copernic? Os outros arquivos estão pelo Quickfinder?
13:53:13 Daniel Salgado Pr Go O conteúdo está indexado. Não conseguimos levantar o sistema em si (estes
ainda estamos tentando). Vou confirmar com o pessoal, mas conseguimos indexar tudo no Copernic, inclusive
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outros documentos que vão além dos e-malis e anexos.
13:54:18 Julio Noronha  Show demais!!!! É possível compartilhar essa base indexada?

5 JUN 17
00:29:19 Deltan  Dani, os problemas foram resolvidos? Se precisar comprar um software podemos
pedir recursos pra Vara, explicando, ou fazer aditivo para a empresa pagar (nesse caso a depender de alguma
negociação).
13:44:51 Daniel Salgado Pr Go Delta, segundo meu pessoal falou, após avaliação do material encamihado,
não há um sistema Drousys (como é o SIMBA ou SITTEL). O que foi encaminhado foi uma espécie de
escritório virtual (uma arquitetura). Não tem um rosto. Todos as cargas úteis recebidas já estão indexadas e
todos os dados já estão pesquisáveis.

7 JUN 17
01:43:51 Deltan  O que é um escritório virtual Dani?
01:44:50  Seria bom um material sobre o sistema, tipos de infos, tabelas de códigos
(apelidos, nomes etc) e como pesquisar... será que seu pessoal consegue preparar isso?
01:45:45  Seria bom tb ter uma ideia de volume e alguém da área de análise oi
investigação investir um tempo para conhecer bem o sistema, os potenciais e ver se precisamos adotar
providências proativamente
10:03:21 Daniel Salgado Pr Go Uma espécie de arquitetura, um ambiente que comporta dados. Não eh um
sistema operacional. Os dados úteis estão em um indexador, todos pesquisáveis. A pesquisa eh simples, tipo
Google. Já estamos apresentando alguns produtos a partir de pedidos dos colegas do GT. Foram feitas
algumas pesquisas rápidas para vcs Tbem. Conversei com Julio e será disponibilizado acesso direto a vcs.
Estamos vendo uma forma segura. Temos limitações quanto a esse acesso, em face do volume de dados (se
vcs pesquisam aí não conseguimos pesquisar aqui), mas vamos fazer uma espécie de escala. Preciso de um
ponto de contato aí em Curitiba para Gilberto explicar o conteúdo e forma otimizada de pesquisa.
19:40:31 Julio Noronha  O nosso ponto de contato aqui será Leonardo, da SPEA aqui (já falamos com
ele). E a "janela" de consultas, se possível, poderia ser terça e quinta
19:41:22 Daniel Salgado Pr Go Blz
19:41:28  Já vou articular isso
19:46:14 Julio Noronha  Valeu!
19:47:11 Sergio Bruno Mpdft Julio, o Daniel prefere a terminologia "ponto focal", que ele patenteou.
19:48:34 Julio Noronha  kkkkkk maravilha! A partir de agora, só ponto focal!
19:49:17 Sergio Bruno Mpdft Grato pela compreensão.😃
19:50:02 Isabel Grobba  Muito bom!
19:54:27 Julio Noronha  556877.mp4
19:56:13 Sergio Bruno Mpdft 
21:41:01 Deltan  valeu Dani pelas explicações

14 JUN 17
14:54:36 Daniel Salgado Pr Go Prezados, só para passar algumas informações a vcs: a- o processo de
aquisição do BIGDATA está avançado. Hj foi publicado o edital de licitatação para aquisição da solução.
Robinho e Julio particiaram de algumas reuniões. Estamos esperança de que vai dar certo; b- acabamos agora
uma reunião sobre o Drousys. Welter articulou (valeu, Welter!). Diversas dúvidas foram esclarecidas, em
especial sobre a cadeia de custódia. Também deixaram claro como foi realizada a extração de dados, se
estávamos com todos os dados úteis etc. Muito boa a reunião. Várias dúvidas foram tiradas e estamos mais
seguros quanto ao conteúdo. Confirmamos que o Drousys não é um sistema, mas uma estrutura colaborativa,
com acessos a maquinas virtuais que diponibilizavam editores de texto, ferramentas de troca de emails e
chats. Não havia base de dados, pois não havia um sistema. Eles também informaram que todos os dados
presentes nas máquinas virtuais, como os dados armazenados foram entregues. Achávamos que tínhamos
indexado todos os dados úteis, mas eles abriram outras pastas e nos mostraram uma espécie de "ponto cego"
(dados que não tínhamos exergado). Estamos indexando isso agora. Algumas pesquisas serão refeitas; c-
Leonardo já está acessando os dados que foram indexados. Conseguimos que as consultas passassem a ser
simultâneas.
15:06:46 Roberson MPF  Excelente, Daniel. Muito obrigado!!
15:14:34 Paulo  show de bola Dani!
15:29:26 Julio Noronha  Show demais!
15:53:58 Carol PGR  maravilha, garoto
16:48:47 Welter Prr  Maravilha Daniel
23:16:51 Isabel Grobba  Já estou consultando com Léo! Maravilha!

15 JUN 17
00:15:42 Deltan  boa Dani

26 JUN 17
11:01:12 Roberson MPF  Pessoal, bom dia! O Adriano nos ligou no final da semana passada e solicitou
uma reunião nessa semana para resolver várias questões decorrentes do acordo. Gostaríamos de, dentre
outras questões, aproveitar essa reunião para tentarmos aprimorar o procedimento de atendimento de
demandas nossas pela ODE. Como terão questões que afetaram tanto os acordos das PFs quanto das PJs,
seria interessante que participasse CWB e BSB. De todo modo sabemos da correria que deve estar aí no GT.
Vocês acham que é possível (poderia ser por vídeo msm)? Caso seja possível, qual seria o melhor e período
para vocês?
11:02:50  A pauta que eles apresentaram é essa
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11:03:06  567793.pdf

27 JUN 17
11:04:16 Julio Noronha  Pessoal de BSB, já conseguiram ver uma data possível para marcarmos a
reunião? Sabemos da correria, mas, se for possível ajustar, ainda que por vídeo, seria ótimo
14:39:44 Roberson MPF  Pessoal, vamos agendar a reunião com eles nessa 5ª à tarde (16 hrs), ok?! Se
puderem parciticipar por Video seria ótimo. Se não der, podemos repassar os pontos após a reunião

28 JUN 17
11:36:44 Carol PGR  Vamos participar sim, robinho
11:40:19  vamos aproveitar essa reunião para dar uma dura em relação aos colaboradores,
os depoimentos deles estão um lixo, vamos avisá-los que os colaboradores serão denunciados e pediremos na
Cota que não sja aplicado o acordo porque no curso da investigação eles se retrataram em relação à versão
apresentada na fase do acordo. Seria bom que vcs tb levassem a lista dos colaboradores faltosos. Lembro que
vcs se referiram a MO, EO e Alexandrino. Aqui vamos pedir a cabeça de Claudio Melo Filho, Benedito Jr. Vou
intimar MO E EO pra tratar da org crim do PT na próx semaan, se tb vacilarem, vao entrar na denúncia como
reus
12:43:22 Roberson MPF  Boa, Carol!! Ficou agendado para 5a as 16hrs ok?
12:55:01 Carol PGR  Ok

29 JUN 17
11:30:31 Paulo  pessoal, o PAULO QUARESMA já teve a adesão dele à leniência homologada aqui?
11:30:59 Julio Noronha  Ainda não
11:31:58 Carol PGR  certeza, Júlio?
11:32:14  o adv disse a Clara que ele leniente de vcs?
11:33:40 Paulo  Carol, nas adesões à leniência a nossa praxe não é tomar depoimento, mas sim
homologar com um termo de autodepoimento. Se for o caso, podemos pedir que apresente os termos sobre
esses fatos - ou, se já tiver apresentado, que apresente algo bem mais detalhado.
11:35:25 Julio Noronha  Até agora, foram homologadas no juízo criminal apenas dois lenientes: João
Lovera (AP Terreno) e Frederico Barbosa (AP Sítio). Paulo Quaresma, durante a negociação, se apresentou
como PRETENSO leniente. Naquele momento, não vimos a necessidade de inclui-lo como colaborador..
11:37:03 Clara  Nós precisamos que PAULO QUARESMA fale sobre o caso de pagamento a
Moreira Franco/Eliseu Padilha em 2014 envolvendo a SAC e o jantar no Jaburu
11:37:29  Temos urgência nisto pq precisamos pra o inq 4462

30 JUN 17
16:45:41 Julio Noronha  Prezados, advs nos informaram q MO depositou o valor da multa do acordo:
16:45:49  
16:46:29 Isabel Grobba  Muito bom!
18:52:48  
19:44:52 Welter Prr  Com tanta notícia ruim hoje, esse pagamento tinha que ser divulgado para
contrabalançar um pouco

3 JUL 17
12:19:05 Julio Noronha  Pessoal de BSB, Adriano da Ode pediu uma reunião nesta semana para tratar de
pgto de multa dos colaboradores. Há algum dia possível para essa reunião, ainda q seja por vídeo? Pensamos
em quarta à tarde

4 JUL 17
13:49:58 Daniel Salgado Pr Go Prezados, uma informação e um pedido. A informação: a- estamos para
fechar a aquisição do bigdata. A empresa vencedora foi a Oracle. O nome da solução é BDD (Bigdata
discovery).
13:50:44 Athayde  que top
13:52:21 Welter Prr  M A R A V I L H A
13:57:48 Daniel Salgado Pr Go O pedido: b- foi solicitado acesso ao indexador com dados do Drousys por
mais 4 colegas da FT/LJ/Curitiba. Já disponibilizamos acesso para 5 pessoas na FT/LJ/Curitiba. Não teremos
condições, por enquanto, até uma avaliação mais aprofundada do pessoal da infra daqui da SPEA, de dar mais
acesso, sob pena de travamento das pesquisas. Ainda precisdaremos disponibilzar acesso a RS, SP (demandas
já enviadas a nós) e outras unidades que receberam casos relacionados a Odebrecht. Na SPEA temos apenas
1 pessoa com acesso. No GT apenas 2 pessoas. Assim, solicito que os colegas tenham paciência e, por
enquanto, utilizem o que já foi disponibilizado aos pesquisadores e a alguns colegas.
13:58:29 Paulo  que bueno
13:58:52 Julio Noronha  Show, Dani!!! Muito bom!
14:01:57  Ok! Como as provas são da leniencia da empresa, o acesso aos colegas das
outras unidades será depois da adesão ao acordo (para não ter o risco de usarem contra os próprios
colaboradores)?
14:03:53 Daniel Salgado Pr Go Os colegas de RS e SP começaram a demandar as pesquisas. A ideia é que,
mais na frente, tenham acesso. A melhor estratégia do "quando" é do GT/FT...
14:04:16 Paulo  bem lembrado Julio, importante que os colegas que pedirem acesso conheçam o
teor do apêndice 2 da leniência
14:06:33 Roberson MPF  Notícia TOOP demais!!!
14:07:38  Precisaremos pensar em conjunto sobre como procederemos em relação às
demandas dos aderentes ao acordo. Virão pedidos de acesso não só do MPF, como também dos MPE´s.
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14:08:51  Dani, seria possível deixar a SPEA como um ente de pesquisas para essas
demandas específicas? Se for possível, poderiamos pensar em um procedimento específico para tanto
14:10:08  Outra alternativa, longe de ser ideal (pois não garantiria a independência
irrestrita dos pesquisadores) seria "delegar" as pesquisas para a própria Odebrecht
14:14:35 Daniel Salgado Pr Go Fazermos essas pesquisas quando demandados? Estamos fazendo, pois ainda
são poucas. Mas, quando crescer não teremos mais condições
14:14:57  Outra coisa: A PF está querendo os dados para as investigações. Vou ter
reunião agora com eles. Alguma orientação?
14:47:10 Roberson MPF  Dani, o compromisso da empresa no acordo foi de compartilhar a base toda
apenas com o MPF
14:48:36  Entendi. Teremos que pensar em alternativas quando as demandas aumentarem.
Não acho viável/recomendável compartilhar a base integral com todos aqueles que aderirem ao acordo.
15:13:49 Daniel Salgado Pr Go E então?
15:14:53 Roberson MPF  Estamos em uma reunião aqui, Dani. Ligamos para você assim que sairmos, ok?

16 SEP 17
12:09:48 Daniel Salgado Pr Go Pessoal, foi uma honra estar com vcs nesta caminhada. Valeu!

18 SEP 17
20:38:38 Fernando  Meus amigos, foi uma honra trabalhar com vcs. Abs

Back to the overview
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22:04:50  
22:05:18  Não tenho a foto da adega das cachaças!!
22:06:09 Laura Tessler  Essa aí gostei mais que a foto das capivaras!!!! Não apreendeu nenhum???
22:06:17 Januario Paludo  Kkk.
22:06:58 Laura Tessler  Perícia nesses vinhos!!!
22:07:29 Januario Paludo  Não me deixaram ficar na adega com medo que eu pegasse um brunello, botasse um chapéu do
mst no patinho e saísse pedalando!!!
22:07:47 Laura Tessler  Hahahhahahaha
22:13:13  O sítio é mesmo do Lula: a 1a foto mostra uma 51!!!
22:14:01  Essas fotos da adega deveriam ser divulgadas.
22:15:40 Januario Paludo  Ok. Vc tem preferência?
22:18:57 Orlando SP  Calma, espera a juntada nos autos!! Rs
22:20:26  Andreyzinho, nas operações do stf, teve alguma q teve condução coercitiva. Se sim, vamos ver as
circunstâncias e depois em alguma entrevistas falamos isto
22:20:27 Januario Paludo  Ops!
22:21:04  Kkk. To brincando. Não mandei nada.
22:23:15  Fotografei todas as árvores frutíferas. Segundo a cultura Popular, ninguém planta na terra dos
autos. E tem um pomar gigante comprado pela Marisa.
22:23:28  Terra dos outros.

22:23:44 Athayde  

22:23:51  

22:23:59  
22:24:26 Orlando SP  Com isso não tem mAis como negar
22:33:02 Deltan  http://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/prisao-de-lula-divide-o-brasil-no-twitter-foram-mais-
de-800-mil-postagens-ontem.html
22:34:26  kkkk
22:41:03 Paulo  Todas negadas, já perguntamos
23:23:04 Deltan  A interceptação voltou às 15h do dia D. A vivo deu 4 desculpas aparentemente esfarrapadas e PF
espera info oficial, no papel
23:43:47  Não podemos deixar barato.
23:58:13 Deltan  Orlando esse é o sítio de Monte Alegre que Vc riu dizendo que se fosse verdade a imprensa sabia...
Agora a imprensa sabe rs:
23:58:17  http://m.politica.estadao.com.br/noticias/geral,na-cidade-de-monte-alegre--o-sitio-do-
lula,10000019748
23:58:51  Grupo do terremoto, Vcs tinham conseguido a info? O assessor ligou no hospital?

6 MAR 16

00:02:32 Welter Prr  O que mais me impressiona não é ele ter ganho tantas garrafas de 51, mas sim ter levado todas
para casa. Um dia pensa em beber tudo.
00:08:21 Deltan  Caros, ajustei com Vlad para incluir PF nas JIT, com MPF coordenando (Itália e Suíça). Se alguém
se opuser, é a hora
01:02:33 Julio Noronha  Estava na lista das linhas pendentes. Podemos reativar agora!
02:02:19 Deltan  Caso Ode - Argentina... link de notícia de possível itneresse:
02:02:20  http://www.infobae.com/2016/03/03/1794434-acusan-ricardo-jaime-enriquecimiento-ilicito
02:03:47  Arquivo enviado pelo argentino... virá mais
02:03:47  225464.pdf
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07:49:06 Orlando SP  A informação do sítio agora até justifica olhar. O q não dava era acreditar q lula fosse ao PS local
tomar glicose, tirando todos de lá, enquanto presidente!!!! Seria escandaloso. Não dava para oficiar. Agora, sítio do Roberto, q
ele frequentava quando era deputado, faz sentido.
07:50:58  Continuo com a mesma ideia: faça isto!! Ele pode frequentar institui q é do compadre dele. Tb ele
pode ir no hospital.
10:46:14 Deltan  Concordo. Nesse caso pode sim ser desfrute de sítio alheio... Mas é conveniente dar uma checada
em data de aquisição e falar com o repórter que fez a matéria, que pode ter feitio checagens e ter infos que não estão na
matéria
11:24:49 Jerusa  Fotos da adega do lula ja estao no facebook
11:24:57  Do sitio

11:25:30  
11:32:42 Deltan  Januleaks
11:41:15  Caros só pra frisar: é conveniente que o grupo que tem pertinência com o acordo acompanhe a
elaboração da petição de desmembramento, para atender o interesse da FTLJ. Por favor deem uma pensada em cada grupo os
acordos que estão sendo encaminhados ao STF e perguntem nos grupos dos acordos como está indo a questão e peçam para
ver o desm... Isso já foi importante em um caso recente e pode evitar que mandem para outros locais coisas que gostaríamos
de encaminhar aqui
11:41:15  Carol e SB, Vcs falariam com os colegas para sempre nos deixarem fazer eventuais ponderações,
se for o caso, em petições de desmembramento? Não queremos nos meter no trabalho alheio rs, apenas eventualmente
contribuir naquilo que possa afetar diretamente nosso trabalho aqui...
12:13:02 Paulo  http://m.oglobo.globo.com/brasil/artigo-lula-freud-o-futuro-da-esquerda-18816013?
utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=compartilhar
12:15:09  http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2016/03/para-defesa-ligar-lula-corrupcao-
e-anseio-pessoal-de-autoridades.html
12:15:33  Fraca a resposta a nossa nota. Não precisamos mais comentar.
12:22:24  Pessoal, como está a questão do repasse do IL à empresa do Lulinha? Há contrato? Houve alguma
alegação da defesa para comprovar prestação de serviço?
12:28:53 Julio Noronha  Não vimos ainda os documentos PG, mas na oitiva ele disse não saber ao certo o q a empresa fez
(disse q seria site sobre o projeto do instituto, etc.; insistiu apenas que se foi pago, foi porque o serviço foi prestado). Disse que
sabia q Fábio era sócio da G4, mas não sabia quem eram os sócios dele (um dos sócios é o Fernando Bittar, que figura
formalmente na matrícula do sítio de Atibaia). Além disso, qto à FLEXBR, disse que não sabe quem são sócios (são sócios 2
filhos dele e a nora, não tem funcionários, e recebeu do instituto e da LILS)
12:29:48  Globonews noticiou agora q Teori e seu gabinete estão reunidos, trabalhando hoje...
12:47:05 Paulo  Sabem o que o okamoto falou?
12:56:34 Julio Noronha  Ainda não. Já estamos combinando com PF e RF uma concentração de forças para analisar o
material apreendido e produzido o mais rápido possível a partir de amanhã
13:16:09 Deltan  E Janot teria se reunido quinta à noite. Deve vir coisa lá em cima também
13:37:15  CF ou Januario, seria bom se um de Vcs pudesse estar na reunião de terça 15h com Weneck. Para
PF, ele é dos dissidentes da PF. Para a ANPR, teria trabalhado para proteger a LJ algumas vezes e é aliado político. Talvez seja
agente duplo.
13:37:50 Januario Paludo  Onde?
13:39:24  NOTA PÚBLICA – 24ª Fase da Operação Lava Jato Imprimir E-mail Publicado em Sexta, 04 Março
2016 16:22 Acessos: 2793 A Associação Paulista do Ministério Público (APMP), entidade que representa mais de 3 mil
promotores e procuradores de Justiça, da ativa e aposentados, do Estado de São Paulo, vem a público para externar o seu apoio
aos nossos colegas Procuradores da República, do Ministério Público Federal do Paraná, pela atuação na Operação Lava Jato,
que nesta sexta-feira (04/03) entra em sua 24ª fase, com a execução, durante todo o dia de hoje, de dezenas de mandados de
busca e apreensão e conduções coercitivas para aprofundar a investigação sobre eventuais crimes de corrupção e lavagem de
dinheiro, oriundo de desvios da Petrobras. Entre os ouvidos está o ex-presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, além
de pessoas a ele associadas. Uma oitiva do ex-presidente e de sua esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, já fora marcada para
acontecer no Fórum da Barra Funda em 17/02/16, por membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, que investigam a
propriedade de um apartamento tríplex no Guarujá. Aquela audiência foi inicialmente suspensa por liminar concedida pelo
Conselho Nacional do Ministério Público, decisão posteriormente revogada após intenso trabalho conjunto da APMP e da
Associação Nacional de Membros do Ministério Público (CONAMP), com apoio de demais associações do Ministério Público
brasileiro, dentre elas as associações estaduais de classe, a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) e
Movimento do Ministério Público Democrático (MPD). Nossa solidariedade se estende ainda aos Juízes Federais, Delegados e
Agentes da Polícia Federal envolvidos na operação, que possibilitaram que, mais uma vez, nosso poder de investigação pudesse
ser exercido de forma republicana e impessoal, trazendo à sociedade brasileira a certeza de que a maturidade e independência
das instituições brasileiras garantem ao seu povo a plena democracia. Diretoria da Associação Paulista do Ministério Público
13:41:11 Roberson MPF  Excelente, Januário!!
13:41:23 Deltan  Na FT
13:50:28 Januario Paludo  Ok. Bla bla bla
13:50:52  Que hora ficou o Bittar na segunda. Preciso confirmar para o zacharias
13:54:27 Roberson MPF  07/03, 16:30 - Oitiva de FERNANDO BITTAR (PIC LILS) 08/03, 11h - Reunião com adv de ZWi
(Colaboração) 08/03, 17h - Reunião com Dr. Arthru (adv da KEPPEL) - Quer entregar novos documentos que achou e conversar
sobre outros assuntos 10/03, 15h - Reunião com a CNO Além disso foram intimados, mas ainda não confirmaram: 08/03, 14
hrs - Oitiva de LUIS GUSTAVO (OAS) - PIC LILS 09/03, 16 h - Oitiva de ZUNGA (Oi) - PIC LILS
13:57:13 Deltan  Rs. Robalinho disse que era importante para ele (ANPR) que atendesse. Se preferirem, posso
atender sozinho e só ouvir, mas como se relaciona com dissidentes e temos interesse nisso, seria bom Vc, que conhece bem o
assunto, ouvir. Se não conseguir, passo resumo do que ele vai dizer depois.
13:58:25 Januario Paludo  ���
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14:00:04 Jerusa  Excelente!
14:20:39 Deltan  Análise da Mídia Editoriais Os editorias dos jornais O Estadão (“Os males que Lula faz”), O Globo
(“Uma reafirmação de princípios republicanos”) e Correio Braziliense (“Hora de Serenidade”) foram amplamente favoráveis à
operação LJ-24, como exemplo de sedimentação da República, com posições positivas em relação à legitimidade da condução
coercitiva, tema controvertido ao longo de toda a cobertura da mídia. Para O Estadão,: “Qualquer cidadão sobre quem
pairassem suspeitas desse tipo teria sido igualmente obrigado a dar esclarecimentos à polícia.“ No CB: “ A convocação de Lula
não significa condenação. É ato republicano, prova de que ninguém está acima da lei”. Já O Globo destacou: “mas seu
depoimento reforça o conceito básico de que ninguém pode estar acima da lei”. A Folha de São Paulo (“Vitimização”), conquanto
tenha apoiado a operação LJ-24, adotou posição de certa forma neutra, com viés negativo, em relação à legitimidade da
condução coercitiva, destacando que o “aparato policial utilizado teve como efeito indesejável acirramento de ânimos”. Esses
quatro jornais destacam que Lula, na coletiva, fugiu do esclarecimento dos fatos, adotando uma posição de vítima de
perseguição política. Os jornais alertam sobre os riscos da polarização excessiva da cena política e conclama as instituições a
defenderem a ordem democrática. Colunistas Na amostra abaixo, em relação à cobertura da LJ-24, temos os seguintes tons:
Miriam Leitão (O Globo) ("Lei para Todos") - Tom positivo, em grau elevado. Trecho: "Chamar a pessoa sobre a qual pesam
dúvidas para que apresente a sua versão. Foi o que aconteceu ontem. Um ato corriqueiro da Polícia Federal, Ministério Público e
Receita Federal, mas um grande marco para a república brasileira. Ela provou ontem que não há nobres no país, não há
intocáveis." Hélio Schwartsman (FSP) ("Lula, Heidegger e a verdade") - Tom neutro, com um sutil viés negativo. O articulista
alerta para o risco da ação da PF assumir um caráter místico-religioso, presente nos escritos de Heidegger, fonte da ideia de
"busca da verdade" acoplada ao termo Alethea. Para o articulista, "A atividade policial, como a filosófica, deveria, a meu ver, ser
tão desapaixonada quanto possível". Oscar Vilhena Vieira (FSP) - Tom neutro, com viés positivo. O articulista preocupa-se
basicamente com o futuro da democracia, alertando sobre os limites do sistema judicial e a importância da Política para
superação das crises. Destaca: "Em tempos bicudos não há nada melhor do que nos amarrarmos aos mastros de nossas
instituições democráticas para não nos deixarmos seduzir pelo canto mortal das sereias". André Singer (FSP) ("Batalha final?") -
Tom negativo, em elevado grau. Considerando como absurda a condição coercitiva e falando em "Partido da Justiça", finaliza:
"O desfecho desta que parece ser a mãe de todas as batalhas dependerá de dois fatores. De um lado, a capacidade de o PJ dar
materialidade às imputações lançadas contra Dilma. De outro, da temperatura das ruas, aquecidas pelas manifestações
programadas pela direita e pela disposição de luta demonstrada por Lula ao se livrar da injustificada coerção policial". Demétrio
Magnoli (FSP) ("Polícia e política") - Tom positivo. Justifica a condução coercitiva da seguinte forma: "Decidindo-se pela
condução coercitiva sem aviso prévio. Moro jogou segundo as regras políticas impostas pelo PT - e acabou derrapando no barro
da arbitrariedade." Registra, contudo, que: "Se Lula crê que seus direitos constitucionais foram violados, resta-lhe procurar
amparo nos tribunais superiores. Ou, como José Dirceu, erguer o braço e fechar o punho em desafio à democracia." Igor Gielow
(FSP) ("O punho cerrado") - LJ-24 - Tom neutro, com viés positivo. O articulista destaca: "Lula aposta na criação de tensão
social midiática para assustar "elite", mostrando que a "jararaca está viva", como discursou após depor'.
14:32:43 Januario Paludo  http://www.diariodopoder.com.br/noticia.php?i=50508518032
14:33:41  http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2016/03/presidente-da-oab-defende-operacao-da-pf-
contra-lula-4990129.html
14:33:53  Isso é muito importante!!!
14:34:24 Deltan  Voltando à Lula e a OAS, me lembrei do caso Cachoeira/Delta. Cachoeira abria portas para a Delta
em contratos com o governo goiano, assim como Lula fez com a OAS em contratos com governos estrangeiros, azeitados com
financiamentos do BNDES. Esses contratos deram enorme lucro para as empreiteira, inclusive a OAS. Cachoeira virou sócio de
fato da Delta nas obras que conquistou para ela. A OAS se comportou, em relação a Lula, como se o ex-presidente fosse sócio
nela. Apartamento de Lula em nome da OAS, reforma em imóveis de Lula bancada pela OAS e supervisionada por engenheiro
da OAS; Mudança de Lula, quando saiu da presidência, paga pela OAS; Guarda móveis de Lula pago pela OAS (a OAS pagou
mais de R$1 milhão para a Granero guardar pertences de Lula, desde que ele deixou a presidência); Léo Pinheiro
acompanhando o sócio Lula em vistoria no apartamento. Os indícios são fortes no sentido de apontar que Lula é dono de fato de
um pedaço da OAS.
14:37:16  Caramba!!! A OAB??? Esmola demais, Santo desconfia. A OAB não tinha porque entrar nessa briga
a nosso favor. Talvez faça parte de uma posição da OAB pro-impeachment. Torco, é claro, por motivos mais nobres
14:38:02 Januario Paludo  ����
14:38:29  Lamachia e gaucho
14:39:22 Jerusa  So podia! Hehehe
14:39:36 Januario Paludo  Não que isso seja essencial, mas como se diz por aí: - Bah che, me caíram os batia do bolso....
14:39:45  Por aqui:
14:40:09  Os butia do bolso. Corretor infame,
14:41:55 Paulo  Pro impeachment, já anunciaram a mudança de posição. Mas de qq forma é ótimo!
15:12:07 Orlando SP  Em mensagem, um gerente/diretor da OAS, ao conversar com Léo Pinheiro, chama lula de chefe
15:22:16 Roberson MPF  http://www.oantagonista.com/posts/quem-pagou-a-viagem-de-dilma-em-solidariedade-a-lula

15:23:18  
15:24:38 Jerusa  Nós pagamos, logo
15:24:42 Roberson MPF  A foto acima eu tirei quando embarcávamos para curitiba. Acham que vale a pena oficiar e verificar
os termos desses deslocamentos urgentes para congonha?
15:24:48  Exato
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15:25:04 Jerusa  
15:25:17 Roberson MPF  Tem até avião "camuflado"
15:27:08  Exato. Recebemos os doc'S dessas palestras na semana passada. Aí tem fratura exposta já.
Contrato celebrado entre a Itaipava e a LILS em 18 de outubro, palestra no dia seguinte. Não há uma notícia do fato na
internet. Vamos oficiar amanhã o hotel onde teria sido o evento para ver se evoluímos ainda mais
15:29:15 Jerusa  Blz!
15:29:51  900 mil pra ele tomar cerveja em atibaia  
15:30:15 Roberson MPF  Foram duas palestras, salvo engano. Uma no Nordeste e essa de Atibaia
15:30:40  A do Nordeste aconteceu de fato, tem um vídeo na net com meia dúzia de gatos pingados
15:33:36 Jerusa  Parece q o Lamachia voltou atras
15:33:43  http://www.oabrs.org.br/noticias/conducao-coercitiva-so-vale-se-ha-recusa-em-colaborar-diz-
lamachia/20635

15:33:56  
15:39:27 Orlando SP  Pessoal, estão prescritas as AI em desfavor de Lula? A tese de q quando há pluralidade de réus
aplica-se a prescrição do funcionário público ou a mais benéfica à sociedade procede?
15:44:55 Januario Paludo  Prescrição do funcionário público Aurelio que saiu em 2011.
15:45:06 Andrey B Mendonça Acho q nao Orlandinho.
15:54:12  http://mobile.valor.com.br/politica/4467760/procurador-da-forca-tarefa-chega-casa-de-lula
15:54:34  Não consegui abrir. O que é isso?
15:55:12 Roberson MPF  Confundiram o Januario

15:56:07  
15:56:55  Januário. Você está feio... Rsrsrs
15:57:27 Orlando SP  Lula saiu do cargo no final de 2010. Não é funcionário público. Logo, não se aplica a ele a regra de
q a prescrição regula-se pela prescrição penal. É nisso?
15:57:29 Jerusa  !!!!
15:58:54 Januario Paludo  Estou fazendo um acordo de delação!!!
15:59:13  Kkk
15:59:56 Roberson MPF  Poxa, podiam ter confundido com o Vin Diesel

16:00:02  
16:00:23  Não com esse ilustre desconhecido do envelope
16:01:25  Brincadeiras à parte temos que descobrir o que está escrito nesse envelope

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
01

:2
6



30/01/2021 Telegram Backup for

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/chat_72924018_p1.html 97/131

16:01:31  
16:12:49 Paulo  AI so colocando ele junto com Duque, PRC etc
16:13:54  Da, mas tem que fazer toda a demonstração do esquema. Lindo seria se fosse antes dos cinco
anos, pois bastaria receber de empresa interessada, sem precisar demonstrar mais nada
16:15:27 Roberson MPF  Mas não daria para argumentarmos que após ele sair do cargo continuou recebendo pelos atos de
ofício que praticou na presidência? Por exemplo, que ele recebeu as reformas no sítio como pagamento por atos de ofício
enquanto presidente
16:15:50  Tive que mandar a foto para a brigada digital, pois eles já estavam delirando como sempre.
16:16:01 Roberson MPF  Aí teríamos alguns atos não prescritos, pois praticados como cidadão comum
16:16:08  Ou quase comum
16:16:11 Athayde  Acho difícil ..
16:16:51 Roberson MPF  Mas então os recebimentos do PRC na costa global são o q?
16:17:06 Athayde  Mas nao prescreveu a aia
16:17:29  Tem q pensar em joga-lo ba conduta do PRC e Duque
16:17:40 Paulo  Não há nenhum precedente. Difícil ir contra o texto expresso. 5 anos após o fim do mandato
16:17:50  PRC é de carreira, apesar de ter mandato como diretor, então dá p construir que se aplica a
prescrição penal.
16:20:43 Roberson MPF  Olha, não manjo nada de improbidade, desculpem-me se tiver falando bobagem. Mas imaginem
um caso hipotético em que o ex-político continuou recebendo propina, mensalmente, por intermédio de contratos de consultoria
falsos por mais de 5 anos
16:21:05 Paulo  Tb não manjo nada haha
16:22:51  Faz todo o sentido o que vc esta falando, mas a lei estabelece um marco objetivo para termo a
quo. E não havia nenhum impedimento ao ajuizamento da ação a partir desse momento (fim do mandato)
16:23:51  Faria todo sentido construir que só deveria começar a partir do conhecimento do fato pela
administração, como é na 8112. Mas uma ação só com base nesse argumento seria altamente temerária
16:24:09 Welter Prr  Não sei nada de improbidade. Em principio a prescrição é individual, conta o prazo para cada um.
Mas o Cidadão "em testilha" pode ser réu se concorreu para a improbidade de outro. Se ele agiu para que os atos continuassem
a ocorrer, acho que ele responde
16:24:57 Paulo  Isso. Como dissemos, se colocar ele recebendo por ato do duque, prc etc, aí não tem problema.
Mas tem que demonstrar o vínculo com o ato do duque
16:25:07 Januario Paludo  O Aurelio foi funcionário público até 2011- assessor do lula e depois da Dilma. Não dá co-autoria?
16:25:28 Paulo  Se fosse antes dos cinco anos, não precisaria demonstrar nada
16:25:34 Januario Paludo  Igual a duque!
16:26:30  Aurelio vai responder por improbidade porque não está prescrito.
16:26:35 Welter Prr  Não diria ele recebendo por atido Duque, mas agindo para o Duque continuar no esquema
16:26:59  Ato do Duque
16:27:01 Paulo  Dps me explicam melhor qual o ato do Aurélio!
16:27:49 Januario Paludo  Fez a mudança é comandou a reforma do sítio e pagou as despesas da reforma.
16:28:28  Saiu da assessoria da Dilma no final de 2011.
16:29:24  Mas ainda parece que mantém vínculo com a infraero.
16:29:58 Paulo  Talvez sim Jan... Tem que pensar melhor e colocar isso num esquema mental. E ver a natureza de
todos os vínculos dele
16:30:02 Welter Prr  Milico de carreira?
16:33:00 Januario Paludo  Só descobrimos o sujeito faz uma semana. Foi conduzido sexta e nem sei o que disse. Mas temos a
confirmação de que foi responsável pela mudança para Atibaia e pelas obras da reforma do sítio.
16:34:30 Roberson MPF  Boooua PG!!
16:35:50  Excelente ideia. Pode ser o link perfeito
16:37:18 Laura Tessler  Só pra botar mais lenha na fogueira: poderíamos fazer a denúncia e a improbidade e
protocolarmos as duas no mesmo dia
16:41:24 Paulo  Pessoal, outra pergunta de quem não está manjando nada: bittar/suassuna compraram o sítio,
mas eles recebem algum dinheiro de alguém que recebe da petrobras? teríamos o crime antecedente na compra do sítio, ou só
nas reformas?
16:42:11 Roberson MPF  Ainda não sabemos pq o resultado da quebra não veio
16:42:25  Seria uma ótima!!!
16:43:55  Vamos conversar com calma. Nenhuma mudança de procedimento da FT, à princípio.
16:54:42 Deltan  Globo me ligou para confirmar que Januario acabou de sair da casa do Lula
16:55:13  !!!
16:55:37  Parece que a história do Teori trabalhando hoje era boato também
16:55:55  A do Januario chegou a sair no Valor, mas parece que tiraram do at
16:55:55  Ar
16:55:56 Paulo  Diz que ele foi levar o processo
16:56:39  Para ele fazer com ele mesmo o que sugeriu no vídeo haha
16:57:31 Deltan  Kkkkk
16:57:44 Jerusa  Kkkkk
16:58:01 Deltan  Agora sim kkkk
17:00:46  O esquema era partidário. Concorreu para que continuasse a ocorrer. Apenas temos que cuidar
porque o não recebimento da AIA daria margem ao argumento de perseguição
17:00:53  Tiros certos
17:02:30  ���
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17:19:26 Paulo  Pessoal a miriam leitoa mencionou que o aurelio trabalhava na sede da petrobras em sp...
procede? Pesquisei na internet e tanto o endereço da presidencia da republica quanto a sede da petrobras seriam na paulista,
mas aparentemente não são no mesmo prédio.
17:20:04  Pode não ter relação nenhuma, mas se tiver e pegarmos algumas visitas em comum dos nossos
amigos na petro a esse assessor, seria muito bom
17:30:21 Welter Prr  O Lula sempre foi meio complicado nas suas casas. Lá trás, depois da eleição de 89, morou de
favor num apto do Roberto Teixeira, que é amigo dele. Agora de novo tem um sitio de favor...
17:31:42 Paulo  E a filha morou de favor num ap dos Andrade Gutierrez em Paris!
17:53:43 Welter Prr  Aí é coisa boa demais. Mas deve ter um boa explicação.
18:42:24 Paulo  Ref.: Ofício Jurídico/JGRC – 4071/2016 Assunto: Medidas de Ressarcimento da Petrobras em razão
dos fatos revelados pela Operação Lava Jato Senhores Gerentes, Cumprimentando-os, e em resposta ao ofício em referência,
apresentamos as seguintes informações a respeito das medidas de ressarcimento de valores desviados da Petrobras, em razão
dos fatos revelados na Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal tem por objetivos primordiais nos trabalhos
desenvolvidos na Operação Lava Jato, além da identificação dos delitos praticados em face da Petrobras e outras entidades
públicas e da punição dos responsáveis, o pleno ressarcimento dos prejuízos causados ao erário, a ser buscado de todos os
responsáveis, diretos e indiretos, pelos prejuízos causados. Até o momento, a estratégia adotada resultou no ressarcimento de
R$ 2,9 bilhões desviados dos cofres públicos. Este valor será depositado mediante pagamentos em prazos pré-determinados,
conforme títulos executivos homologados judicialmente. O repasse dos valores devidos à Petrobras será feito a partir do efetivo
depósito das quantias em contas especificamente abertas para esse fim na Justiça Federal. Hoje, estima-se que
aproximadamente 75% desse montante será integralmente destinado à Petrobras (vez que parte dos valores será destinada a
outras entidades públicas lesadas, e parte será destinada aos fins previstos no art. 7º, § 1º, da Lei 9.613/98). Oportunamente,
essa empresa será informada dos valores disponíveis para transferência imediata aos cofres da Petrobras. A par de tais valores
- cujo pagamento é certo e determinado -, outros R$ 2,4 bilhões de reais já se encontram bloqueados por decisão judicial em
ações de improbidade administrativa em curso na Justiça Federal de primeiro grau, e deverão ser devolvidos ao final das ações.
Vale destacar que a participação da PETROBRAS no polo ativo dessas ações, portanto ao lado do Ministério Público Federal, tem
sido de extremo relevo na fixação de teses jurídicas e na definição de interesses lesados. No que se refere ao planejamento
para novas ações de improbidade administrativa e ressarcimento, destaca-se que, para o ajuizamento de tais ações, é
necessário primeiramente estabelecer a responsabilidade individual da empresa e seus gestores, a fim de corretamente definir o
polo passivo das ações. Para tanto, muitas vezes são necessárias diligências complementares de investigação ainda não
concluídas. De qualquer sorte, podemos informar, no momento, que se encontram em elaboração e deverão ser iniciadas em
momento próximo ações de improbidade relacionadas a: - corrupção paga por empresas envolvidas no cartel, em especial
contra a empresa ODEBRECHT; - ganhos ilícitos derivados da atuação em cartel, a ser ajuizada em face das dezesseis
empreiteiras que constituíram o cartel; - benefícios indevidos recebidos por políticos e partidos políticos, decorrentes de propina
em contratos mantidos por empreiteiras com a PETROBRAS. Em relação a tais ações, da mesma forma que em relação às ações
em curso, a participação da PETROBRAS no polo ativo resultará em ganhos efetivos em termos de agilidade e segurança em sua
tramitação. Por fim, cumpre observar que, em relação às pessoas físicas e jurídicas que firmaram acordos de colaboração
premiada e leniência, as informações e provas por eles apresentadas permitiram a identificação de mais valores desviados e de
múltiplos outros responsáveis no esquema de corrupção e cartelização. Em razão disso, e tendo em vista ainda a necessidade
de incentivar a prática de colaborações e ressarcimentos espontâneos, o Ministério Público Federal entende inoportuno o
ajuizamento de ações de ressarcimento contra os colaboradores, devendo-se antes buscar o ressarcimento em face dos demais
devedores solidários. Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente,
18:42:56  226275.pdf
18:43:09  resposta ao ofício da Petro. algo de inconveniente?
18:47:49 Orlando SP  So pediria sigilo, com carimbo posto no ofício, paraibano ser publicado o q faremos no futuro.
18:50:51 Paulo  Bem lembrado
19:01:25 Laura Tessler  Pessoal, qual é o nome daquele engenheiro da Ode que foi prestar depoimento na FT sobre o caso
do 9?
19:05:59 Roberson MPF  Frederico

19:07:43  
19:09:09  Descobriu mais alguma peripécia dele, Laurinha?
19:10:09 Laura Tessler  Ainda não...é que achei um cara que pagava propina ligada ao estádio do Corinthians...achei que
era ele
19:10:45 Roberson MPF  Puxa, seria uma ótima

19:19:53  
19:20:16  No ano passado, revelamos que a LILS repassou R$ 48 mil para a Coskin, empresa de Fernando
Bittar. Acho interessante vocês apurarem se houve contraprestação de serviços nesse caso. A Coskin fica na casa do Bittar.
19:21:20 Julio Noronha  Booooua! Coskin está no nosso radar (quebras, BA, etc.)
20:11:53 Paulo  Pessoal da Petro ficou emocionado com o nosso ofício. A diretora jurídica até chorou !!
20:12:45  P vcs verem como um mínimo de atenção que damos para outros órgãos podem ter um resultado
positivo
20:15:28 Deltan  """""
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20:22:27 Roberson MPF  Sensacional, PG!
21:50:06 Laura Tessler  Galera, to pensando aqui: como tem sido feito o controle das digitalizações?
21:50:21  Digo em relação ao sigilo
22:14:51 Julio Noronha  Muito boa a reportagem no Fantástico!!! Só pontos positivos!!! """""
22:15:03 Roberson MPF  Animal!!!
22:27:47 Paulo  Laurita, toda vez que identificamos um vazamento com possível fonte na FT, achamos umas 500
vulnerabilidades, mas não conseguimos confirmar
22:29:33  A digitalização permite sim copiar os arquivos, só alguém querer. Eu sempre recorto o arquivo da
pasta digitalizações e colo em outro lugar, mas não sei se todos fazem isso. E mesmo fazendo, nada impede que outro copie o
arquivo antes de ser recortado
23:16:22 Deltan  Caros, a ASCOM está sugerindo suspender temporariamente todas as entrevistas agendadas (que
não sejam em off), em razão do clima e porque todos os jornalistas estão desesperados por furos e podem colcar pés pelas
mãos e não se prenderão a pautas pré-definidas. Nesse plano, ficaríamos um pouco na sombra, até a poeira abaixar. Essa foi a
razão de não termos ido ao fantástico, mas o resultado da matéria do fantástico foi bem positivo, por outro lado. Talvez o que
possamos fazer é só falar em off e dar entrevistas em on em pautas pré-definidas e recusando-nos a falar em on sobre o caso
do Lula (e em off só falaríamos com objetivos claros), dizendo que não falaremos sobre casos em investigação. Eu tenho
jornalistas marcados para terça e quarta e talvez fosse o caso de cancelar pelo menos os de quarta, que são em TV (jornal hoje
e creio que da record, talvez ao vivo até, o que é sempre mais arriscado). Gostaria de ouvir o que acham a respeito.
23:16:42  Sobre as assinaturas: o pessoal do Laços está fazendo coletas no Barigui quase todo domingo, mas
hoje me disseram que a abordagem foi muito mais fácil, que todo mundo queria assinar. Acho que a operação de sexta pode ter
reflexo positivo na coleta.
23:19:12  A ideia da ASCOM seria empurrar pra semana seguinte as entrevistas desta semana. Eu acho bom.
Nesta semana só reagiriamos ou agiriamos com razão certa e pensada.

7 MAR 16

01:36:16  Grupo do terremoto: queria ter olhado os relatórios de interceptação hoje, mas não consegui.
Orlando também não viu, e creio que CF não viu (mas CF não verá de qq modo rsrs). Queria ter uma ideia mais concreta do
que está ali, especialmente, como Orlando bem poderou comigo, se há transcrições dos principais diálogos ou apenas análise.
Tinha pensado até em fazer um resumo do que tem de mais bacana, para enviar para os demais, se for grande, ou indicar o
que olhar, mas não deu tempo. Por acaso alguém de Vcs teria condição de retratar para todos o que tem ali, de modo resumido
ou mandar os arquivos com indicação dos principais locais para olharmos? Sei que está corrido e entendo totalmetne se não
der... nesse caso, se puderem simplesmente enviar aqui os pdfs que devemos olhar já vai facilitar... Se for dar mto trabalho por
alguma razão, é só dizer e deixem que vejo os autos depois.
07:36:51  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1747080-lava-jato-cogita-abrir-acao-que-impediria-
candidatura-de-lula.shtml
07:37:09  Precisamos desmentir. O enfoque é político. E quem falou, falou demais.
07:40:08  E vamos baixar a bola. A reação vai ser forte.
08:06:15  http://m.politica.estadao.com.br/noticias/geral,lula-usa-cobertura-em-sao-bernardo-que-foi-
comprada-por-primo-de-bumlai,10000019907
08:12:44 Orlando SP  Vazamento - não foi na proc. O acordo não tinha tema, anexo ou qq outra coisa, ao menos até
onde soube. A pf enviou os depoimentos ou juntou direto no Eproc? S juntou direto, o vazamento foi lá. Por outro lado, CF não
estava sabendo. Só eu, Laura e, acho, Robinho.
08:28:07  Acho q não tem o alcance q vc entendeu. O repórter fez ilação a partir do q ocorre normalmente.
Ele tem de criar notícia! Amanhã vai publicar que é possível o MPF ingressar com ação de ressarcimento, etc. Ontem este
repórter perguntou sobre a prescrição, sendo q respondi q no caso de ocupante de cargo seria mesmo 5 anos. Logo, ele não se
interessou por este resposta pq senão não teria notícia. Tá todo mundo de cabelo em pé.
08:39:23 Laura Tessler  Tb acho que não foi na proc. Lendo a notícia do antagonista, tive a impressão que foi passada por
alguém que só ouviu por alto a história, sem maiores detalhes.
08:41:20 Roberson MPF  Beleza Delta!
08:42:37  Será que a Cno não descobriu o acordo?
08:48:37 Jerusa  To pior q o antagonista: sequer sei que acordo vazou! !!!!
09:22:15 Januario Paludo  Que acordo?
09:26:19 Laura Tessler  Da secretaria...vazaram informações, mas acho q o acordo não
09:27:44 Januario Paludo  Ufa. Achei quererá aquele que eu negociei com os o lula ontem!!!!
09:27:50  Kkkk
09:27:52 Laura Tessler  Kkkkk
09:27:58 Januario Paludo  Vamos ficar calmos por favor!!!!!
09:28:35  Cf, To levando Rivotril.
09:29:30  Concordo com o orlando.
09:45:32 Paulo  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1747043-eventual-prisao-de-lula-seria-brincar-com-
fogo-diz-gilberto-carvalho.shtml
09:45:50  Carlos Fernando, agora Calabar rs
09:48:00  Mas olha o tamanho do espaço que a Folha concedeu para essa entrevista. Chamada de capa e
página inteira de fechamento de caderno.
10:34:59  Cheguei em Brasília. Vou pegar um táxi direto para a CGU.
10:36:22  De resto, vamos manter os contatos com jornalistas suspensos. Conversas só após análise
coletiva.
11:13:52 Deltan  Temos que esfriar na imprensa, ou falar planejadamente, sabendo porque e para que
11:14:08  Tentarão usar qq coisa que falarmos e distorcer para ligar com o caso do momento
11:15:42  Alguém falou pro Vlad da operação do Ronan? Como ele sabe?
12:57:05 Diogo  Fui eu..

13:20:18 Roberson MPF  
14:04:50 Paulo  Comeram a costelinha do Castor?
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14:05:00  Po nem me convidaram
14:35:08 Diogo  sim
14:35:13  e a fraudilha do ataide
15:03:27  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/bumlai-negocia-acordo-de-delacao-premiada
16:02:07 Januario Paludo  Botei no grupo errado, mas não tem problema. Acabei de falar com o Welter e ele disse que pode
vir ajudar a partir da semana que vem.
16:47:35 Laura Tessler  Sensacional!!!!
16:50:31 Deltan  Excelente!!
16:58:25  caso angra: Celso e Gilmar deram provimento ao nosso agravo. Toffoli pediu vista. Não
acompanhará. Pgr falará com Carmen Lúcia. Se ela Acompanhar viramos o jogo.
16:58:39  Isso é uma excelente notícia
21:05:18  Pessoal se manifestem no grupo do clipping sobre a entrevista da Thamea sobre a condução por
favor
22:20:58 Orlando SP  Pessoal, amanhã o Luiz Paulo começa na FT. Vai fazer um "estágio" , auxiliando talvez Isabel. Ele é
totalmente de confiança, mas vai ajudar de modo discreto. Alguém precisa recepciona-li aí, pois não estarei aí amanhã. Abcs,
22:36:04 Isabel Grobba  É um ex-Estagiário?
22:36:58 Roberson MPF  Deixa conosco. Se ele ficar na nossa sala vai sair prendendo alguém logo logo rsrsrsr
22:51:16 Orlando SP  Sim. Ele trabalhou 2 anos como defensor público no RS e pediu exoneração só para estudar para o
MPF. Passou, mas está ficando doido pq já fez todas as viagens q queria e agora está vendo tudo isso acontecer sem poder
participar de nada!!! Rs.
23:05:40 Isabel Grobba  Oba!
23:06:08  Vou adorar que ele me ajude, se vocês assim entenderem!
23:07:10  Estão vendo o ex-Ministro Carlos Veloso elogiando vocês no Roda Viva?
23:53:06 Roberson MPF  228162.mp4
23:53:24  Agora vai pra 10 milhões. Isso que o Delta nem foi no programa hein?! Imagine se fosse
23:59:57 Deltan  228182.mp4

8 MAR 16

00:00:05  Olhem este então
00:38:32  CF sugiro ligar para Miller e resolver as pendências do acordo do Corrêa. Por msg vai demorar e
temos pressa...
01:11:07 Diogo  Show o vídeo Deltan
01:11:23  Com a juliana paes ateh o cunha vai querer assinar
06:32:17 Paulo  secretária é capa da folha... OMleaks
06:36:29 Orlando SP  Não acredito!!!
06:36:39  O vídeo já pode ser divulgado??
06:36:51  Reunião pf, é hj?
06:37:34 Jerusa  Dos artistas sim. #euexijo

06:38:13  
06:38:29  #
06:38:33 Paulo  interessante a observação que fizeram, de que um video igual pede apoio ao 13/03... eu deixaria
para divulgar isso dps do dia 13, mas não vai ser possível segurar os articuladores
06:42:00 Deltan  pode
07:08:05 Laura Tessler  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1747462-responsavel-por-planilha-da-odebrecht-
negocia-delacao.shtml?mobile
07:34:16 Deltan  228428.docx
07:36:04  Caros, segue acima resumo reunião com CGU sobre leniências, para quem quiser saber como foi.
De modo muito sintético, a equipe técnica da CGU parece muito comprometida com as mesmas ideias que defendemos e todas
as leniências estão dentro dos trilhos do que pensamos seja o melhor. Paulo e CF, gostaria de conversar sobre a da UTC para
ver como fica nosso posicionamento após ontem e ver se houve algo depois que eu saí
07:46:17  Caros, atualização quanto ao sisdelatio: nova previsão pra semana que vem, em razão de
interrupções do trabalhjo do Rafael com outras emergências
07:47:54  Com sorte, no fim desta semana
07:50:24  Ontem me reuni com Pelella. Ele foi apoiador do que fizemos, inclusive condução, apesar de
ressaltar repercussão em BSB. Relacionamento com a PGR está bom, o que era um dos maiores objetivos nossos da virada do
ano. Vamos trabalhar para manter bom, na medida do possível. Qq rusga que aconteça, avisem-me por favor
07:52:07  By the way, para assegurar meu Madero....

07:52:15  
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07:52:16  
07:56:25  "O acordo de delação ainda não foi homologado pela Justiça, mas a negociação foi confirmada por
três fontes com conhecimento do caso.
08:04:03  Caros, qual o objeto da reunião hoje na PF? Será que horas?
08:04:34 Januario Paludo  10 hs. Providências sobre o 9
08:04:49  Marquei com Luciano.
08:05:45 Deltan  ��
08:06:13 Januario Paludo  Temos que azeitar o procedimento evitar atritos, renovar os laços, e evitar trabalho dúplice.
08:06:30  Além expressar solidariedade ao mauat!!
08:06:40 Roberson MPF  Hahahaha
08:07:05  Estarei lá. Januário. Que tal conversarmos com o Russo depois. Gostaria de sentir o humor dele.
08:07:18 Januario Paludo  Pelo tanto de picada de marimbondo que tomou e pela mordida do cachorro.
08:07:23 Deltan  Vc vem na proc antes ou vai direto?
08:07:49 Januario Paludo  Estou no hotel Noronha e dependo dele. Vamos na ft antes
08:08:30  Eu ia ontem no russo, mas falei com por zap
08:10:04 Deltan  Vlw, queria falar com Vc antes!! Hotel Noronha é ótimo... Se Vc quiser, além de cama, comida e
roupa lavada o grupo ainda paga suas despesas pra Vc ficar kkk
08:10:36 Roberson MPF  Temos que levar uma cópia do depoimento do Bittar pra eles. Vocês me avisam se passarem na Ft
antes? Dai vou direto pra PF
08:11:42 Deltan  CF, a operação shakira tem reunião na quarta do igor com o potencial informante
08:25:38 Athayde  Quem for sair da FT pode me esperar?
08:30:25  OK.
08:36:07 Julio Noronha  Vamos sair de lá! Robinho, pode deixar Q vamos levar o vídeo
08:37:42 Roberson MPF  Boa, Julião! Valeu
09:16:05 Diogo  Esta reunião com a Pf não eh geral neh
09:16:11  Não está na agenda
09:21:49 Deltan  nope... botei na agenda agora há pouco... Importante que façam todos esforço para colocar na
agenda sempre, isso ajuda... é rápido pessoal, questão de segundos
09:22:55  Chegou
09:22:57 Januario Paludo  Decidimos ontem 9 da noite!!
09:23:26 Deltan  kkk tudo bem... foi só um lembrete geral rs... qdo marco, e sempre já coloco na agenda na hora...
dá pra botar no cel mesmor s
09:24:01  Caros, precisamos conversar rapidamente todos sobre algumas questões, incluindo tarefas macro
em andamento e como Lui pode ajudar-nos melhor
09:24:45  Isso não dá pra esperar até quinta em razão da urgência de algumas coisas, especialmetne do caso
do 9, e de não podermos nos dar ao luxo de não aproveitar bem o Lui que chegou
09:25:55  Sugiro reunião rápida antes ou depois do almoço. Podemos marcar 13.15 (14h tem 3 coisas na
agenda), mas se pessoal estiver livre antes do almoço já matamos
09:27:12 Athayde  Saindo de cass
09:27:20 Paulo  lembrando que tem gente de bsb hj na FT
09:31:50 Jerusa  Chego ate as 11h. Denuncia do cartel em andamento. So q nao ta sobrando mingúem para
denunciar! !!! Chega de acordos!!
09:32:58 Deltan  Pelella estará aqui na quinta PG? Confirma?
09:33:17 Paulo  Sérgio Bruno viria para a reunião da Ode
09:33:23 Deltan  Ele disse ontem que estava emitindo passagens
09:37:16  Caros, vou nos inscrever neste ano no prêmio Innovare também
09:37:27  abriram as inscrições
09:58:17  Cheguei na PF. Onde estão vocês?
09:58:31 Julio Noronha  A caminho!
10:12:33 Deltan  Caros, excelente notícia: a partir do convite do Januário, Welter topou vir (Jan, seguindo seu
pedido, falei com ele agora). Eeeeeeeeeeeeeeeee #voltaWelter
10:13:25  PG, Welter já vai pedir hoje passagens, mas seria bom falar com o Lauro e dizer que é um período
de transição de 3 a 4 semanas que ele vem, para não haver solução de continuidade e em razão do período excepcional... Vc
fala com ele?
10:14:36 Laura Tessler  Excelente!!!
10:15:12  Pessoal, salvei o acordo da Maria Lucia Tavares (secretária) lá na pasta de acordos
10:15:51 Roberson MPF  Toooop, Weltinho!!
10:16:08 Diogo  Por favor, vejam uma data pro ronan.. Logo após a Páscoa quem sabe
10:18:14 Julio Noronha  """""
10:19:12  Pessoal. 10:00 horas é 10:00 horas. Cadê vocês?
10:19:20 Julio Noronha  CF e Robinho, onde vcs estão?
10:26:22 Deltan  Ronan pode ser dia 22 ou dia 31. Só não marquem pros dias 28-30 pq tem a entrega de
assinatauras das 10 medidas e precisamos divulgar, na medida do possível, sem disputar pauta. Se quiserem marcar dia 28-30,
quero participara da reunião para argumentar pessoalmente.
10:27:05  Ronan pode ser inclusive na próxima semana, entre dias 14 e 18, lembrando que 17 são os 2 anos
10:28:51 Laura Tessler  17 talvez seja o da Ode
10:32:28 Deltan  seria bacaníssimo
10:35:27 Diogo  ok
10:35:31  dia 22 estarei em portugal
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10:35:40  então, soh nao marquem dia 22
10:36:13  eu duvido que a odebrecth saia dia 17. Há dezenas de alvos. Nao foi eprocado ainda. O juiz nao
terá tempo de apreciar.
10:52:12 Deltan  De repente trocar, fazer a do Castor dia 17 e da Ode em seguida
10:54:06  Caros, depois do vazamento do caso Lula, muito embora a chance de ter vazado aqui seja
diminuta, estamos mudando rotina da secretaria sobre casos com sigilo 3, 4 e 5
11:57:57 Welter Prr  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1747575-marcelo-odebrecht-e-condenado-a-19-
anos-e-4-meses-de-prisao.shtml
12:32:39 Athayde  To com o cf
14:59:06 Orlando SP  Pessoal, meio q escondam aí o Lui do pessoal de BSB
14:59:46 Laura Tessler  já era....Fabio viu e conversou com ele, hahahaha
16:39:40 Orlando SP  Ferrou!!! Rs
16:46:27 Paulo  Anexos Mendes na pasta. Fraquíssimo, mas um ponto muito bom que é cartel no DNIT. Ainda não
revelaram a extensão subjetiva e temporal, mas pode ser muito bom. De qq forma, no conjunto não vale a pena
16:46:46  Queridíssimos, há algum acordo em negociação que não tenha grupo criado?
17:41:21 Orlando SP  O do lula
17:41:51  Pessoal, o musa apelou! Como temos enfrentado isto?
17:43:07  O Musa PG. Fui colocar no grupo e NADA!!!
17:45:17 Paulo  Mas o Musa não tá assinado e homologado e pago? Seriam só os em andamento
17:45:59 Deltan  Caros, em especial Orlando e Paulo. Na nossa reunião, nesse período extraordinário de foco do
time no 9, nos equacionamos do seguinte modo: Grupo terremoto: Januário + 4 mosqueteiros Rob, Ath, Julio, Jerusa Lui: cartel
(que estava com a Jerusa) Welter e Laura: novo caso da Ode (maior operação) e JS, bem como a ver AF JD e apelação Ode
Diogo: Zwi e Ronan Paulo: todo seu grupo, focando Dimas Toledo em especial Isabel: está fazendo ações dos partidos e pode
ajudar com apertos de AF e apelação do grupo do Robinho e Julio Orlando, CF, Delta: igual, e CF focar nas 3 empresas de
acordo relação com IL e LILS (UTC, AG e CC)
17:46:26  Notícia boa: falei com Leonel e ele destacará 4 pessoas para analisar o material. Poderão trabalhar
aqui mesmo, se fizermos espaço
17:50:05  O do marcos valério rs
17:50:14  Pedimos para desistir
17:50:27  Eles têm desistido
18:16:31 Orlando SP  Quem são os Advs de musa parabém pedir para ele desistir
18:22:01 Andrey B Mendonça MUSA: advogado é luis gustavao
18:22:25 Orlando SP  Flores?
18:23:11  Ou seja, escritório donfigueiredo
18:32:27 Andrey B Mendonça sim
18:45:07 Januario Paludo  http://www.diariodopoder.com.br/noticia.php?i=50735515620
19:01:59 Paulo  não sei se vamos conseguir fazer acordo. Na reunião de hj aqui do GT, janot deixou bem claro que
o STF tá achando que estamos fazendo acordos demais e que agora temos que ser bem mais seletivos e os colaboradores têm
que apresentar muitas provas, pq qd eles têm só o depoimento vai ficar difícil
21:07:11  http://mobile.valor.com.br/politica/4471714/pesquisa-mostra-ceticismo-com-operacao-lava-jato
21:16:32 Deltan  1/5 dos brasileiros acha que é perseguição a Lula. Precisamos trabalhar isso. Let's unleash CF.
21:23:39 Paulo  Lula tem uma base de 20% do eleitorado em qualquer cenário, é o que dizem
21:23:43  Confere
21:26:14 Orlando SP  Exatamente o q ia dizer. São as pessoa ms q votam nele, faça chuva, faça sol.
21:30:12  Não acho ruim se lula aceitar o cargo, embora aposte q não vai!!!
21:38:32 Isabel Grobba  Está sendo exibido na Globonews programa sobre a operação com o Gabeira.
21:47:44  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1747219-apos-lula-se-comparar-a-cobra-bispo-fala-em-
pisar-a-cabeca-da-jararaca.shtml
21:51:10 Welter Prr  Deu até vontade de ir na missa.
22:35:20 Laura Tessler  http://oglobo.globo.com/brasil/odebrecht-destruiu-todos-os-mails-de-ex-executivos-investigados-
18826104
22:38:22  Podia sair uma busca nesse backup do Panamá, hein?! Será que os Panamenhos colaborariam???
22:42:26  Mais adiante, lógico
23:11:47 Paulo  Sonho distante rs

9 MAR 16

00:34:10 Deltan  Caros, estava pensando: no prêmio Innovare, será que inscrevemos todos os procuradores ou, em
vez disso, inscrevemos representantes por categoria, p. ex., 3 dos PRs, 3 servidores, 3 DPFs, 3 APFs, 3 Auditores... essa
segunda proposta tem complicações, mas seria mais bacana pelo prisma de compartilhamento dos frutos, a meu ver... A não
ser que inscrevamos especificamente coisas que foram só do MPF, como acordos, site, medidas...
00:34:53  No último caso, ainda, seria bom inscrever também assessores, mas isso pode levar a uma
ampliação com pessoal da ascom e outros envolvidos no site, nas medidas...
00:35:01  Impressões?
00:37:56 Roberson MPF  Delta, mas acho que não dá para inscrever meia equipe. Somos e devemos permanecer unos. Mas
acho muito boa a ideia de inscrever assessores e colegas de outros Orgaos. Essa ideia de 3 em 3 é pq há limite de inscritos.
Não daria para fazer a inscrição de uma grande equipe?
00:42:25 Deltan  Vou checar, mas não é esquisito inscrever umas 60 pessoas? A ideia de inscrever metade não era
para que fosse premiada meia equipe, mas para colocar representantes de cada órgão, só pra evitar o grande número de
pessoas... mas estou aberto a qq solução. Coloquei para ouvir mesmo...
00:48:07 Roberson MPF  Se não houver limites ao numero de inscritos, penso que seria até bacana que todos
participassem. Seria até uma forma de reconhecer que o trabalho só foi e continua sendo possível com o trabalho de muitos,
sob o modelo de força-tarefa e com o apoio e parceria constante de vários órgãos. Sei lá, só pensando alto
07:09:01 Orlando SP  Pensando com meus botões: lula é elevado a ministro para ter foro, para poder correr o Brasil
(coisa q tem dito para Dilma fazer), não gastar um tostão do bolso, fazer campanha eleitoral disfarçada e tentar resgatar a
popularidade de Dilma. Não é uma má ideia.
07:11:33  O problema é de contaminação definitiva do governo pela lava-jato. Certamente ficará mais difícil
governar, e Dilma parecerá uma marionete.
07:15:05  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/para-os-juizes-do-stf-e-hora-de-comedimento-redobrado
07:17:13  Por isso precisamos saber onde e quando podemos avançar. As elites políticas, aí incluem inclusive
a nós mesmos do mpf, não são tão republicanos assim.
07:29:09  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1747856-odebrecht-avanca-na-decisao-de-negociar-
delacao-para-executivos.shtml

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
01

:2
6



30/01/2021 Telegram Backup for

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/chat_72924018_p1.html 103/131

07:38:42 Roberson MPF  Pessoal, não esqueçam de trazer bermuda e tênis hj. Futebol confirmado com os assessores e
estagiários a noite. Na condomínio do Pai de Fabio e com direito a um churras após.
07:43:02  Precisa ser chuteiras? Não tenho chuteiras.
07:46:54 Roberson MPF  Pode ser um tênis CF. Se quiser te empresto uma tb
07:49:45 Jerusa  Meninas! Vamos tomar um vinho hoje, ja que nao vamos no futebol?
07:51:41  Grama artificial?
07:53:23 Roberson MPF  Estão convidadissimas para o futebol e churras também. E com todas essas corredoras, vão dar olé
nos marmanjos ainda
07:54:40  Se for no prédio do Fabio (onde tem a churrasqueira) é quadra de salão. Mas como é descoberta,
deixamos reservado uma grama sintética tb em caso de chuva
07:58:09  Ok
08:08:12 Laura Tessler  ���
08:10:51  Pessoal, a nova Portaria da PRPR sobre o horário de funcionamento das 9 às 19h se aplica à FT?
08:10:56 Orlando SP  Vcs marcaram na quarta só para impedir q o mais talentoso entrasse em campo.
08:12:49  Impossível! De qq forma, tem de ser conversado com a chefia da PRPR. Vou conversar se Deltan já
não o fez.
08:29:21 Laura Tessler  Valeu, Orlando!!
09:01:01  Se fossemos esperar o talentoso estar aqui, não teríamos prendido o PRC ainda.. Rsrsrs...
09:14:48 Jerusa  http://painel.blogfolha.uol.com.br/2016/03/09/por-saida-para-a-crise-parlamentares-pressionam-
dilma-para-convocar-conselho-com-os-tres-poderes/?cmpid=facefolha
09:17:10  http://www.oantagonista.com/posts/dilma-rousseff-e-o-ministro-lula
10:00:51 Andrey B Mendonça http://www.conjur.com.br/2016-mar-09/veja-moro-condenou-67-reus-17-sentencas-lava-jato
11:05:55 Deltan  Pode conversar, mas acho que não vale o trabalho. Se alguém procurar entre 9 e 10, é atendido lá
na frente. É como se fosse um gabinete. Temos liberdade de definir horário do gab.
11:15:43  Muito bom!! Resumo das sentenças por núcleo...
11:23:27  Caros, tem algumas posições contrárias a nós na PGR e isso pode repercutir no apoio à FT. Paulo e
eu vamos a BSB na quarta da semana que vem falar com conselheiros do CSMPF, na linha do que havíamos traçado há algum
tempo. Se tiverem sugestões, mandem.
11:31:39  Caros, amanhã teremos o pessoal de BSB aqui e faremos reunião com eles. Alguém tem assuntos
importantes para discutirmos em reunião, que já não tenhamos discutido ontem e hoje? Se houver, podemos fazer umar
reunião express hoje, presencial, ou virtual. Digam temas e me comprometo a buscar uma solução.
11:42:00  Lui vai trabalhar em casa uns dias e depois mandará minuta... Vcs ficaram assustando o menino
kkk
11:45:36 Jerusa  eu passei o material do cartel para ele. Falei que qualquer dúvida era para tirar com o Paulo.
hehehe
12:24:49 Paulo  Queridos responsáveis designados para cada acordo, mesmo os responsáveis pelos acordos de
Bsb, lembrem sempre de gravar na nossa pasta ft-procuradores os anexos e docs do acordo ok?
12:42:15  Pessoal das oitavas, indo no zaf
13:19:49 Orlando SP  Doutor Orlando, chegou representação urgente de corretora de câmbio HOYA, relacionada à
disponibilização de recursos em espécie da Odebrecht. Relação com a planilha apreendida no computador de Maria Lucia, contas
paralelas "carioquinha" e "paulistinha". É pela quebra do sigilo das operações de câmbio desta corretora. DPF Renata e Juizo
pediram urgência na análise. Estou fazendo
13:19:49  Coisa simples, bem simples concordando.
14:08:04 Paulo  http://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/sindicato-dos-advogados-de-sp-vai-pedir-
abertura-de-processo-contra-moro-no-cnj/
14:58:41 Laura Tessler  Caso alguém se interesse: foi impetrado no TRF4 o HC 5010691-77.2016.404.0000 e favor do
Lula, pedindo salvo conduta para que Lula não seja submetido a novas conduções coercitivas e também a anulação do
depoimento por ele prestado nessa condição em 04 de março último. Ainda não foi analisada a liminar. Determinada intimação
dos advogados de lula para que se manifestem sobre o interesse na medida.
15:01:32 Paulo  que bom... espero que seja julgado no mérito!
15:02:18  http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2016/03/moro-autorizou-escuta-
telefonica-de-joao-santana-e-da-mulher.html
15:02:30  quer aviso melhor de que o 9 tb foi grampeado?
15:38:31  http://www.brasil247.com/pt/247/maranhao247/220301/Dino-ao-247-%E2%80%98o-
g%C3%AAnio-do-fascismo-saiu-da-garrafa%E2%80%99.htm
15:39:01  O veículo dá uma conotação que não corresponde ao teor da entrevista. Entendi até que ele vê a
LJ como positiva.
15:54:27 Deltan  Caros, falei com Orlando e será instalada porta antimetais aqui no 8º andar, que já havia sido
adquirida para isso. Pode ter um efeito inibitório ou dissuasório
15:57:49  O 7º andar está ficando protno para os auditores. Tudo certo quanto à segurança. Falei com Leonel
e virão 4 ou 5. Para virem, precisamos que o material venha para cá, e a data tem que ser coordenada com o começo da
segurança no 7º andar. Quem do terremoto pode ver a vinda dos docs pra cá? Depois da decisão do caso Dantas, ABIN, será
que não era bom autorização explícita para a RF analisar? Por fim, Roberson, Leonel falou da possibilidade de análise dos emails
pela equipe de fiscalização de SP, no laboratório da RF, e que Vc pediria... tenho dúvidas quanto à conveniência de levar pra
equipe de fiscalização, mas se Leonel confia assino embaixo
15:58:01  Quem cuida da vinda dos docs? Quem na PF está vendo isso?
16:11:33 Januario Paludo  paulo, acho que a nota pode ser daquela forma e o acordo também. Claro que a nota não evita
explicações ou não podemos dá-las?
16:33:31 Paulo  ok Jan. A ideia é só falarmos oficialmente aquilo, sem prejuízo de falarmos em off caso algum
jornalista nos procure
16:58:47  http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/estilo/20030806/quanto-vale-aleijadinho/19847
18:27:34 Welter Prr  E o Zwi vai perder esse leilão ...
18:53:02 Laura Tessler  http://www.oantagonista.com/posts/exclusivo-cassio-conserino-denuncia-lula
18:54:10 Roberson MPF  Reunião com RICARDO PESSOA sobre omissões do acordo agendada para sexta-feira, 14:30. Peço
que indiquem todos os pontos
19:03:59 Andrey B Mendonça ele ta ocultando o Jaques Wagner
19:04:21  mas nao sei mto bem ao certo o q seria
19:06:24 Roberson MPF  Vale a pena indagar ele a respeito?
19:06:36  Ou esperar maior substrato para confronta-lo?
19:07:14 Andrey B Mendonça talvez melhor esperar Robinho
19:07:23  so para fins de inteligencia, caso ele resolva abrir o coracao!
19:07:39 Roberson MPF  ok!

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
01

:2
6



30/01/2021 Telegram Backup for

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/chat_72924018_p1.html 104/131

19:09:41 Paulo  não pergunta sobre foro não robinho
19:11:50 Roberson MPF  Beleuza
19:12:55 Paulo  sugestão de pauta TCU
19:12:56  Caros, sugestão de pauta: Nova Secretaria Belo Monte Rodovias Paraná Vitória 10.000 IT7, Arbor e
AJPP Inidoneidade
19:13:01  castor, vc pode participar? amanhã 14h
19:17:10 Welter Prr  Lula denunciado pelo MPSP. Acabei de ouvirno radio
19:21:24  http://m.estadao.com.br
19:24:34  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/promotoria-denuncia-lula-no-caso-do-triplex/

20:02:03 Deltan  
20:27:03  Agora na globonews , matéria sobre a denúncia do MPSP
20:27:03  A coletiva será amanhã às 15 horas .
20:27:59 Paulo  foi só o triplex. julio deve um almoço no zaf
20:28:44 Deltan  Eu ouvi almoço no Ponte Vecchio. E para todos
20:34:34 Julio Noronha  Hahahahaha
20:34:48  Quero ler a denúncia ainda...
20:45:24 Athayde  Parece q mandou organizacao criminosa tb
20:46:28 Deltan  Ultimamente é bom ver para crer rs
22:18:21  Diogo, como está a manifestação do caso xepa?
22:18:37  estou lendo aqui e adorando rs
22:24:54 Diogo  A manifestação sai amanhã
22:24:59  Já combinei com a renata
22:25:40  Adorabdo o caso xepa ou a denúncia do Cássio?
23:14:39 Deltan  impressionante o trabalho da pf... foram mto rápidos
23:14:54  não entendi
23:15:57 Paulo  Pessoal, 9:30 amanhã com o pessoal de Bsb
23:16:05 Deltan  adorando o caso xepa... abriu um mundo de possibilidades investigativas... se alguns da Ode
colaborarem, teremos muitas obras com propina...\\
23:23:46  tentem ir, pelo menos quem não quiser reclamar depois rs
23:24:16  prov vão querer falar da organ criminosa maior e talvez haja mais coisas para virem incluindo
Pelella rs
23:24:33  AA tarde há outras reuniões
23:31:02  Diogo, tem pedido de prisão preventiva so do pessoal da Ode ou dos cambistas? Temos que cuidar
para não ir na empolgação da PF e pedir prisão preventiva de quem não conseguiremos denunciar. Material está ótimo para
aprofundar...
23:38:29  Para descontrair depois de um dia heavy.
23:38:33  http://gshow.globo.com/tv/noticia/2016/03/chico-buarque-de-orlando-e-destaque-no-ta-no-
ar.html
23:41:46 Diogo  Tem pedido
23:41:58  Estamos conversando sobre isto
23:42:06  O Olívio dá pra denunciar
23:42:39  Mlat de Portugal fala que ele gerenciava a klienfeld em Portugal
23:43:24  Não vou poder ir na reunião com a pgr pq me comprometi com uma palestra com o alexandre
Ramalho, promotor marido da Silvia, Juiza
23:43:34  Devo chegar as 11 amanhã
23:51:10 Deltan  Shou. Tem que ver a outra conta que veio de Andorra

10 MAR 16

00:01:06 Diogo  Lá diz que a klienfeld pertence a ode
05:37:26  http://m.folha.uol.com.br/colunas/rogeriogentile/2016/03/1748247-impeachment-depende-da-
rua.shtml?mobile
07:40:48  Pensando livremente : a indicação do fato antecedente faz parte da denúncia. Assim, creio que não
há litispendencia. O que podemos dizer é que há indícios de diversos crimes antecedentes, os quais concorreram para a
lavagem. Um, da Bancoop e outro da Petrobras. Assim, há conexão e a competência Federal prevalece.
08:15:23 Orlando SP  Mas pensei q fosse isto desde o início, sem pensar livremente
08:16:21 Paulo  Orlando, tá na área? 9h30 ok com seu bff Pelella
08:20:45 Orlando SP  "bff" = bofe?
08:25:14 Paulo  Ih rpz nao se comprometa...
08:30:12 Orlando SP  Vc q o está comprometendo
09:05:52 Welter Prr  Esse povo ta faceirinho

09:19:47 Andrey B Mendonça 
09:20:05  Texto sobre maos limpas
12:25:03 Laura Tessler  Fomeeeee!!!! Desce aí povo!!!
12:25:08 Jerusa  Julio Robinho Vamos almocar?
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13:42:20 Deltan  Jânio está surtando http://pgr.clipclipping.com.br/coluna/ler/noticia/5216446/cliente/19
14:06:25 Paulo  Caros, quem tem casos a tratar com os americanos? Eu e Deltan vamos lá nos dias 6 e 7.

15:13:37 Diogo  
15:13:53  #lulavalealuta#
15:14:00  $$$
15:20:17  http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2016/03/10/se-ficar-ministro-da-justica-
wellington-cesar-perde-r-21-mil-de-salario/
15:20:30  como pode um membro do MP BA ganha R$ 50 mil por mês?
17:34:21 Paulo  TCU: 1. Vão começar a julgar inidoneidades em breve, especialmente após a decisão do STF
impedindo-os de acompanhar os acordos do TCU. 2. Liberei-os em relação a declarar inidôneas as empresas que não têm
acordo. Mesmo em relação às empresas que estão sob negociação. Ou seja, não precisam suspender ou delongar nenhum
processo por conta de negociação, nossa ou da CGU. 3. De qq forma, antes de pedir a declaração de inidoneidade, vão entrar
em contato conosco com um prazo para manifestação de nossa parte. Se houver possível penalidade contra colaboradora,
poderemos fazer uma fundamentação alegando a importância da colaboração para a investigação e sugerindo a não aplicação
de penalidades. Só o plenário poderá resolver esse ponto. 4. Não proporão penalidade contra colaboradora a partir de provas
apresentadas por ela própria em colaboração. Mas poderão usar outras provas para penalizar pelos mesmos fatos revelados na
colaboração.
17:36:58 Athayde  2- acho otimo. Da ate para trabalhar lapso temporal de inidoneidade nas eventuais leniencias
futuras
19:12:34 Julio Noronha  http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/03/justica-da-suica-valida-documentos-contra-
odebrecht-na-lava-jato.html
19:18:29 Deltan  A denúncia narra obtenção de vantagens pela OAS e Léo Pinheiro em estelionato contra os
cooperados, cf segue, exemplificativamente: Consta do anexo procedimento investigatório criminal que, no dia 25 de julho de
2011, por volta de 19 horas, nesta comarca, VAGNER DE CASTRO, IVONE MARIA DA SILVA e LETÍCIA ACHUR ANTONIO, agindo
previamente conluiados e absolutamente mancomunados com JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO, “Léo Pinheiro”, LUIGI PETTI,
FÁBIO HORI YONAMINE e TELMO TONOLLI, obtiveram para eles, vantagem ilícita, em prejuízo dos cooperados do
empreendimento Liberty Boulevard, que foram induzidos em erro, através do artifício consistente em fraudar assembleia de
transmissão de transferências e obrigações imobiliárias para a OAS Empreendimentos S/A a fim de ratificar Termo de Acordo
para Finalização da Construção do Residencial Liberty Boulevard com Extinção da Seccional Liberty Boulevard e Transferência de
Direitos e Obrigações para OAS Empreendimentos S/A, além da cobrança indevida de taxa de eliminação e demissão em
detrimento dos cooperados, consoante termo de fls. 2719/2731, firmado em 07 de abril de 2011, nesta comarca com respectivo
aditivo firmado em 17 de junho de 2011.
19:19:58  Vantagens significativas da OAS: Consta do anexo procedimento investigatório criminal que JOSÉ
ALDEMÁRIO PINHEIRO, “Léo Pinheiro”, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI e FÁBIO HORI YONAMINE agindo previamente
mancomunados obtiveram vantagem ilícita em prejuízo alheio de 144 ex-cooperados, responsáveis pelas unidades autônomas,
induzindo-os em erro, sob a promessa de construção da Torre A no residencial Liberty Boulevard, mediante artíficio, não o
fizeram gerando o prejuízo global de, aproximadamente, R$ 10.656.000,00 (dez milhões seiscentos e cinquenta e seis mil reais)
conforme será, oportunamente, aferido pericialmente.
19:33:44  Sempre as mesmas pessoas... a Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo - BANCOOP
foi idealizada por Ricardo Berzoini e constituída em 18 de junho de 1.996
19:40:18  A denúncia diz que a transferência BANCOOP-OAS violou regras em detrimento dos cooperados e
foi benéfica para a OAS, e que isso beneficiou Lula, mas não há perícia ou análise mais detida sobre esse benefício da
transferência em prol da OAS (ao menos não vi nada até agora... parece ser um pont fraco da den)
19:41:26  Falam de falhas e fraudes em assembleias, mas não provaram, a meu ver, lucro gerado (e que
cobranças supostamente indevidas não decorreram de fraudes anteriores da bancoop)
19:46:27  Lula - ler 2 páginas no item 8- Da conduta especificada de cada denunciado...
19:47:58  ummmmm... item 9- "Da cegueira deliberada e da falsidade ideológica" de Lula...
19:48:20  "O Ex-Presidente da República, deliberadamente, ignorou a origem delituosa dos valores
empregados no condomínio Sólaris e que lhe geraram um benefício patrimonial em detrimento da construção de Torres de pelo
menos quatro empreendimentos, conforme já exaustivamente consignado em tópico próprio; em detrimento de centenas de
centenas de estelionatos produzidos pela OAS Empreendimentos em conluio com representantes da BANCOOP, em
empreendimentos transferidos ilegalmente."
19:48:41  "A teoria da cegueira deliberada, seguindo-se seus níveis de incidência, equipara a alta
desconfiança ao conhecimento abrindo caminho ao dolo e a assunção do risco do crime de lavagem de dinheiro. Determina-se a
informação sobre os fatos que estavam sob sua esfera de volição. Ora, é impossível não estar na esfera de conhecimento a
cessão de um triplex para si e sua família. Essa teoria foi aplicada irrestritamente pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal
470, conhecida por “Mensalão”"
19:52:55  Item 12 sobre crime antecedente... p. 94 de 102. fala em avalanche de crimes antecedentes:
falsidades e estelionatos
19:54:10 Diogo  Vergonha alheia %%
19:57:10 Deltan  Caramba... não sei se vai ser recebida. Tese parece ser, em leitura muito rápida: OAS praticou
inúmeros estelionatos com cobranças indevidas ao assumir empreendimentos, e várias assembléias fraudadas; isso gerou
recursos cobrados indevidamente (não vi base consistente que quantificasse isso, mas pode haver); Vaccari, ex-gerente da
Bancoop, era próximo a Lula; Lula recebeu o apartamento (não há prova de que não pagou); há inúmeras provas,
especialmente testemunhais, de que ele era o dono e de que ocultou a propriedade; Lula agiu com cegueira deliberada ao
ocultar o apartamento que é fruto de vantagens criminosas. Não fala o porquê o Lula foi beneficiado, ou seja, o que a OAS
ganhou com isso. Não vi (mas pode haver, fiz leitura dinâmica) crimes antecedentes posteriores à lei de lavagem.
20:00:44  Se for rejeitada a denúncia e a prisão, e depois recebida denúncia aqui, Lula falará que era o
mesmo fato e que Moro recebeu por perseguição
20:11:34 Diogo  Crime posterior eh falsidade ideológica na declaração do ir em 2015

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
01

:2
6



30/01/2021 Telegram Backup for

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/chat_72924018_p1.html 106/131

20:11:38  Tá lá
20:13:14 Deltan  Caros, dos 21 denunciados no STF, quantos são deputados e quantos senadores? Podemos
divuglar? Ou quantos são parlamentares federais? Pergunto para frisar os resultados da PGR nas entrevistas de 2 anos da LJ,
diante da impressão equivocada de que não se produziram coisas contra pessoas com foro... Minha ideia é lançar luz positiva,
se não houver oposição. Com Delcídio, temos denúncias contra PP, PT e PMDB aí, o que é ótimo.
20:13:29  grupo errado
20:57:28 Laura Tessler  Pontos positivos da denúncia: I) o fato de o cara ter pedido a prisão do Lula mostra que somos
comedidos ao pedir apenas a condução coercitiva; II) vão esquecer da gente por um tempo
20:57:38 Jerusa  http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/dilma-convida-lula-para-casa-civil-jaques-
wagner-pode-ir-para-justica.html?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=O%20Globo
21:14:31 Deltan  Caros, sugiro todos aqui assinarmos todos os acordos que virão para assinatura conjunta com a
PGR. Isso dá força, legitimidade e nos protege, mesmo em face de questionamentos.
21:33:11 Welter Prr  A denúncia está bem ruinzinha mesmo. Nem os estelionatos da para entender. A lavagem nem se
fala.
21:39:52  Mas acho que vai ser recebida. Mais difícil contra a Marisa e o filho. Fiz uma leitura rápida, mas se
contra o LuLa tá ruim, contra eles tá bem pior.
21:40:28  Aliás, a prova do Lulinha virá com o compartilhamento das provas a FT vai passar...
21:52:50 Athayde  http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/sigmaringa-seixas-ha-uma-disputa-para-ver-
quem-prende-o-lula-antes.html
22:07:38 Isabel Grobba  Dessa vez se superaram! De chorar!
22:19:43  http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/03/o-pedido-de-prisao-de-lula-atrapalha-lava-
jato.html
22:39:52  O pedido de prisão já está virando piada. Não sei se essa lambança do mpsp não vai respingar em
nós. Creio que talvez fosse bom que essa denúncia fosse rejeitada e a juíza se manifestasse pela incompetência.
22:41:00  Alguma coisa precisamos fazer para não passarmos por incompetentes junto com eles.
22:50:53 Diogo  Será q não foi de propósito esta denúncia ridícula pra melar tudo?
22:51:11  Não eh possível que os caras estejam falando sério
22:53:09 Deltan  Caros, pai do Rubens, assessor de comunicação, faleceu. Infarto.
22:53:42 Athayde  Foda
22:53:45  Coitado

22:56:32  

22:56:47  
23:02:36  http://click.uol.com.br/?rf=homec-manchete-topo-modulo1&pos=mod-
1;topo&u=http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1748666-dilma-diz-que-lula-pode-escolher-ministerio-e-ele-pediu-
prazo-ate-segunda.shtml
23:02:52 Paulo  Veja o horário do velório
23:28:51 Roberson MPF  Clara Ant sendo entrevistada na GloboNews

11 MAR 16

00:19:51 Deltan  
00:29:07  Passei os olhos sobre a denúncia. É muito confusa, extremamente desorganizada, pessimamente
escrita, juridicamente frágil e esteticamente horrorosa. Depois de descreverem, mal e confusamente, crimes específicos, nas p.
3-50, na p. 51 é que iniciam a “contextualização”, ou seja, deixaram o início no meio da denúncia. Em relação a Lula, que só
aparece na p. 49 do arquivo de 102 páginas, dizem que tentou ocultar a propriedade do apto. do Ed. Solaris e que fez
declaração falsa À RECEITA FEDERAL, na declaração de IR. Crime federal! Dizem que Lula tinha “ligação visceral” com a
Bancoop, porque “vociferava” que ela era um modelo habitacional ideal (p. 52). Citam algumas vezes a reforma do apto. paga
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pela OAS, que eles disseram na coletiva que seria objeto apenas da investigação da Lava Jato. Referem-se a provas obtidas na
Lava Jato, que dizem que serão compartilhadas. Quanto à lavagem, dizem que Lula agiu com cegueira deliberada, porque quis
ignorar a origem ilícita do dinheiro usado no edifício e recebeu o apto. sem o pagar, mas não demonstram por que Lula deveria
saber dessa alegada origem ilícita. Dizem que era “impossível ele não saber” dos problemas do condomínio e da Bancoop, mas
ficam em especulações. Como recebeu de graça o apto., lavou dinheiro. Em outras palavras, Lula não teve participação
nenhuma nos supostos crimes antecedentes. Foi denunciado por lavagem por haver recebido um apto. sem o pagar, segundo a
denúncia. Sobre a prisão, fundamentam no cometimento do próprio crime, em que Lula teria “inflamado” a população ao dar
entrevista coletiva, ao tentar impedir o trabalho do MPSP por formular requerimentos ao CNMP etc. (isto é, por exercer sua
própria defesa), em que desrespeitou as instituições, no vídeo gravado por Jandira Feghali (em que manda porem o processo no
c*), em conveniência da instrução (porque Lula tenta se pôr “acima da lei”), em que ele tentaria mobilizar pessoas contra as
instituições. Citam manifestações populares a favor de Lula e a visita de Dilma. Uma tragédia. Impressionante a temeridade
profissional e o açodamento desses colegas.
01:01:10  Peço permissão aos colegas para falar francamente. Não terá sido a primeira vez que externo
opinião jurídica contra os absurdos do MPSP. Naquele caso da denúncia por lavagem de dinheiro contra dirigentes da IURD,
escrevi artigo procurando mostrar os erros deles quando à competência. http://www.conjur.com.br/2009-set-16/lavagem-
dinheiro-transnacional-crime-competencia-federal No episódio de hoje, gostaria de ficar quieto e nada dizer. Mas não pude me
dar o conforto de não ter opinião numa situação destas. Sou professor de processo penal desde 1999, função que acumulo
legalmente e exerço com gosto. Não tenho livro meu, mas modestamente escrevo artigos e capítulos sempre que posso, como
vcs sabem. Nunca deixei de criticar o que acho errado nem de elogiar o que vejo como certo. Meu blog está há uns seis anos no
ar, chegará em breve a um milhão de visualizações e nele sempre critiquei abusos hipergarantistas, sejam eles praticados por
conciliadores ou ministros do STF. Preciso manter a coerência, sob pena de perder credibilidade na academia e entre meus
alunos e ex-alunos que insistentemente me pediram opinião pública, como sempre fiz. E como não sou da Lava Jato e não
conduzo qualquer apuração relacionada ao ex-presidente, não vejo nenhum impedimento em fazer minha avaliação (sutil,
singela e isolada) sobre a peça. Quando falo em sala de aula não deixo de ser membro do MPF, mas todo professor tem
liberdade de cátedra. A coisa é tão absurda e escancarada que vários membros do MP de todo o Brasil estão publicamente
atacando essa sandice nas redes sociais. Silenciar diante de um absurdo desse tamanho é compactuar com um modelo de MP
fadado ao opróbrio e ao desdém. Estou com vergonha.

01:02:13  
05:33:37  http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2016/03/10/ate-lider-tucano-critica-pedido-de-prisao-
de-lula/
05:48:10  http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/03/sarney-aconselha-lula-nao-aceitar-
ministerio.html
06:12:59 Jerusa  Teoria da conspiração: foi tudo tão mal feito q ja começo a achar que foi tudo combinado para
melar o trabalho.
06:33:05 Orlando SP  Vai sobrar para nós. Soltaria em off para todos os jornalistas o "tremendo mal estar que a
denúncia e sobretudo a prisão causou nos integrantes da FT, tendo alguns a qualificado de irresponsável". É pesado, mas é a
verdade. Diria mais ainda, mas deixo esta primeira parte parava avaliação de vcs.
06:46:50  Já que é off, eu enfatizaria o cuidado que a lava-jato tem na condução das investigações, sem
açodamento, mas segura e sem se intimidar. E que a Lava-jato manterá a serenidade neste momento, pois, como demonstrou
os trabalhos da 24 fase, encerrados em menos de 5 horas, há necessidade de, a par da prosseguirmos na busca de provas dos
crimes investigados, ter em conta a segurança e ordem pública.
06:56:18  Aliás, o nível de nossas manifestações vai ter que ser muito alto, pois o pessoal olhará tudo com
lupa.
07:08:57 Januario Paludo  Acho que temos que manter nosso silêncio.
07:09:49  Se a denúncia for rejeitada, o foco se volta contra nós um pouco mais forte.
07:26:58  Sinceramente, apesar da solidariedade que podemos ter em relação a colegas, que auxiliaram a
investigação, os caras há muito tempo estão complicando o nosso trabalho. Se houver necessidade de nós distanciamos deles
para evitar os respingos, devemos fazer isso. A operação já se enfraqueceu, mesmo que momentaneamente, com a condução.
Se isso nos enfraquecer - coisa que não está ainda acontecendo - a nossa obrigação é salvar a nossa investigação.
07:28:16  http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/cassio-conserino-quer-ele-mesmo-cumprir-o-
mandado-de-prisao-de-lula.html?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=compartilhar
07:28:49  Olha aí o perigo de querer usar colete da polícia.
07:29:49 Jerusa  Pqp!
07:39:55 Januario Paludo  Vixe. Internem ele.
07:42:44  http://m.politica.estadao.com.br/noticias/geral,atravessaram-o-samba,10000020649
07:43:30 Januario Paludo  http://www.imprensaviva.com/2016/03/lula-prometeu-dilma-que-vai-
devolver.html#.VuHV7ep4YVk.whatsapp
09:22:24  http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/03/forca-tarefa-da-lava-jato-esta-indignada-
com-o-pedido-de-prisao-contra-lula.html
09:22:37  Alguém falou com a época?
09:31:51 Paulo  Vlad está soltando a língua
09:32:35  Twitter Facebook etc
09:41:05  Galvão. Há pessoal da Andrade aqui. É com você?
09:41:26 Paulo  Sim, 10h
09:41:41  Já chegaram.
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10:43:35 Diogo  
10:43:57  eu falei
10:44:05  mas nao disse nada disso
10:44:46  e nao foi com este cara
10:44:56  foi com o diego scosteguy
11:01:41 Deltan  Alguém falou isso pro correio brasiliense?
11:01:49  "Corrida da preventiva/ Os integrantes da força-tarefa da Lava-Jato não engoliram o pedido de
prisão preventiva de Lula pelo Ministério Público de São Paulo: “Pô, foram na frente da gente”, reagiu um procurador. "
11:03:12 Jerusa  na rede membros, ontem, algum colega escreveu: "largaram na frente". Não lembro quem foi.
11:05:04 Diogo  nao falei com correio.
11:05:13 Deltan  Mas falam da força tarefa. Zero hora e outro também falou que falamos com a imprensa. Em
situações como essa, não dá para falar sem ajustar se falaremos e o teor do que falaremos, mesmo em off, com o grupo
responsável (terremoto) e sem refletirmos conjuntamente
11:05:40  Acredito que estão chutando, mas precisamos ter certeza para poder reclamar
11:11:09  É preciso deixar claro para todos nós que não devemos falar com jornalistas, postar em redes
sociais, ou sequer falar na rede ou na brigada, sobre o assunto Lula, a menos que tenhamos decidido isso após ponderações do
grupo.
11:29:00 Orlando SP  Evidente q querem notícia, mesmo pq ninguém pensa assim aqui. Pode reclamar, desmentir. Iria
até mais longe, diria q a coercitiva era necessária, mas deixaríamos a eventual prisão para a confirmação da sentença em
segundo grau, se for o caso
11:42:24 Deltan  Está repercutindo que teríamos criticado. Será que não fazemos nota de uma frase dizendo que
não nos manifestamos, nem vamos nos manifestar na imprensa sobre a atuação do MPSP?
11:42:51  Essa repercussão de que criticamos não soa bem
11:50:21  Não vamos falar nada. Sem defensivismo.
11:50:55  Se falar, vai passar por estar endossando o que eles fizeram.
12:11:42 Welter Prr  So para constar, nao fui eu quem falou com a Zhora e criticou a atuacao do mpsp
12:36:46 Orlando SP  Tb ficaria calado.
12:39:16 Paulo  http://g1.globo.com/politica/blog/matheus-leitao/post/conselho-de-direitos-humanos-vai-apurar-
ilegalidades-em-conducoes-coercitivas.html
13:30:30 Deltan  Caros, o que o CF falou é sério. Se cada um fala o que quer, não temos uma política de
comunicação. Nossa força está na união de todos nós. Se saímos de um script discutido e definido, perdemos força.
13:31:40 Jerusa  http://www.oantagonista.com/posts/a-mais-alta-conta-de-lula
13:33:15 Deltan  http://blogdofred.blogfolha.uol.com.br/2016/03/11/pedido-de-prisao-tem-criticas-ate-na-lava-
jato/
13:44:27  Mandei msg ao Rubens em nome de todos
14:02:53 Januario Paludo  CArlos e Deltan. Esse negocio plantado de que criticamos o mp de Sp tem que ser neutralizado ou
pode virar um tiroteio. Lembro que eles foram os primeiros a divulgar nota em nosso apoio na sexta.
14:06:00 Welter Prr  Colegas Alguns sindicatos representaram contra o Moro por abuso de autoridade. Foi distribuindo
para a Ana Luiza. Conversei com ela e a decisao sai segunda.
14:06:35 Januario Paludo  ���
14:08:45 Jerusa  talvez alguém que tenha mais contato com os pormotores possa ligar para falar que essas criticas
não partiram da FT
14:10:19 Andrey B Mendonça Pessoal, mudando de assunto: só vi hoje que o andré de souza, que é investigado por vocês, é
mencionado no Termo 3 da carioca. Vcs estavam a par? A carioca pagou para ele no exerior. Na epoca que tomei o depoimento
nao sabia quem era esse rapaz e só vi hoje.
14:10:37  233088.pdf
14:10:39  caso nao tenham o termo
14:12:10 Welter Prr  Melhor que ela fica preventa p as proximas...
14:20:25 Andrey B Mendonça Algumas críticas tem sido do grupo de Brasilia. Talvez estejam colocando vcs no meio
14:32:14 Januario Paludo  Oi Andrei. O caso do Fi-fgts agora está com a Jerusa. Vcs não tem as datas das transferências para
a conta? Abs
14:34:09 Andrey B Mendonça foi em 2014
14:34:18  ta no final do depoimento. Inclusive, consta a conta.
14:34:37  Valeria falar com o stefan sobre isso.
14:34:43  nao sei se ele está a par disso.
14:36:55  Ainda acho que não devemos falar nada, pois pior que deixá-los expostos (que eles fizeram por
merecer), é permitir que lancem um argumento que endossamos o pedido de prisão. Tudo bem ser solidário, mas não a custa
da LJ, ainda mais com quem tem sido desleal conosco.
14:40:13 Januario Paludo  Só não quero que a coisa cresça, por que aí a imprensa está mentindo. Já liguei para o Blat e disse
que não temos nada com isso. Acho que por ora é suficiente, mas tem que ficar de olho.
14:42:37  Alguma novidade da joia da coroa?
14:43:38  Nem sempre está mentindo, pois infelizmente houve conversas em off nossas com jornalistas.
Além disso, o Vladimir está falando, e não tem volta nem maneira de desmentir.
14:43:43  Vou ver.
15:01:59 Paulo  Garoto, recebemos sim. O Miller quase ia desmembrando para o Rio esse tema, daí pedimos para
segurar.
15:05:58  http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/mp-versus-mp.html
15:42:04 Julio Noronha  Prezados, na próxima semana, teremos as seguintes audiências, com a seguinte divisão: 01 –
14/março – segunda-feira: a) 09:30 – 5061578-51.2015.4.04.7000 (BUMLAI) – 05 Testemunhas de defesa – DIOGO; b) 14:00
– 5061578-51.2015.4.04.7000 (BUMLAI) – 04 Testemunhas de defesa – DIOGO; 02 – 16/março – quarta-feira: a) 14:00 –
5061578-51.2015.4.04.7000 (BUMLAI) – 02 Testemunhas de defesa – DIOGO; 03 – 18/março – sexta-feira: a) 14:00 –
5061578-51.2015.4.04.7000 (BUMLAI) – 08 Testemunhas de defesa – DIOGO;
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15:42:11  
15:50:08 Januario Paludo  Carlos. Já está no eproc eproc 5010119 73.2016.4.04.7000
15:50:22  Em sigilo 5.
15:56:49  Caro. A PF deve juntar relatório preliminar sobre os bens encontrados em depósito no Banco do
Brasil. Creio que o melhor é levantar o sigilo dessa medida.
16:17:54 Diogo  queridos, venham assinar a aia da ODE
16:26:23 Welter Prr  Bota meu nome!
16:37:43 Laura Tessler  Julio, Robinho, Jerusa, Athayde, a Maíria me avisou de uma intimação por telefone urgente nos
autos 5010119-73.2016.4.04.7000. Abri e vi que é de vcs...vejam aí
17:21:28 Deltan  Alguém pede pra CF ver msg que mandei
18:02:18 Roberson MPF  Os/as Promotores de Justiça, Procuradores/as da República e Procuradores/as do Trabalho abaixo
nominados/as, integrantes do Ministério Público brasileiro, imbuídos da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
direitos fundamentais, individuais e coletivos, previstos na Constituição Federal de 1988, vêm a público externar sua profunda
preocupação com a dimensão de acontecimentos recentes na quadra política brasileira, e que, na impressão dos/as
subscritores/as, merecem uma reflexão crítica, para que não retrocedamos em conquistas obtidas após anos de ditadura, com
perseguições políticas, sequestros, desaparecimentos, torturas e mortes. 1. É ponto incontroverso que a corrupção é deletéria
para o processo de desenvolvimento político, social, econômico e jurídico de nosso país, e todos os participantes de cadeias
criminosas engendradas para a apropriação e dilapidação do patrimônio público, aí incluídos agentes públicos e privados, devem
ser criteriosamente investigados, legalmente processados e, comprovada sua culpa, responsabilizados. 2. Mostra-se
fundamental que as instituições que compõem o sistema de justiça não compactuem com práticas abusivas travestidas de
legalidade, próprias de regimes autoritários, especialmente em um momento em que a institucionalidade democrática parece
ter suas bases abaladas por uma polarização política agressiva, alimentada por parte das forças insatisfeitas com a condução do
país nos últimos tempos, as quais, presentes tanto no âmbito político quanto em órgãos estatais e na mídia, optam por
posturas sem legitimidade na soberania popular para fazer prevalecer sua vontade. 3. A banalização da prisão preventiva -
aplicada, no mais das vezes, sem qualquer natureza cautelar - e de outras medidas de restrição da liberdade vai de encontro a
princípios caros ao Estado Democrático de Direito. Em primeiro lugar, porque o indivíduo a quem se imputa crime somente pode
ser preso para cumprir pena após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (CF, art. 5º, LVII). Em segundo, porque
a prisão preventiva somente pode ser decretada nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de
violação ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV). 4. Operações midiáticas e espetaculares, muitas vezes baseadas no
vazamento seletivo de dados sigilosos de investigações em andamento, podem revelar a relação obscura entre autoridades
estatais e imprensa. Afora isso, a cobertura televisiva do cumprimento de mandados de prisão, de busca e apreensão e de
condução coercitiva – também utilizada indiscriminada e abusivamente, ao arrepio do art. 260 do Código de Processo Penal –
redunda em pré-julgamento de investigados, além de violar seus direitos à intimidade, à privacidade e à imagem, também de
matriz constitucional (CF, art. 5º, X). Não se trata de proteger possíveis criminosos da ação estatal, mas de respeitar as
liberdades que foram duramente conquistadas para a consolidação de um Estado Democrático de Direito. 5. A história já
demonstrou que o recrudescimento do direito penal e a relativização de garantias não previnem o cometimento de crimes.
Basta notar que já somos o quarto país que mais encarcera no mundo, com mais de 600 mil presos, com índices de
criminalidade que teimam em subir, ano após ano. É certo também que a esmagadora maioria dos atingidos pelo sistema penal
ainda é proveniente das classes mais desfavorecidas da sociedade, as quais sofrerão, ainda mais, os efeitos perversos do
desrespeito ao sistema de garantias fundamentais. 6. Neste contexto de risco à democracia, deve-se ser intransigente com a
preservação das conquistas alcançadas, a fim de buscarmos a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Em suma,
como instituição incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, o Ministério Público brasileiro não há de compactuar com medidas contrárias a esses valores, independentemente
de quem sejam seus destinatários, públicos ou anônimos, integrantes de quaisquer organizações, segment
18:02:19  os econômicos e partidos políticos. Adriane Reis de Araújo – MPT Afonso Henrique de Miranda
Teixeira - MPMG Afrânio Silva Jardim – MPRJ (Procurador de Justiça aposentado) Alexander Martins Matias - MPSP Antonio
Alberto Machado – MPSP Antonio Visconti – MPSP (Procurador de Justiça aposentado) Arthur Pinto Filho - MPSP Aurélio Virgílio
Veiga Rios - MPF Bettina Estanislau Guedes – MPPE Cristiane de Gusmão Medeiros - MPPE Daniela Maria Ferreira Brasileiro -
MPPE Daniel Serra Azul Guimarães – MPSP Domingos Sávio Dresh da Silveira - MPF Eduardo Dias de Souza Ferreira - MPSP
Eduardo Maciel Crespilho – MPSP Eugênia Augusta Gonzaga – MPF Eumir Ducler Ramalho - MPGO Fabiano Holz Beserra - MPT
Fernanda Peixoto Cassiano – MPSP Francisco Sales de Albuquerque – MPPE Gilson Roberto Barbosa - MPPE Gustavo Roberto
Costa – MPSP Helio José de Carvalho Xavier – MPPE Inês do Amaral Buschel – MPSP Jackson Zilio - MPPR Janaína Pagan - MPRJ
João Porto Silvério Júnior – MPGO José Roberto Antonini – MPSP (Procurador de Justiça aposentado) Júlia Silva Jardim - MPRJ
Júlio José Araújo Junior – MPF Jecqueline Guilherme Aymar – MPPE João Bosco Araújo Junior - MPF José Godoy Bezerra de
Souza – MPF Laís Coelho Teixeira Cavalcanti - MPPE Luciano Mariz Maia - MPF Maísa Melo – MPPE Marcelo Pedroso Goulart –
MPSP Márcio Soares Berclaz - MPPR Margaret Matos de Carvalho - MPT Maria Ivana Botelho Vieira da Silva – MPPE Maria Izabel
do Amaral Sampaio Castro – MPSP Nívia Mônica Silva - MPMG Osório Silva Barbosa Sobrinho – MPF Paulo Busato - MPPR Paulo
Gilberto Cogos Leiva - MPF Plínio Antonio Britto Gentil - MPSP Raphael Luis Pereira Bevilaqua – MPF Renan Bernardi Kalil – MPT
Renan Severo Teixeira da Cunha – MPSP Roberto Brayner Sampaio - MPPE Rômulo de Andrade Moreira – MPBA Sérgio de Abritta
- MPMG Silvia Amélia de Oliveira - MPPE Sueli Riviera – MPSP Thiago Alves de Oliveira - MPSP Thiago Rodrigues Cardin - MPSP
Tiago Joffily – MPRJ Tadeu Salgado Ivahy Badaró – MPSP Taís Vasconcelos Sepulveda - MPSP Westei Conde Y Martin Junior -
MPPE
18:34:28 Welter Prr  Vi também. Achei ruim, até porque se a moda pega, autoriza outras manifestações.
18:43:04 Diogo  famoso fogo amigo do cf
18:47:58  E se deixarmos o assunto escalar, seremos prejudicado
18:58:48  Na verdade, a nota é mais contra as prisões preventivas em geral, como as da Lava Jato, do que
propriamente sobre o caso Lula. Advogados vão usar isso pra enfraquecer a Lava Jato. E tome textão com mimimi lá no
Conjur....
18:59:35  Texto da Monique Cheker
19:48:29 Paulo  233454.mp4
19:48:31  quase-renúncia
19:49:16  233456.jpg
19:49:21  e a laura prendeu o joel santana
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19:53:08 Jerusa  !!!!
19:58:13 Laura Tessler  kkkkkk
20:16:09 Paulo  http://www.istoe.com.br/reportagens/448517_O+BILHETE+QUE+LIGA+O+DOLEIRO+A+DILMA
20:16:15  pelella perguntou sobre isso ontem
20:17:06  o bilhete é a principal revelação do livro de tuma, escrito em parceria com a meire
20:17:52  http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/03/pf-encontra-cofre-da-familia-de-lula.html
20:21:11 Paulo  mais uma bomba acima da istoe
20:21:14  leiam
20:23:46  Tentativa de criar o foro no começo da investigação.
20:24:02 Paulo  leia tudo
20:29:30  Pura merda. Nada concreto. Só fofoca.
20:34:19 Januario Paludo  Também achei.
20:35:33 Paulo  Sim... Mas foi a Meire quem passou. Não tem potencial de multiplicar a moeda?
20:36:10  E esse documento. Vamos aprender. E vamos fazer o que tínhamos que ter feito a muito tempo
atrás.
20:39:04  http://m.politica.estadao.com.br/noticias/geral,pesquisa-aponta-que-55-nao-veem-exagero-da-
lava-jato,10000020771
21:08:21 Julio Noronha  http://www.an.gov.br/crapp_site/
21:08:46  Falta o acervo de um presidente... Adivinhem de quem?
21:11:47  Acervo do Sarney: "acervo foi acumulado durante o exercício da presidência, constituído de
presentes de chefes de estado a cidadãos comum."
21:12:32  Ainda irá render essa definição daquilo que é ou não privado...
21:12:52 Athayde  Vai mesmo
21:29:40 Andrey B Mendonça O livro Assassinato de Reputações II, cujo fio condutor é a trajetória da contadora Meire Poza, a
ligação com Youssef e sua atuação como informante da PF, traz outra revelação importante. Por intrigante. Segundo Meire, a
Lava Jato poderia ter sido deflagrada dois anos antes, em 2012, quando ela se dirigiu pessoalmente à sede da PF em São Paulo
e se dispôs a colaborar com informações sobre o esquema operado por Alberto Youssef. Quem a recebeu foi o delegado Otávio
Margonari Russo, lotado na Lapa de Baixo, bairro da zona oeste de São Paulo. Ela diz ter levado tudo o que tinha de indícios de
Youssef associados ao PT. 7Capa_Dilma.jpg Dinheiro: Para Meire Poza, contadora do doleiro, anotação significa pagamento à
Dilma O delegado prometeu investigar, mas não tomou seu depoimento. Duas semanas depois, quando Meire telefonou
cobrando uma posição, o delegado, de acordo com a contadora, primeiro disse não se lembrar dela. Depois, recomendou a
Meire que não ligasse mais. “Se eu estiver precisando de alguma coisa, quem liga pra você sou eu”. A ligação nunca veio. Em
26 de maio de 2014, Meire relatou esse episódio em reunião com as estrelas da promotoria da Lava Jato: Deltan Dallagnol,
Andrey Borges, Carlos Fernando e Roberson Pozzebon. Também participaram do encontro Márcio Anselmo, com quem Meire
costumava conversar pelo whatsapp, e Rodrigo Prado. “Minha história começou em março de 2012, quando denunciei Alberto
Youssef à Polícia Federal de São Paulo e não aconteceu nada”, disse. Silêncio sepulcral. O primeiro a falar teria sido Dallagnol.
“Como assim? Você sabia disso, Márcio?”. Ao que o delegado respondeu: “É, eu sabia. Ela esteve lá com um colega nosso, mas,
putz, ele estava cheio de trabalho e não levou isso pra frente”. Anselmo foi procurado por ISTOÉ desde a terça-feira 8, mas não
retornou até o fechamento desta edição. A reportagem também tentou uma audiência com a direção da PF em Brasília para
tratar do tema. Sem sucesso. Numa conversa mantida em Curitiba com o agente Prado, com o qual mantinha uma relação
próxima, Meire ouviu do próprio policial que, em sua avaliação, Otávio Russo, ao não investigar a denúncia formulada por ela
em 2012, havia incorrido num crime: o de prevaricação.

23:18:22 Paulo  

12 MAR 16

02:21:01 Deltan  Pensem num imbecil que veio pra casa e esqueceu a chave de casa na proc (e Fernanda dormindo
não atende) rs. Paulo empurra a piriguete pro lado que se eu não achar a chave vou dormir aí do seu ladinho
06:19:29  Frila O alto escalão da Lava Jato brinca: “Proporemos ao João Santana que ele cuide da imagem da
Operação em troca da redução de pena”.
06:28:51  Fofoca do painel da folha. Acho que a invenção em nosso nome está passando dos limites.
07:54:56  http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/03/11/o-que-um-presidente-pode-levar-
dos-palacios-quando-seu-mandato-termina.htm
12:18:55 Paulo  Pessoal estamos indo almoçar 13h30 com os primos Jerusa e Miron e o colega Paulo José de Bsb.
Alguém anima acompanhar?
12:22:49 Laura Tessler  Eu topo! Onde?
12:37:39  234099.mp3
12:50:38  http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/03/fase-decisiva-da-lava-jato.html

12:52:05  
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12:52:45 Paulo  encontramos no bar do victor ok? 13h30 estamos lá!
12:54:03 Laura Tessler  �
12:54:55 Paulo  "Quatro procuradores da Lava Jato, de Curitiba e Brasília"
12:55:01  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1749165-especialistas-criticam-as-pecas-de-
acusacao-contra-lula.shtml
13:00:05  Como o Deltan e eu alertamos ontem, não é hora de voluntarismo. A tarefa da comunicação deve
ser feita após considerações conjuntas e delicadas.
13:02:56 Orlando SP  Encontramos vcs depois. Estaremos no bistrozinho (restaurante de crianças) com os filhos, q fica
ali pertinho, ao lado do antigo "Edvino".
13:03:41 Paulo  boa!
13:13:54 Roberson MPF  Animamos também. O Bar do Victor é aquele perto da Mateus Leme certo?
13:17:56 Laura Tessler  É o da praça da Espanha, Robinho
13:30:12 Roberson MPF  Valeu Laurinha
15:15:46 Orlando SP  Acabaram aí? Estamos na sorveteria fredo, parte de baixo da praça
15:16:12 Paulo  Nem.chegou a comida ainda
15:17:05 Deltan  Orlando estava almoçando 11.30, como de costume
15:23:06  Hahahaha
17:53:38  http://m.opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,politica--justica-e-bom-senso,10000020798
17:54:09  É bom lermos bem as entrelinhas.
17:59:31  http://m.folha.uol.com.br/opiniao/2016/03/1749176-trio-de-horrores.shtml?mobile
20:12:00 Paulo  Pessoal vamos no Taj. Até 21 estou lá p pegar mesa
20:12:11  Deltan na balada hj &
20:16:34 Athayde  Estaremos la
20:18:28 Deltan  Levarei meus amigos celebridades
20:18:36  Bff
20:22:15 Paulo  Parece que Aurélio e Luciano Mariz retiraram o nome da lista da nota contra. Aquele versão era
ainda minuta
20:32:01  A radicalização generalizada, inclusive no mpf, decorre mais da iminência da retirada do PT do
governo. Como nossa condução fragilizou o antes intocável, os acontecimentos se precipitaram. O pedido de prisão mal feito
apenas deu espaço para uma reação do grupo político que estava acuado.
20:53:46  Mas isso significa que vamos apanhar, inclusive internamente. Vamos precisar de muita calma
agora.
20:59:33 Deltan  Januario, Vc tinha começado esse caso lá atrás e fez várias quebras, certo? Tem a ver com o Diogo
também. Peço para o colega falar com quem de Vcs?
20:59:34  Deltan, é o seguinte, em resumo: Temos aqui uma investigação envolvendo o banco do Nordeste
(Bnb). Um fato investigado consiste na aquisição, por um fundo específico do banco de 50% da coes de uma empresa chamada
ENERGIO. Esta empresa instala parques de geração de energia éolica. Pois bem, com este aporte do Bnb (400 milhões), ela não
fez nada, participou apenas de um leilão para venda de energia. Depois vendeu para a Queiroz Galvão, por 200 milhões, este
investimento. Esta empresa ENERGIO tem como sócios uma pessoa ligada à Paulo Roberto Costa, um tal de SantAnna e o outro
sócio já foi sócio de Yuessef. A suspeita é de que esta venda pra QG seja apenas simulação para pagar propina a políticos que
comandam o Bnb, dentre eles o líder do governo na câmara. Nós queremos saber se aí na lava-jato, ou por PRC, ou Yussef, o
QG, surgiu alguma coisa relacionada com esta ENERGIO ou esses sócios. Se não, se é possível colher estes elementos de PRC
e/ou Yussef. Posso especificar tudo, mas para quem eu mando e como mando? Teria alguém na LJ que pudesse pesquisar pra
nós? É isso! Basta de Corrupção. Alessander
21:16:48  Oab do Paraná se manifestou em horário pago no jornal nacional a favor do combate à corrupção,
às manifestações e ao impeachment.

13 MAR 16

01:13:47 Deltan  http://oglobo.globo.com/opiniao/implicacoes-do-fragil-pedido-de-prisao-de-lula-18857510
01:21:14  http://m.alias.estadao.com.br/noticias/geral,maos-ainda-sujas,10000020828
01:54:34  http://blogdofred.blogfolha.uol.com.br/2016/03/12/a-favor-de-moro-juizes-criticam-atuacao-da-
ajd/
10:10:26  Professores de Processo Penal brasileiros. Os Professores de Processo Penal brasileiros abaixo
assinados, com independência de nossas preferências político-partidárias, nos manifestamos contrários ao uso político do
sistema de justiça criminal. Seguros de nossa contribuição para o Estado de Direito e por dever de consciência democrática que
nos orienta no ensino do direito, repudiamos a violação sistemática das garantias do devido processo legal. As regras para a
apuração de crimes e punição de seus autores valem indistintamente. Sua violação cotidiana atinge as camadas mais humildes
da população. A falta de uma reprovação rigorosa, pelos tribunais superiores, dos atos do poder que atentam contra os direitos
dos mais humildes encoraja a escalada de violência institucional que nos remete a tempos de triste memória. Por isso deixamos
clara nossa posição de compromisso intransigente com o devido processo legal e nosso repúdio ao desrespeito à impessoalidade
que deve nortear a aplicação da lei e a realização da Justiça. 1. Airto Chaves (Univali-SC) 2. Adriano Abílio (UniFMU-SP) 3.
Afrânio Silva Jardim (UERJ) 4. Alexandre Bizzotto (EJUG-FASAM-GO) 5. Alexandre Morais da Rosa (UFSC e UNIVALI) 6.
Alexandre Wunderlich (PUC-RS) 7. Alexis Couto de Brito (Universidade Mackenzie-SP) 8. Aline Adams (IF Farroupilha) 9. Álvaro
Roberto Antanavicius Fernandes (FESDEP) 10. Amaury Silva (FADIVALE-MG) 11. André Maya (ABDConst) 12. André Nicolitt
(UFF) 13. Andréa Glioche (UCAM e UNISUAM) 14. Antonio Eduardo Ramires Santoro (UFRJ e UCP) 15. Antonio José Pecego
(Faculdade Pitágoras-Uberlândia) 16. Antonio Pedro Melchior (IBMEC-RJ) 17. Antonio Tovo (ABDConst) 18. Antonio Vieira
(UCSAL) 19. Aramis Nassif (UNIRITER, UNISINOS e UPF) 20. Augusto Jobim do Amaral (PUC-RS) 21. Aury Lopes Jr (PUC-RS)
22. Bartira Macedo de Miranda Santos (UFG) 23. Bruno Espiñeira Lemos (UniCEUB) 24. Bruno Queiroz (Unichristus - Fortaleza)
25. Camile Eltz Lima (CESUSCA) 26. Camilin Marcie de Poli (NDP-PPGD-UFPR e ABDConst) 27. Carlos Eduardo Gonçalves (UCAM
e EMERJ) 28. Carlos Eduardo Martins (UCAM) 29. Carlos Eduardo Rebelo (UFRJ) 30. Cesar Peres (ULBRA) 31. Cezar Roberto
Bitencourt (Programa de Pós Graduação em Ciências Criminais PUC-RS) 32. Cláudio Ribeiro Lopes (UFMS) 33. Daniela Portugal
(UFBA) 34. Daniel Achutti (Unilasalle) 35. Danielle Souza de Andrade e Silva Cavalcanti (UFPE) 36. Danilo Vasconcelos(FASAM-
GO) 37. Danyelle da Silva Galvão (ABDConst) 38. David de Siena (Universidade Municipal de São Caetano do Sul) 39. Denis
Sampaio (Fesudeperj) 40. Denival Francisco da Silva (EJUG e FASAM-GO) 41. Diego Romero (UNISC) 42. Diogo Mentor (AVM -
Faculdade Integrada) 43. Édson Luís Baldan (PUC-SP e ACADEPOL-SP) 44. Eduardo Bruno Milhomens (ABDConst) 45. Eduardo
Sanz (Universidade Positivo-PR) 46. Elisa Girotti Celmet FURG 47. Ellen Adeliane Dunck (PUC-GO) 48. Elmir Duclerc Ramalho
Junior (UFBA) 49. Emetério Silva de Oliveira Neto (URCA-CE) 50. Emílio de Oliveira e Silva (IBMEC-MG) 51. Enio Walcácer
(FASEC-TO) 52. Érika Mendes de Carvalho (UEM) 53. Fábio da Silva Bozza (ICPC) 54. Felipe Caldeira (FGV e PUC-Rio) 55. Felipe
Moreira de Oliveira (PUC-RS) 56. Fernanda Correa Osório (PUC-RS) 57. Fernanda Fonseca Rosenblatt (UNICAP) 58. Fernanda
Martins (UNIVALI e UFSC) 59. Fernanda Prates (ABDConst) 60. Fernanda Ravazzano Lopes Baqueiro (UCSAL e FSBA) 61.
Fernando Fernandes (UCAM) 62. Flaviane Barros ( PUC-MG e UFOP) 63. Flavio Antônio da Cruz (UNICURITIBA) 64. Francisco
Ortigão (UFRJ) 65. Frederico Horta (UFMG) 66. Gabriel Divan (UPF-RS) 67. Geraldo Prado (UFRJ) 68. Giovani Frazão Della Villa
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(NDP-PPGD-UFPR) 69. Gisele Alves (UNIFESO e UCAM) 70. Guilherme Saraiva Brandão (UNA-MG) 71. Gustavo Alberine Pereira
(Unibrasil) 72. Gustavo Badaró (USP) 73. Gustavo Noronha de Ávila (UEM/Unicesumar) 74. Helena Rocha Coutinho de Castro
(AESO-PE) 75. Humberto Fabretti (Mackenzie-SP) 76. Jacinto Nelson de Miranda Coutinho (UFPR) 77. Jacson Zillio (UFPR) 78.
James Walker (UCAM) 79. Janaína de Souza Bujes (FAPA-RS) 80. Jor
10:10:26  ge da Silva Giulian (UNIOESTE-PR) 81. Jefferson Augusto de Paula (NDP-PPGD-UFPR) 82. Jorge
Luis Câmara (UERJ) 83. Jose Arthur Kalil (FUMEC) 84. José Augusto M.Dunck (PUC-GO) 85. José de Assis Santiago Neto (PUC-
MG) 86. Juliana Bierrenbach (IBMEC) 87. Juliano Keller do Valle (Univali) 88. Leandro Gornicki Nunes (Univille) 89. Lenio Streck
(UNISINOS) 90. Leonardo Augusto Marinho Marques – UFMG e PUC-MG) 91. Leonardo Avelar Guimarães (PUC-MG) 92.
Leonardo de Carvalho Barbosa (Instituto Metodista Izabela Hendrix) 93. Leonardo Costa de Paula (ABDConst) 94. Leonardo
Guimarães Salles (ESA-OAB/MG) 95. Leonardo Isaac Yarochewsky (PUC-MG) 96. Leonardo Marcondes Machado (Católica-SC)
97. Leonardo Marques Vilela (PUC-MG) 98. Lucas Carapiá (Centro Universitário Jorge Amado) 99. Lucas Laire (PUC-MG) 100.
Luciana Boiteux (UFRJ) 101. Luciano Santos Lopes (Faculdade de Direito Milton Campos) 102. Luis Gustavo Grandinetti (UERJ)
103. Luiz Alberto Brasil Simões Pires Filho (URI) 104. Luiz Gabriel Batista Neves (Escola Superior de Advocacia da OAB Bahia)
105. Maíra Marques (URCAMP – Alegrete) 106. Manuela Abath (UFPE/UNICAP) 107. Marcelo Crespo (Faculdade de Direito de
Sorocaba) 108. Marcelo Semer (ABDConst) 109. Márcio Riski (UNESA) 110. Marco Aurélio Gonçalves Ferreira (UFF) 111. Marcos
Eberhardt (PUC-RS) 112. Marcus Alan Gomes (UFPA) 113. Marília Montenegro (UNICAP e UFPE) 114. Marina Cerqueira
(Universidade Católica de Salvador e Centro Universitário Jorge Amado) 115. Maurício Stegemann Dieter (USP) 116. Maurício
Zanóide de Moraes (USP) 117. Michelle Cabrera (FAPI-PR) 118. Michelle Marie (UNIVAG-MT) 119. Neemias Moretti Prudente
(Instituto Paranaense de Educação e Escola da Magistratura Paranaense) 120. Nereu Giacomolli (PUC-RS) 121. Nestor Santiago
(UNIFOR-UFC) 122. Nilo Pompílio da Hora (UFRJ) 123. Ozéas Lopes (UFF) 124. Paulo Sérgio de Oliveira (Escola Paulista de
Direito) 125. Patricia Lhacer (Universidade Municipal de São Caetano do Sul) 126. Patrícia Proetti (ESA-RJ) 127. Pedro Carrielo
(Fesudeperj) 128. Pierre Souto Maior Coutinho de Amorim (ASCES e Escola Judicial do TJ-PE) 129. Rafael Faria (UCAM) 130.
Raffaella Pallamolla (Unilasalle) 131. Raphael Lima Ribeiro (CESG-MG) 132. Raphael Luiz Correa de Melo (IEC e PUC-MG) 133.
Reinaldo Santos de Almeida (UFRJ) 134. Renato S. S. Schindler Filho (Escola de Magistrados da Bahia) 135. Renato Vieira
(ABDConst) 136. Rodrigo Machado Gonçalves (UFRJ e UCAM) 137. Rodrigo Moretto (IPA-RS) 138. Rodrigo Szuecs (FUMEC) 139.
Rogério Dultra dos Santos (UFF) 140. Rogerio Maia Garcia (PUC-RS) 141. Rômulo de Andrade Moreira (Universidade Salvador –
UNIFACS) 142. Ronaldo Rajão Santiago – (PUC-MG) 143. Rubens Casara (ABDConst) 144. Salah H. Khaled Jr. (FURG) 145. Salo
de Carvalho (UFRJ) 146. Sandor Góes (UNESA) 147. Saulo Ramos (UCAM) 148. Sheila Bierrenbach (UFRJ, aposentada) 149.
Sueli Bissi (Faculdade Integrado de Campo Mourão) 150. Taiguara Líbano Soares e Souza (UFF) 151. Thais Bandeira Oliveira
Passos (UFBA) 152. Thais Zanetti de Mello Moretto (FAPA-RS) 153. Thaize de Carvalho Correia (UNEB, UCSAL e UNIJORGE) 154.
Thayara Castelo Branco (Universidade CESUMA) 155. Thiago Aguiar de Pádua (UniCeub-DF) 156. Thiago Bottino (FGV-Rio e
UNIRIO) 157. Thiago Hanney (Faculdade Maurício de Nassau-João Pessoa) 158. Thiago M. Minagé (Estacio e UFRJ) 159. Vinícius
de Souza Assumpção (Escola de Magistrados da Bahia) 160. Victória-Amália de Barros Godawa de Sulocki (PUC-RJ) 161.
Vinícius Diniz Monteiro de Barros (PUC-MG) 162. Willey Sucasas (Universidade Metodista de Piracicaba) 163. Yuri Felix (ILFG)
10:11:05  Que favor que esses promotores paulistas nos fizeram. É lista pra tudo quanto é lado agora...
10:23:57  Existem listas a favor e contra. A guerra agora é aberta e política. Há criminalistas de um lado, oab
de outro. Viúvas do projeto de poder do PT de um lado, saudosismo da ditadura de outro. Precisamos trabalhar o meio, que é
composto de pessoas sérias e não comprometidas com extremismo.
10:28:37  tos de participantes da reunião, diziam que “o primeiro time de criminalistas ainda não havia
entrado em campo”, e que a morte da Lava-Jato era questão de tempo. “O Brasil mudou, é preciso tomar cuidado”, respondia
Bastos, que também mencionava a necessidade de se considerar melhorias em políticas de governança das empresas, inclusive
com participação direta de órgãos do governo. A proposta de acordo foi tocada por Bastos bem antes de várias descobertas da
Lava-Jato — como as contas da Odebrecht e de diretores da Petrobras no exterior, repasses a ao ex-ministro José Dirceu e a
ação de operadores de propina. — Naquela época, havia um movimento, uma sucessão de delações com menções às grandes
empresas. O agravamento da crise já ocorria e era previsível — conta o criminalista Celso Vilardi, que nos meses seguintes se
tornaria o responsável por acordo de executivos da Camargo Corrêa com a força-tarefa da Lava-Jato. Vilardi lembra o alerta
feito por Bastos, desde o início, para o papel das colaborações premiadas. O próprio Vilardi considerava que a anulação de
provas — principal estratégia apresentada por advogados que atuaram contra o acordo — não surtiria o efeito esperado: —
Paulo Roberto Costa (ex-diretor de Abastecimento da Petrobras) confessou a existência de contas no exterior para receber
propina de empresas, dinheiro que voltou para o Estado. Anular a operação implicaria aceitar devolver esse dinheiro para
pessoas que assumiram crimes. Que magistrado de tribunal superior concordaria com isso? — pergunta Vilardi. No início de
novembro, poucos dias antes da fase da Lava-Jato que ficou conhecida como “Juízo Final”, advogados tiveram um encontro com
procuradores. Souberam que seria preciso entregar muito mais informação à polícia e assumir responsabilidades para evitar
qualquer ação da Justiça. Como noticiou O GLOBO, a CGU também tentou levar adiante a ideia de viabilizar algum acordo após
a morte de Bastos, em 20 novembro de 2014. O procurador-geral da República não chegou a defender publicamente a proposta
de acordo de Bastos. Em encontros com advogados após a morte do ex-ministro, ele se opôs à ideia de formalização de acordo
em conjunto e, principalmente, sem assunção de culpa. Quando vazaram informações sobre a continuidade das conversas,
sofreu forte reação da força-tarefa, o que resultou no sepultamento de qualquer iniciativa da procuradoria pelo acordo.
Advogada da Odebrecht nos encontros com Bastos, Dora Cavalcanti disse não ter recebido a minuta redigida por encomenda do
ex-ministro, de quem afirma ter sido bastante próxima. — Se chegou a nós, não passou por mim — afirmou Dora, que
completou “não ter a lembrança de reunião específica sobre a proposta”. Responsável pela defesa da Engevix no início da Lava-
Jato, o advogado Augusto de Arruda Botelho também disse não ter tratado do assunto com Bastos. O advogado da OAS,
Roberto Telhada, não respondeu ao GLOBO. Por meio da assessoria, Janot disse desconhecer a estimativa de R$ 1bilhão para
encerrar a Lava-Jato. Afirmou que considerava, desde aquela época, a força-tarefa em Curitiba a autoridade competente para
conduzir qualquer negociação.
10:32:14  Desculpem, mas colei errado
10:32:56  http://m.oglobo.globo.com/brasil/empresas-recusaram-acordo-de-1-bi-para-se-livrar-da-lava-jato-
18863315
10:34:37  Ótima reportagem.

11:13:30 Andrey B Mendonça 
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11:24:00 Deltan  Novo ministro da CGU, Navarro:
11:24:03  "A falta de imunidade para outras violações. Enquanto um acordo de leniência pode resolver
acusações de suborno, ele pode não chegar a outros tipos de violações que poderiam ser envolvidos e que não incluem
mecanismos de resolução. Por exemplo, indivíduos em uma empresa ainda poderiam ser responsabilizados. Poderia haver ações
civis. Isso cria um desincentivo para que as empresas queiram participar. Luiz Navarro, advogado da Veirano Advogados, que
anteriormente trabalhou para a CGU e ajudou a desenvolver a legislação anticorrupção, adverte: “A decisão de uma empresa de
acertar um acordo terá que levar em consideração não apenas a falta de imunidade para outras violações, mas também o fato
de que ela tem que admitir a participação no delito, fornecendo pólvora para os procuradores apresentarem acusações criminais
contra os indivíduos”." http://www.veirano.com.br/por/contents/view/o_problema_com_acordos_de_leniencia_no_brasil
12:34:30 Roberson MPF  Olha o fanfarrão

12:34:37  
12:35:36 Paulo  deixa que a batata dele tá assando
13:00:49 Roberson MPF  �����
13:26:27 Athayde  Cara de pau

13:56:59 Roberson MPF  
13:57:15  Levantou nossa bola
13:57:51 Paulo  Teve muita coisa boa na imprensa a nosso favor este fds!
14:17:09 Roberson MPF  Qdo será apreciado o HC do MO msm?
14:18:11  Segundo a Veja ele, que tinha poucas roupas na cela, recebeu da família nessa semana roupas de
inverno
14:18:28  ☃
14:20:28 Julio Noronha  Parece q terça-feira
14:49:09 Andrey B Mendonça Vejam acima o texto do clovis rossi.
14:49:28  http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/03/mp-da-suica-encontra-depositos-da-
odebrecht-para-politicos.html
14:58:35 Roberson MPF  Putz, seria excelente se fosse depois da próxima festa
15:48:42 Orlando SP  Esta informação não é boa. Esse vazamentos são prejudiciais à cooperação com a Suíça. Fomos
nós ou Vlad q vazou?
16:16:30  Pessoal, acho q minha agenda do cel não esta sincronizando. Ímã tem na agenda para amanhã?
Tks
16:21:42 Deltan  Que revista??
16:23:11  Talvez BSB, mas sem noção
16:27:21 Roberson MPF  Veja

17:05:11  
17:39:59 Laura Tessler  http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/relacoes-cortadas-entre-o-casal-santana-e-
odebrecht.html
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18:08:33 Deltan  
18:09:14  Hahahhahaha
18:09:16  Hahahahahaha
18:10:30  Pqp
18:39:40  Isso que dá ter tantos grupos.. Rsrsrs
18:40:35  Mas falando das manifestações de hoje, às ruas nos atribuíram muita responsabilidade. Temos que
fazer jus.
18:42:04 Orlando SP  Mas ficou bom o remendo, certo?
18:43:31 Roberson MPF  Ficou bom, 171 total
18:43:34 Laura Tessler  Foi bem criativo, Orlando, mas acho que não colou, hahahaha
18:43:42 Jerusa  Hahaha
19:17:17 Isabel Grobba  Grande responsabilidade! Superada a das Diretas Já!
19:29:31 Deltan  Vlad acabou de me ligar da Finlândia soltando os cachorros
19:30:13  Puto
19:30:30  Achando que fizemos dobradinha para insinuar que ele vazou em grupo em que ele não está mais
19:47:06  Escrevi para o Vladimir:
19:47:09  Fique calmo. Não estavam suspeitando de você. Os DPFs daqui não sabiam nada sobre o assunto.
Os políticos, pelo que o Deltan me falou, seriam estrangeiros. Não há pedido nosso a respeito, mas sim apenas uma
investigação na Suíça.
19:47:45  Confirmem para ele. Ele está achando que é o pedido do Miggliaccio.
19:52:45  Palavras do Vladimir :
19:52:48  Aí meu nome entra numa conversa escrota dessa. Os fdp do GT já me sacaneiam pq defendo vcs e
agora vcs me jogam no lixo
19:53:27  Melhor acalmá-lo.

20:26:07  
20:43:23 Orlando SP  As notícias foram muito positivas parava pf hj. Vai crescer i movimento pela autonomia
20:54:55  Há muito ruído ainda. Os perdedores são fáceis de conhecer, mas quem vai ganhar ao final ainda
está incerto.
21:04:44 Paulo  Uma marca registrada do Carlos Fernando é o uso do ponto final em mensagens de celular.
22:25:48 Deltan  Curitiba hoje. Vejam
22:26:05  235327.mp4
22:33:11 Orlando SP  Lê, está aqui me cornetando um monte. Diz q agora, com esta prova de apoio, temos q mostrar
mais trabalho e nos preocupar menos com imprensa. Expliquei, em defesa, q os único q não trabalham e ficam por conta da
imprensa é CF e Deltan.
23:05:14 Deltan  Agora, então, faz as contas do resultado das suas 16h de trabalho diárias do caso Banestado, e me
diz o que a gente precisa. Sem mudar as leis, todo nosso trabalho será em vão. Precisamos investir nisso, e envolver Moro
nesse processo. Do contrário, como disse CF em um artigo, vai-se mudar tudo para ficar como está.

14 MAR 16

00:02:03 Paulo  http://jornalggn.com.br/noticia/ex-pgr-claudio-fontelles-sai-em-defesa-do-mpf-contra-abusos-de-
procuradores
00:12:30  Acima é sério, para reflexão. Precisamos neutralizar essas criticas internas. Eu e Deltan
pretendemos dar a cara a tapa ao Aurélio na Quarta
00:12:46  Abaixo, para diversão:
00:12:51  http://jornalggn.com.br/noticia/o-xadrez-da-politica-no-dia-d
00:16:16 Deltan  Pretendemos dar um tapa na cara do Aurélio. Isso?
06:13:42 Orlando SP  Aurelio já recuou. Retirou a assinatura do manifesto. Disse q era só um rascunho. Com as
manifestações, ele estará muito mais constrangido. Além disso, ele e os demais colegas apanharam muito na rede.
06:45:07  Não podemos ser arrogantes. Vamos precisar mais para frente do apoio interno. Vão lá para ouvir.
06:46:59  Já basta que perdemos temporariamente o apoio do Vladimir.
06:49:01  O difícil não é saber perder, mas saber ganhar. Estamos ganhando, por isso devemos nos controlar
ainda mais.
07:01:23  http://m.folha.uol.com.br/ilustrissima/2016/03/1748901-da-bolha-a-tempestade-perfeita-marcus-
melo-analisa-a-crise-brasileira.shtml
07:02:06  Para quem tem paciência com ciência política, um ótimo texto.
07:18:30 Paulo  colunistas MÔNICA BERGAMO Para a oposição, impeachment volta a ser melhor caminho para tirar
Dilma Compartilhar via Facebook Compartilhar via Twitter Compartilhar via GooglePlus Compartilhar Linkedin 14/03/2016 02h00
O impeachment volta a ser, para parte da oposição e seus aliados, o caminho tido como o mais viável para a tentativa,
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considerada urgente, de afastar Dilma Rousseff do poder. Ainda que Lula integre seu ministério. RITO O processo no TSE
(Tribunal Superior Eleitoral), mesmo impulsionado por delações eventualmente bombásticas de empreiteiras sobre a campanha
de Dilma Rousseff e de Michel Temer de 2014, é considerado lento demais. SALVE-SE... E PMDB e o PSDB têm pressa na
solução da crise: são cada vez mais frequentes informações que dão conta de que vários de seus principais líderes podem ser
atingidos em cheio por delações premiadas. Já foram citados em algumas delas, entre outros, o próprio Temer, o tucano Aécio
Neves e Renan Calheiros, presidente do Senado, que responde a inquérito. ...QUEM PUDER Calheiros disse, em reunião recente,
que é generalizada a sensação, entre os políticos, de que qualquer um deles pode ser preso a qualquer momento. BALDE A
saída de Dilma, no mesmo raciocínio, teria o condão de "esfriar" as investigações da Lava Jato. Há uma crença de que parte da
imprensa retiraria o combustível que respaldaria hoje praticamente todas as ações de investigadores e do juiz Sergio Moro.
PESO "Aliviaria, baixaria a pressão", disse à coluna magistrado de Brasília com bom trânsito entre os colegas. As cortes
superiores têm endossado hoje quase todas as decisões de Moro.
08:13:12  Leniência UTC/CGU: Mandei minuta no email. Aguardam uma posição nossa.
08:15:57  Vejam também email de Vlad sobre compartilhamento de provas, para quem estiver conversando
diretamente com DOJ/SEC.
09:02:57  Valor Econômico | Política  Equivalência Comercial Motivação: Espontânea Avaliação: Neutra Justiça
Nacional, Ministério Público Federal, TEMAS SECUNDARIOS | Conselho Nacional de Justiça, Lavagem de dinheiro, Ministério
Público Federal, MPF, Segurança Pública  R$ 0,00 Prisão de Lula deve ser rejeitada pelo Judiciário paulista     Autor: André
Guilherme Vieira  O pedido de prisão preventiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá ser rejeitado e a acusação por
supostos crimes de Lavagem de dinheiro e estelionato envolvendo o tríplex do Guarujá dificilmente será aceita, ao menos não
integralmente. A avaliação é de procuradores de Justiça do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) ouvidos pelo Valor sob
condição de anonimato. Os requerimentos de detenção cautelar e de abertura de processo penal contra Lula foram
encaminhados à juíza Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira, titular da 4 ª vara criminal de São Paulo na quinta-feira pelos
promotores de Justiça José Carlos Blat, Cássio Roberto Conserino e Fernando Henrique Araújo. O Ministério Público paulista
passa por momento de intenso embate político de seus integrantes, no contexto de uma eleição para escolha do novo
procurador-geral de Justiça (chefe do órgão), que ocorrerá em abril. Três candidatos postulam o cargo. Gianpaolo Smanio, que
tem o apoio do atual procurador-geral, Marcio Elias Rosa, e os procuradores Pedro de Jesus Juliotti e Eloisa Arruda, ex-
secretária de Justiça do governador Geraldo Alckmin (PSDB). Os promotores que buscam a prisão e o processamento penal do
ex-presidente da República integram a ala política de oposição a Elias Rosa. Estão mais alinhados com o grupo representado
pelo procurador Felipe Locke Cavalcanti, que já foi membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e atualmente preside a
entidade de classe Associação Paulista do Ministério Público (APMP). Em 2012, em uma disputa acirrada, Cavalcanti derrotou
Elias Rosa nas urnas por 894 votos a 838. Apesar de ter vencido a eleição, não chegou a sentar na cadeira de procurador-geral.
Lançando mão de uma prerrogativa constitucional que confere ao governador livre escolha entre os nomes da lista tríplice,
Alckmin optou pelo segundo colocado. Meses depois o tucano nomeou o antecessor e aliado político de Elias Rosa no MP-SP,
Fernando Grella Vieira, para a secretaria de Segurança Pública. A reportagem conversou com integrantes do MP-SP alinhados a
diferentes posições políticas dentro do órgão, que basicamente tem se polarizado entre simpatizantes de PMDB e PSDB desde o
início dos anos 1990. Apesar das divergências internas, todos concordam em dois pontos: as chances de a magistrada mandar
Lula para a cadeia é próxima de zero; e, apesar do tamanho da denúncia - um calhamaço de 179 páginas em 36 volumes -, o
material padece de fragilidades ao sustentar que Lula teria lavado dinheiro sendo uma espécie de beneficiário oculto de um
apartamento na praia. O imóvel, localizado no Condomínio Solaris - prédio que seria construído pela Cooperativa Habitacional
dos Bancários de São Paulo (Bancoop) -, foi reformado pela OAS, que em 2009 assumiu o empreendimento após a falência da
cooperativa. Também é questionada, por procuradores paulistas, a competência do MP-SP para apurar lavagem envolvendo o
tríplex, alvo da Operação Lava-Jato, que investiga Lula desde o dia 6 de novembro de 2015. Os federais investigam se a
construção e a reforma do apartamento pela OAS envolveram recursos desviados da Petrobras. Os promotores paulistas
justificam que apuram apenas quem se beneficiou do tríplex - e afirmam que foi o ex-presidente e sua família. Para Integrantes
do Órgão Especial do MP-SP ouvidos pela reportagem, a expectativa é que a juíza Maria Priscilla "decline" da competência sobre
o crime de Lavagem de dinheiro. Ou seja, decida que o caso é de atribuição do Ministério Público Federal (MPF). Já para o crime
de falsidade ideológica, a avaliação é que existe uma chance, ainda que vista como "pequena", de que a Justiça estadual de
primeira instância torne Lula réu pelo delito. No sábado
09:02:57  , Marcio Elias Rosa divulgou uma nota de apoio aos três promotores que buscam o encarceramento
de Lula. "É histórica a atuação do Ministério Público brasileiro, em particular o do Estado de São Paulo, em defesa do Estado
Democrático de Direito (...) A atuação dos seus membros na realização de atos investigatórios e na dedução das providências
perante o Poder Judiciário realiza-se sob o pálio da independência funcional e vertida unicamente do compromisso de
imparcialidade em relação às pessoas e fatos". Também no sábado, centenas de promotores de Justiça de vários estados
divulgaram um manifesto de apoio aos promotores paulistas que pediram a prisão preventiva do ex-presidente Lula, que
contabilizava 600 assinaturas. No final do domingo, dia de protestos realizados em todo o país contra o governo federal, o
número de signatários do documento ultrapassou a marca de mil.
09:18:39 Deltan  Há info em off e que deve ficar neste grupo de que o caso de SP viria para nós. Temos que pensar
o que fazer com ele. Talvez: "arquive-se "isso"" rs
09:31:06  É basicamente o que diz a reportagem. Ela deve negar o pedido de prisão e mandar os fatos do
triplex para nós. O melhor dos mundos. Em relação à prisão do Lula, somente se houver fato significativo, clássico e atual para
um novo pedido. É minha posição. Em relação aos fatos, apresentamos nossa denúncia, agora englobando também a aquisição
do triplex como lavagem de propina da OAS.
10:13:31  http://m.folha.uol.com.br/colunas/janiodefreitas/2016/03/1749317-o-risco-fica.shtml
10:14:37  O Jânio está veiculando uma ameaça direta a mim e ao Moro. Acho que está passando do limite.
11:07:38 Deltan  Tudo bem com Vladimir. Ele até pediu desculpas por ter se exaltado. Orlando e CF me devem um
almoço pelo que escutei ontem kkkk
11:11:32 Orlando SP  Esse pessoal é muito sensível
11:12:45  Eu não falei nada sobre o Vladimir. Isso aí é culpa do Orlando.
11:18:06 Orlando SP  Vc escreveu no grupo errado. Eu só acompanhei
11:25:53 Deltan  Responsabilidade solidária. Quem estiver comigo em um lugar caro paga o almoço kkk
11:26:20  Castor, otivas padiha amanhã cedo será aqui ou na sede? Escolhe que uso a outra sala que Vc não
usar
11:27:57  Então a culpa é do Deltan. Pois li a mensagem do Andrey, que foi depois jogada no grupo geral.
Mas eu mantive a desconfiança no DRCI.
11:28:24  Vamos fazer o seguinte. O Deltan me paga um almoço, eu pago para o Orlando, que paga para o
Deltan.
11:28:40  Isso se chama circularidade solidária.
11:29:33 Diogo  deltan, eu faço no 14º da sede
11:30:48 Deltan  Tá aprendendo a se comunicar com Lula: a vítima kkk
11:31:08  ���
11:36:44  CF, não tem Miriam Leitão hoje. Com o falecimento do pai do Rubens, as pautas acabaram não
sendo confirmadas, mas Liliana está resolvendo. Tentaremos amanhã
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11:37:50  Que bom, pois estou em Sampa. Confirmem o dia então, pois preciso ir paramentado.
11:38:38 Deltan  Hahaha. Eu tinha confirmado com Vc que seria hoje. Ainda bem então. Prov. amanhã, venha com
seu terno rosa, a camisa de franjinhas e flor na lapela
11:43:45  Não quero ficar igual a você, meu caro galã metrosexual.

12:05:00 Paulo  
12:10:49 Diogo  opa
12:10:53  esta eu quero comprar
12:10:59  tentar ficar mais bonito
12:11:45 Deltan  Amanhã tenho reunião no conselho editorial da RPC. Provavelmente querem abrir mais espaço
para a RPC, em concorrência com a globo-BSB, mas é uma oportunidade para influenciarmos. CF, Vc topa ir junto? 9a.m. Se
alguém mais quiser, aviso e bora.
12:12:17  Se tiverem sugestões específicas quanto á cobertura, para além das 10 medidas, digam plis

12:15:31 Paulo  
12:25:39 Deltan  E aí, o que deu?
12:33:08  Deltan. Mandei um texto para você no seu telegram. Corrija o português e veja se há algum
problema de mensagem. Passe para aqueles que se interessem em fazer crítica. Agora não podemos nos dar ao luxo de sair
falando sem pensar.
12:37:43 Deltan  Caros, a Cléia precisou de um tratamento dentário, assim como o filho Simon precisa. Meu amigo e
dentista Frederico se comprometeu, em princípio, a fazer gratuitamente o tratamento do Simon, que ele ainda não viu. O da
Cléia custa R$ 1.900,00, com abatimento e sem cobrar itens (ele extrairá 9 dentes muito comprometidos, com acúmulo
bacteriano que gera riscos à saúde, gratuitamente). Haverá próteses totais superior e inferior. Pensei em rachar com quem se
dispuser a ajudar e cobrir o custo do tratamento. Sei que Orlando já ajuda e que vários de Vcs ajudam em outros projetos,
então fiquem totalmente à vontade para não participar deste ou para participar com valor limitado.
12:37:55  ok
12:38:21  Pode contar comigo.
12:38:47 Deltan  Caramba, texto grande. Posso olhar até 16.30h, só para ter uma ideia? Até lá, olho e vejo com
mais alguém aqui
12:38:57  Não vi ainda, mas estou certo de que estará shou
12:39:25  Assunto delicado. Quero tentar emplacar em um grande jornal.
12:40:22 Julio Noronha  Pode contar comigo tb
12:46:55 Diogo  To dentro
12:48:57 Welter Prr  Tambem ajudo
13:00:20 Jerusa  Ajudo tb
13:17:53 Paulo  Vcs tao sabendo de uma mulher chamada Francis, aparentemente muito ligada ao Duque, que ta
no compliance da Pet? Tem gente lá dentro indignada com isso. E falando q tem mais gente ligada ao Duque, suspeita, em
postos-chave. Pode ser intriga/inveja, mas vale ficarmos atentos.
13:21:59 Athayde  �.
13:22:14  Galvão. O Marlus e o Bottini querem saber qual foi a pena acordada com o Auler. Estão precisando
disso para fecharem aquela proposta de pena que você fez ao Leite e ao Dalton. Você liga para o Marlus e informa?
13:24:44 Paulo  Ligo. Mas me lembre o seguinte. Nós sentamos na mesa e demos uma posição final, ou nós
dissemos que teríamos que passar o assunto ao Diogo e Orlando, que são os procuradores do caso?
13:25:03  Para que eles precisam da pena do Auler? A gente combinou de fazer essa vinculação?
13:33:19  O Diogo e o Orlando me delegaram a decisão. O Deltan já me disse que não vai discutir. Assim, a
decisão vai ser no sentido da sua proposta. Se eles não aceitarem, conversamos.
13:36:49 Paulo  Ok. Só lembrando, Diogo/Orlando, a proposta (que não foi minha mas dos advogados) era 2 anos
de semi-aberto (previsão era 2 a 6) e liberar para saída à noite e fins de semana inclusive, em razão de trabalho. A minha
contraproposta foi autorizar a saída à noite e finais de semana apenas para situação de trabalho comprovada, com relatório
mensal indicando todos os dias em que precisaram sair e justificando. Quanto às penas, eu e CF topamos os 2 anos apesar de o
depoimento do Dalton não ser dos melhores.
15:35:38 Athayde  Pessoal, os advs da ENGEVIX estão querendo marcar uma reunião aqui para tratar do acordo. Que
dia podemos fazer isso? Já se posicionaram quanto à viabilidade do acordo?
15:45:15 Julio Noronha  http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/03/justica-de-sp-encaminha-denuncia-contra-lula-
para-justica-federal.html
15:53:05 Athayde  que bacana... já vem com a denuncia pronta.... não precisamos perder tempo com essa parte...  
   
15:54:59  A Juíza é inteligente.
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16:17:25 Deltan  CF, marca uma reunião na JF com a Laura na quarta? Eu estarei viajando. Precisa fechar uma
questão imporante da denúncia do JS
16:17:50 Athayde  Preciso falar com o Russo tb. se eu puder ir seria otimo
17:07:27 Paulo  Não adianta marcar mais reunião antes de resolvermos aqui
17:07:47 Athayde  eu ja tenha minha opiniao formada
17:29:54 Orlando SP  Preciso daquela consulta da 2CCR sobre a impossibilidade dos DPFs fazerem acordo. Tks
18:30:16 Welter Prr  Eugenio Aragao é o novo min da justiça
18:30:37 Paulo  tá louco
18:30:56 Welter Prr  Louca esta a Dilma!
18:31:05 Athayde  http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/03/governo-anuncia-novo-ministro-da-justica.html
18:31:14  Ele vai pedir exoneração?
18:31:30 Welter Prr  Ele é pre-88
18:31:37 Athayde  fdp
18:31:39 Welter Prr  Regime anterior
18:32:26  Vai dar merda
18:32:44 Diogo  pior q o amiguinho do jacques wagner nao pode ser
18:33:03 Paulo  volta Wellington!!!
18:41:05 Orlando SP  Rapaz, q arriscado. Ele deve gostar de grandes desafios
18:42:00 Diogo  gente, olha soh pq o panama nao coopera
18:42:01 Deltan  Ops, foi mal, era só pro Orlando
18:42:09 Diogo  ta no MLAT passivo da Suiça
18:42:11  Conforme já mencionado no item 4.8, pode-se verificar outros pagamentos de empresas atribuídas
à ODEBRECHT, feitos aos filhos do então Presidente do Panamá. Dos “caixas pretos“ da ODEBRECHT supra descritos, foi
transferido um montante global aproximado de pelo menos EUR 8.5 milhões, bem como USD 11.6 milhões, para diversas
contas bancárias suíças, nas quais os filhos do ex-Presidente do Panamá figuram como os seus respectivos beneficiários
econômicos, sendo que: # através de empresas diretamente atribuídas a ODEBRECHT (conforme item 7.3): arredondados EUR
6.8 milhões. # através de empresas indiretamente atribuídas a ODEBRECHT (conforme item 7.3): arredondados EUR 1.7
milhões e USD 8.6 milhões. # através de empresas presumivelmente indiretamente atribuídas a ODEBRECHT (conforme item
7.3): arredondados USD 3 milhões. Pode-se supor que também no contexto dessas transferências tratou-se de
18:42:37 Deltan  236771.PDF
18:42:45  tesão... e vamos dizer textualmente que o Panamá não está cooperando
18:42:50  tem que botar pra f...
18:42:53  236774.pdf
18:43:07  Divulgar nossos ofícios cobrando o Panamá
18:46:49 Diogo  poiseh
18:46:53  oea vai curtir
18:46:54  gafi tb
18:47:20 Orlando SP  Delta, pq duas respostas a consulta?
18:54:30  Julio, Robinho e Athaíde, quem paga o caseiro do sítio em Atibaia? Já checaram?
18:54:55 Julio Noronha  Bittar, segundo os dados da Previdência
18:55:05 Athayde  e segundo depoimento do mesmo
18:55:08 Julio Noronha  E segundo o próprio tb
18:55:37 Athayde  estamos aguardando a QUEBRA BANCARIA... Ou melhor a PGR, pois não podemos investigar o min
da casa civil
19:02:13 Deltan  Acho que uma veio com páginas faltando
19:04:23 Julio Noronha  A Mossack Fonseca foi fundada por Jurgen Mossack (alemão) e pelo panhamenho Ramón Fonseca.
Ramón Fonseca é presidente do partido do Presidente do Panamá e Ministro "Consejero del Presidente":
19:04:28  http://www.panamaamerica.com.pa/nacion/mossack-y-fonseca-es-una-gran-lavadora-de-dinero-
fiscal-dos-santos-1011488
19:11:07 Orlando SP  Pessoal, embora ainda não acredite, parece q lula assumirá mesmo um ministério. Logo, é
conveniente pedir, requisitar todas as diligências possíveis e imaginárias, pois no stf tudo é difícil, já q as diligências tem de ser
requeridas ao ministro!!!
19:12:16 Laura Tessler  Esse país é uma piada!!!!
19:42:41  Deltan. Obrigado pela correção. Marcou alguma entrevista para amanhã?
19:43:17  Quero conversar com todos sobre o que vou conversar com o Russo.
19:59:36  http://m.oglobo.globo.com/brasil/mulher-de-joao-santana-troca-advogado-por-especialista-em-
delacao-18874752
19:59:54  Quem é esse advogado?
20:01:22 Paulo  acho que não é bem trocar de advogado, mas sim dividir na linha figueiredo/tracy. vejam msg do
tofic da segunda passada: [21:45, 7/3/2016] Fabio Tofic Adv: Estou colocando um advogado para tocar esta parte. A ideia é
fechar com ele ainda esta semana. Mas o caminho é este. [21:46, 7/3/2016] Fabio Tofic Adv: Vamos precisar dividir a defesa
20:01:57  Designa um horário amanhã CF
20:05:05  Para?
20:08:24 Paulo  q vc disse q quer conversar com todo mundo
20:09:57  Precisa de horário? Quero resolver o máximo de fatos que vamos pedir a abertura de sigilo antes
do caso estadual.
20:11:17 Laura Tessler  O advogado vem amanha aqui às 10h...mas, sinceramente, não acho que trará grande coisa
20:12:06  Dra. Laura, acabei de ver que 3 HCs foram incluídos em mesa para julgamento no STF na última
sexta-feira (11/03/16). Todos relacionados à ODEBRECHT e contra a prisão preventiva dos pacientes: 1) 132233 - ROGERIO
SANTOS DE ARAÚJO; 2) 132229 - MÁRCIO FARIA DA SILVA; e 3) 132267 - MARCELO ODEBRECHT.
20:12:32  Deltan, vc falou com o Pellela?
20:12:32 Orlando SP  Foi lula que disse "que pobre quando rouba vai para a cadeia e rico quando rouba vira ministro"?
Se foi, temos de aloprar
20:32:38  Ajudo tb no tratamento do filho da clea
20:46:23  Vejam a minha conversa com a PF. Especialmente você, Diogo.
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21:31:36 Roberson MPF  
21:31:54  Começaram os memes
22:13:06 Jerusa  http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/lava-jato/lula-quer-garantia-de-que-acao-contra-a-
familia-tambem-sobe-para-o-stf/?utm_medium=twitter&utm_campaign=redesabril_veja&utm_content=feed
22:38:08 Deltan  Miriam 15.30h
22:38:15  Coloque a camisa rosa
22:39:54  Falei. Ele falou com o Marcio e ele e Sergio Bruno sentiram que era irrelevante a info para o Marcio,
ou seja, denegaria o HC
22:40:10  Contudo, ele falou que amanhã veria mais algo
23:07:29  Caros quem faz artigo a toque de caixa para o Estadao?
23:07:30  Olha. Um artigo na página de editoriais tem mais peso. Mas aí tem que mandar até amanhã pra
sair na quinta. É algo que vcs escrevem com enfoque de vcs. Entrevista vou usar numa matéria com números e dados dos dois
anos. Ou mesmo fazer formato ping (pergunta e resposta). Agora, o artigo precisa ter relevância. Não basta ser de autor
conhecido (vcs, no caso). Como a efeméride dos 2 anos e o dia 13 de março. Acho que tem tutano pra construírem um artigo
de 2 anos.
23:07:30  Quero dizer, um txt artigo que não seja simples balanço. Que trate da lava jato olhando de cima,
comonela muda o combate a corrupção no país, como ela cria uma escola no uso dos mecanismos de investigação (escuta
delação. .), do recado das ruas. Claro, à luz dos dois anos e dos números até aqui que fazem da LJ um divisor de águas.

15 MAR 16

06:33:06  Cuidado com as sugestões dele.
07:01:17 Orlando SP  Desculpem-me, mas viu dar pitaco. Não estamos precisando de mais exposição, mas sim mostrar
resultado. Não temos a função de vender jornal!!! De outro lado, está sobrando trabalho mão de obra. Recusaria todos esses
convites.
07:05:06  Orlando. Por mais que eu concorde que nossa função e principal resposta seja mostrarmos
trabalho, temos que manter uma política de comunicação ativa, com cuidado, mas ativa. O jogo está sendo jogado em muitos
tabuleiros, e não podemos descuidar de nenhum.
07:07:49  Aliás, é preciso que o Deltan e Paulo vejam com Brasília como seria a transição da investigação do
Lula para lá. O ideal é que o pessoal pudesse continuar auxiliando na investigação, e que a denúncia do triplex, sitio, reformas e
móveis fosse apresentada logo, aqui ou lá.
07:10:28  E precisamos de gestão de situações de risco. Não podemos deixar situações como a da Meire
aconteça. Sei que o Deltan vai dizer que há outras prioridades, mas não podemos ficar recebendo tiros sob pena de acabarmos
seriamente feridos.
07:37:03 Orlando SP  O jogo principal é o jogo nos tribunais. Este é q devemos priorizar. Depois deste, se sobrar tempo,
avançamos para os outros
07:38:15  Outra coisa para ver em BSB: vi q será discutida a revogávamos/proibição de lotações provisórias.
Temos q ver se isto nos atinge de algum modo
07:38:35  Seriamente, o jogo principal nem é esse. Mas não é aqui para dizer o que é.
07:41:02  Eu recebi do Lauro um pedido para que eu esclareça minha residência. Não recebi diárias deste
mês. Como sabemos, a estratégia do PT é colocar medo em todos nós. Eles vão incentivar o fogo amigo. Vamos precisar de de
mais que mero trabalho.
07:42:10  Para isso trouxeram o Eugênio. Ele conhece a instituição.
07:45:17  O que está acontecendo é que o Governo abandonou a neutralidade aparente em relação à lava-
jato, e agora é guerra aberta.
07:47:28  Os ratos estão acuados, lutando para sobreviver, a única coisa que podem fazer é lutar contra
quem os está achando.
07:47:39  Acuando
07:53:37 Deltan  Como já vimos, os tribunais conhecem o caso pela imprensa
07:56:49  Concordo. E está é a semana da pauta positiva, de 2 anos de caso, em que temos muita liberdade
para pautar falas gerais do caso que colocarão na mente das pessoas o que é. Estamos sofrendo muitos ataques, como
aconteceu na Itália, e eles só vão crescer, especialmente se o governo mudar
09:10:50 Diogo  Deltan, eu mandei aquele nosso artigo pra este Ricardo e ele tá enrolando pra publicar
09:10:59  Acho q não devemos mandar outro
10:24:21 Paulo  Orlandinho, em princípio não nos atinge, pois o regime de força-tarefa é ressalvado na minuta de
portaria (art. 2º, VI).
10:24:22  http://anpr.org.br/assets/uploads/files/noticias/2015/10_outubro/oficioSecretariaGeralremocao-
lotacao-provisoria.pdf
10:41:24 Athayde  http://www1.folha.uol.com.br/colunas/leandrocolon/2016/03/1749961-a-discordia-no-ministerio-
publico-sobre-as-palestras-de-lula.shtml
11:03:20 Paulo  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/exclusivo-governo-tentou-comprar-o-silencio-de-delcidio-do-
amaral
11:15:31  levantado o sigilo do acordo
11:24:41  A vovó mafalda disse que vai soltar a metralhadora
12:38:03 Laura Tessler  Advogada da Angela, outra secretaria da Ode, vai hj lá na FT as 14h
13:45:58 Paulo  Íntegra dos depoimentos do Delcídio:
13:45:59  http://veja.abril.com.br/complemento/brasil/pdf/delacao-delcidio.pdf
14:04:02 Deltan  é diferente. Há um gancho agora. Teria tema específico e gancho dos 2 anos
14:08:02  Sem noção quem deu essa entrevista. Quem é o PR de Brasília no caso das palestas? O Ivan?
16:17:05 Orlando SP  Deltan, governista!!!
16:17:21 Paulo  Julgamento dos HCs adiado.
16:17:21  julgamento acaba de ser adiado para a 3a feira que vem. a sessão será feita pela Cláudia. muito
obrigado pelo seu inestimável apoio!
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16:17:21  por favor, gostaria que vc fizesse chegar a quem fez o memorial os meus parabéns pela peça rica é
tão bem condensada! Pediria que agradecesse o colega por mim.
16:17:21  Nós que agradecemos Paulo! Vou passar as informações pra Curitiba e o elogio ao Diogo Castor.
Grande abraço.
16:17:59  Carlos, HC mudou para terça, op tem que ser até lá no máx
16:38:10 Jerusa  http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/governo/advogado-entra-com-acao-cautelar-no-stf-
contra-nomeacao-de-lula/
16:40:52 Orlando SP  Isso que deu em tentar impedir a Jerusa. Ela fez a cautelar e pôs um laranja para assinar.
17:20:14 Roberson MPF  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1750184-stf-rejeita-devolver-eletrolao-a-juiz-sergio-
moro.shtml
17:48:23 Januario Paludo  Acordo NELMA Crime/deltan/ftprocuradores/acordos em negociação ou extrasigilosos/NELMA E
IARA
17:49:35  PENA: ILIMITADA, REGIME 18 anos de reclusão, fechado, semi-aberto, etc, regular. Patrimonio,
todo, com possibilidade de negociar para ficar com ela um apartamento não ostensivo. ISABEL quem vai coordenar.
17:50:47 Paulo  JJá, vou jogar no grupo do acordo ok?
17:51:01 Januario Paludo  OK. não sei criar esses grupos.
17:51:22 Paulo  Vc esta lá! RS
17:51:30 Deltan  Qto tempo fechado?
17:52:13  Melhor tratar no grupo
18:10:23  Caros Aurelio no MPF na sexta tarde. Seria bom se quem o conhece bem pudesse estar
18:10:55  Na agenda. Orlando e Paulo obrigatório. Se não puderem mudamos horário
18:11:01  Lula Ministro
18:11:04 Deltan  Seria bom ligar e convidar ele para almoçar
18:11:11  Marquei via ANPR
18:11:18  Sério??
18:11:22  238242.mov
18:14:16 Jerusa  Aurelio aqui em curitiba? posso ligar e convidar para o almoço, mas não no ZAF!
18:14:39 Laura Tessler  kkkkkkk
18:15:03  vou no almoço tb
18:53:27 Orlando SP  Pode confirmar. Vou no almoço
19:34:02 Laura Tessler  Deltan ou Orlando, poderiam pedir para a Paula para que não desligasse o Data Center no feriado
da Páscoa?
19:36:19  Não vai dar pra ficar sem rede e sem internet...além da denúncia, terei que fazer as manifestações
de prorrogação/ conversão de temporárias
19:42:46 Orlando SP  Eu falo com ela. Quais dias Laura?
19:48:02 Laura Tessler  Se puder deixar todo o feriado da Páscoa, seria perfeito...se não der, pelo menos deixa
funcionando de sexta a domingo
19:50:04 Orlando SP  Ok. Vou pedir o feriado todo
19:53:10 Laura Tessler  Valeu!!!!
19:55:47 Januario Paludo  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/delator-diz-que-lula-reuniu-se-com-bumlai-e-
presidente-da-sete-brasil-por-contratos-de-navios-sonda/
20:34:56 Deltan  ���
20:35:49  Material do argentino ref corrupção do cara que poderia ter recebido da ode na Arg, dta ou
indiretamente
20:35:49  238422.octet-stream
20:35:49  Estimado Deltan
20:35:49  Acabo de enviarte el requerimiento de elevación a juicio por enriquecimiento ilícito de Ricardo
Jaime y Manuel Vazquez, entre otros
20:35:49  Cuando estimas que podrás enviarme las declaraciones y otra documentación que hablamos?
20:57:55 Diogo  To vendo jn delação do deicídio
20:57:59  Kceta
20:58:12  Tem q explodir td e começar de novo
21:04:27  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1750315-mulher-e-filha-de-cunha-serao-investigadas-
por-moro.shtml?mobile
21:05:53 Diogo  !!!
21:10:22  http://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/2016/03/15/
21:10:54  Sobre o acordo da Mônica Santana
22:24:19 Januario Paludo  238552.pdf
22:24:30  238553.pdf
22:24:31  laura e welter sobre a sete brasil
22:24:32  238555.pdf
23:26:56 Deltan  Qual matéria?

16 MAR 16

00:29:09 Paulo  Terminou a reunião sem decisão anunciada sobre ministério
07:45:48  Qual a posição de Brasília sobre o assunto que vou tratar com o russo?
07:47:56 Paulo  Liga p o deltan p ele explicar. Mas de qq forma tem um café da manhã agora entre o 9 e a
presidenta para concluir a discussão
07:51:19  Por isso a urgência.
07:55:42 Paulo  Se for o caso de soltar, melhor soltar logo, hj ainda, de preferência à noite p dar tempo de avisar
Janot que está na Suíça e ele dar um esporro em Eugênio. Basicamente isso rs. Mas ligue p Deltan
08:45:48 Athayde  Pessoal, to no caminho da ft
08:48:37 Deltan  Resumo: BSB achou melhor abrir sigilo aí (Pelella - Carol achava melhor deixar para avaliar na
PGR). Antes de se tornar público, queriam poder ligar diretamente para o EA e falar
08:56:31  Abrir tudo, pois serão relatórios diversos.
08:59:06  ?
09:02:10  Qual a reação quando soube também da medida?
09:04:47  Pessoal. Estão vindo?
09:04:48 Deltan  Reação foi boa
09:05:10  De concordância com probabilidade de que ele queira melar por questão ideológica e de que ele
que se dane
09:09:30  Estarei na frente do gabinete do Igor.
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09:26:13  Pessoal. O anúncio acontecerá agora pela manhã.
09:27:14 Paulo  Do ministério ou dos áudios?

09:27:35 Jerusa  
09:29:02 Julio Noronha  Do Ministério
10:55:45 Diogo  quem disse?
10:59:54  januario e cf estao na pf ou no moro?
11:02:33 Roberson MPF  Caros, reunião com FIGUEREDO BASTO marcada para proxima segunda 10hrs. Na agenda
11:07:11 Diogo  objeto?
11:37:16 Roberson MPF  Reunião preliminar de acordo. Pelo que o Adv me adiantou virão coisas boas. Pagamentos de
campanha no exterior com documentos, a partir de 2006. Disse que o cliente está sofrendo diversas "ameaças". Melhor ouvir
antes de q conclusão, mas acho que vão rolar bons PAINs (propina partido fora, viracopos, pedágio, etc)
11:59:11 Paulo  Figueiredo vai finalmente delatar todos os seus crimes???
12:00:14 Welter Prr  Qual a pena que ele vai cumprir? Tem que ter regime fechado!!
12:36:29 Roberson MPF  Hahaha... Opa, ficou truncado
12:37:27 Diogo  Cf, almoço na devons sexta por sua conta
12:37:37  Ok
12:39:11 Roberson MPF  São duas reuniões: 1) Figueredo Basto sobre os trombetas na segunda de manha. Disse que vai
trazer varias coisas, mas só acredito vendo (ainda mais depois de conversa que tive hoje com auditor de SP que se
comprometeu a mandar indicativos de que os TROMBETAS fizeram mais de R$ 130 milhoes para a CAOA); 2) Com o adv do
advogado do Tacla Duran na sexta as 16 hrs (essa sim com as boas perspectivas acima citadas);
12:44:55 Orlando SP  Laura, a Paula está perguntando os dias q queremos q não seja desligado.
13:04:44 Laura Tessler  Todos do feriado, se possível
13:05:27  De quarta a domingo
13:25:11 Roberson MPF  Caros, proxima reunião com a CNO, para discutir sobre o anexo 1, agendada para terca as 15 hrs.
13:25:27 Januario Paludo  Já almoçaram?
13:25:38 Jerusa  Nao.
13:26:11 Januario Paludo  Regime?
13:26:29 Jerusa  Estamos indo em 5mib
13:26:31  Min
13:26:57 Paulo  Robinho, fala no grupo por favor?
13:27:02 Januario Paludo  Ok. No zagueiro?
13:27:11  Zaf
13:28:15 Jerusa  Bistro do passeo
13:28:26  Perto da reitoria
13:34:56 Januario Paludo  Ok
13:37:09 Paulo  Pessoal todos presentes na reunião interna amanhã ok? Muito a repensar. Já estamos conversando
por aqui sobre um possível apoio nosso ao caso do 9, mesmo subindo. Mas de qq forma teremos que redefinir algumas
programações
13:46:21 Laura Tessler  Posse é na terça...até lá muita coisa pode acontecer....
13:47:11 Roberson MPF  Pode deixar

14:13:58  
14:14:01  A bruxa ta solta
14:26:21 Diogo  coitada da bruxa
14:26:24  bateu no poste
17:01:02 Roberson MPF  Caros, especiamente Laura/Castor/Julio, o adv da Keppel que marcar reunião amanha, ou
segunda, ou terca
17:01:07  O que acham?
17:05:25 Laura Tessler  Robinho, eles disseram qual seria o objetivo da reunião?
17:05:32  vão entregar os e-mails?
17:14:13 Roberson MPF  O adriel que conversou com ele
17:14:52  Creio que pode ser. Será que ligamos para pedir a pauta?
17:25:49 Laura Tessler  pode ser
18:19:12 Orlando SP  Encontrei Aurelio. Ele está constrangido!!! Já está tudo sob controle com o pfdc. Ficamos de
conversar em cwb na sexta.
18:40:09  Tá na globo news
18:52:42 Deltan  Ótimo dia rs
18:53:19 Orlando SP  O q está na globo news? Os áudios?

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
01

:2
8



30/01/2021 Telegram Backup for

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/chat_72924018_p1.html 121/131

18:53:37 Athayde  Tudo
18:53:40 Jerusa  Isso
18:53:59 Orlando SP  Eu deus!!! Rs
18:54:11 Athayde  O mundo caiu
18:59:54 Deltan  Caros vamos descer a lenha até terça
19:00:02  por cautela falei com Pelella e deu ok
19:01:02  Resumo de hoje: falamos com vários conselheiros, com o corregedor e com o Luciano Mariz Maia
vice-pfdc
19:01:23  Dos conselheiros, até o Fred rasgou elogios, mas a aproximação foi excelente para esclarecer
vários aspectos
19:01:46 Athayde  """
19:01:50 Deltan  Debora por exemplo não tinha percebido que só pegamos partidos da base aliada pq investigamos
Petrobras e gov federal que estão lá há 13 anos rs
19:02:07  Luciano estava gerando ruídos e foi neutralizado
19:04:58  Falamos com Debora, Monica, Hindemburgo, Luciano, Nicolao, Eitel, Maria Caetana, Aras, Fred e
Bonifácio. Faltaram Ela, Janot e Bonsaglia, para quem enviaremos o ofício e ligarei
19:12:48 Roberson MPF  Excelente Delta!!!
19:18:06 Deltan  Protesto super na frente da JF
19:18:09  agora
19:18:15  Contra a posse do homem
19:18:32 Athayde  Agora caiu o governo. Nao tem mais clima
19:19:18 Roberson MPF  Viram essa?

19:19:26  
19:25:50 Deltan  Preciso para a PGR o horário do diálogo com a Dilma
19:25:55  Foi hoje cedo certo?
19:28:13 Jerusa  Foi perto do meio dia Athayde esta conferindo o horario
19:28:52 Athayde  16/03 as 13:32

19:29:35  
19:30:21 Deltan  Isso foi juntado aos autos? Que horas?
19:31:41 Jerusa  Foi juntado
19:35:42 Welter Prr  O relevante é o momento da coleta do dado. A juntada e mera instrumentalizacao
19:36:31 Jerusa  15:37 juntada no eproc
19:36:48  Decisao 16:21
19:38:40 Athayde  "Lula acaba de assumir a presidência da república, mas o cargo está no nome de uma amiga."
19:38:43 Jerusa  http://m.oantagonista.com/posts/foro-privilegiado-para-todos
19:38:49 Welter Prr  E a nomeacao e sus divulgacao foi mais tarde. E ato complexo, demanda nomeacao, publicacao e
posse
19:42:27 Athayde  Pessoal estamos todos indo pra casa do julio
19:42:30  Venham
21:05:53 Orlando SP  Estou preocupado com moro! Com a fundamentação da decisão. Vai sobrar representação para ele.
21:06:48  Vai sim. E contra nós. Sabíamos disso.
21:09:14 Orlando SP  Ele justificou em precedentes stf a abertura dos áudios?
21:09:25 Laura Tessler  Acho que não...já chagaram ao limite da bizarrice...a população está do nosso lado...qualquer
tentativa de intimidação irá se voltar contra eles
21:18:01  Coragem... Rsrsrs

21:18:22 Orlando SP  
21:18:47  Paulista agora
21:19:20  Se acontecer algo com moro renúncia coletiva de MPF, pf e RF
21:19:45  239969.mp4
21:19:45  239970.mp4
21:19:48  Por mim, ok
21:20:07  Adoro renunciar... Rsrsrs
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21:20:28 Laura Tessler  Renúncia coletiva nada....denúncia é pedido de prisão!!!!
21:21:20  Hahahhahahaha
21:21:21  Laura é xiita.. Rsrsrs
21:26:58 Orlando SP  239981.mp4
21:28:26  239984.mp4
21:28:26  239985.mp4
21:43:40 Andrey B Mendonça Pessoal, tem denuncia pronta ai em face do lula?
21:43:40  Eu renuncio tb!!!!!
21:45:54  http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/03/16/gravacao-entre-dilma-e-lula-foi-
feita-depois-de-moro-decidir-pela-interrupcao-do-sigilo.htm?cmpid=tw-uol
21:46:00  Isso ai eh verdade?
21:46:36 Deltan  Obrigado!
21:47:22 Andrey B Mendonça Agora q vi ai em cima a discussao
21:49:41 Paulo  Pessoal. Passem por favor chave de acesso aos autos onde foram juntados os diálogos
21:49:45  E número eproc
21:50:44 Jerusa  949535673216 chave
21:50:59  Nº do Processo: 5006205-98.2016.4.04.7000
21:52:13 Andrey B Mendonça Pela reportagem moro teria suspendido as onze e pouco
21:54:16  Tem foto disso
21:54:22  Na reportagem
21:54:28 Welter Prr  Vamos conferir
21:54:35 Andrey B Mendonça Tomara#####
21:54:47 Jerusa  Mas os oficios nao tinham chegado nas operadoras para implementar a suspensão
21:55:59 Andrey B Mendonça Mas juridicamente seria difícil argumentar q continuaria a ter validade apos a suspensao... Pode-
se tentar, mas sera dificil
21:56:59 Diogo  Jf agora

21:57:01  
21:58:06  O moro recebeu relatório complementar e o incorporou. Nesta altura, filigranas não vão convencer
ninguém.
21:58:28 Jerusa  A operadora tinha autorizacao por 15 dias, ou seja ate dia 18/3. A operadora so interromperia
antes se fosse comunicada.
22:01:21 Diogo  To com cf
22:01:30 Andrey B Mendonça Se foi posterior, eu acredito q stf nao aceitara.A operadora so executa, nao eh parte. Mp e pf eh
q sao.
22:01:46 Diogo  Nesta altura do campeonato
22:01:48 Andrey B Mendonça Mas espero q esteja completamente errado
22:01:58 Welter Prr  Se verdade, a autorização judicial cessou. Tendo sido desviado o audio, tem q desconsiderar
22:02:08 Deltan  Esperem a gente
22:02:15  Indo para a FT
22:02:48  O Moro aceitou.
22:03:12 Roberson MPF  Esperamos sim. Acabamos de voltar
22:03:23 Diogo  Onde vcs tavam?
22:04:20  Pessoal. Conversaram com o Robalinho. O pessoal da brigada digital está insandecido.
22:04:46 Roberson MPF  Creio que esse áudio, consolida uma situação de fato, mesmo na hipótese de nao ser formalmente
utilizado daqui pra frente
22:05:03  Venha Dioguito tb
22:05:12  E Cf
22:05:16  Venham todos!
22:05:44 Julio Noronha  Como assim?!!!
22:05:48  Vou dormir agora. Tenho que levantar as 10:00 amanhã.
22:06:02 Isabel Grobba  Precisam de apoio meu?
22:06:47  Eles querem que haja manifestação nossa, mas não creio necessaria ainda.
22:07:27  E talvez tenhamos que ameaçar renúncia se tentarem escalar.
22:08:41 Paulo  Quem escalar Carlos?
22:11:49 Welter Prr  Recebimento do oficio pela operadora foi as 14:56, após a captacao do audio. O oficio do Moto foi
aasinado as 13:58. A operadora recebeu a ordem apos o audio ser captado
22:12:16  O governo. Se tentarem medidas de retaliação, devemos ir para frente da TV e dizer o que
acontece. Vamos dizer da guerra subterrânea que enfrentamos e das evidências de tentativas de destruição de reputação de
pessoas de bem, como o Sérgio moro
22:15:36 Welter Prr  Vamos conferir de novo. Espera um pouco
22:16:17  Passei a sua informação para o Vladimir
22:16:27 Paulo  Calma. Se for só representações, a gente aguenta fácil
22:17:13 Isabel Grobba  Advogado de Lula na globonews
22:17:53  Vladimir Aras
22:19:02 Isabel Grobba  Aragão na globonews
22:19:47  "As conversas não deviam ter sido divulgadas" está dizendo
22:26:09 Welter Prr  Espera que temos que conferir melhor
22:27:14 Andrey B Mendonça Talvez a questao passe pela questao da boa fe na execucao do mandado. Miller levantou isso e
ha varios precedentes da suprema corte.
22:27:25  Seria uma otimo precedente pra aplicar
22:28:22  Confirmem então, mas não creio que a questão passe a ser o minuto que o juiz assinou a decisão.
22:29:26 Jerusa  seguinte: moro decidiu pela interrupção às 11:14. os oficios foram assinados por ele às 12:18. O
terminal alvo era da claro. não há certidão sobre o envio e recebimento da operadora claro com relação à interrupção.
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22:31:28 Welter Prr  O oficio p a vivo foi as 14:56. A claro nao tem oficio
22:39:17 Januario Paludo  Quem decide o que vai para os autos e o juiz. Se ele podia interromper também pode mandar
juntar aos autos e validar. Filigrana.
22:41:20 Andrey B Mendonça Januario, desculpe, eu nao vejo assim. Isso esta longe de ser filigrama na minha visao
22:41:40  Se ele suspendeu a interc, juridicamente nada vale dps
22:41:59  Eu espero q vcs estejam certos, mas nao eh tao tranquilo assim
22:42:05 Jerusa  gente, não precisamos usar esse audio.
22:42:29 Januario Paludo  Ok. Vou pensar.
22:43:33 Andrey B Mendonça Eh q ele eh mto bom ne...por isso seria otimo se conseguissemos.
22:43:35 Deltan  Calma CF
22:43:47  Por enquanto tá tudo favorável
22:45:17  Aparentemente sim. Mas estou cansado dos fdp dentro de casa. Essa brigada digital é um bando
de desocupados
22:48:16 Welter Prr  O oficio da claro saiu as 12:30 e foi entregue logo após. A claro demorou a cumprir e manteve o
desvio por mais duas horas. Wuem recebeu novo oficio foi a vivo , as 14:56.
22:48:19 Deltan  Nem leia eles CF
22:49:08 Welter Prr  Falei com o dpf, ele confirmou agora
22:49:16 Deltan  Andrey No mundo jurídico concordo com Vc, é relevante. Mas a questão jurídica é filigrana dentro
do contexto maior que é político.
22:49:41  Vamos estabelecer bem o cronograma. Just in case.
22:52:07 Welter Prr  A ordem para a claro foi as 12:46.
22:59:55 Andrey B Mendonça Concordo Deltan
23:01:28  Isso tera q ser enfrentado muito em breve no mundo juridico. O estrago porem esta feito. E mto
bem feito

17 MAR 16

00:51:09 Diogo  Eugenio criticando a abertura do diálogo
00:51:14  Mostrou para que veio
04:08:20 Julio Noronha  Pessoal, podemos fazer a nossa reunião geral amanhã 13h? ###
04:18:01 Roberson MPF  ####
06:55:11 Orlando SP  Existiu mesmo o fato de agentes da abin monitorando Moro ou isso é house of cards?
08:05:15 Paulo  http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/lava-jato/mpf-em-curitiba-preparava-pedido-de-prisao-
de-lula/
08:06:53  Veja botando lenha total na fogueira rs... Jornalismo completamente sem limites.
08:34:24 Andrey B Mendonça A paulista ja ta fechada!
08:34:34  Hj o dia vai ser tenso
08:35:33 Paulo  Parabéns LJ!! 2 anos
08:35:47  Parabéns Carlos Fernando!! 60 anos
08:37:16 Jerusa  Parabens CF!!!!!
08:37:21  Circula o que segue. Fatos graves se verdadeiros. 1. Lava-Jato grampeada. Por isso Lula sabia da
busca e apreensão em sua casa, da futura prisão. 2. A prisão do Lula sairia amanhã e Moro ficou sabendo que a Abin o
monitorava. Essa a razão do termo de posse expresso. Esse o motivo da decisão de hoje.
08:39:35  Veja ta sabendo mais que eu!
08:39:54 Laura Tessler  Hahahhahahaha
08:43:18 Andrey B Mendonça Parabéns CF! Voce merece! """""""❤ ❤ 
08:43:28  Opa, o coracao foi sem querer
08:43:28  Rsrs
08:51:51 Jerusa  Hehehe
08:56:36 Laura Tessler  Parabéns, CF!!!! Muitas felicidades pra ti!!!!
09:11:42  Obrigado, mas ninguém comemora depois dos 50.
09:17:01 Orlando SP  Oba!!!! Almoço de graça hj??
09:17:53  Parabéns CF. Na FT vc terá muitos anos de vida. Fora dela vc morre de tédio
09:18:38 Diogo  Parabéns Cf
09:18:57  Estou aguardando meu almoço amanhã para comemorarmos
09:19:17  Julio 13 hs eh em cima do almoço

09:36:53 Jerusa  
09:38:31 Julio Noronha  Parabéns CF!!! Muita saúde e muita curtição em "cada dia com sua agonia"! Parabéns!
09:39:27  Vixi... Quem sabe, podemos fazer um pouco depois, entao
09:40:48 Laura Tessler  14h tem reunião do acordo do Zwi na PF
09:44:48 Diogo  Não pra ser agora cedo?
09:45:00  Td mundo vai estar?
09:46:36 Jerusa  11h?
09:47:00 Orlando SP  11 horas onde?
09:51:41 Roberson MPF  Parabéns CF!!! Que Deus te abençoe
10:00:33 Deltan  O terremoto trabalhou até muito tarde... Podemos fazer à tarde. Podemos tentar adiar para 15h a
reunião com o Zwi, que tal Laura? Pode ser?
10:01:55  13.30 recebo alguém por 10 minutos. Uma artista com 7 milhões de seguidores. Coisa rápida. De
resto, livre. Duvido que a gente consiga se concentrar muito hoje em outras atividades
10:03:10  CF, vou te dar parabéns pessoalmente, mas já adianto aqui que 60 anos é algo muito especial. Se
fosse o Athayde, só andaria de ônibus, de graça, a partir de hoje
10:04:12  Parabéns FT 2 anos!!! A FT parece um bebê que a cada dia estamos felizes por estar viva e bem rs
10:12:02 Laura Tessler  Pode ser sim
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10:12:21 Deltan  
10:17:59  http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/policia-federal-ter-gravado-lula-alem-do-
autorizado-por-moro-pode-invalidar-grampo.html
10:52:16  Vou para o almoço

10:56:52 Diogo  
11:07:51 Andrey B Mendonça Ela na posse do Min da Justica
11:08:18  E do lula
11:09:00  240915.ogg
11:09:18  Esse video foi sem querer
11:10:13 Athayde  Dra Ela evisivelmente constrangida
11:13:22 Deltan  Absurdo o que Dilma tá falando
11:13:31  Indignante
11:14:03  Constrangida. Nem aplaude
11:14:14  Muita gente não aplaude
11:14:49  Ele está nos acusando de estado de exceção e violarmos estado democrático de direito
11:15:38 Jerusa  &'
11:17:31 Deltan  Temos que discutir o que fazer
11:19:17  Ela pegou pesado. Fez acusações graves
11:20:40 Roberson MPF  240968.pdf
11:23:41 Paulo  Calma pessoal. É o mesmo discurso que o PT vem fazendo há tempos, apenas dessa vez
vocalizado pela Presidente, porque chegou nela. Não acham que era esperado isso?
11:24:16  O mais preocupante a meu ver é que estou vendo algumas pessoas que defendiam e continuam
defendendo a LJ, e que são contra o PT, agora começarem a "reconhecer" que foi mesmo um ato político, ainda que possa ter
sido correto.
11:25:26  O que vcs proporiam fazer agora? Talvez uma nota reiterando que não admitiremos interferências
nas investigações, como aquelas tentativas que foram mostradas pelos audios divulgados.
11:30:49  Tem nota nova do moro?
11:31:12  Não percebeu a gravação apos a quebra do sigilo
11:31:28 Athayde  Despaxhi
11:37:22 Paulo  Boechat criticando pesado. Erro que não pode ser cometido
11:45:14  Liminar em Brasília?
11:45:21  241024.pdf
11:45:24 Athayde  ???
11:45:49 Paulo  Cacete!!!!!!
11:46:00 Athayde  quem ajuizou?

11:46:39 Diogo  
11:46:52  detalhe que no trf 1 nao vai durar meia hora esta decisao
12:05:41 Laura Tessler  Deltan, terá um ato público dos juízes federais em favor do Moro às 13:30, em frente à JF. Irão ler
um discurso de defesa ao Judiciário e sim Moro. Nós também vamos. iremos ler um texto nosso, também em defesa do Moro.
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12:14:50 Diogo  
12:29:22 Athayde  http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,janot-diz-que-posse-de-lula-nao-muda-nada-e-que-
mp-tem-cor,10000021765

12:29:38 Jerusa  
12:30:33 Laura Tessler  Kkkkk
12:31:18  Os Procuradores da República do caso Lava Jato em Curitiba têm o dever de esclarecer que as
interceptações telefônicas foram legalmente determinadas pelo Juízo da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. As conversas
telefônicas constituem evidências de obstrução à investigação, em uma guerra subterrânea e desleal travada nas sombras,
longe dos tribunais. O Estado Democrático não existe sem o Direito. Não há Direito sem o respeito ao Poder Judiciário. Não há
independência do Poder Judiciário se não forem respeitadas as suas decisões. As tentativas de amedrontar Policiais Federais,
Auditores da Receita Federal, Procuradores da República e o Juiz Federal Sérgio Moro devem ser repudiadas. Os atentados à
investigação revelam a extensão do abuso de poder e do descaso com o estado democrático de direito na República. Todos os
atos processuais da investigação Lava Jato são submetidos a diversas instâncias do Poder Judiciário, conforme o devido
processo legal, e é essa a forma própria de discussão das investigações e das decisões. A força das investigações derivam da
busca da verdade e da Justiça, com base em ideais e regras compartilhados com a sociedade e estabelecidos na Constituição.
As decisões judiciais foram proferidas a pedido do Ministério Público Federal, por seus Procuradores da República aqui
presentes, os quais assumem publicamente a responsabilidade pela condução das investigações. Reafirmamos nossa confiança
nas instituições democráticas, no funcionamento do Poder Judiciário, no princípio Republicano e sobretudo no primado de que
todos são iguais perante a Lei.
12:39:22 Deltan  Robalinho insistiu que é impossível organizar em 1h, mesmo que seja algo localizado nas maiores
PRs... disse que se quisermos faz pro final da tarde ou para amanhã, mas agora não daria

12:49:39 Athayde  
12:53:30 Diogo  Pronunciamento do Ministro Noronha no STJ, sobre os fatos : “O ex-presidente, nas gravações
reveladas por sua voz conhecida, dizia que o STJ estava acovardado. Com a devida vênia, não estamos acovardados. E nunca
estivemos. E não estamos acovardados porque colocamos o dedo na ferida para investigar todos aqueles que se dispuseram a
praticar atos ilícitos e criminosos. Essa Casa não é uma Casa de covardes, é uma Casa de juízes íntegros, que não recebe
doação de empreiteiras. Não se alinha a ditaduras da América do Sul, concedendo benefícios a ditadores e amigos políticos que
estrangulam as liberdades. Ontem devia ter saído uma nota desta Casa manifestando sua posição. Mas como não saiu tomo a
liberdade de fazê-lo. É estarrecedor a ironia, o cinismo dos que cometem o delito e querem se esconder atrás de falsa alegada
violação de direitos. Não se nega os fatos e porque não têm como negar o que está gravado. É estarrecedor ouvir o que ouvi
ontem. Não me envergonho de ser brasileiro. Me envergonho de ter algumas lideranças políticas que o país tem. Jamais poderia
me calar diante de uma acusação tão grave. Mostra a pretensão ditatorial, o caráter, a arrogância de quem pronunciou tais
palavras. A atitude do juiz Moro, gostem ou não, certa ou errada, revelou a podridão que se esconde atrás do poder." - João
Otávio de Noronha, presidente da 3ª turma do STJ
13:19:33  Cadê vcs?
13:20:17 Paulo  Eu Laura e Jerusa fomos com cf
13:31:47 Diogo  Cadê
13:31:47  Cheguei aqui

13:53:51  
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14:22:39 Paulo  
15:07:36  http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/t/videos/v/forca-tarefa-da-lava-jato-e-
juizes-federais-fazem-manifestacao-em-apoio-a-sergio-moro/4890844/
15:10:00 Deltan  Orlando, te readicionei nas agendas. Confirma se aparecem no cel
15:19:09  Deltan. Reunião com Shakira amanhã.
15:19:41  É para não usarem wifi nos smartphones.
15:20:27 Deltan  ok. Passa o horário quando tiver
15:21:23  Só pessoalmente
15:22:12 Deltan  quer dizer para usarmos só com wifi? Ou só com 4g?
15:22:24  Porque o que passa pela telefônica é o 4g e naõ o wifi
15:22:28  o wifi é da copel
15:25:10 Jerusa  http://jota.uol.com.br/leia-a-integra-do-pronunciamento-de-celso-de-mello-contra-criticas-de-lula
15:30:22  WiFi é interceptável a curta distância.
15:31:10  Orientação da PF pois há fofocas de maletas de interceptação estarem sendo oferecidas.
15:39:29 Welter Prr  Laura, Me liga que preciso falar contigo antes de tu sair da PF
16:11:15 Deltan  241478.mp4
16:11:15  Tropa de choque foi chamada para conter manifestantes na paulista e ao invés de confrontarem os
manifestantes bateram continência para a população.
16:18:28  http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/lava-jato-suica-desbloqueia-us-70-milhoes-para-serem-
repatriados-ao-brasil
16:18:36  Mais de 1000 contas investigadas na Suíça
16:18:43  Números bons para entrevistas
16:18:44  futuras
16:19:34  Caros, esta info é quente. Veio de um promotor do ES:
16:19:36  Deltan, Espero que esteja bem! A mensagem abaixo me foi enviada pela coordenadora da minha
faculdade. Espero que ajude! Continue firme! Abraços Marcelo Zenkner Na 6a feira, dia 11.03, por volta das 16h, cheguei no
Hotel Pestana São Paulo para me hospedar. Fazendo o check in, comentei com meu marido que lá havia ocorrido uma reunião
do PT com a presença de Lula no dia anterior (tinha visto na imprensa). O recepcionista começou a comentar sobre a reunião e
o batalhão de fotógrafos que estavam no saguão e comentou que um dos presentes era o Lewandowski, mas que ninguém viu
pois entrou pela garagem e usou a circulação de serviço (corredores e elevador) para que não fosse visto. Questionei se
realmente era o Lewandowski e ele disse que sim. Não vi o Lewandowski, mas ouvi essa história do recepcionista que relatou
com muita tranquilidade. Como as informações não são precisas, não sei se são úteis, mas que seria bom que alguém
conseguisse investigar, seria.
16:19:50  vou passar pra imprensa
16:23:06 Diogo  cuidado com os telefones
16:48:53 Andrey B Mendonça Pessoal, recebi informacao de que o 9 teria uma outra residencia. Rua Dom Henrique, 222, São
Paulo. Parece q eh uma mansao. Nao sei se eh invencao, mas...
16:50:05 Diogo  agora que ele eh ministro..

16:51:30 Andrey B Mendonça 
16:52:22 Athayde  deve ser de algum amigo dele
16:53:18 Andrey B Mendonça Rsrs. Provavel
17:02:44 Diogo  MS para anular a posse na mão do Gilmar
17:03:52  acho q eh brincadeira que mandaram
17:04:28 Jerusa  MS 34069 - MANDADO DE SEGURANÇA
17:08:11 Diogo  xi
17:08:17  vai ter azar assim na china
17:45:00  241627.mp3
17:52:18 Deltan  URGENTE
17:52:18  ConJur: "Conforme conversado há pouco, gostaria de obter um posicionamento do MPF sobre a
interceptação telefônica do telefone central do Teixeira, Martins, e Advogados, escritório responsável pela defesa do ex-
presidente Lula na operação Lava Jato. No pedido de quebra de sigilo de telefones ligados a Lula (Evento 1 do Processo
5006205-98.2016.4.04.7000), o MPF indicou o número do escritório (11-3060-3310) como se fosse o da Lils, empresa de
palestras do ex-presidente. E, durante os 30 dias da escuta, os procuradores ouviram diversas gravações que começavam com
o nome da banca. Dessa forma, gostaria de saber se o MPF agiu de maneira "dissimulada" - ao pedir a quebra de sigilo do
número do Teixeira, Martins como se fosse o da Lils, conforme palavras dos advogados de Lula, e se isso não violou a
inviolabilidade da comunicação entre advogado e cliente, prevista no artigo 7º do Estatuto da Advocacia.  Peço uma resposta o
quanto antes, pois tenho que fechar a matéria em no máximo meia hora."
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17:56:39 Athayde  pessoal: não agimos de maneira dissimulada; em nenhum momento, tínhamo interesse nisso. esse
número foi colhido no site
17:56:44  vou verificar
17:57:59 Jerusa  http://www.foneempresas.com/telefone/empresa/telefone-de-l-i-l-s-palestras-eventos-e-
publicacoes-ltda/13427330000100
17:58:00 Athayde  http://www.foneempresas.com/telefone/empresa/telefone-de-l-i-l-s-palestras-eventos-e-
publicacoes-ltda/13427330000100
17:58:07  o telefone eu colhi desse site
17:59:27  http://www.foneempresas.com/telefone/empresa/telefone-de-l-i-l-s-palestras-eventos-e-
publicacoes-ltda/13427330000100
18:02:02  241663.pdf

18:06:15 Jerusa  
18:47:09 Paulo  http://www.conjur.com.br/2016-mar-17/25-advogados-escritorio-defende-lula-foram-grampeados
18:51:05 Januario Paludo  Resposta para o CONJUR: (1) Conforme consta na petição, o telefone foi obtido por fonte aberta na
internet, como vinculado à LILS PALESTRAS (link: http://www.foneempresas.com/telefone/empresa/telefone-de-l-i-l-s-
palestras-eventos-e-publicacoes-ltda/13427330000100), cujo quebra foi deferida pelo juízo. (2) Nos relatórios juntados aos
autos, não constam transcrições de diálogos do referido número como alvo; (3) No entanto, constam no relatório ligações em
que telefones de alvos mantiveram conversas com terceiros que utilizaram o referido número; (4) Quanto ao referido escritório,
cumpre rememorar ainda o quanto posto pelo Juízo na decisão proferida nos autos da interceptação, o que revela que Roberto
Teixeira é investigado: "Rigorosamente, ele não consta no processo da busca e apreensão 5006617-29.2016.4.04.7000 entre os
defensores cadastrados no processo do ex-Presidente. Além disso, como fundamentado na decisão de 24/02/2016 na busca e
apreensão (evento 4), há indícios do envolvimento direto de Roberto Teixeira na aquisição do Sítio em Atibaia do ex-Presidente,
com aparente utilização de pessoas interpostas. Então ele é investigado e não propriamente advogado. Se o próprio advogado
se envolve em práticas ilícitas, o que é objeto da investigação, não há imunidade à investigação ou à interceptação." (5) Além
de tudo isso, no evento 42 dos autos 5006205-98.2016.4.04.7000, Roberto Teixeira se tornou alvo da medida tendo sido
diretamente interceptado e investigado em razão da existência de evidências de seu provável envolvimento em crime, o que
torna a reclamação inócua.
20:07:05 Deltan  Vi no tt que tem muita gente na frente da sede do MPF em BH em apoiio a nós agora à noite
20:26:51 Paulo  Pessoal, tem um rapazinho que gostaria de mandar uma mensagem para todos nós:

20:28:24  

20:28:24  

20:28:24  
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20:28:24  

20:28:24  

20:28:24  
20:28:24  Obrigada por arregaçarem as mangas e enfrentar com tanta coragem, sabedoria, garra, dedicação
e determinação a corrupção desde país. Temos certeza que amanhã vamos ter um Brasil muito melhor e devemos isso a todos
vocês e a todos que fizeram parte desse grupo! Estamos orgulhosos! Parabéns!!!
20:28:24  Vocês sao demais!!!
20:28:24  Se precisarem de reforços, podem contar conosco!
20:28:59  Ele está orgulhoso do papai Andrey e dos seus coleguinhas!!!
20:29:17 Athayde  """"""""
20:29:26 Roberson MPF  Muitos parabéns Andrey e Ju!!!
20:29:28  """""""
20:29:37 Jerusa  muito fofo esse filho do andrey! vontade de apertar!
20:30:39 Andrey B Mendonça Obrigado queridos!!
20:31:16  Por ele que tudo vale.
20:33:23 Julio Noronha  Lindo demais!!! Muito fofo!
20:42:46 Laura Tessler  Adorei as fotos!!!! Muito fofo!!!! Parabéns, Andrey
20:55:47  Lindo menino, Andrey. Parabéns
20:57:45  Deltan. Há um convite para que eu ou você vá no Roda Viva na segunda. A Samantha é quem me
repassou o convite. Creio que não é o momento adequado para um programa tão difícil.
20:58:03 Roberson MPF  Moro apoiando 10 medidas na palestra
21:00:16 Laura Tessler  JN tá ótimo com as gravações!!!

21:11:58 Deltan  

21:12:13  
21:12:43  Luquinhas tá muito lindo
21:13:16  Concordo. Tudo na imprensa está suspenso
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21:28:37 Welter Prr  
21:58:32 Deltan  Decisão do TRF1 suspendeu há pouco a liminar que tirava Lula do cargo, mas tem outra liminar do
RJ que está vigente

22:00:12 Jerusa  
22:17:30 Deltan  Da diretora de secretaria:
22:17:30  Admiração e respeito!! É o que sinto por todos vcs!! Parabéns pelo trabalho!! Hoje, ao te ver falar,
nao ouvi só palavras!!! Ouvi o sentimento de quem realmente quer algo melhor para o nosso país!! Foi e está sendo
emocionante!! Contem comigo sempre!!
22:18:12 Januario Paludo  Sobre o Domingos, espero que isso não seja verdade. Depois do Fontelles, seria outra forte
decepção.
22:20:59 Andrey B Mendonça Obrigado Laura, CF e Delta!!!
22:21:55 Deltan  Matéria do fantástico sobre os grampos dos 25 advogados
22:21:56  http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/03/advogados-de-lula-intencao-de-moro-foi-
monitorar-estrategia-de-defesa.html
22:22:08  JN, não fantastico
22:25:22 Jerusa  Tem um video do Domingos!
22:32:47 Deltan  Domingos me ajudou a entrar no MPF (2 anos de formado)
22:32:51  Deve estar arrependido kkk
22:33:46 Orlando SP  Andrwyzinho, não reconheci luquinha. Ele está enorme, lindo!!
22:53:16  Pessoal, a questão da empresa de Roberto Teixeira, acho q não dá para investigar, pois resta claro
q quem está por trás é lula. Logo, temos q pensar se não é bom jogar esta informação parados jornalistas abutres para fazer o
papel deles. Com isso, vai ajudar a derrubar o rapaz mais rapidamente
23:08:20 Januario Paludo  Cb agropecuaria
23:45:22 Deltan  Caros, peço um especial favor a todos: ninguém falar com a imprensa sem falar com CF
23:45:46  Especialmente em relaçãoao caso do 9, não pode vazar nada, nem quanto à preparação, nem
quanto ao planejemento, ou à divisão de trablaho.
23:45:53  sob pena de termos probleams com bsb

18 MAR 16

00:10:22 Diogo  Ok
00:10:35  Roberto teixeira era investigado
00:10:39  E pronto
00:34:01  Cf virou estampa de camisa

00:34:10  

00:57:36 Deltan  
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00:57:38  
07:14:27 Andrey B Mendonça http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/03/1751311-protagonismo-perigoso.shtml?
cmpid=newsfolha
07:32:09 Laura Tessler  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/juizes-federais-pedem-fim-do-foro-
privilegiado-para-quem-ja-e-investigado/

08:35:09 Diogo  
09:14:18 Paulo  Bacana o histórico das fases, inclusive as iniciais que ninguém sabia explicar:
http://veja.abril.com.br/complemento/brasil/na-trilha-da-operacao-lava-jato/index.html?123
09:22:07 Roberson MPF  Muito legal mesmo, Pg
09:40:21 Deltan  Carlos estou indo para as 10h. Atraso 10
09:40:24  10m
09:40:37 Laura Tessler  http://www1.folha.uol.com.br/colunas/vladimirsafatle/2016/03/1751218-o-suicidio-da-lava-
jato.shtml
09:41:57  A folha hj está mais venenosa do que nunca...
09:43:58  Esse Safatle sempre está contra nós.
09:49:50 Paulo  Não é só a Folha gente. O novo senso comum é que Dilma e Lula são uns porcos, Moro continua
sendo um herói e fez o que precisava fazer, mas não dá mais para dizer que ele é imparcial. Tiro isso da mídia, de redes sociais
e conversas com pessoas contra-PT.
09:54:35  Ontem ficaram gritando Moro, Moro no Plenário

09:54:35  
09:54:35  Caraca isso é no congresso?
09:54:35  Sim
09:54:35  Foi projetado ontem à noite
09:55:48 Laura Tessler  Que massa!!!!
09:56:29 Jerusa  Show!
10:23:35 Diogo  Saiu no jn
10:29:16  Eu vou comprar euros.. Chego logo em seguida
10:35:24  02111984051459
14:27:04  Adriel José da Silva Técnico Administrativo Força-Tarefa Operação Lava-Jato Procuradoria da
República no Paraná Fone: (41) 3219-8769 adrielsilva@prpr.mpf.gov.br »> Cássio Silva (PGR) <cassio@mpf.mp.br>
18/03/2016 14:14 »> De ordem do Senhor Secretário-Geral, solicito que seja apresentada justificativa para a eventual
residência em Curitiba, tendo em vista as SVS em referência. Cássio A. Silva Enviado do meu iPad
14:47:41 Deltan  Jerusa liga pro Aurelio e reforça o convite
14:50:54 Jerusa  Nao to achando o telefone dele. Alguem tem?
14:54:31 Andrey B Mendonça Aurelio pfdc?
14:54:41 Jerusa  Ja achei
14:54:46 Andrey B Mendonça blz
15:00:46 Paulo  Pessoal, reitero pedido para que quem tenha casos para discutir com os americanos, avise.
15:11:58 Deltan  Jerusa, falou com Aurélio?
15:12:24 Jerusa  Liguei duas vezes e ele nao atendeu
15:13:57 Deltan  manda msg
15:14:08  Ou me manda o tel dele que eu mando
15:14:12  convidando ele pra vir aqui
15:14:22  em pp, era para estar marcado pela ANPR
15:14:28  mas pelo jeito não
15:15:37 Jerusa  Mandei
15:15:57 
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15:52:10 Paulo  Vcs tao sabendo de uma mulher chamada Francis, aparentemente muito ligada ao Duque, que ta
no compliance da Pet? Tem gente lá dentro indignada com isso. E falando q tem mais gente ligada ao Duque, suspeita, em
postos-chave. Pode ser intriga/inveja, mas vale ficarmos atentos.
15:52:13  só reiterando acima
18:01:41 Deltan  Fique atento! A partir da próxima segunda-feira, 21 de março, o acesso ao e-mail corporativo deve
ser feito com a senha já utilizada para entrar na rede institucional.
18:05:10 Athayde  http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,supremo-tera-que-decidir--mais-uma-vez--se-
ministro-da-justica-pode-assumir-cargo,10000022016

18:05:26 Jerusa  
18:05:27  Mensagem do Aurelio
18:13:02 Athayde  http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,suica-promete-a-janot-enviar-avalanche-de-dados-
sobre-politicos-brasileiros,10000022032
20:56:41  http://paranaportal.uol.com.br/blog/2016/03/18/mst-ocupa-area-de-investigados-na-lava-jato/
20:57:19  Sérgio Machado e um cara da etesco.
20:57:42 Diogo  Sérgio Machado eh transpetro neh
20:57:49  Luciano seria etesco
20:58:53  Segundo a notícia. Até os sem terra estão investigando crimes da Petrobras.. Rsrsrs
21:09:20  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1751745-oab-declara-apoio-ao-impeachment-da-
presidente-dilma.shtml
21:15:59 Julio Noronha  http://m.politica.estadao.com.br/noticias/geral,janot-diz-que-intimacao-a-claro-determina-horario-
do-fim-das-gravacoes-de-lula,10000021987
21:16:44 Jerusa  Pqp
21:20:26 Julio Noronha  http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/03/gilmar-mendes-suspende-nomeacao-de-lula-como-
ministro-da-casa-civil.html
21:21:24 Paulo  Caraca!!!
21:21:30 Andrey B Mendonça Putz
21:21:31  E agora???????
21:21:37  (((
21:21:42 Paulo  Agora no mínimo demora muito para derrubar
21:21:49 Andrey B Mendonça Eu tb acho!
21:21:53  Mudou tudo!!
21:22:23 Laura Tessler  Hahahhahahaha
21:22:36 Jerusa  Da-lhe Gilmar!
21:22:39 Andrey B Mendonça Acho otimo!
21:22:41 Paulo  Taca-lhe pau!!!
21:22:44 Andrey B Mendonça Hahahaha
21:22:49  )#)#)#
21:22:59  Agora vamos preparar a denúncia e se até lá estiver OK, apresentamos para o moro
21:23:05 Roberson MPF  PAIN PAIN PAIN!!!!!!
21:23:55 Isabel Grobba  Uau!
21:24:39  Até o Plenário tempo vai!
21:24:50 Andrey B Mendonça Eu acho tb!
21:25:12 Roberson MPF  Pacote completo nele!!!

Next page
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21:25:46 Andrey B Mendonça O q fiz hj pode lhes aproveitar
21:25:52     
21:25:54 Jerusa  Manda andrey!
21:25:59  Buzinaço e apitaço em curitiba! Gritam: chupa lula! Viva gilmar!
21:26:14 Andrey B Mendonça Completei o q vcs fizeram! Mando sim Je.
21:26:26 Roberson MPF  Shooou!
21:26:36 Athayde  Meu Deus
21:28:52  Athayde não vai assinar a denúncia... Rsrsrs... Eu assino por você.
21:29:08 Andrey B Mendonça Rsrsrs
21:29:38 Jerusa  Hahaha
21:31:12 Andrey B Mendonça Pessoal, sugestao: la em bsb o 9 pode ser denunciado por obstrucao do cervero.
21:31:31  Mas isso poderia facilitar a alegacao de conexao e de que tudo deveria subir
21:31:54  Minha opiniao eh refletir com brasilia o momento de eventual denuncia la por obstrucao...
21:32:29  Eu acho q o ideal eh segurar ate vcs denunciarem sitio/triplex (caso seja isso q vao denunciar) e
dps denuncia la em cima ou cisao
21:32:40  Há elementos que comprovem o que Delcidio disse?
21:32:49 Jerusa  !
21:32:49 Roberson MPF  Sim, vários
21:32:54 Andrey B Mendonça Acredito q tenha
21:33:11 Julio Noronha  Sim
21:33:40  Da obstrução?
21:33:56 Julio Noronha  Sim
21:34:00 Roberson MPF  Sim, diversos
21:34:14 Andrey B Mendonça So nao denunciaria ele por organ criminosa em cwb. Tem q evitar colocar schahin tb (pq sao os
fatos conexos)
21:34:42  Eh importante refletir sobre isso. Ter uma posicao unissona com o pgr seria bem importante
21:34:52 Julio Noronha  Tb acho
21:35:02 Jerusa  Sim
21:35:04 Roberson MPF  Exato! Aí é fria
21:35:47 Diogo  Agora sim
21:35:49  http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/03/gilmar-mendes-suspende-nomeacao-de-lula-como-
ministro-da-casa-civil.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=share-bar-desktop&utm_campaign=share-bar
21:35:50 Roberson MPF  Temos que alinhar tudo muito bem com os meninos em BSB e PGR!
21:36:01 Diogo  Azedou a marmita
21:38:19  Concordo. O PGR agiu muito bem no episódio do grampo e estamos todos no mesmo barco.
21:42:39 Isabel Grobba  Oh! Couro grosso!
21:45:03 Diogo  Agora sim
21:45:08  Complicou
21:47:33 Laura Tessler  Excelente!!!!
21:47:39 Diogo  Tem que Mostrar quem eh covarde
21:47:53  Quem fugiu da luta
21:51:44 Andrey B Mendonça Hj nao eh niver do Orlando?
21:51:55  Presente pra ele.
21:52:38  Aniversário do Orlando?
21:52:53 Paulo  Safado deixou vc pagar sozinho
21:53:26 Jerusa  Kkkkkk
21:53:30  Como assim?
21:53:46 Andrey B Mendonça Ue, nao eh?
21:53:54  Ta anotado aqui no meu cel
21:54:00  Mas pode estar errado
21:55:42  Nao eh mao
21:55:44  Nao
21:55:49  En 25 marco
22:06:23  http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/03/maioria-dos-ministros-do-stf-acha-que-
governo-dilma-acabou.html
22:22:55 Laura Tessler  Diálogo da Dilma sobre o termo de posse transcrito na decisão...muito bom!!!

22:30:49 Roberson MPF  
22:31:00  Não tem como ser mais claro
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22:39:03 Welter Prr  Caríssimos Acho que temos que ter um pouco de cuidado para não fazer um mártir. Ou pior, um
mártir vivo, justificando o discurso do Lula de que se vê como preso politico. Possivelmente a liminar será levada a plenário em
uma semana, talvez na quarta pós Páscoa. Não vejo, assim, necessidade de pressa (embora minha vontade seja noutro
sentido). As eventuais providencias contra o Lula correm o risco, assim, em caso de revogação da liminar, de não serem
confirmadas ou, ainda pior, de serem cassadas na mesma sessão, caso a maioria seja noutro sentido. Ele voltaria encarnando
um ressuscitado após a semana santa. Pior cenário impossível. Sugiro, assim, que seguremos o andor. Ate porque, se
confirmada a liminar, qualquer providencia poderia ser encetada imediatamente. Não da para esquecer que nesses dois dias
recebemos criticas que ate então não tinham surgido, que passaram a vir de vozes mais temperadas, seja na nossa classe, no
judiciário, ou ainda na imprensa. Basta ver a fala do min. Teori, hoje, que em cerimonia disse que o juiz deve se manifestar
somente no processo, com serenidade. Pondero, assim, que seguremos o andor, sem parar de chacoalhar o santo. Ele é de
barro, vai quebrar sozinho. Não podemos é dar cola para ela unir os pedaços. Não podemos esquecer que hoje, depois de muito
tempo, o pt levou 200.000 pessoas na av. Paulista. Nesses momento, acho que temos que ter prudência e esperar mais uns dez
dias. Abracos a todos, enquanto ouço foguetes e buzinas na cidade comemorando a decisão do min. Gilmar.
22:43:14  95 mil pessoas... Rsrsrs.. Não vamos inflar.. Rsrsrs.. Concordo com o Welter no sentido de que não
há espaço político para um pedido de prisão. Quanto ao mais, vamos trabalhar na denúncia, como estava previsto. Quando
estiver pronta, levamos o caso para o PGR e decidimos.

22:51:54 Jerusa  
22:52:22  Brincadeira, gente! Preventiva so quando a denuncia estiver redondinha e com aval da pgr.
22:57:12  Creio que só em caso de fato novo, grave, atual e clássico de prisão. Salvo isso, iríamos perder
mais que ganhar.
23:12:46 Roberson MPF  Duas coisas interessantes extraídas de uma rápida lida na decisão do Gilmar: i) ele não
interrompeu as outras causas ("Por fim, registro que os presentes mandados de segurança coletivos impetrados no Supremo
Tribunal Federal não têm o condão de suspender o trâmite de ações populares já em curso em outras instâncias ou mesmo de
obstar a propositura de nova demanda. Tratando-se de feitos de competência de instâncias distintas, impossível sua reunião.
Tampouco a presente ação impede a análise de tutela de urgência em ações populares, conforme dispõe o art. 1o, § 2o, da Lei
8.437/92"), de modo que há sopreposicoes de decisões pela invalidade de nomeação do Lula; ii) ele muito sabiamente sai pela
tangente sobre a discussão da validade do último diálogo com o argumento de que os pronunciamentos oficiais da Dilma seriam
confissões extrajudiciais espontâneas ("No momento, não é necessário emitir juízo sobre a licitude da gravação em tela. Há
confissão sobre a existência e conteúdo da conversa, suficiente para comprovar o fato.Em pelo menos duas oportunidades, a
Presidente da República admitiu a conversa, fazendo referências ao seu conteúdo. Uma delas, uma nota oficial, datada de
quarta-feira, 16 de março de 2016, às 23h58, com o seguinte teor: ... Outra, discurso proferido pela Presidente da República
por ocasião da posse do mencionado ministro, na manhã de 17.3.Ou seja, há uma admissão pessoal da existência da conversa
e da autenticidade do conteúdo da gravação.Estamos diante de um caso de confissão extrajudicial, com força para provar a
conversa e seu conteúdo, de forma independente da interceptação telefônica. "
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00:39:47 Deltan  cara de pau o Gilmar no item ii
00:39:55  Nem ele acredita no que escreveu
00:42:24  Caros, concordo com Welter e CF em nos armarmos, deixarmos a denúncia pronta, e avaliar o
momento, que pode ser após a liminar (ou talvez antes). Temos que retomar a tática das múltiplas frentes para aumentar o
peso da peça.
01:08:22  Roberson e Julio, Vcs ligam para SB por favor neste sábado pela manhã?
01:08:22  Rapazes, sobre o realinhamento da nossa estratégia, se amanhã de manhã algum de vcs puder
ligar p SB ainda pela manhã p definirem em linhas gerais pelo menos as mudanças de rumo seria ótimo. Eh que montamos um
esquema para o findi e seria bom sabermos se seguimos no nosso planejamento ou não.
07:44:34  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1751763-ministro-da-justica-diz-que-trocara-equipe-da-
pf-em-caso-de-vazamento.shtml
07:48:28 Laura Tessler  Esse é o Eugênio!!!! Missão dada, missão cumprida...sem limites e sem vergonha na cara...em
menos de 2 dias já bateu mais na gente do que o Cardozo em 2 anos.
08:53:16 Orlando SP  Amigos, Aniversário - é no dia 25/3 (sexta-feira). Presentes podem ser deixados na moda mesa.
Prisão de lula - jamais em 1-instancia. Jamais é demais! Seria loucura, salvo motivo novo. Denúncia - não protocolaria antes do
stf decidir definitivamente, salvo se passar dos 30/40 dias q iríamos utilizar. Em outras palavras, não correria além do normal.
Improbidade - priorizaria a AI de Cunha e família. Vai dar um impacto positivo!!!! Aurelio - posso estar errado, mas refluiu em
vir aqui após a abertura dos grampos. Vale uma visita a ele em BSB quando alguém estiver por lá. Acho q azedou um pouco a
relação! Manifestações de ontem - embora embalada em showmício e pagamento de muitas pessoas, deu para ver q a jararaca
ainda tem cabeça.
08:54:31  Laura, marquei com os Advs do banco de Antígua na terça, começo da tarde. Deixei para terça
para aumentar a pressão, ok?
09:00:32 Laura Tessler  Beleza, Orlando!
09:14:48 Welter Prr  nte Lula disse numa gravação que o sr. deveria ter "pulso firme", ser "homem". Não parece que o
sr. está vindo como pau mandado do Lula? Não, isso é uma conversa privada dele. As pessoas entre quatro paredes falam o que
querem. Fico até me perguntando qual o interesse público numa fofoca dessa. Isso para mim se chama fofoca. Não me afeta.
09:15:09  O jornalista chutou a barraca.
09:16:09  Retirando o Lula formalmente do Ministério, nenhum político vai falar com ele. Ainda mais por
telefone.
09:57:14 Julio Noronha  """
09:58:31 Orlando SP  CF, não embarque na do Mauat
09:58:44  É tudo q a pf quer
10:05:25 Welter Prr  É o pretexto que o aragao precisa
10:35:11 Deltan  Paulo, a improbidade do Cunha está com Vc?
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10:49:16 Julio Noronha  PG, qto àquela história do telefone do CONJUR, veja:
10:49:18  http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/telefone-da-lils-palestras-pertence-roberto-
teixeira.html
10:55:56 Deltan  Caros, o MJ vai mudar a equipe da PF, mais cedo ou mais tarde. Sugiro minutarmos uma medida
judicial para manter a equipe. Podemos distribuir para o Moro, dentro do poder geral de cautela, e na manga fica a possibilidade
de oferecê-la na área cível tambem. Quem pode minutar isso ASAP?
10:57:14  Qdo fizer, protocolamos na mesma hora e fazemos uma coletiva dizendo que era esperado, por isso
já tínhamos pronta, e falando dos fundamentos, dos prejuízos ao caso etc.
11:29:44 Paulo  Excelente! Agora, sim, é uma fonte oficial e serve de justificativa plena!
11:31:19  Sim. Mas não dá p ser a prioridade n. 1 ainda.
12:29:19 Julio Noronha  Pessoal, Conversei com SB agora sobre os últimos acontecimentos, e sobre os próximos passos em
relação ao caso LILS: 01 - Eram três frentes de trabalho: aditamento da denúncia de obstrução do caso DA (para incluir LILS);
pedido de pp de LILS; e denúncia de lavagem. Antes da decisão do GM, tudo seria proposto no STF. Agora, das três frentes, o
aditamento seria feito no STF, e o pedido de pp e a denúncia de lavagem seriam feitos aqui; 02 - Com relação ao aditamento,
vimos duas questões: (i) na “minuta” que enviamos a eles na madrugada de quinta, citamos provas de procedimentos que
ainda estão aqui conosco, cujo uso demandaria o pedido de compartilhamento, que ainda não ocorreu; (ii) o aditamento,
incluindo LILS, poderia forçar a subida de toda a investigação. Assim, dependendo do compartilhamento, e sem a subida dos
autos, dificilmente sairá na segunda-feira; 03 - Quanto ao pedido de pp, SB disse que ainda não há um consenso no GT: alguns
acham importante fazer rápido, para aproveitar o momento, outros entendem que não é o momento (criaria um mártir, etc.).
Eu disse que essa última posição se parece mais com a nossa em geral (embora não tenhamos feito uma nova reunião): se
fosse no STF, seria outra história, mas, com o caso de volta à 1ª instância, também achamos que não é o caso de pedirmos pp
aqui na JF agora; 04 - Quanto à denúncia de lavagem, eu disse que, com o caso de volta à 1ª instância, achamos que era
melhor amadurecer mais um pouco, pois há bons elementos que podem ainda ser produzidos (ainda não fizemos a análise do
material apreendido na 24 fase, etc.). Se fosse para apresentar direto no STF, no contexto daquelas outras frentes “ok”, mas
com ela de volta à 1ª instância, é melhor amadurecer mais; 05 - O PGR estará de volta na segunda, e estará na ativa segunda
e terça; 06 - Há ainda “boatos” de que Lewan poderia reverter a decisão de GM ainda neste fds; 07 – Também ponderamos que
qualquer passo apressado agora poderá ser revertido/influenciado por uma decisão posterior do plenário; 08 - Combinamos de
ele passar essa conversa ao GT e eu à FT, deixando combinado que não avançaríamos nas frentes sem falar com o outro. Ou
seja, a ideia é esperar segunda-feira, quando poderíamos conversar pela manhã e afinar tudo de fato.
12:46:04 Roberson MPF  Estávamos eu, Julio, Jerusa e Andrey para dar um gás total para sair às denúncia de lavagem na
segunda. Mas frente aos acontecimentos ponderamos que tvz o melhor seja trabalhar na próxima semana e feriado para que
essa denúncia fique 100% para a semana após a Páscoa. O que acham? Creio que estamos todos de acordo que com toda a
bagunça não seria uma boa propor na segunda ou terça, ainda mais sem combinar com o PGR e o Russo. Por outro lado penso
que também não podemos esperar demais, que será muito arriscado esperar uma decisão do pleno do STF. Até pq uma
denúncia forte no primeiro grau pode fortalecer a posição dos ministros que querem quero caso do Lils permaneça no primeiro
grau
12:47:34 Jerusa  Concordo, Robinho!
12:48:16  Pessoal, parece q azedou a relacao com a PF. Nao podemos deixar isso acontecer. #$%&
13:09:25 Orlando SP  Para mim é isso mesmo Robinho. Fazer a denúncia com calma e bem feita. Não pode ser longa,
mas objetiva e precisa. Se o caso for para o stf, que seja. Nesta hipótese protocolamos (Pgr)lá. Deltan, acho q a cisão dancinha
ainda não chegou, mas podemos pegar cópia de tudo com o pessoal de BSB para adiantar. Chegando, basta protocolar, se é q
não exigirá outiva das meninas. Não seria ruim, chegando, no próprio dia, sair uma notificação para outiva das meninas. Elas
não aparecerão e, entoa, no dia seguinte, propõe-se a ação
13:16:50 Diogo  Lewa não tem como suspender decisão do gm
13:17:08  Inexiste juridicamente esta possibilidade
13:19:34 Julio Noronha  Concordo, Castor! O "boato" seria fundado no fato de que Teori estaria prevento...
14:05:50 Andrey B Mendonça Concordo Robinho! Melhor nesse momento q seja mais madura!
14:06:22  Tb acho. Fiquei pensando se nao aplicava aquele instituto da suspensao da seguranca, q os
tribunais usam mto. Mas eu nunca vi no stf
14:07:18  Esse ministro da justica... Ja comecou pessimo
14:25:19 Januario Paludo  Se vc entendem que há conexão, o stf tem que cindir antes. Não dá para fa
14:25:46  Fazer denúncia de lavagem em a cisão elo teori,
14:32:34 Deltan  Concordo também. Denúncia com calma, e avançando nas outras frentes e análises de materiais.
AIA Cunha quanto antes possível.
14:33:24  Cisão do STF: quero entendre melhor. Podemos falar segunda. Em pp, não vejo por que subir tudo,
mas sim vejo conveniência de trabalharmos com o GT-PGR, por várias razões
14:35:32  Cara, vc precisa convencer o pessoal da FT a pedir a prisão do LILS simultaneamente conosco na
segunda ou na terça. Há consenso - apertado, mas há - no GT de Brasília quanto a isso. Se vcs vacilarem, o consenso de BSB
vai se desfazer. Vcs têm boa parte da atribuição, dada a liminar do Gilmar, e nós temos o que basta: obstrução. Vcs podiam
encaminhar formalmente para nós com urgência, em compartilhamento, na segunda, o material (gravação, infos bancárias,
etc). Alguém poderia trazer ou buscar em mão. Se a gente fizer em simultâneo, fica bonito. Enfim, veja aí o que vc acha.
Parece que alguém daqui falou com alguém daí e achou que vcs estão sem muita urgência. Mas ponderem: para o STF, timing é
tudo. Abs.
14:35:51  Julio, Vc ouviu de SB esse quase consenso na PGR?
14:37:16 Januario Paludo  Acho que o Eugênio finalmente consegui dar a pf o que ela queria. Autonomia.
14:37:30  E acho que eles têm razão!!!
14:38:53 Deltan  Não entendi, Jerusa. Olhei as mensagens lá, mas não percebi isso. O clima hoje é de união, no
meu sentir...
14:47:03 Julio Noronha  Não entendi isso. Ouvi q havia, dentro do grupo, quem pensava q era o momento e outros q
pensavam q não.
14:49:13 Jerusa  Logo depois q vc falou no grupo la q achava q nao era caso de nota, Igor, Renata e Marcio sairam
do grupo amigo secreto.
14:54:58 Januario Paludo  Falei com Luciano agora e ele disse que está tudo ok.
14:55:33  Tem alguém na Ft?
14:55:40 Laura Tessler  sim
14:55:47 Paulo  Conversei com Carol e ela preferia pedir tudo na segunda ou terça por questão de timing. Ela disse
que eles não estão em consenso mesmo. Janot tem cirurgia prevista na segunda dia 28 e ela gostaria que ele assinasse antes
para não deixar p dra. ela. Minha percepção é que eles estão um pouco empolgados demais porém sequer falaram com Janot
sobre isso. E Janot não faria sem antes sondar o Teori. Que talvez sondaria outros ministros ainda. Então eu disse a Carol que
tb acho melhor aguardar a segunda para resolver, e que a nossa posição é que no primeiro grau não pediríamos prisão (mas no
STF seria possível). Cuidado com o MM pq ele gostaria de levar o máximo para o STF mesmo sem foro.
14:55:51 Januario Paludo  To indo.
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14:55:52 Paulo  Eu e Laura aqui
14:58:17 Januario Paludo  Ok. Já vou
15:00:28 Jerusa  Otimo!
15:01:37 Paulo  Delta, agora que saíram os pedidos do Gim/LP, finalmente conseguimos essa semana mexer no
Sergio Machado. Essa é a prioridade n. 1 agora, até pq o russo vem cobrando há tempos e nós não tínhamos nem começado
ainda. Não acho que AIA do Cunha seja mais prioritário. Com Camila entrando de férias e Athayde ajudando o terremoto, acho
que não conseguiríamos mexer na AIA do Cunha imediatamente. Se Orlando/Diogo forem fazer a denúncia da esposa/filha,
então podem tb minutar a AIA e eu me comprometo a revisar.
15:02:37  Voto na Jerusa para ser nosso ponto de contato com Mauat. Vcs que são gaúchos que se
entendam!
15:03:12 Jerusa  '
15:06:30 Laura Tessler  Pessoal, alguém sabe como está a situação do Barusco? Ele já atingiu o limite de pena do acordo?
15:09:08 Paulo  já sim, agora suspende
15:09:30  tem que ler a cláusula dele mas acredito que não devemos sequer denunciá-lo mais
15:09:50 Laura Tessler  beleza...era isso mesmo que tava pensando...não vou denunciá-lo
15:10:25 Paulo  Pessoal, mais um bom artigo sobre LJ e Mãos Limpas:
15:10:26  http://www1.folha.uol.com.br/colunas/demetriomagnoli/2016/03/1751760-fantasminha-
camarada.shtml
15:31:22  Penso que devemos fazer a denúncia logo depois da Páscoa. Denúncia de lavagem, pelo menos,
mas se possível também de corrupção. Isto se o PGR concordar - e não o gabinete dele. Já prisão, só em caso de fato novo,
atual, sério e clássico motivo de preventiva. Se eles quiserem de outra forma, só quando o caso voltar para eles. Não vou usar
o Moro, que já está exposto demais, para fazer o que acredito seja um erro no momento.
15:33:45 Julio Noronha  Concordo CF!
15:34:11  http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/03/deputado-agredido-entra-com-noticia-
crime-contra-servidora-do-planalto-na-pgr.html
15:35:26  Alguém conhece o lobista esposo da funcionária do palácio que agrediu o deputado? Creio que ele
merece uma olhadinha especial.
15:35:52 Roberson MPF  Também é a minha opinião
15:39:43 Deltan  Não imagino que tenha relação, Jerusa...
15:41:04  Seria boa ideia
15:41:56 Januario Paludo  Perguntei e o Luciano acha que não.,sobre a saída do grupo.
15:42:32 Deltan  Vc não entendeu. O pedido de prisão seria no STF. Essa é a ideia do Miller.
15:42:44  Contudo, acho que ele está vendendo consenso que não existe
15:43:06 Jerusa  Maravilha! Fiquei com a impressão errada.
15:43:22 Januario Paludo  Eu também...
15:44:26 Jerusa  Pois eu ia falar exatamente isso. Se eles vão denunciar no STF, podem pedir a prisão la se o PGR
assim quiser.
15:49:32 Paulo  Pessoal essa informação de que Delcídio e Lula combinavam vazamentos na LJ vem muito a calhar,
e CF e Deltan podem trabalhá-la para fazer cair o discurso e a carapuça do governo, dos advogados e do Eugenio sobre
vazamentos seletivos:
15:49:33  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/delcidio-lula-comandava-o-esquema
15:49:50 Januario Paludo  244199.mp4
16:04:45  Se o pedido será lá, por que nossa opinião importa? Para convencer alguém? Um pedido desses só
deve ser feito se houver certeza que será aceito
16:46:32 Roberson MPF  Pessoal, estão na FT?
17:04:56 Januario Paludo  Já sai
17:05:03  Sem rede.
18:34:28 Orlando SP  Laura, se puder denunciar (não estiver vedado no acordo), tiver no contexto e não der trabalho
extra, é muito melhor denunciar barusco e pedir desmembramento e suspensão da ação. Isto facilita um monte se houveram
rompimento de acordo futuro e deixa o rapaz pendurado. Isto, lógico, se o trabalho extra for de 15 minutos.
18:36:03 Laura Tessler  não dá trabalho nenhum...vou narrar a conduta dele de qualquer forma. Mas, salvo engano, no
caso da 2ª ação da Odebrecht, a gente não denunciou o PRC por causa disso
22:21:18 Deltan  http://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2016/03/19/apos-narcos-padilha-fara-serie-
internacional-sobre-operacao-lava-jato.htm
22:23:01  Eu soube que o Tom Cruise quer fazer o meu papel.
22:25:05 Deltan  Ou seja: 1) a interceptação foi correta; 2) não cabe ao MJ dá pitaco no que o MP ou PJ faz. Alguém
manda para Eugênio por favor
22:25:18  Cruise credo
22:28:27  Caros, queria fazer uma reunião segunda ou terça para elaborarmos melhor as possibilidades do
caso 9 e algumas outras coisas. Quem estará fora? Paulo e Tatá? De repente, Paulo poderia estar via skype ou FaceTime.
22:28:48  Laura e Diogo, confirmada a operação na terça?
22:51:09  Eu conversei com a PF e estava OK.
22:56:54 Deltan  Boa CF. Renata disse na reunião de sexta que tava difícil, pq eram muitos alvos, então ótimo que
vai sair.
22:57:10  Laura ou Diogo, quem minuta a nota para a imprensa? Já temos decisão?
23:21:20  Olhem isso:
23:21:21  http://pr.ricmais.com.br/parana-no-ar/videos/jurista-rene-dotti-defende-atuacao-do-juiz-sergio-
moro/#.VuweHblHmZs.facebook
23:25:06  quem diria?? Estou vendo, de queixo caído. Eles não são isentos, pq defendem a Petrobras, e tem
a questão também de a OAB apoiar o impeach... Mesmo assim, estou estarrecido
23:28:29  Estou vendo: será que ele passou pra concurso do MP e não fiquei sabendo?

20 MAR 16

02:05:54 Diogo  Diogo está em Portugal
02:06:04  Nesta segunda tem operação aqui
02:06:15  Minutei nota à imprensa da operação aqui
02:06:27  Posso chama lá de fase da lava jato?
02:21:17 Deltan  Chamamos a PF para ir também? Tem algum DPF aí... oficialmente, são eles que contam, mas não
vejo problemas em chamar de mais uma fase da LJ. Importnate ajustar com as autoridades portuguesas o que vai divulgar,
Diogo, e que eles deem ok na nota quanto ao conteúdo e horário.
02:23:12  Manda plis
02:24:49 Diogo  Opa
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02:24:53  Flores viria
02:25:02  Mas o avião não saiu
02:25:13  Não sei se ele chega a tempo
02:25:27  Vou pedir pro assessor enviar
08:06:45 Laura Tessler  Faço a nota e te mando até amanhã, Delta!
08:27:16  Legal
08:41:15  Temos que dar uma boa divulgação. Isso dará respaldo para a operação.
08:46:02  http://m.oglobo.globo.com/brasil/governo-aposta-em-tres-frentes-para-fugir-de-paralisia-politica-
18919799
08:46:58  Leiam. Precisamos de uma denúncia rápida. Até depois da Páscoa. Aqui ou em Brasília.
08:53:04 Laura Tessler  Seria possível denúncias simultâneas contra o Lula depois da Páscoa em Curitiba e Brasília? Seria
muito show.
08:54:44 Jerusa  Pelo q entendi, Brasilia quer denunciar nessa proxima semana já!
08:58:30 Laura Tessler  E segunda, dia 28, é o prazo final pra denúncia Zwi -Santana...seria outra semana animada((
((
08:59:17 Roberson MPF  Isso foi o que eu entendi, também. Mas eles ainda não "combinaram" com o PGR
09:00:56  O ideal, sem dúvida, seria a propositura de um pacote completo aqui e lá. Até mesmo para nao
venham argumentos de que a propositura anterior lá deveria atrair o caso todo
09:01:18 Jerusa  Verdade
09:01:26  Alguem vai na FT hoje?
09:33:57 Isabel Grobba  Estarei segunda
09:38:05  Estou trabalhando na AIA do PProgressista mas que não pode ser proposta antes das declarações
de Pedro Corrêa e do compartilhamento de Meurer e Liras, segundo penso. Então poderia trabalhar imediatamente também na
AIA de Cunha. O que acham?
10:17:12 Laura Tessler  http://painel.blogfolha.uol.com.br/2016/03/20/deputados-preparam-emenda-constitucional-para-
garantir-foro-privilegiado-a-ex-presidentes/
10:53:26 Paulo  Marquem o horário da reunião p eu me programar
12:01:05  Paulo, amanhã pela manhã faremos uma reuniao com janot para dar um panorama geral e as
nossas sugestões. MM fez um ótimo rascunho sobre o encontro fortuito de provas mas falta ainda enfrentarmos a questão do
levantamento do sigilo da forma como foi feita. Naquelas decisões q vc me mandou em nenhuma moro levanta o sigilo geral.
Precisamos das decisões no mesmo sentido. Vi que no pedido de vcs só há referência ao levantamento do sigilo sem especificar
o grau. Aquelas outras decisões de Moro levantam o sigilo só p as partes. Será q vcs conseguem esse levantamento das
decisões com sigilo amplo. Vamos precisar disso p mostrar a Janot que foi tudo dentro do procedimento padrão.
12:02:47  Pessoal, estamos com essa questão aí. Nos outros casos foi mantido sigilo 1, no do Lula foi aberto
sigilo 0. Eu particularmente não veria necessidade de nos debruçarmos nisso agora, já que o levantamento do sigilo não tem
nada a ver com a validade da prova né. Mas vai explicar.
12:04:08 Julio Noronha  A Fer e a Bia fizeram esse levantamento, não fizeram?
12:04:26 Paulo  fizeram, e o resultado é esse
12:11:00  Pedi ao pessoal Carol. Mas só uma observação, a questão do levantamento do sigilo não tem
relação com a validade da prova. O fato de ter levantado sigilo não pode levar à anulação de nada. O STF não vai julgar isso
para fins de usar ou não usar os áudios, mas sim para eventuais questões disciplinares não é? Exceção ao último áudio, mas aí
a questão é outra, é decidir se pode ser utilizado o áudio gravado após a decisão de interrupção e antes da efetivação pelas
operadoras.
12:11:00  De qq forma, claro que precisamos estar bem explicados nesse ponto tb
12:11:00  Isso, vamos defender que uma coisa não interfere na outra. A questão do procedimento p padrão é
mais p vermos o que conseguimos dizer sobre essa questão e p tranquilizarmos janot, que será bem cobrado pelos demais
ministros nesse ponto, especialmente depois da confusão da matéria da folha na sexta. Ele precisa ter todos os elementos na
mão p saber dar as explicações corretas.
12:11:00  Ótimo, concordo. Veja tb que sigilo 1 nunca evitou divulgação de nada, pois não apenas os advs do
Lula mas os de todos os envolvidos têm acesso. Então seria apenas questão de mais algumas horas para alguém passar tudo
para a imprensa rs.
12:17:31  Pessoal, estou propondo escala de oitivas do Pedro Correa a partir do dia 28, conforme msgs
abaixo. Bsb concordando, faríamos cerca de 10 termos nessa primeira fase, o que creio daria para fazer em 5 dias seguidos.
Precisaremos fazer uma escala com Julio, marcando como se fossem audiências ok? E CF fica excluído dessa escala rs.
12:17:45  Caros, fiz uma proposta de divisão dos anexos do PC. Como conversamos aqui em Curitiba, a ideia
é ouvir apenas uma parte antes da homologação, e em seguida ouvir o restante. Ouvir tudo agora iria levar talvez dois meses,
e temos pressa, inclusive por conta das denúncias do Lula. Fiz uma análise muito rápida e superficial dos anexos e os dividi em
três graus de prioridade, considerando a necessidade para as investigações prementes mas também a repercussão política (não
podemos deixar de tomar logo os termos de parlamentares da oposição, creio). Ainda assim, temos cerca de 30 anexos com
prioridade 1, sendo aproximadamente 2/3 com foro e 1/3 sem foro. As oitivas terão que ser realizadas todas em Curitiba, na PF,
pois o cidadão está preso. Sugiro também adotarmos o procedimento das oitivas de PRC/Youssef, em que deixamos toda a
estrutura a cargo da PF mesmo, com nós presentes. Vejam que a divisão sugerida não é estanque e durante as oitivas
poderemos incluir ou excluir termos, além de alterar quem vai fazer o quê. Então gostaríamos de já começar a nossa parte por
aqui, talvez no dia 28. O que acham? Segue o arquivo.
12:17:45  244774.odt
13:13:57  http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/com-lava-jato-executivos-da-odebrecht-fazem-
cursinho-anti-busca-e-apreensao.html
13:14:31  Isso não é motivo para preventiva... Rsrsrs
13:18:57 Laura Tessler  Hahahahah....esse povo não tem limite
13:38:34 Roberson MPF  Por essa e outras é que um acordo com ela é e deverá se manter muito improvável
14:51:23 Deltan  Olhem isso. Obama falando que caçam juízes em vez de bandidos no Brasil
14:51:24  https://youtu.be/Hxe5vBTh5Hw

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
01

:3
2



30/01/2021 Telegram Backup for

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/chat_72924018_p2.html 6/107

14:57:33  
15:20:44 Jerusa  Salvo engano, a legenda nao corresponde exatamente ao q obama disse.
15:25:36  Não tem nada a ver. Bobagem de Facebook.
15:52:42  Deltan. Aproveite e leia a coluna do Gaspari na folha de São Paulo. Importante medirmos as
reações.
17:02:16 Deltan  Acho ótimo, pq Paulo está sobrecarregado. Fala com ele Isabel
17:21:51  Temos nota para amanhã?
17:28:23 Deltan  Não tem mesmo kkk. Quando vi tava em ambiente barulhento e só li a legenda... depois vi... mas
ficou mto bom kkk. Obama é incrível.
17:31:19  Olhem isso que o Diogo me mandou... provável fonte é a portaria de viagem. Estou checando com
o Vlad.

17:31:19  
17:31:29  Diogo, manda pra gente a nota
17:32:01  Vc ajustou conteúdo e horário aí?
17:58:15 Paulo  Castor, parabéns pela operação! Muito bacana mesmo
17:59:51 Jerusa  Muito bom Diogo! )))
18:06:04 Paulo  Amanhã estou livre p reunião até 16h30, dps tenho compromisso
18:06:26 Deltan  Tudo bem, ela pode participar também
18:19:47 Diogo  O assessor não mandou ainda
18:22:28  Ele deixou no Mpf
18:22:43  Vou pedir pra ele enviar pra Deltan e Orlando
18:27:02  Amanhã cedo então
18:28:52  . Amanhã cedo já devia estar nas redações.
18:39:58 Deltan  Importante pegar o ok do pessoal daí de Portugal qto a conteúdo e horário
18:47:23  Precisamos estabelecer uma estratégia clara contra qualquer ato do Eugênio. Quem sabe encapado
pelo PGR.
18:53:55 Deltan  Precisamos fazer cautelar. Reflexão que veio de um agente importante que atua no caso.
18:54:00  Deixar pronta
18:54:06  É questão de dias
18:54:33  Isabel podia trabalhar nisso antes mesmo da do Cunha... Que tal Isabel?
18:54:50  Ou um MS no STF?
18:56:34 Diogo  Na madrugada desta segunda feira no horário brasileiro (manhã desta segunda-feira no horário
português), dia 21/3/2016, foi deflagrado a primeira fase internacional da operação lava jato em Lisboa, Portugal. São
cumpridas medidas de prisão preventiva e busca e apreensão em face de Raul Schmidt felipe junior, investigado pelo
pagamento de propinas aos diretores da Petrobras Renato de Souza Duque, Nestor Cervero e Jorge Luiz Zelada, todos
atualmente presos pela participação no esquema de corrupção da Petrobras. No Brasil, Schmidt se encontra denunciado pelos
crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e pertencimento a organização criminosa.Ele estava foragido desde julho de 2015,
quando foi expedida a ordem de prisão, tendo o nome sido incluido no alerta de difusão vermelha da interpol em outubro do
ano passado. Trata-se de uma operação conjunta entre Portugal e Brasil, sendo que o cumprimento das medidas eh feito pela
polícia judiciária portuguesa e do Ministerio Público português. Autoridades brasileiras do Mpf e da polícia federal acompanham
a diligência. Finalizavas as diligências cautelares, o Brasil dará início ao processo de extradição. Raul Schmidt felipe eh
brasileiro, também possuindo naturalidade portuguesa. Vivia em Londres onde mantinha uma galeria de arte, tendo se mudado
para Portugal após o início da Operação Lava Jato, em virtude da dupla nacionalidade.
18:56:39  Q tal?
18:56:55 Laura Tessler  Pensei que na coletiva de terça poderíamos destacar que a fase foi fruto de um trabalho primoroso
da equipe da PF (e de fato foi, na minha opinião)...levantaríamos a bola pra imprensa cortar depois...o que acham?
18:57:13 Deltan  Não confio no STF
18:57:28  Se fizermos aqui com Moro, ganhamos nele, ganhamos no TRF e até aí já temos mta legitimidade
18:57:41  Tempo trabalhará a nosso favor a partir da cautelar
18:58:12 Diogo  Pode ser cautelar inominada no moro mesmo
18:58:14  Mas você coloca mais carga em cima do Moro.
18:58:33  Está na hora de aliviarmos.
18:58:57 Diogo  Se for no stf não vai funcionar
18:59:20  Vejam se a esta ok
18:59:32  Isso é questão de conversar.
19:00:03  Achei boa a nota. Portugal extradita nacionais?
19:00:03 Deltan  Boa. Podemos anexar o release da denúncia contra ele, a denúncia e a decisão de recebimento. Vc
tem o ok quanto ao conteúdo e horário dos portugueses?
19:00:06  Precisamos disso
19:00:47  Precisamos do ok dos portugas pra não melindrar. Se não te chutam daí
19:00:49  kk
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19:01:23  Diogo, consegue o ok e eu passo pra ascom revisar redação e anexar denúncia, recebimento e
release anterior
19:03:39 Diogo  Em caso de envolvimento no crime organizado sim
19:03:47  Mas exige reciprocidade
19:03:52  Aí tá o problema
19:04:04  Vlad disse q consegue
19:04:24  Se não, transferimos pra cá o processo dele
19:04:27  Ok Deltan
19:04:40  Deixe a ASSCOM de prontidão
19:04:56 Deltan  Eles deram ok?
19:05:00  OU vai buscar ok?
19:05:13 Diogo  Ok, vou mostrar a eles
19:05:51  A nota estará pronta pra divulgar as seis no horário brasileiro
19:17:53 Orlando SP  Diogo - veja a mensagem q lhe enviei no seu telegran.Dirceu tem conta aí utilizando i nome de
guerrilheiro. Provavelmente está em nome de offshore e o guerrilheiro é o beneficiário. Pergunte para os portugas como
fazemos para conseguir fazer esta pesquisa. Abcs
19:24:29 Diogo  Ok
20:01:03 Isabel Grobba  Sim, estou à disposição.
20:33:01 Deltan  Shou Isabel, Vc consegue preparar pra quando?
20:33:27  Seria bom fazermos um brainstorming de argumentos
20:35:07  Ainda acho que devemos ver a possibilidade de usar o PGR
20:36:51 Deltan  -Afastamento gerará atraso de um ano nas investigações. Seria bom falar do volume, com base em
dados objetivos -Como é atuação de polícia judiciária que atua a pedido também do MP, é ingerência do poder executivo em
outros poderes -O ato adm de afastamento tem desvio de finalidade, pq objetivo é obstruir investigação (há provas disso nos
discursos de imprensa, nos áudios interceptados etc.) -Se é sanção por ato disciplinar, deve ser precedida da apuração e
acontecer sobre um indivíduo. Se não há prova para PAD, não há prova para afastar o indivíduo e muito menos toda a equipe -
Há evidências de vazamentos propositais, como apareceu na delação do Delcídio -Os vazamentos prejudicam as investigações.
Dar exemplo do vazamento das quebras do Lula.
20:37:08  Podemos pensar nisso no momento certo. Mas precisamos ter a cautelar pronta, como primeiro
passo.
20:38:39  Diogo, posso passar pra ASCOM para soltar 6am?
20:38:48  Pra revisarem e deixarem a ponto de bala?
20:40:10  Passei 2h agora no telefone com a PGR, diferentes pessoas, para resolver ruído ainda do grampo, a
partir de info de inteligência rs. Em princípio, tudo resolvido. Na reunião explico melhor.
20:45:42 Isabel Grobba  Seria bom que alguém pudesse trabalhar nisso comigo.
20:55:03  Acho que colocar o Moro nessa batalha será muito desgastante para ele.
20:56:46 Isabel Grobba  Então é avaliar a melhor estratégia.
21:01:16 Deltan  Isso, depois avaliamos... agora precisamos mesmo de uma cautelar top
21:01:18  kkk
21:01:59 Isabel Grobba  Hehehe
21:16:42 Andrey B Mendonça Na cautelar do cunha, podem contar comigo. Posso ajudar
21:16:53  Cautelar nao, AIS
21:16:56  AIA
21:19:32 Jerusa  Reuniao que horas amanha? (Muita coisa, nao consegui acompanhar). ☺ 

21:32:45 Deltan  Sugiro 11h, porque a partir de 14 há reuniões e depois de 16.30 Paulo não pode. Alguém não
pode?
21:34:30 Laura Tessler  Por mim, pode ser
21:34:56 Jerusa  Ok
21:41:10 Isabel Grobba  Ok
21:55:25 Julio Noronha  Ok
22:01:09 Roberson MPF  Boa!
22:29:15 Orlando SP  Eu como sempre chego para acender as luzes, pode ser qq hora da manhã. Cautelar - difícil/dói
dizer isso, mas concordo com CF. De qq forma, melhor conversar com ele. Tb não estou seguro q a competência seria criminal,
nem q seria de cwb. Conversamos melhor na reunião. PG - vamos pedir para Carol cópia integral da investigação/ação de
Cunha. Assim podemos conhecer e adiantar as coisas.
22:30:04 Paulo  então essas cópias já estão descendo. mas as denúncias já temos e estão públicas
23:04:16 Orlando SP  Até descer vai levar um ano. Mas tb me refiro ao material q tem nos ipls e q dizem respeito às
meninas tb. Para reflexão: se convencêssemos. A AGU daqui a propor eventual ação cautelar para proteger as atribuições da
PF? Alguma chance?algum inconveniente?
23:05:26 Paulo  Leva não, tem descido rápido. E Teori já decidiu. De qq forma vou pedir ao pessoal de Bsb.
23:06:59  Agu contra a união não sei se eles fazem. Eles teriam tb obrigação de defender o ato do MJ. Mas se
acharem q vale a pena podemos conversar, o pessoal está aberto
23:09:04 Orlando SP  O problema é q abriremos nossa estratégia para eles, sendo q é bem provável q eles sejam nossos
ex-adversos nesta ação
23:19:27 Deltan  Jararaca tá enfraquecendo
23:19:30  http://m.congressoemfoco.uol.com.br/noticias/lula-tem-rejeicao-de-57-recorde-no-datafolha/
23:23:25  Artigo bacaníssimo da Miriam Leitão
23:23:26  http://pgr.clipclipping.com.br/coluna/ler/noticia/5323168/cliente/19
23:34:03 Isabel Grobba  Está parecendo mesmo que não cabe a cautelar nessa hipótese como medida de natureza penal.
23:36:17 Deltan  Cabe... sempre cabe rs. Poder geral de cautela. E Moro dá.
23:40:27  Editorial excelente do jota sobre a entrevista do novo ministro de justiça : Editorial do jota sobre a
entrevista do Eugenio , está muito bom : http://jota.uol.com.br/a-ameaca-do-ministro-da-justica-e-o-futuro-da-lava-jato
23:40:27  Por JOTA – EDITORIAL   Dois dias depois de tomar posse como ministro da Justiça, o procurador da
República Eugênio Aragão deu uma preocupante amostra de como pode ser sua gestão à frente do mais antigo ministério do
Estado brasileiro. Em entrevista ao repórter Leandro Colon, publicada neste sábado (19/3) pela Folha de S. Paulo, Aragão diz
que vai agir com pulso firme para conter o que chamou de “vazamento de informações” apuradas no âmbito da Operação Lava
Jato. Por que agir contra a divulgação de informações? Porque os vazamentos seriam seletivos, conforme Aragão. E qual o
prejuízo desse tipo de conduta? Violaria a presunção de inocência, argumenta o ministro. Ele diz que pretende enfrentar a
situação de forma seletiva e sem observar a presunção de inocência justamente daqueles que hoje investigam políticos do alto
escalão e grandes empresários. “A primeira atitude que tomo é: cheirou vazamento de investigação por um agente nosso, a
equipe será trocada, toda. Cheirou. Eu não preciso ter prova. A PF está sob nossa supervisão. Se eu tiver um cheiro de
vazamento, eu troco a equipe. Agora, quero também que, se a equipe disser ‘não fomos nós’, que me traga claros elementos de
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quem vazou porque aí vou ter de conversar com quem de direito”, declarou Aragão. A ameaça do ministro ignora o fato de que
a publicização de informações, um dos pilares da Operação da Lava Jato, escora-se no princípio constitucional da publicidade
dos processos judicias. A maior parte dos documentos das ações de Curitiba que chega a conhecimento da sociedade não foi
“vazada”, como sugere o ministro – é pública, ou seja, teve o sigilo levantado pela Justiça. As informações relevantes, na
maioria das vezes, chegam à imprensa através do sistema de acompanhamento processual da Justiça Federal do Paraná.
Grandes empresários e políticos foram detidos na Lava Jato sem que a imprensa soubesse de antemão. Existem diferentes
procedimentos administrativos internos da polícia que investigam condutas possivelmente erradas, como vazamentos ilegais – a
partir de provas e com respeito ao devido processo legal. Policiais e procuradores não podem divulgar documentos em segredo
de Justiça e devem responder por isso nas vias administrativa e judicial. Além disso, a Polícia Federal está sob o controle
externo do próprio Ministério Público. Por outro lado, chamar de vazamento o que não é vazamento não contribui para o debate.
Interferir no trabalho da Polícia Federal com deliberada intenção de impedir uma investigação que desagrada o governo é a
menos republicana das iniciativas que se espera de um ministro da Justiça. Tampouco é republicano prejudicar a lisura de
investigações que atingem o governo de que faz parte Aragão com base em “cheiro”, “mesmo sem prova”. Não se trata de
apoiar Justiça a qualquer preço, investigação direcionada ou punição de determinado segmento político. Pelo contrário. Isso
tudo é tão nocivo à democracia quanto a tentativa de sufocar uma apuração inconveniente para alguns. As investigações, até
agora, têm recebido respaldo judicial. Eventuais condutas reputadas como ilegais devem ser questionadas na Justiça e não
alimentar perseguições institucionais. O ministro sustenta em sua entrevista que “há uma politização do procedimento judicial,
seja por parte do juiz, seja por parte dos agentes públicos em torno” e afirma que “o Estado não pode agir como malandro”.
Não, o Estado não pode agir como malandro – não pode “andar de viés” “entre dados e coronéis”.

23:50:54  
23:53:12 Isabel Grobba  Muito bom! Ele é que vai atuar de forma seletiva. Ele é que não vai observar a presunção de
inocência!

21 MAR 16

06:22:49  Acho que fazer o Moro entrar em uma nova controvérsia jurídica é furada.
06:25:02  Nossa nota está pronta?
06:38:11  Já está na globo news.
06:44:47 Jerusa  http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/03/pf-cumpre-25-fase-da-operacao-lava-jato-em-
portugal.html
07:01:52 Paulo  Mandem a nota final aqui ou no grupo fts por favor!
07:13:21 Diogo  Foi enviado ontem pg
09:21:21 Jerusa  Diogo, não esqueça os pastéis de Belem. Januario esta esperando! ☺ 

09:31:09 Deltan  Lava Jato deflagra primeira operação internacional Autoridades de Portugal cumpriram mandado de
prisão contra Raul Schmidt Felipe Junior, investigado que estava foragido desde julho de 2015 Na madrugada desta segunda-
feira (21) foi deflagrada a primeira fase internacional da Operação Lava Jato em Lisboa, Portugal, e a 25.ª fase desde o início
das investigações iniciadas em março de 2014, que desbaratou o mega esquema de corrupção e lavagem de dinheiro instalado
dentro da Petrobras. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva referente a Raul Schmidt Felipe
Junior, investigado pelo pagamento de propinas aos ex-diretores da estatal petrolífera, Renato de Souza Duque, Nestor Cerveró
e Jorge Luiz Zelada, todos atualmente presos em Curitiba pela participação no esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e
organização criminosa. Raul estava foragido desde julho de 2015, quando foi expedida a ordem de prisão, tendo seu nome sido
incluído no alerta de difusão da Interpol em outubro do ano passado. Além de atuar como operador financeiro no pagamento de
propinas aos agentes públicos da Petrobras, Raul também aparece como preposto de empresas internacionais na obtenção de
contratos de exploração de plataformas da Petrobras. A deflagração da operação está sendo um trabalho conjunto entre
Portugal e Brasil, sendo que o cumprimento das medidas é feito pela polícia judiciária portuguesa e pelo Ministério Público
português. Autoridades brasileiras do Ministério Público Federal (MPF) e da Polícia Federal (PF) acompanham as diligências.
Cumpridas as medidas cautelares o Brasil dará início ao processo de extradição. Raul Schmidt é brasileiro e também possui
naturalidade portuguesa. O investigado vivia em Londres onde mantinha uma galeria de arte, tendo se mudado para Portugal
após o início da Operação Lava Jato, em virtude da dupla nacionalidade. Acompanhe todas as informações oficiais do MPF sobre
a Operação Lava Jato no site www.lavajato.mpf.mp.br. Assessoria de Comunicação – Ascom Procuradoria da República no
Estado do Paraná Atendimento à imprensa Fones: 41. 3219-8843/ 3219-8870/ 8852-7555 E-mail: prpr-ascom@mpf.mp.br Site:
www.prpr.mpf.mp.br Twitter: www.twitter.com/MPF_PRPR Atendimento ao cidadão Fones: 41. 3219-8700
09:31:09  * se não
09:31:09  * Tem que alterar o tempo dos verbos... ``A deflagração da operação foi um trabalho.. ´´ e
Autoridades brasileiras... acompanharam...´´
09:35:17 Diogo  Na madrugada desta segunda feira no horário brasileiro (manhã desta segunda-feira no horário
português), dia 21/3/2016, foi deflagrado a primeira fase internacional da operação lava jato em Lisboa, Portugal. São
cumpridas medidas de prisão preventiva e busca e apreensão em face de Raul Schmidt felipe junior, investigado pelo
pagamento de propinas aos diretores da Petrobras Renato de Souza Duque, Nestor Cervero e Jorge Luiz Zelada, todos
atualmente presos pela participação no esquema de corrupção da Petrobras. No Brasil, Schmidt se encontra denunciado pelos
crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e pertencimento a organização criminosa.Ele estava foragido desde julho de 2015,
quando foi expedida a ordem de prisão, tendo o nome sido incluido no alerta de difusão vermelha da interpol em outubro do
ano passado. Tratou-se de uma operação conjunta entre Portugal e Brasil, sendo que o cumprimento das medidas foi feito pela
polícia judiciária portuguesa e pelo ministério Público português. Autoridades brasileiras do Mpf e da polícia federal
acompanharam a diligência. Finalizadas as diligências cautelares, o Brasil dará início ao processo de extradição. Raul Schmidt
felipe eh brasileiro, também possuindo naturalidade portuguesa. Vivia em Londres onde mantinha uma galeria de arte, tendo se
mudado para Portugal após o início da Operação Lava Jato, em virtude da dupla nacionalidade.
09:35:36 Januario Paludo  Parabéns Diogo. Como sempre, vc impressiona pelo teu trabalho!!!
09:41:36 Diogo  Valeu a força
10:02:29 Deltan  ******
10:03:10 Isabel Grobba  Parabéns!
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10:05:00 Julio Noronha  *****
10:07:01 Deltan  Diogo me ligue urgente por favor
10:07:17 Laura Tessler  Show!!!
10:57:59 Deltan  Recomendo esta entrevista:
10:58:02  http://pgr.clipclipping.com.br/revistas/ler/noticia/5344860/cliente/19
11:03:24 Welter Prr  Muito Lúcida a entrevista. Pena que muita gente não vai compreender
11:04:14 Deltan  Paulo, Vc participa da reunião? Qual seu skype name?
11:06:55 Paulo  me liga no facetime audio
11:15:34 Deltan  -Reunião: prisão 9 e encaminhamentos; afastamento PF; relação com BSB (ontem; acordos não
tomar decisões sem falar com eles; responder nos grupos); atendimento grupo STJ; UTC; den Zwi; Dimas; áreas
11:28:12 Welter Prr  Laura Quando terminar a reunião me liga, para conversarmos sobre a denuncia.
11:29:28 Diogo  To ligando Deltan
13:19:49 Laura Tessler  Já te ligo, Welter
13:21:43 Paulo  Queridos. Quem me manda a nota e as decisões de amanhã?
13:22:18 Laura Tessler  Te mando, PG
13:22:56 Paulo  Obrigado!
17:05:17 Deltan  Caros, em especial CF, adiei 1d a operação sobre a qual falamos na JF
17:06:22 Diogo  Qual?
17:06:25  Ronan?
17:06:35 Deltan  Grupo terremoto: denúncia do 9 por favor fazer com corrupção...
17:06:42 Roberson MPF  Boa!!!!!
17:06:43 Deltan  Isso Diogo, será dia 30
17:07:09  Prisão preventiva: só se a vaca tossir
17:09:17  Pessoal da PF: possível uma requisição nossa para a PF, preventivamente, para que atuem sob
requisição nossa, nas dependências policiais... seria bom ajustar isso com o Superintendente e Igor... Podemos levar na
próxima reunião com a PF. De todo modo, mantemos o plano da redação da cautelar, pois vamos usar os fundamentos e talvez
tenhamos que ajuizar aqui algo cível de qq modo
17:09:36 Roberson MPF  Caros, dia da operaçao do RONAN no mesmo dia da denuncia?
17:09:47  Não seria melhor explorar mais o espaço?
17:09:54 Diogo  Não da pra ser 31?
17:10:10  Dia 30 ele seria ouvido no mpsp sobre celso daniel
17:10:16  E ele tá na escuta
17:10:37 Roberson MPF  Dia 31 não da pq é o dia da revolução de 64
17:10:43  Tvz dia 1
17:10:46  Dia da mentira
17:10:48  rsrsrs
17:11:04 Diogo  Qq tem a ver
17:11:20  Assim td dia vai ter um motivo pra não fazer +
17:11:27 Roberson MPF  Olha que a depender do tempo ela fica gripada hein... ,,,,
17:11:38  CF vetou
17:11:40  rsrs
17:18:03 Deltan  Há opinião externa de que não dá pra oferecer denúncia na vigência da liminar, salvo se ajustado
com STF... como dia 31 não eh possível é dia 1o ficaria ruim, eh provável que fique para a semana seguinte, o que nos dá
algum tempo para trabalhar. Outra opção seria oferecer dia 30 após a decisão. Vcs querem que eu leve o assunto ao GT e ao
PGR para ele sondar o STF quanto a denúncia antes de analisarem a liminar? É que, ainda que sondado, oferecer no mesmo dia
da decisão do STF pode soar muito mal. Por mim, deixamos para quarta fim de tarde ou para a semana seguinte (quando eu
não estarei aqui).
17:18:55  kkk esses dias não dá...
17:19:41 Diogo  Ronan dia 30/3 então, confirmado?
17:22:45 Deltan  em pp, sim. Igor deu ok. So pra entender, Vc queria adiar ou está bom?
17:23:04 Diogo  Rapaz.. Faz dia 30/3
17:23:06  Hehe
17:23:11  Sem problema
17:23:28  Mas vamos tentar cumprir logo
17:37:46 Roberson MPF  Tem que fazer logo que essa tá encantada
17:41:24 Isabel Grobba  http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/03/21/oposicao-aciona-stj-para-
impedir-que-ministro-da-justica-altere-quadros-da-pf.htm
17:49:21 Orlando SP  Tb só se a vaca tossir
18:32:00 Deltan  Caros amanhã começa o vídeo das 10 medidas na globo
18:32:01  Top
18:39:22 Paulo  Pessoal. Bumlai vai ficar em domiciliar onde? SP ou MS?
18:54:06 Januario Paludo  Sao paulo.
18:54:30 Paulo  "
21:26:43 Orlando SP  Pessoal, amanhã vou receber parlamentares peruanos 10:30 na FT. Quem quiser participar, será
bem vindo. Deltan, como já vou fazer sala para este pessoal, posso também fazer sala para aquela repórter dinamarquesa.
Passa o contato q falo com ela. Abcs
21:28:18 Deltan  Está com a SECOM. A Laura aceitou atender, então está equacionado, mas fiquem à vontade para
fazer do modo como conversarem e entenderem melhor
21:29:14 Orlando SP  Laura, posso atender com vc ou sozinho se vc estiver apertada amanhã.
21:29:52 Laura Tessler  Orlando, se vc puder atende-la, será ótimo. Aí fico só cuidando da denúncia
21:31:25 Orlando SP  Atendo. Qual o horário q estava marcado?
21:38:01 Welter Prr  Reporter dinamarquesa! Essa ninguém me convida!
21:38:14 Isabel Grobba  Hehehe
21:38:33  Muito olho azul junto!
21:59:27 Diogo  Queridos, vou tentar um acordo pra extradição do Raul amanhã
21:59:35  Veremos --
22:00:34  Se Cf, Januario, orlando ou Deltan, que estão antenados no caso, puderem conversar comigo esta
noite ainda ficarei feliz .
22:13:14 Laura Tessler  Valeu! Acho que pra ela o quanto mais cedo melhor. O pessoal da ascom tava vendo isso...eu tinha
falado 16h ou 16:30, mas ela tava querendo mais cedo
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22:21:59 Paulo  +28 coercitivas... Quero ver todo mundo fazendo nota contra essa grave violação dos direitos
humanos rs...
22:52:21 Deltan  CF, avisa por favor quando pudermos lançar a nota. Não tem nomes, salvo, é claro, uma
dedicatória especial para o MO, logo antes do parágrafo das razões das prisões rs.
22:52:21  246519.docx
22:52:26  PG, acima
22:53:30  Caros, a reação tende a aumentar. Essa operação trará indicativos de várias outras obras com
propinas e surgirão muitos outros interessados em apontar abusos na LJ. Na mãos limpas a reação aumentou conforme ela se
expandiu lateralmente
23:00:29 Laura Tessler  Acho que não será tão polêmico não, Delta...podemos demonstrar concretamente a utilidade da
condução: evitar combinação de versões e obstrução à investigação, com o mínimo de restrição ao direito de locomoção
23:01:50 Deltan  Não me refiro à condução... mas a críticas em geral...
23:02:03 Laura Tessler  E quanto às outras obras, o esquema vai ficar escancarado em todas as esferas...se bobear, vamos
até esbarrar em alguma obra vinculada ao PSDB e aí afastamos as críticas
23:02:07 Deltan  Essa da Ode vai expandir horizontalmente...
23:02:25  Imagina se o PSDB se une ao PT contra nós rs.
23:02:33 Laura Tessler  Kkkkk
23:02:34 Deltan  Quero pegar PSDB também, claro rs
23:02:46  Mas o efeito é só mudar o teor das críticas
23:02:56  Falando em mãos limpas, houve matéria no JN
23:02:57  http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/03/operacao-maos-limpas-transformou-politica-
da-italia-ha-decadas.html
23:04:17 Roberson MPF  Vai expandir horizontal e verticalmente, ambos substancialmente. Mas temos que dizer que há o
que fazer quando o negócio da empresa é assentado na corrupção, senão revela-lo e responsabiliza-la para que nunca mais se
repita
23:05:02  *Não há o que fazer
23:06:30  Ademais, acho que seria uma boa hora pra plantar uma sementinha de confisco de ações e restart
dessa empresas sob a forma de SA
23:07:06  Utilizando o dinheiro da compra das ações para o ressarcimento dos prejuízos causados ao governo
federal.
23:07:19 Deltan  Matéria sobre operação de Portugal:
23:07:20 Roberson MPF  Tudo isso acompanhado de um forte programa de compliance
23:07:20 Deltan  http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/03/suspeito-e-preso-em-lisboa-na-1-fase-
internacional-da-lava-jato.html
23:07:33  Frase final do JN: A etapa desta segunda-feira da Lava Jato foi a única, desde o início, em que os
procuradores e a Polícia Federal não deram entrevistas.
23:07:46  Não podemos quebrar o padrão na denúncia do 9
23:09:28 Roberson MPF  Dizer que mesmo quando os dirigentes estavam presos a propina estava rolando solta, o que
demonstra que o problema maior são eles; que a empresa com eles dificilmente trilhara um caminho de licitude em obras
públicas
23:10:49  E que não basta simplesmente tirá-los formalmente dos cargos de direção, mas mantê-los como as
pessoas que indicam que irão ocupar esses mesmo cargos
23:11:39  O que representa simplesmente uma "laranjalizacao" das diretorias das grandes empreiteira
23:12:03 Laura Tessler  Hahahah
23:12:03 Deltan  " A etapa desta segunda-feira da Lava Jato foi a única, desde o início, em que os procuradores e a
Polícia Federal não deram entrevistas."
23:12:22  Ops, colagem errada. Agora vai: "O PPS entrou com mandado de segurança no Superior Tribunal
de Justiça para impedir que o ministro da Justiça faça qualquer mudança nos integrantes da Polícia Federal na Lava Jato."
23:12:34  Isabel, descobre o número e consegue cópia da inicial...
23:13:11 Diogo  Eu dei entrevista po
23:36:10 Deltan  kkk se referiam à coletiva... Vcs acabaram não fazendo por skype, certo?
23:40:41 Januario Paludo  Eu vi a entrevista. Tá ótima.,///
23:40:54  000

22 MAR 16

00:02:50 Deltan  
00:02:50  Em tempo: dei uma olhada aqui e ele é PRDC da PRRO.
00:02:50  Esqueça, Rodrigo. Ele assinou o manifesto contra a "banalização da preventiva", e vem tendo essa
linha de posts ("golpe", etc.), assim como vários outros colegas
00:02:50  Sim, é do 26.
00:35:13  Paulo, acordo com a Carioca, de leniência, tornou-se público por alguma razão? Imprensa está
fazendo perguntas. Ajustaram com a empresa quando seria divulgado?
02:11:46 Paulo  Não foi usado no cível. Não participei dessa negociação. Teria que ver se moro levantou sigilo. Mas
a colaboração das pessoas físicas sim, foi base para denúncia ou ipl no STF.
06:38:37 Isabel Grobba  É o MS 22498, Relatora Min Assesete Magalhães.
06:45:54 Deltan  Cf Ascom aguarda seu ok para soltar a nota
07:03:36 Roberson MPF  Igor pediu para segurar
07:10:47  Laura. Você tem a representação e o nosso parecer? Poderia imprimir e levar?
07:15:26 Laura Tessler  Não tenho impressa, mas posso imprimir e levar sim
07:16:47  A PF já soltou release.
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07:24:12  Mandei telegram e tentei ligar mas caiu na caixa.
09:08:53 Deltan  Caros, falei com Carol, após Paulo e ela terem falado sobre isso também, ficou alinhado para a
possibilidade das denúncias paralelas contra o 9, aqui e lá, no dia 29 à noite, ou no dia 30
09:09:59  A divulgação seria no dia 30
09:11:23 Diogo  Ok mas não vão mexer na minha marmita do dia 30/311 neh?
09:15:44 Deltan  kkkk não, mas ambas as coisas disputarão espaço, naturalmente. Eu acho que o mais racional era
jogar a do Ronan para a semana seguinte, mas já percebi que sou vencido. Talvez tenhamos que fazer coletiva unificada da fase
do Ronan e da denúncia...
09:17:12 Diogo  Dia 29/3 vou a sp falar com os promotores de sp
09:18:23  Vamos tentar manter desta vez
09:18:44  Eh o dia do evento eh 29 não?
09:23:37 Deltan  isso
09:40:06 Andrey B Mendonça Pessoal, viram isso? O audio parece artificial...
09:40:10  http://mobile.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/2341/grampo-de-esposa-de-lulinha-mostra-
baixaria
10:24:41 Paulo  pessoal, para quem tem Mac, consegui acessar o computador da FT, com toda a rede, e ainda dá p
dividir a tela, metade FT e metade Mac. Muito bom para trabalhar remotamente
10:24:51  247055.png
10:39:05 Deltan  Caros, aquele telefone dos tais dos 25 advogados interceptado... Julio ou quem tiver, manda pra
mim aquela tela oficial ligando o telefone e a LILS por favor?
10:39:38  Laura, Vc faria uma indicação das prefeituras ou governos ligados às obras indicadas nos controles
de pagamentos ilícitos da Ode, e a que partido está vinculado o gestor (prefeito ou gov), por favor?
10:40:13  olouco
10:42:39 Isabel Grobba  Localizada a inicial do MS do PPS
10:43:09  http://static.congressoemfoco.uol.com.br/2016/03/mandado-de-seguran%C3%A7a.pdf

10:44:56 Julio Noronha  
10:49:17 Deltan  Obrigado Julio!
11:00:24 Paulo  L:\CRIME\Deltan\FT-ac restrito\PGR - denuncias\Eduardo Cunha - material
11:00:58  Pessoal, coloquei as denúncias e todo o material que o Andrey tinha digitalizado do Cunha aí.
Como os autos são físicos, não tem cópia digitalizada de tudo
11:01:37  Observem que são duas denúncias, uma do caso sondas e outra da compra do campo de petróleo
na África. Andrey, o que tem desmembramento da esposa e filha são os dois casos, ou apenas o segundo caso?
11:04:35  Caros, temos autorização para começar as oitivas do Pedro Correa. Vamos matar logo as nossas
enquanto Bsb resolve as deles. Julio, vc ajudaria com a escala? Podemos começar dia 28 mesmo, se tiver gente disponível. Pelo
que conversamos há um tempo atrás, todos são voluntários para participar dessas oitivas (mesmo aqueles que não se
manifestaram rs). Talvez começar pelos depoimentos que dizem respeito ao grupo terremoto.
11:05:10  247125.odt
11:35:57 Deltan  Achei que já tava com a escala nossa. Manda ver, Paulo! Vc distribui no arquivo para todos?
11:36:29 Diogo  Cola aqui se der
11:54:16 Isabel Grobba  sobre o MS22498 do PPS: sustenta-se a indevida interferência na autonomia de investigação da PF,
que o afastamento sumário da equipe viola devido processo legal. Afirma-se que embora não gozem de independência funcional
deve-se garantir à PF um mínimo de autonomia nas investigações, sob pena de comprometimento do seu papel de polícia
judiciária, colhendo elementos para MP e PJ. Enfatiza o elevado grau de importância institucional da PF e por aí vai. Diz que há
tentativa de constrangimento de policiais federais e real possibilidade de interferência nas investigações, caso haja vazamentos.
Para afastar, deve haver PDA e não medida voluntarista. No pedido de liminar, como fundamanto adicional, invoca a Reclamação
23.418 - STF, Relatora Carmem Lúcia, em que se alega que a nomeação de Eugênio Aragão feriu a decisão na ADPF 388 ( que
declarou a inconstitucionalidade da Res CNMP - 72/2011 - membros do MP não podem ocupar cargos públicos fora da
Instituição) e seu exercício episódico no cargo não pode comprometer garantia do devido processo legal.
12:03:27 Orlando SP  Pessoal, os advs de Claudia Cruz e Daniele vieram aqui. Entregaram o passaporte na JF e estão
super, hiper à disposição para serem ouvidas. O escritório é o de Bottini e outro que não conosco.
12:11:14 Diogo  Eu falaria que nos intimamos qd precisarmos
12:11:34  Os autos já chegaram do seu f?
12:12:28  Do stf?

12:39:32 Paulo  
12:46:53 Deltan  Bem melhor do que eu acharia

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
01

:3
2



30/01/2021 Telegram Backup for

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/chat_72924018_p2.html 12/107

14:10:12 Jerusa  
14:31:26 Isabel Grobba  Pessoal, tenho interesse nas oitivas objeto dos anexos 1 e 3 a 13, considerando a AIA do partido.
14:35:14 Welter Prr  Também me disponho a fazer as oitivas do Pedro Correa. 
15:10:46 Laura Tessler  Dr. Laura, localizamos um HC em favor de PAULO OKAMOTO no TRF4. Trata-se dos autos
50123009520164040000. É um HC preventivo contra qualquer forma de prisão ou mesmo condução coercitiva do paciente.
15:11:06  A inicial está em L:\CRIME\Deltan\FT-Lava Jato\TRF4\DOSSIE AUTOS\5012300-95.2016.404.0000
15:28:21 Paulo  Laura e Robinho, qdo puderem vejam o email da Petrobras sobre a improbidade da Odebrecht ok?
Algo sobre os contratos
15:28:30 Roberson MPF  Beleuza
15:28:57 Laura Tessler  beleza
15:37:48 Deltan  Caros, em especial para quem não esteve presente na reunião, seguem anotações livres sobre os
temas da reunião caso tenham interesse em ligar para alguém para tomar conhecimento mais profundo de algo que se discutiu:
15:37:58  risão 9 - PGR, STF, possibilidades. Preocupação não é discurso de vitimização. Apoiamos se a PGR
pedir, e é o mesmo fundamento do Delcidio. Fundamento: Delcidio, Grampos. Apoiamos PGR pedir prisão, e depois de
decretada avaliamos o que fazer. Hoje maioria de 6 a 4 para pedir. Deltan falar PGR, também sobre compartilhamento.
Denuncia nossa: quarta-feira dia 30. Com base em liminar, ajustar com PGR. Deltan falar PGR. Denuncia JS-Zwi com Sete
Brasil: prazo segunda dia 28. Coletiva dia 30, junto. Fábio ajudar. Não tem materialidade dos pagamentos para casa 1. Daí a
importância do acordo com Zwi. Deltan falar. Nota operação amanhã até 15h. Operação Ronan. CF falará data, talvez 28. Gim
Argelo dia 12. Afastamento PF. Cautelar. Onde? CF conversará com JF. Deltan falará com PGR sobre MS contra ato de Ministro.
Fortalece PF na questão da autonomia. Relação com BSB (ontem) Acordos não tomar decisões sem falar com PGR Responder
nos grupos Atendimento grupo STJ UTC - Reunião com Tracy feita. Estourou operação da Valec. Vieram depois para revelar
pagamento que tinha sido identificado na operação da Valec. Falou de Tacla Duran, 9MM, e disse que não sabia. Dissemos na FT
que foi mais, quase 20MM, e indicativos de pagamento de propina em Viracopos, pq aparece Triunfo e houve pagamento na
mesma época do financiamento do BNDES, isso é o que a FT colocou. Nesse meio tempo, veio o cara da Tacla Duran para
marcar entrevista. Mandamos fazer os anexos no caso Tacla. Ricardo Pessoa quer ocultar o esquema do BNDES aparentemente.
CGU mandou minuta da leniência da UTC - pedimos prazo para identificar fatos, mas não pode ser sem definição de prazo.
Paulo pedirá mais prazo. Fecharam lá em 350MM, teria como acrescentar coisas e aumentar o valor. Está escondendo coisas,
inclusive do Lula. GT-PGR está querendo quebrar o acordo também. Dimas - Paulo: pendem decisões. CF levará para JF.
Trombetas - reunião amanhã. Disseram que vão trazer muitas coisas. Avaliamos depois. Chambinho - desceu - CF olhará
número de autos. Duque procurou via Pontaroli. Em principio, segurar.
15:42:28 Paulo  CF, o que o russo falou ontem? Deu ok p o Dimas?
15:42:51 Deltan  Vai decidir, mas ficou em dúvida se era nosso e não se vinculava ao caso lá de cima
15:43:35 Paulo  Pois é, por isso disse q vai ser mto difícil ficar aqui. Mas por enquanto, com o que tá na peça, da p
aprofundar por aqui
16:19:01 Deltan  https://www.change.org/p/stf-n%C3%A3o-desmembre-a-opera%C3%A7%C3%A3o-lava-jato-o-
povo-exige-a-perman%C3%AAncia-do-juiz-moro-no-comando-de-toda-a-opera%C3%A7%C3%A3o?
recruiter=78342796&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
16:20:57 Diogo  Deltan, não pode manter ronan dia 30
16:21:00  ?
16:21:31  Ja combinei td com os promotores, inclusive iria me reunir com eles dia 29
16:23:39 Roberson MPF  Caros, fizemos a pouco reunião com o Advogado do investigado TACLA DURAN. Ele expos os
anexos iniciais os quais se revelaram bastante promissores! Se metade se confirmar teremos um baaaaita acordo (bom para
nos e para BSB). Fizemos um resumo dos temas no arquivo que segue anexo.
16:23:43  247552.odt
16:24:52 Diogo  Transcreve aqui Robinho
16:24:55  Pedágio?
16:32:59  Não consigo abrir rob
16:34:25 Roberson MPF  REUNIÃO INICIAL – TACLA DURAN (RODRIGO TACLA DURAN) Data: 22/03/2016 Presentes: Adv.
LEONARDO PANTALEÃO Procuradores: Roberson e Julio ANEXOS: 1. GERAL: Empresas das empresas de RODRIGO TACLA
DURAN no Brasil e no exterior: 1. Atividades e movimentações financeiras (lavagem de dinheiro); 2. Documentos
comprobatórios (cheques, documentos contábeis, e-mails, contratos); 3. Indicação de delitos praticados por terceiros (pessoas
que tratavam diretamente com políticos para os recebimentos de valores, os quais sabe identificar); 2. ESPECÍFICOS: 1.
ODEBRECHT 1. Atividades e trabalhos por ele desenvolvidos para a Odebrecht; 2. Indicação de ocorrência de infrações penais
detectadas: 1. Efetuou compliance e due diligence em operações estruturadas da empresa no Brasil e no exterior por longo
período, tendo conhecimento profundo das operações ilícitas; 2. Indicação de pagamentos de valores com a informação precisa
de valores, remetente, beneficiário e data); 3. Consegue indicar os apelidos dos beneficiários, a maioria recebendo em
decorrência de contratos de fora da PETROBRAS; 4. Foi o primeiro a cuidar dos assuntos da ODEBRECHT no PKB 5. RODRIGO
TACLA DURAN possuia cracha para ingressar na ODEBRECHT sem que ficassem registrados seus acessos; 6. Pode auxiliar na
identificação de códigos e apelidos nas planilhas apreendidas; 7. Várias viagens realizadas a trabalho pela empresa; 3. Muito
próximo de HILBERTO: era inquilino de RODRIGO TACLA DURAN até a semana passada (ODEBRECHT pagava aluguel com
contrato); 4. Indicação de ocorrência de infrações penais praticadas por terceiros (pessoas que tratavam diretamente com
políticos para os recebimentos de valores, os quais sabe identificar); 5. Conversava com DS, LE, DIRETORES e GERENTES
(cargos de segundo e terceiro escalão). 2. MENDES JUNIOR 1. Atividades desenvolvidas por ele no âmbito de consórcio com
outra a ser indicada; 2. Pode indicar outras provas que reforçam a existência do cartel; 3. Esclarecimento sobre compensação
de pagamentos e honorários advocatícios; 4. Indicação da ocorrência de infrações penais praticadas pela empresas e prepostos
no âmbito da PETROBRAS e GOVERNO ESTATUAL; 5. Indicação do responsável pelo caixa 2 da empresa há mais de 20 anos; 6.
Apresentação de documentos comprobatórios; 7. Conversava com o CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO, mas também teve
alguns contatos com DIRETORES; 8. Precatórios estaduais → Vai indicar os estados e valores envolvidos, assim como o
executivo da MJr que negociou (possui informações de que houve pagamentos para liberação dos valores) 3. UTC e CONSTRAN
1. Esclarecimento dos trabalhos e atividades; 2. Indicação de infrações penais praticadas pela empresa e prepostas em
autarquias e segmentos diversos da PETROBRAS; 3. Documentação comprobatória; 4. Novos documentos que corroboram com
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a existência de cartel; 5. Indicação de ocorrência de infrações penais praticadas por terceiros (pessoas que tratavam
diretamente com políticos para os recebimentos de valores, os quais sabe identificar); 6. Conversava com WALMIR PINHEIRO e
OUTROS; 7. Vai indicar contas da UTC no exterior; 4. JULIO CAMARGO (PIMEMONTE/TREVISO) 1. Esclarecimento sobre
trabalho e serviços prestados 2. Informações relevantes acerca do Cartel assim como armazenamento de dados relativos ao
Cartel no exterior → Não tem os documentos, mas sabe quem participou e como, podendo especificar; 3. Fez um trabalho a
TREVISO a pedido da UTC; 5. AEROPORTOS/BNDES 1. Informações relevantes para elucidação de infrações penais 2. Não atuou
diretamente, mas pode indicar quem atuou nesses trabalhos em favor da UTC; 3. Indicação de consultor ou consultores
financeiros que prestaram consultorias; 6. CAMPANHAS POLÍTICAS 1. Pagamentos de caixa 2 no exterior, de 2006 a 2014; 2.
Comprovação a partir de planilhas, com indicações precisas e pormenorizadas de datas, valores, remetentes, beneficiários e
referências; 3. Pode indicar quem possui os swifts 7. AGENTES COM FORO PRIVILEGIADO
16:34:25  1. Indicação e informação de diversos agentes públicos com foro privilegiado (governador,
deputados, senador e ministro) que participaram de práticas delituosas (receberam propinas); 2. Pode indicar os apelidos dos
políticos e indicar as pessoas que os representavam nos recebimentos de propinas (intermediários); 3. Pode indicar, ainda,
quem pode fornecer os swifts de todos os pagamentos no exterior 4. Irá indicar agentes políticos beneficiários de pagamentos
da ODEBRECHT (a maioria), UTC e uma outra empresa (não cliente dele); 8. AMEAÇA 1. RODRIGO TACLA DURAN afirma estar
sendo ameaçado há mais de um ano (desde que a RFB começou a fiscalizar a sua empresa), sendo que essa ameaça vem de
uma das empresas para a qual prestava serviços ilícitos; 2. Afirma que as ameaças se estendem até hoje; 3. Irá indicar o
responsável pela realização da(s) ameaça(s); 3. INDICAÇÃO DE TERCEIRO AGENTE CRIMINOSO (QUE PRETENDE COLABORAR)
1. Vai indicar terceiro que está disposto a colaborar; 2. Trata-se da pessoa que indicou do agente financeiro que gerava a maior
parte do dinheiro (trabalha com a CNO há muito tempo); 3. Pessoa que seria responsável por gerar “reais” (não é doleiro que
foi fruto de prisão na 26 fase da LJ, “o qual gerava muito pouco”!) 4. A operação de gerar o dinheiro é bastante grande e
complexa (“se ninguém indicar dificilmente seria conhecida pelo MP”) 5. Vai abrir a caixa preta do “Boing”, “gata”, “gatona” ou
“gata gorda” (esses são os apelidos da ODEBRECHT no mercado, pois ninguém mencionava o nome dela na área) 6. O grande
volume do ilícito não é por doleiros, é outro esquema. Ele pode indicar que a pessoa que pode dar os detalhes do esquema
(conhece todas as minúcias). Trata-se de pessoa que apresentou e praticou no começo. Depois o esquema foi assumido por
executivos. Outras informações: 1. RODRIGO TACLA DURAN está no exterior nesse momento e retornará para a nossa próxima
reunião; 2. RODRIGO TACLA DURAN afirmou para seu advogado que distribuiu documentos dos ilícitos em “três continentes”,
motivo pelo qual demorará um pouco para reunir todos esses documentos;
17:21:07 Julio Noronha  Pessoal, segue uma sugestão de divisão das oitivas do Pedro Correa para a próxima semana: (1)
achei melhor começar no dia 29/03, para podermos organizar com a PF; (2) a ordem de oitivas considerou a urgência dos
anexos sobre o 9 e tb a disponibilidade (CF estará em SP nos dias 29 e 30). Assim, a sugestão é a seguinte:

17:21:11  
20:01:05 Deltan  Enviei isso para o JN, a toque de caixa, pq a Ode disse que ela e todos os executivos, inclusive MO,
vão colaborar... Não deu tempo de consultar, mas talvez dê para remendar se alguém discordar. Em pp, segue a orientação
geral no tema
20:01:06  O MPF não fez acordo com a Odebrecht ou seus executivos e qualquer acordo, neste momento,
será restrito às pessoas que vierem antes e cuja colaboração se revelar mais importante ao interesse público
20:06:23  http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2016/03/22/dilma-rousseff-monta-operacao-para-
tentar-manter-pmdb-como-aliado/
20:07:15  O reagrupamento do poder só fará que o trabalho seja longo e doloroso.
20:07:39  O tempo não é o que desejamos, mas o que temos.
20:36:35 Paulo  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1752977-moro-e-alvo-de-12-acoes-no-cnj-que-
questionam-sua-atuacao-na-lava-jato.shtml
20:38:02  Hj almocei com nosso conselheiro no cnj, Rogério, e ele disse que não tem mta conversa por lá
contra o moro não. Mas não sei se confiei, ele pareceu meio por fora das coisas ainda
20:40:09 Januario Paludo  http://mobile.valor.com.br/politica/4494168/janot-escreve-procuradores-e-defende-apagar-o-
brilho-personalista
20:56:17  http://www.portadosfundos.com.br/video/reuniao-de-emergencia-2/
21:11:47  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1752993-executivos-da-odebrecht-decidem-fazer-
acordo-de-delacao.shtml?mobile
21:12:48  Robinho. Avise a advogada que acordos não acontecem pela imprensa.
21:21:25 Welter Prr  A Dora deve sustentar que há direito subjetivo
21:22:42 Paulo  Odebrecht divulgou nota
21:25:11 Laura Tessler  Que divertido!!!!! Esse pessoal da Odebrecht é ridículo do começo ao fim
21:28:00 Isabel Grobba  Estão preocupados "com a construção de um Brasil melhor"

21:28:28 Paulo  
21:28:59 Welter Prr  Construção sem licitação
21:31:58 Paulo  Viram a nota? Na ultima frase jogam a culpa no financiamento do sistema politico, ou seja, jogam
para o impeachment tb. Estao nos pressionando a fechar o acordo. Oposicao dira que janot esta protegendo o governo se nao
fizer.
21:33:01  Delta, achei a nossa manifestacao um tanto dubia...
21:33:39  Que manifestação?
21:34:10 Paulo  O MPF não fez acordo com a Odebrecht ou seus executivos e qualquer acordo, neste momento,
será restrito às pessoas que vierem antes e cuja colaboração se revelar mais importante ao interesse público
21:34:28  Foi referida pelo bonner mas nao em tom de negacao
21:39:08 Deltan  Agora foi. JN ligou pra "fala ou cala", e preferi mandar por escrito. Não quis fechar a possibilidade
de acordo, mas sim estimular executivos a virem individualmente. Ainda acho que era a melhor msg a passar
21:40:54 Paulo  Td bem, claro! So acho q valeria a pena interromper a boataria q vai aumentar
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21:53:40 Januario Paludo  A possibilidade de acordo com a odebrecht pode unir gregos e troianos contra nós. Acho que
devemos, por ora, negar categoricamente essa possibilidade.
21:54:44 Laura Tessler  Ferrou, galera: Teori acabou de decidir que a investigação do Lula vá para o STF
21:54:58 Jerusa  mentira!
21:55:10 Laura Tessler  Acabou de dar na Globo News
21:56:07  Pelo que falaram, subiria tudo
21:56:12 Julio Noronha  http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2016/03/teori-determina-que-moro-envie-
investigacao-sobre-lula-para-o-stf.html
21:58:14 Deltan  pqp, soando como puxão de orelha
21:58:54  Sim.
21:59:52 Isabel Grobba  Pede informações dele em 10 dias.
22:00:04  Agora podem trabalhar para a denúncia ser feita pelo PGR.
22:01:31  E precisamos organizar a defesa do moro.
22:02:11  Sem ferir suscetibilidade do PGR.
22:04:13  Deltan e Paulo. Vejam sobre isso.
22:04:25 Isabel Grobba  Fica fortalecido o Min da Justiça
22:05:14 Paulo  O acordo de divisao das tarefas permanece, em principio
22:06:36  Sim. Mas novamente insisto que é preciso fazer as denúncias. Não podemos ficar na defensiva.
22:08:00 Januario Paludo  Alguém já tem a decisão para saber o alcance?
22:09:54 Deltan  Vi a matéria do JN... cortaram parte da minha informação... deram a entender que daríamos
prioridade, quando não foi o que eu disse, por escrito, inclusive...
22:12:05  Na nota Ode minimiza sua atuação e não fala em corrupção mas em financiamento ilícito
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/03/veja-integra-da-nota-da-odebrecht.html
22:28:51 Julio Noronha  Íntegra do despacho: http://jota.uol.com.br/teori-determina-que-moro-envie-investigacoes-sobre-
lula-ao-supremo
22:32:44  5. O exame dos autos na origem revela, porém, ainda que em cognição sumária, uma realidade
diversa. Autuado, conforme se observa na tramitação eletrônica, requerimento do Ministério Público de interceptação telefônica,
em 17.2.2016, “em relação a pessoas associadas ao ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (eventos 1 e 2)”,
aditado em 18.2.2016, teve decisão de deferimento em 19.2.2016 e sucessivos atos confirmatórios e significativamente
ampliativos, em 20.2.2016, 26.2.2016, 29.2.2016, 3.3.2016, 4.3.2016 e 7.3.2016, sempre com motivação meramente
remissiva, tornando praticamente impossível o controle, mesmo a posteriori, de interceptações de um sem número de ramais
telefônicos.
22:35:16 Paulo  A parte da subida é o padrão de dizer que somente o stf pode deliberar pela cisão. Não fosse a
pendência do recurso contra a liminar do gilmar, poderia até descer logo como feito em outros casos.
22:35:29  Mas qto ao moro não é puxão de orelha, é cacetada forte
23:17:58  É reação típica do Teori. Ele é um cara pequeno.
23:41:57  Qual foi o dispositivo da decisão?
23:46:01 Julio Noronha  12. Ante o exposto, nos termos dos arts. 158 do RISTF e 989, II, do Código de Processo Civil,
defiro a liminar para determinar a suspensão e a remessa a esta Corte do mencionado “Pedido de Quebra de Sigilo de Dados
e/ou Telefônicos 5006205-98.2016.4.04.7000/PR” e demais procedimentos relacionados, neles incluídos o “processo 5006617-
29.2016.4.04.7000 e conexos” (referidos em ato de 21.3.2016), bem assim quaisquer outros aparelhados com o conteúdo da
interceptação em tela, ficando determinada também a sustação dos efeitos da decisão que autorizou a divulgação das
conversações telefônicas interceptadas. Comunique-se com urgência à autoridade reclamada, a fim de que, uma vez tendo
cumprido as providências ora deferidas, preste informações no prazo de até 10 (dez) dias. Com informações ou decorrido o
prazo, abra-se vista dos autos ao Procurador-Geral da República (arts. 160 do RISTF e 991 do Código de Processo Civil) e
voltem conclusos para julgamento. Junte-se cópia desta decisão nos autos de Pet 5.991, arquivando-se aqueles. Publique-se.
Intime-se. Brasília, 22 de março de 2016 Ministro TEORI ZAVASCKI Relator
23:51:28 Deltan  Pra quem achou que a Thamea não devia falar com a Exame, veja que, se ela não houvesse
falado, a reportagem seria inteiramente contra nós. É bom que colegas falem, pois isso no mínimo balanceia críticas:
23:51:29  http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/por-que-moro-e-lava-jato-nao-sao-unanimidade-entre-
juristas
23:51:47  Há tantas críticas falsas que a vontade é ir para um debate aberto com algum advogado
23:53:28  Passei 40 minutos discutindo com o Vladimir por telefone. A questão ideológica partidária está
contaminando tudo.

23 MAR 16

00:06:56 Deltan  Na globo, a msg do PGR ficou boa (JN): http://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2016/03/rodrigo-janot-pede-que-integrantes-do-mp-se-mantenham-unidos.html
00:10:02  CF, Diogo e Orlando (mais alguém em regime de diárias?): recebi hoje email da SG afirmando que
em razão dos cortes orçamentários diminuiram o limite de 10 para 8 diárias mensais, o que vale para CWB e para a PGR, e
dizendo que a Administração fornecerá hospedagem na rede hoteleira, para pagar meia diária. Isso valeria a partir de maio.
Vamos conversar pessoalmente, e contem com o apoio do grupo, mas não sei se vale a pena brigar, pois eles estão cortando na
carne de BSB, o que afeta inclusive o Douglas. Talvez seja a hora de optar por lotação provisória, ganhando o valor da remoção.
Segue o ofício:
00:10:16  248388.pdf
00:20:29  Terremoto: vejam email que enviei de colega do MS, pode ser interessante. Tenho o tel dele caso
queiram contatar. Vejam quem de Vcs vai analisar e me digam por avor. Se quisermos, o próprio Mauro vai falar com a pessoa,
a nosso pedido, e adiantará nosso trabalh
00:27:26  decisão Teori
00:27:26  248403.pdf
00:33:29  deu abertura para atuação disciplinar contra o Moro
00:37:21  Caros, será que o caso do 9 subiu mesmo? Será que a imprensa não confundiu, fazendo referência
ao caso dos grampos e achando que ele determinou subir todo o caso do 9? Provável que tenha havido confusão. Quem checar
isso informa aqui?
00:41:30 Julio Noronha  Delta, acho que suspendeu e subiu tudo (2): "a suspensão e a remessa a esta Corte do
mencionado “Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônicos 5006205-98.2016.4.04.7000/PR” e demais procedimentos
relacionados, neles incluídos o “processo 5006617- 29.2016.4.04.7000 e conexos”
00:42:46  "e demais procedimentos relacionados"; "e conexos" 2
01:10:59 Deltan  Deja vu com a decisão lá atrás que mandou subir o caso todo do PRC
01:11:36  Lá foi também pq ele sentiu que havia uma possível violacao à compet da corte, como agora
05:27:24 Orlando SP  Cabe embargos da decisão de teori, mas não sei o Pgr vai está disposto a opô-los. Como poderia
teori determinar a subida do feito principal q tramita há muito tempo, com investigação já esclarecida quase q totalmente em
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termos de autoria, sendo q os diálogos não sugerem, nem de longe, o envolvimento de qq pessoa com prerrogativa de foro?
Para driblar isto disse q nao teria condições de analisar todas as "ligações"! Conclusão minha: 1- quis por panos quentes em
tudo. Com a decisão impede q moro faça, o q todos pensam - ms q não é verdade -, decrete a prisão de lula e provoque uma
comoção social. 2- que o áudio seja utilizado desde já para fins do impeachment, impedindo o seu trâmite a jato. 3- digo q o
ministro foi sábio nesta decisão, embora, claro, não técnico. 4- desconfio q isto já estava casado com a mensagem do Pgr de
ontem. Passaram muito tempo conversando esta semana (os jornais disseram por volta de 3 horas). 5- vai deixar a coisa esfriar
e depois manda lula de volta para a primeira instância. É isso aí. Observo q a decisão não é motivo de desânimo. Devemos, com
autorização do Pgr, continuar a trabalhar forte na denúncia. Abcs é boa páscoa!
06:59:58 Diogo  Enfim, pra mim ele começou a mostrar as garrinhas
07:03:30 Welter Prr  http://m.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/03/1753008-comunicado-da-odebrecht-
sobre-delacao-teve-aprovacao-previa-do-mpf.shtml
07:09:11  Nao sei se precisa de nota. Mas talvez um comentario de que esse algaravio todo nada mais é do
que um movimento de defesa, ou faz parte dele. Se deixar, daqui a pouco vira verdade
07:35:16  Fácil resolver. O Robinho entra em contato com a advogada e exige que a ODEBRECHT esclareça
que não há negociação aberta, sob pena de cancelamento da reunião.
07:37:07  E a decisão do Teori foi tudo menos sábia, pois expor o moro, inclusive quanto a aspectos
disciplinares, somente acirra os ânimos da população.
07:41:07 Orlando SP  Não acirra! Se lula fosse preso vc veria o confronto. Ademais, resolve todo o problema de todas as
liminares no pai contra a posse dele. O problema será com Gilmar vai entender isso, pois a questão será se ele vai respeitar o
entendimento de teori. Vai dar pau!
07:43:01  Ambas as decisões são equivocadas e colocam mais lenha na fogueira.
07:46:06 Orlando SP  Ele pensava q nos pediríamos a prisão. Então, a decisão é sabia no seu alcance, porém está longe
de ser técnica
07:46:51  É só ler as três primeiras notas da Mônica Bergamo para ver que se trata de estratégia da defesa
que o Nabor Bulhoes adotou para tentar salvar o hc da próxima semana.
07:47:11 Orlando SP  Pessoal, Stefan pergunta sobre albert cohen, doleiro. Alguém já ouviu seu nome?
07:48:38  Tb tive esta impressão. Agora sim um memorial tb trazendo os outros fundamentos seria bem
vindo
07:56:28 Paulo  Acho pouco, pois dps das mil negativas do Figueiredo esse tipo de nota nao mais desmente nada.
07:59:17  Eu cancelaria a reunião e soltaria nota nossa dizendo que mais uma vez é uma estratégia
desonesta da empresa. E por essas e outras um acordo com a ode é muito difícil.
07:59:42  Só ajustar com Sérgio bruno isso. Espero que ninguém de bsb tenha autorizado essa nota louca.
08:03:37 Welter Prr  Com certeza é estratégia de defesa. É manchete em todos os jornais e vai ser usado no
julgamento do hc.
08:03:37  Também não gostei do tom da decisão do Teori. Foi além do que se poderia dizer de técnica, pois
ao decretar o sigilo, disse que a escuta sequer foi empregada para sua finalidade principal, de esclarecer crimes. O julgamento
no colegiado vai esclarecer se foi só um recado para baixar a bola, ou se vai ter alguma consequência maior. Resta ainda na
mão do Lewando um pedido de liminar em conflito de competência entre os Ministros (cruz credo), que pode deixar tudo como
está, ou então reunir tudo na mão do Teori, tirando do Gilmar a relatoria dos MSs. É o sistema se movimentando.
08:08:44  Concordo com o Paulo. Acrescentaria ainda na nota que o sigilo é essencial em acordos desta
natureza e que a publicização deste tema pode revelar a intenção de justificar vazamentos que atingem indevidamente a
imagem de agentes políticos.
08:10:01  Ou seja, a Odebrecht está falando para o governo que pode terminar de derruba-lo, ou então pode
fazer a sua proteção.
08:11:06  Acho que temos que manter distancia nesse momento. Ainda que exista a possibilidade de MO ser
solto na próxima semana
08:11:11 Laura Tessler  Apoiado!
08:24:27  E acredito que estejamos muito próximos de descobrir muito mais sujeira da Odebrecht. Além da
história do Tacla Duran, acho que os caras do banco de Antígua devem trazer elementos sobre corrupção internacional
(Venezuela, República Dominicana, El Salvador e mais alguns países de 3 mundo que não lembro)
08:25:20 Diogo  Vai querer anular a escuta pq as decisões de prorrogação não foram suficientemente
fundamentadas e como a motivação das decisões judiciais eh direito constitucional, deve se anular para preservar o querido
estado de direito. Viram que fundamentação jurídica ótima?
08:30:37 Laura Tessler  Pensei isso tb, Diogo! Mas, a essa altura, pode anular a interceptação que não vai mudar muito.
Afinal, o STF nunca teria coragem de prender o Lula...quero ver é negar todo o resto: obstrução, corrupção, lavagem, Organiz
Criminosa
08:45:37  Galvão e Deltan vão precisar acertar a estratégia da ODEBRECHT com o gabinete. Não quero que
eles abram uma negociação por lá se nos negarmos a fazer a próxima reunião.
08:46:38 Roberson MPF  Concordo com PG! Frisamos diversas vezes que não havia nem indicado a negociação. Esses caras
estão de sacanagem! Eles não querem o acordo de fato (nunca vai trazer todas as ilicitudes que seriam necessárias para fazê-
lo, pois seria o fim da empresa); querem apenas os bônus que decorrem de uma negociação em andamento. Mas CF tem plena
razão, não podemos fazer isso sem costurar com BSB sob pena de sairmos vendidos
08:47:36  Posso mandar uma msg no grupo do acordo. Assim fica "documentado" rsrs
08:47:40  O que acham?
08:49:35 Paulo  Pode sim Robinho, e eu reitero com Carol e SB. Mas espera ver se Deltan está de acordo com essa
estratégia, já que ele quem fez a nossa manifestaçao ontem
08:50:07  Prefiro que haja uma conversa telefônica. Depois eles reclamam que nós impomos as decisões.
08:50:21  Falem com o Deltan.
08:51:27  E é preciso que haja uma comunicação, mesmo que em off, para a imprensa. Não adianta
fazermos isso e ficar a história rolando do mesmo jeito.
08:52:08 Roberson MPF  Acho que tem que ser uma nota oficial e hoje
09:02:17  Estou indo na FT. Ajudo na redação. Mas quero isso costurado com Brasília.
09:11:36  Mas também há a possibilidade de que a ala dos advogados criminalistas esteja usando estratégia
de nos fazer radicalizar, pois eles sabem que queremos a cabeça deles.
09:15:01 Paulo  Conversei com Carol, que ainda vai submeter a ideia aos demais colegas em Brasília. Então
segurem qualquer divulgação.
09:15:20 Roberson MPF  Ok!
09:16:38 Paulo  Em princípio ela concorda com o cancelamento da reunião. Quanto à nota, ela tem receio de que
pareçamos intransigentes ou que acabe ficando pior, como nós não querendo saber os fatos que a Ode tem a revelar. Então
teria que ser uma nota seca, negando o acordo mas sem fazer grandes digressões, e reiterando que não é possível acordo com
meias verdades ou escolhendo os fatos.
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09:17:14  Acho uma boa, pois assim viramos o jogo contra eles. Poderemos sempre dizer que o acordo não
foi fechado pq a empresa não revelou tudo o que tinha.
09:17:24  De qq forma, vamos aguardar um pouco mais sobre a posição de bsb
09:29:15  Gostaria que o Deltan se manifestasse. E o Orlando 'do contra' também.
09:49:04  http://m.folha.uol.com.br/colunas/graciliano-rocha/2016/03/1753056-peao-da-xeque-no-
rei.shtml?cmpid=compfb
09:50:20  E para dizer a verdade, não gosto de ficar calado diante dos termos que o Teori usou.
09:50:59  Além disso, acho que precisamos descobrir onde foi parar o anexo esquecido.
10:04:57 Orlando SP  O rapaz da razão vai se manifestar: nota já! Não vai parecer intransigência alguma. Aliás, a
intransigência nos favorece. Acho difícil sair o acordo com a ode, já q é a maior e mais corrupta. Vedação legal. Isto superamos
se a cooperação for muito , muito boa! Concordo com o teor da nota sugerida por Welter e Robinho. Só não seria agressivo,
mas apenas firme. Depois da publicação da nota, aguardado um pouco, claro, já soltaria declarações em on q a posição da ode
não tem qq cabimento neste momento. Aliás, vemos outros fundamentos para a preventiva de MO e outros funcionários da ode.
Tem de botar pressão sendo firmes e educados. Podem ainda querer usar este boato para justificar as confissões dos
funcionários da ode nos interrogatórios realizados. Só combinem com BSB.
10:09:47 Welter Prr  A nota pode ser simples e firme, mas acho relevante que se passe o recado para a imprensa que a
Ode pode estar pressionando o governo para se salvar.
10:13:38 Paulo  Pessoal, podemos fazer a nota, mas Carol e SB pedem que enviem a minuta antes de divulgar, pois
gostariam de passar por Pelella. Na linha do que conversamos aqui.
10:14:31  Ademais, Bsb pede para fazermos um arrazoado sobre as interceptações, pois Teori mandou os
autos para o PGR se manifestar após a decisão de ontem.
10:40:48  É importante fazermos o arrazoado, buscando firmar posições com base na jurisprudência do STF.
Vamos estabelecer os pontos e fazemos pesquisa a respeito. Quem não estiver trabalhando em denúncia, pode ajudar.
10:41:17  Vou fazer uma nota fática e passarei para vocês.
10:42:12  Precisamos que haja uma denúncia logo contra o 9 para que fique clara a posição do mpf.
10:42:56  Qual é a pretensão de Brasília quanto a denúncia por organização criminosa?
10:43:54  E não vou deixar o Moro apanhar sozinho. Nem que eu tenha que ligar o 'foda-se'.
10:46:28 Paulo  calma que são 3 assuntos diferentes de q vc está falando... Quanto à nota, ótimo e obrigado.
10:47:03  Denúncias: o combinado era aditamento da obstrução e nossa denúncia de triplex e sítio.
Organização criminosa mesmo não tem denúncia ainda, mas eles querem deixar claro que o Lula é investigado no 3989.
10:47:41  Qto ao apanhar sozinho, achei que esse seu botão de desligar já tinha quebrado há mto tempo..
10:47:54  Ainda nem comecei.
10:48:19  Segundo, Qual é a previsão de algum ato de Brasília, qualquer que ele seja?
10:48:52  Terceiro, quanto à nota, vou escrevendo.
10:53:25 Roberson MPF  Te ajudo, Cf. Chegando na FT
10:54:50  Andrey e Welter poderiam ajudar no arrazoado. Vou fazer pesquisas aqui.
11:01:42 Roberson MPF  Integra da nota, CF: As avaliações e reflexões levadas a efeito por nossos acionistas e executivos
levaram a Odebrecht a decidir por uma colaboração definitiva com as investigações da Operação Lava Jato. A empresa, que
identificou a necessidade de implantar melhorias em suas práticas, vem mantendo contato com as autoridades com o objetivo
de colaborar com as investigações, além da iniciativa de leniência já adotada em dezembro junto à Controladoria Geral da
União. Esperamos que os esclarecimentos da colaboração contribuam significativamente com a Justiça brasileira e com a
construção de um Brasil melhor. Na mesma direção, seguimos aperfeiçoando nosso sistema de conformidade e nosso modelo de
governança; estamos em processo avançado de adesão ao Pacto Global, da ONU, que visa mobilizar a comunidade empresarial
internacional para a adoção, em suas práticas de negócios, de valores reconhecidos nas áreas de direitos humanos, relações de
trabalho, meio ambiente e combate à corrupção; estabelecemos metas de conformidade para que nossos negócios se
enquadrarem como Empresa Pró-Ética (da CGU), iniciativa que incentiva as empresas a implantarem medidas de prevenção e
combate à corrupção e outros tipos de fraudes. Vamos, também, adotar novas práticas de relacionamento com a esfera pública.
Apesar de todas as dificuldades e da consciência de não termos responsabilidade dominante sobre os fatos apurados na
Operação Lava Jato – que revela na verdade a existência de um sistema ilegal e ilegítimo de financiamento do sistema
partidário-eleitoral do país – seguimos acreditando no Brasil. Ao contribuir com o aprimoramento do contexto institucional, a
Odebrecht olha para si e procura evoluir, mirando o futuro. Entendemos nossa responsabilidade social e econômica, e iremos
cumprir nossos contratos e manter seus investimentos. Assim, poderemos preservar os empregos diretos e indiretos que
geramos e prosseguir no papel de agente econômico relevante, de forma responsável e sustentável. Em respeito aos nossos
mais de 130 mil integrantes, alguns deles tantas vezes injustamente retratados, às suas famílias, aos nossos clientes, às
comunidades em que atuamos, aos nossos parceiros e à sociedade em geral, manifestamos nosso compromisso com o país. São
72 anos de história e sabemos que temos que avançar por meio de ações práticas, do diálogo e da transparência. Nosso
compromisso é o de evoluir com o Brasil e para o Brasil.
11:02:53 Jerusa  http://m.oantagonista.com/posts/a-derrota-completa-de-marcelo-odebrecht?platform=hootsuite
11:22:40 Welter Prr  O Carlos vai ligar o modo "com areia".
11:35:19 Deltan  Concordo, menos com a parte do foda-se rs
11:35:37  Concordo kkk
11:36:25  Concordo com a nota
11:36:30  Chego 12.30
11:36:34  Na FT
11:37:59  Estratégia da Ode manda recado a muitos políticos e cria ambiente para HC. Temos que negar com
todas as letras, mas eu criaria ainda corrida dizendo da possibilidade de algum executivo, na linha de ontem. Se discordarem,
só negamos e ponto
11:38:18  Ótimo PGR ter aberto para arrazoarmos
11:38:29  É a oportunidade para defendermos Moro
11:40:02  Há algumas frentes: sigilo, interceptacoes; discordância de mérito de decisão é normal, para isso
existe recurso...decisão é razoável, ainda que se discorde dela
11:40:05  ...
12:20:40 Paulo  http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2016/03/23/documentos-da-odebrecht-listam-
mais-de-200-politicos-e-valores-recebidos/
12:20:40  Minha gente, to com receio entende de termos mais bancada vindo do STF. Esses documentos não
deveriam ter sido remetidos p o STF já que apontam p prática de crimes relativo a políticos?
12:20:40  Com receio de termos..
12:21:10  Pessoal, bsb já freaking out de novo
12:21:28  Alguém sabe explicar melhor sobre essas planilhas?
12:25:50  E a prr4 recebeu representação criminal por abuso de autoridade contra o moro
12:26:20  É preciso matar no ovo.
12:27:45 Paulo  A Ana Luísa vai pedir arquivamento de cara
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12:39:04  Precisamos cuidar de ver como se dará a distribuição de novos pedidos.
12:39:17  Sugestão de nota. Consertem o português:
12:39:24  O Ministério Público Federal, por sua Força Tarefa em Curitiba, diante da nota emitida pelo Grupo
Odebrecht de 22 de março de 2016, bem como da sua repercussão na imprensa, vem esclarecer: 1. que não existe sequer
negociação iniciada sobre acordos de colaboração com executivos ou leniência com o Grupo Odebrecht; 2. que a simples
manifestação dessa vontade pela imprensa, seja por indivíduos, seja por qualquer grupo empresarial investigado, não possui
qualquer consequência jurídica, motivo pelo qual as investigações e atos processuais continuarão em andamento; 3. que a
divulgação de qualquer intenção de acordo através de imprensa fere o sigilo das negociações exigido pela lei para a celebração
do acordo; 4. que a simples intenção demonstrada não tem o condão de descaracterizar a contínua ação do Grupo Odebrecht
em obstruir as investigações em andamento, como ficou caracterizado na recente 26ª fase da Operação Lavajato; 5. que a
Força Tarefa Lavajato em Curitiba mantêm o entendimento de que acordos de leniência somente são possíveis com o completo
desvelamento dos fatos criminosos já investigados por parte da empresa, a revelação de ilegalidades que tenha cometido e que
ainda não sejam de conhecimento das autoridades, e a reparação mais ampla possível de todas essas ilegalidades. Curitiba, 23
de março de 2016.
12:44:56 Welter Prr  Sao duas representacoes. Estou acompanhando isso
12:53:37 Deltan  Bom marcar prevenção dela pra tudo
12:54:19  Vou ficar na FT. Tenho que ver essa lista c PF e dar resposta urgente
12:59:35 Roberson MPF  Viram essa?
12:59:38  http://m.oglobo.globo.com/brasil/itamaraty-enviou-embaixadas-circulares-com-alerta-de-golpe-
18937898#
13:02:34 Paulo  Ta ótima a nota. Eu sugiro apenas tirar os "que" e refrasear o item 5: A Força Tarefa Lavajato em
Curitiba mantém o entendimento de que acordos de leniência somente são possíveis com o completo desvelamento, por parte
da empresa, dos fatos criminosos que já são investigados, além da revelação plena de outras ilegalidades que tenha cometido e
que ainda não sejam de conhecimento das autoridades, e da reparação mais ampla possível de todas essas ilegalidades.
13:04:16 Roberson MPF  Acrescentaria nesse cinco "que acordos de colaboração e lenientes somente são possíveis ...."
13:04:26  Leniencias
13:04:33 Paulo  Mas esperem bsb ainda, já passei a minuta
13:31:41 Andrey B Mendonça Posso sim!!
13:32:20  Não é possível acrescentar colaboração no último parágrafo, pois isso poderia melindrar BSB.
13:58:35 Deltan  Enviei por email ontem tb
13:58:44  Email do diplomata que é a fonte
14:00:57 Januario Paludo  248863.pdf
14:01:26  Esse é o e-mail
14:01:44  ???
14:05:45  Cf. Item 4 não entendi a obstrução.
14:31:16  Destruição do sistema de controle informatizado da propina.
14:31:30  Galvão. Alguma notícia sobre a nota?
14:39:42 Paulo  ainda nao
14:40:14  Precisamos soltar hoje. Daqui a pouco até eu vou concordar com a necessidade da negociação.
15:00:15 Paulo  Delta, help me out. O povo consegue ser mais seguro que eu 3
15:00:33  veja lá no grupo
15:00:46  e a história da lista dos políticos, vc está vendo? isso é novidade p todo mundo?
15:12:47 Januario Paludo  http://m.oantagonista.com/posts/urgente-moro-decreta-sigilo-da-dona-xepa-e-envio-ao-stf
15:20:47 Deltan  estou vendo. calma., uma urgência de cada vez... já entro lá rs
15:21:37 Paulo  pelella deu ok, só fechando o texto final
15:21:43 Deltan  shou
15:21:53  Ele está vendo a petiçaõ de remessa dos autos
15:21:59  Vou mandar aqui pra Laura dar ok
15:22:05  248973.odt
15:22:05  248974.pdf
15:22:26 Paulo  CF e januario, item 4 pode ser assim?
15:22:35  4. a simples intenção demonstrada não tem o condão de descaracterizar a contínua ação do Grupo
Odebrecht em obstruir as investigações em andamento, como ficou caracterizado na recente 26ª fase da Operação Lavajato,
com a tentativa de destruição de seu Sistema de controle informatizado de propina;
15:22:59  ok.
15:24:05 Januario Paludo  Ok
15:24:34  Já falei. Ele me passa a placa do carro amanhã.
15:24:40 Roberson MPF  Shou!
15:24:51  Delcidio e PEdro Correa?
15:27:23 Laura Tessler  Por mim, tá ok
15:29:36 Paulo  gente vcs resolveram mandar toda a 23a e 26a fases para o stf??? joão santana tb? não seria bom
esclarecer que ele não vai?
15:30:04  opa desculpem, vi lá no final!!
15:39:17  O Ministério Público Federal, diante da nota emitida pelo Grupo Odebrecht de 22 de março de
2016, bem como da sua repercussão na imprensa, vem esclarecer: 1. não existe sequer negociação iniciada sobre acordos de
colaboração com executivos ou leniência com o Grupo Odebrecht; 2. a simples manifestação dessa vontade pela imprensa, seja
por indivíduos, seja por qualquer grupo empresarial investigado, não possui qualquer consequência jurídica, motivo pelo qual as
investigações e atos processuais continuarão em andamento; 3. a divulgação de qualquer intenção de acordo através de
imprensa fere o sigilo das negociações exigido pela lei para a celebração do acordo; 4. a simples intenção demonstrada não tem
o condão de descaracterizar a contínua ação do Grupo Odebrecht em obstruir as investigações em andamento, como ficou
caracterizado na recente 26ª fase da Operação Lavajato, com a tentative de destruição de seu sistema de controle
informatizado de propina; 5. o Ministério Público Federal mantém o entendimento de que acordos de leniência e de colaboração
premiada somente são possíveis com o completo desvelamento, por parte dos envolvidos, dos fatos criminosos que já são
investigados, além da revelação plena de outras ilegalidades que tenham cometido e que ainda não sejam de conhecimento das
autoridades, e da reparação mais ampla possível de todas essas ilegalidades. Curitiba, 23 de março de 2016.
15:39:21  redação final
16:11:58  Mandem ver.
16:24:35 Deltan  "O Movimento Brasil Livre Guarulhos emitiu, em sua página no Facebook, nota lamentando a morte
do advogado, que era ativista contrário ao governo de Dilma Rousseff. O PT de Guarulhos também divulgou comunicado sobre o
assassinato. http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/03/advogado-e-morto-em-seu-escritorio-em-guarulhos-na-grande-
sp.html
16:58:37 Welter Prr  Com certeza
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17:08:40 Deltan  Moro prov vai mandar subir Zwi e Santana
17:08:47  Mas após encerrar temporária
17:08:53  Ideal seria denunciarmos antes
17:09:36  Alguém tem o tel do nosso representante no CNJ?
17:25:59 Welter Prr  No contexto e no problema todo, talvez seja melhor faz subir tudo, ainda que uma das
consequencias possa ser a soltura. Pior seria uma nova reclamação.
17:30:02 Paulo  Roberspierre e Welterspierre querem acabar com o status quo
17:35:15 Roberson MPF  444
17:36:03 Isabel Grobba  Deltan, segundo li no outro grupo, Moro cancelou participação no Seminário "Mãos Limpas" do dia
29.
17:40:20 Welter Prr  Monsieur Paul Guillotin quer que cortem todas as cabeças ...
18:23:44 Deltan  isso
18:23:51  em razão do momento
18:25:08  FYI: Caros, falei com a Laura e ela entendeu melhor não fazer coletiva da denúncia do
Zwi/Santana. Se Moro decidir por remeter, nem teria como.

19:40:59  
19:41:52 Roberson MPF  Esse foi o que foi encontrado com Hilberto né?
19:45:16 Diogo  Legal
19:45:21  Tem ateh o guga
19:45:23  Gostei
19:45:25  5
19:47:12 Roberson MPF  http://m.oantagonista.com/posts/a-interrogacao-do-momento
19:49:26 Deltan  Como amavam o tênis!!!
19:49:53  Será que são as 5 maiores?
20:15:12  Parece ser o núcleo duro do cartel.
20:18:38 Deltan  Exatamente... como as outras suspeitavam...
20:54:18  Caros, em relação às cooperações, segue informação que é relevante que todos saibam.
20:54:26  segue anexa a relação de contas planilhadas (resultado de COPINs e colaborações) e das contas
que transacionaram com essas. Até onde tenho conhecimento, dessas contas que transacionaram com os investigados
planilhados, de todas foram realizados COPIN, exceto as com M. Góes e Julio Camargo. As do Mário Góes estamos entregando
para a Fernanda, e as com Julio Camargo o Dr. Orlando ia pedir mais esclarecimentos do próprio Julio. Estão faltando na
relação: Cerveró e 1 conta do Fernando Soares: Estamos ajustando o planilhamento que veio de BSB; Cid e Luis Eduardo
Campos: recebemos as planilhas dos advogados. Vamos providenciar relatório e ajustar planilhas. Bruno Luz: na fila. Diversas
contas: em Brasília para planilhamento. Acredito que a Fernanda possa ter outras informações sobre os MLATs.
20:54:32  249460.ods
20:58:19 Roberson MPF  Excelente, Delta. Vai ajudar bastante

21:10:04  
21:38:36 Deltan  Nossa nota saiu no JN, em 2 minutos@
21:38:38  !
21:54:57  Diogo, não fale com os promotores paulistas
21:55:12  Há questões operacinais na PF que não permitem quarta. Tentarei trazer pra segunda...
21:56:57  PF sugere fazer na sexta a do Ronan, dia da mentira. Se não, tem que ficar pra outra semana.
Tudo bem?
22:25:10  Caros, com a "guerra" do governo contra a LJ, eu gostaria de fazer um bate pronto com críticas e
respostas para colocar no site. CF dirá que é ser defensivo, mas as críticas são as mesmas e muitas pessoas não veem as
respostas. Acham furada ou vale a pena? Partidarismo, vazamentos, midiatismo, excesso nas prisões, torturas etc...
22:57:22 Welter Prr  Sou a favor. Especialmente se for em linguagem acessivel
23:08:19 Januario Paludo  Também concordo
23:09:05 Orlando SP  Concordo desde não utilize mais que 1 hora
23:49:20 Isabel Grobba  Foi muito bom. Grande destaque!

24 MAR 16

01:52:05 Diogo  Já falei hoje
01:53:17  Enfim, decida oq achar melhor.. Soh preciso de uma definição, pq esta situação tá gerando uma
certa insegurança e ansiedade. Já vi mudar esta data umas cinco vezes pq sempre aparece algo mais importante..
01:53:41  E isso se reflete nos promotores que estão na expectativa há tempos
02:00:19  Além disso, fica mais difícil cautelaridade pra prisão de um fato ocorrido 2004 que demoramos dois
meses pra cumprir o mandado de prisão temporária
06:34:06  Sinceramente, acho que tem que ser na segunda. Estamos na defensiva e precisamos de fatos
novos.
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06:51:55  Vou trabalhar hoje. Mande as perguntas. Vou trabalhar nisso.
07:01:10  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/a-lava-jato-respeita-rigorosamente-as-leis-diz-carmen-lucia
09:27:01  Creio que é preciso que haja um trabalho forte na imprensa sobre diversas questões.
09:28:04  Se Brasília não fizer este trabalho, me disponho a responder por escrito perguntas de jornalistas
09:29:15  Só não podemos deixar que emplaquem discurso de criminalização do moro.
09:36:03 Januario Paludo  Cf, não espere.
09:43:44 Deltan  Boa CF. São as críticas que Vc conhece bem
09:46:12 Welter Prr  Concordo. Esse episódio de ontem, de divulgação da lista da Odebrecht, para alguns jornais,
também acabou caindo na conta do Moro. Não sei de quem foi o erro, acho que da PF, mas a Zero Hora, por exemplo, atribuiu
ao Moro baixar e levantar o sigilo da lista
09:46:39 Deltan  Igor deu folga a todos no feriado pq equipe exausta. Não vai acontecer
09:47:27 Paulo  http://www.brasil247.com/pt/blog/terezacruvinel/222461/O-Pa%C3%ADs-tem-direito-à-lista-e-à-
delação-da-Odebrecht.htm
09:47:46 Deltan  Embora eu quisesse também
09:48:16  Quarta eles queriam, Diogo, mas deve haver outra operação de outro lugar preagendada
09:48:41  Alguém se opõe à sexta? Estou assumindo que quinta não deve ser feito
09:48:44 Paulo  se eu fosse mais tendente a fantasias, diria que a Ode criou e deixou essa lista à vista para nos
colocar contra a parede
09:48:52 Welter Prr  Não acho que temos que procurar quem errou, não é isso. Mas não dá para jogar tudo no colo
dele, ou de qualquer outro, ainda mais nesse momento.
09:49:03 Paulo  operação do ronan dia 1o não vejo problema, mas veria na denúncia do 9
09:52:11 Welter Prr  também pensei nisso. Depois de tudo o que aconteceu, parece que foi fácil demais encontrar uma
lista que derruba o país. Aí vem a Ode dizer que quer colaborar com o mpf e que vai acabar com a estrutura viciada de
financiamento de companhas eleitorais. no creo en brujas, pero que las hay ...
09:53:56 Roberson MPF  Olha que não é absurde ser uma contrainfo. O HIlberto já sabia que estava sendo investigado. A
empresa já tinha dado o curso de higienização. Soa muito amador o cara deixar uma lista como essa, IMPRESSA, em sua casa
quando sabia que poderia ser alvo de BA
09:55:54  Aviso aqueles que puderem participar. Hj, 14 hrs, reunião com TACLA DURAN. O cara promete -
tomara que seja vdd - trazer a ODE no espeto. Disse ter espalhado documentos comprobatorios em TRES CONTINENTES por
seguranca
09:56:47 Jerusa  Para quebrar a tensão: fui visitar Maria Emilia ontem a noite e princesa Joana mandou boas
energias a toda FT! Disse para trabalharmos direitinho por um país melhor para ela!

09:57:00  
09:57:46 Roberson MPF  Legal, Jerusa. Viva a Joana! Viva a vida!!
09:57:55 Deltan  Fofa!!!! Que bonitinha!!
09:58:39 Julio Noronha  Que lindinha!!!
09:59:48 Laura Tessler  Legal!!! Que fofa!!!
10:09:53 Paulo  que graça Je!
10:39:24 Deltan  Robinho, foi criado grupo no telegram para o acordo da Tacla duram?
10:39:39  vi agora, ops
10:39:42  boa
10:40:52  Mandou bem lá no grupo, Robinho!!

10:43:04 Orlando SP  
10:43:31  Caros. Apesar do clima gerar visões, achismos, conspirações, vamos nos ater aos fatos.
10:43:42  O fato é que a lista existe.
10:43:54  Assim, o problema agora é evitar a escalada.
10:44:11 Roberson MPF  Caros, posso avisar a PF sobre o caso Tacla Duran? Para que se eles quiserem participem?
10:44:12  O principal é não deixar o STF abrir fogo novamente.
10:44:20  Por mim pode.
10:44:37  Isso é tarefa do Deltan e do Galvão.
10:45:04 Roberson MPF  "
10:45:15  É bom deixar claro que é preciso assumirmos a responsabilidade pelos nossos pedidos.
10:45:22 Orlando SP  Mas é bom levantar suspeitas, inclusive para fora, sobre a veracidade da lista
10:45:50  Não creio que seja o momento. Veja o que o brasil247 está nos acusando agora.
10:46:15  Entrarmos em discussão sobre a lista é entrar na discussão sobre o trabalho dos outros.
10:47:18  É preciso aliviar a pressão sobre o Moro.
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10:47:19 Laura Tessler  No caso da lista, sugiro solicitarmos uma nota do PGR no sentido de que, em relação às pessoas
com prerrogativa de foro, irá analisar e requisitar IPL...acho que isso já acalmaria a imprensa
10:47:54  É bom que o gabinete impeça o STF de iniciar uma guerra fatricida.
10:48:08  O Judiciário só tem a perder.
10:48:37  Eu gostaria de falar com um repórter sobre a tentativa de colocar o Moro como o vilão da história.
10:56:13  Moro não é o vilão Publicado em 24 de março de 2016 às 05h41 por Angelo Rigon moro-ilustra Por
Rogério Gentile, hoje na Folha de S. Paulo: O governo e o PT tentam transformar Sergio Moro no vilão do escândalo da Lava
Jato. O juiz, que já foi chamado de golpista, de ditador e até mesmo de gângster, é acusado de atentar contra a soberania
nacional, imputação que comprova a ilimitada capacidade do ser humano de proferir asneiras. Moro – não custa lembrar às
viúvas do Lula de 1989– nunca foi líder do partido envolvido na pilhagem da Petrobras, tampouco obteve benefícios de
empreiteiras ou levou centenas de objetos pessoais para um sítio que não lhe pertence – a perícia não achou nenhuma peça dos
alegados donos do imóvel na propriedade. O magistrado cometeu erros nesses dois anos da operação? É provável, ainda que
mereça muito mais elogios do que críticas. Cabe à própria Justiça fazer um exame das suas decisões – ao ordenar a Moro o
envio da apuração sobre Lula ao STF, Teori fez críticas à atuação do juiz no episódio das escutas do ex-presidente. Ainda que
Moro tenha agido de modo inapropriado na divulgação das conversas, sua conduta não pode ser utilizada como cortina de
fumaça para a estarrecedora operação de obstrução das investigações efetuada por Lula e Dilma. O ex-presidente orientou o
ministro da Fazenda a pressionar a Receita por conta das auditorias no Instituto Lula, derrubou o da Justiça por considerar que
ele não tinha controle da Polícia Federal e exigiu que o sucessor cumprisse “papel de homem” – ato contínuo, o novo titular
ameaçou trocar toda a equipe da PF. Dilma, por sua vez, nomeou para o ministério um aliado que é alvo de pedido de prisão,
beneficiando-lhe com o foro privilegiado. Para a OAB, cometeu crime de responsabilidade. Moro, deveria ser desnecessário dizer,
não é o problema.
10:57:52  Se não houver nenhuma manifestação contra, vou pedir para o Graciliano ou o Mário César da FSP
me mandarem perguntas que desejarem que eu responda. E vou responder com cuidado, mas com franqueza.
11:00:12 Jerusa  !
11:02:30 Orlando SP  Sinceramente acho q é hora de ficar quieto e não de falar. Discrição. Isso não mudará muito em
relação à opinião sobre moro. Instauração de ipl com base na lista é loucura! Ao contrário, sugeriria a Pgr q dissesse
expressamente q a lista tem pouco valor por si só. O q não for corroborado por provas independentes sequer gerarão
investigação. Assim agiu-se nas primeiras fases e assim continuará sendo feito
11:03:18  Acho que é uma questão de princípio, e não utilitária. Se for para bater, que batam em nós.
11:03:39  E a questão da lista é um problema do PGR agora.
11:08:05  Robinho. A manifestação da Unicuritiba saiu?
11:11:11 Orlando SP  CF, podemos agir de outro modo. Pensando alto: Ofício ao moro colocando-se à disposição para
testemunhar sobre os fatos em vista do conhecimento q tivemos de algumas representações contra ele. Assinamos nós, pf e RF.
Isso tem de ver com ele, pois podem alegar suspeição nossa no futuro como testemunha. De qq modo, este é um apoio
explícito, envolvendo todas as instituições na proteção da independência funcional dele e da magistratura.
11:11:16  Para reflexão
11:13:29  Não é uma má ideia.
11:14:53 Roberson MPF  Vou verificar com o Professor
11:17:40 Deltan  sim, é sempre bom deixar a PF saber e participar se quiser
11:23:10  CF, é melhor artigo. Vc controla o que diz. Se for entrevista, o que quer dizer pode ficar perdido no
meio de um monte de outras perguntas que não nos interessam
11:23:21  Estava pensando aqui também nisso
11:23:46  Acho que precisamos ir a público, de modo sereno, tranquilo, para protegê-lo e assumir a
responsabilidade mesmo
11:24:22  Ah garoto!!!!!
11:35:29  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1753459-lula-se-diz-enojado-e-pede-de-
sindicalistas-pressao-sobre-a-lava-jato.shtml
11:35:29  Artigo não.
11:35:29  É preciso agora mostrar coragem.
11:36:13  Recebi no face: Investiguem no escritório de advocacia da esposa de SERGIO CABRAL, contratos
de obras de Lula, cunha, obras do GASODUTO
12:11:20  http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2016/03/24/era-o-que-faltava-lula-agora-atribui-o-
desemprego-a-moro-juiz-do-petrolao/
12:27:04 Deltan  Orlando, Vc escreve a carta de apoio ao Moro, oferecendo para sermos testemunhas?
12:27:41  Falei com CF e ele vai fazer as críticas e respostas, vai falar com a Luciana do WSJ (que está
fazendo um perfil do Moro) e vai dar uma entrevista escrita
12:28:18  CF, pede a entrevista direto pro Fausto. Depois divulgamos em aberto. É mais confiável. Diga para
ele ser crítico, e aidna assim será melhro do que a FSP
12:34:16  Vou fazer um artigo hoje também com o mesmo propósito de defesa do Moro, depois Vcs me
dizem o que acham
12:54:58 Orlando SP  Não. Estou na praia comendo camarão, lagosta, tomando cerveja... Daqui a pouco mando uma
foto...rs Pensei isto, mas acho q devemos ver com Moro antes, pois certamente seremos suas testemunhas. Temos q avaliar o
impacto disso em eventual suspeição.
13:05:26 Deltan  Bem escrito, não gera suspeição. Não é pessoal, mas manifestação sobre fatos e sua justiça que ja
fizemos no processo. Redigimos e consultamos ele... A ideia é algo simples e objetivo. Posso rascunhar algo.
13:14:47 Paulo  trabalho trabalho trabalho... concordo com Orlando, mesmo ele não tendo dito isso rs... mais
importante que tudo isso é tocar novas frentes e lembrar que LJ e Moro são muito importantes para o país independentemente
de L e questões partidárias
13:16:13 Orlando SP  Blz. Mas tem de consultar antes. Tb acho q não traz consequência. Pf e RF tb terão prazer em
assinar. Acho q tem de levar para o lado da independência/magistratura/trabalho isento/apartidario/profissa.
13:27:02  Escreve. Depois vemos se está palatável para todos.
14:03:13 Diogo  salve o teori
14:03:17  o empregado do mes
14:03:18  http://www1.folha.uol.com.br/colunas/janiodefreitas/2016/03/1753515-nas-direcoes-certas.shtml
14:53:43 Deltan  Caros, segue sugestão. CF já aprovou. Já vou mandar pra PF e RF para ve se ok também.
14:53:58  Os XX Procuradores da República, Analistas e Técnicos do Ministério Público Federal, os XX
Delegados, Agentes, Escrivães e Peritos da Polícia Federal, assim como os XX Auditores e Técnicos da Receita Federal, todos
atuantes no caso Lava Jato, vêm manifestar integral solidariedade em relação a qualquer medida que venha a ser tomada
contra V. Exa. em razão de sua atuação no caso Lava Jato. Reconhecemos que a defesa da atuação independente do Poder
Judiciário, segundo o convencimento expresso na motivação das decisões, é imprescindível se desejamos um Estado
Democrático de Direito. Somos e seremos testemunhas de sua atuação imparcial, isenta e equilibrada, de sua motivação
fundada exclusivamente no interesse público, na Constituição e nas leis, bem como do seu esforço empenhado sacrificialmente
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para que as investigações e processos que apuram crimes de gravidade ímpar possam ser conduzidas com celeridade e,
simultaneamente, respeitando o devido processo legal e a ampla defesa. Reconhecemos tudo isso mesmo nas decisões
contrárias aos nossos pedidos. Estamos certos de que V. Exa. e o Poder Judiciário não esmorecerão diante dos ataques,
inclusive quando fundados em discordâncias pessoais quanto ao teor de suas decisões, e de que continuarão a dar fiel
execução, com serenidade, mas firmeza, ao serviço público de que a sociedade lhes incumbiu. Por fim, nós, os Procuradores e
Delegados responsáveis por pedidos e representações, ainda, assumimos a nossa responsabilidade pelos pedidos submetidos a
V. Exa. e pela condução das investigações feitas pelas equipes. Todos os nomes seriam colocados em ordem alfabética,
independentemente do cargo ou órgão
14:58:48 Laura Tessler  aprovado!
14:59:23 Jerusa  Otimo!
15:12:52 Paulo  Vou ser chato e acho desnecessária essa cartinha... Qual o efeito na prática? E tb não parece que
estamos querendo coloca-lo imune a críticas? Parece que queremos sempre resolver questões jurídicas por meio de abaixo
assinado. Desculpem. Eu preferiria deixar isso p uma manifestação mais formal caso necessário em alguma representação. Mas
se vcs quiserem fazer, claro que assino embaixo.
15:20:08 Laura Tessler  Pessoal, alguém lembra se o Ricardo Pessoa fala algo sobre pagamento de propina no caso das
sondas? Um dos estaleiros beneficiados estava em consórcio entre UTC, ODE e OAS
15:20:27  O Moro apanhar sozinho não é certo. Isto basta.
15:34:00 Orlando SP  Não era o q tinha em mente. Tinha pensado em nos colocar à disposição para testemunharmos
mesmo em razão das representações q objetivam acua-lo. De modo objetivo.
15:34:10  Mas tb assino
15:35:12  Podemos acrescentar isso. o Resultado é o mesmo.
15:47:50 Jerusa  Alguem sabe quantos servidores trabalham na FT? Tem um jornalista aqui do RS me enchendo a
paciência para saber essa informação ...
16:52:43 Orlando SP  Jornalista:
16:52:46  Oi Doutor Orlando tudo bem? Por acaso o assunto passou por vocês? Queria saber de uns e-mails
da Braskem e do Alexandrino em que eles pedem ao Lula, como presidente ainda, para ir ao México falar com o presidente
sobre a instalação de uma fábrica. Acabou que Lula foi ao México em fevereiro de 2010 e a fábrica foi instalada com condições
generosas do México. O senhor sabe de algo? Queria saber se a PRDF possui telegramas diplomáticos sobre isso ou mais
alguma informação. O senhor tem mais alguma informação?
16:57:21  http://www1.folha.uol.com.br/colunas/sergiomalbergier/2016/03/1753639-os-petistas-sao-os-
novos-malufistas.shtml
17:24:55 Deltan  aproximadamente 50, incluindo estagiários
17:37:54 Welter Prr  Sei que a brasken tem uma unidade no mexico com vantagens bem competitivas. Mas nao sei se i
Lula teve parte nessa historia. Se duvidar, deve ser
17:40:25 Januario Paludo  Orlando, essa história não é estranha. Já vi em algum lugar. Acho quer-nos e-mails ou em alguma
noticia de fato. Quanto ao ofício estou de acordo.
17:46:29 Roberson MPF  Castor e Orlando, voces vem problemas em compartilhar com a RFB a chave dos autos da
colaboração do Bernardi?
17:48:09 Jerusa  Valeu!
17:56:27 Deltan  Quanto ao ofício em apoio, Moro achou melhor esperar pq parecerá crítica ao Teori, e pq é o CNJ
que decidirá, sendo melhor talvez esperar a questão chegar, se chegar, ao CNJ... Vou ouvir a PF e RF e deixar pronta, com
nomes de quem assinaria
18:06:20 Diogo  Eu não
18:20:57 Orlando SP  Lucas já está vendo isto. Pedi para ver se não há particularidades no acordo dele. Se não houver, a
ordem era para compartilhar, salvo os termos da saioen q são sigilosos.
19:28:15 Laura Tessler  Pessoal, acabei de descobrir que uma prima minha é freelancer da BBC. Ela me procurou e,
constrangida pelo fato de ser minha prima (rs), indicou a correspondente da BBC. Eles gostariam de fazer reportagem com a LJ
(não sei a pauta exatamente, mas imagino que seja boa)...segue um trecho do e-mail: "A Julia é correspondente bilingue da
BBC. Acho ela uma das jornalistas mais responsáveis atualmente e tem mostrado calma para tratar da confusão em que
estamos todos. Em princípio pensei em entrevista, e imagino que o MPF tenha diretrizes para isso. A Julia acha importante ter
esse contato com você para, muitas vezes, mesmo que não seja uma entrevista oficial, ela poder entender melhor os passos de
uma investigação, o que está de fato acontecendo. Muitas perguntas do tipo surgem no momento da cobertura. A BBC tem a
vantagem de não precisar dar todas as notícias em primeira mão, embora, é claro, a rapidez conte"
19:28:57  faço como? passo o contato da Ascom ou direto do Deltan e/ou CF?
19:50:48  http://noblat.oglobo.globo.com/geral/noticia/2016/03/quando-o-fato-e-grave.html
19:51:04  O Deltan pode agendar algo.
19:58:23  http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/03/160324_assessor_casa_branca_jf_if.shtml?
ocid=socialflow_twitter
20:00:28 Deltan  LauraLeaks
20:01:03  Pode passar Laura. Pede pra ela me mandar a pauta e falo com a Ascom. BBC é ótima
20:08:38  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/lula-tem-plano-secreto-para-evitar-prisao-pedir-asilo-a-italia
20:09:17  Nunca pensei em ver isso.. Rsrsrs
21:57:14 Paulo  Queridos, Recebi os anexos completos da Galvão em reunião hoje, porém não consegui digitalizar.
Segue resumo. Para mim parecem bem interessantes: governo cobrando propina para liberar pagamentos da Petrobras mesmo
após a deflagração da Operação, 5% de propina em todas as obras do governo de Pernambuco, propina para aquisição de
debêntures pela Caixa e Banco do Brasil, propina e cartel na transposição do Rio São Francisco, Valec (com coisas que creio
sejam novas), pgtos mensais ao PT por cobrança de Vaccari até prisões da 7ª fase, CPIs de 2009 e 2014, Transpetro, novos
operadores e novos gerentes corruptos na Petro, propina para Cosenza (sucessor PRC) e Maurício Guedes (teria sucedido
Barusco). Laura, observe em especial o que falam da Sete (vou tirar foto desse anexo e te passar, pois pode ajudar na denúncia
do Zwi). Ainda falta alguma coisa (p.ex. pgtos para Dimas Toledo não conseguem ainda relacionar com Aécio). Mas creio que é
um bom acordo. Preciso do ok ou da opinião de vocês, pois eu negociei até aqui sozinho. Valor na mesa é de R$ 500 milhões,
razoável diante da situação financeira da empresa (em recuperação judicial) e de seu tamanho.
21:57:32  250511.odt
22:26:47 Diogo  Parece ótimo Paulinho
22:27:10  Robinho
22:27:18  Como foi com o duran hj?
22:27:30  Ele pareceu mt enrolador
22:43:29 Roberson MPF  Enrolador sim Castore. Falamos para ele que tem que melhorar muito para termos uma próxima
reunião. Ele ainda está na fase de contençao de danos. Vamos esperar
22:52:17  Galvão. Fale com o hélio telho. Não quero mais ter que negociar com ele a adesão ao acordo.
23:05:37 Deltan  Como ficou a garantia dos 500mi, PGR?
23:05:40  PG?
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23:05:45  Achei interessante
23:06:02  Vou dar ok na nova data do Ronan para sexta

23:18:29 Diogo  
23:18:39  Joga pra outra semana Deltan
23:18:48  Os promotores não podem sexta
23:18:53  Soh depois do dia 6
23:19:28 Athayde  Dia 12 ta previamente agendada a do alcoolico
23:20:05  Se ficar muito perto vai ter q adiar a do gim
23:20:45 Paulo  Proibido adiar o gim!! Tem a prisão do lp junto
23:21:32 Athayde  Seria ruim para a denuncia pq vou sair de ferias.
23:25:11  Tem que sair alguma coisa.
23:33:24 Deltan  Ninguém tinha falado nada, então eu tinha confirmado com o Igor. Acho bom sair algo na semana.
Diogo, é essencial os promotores? Depois do dia 6 significa só depois da outra quinta
23:36:20  Caros, importante: Vcs acham que as infos do juiz para o Teori devem ir logo ou esperar para
poeira baixar? O julgamento do MS do Gilmar, potencialmente na quarta, interfere nisso? Discutirão a questão da interceptação
e do sigilo, e pode vir mais pedrada. Pode surgir preliminar até de nulidade. Por outro lado, fazer logo pode pegar o Teori de
cabeça quente ainda
23:37:43  Por outro lado, podemos pedir para a PGR segurar a reclamação até a poeira baixar
23:45:20  http://m.jovempan.uol.com.br/programas/os-pingos-nos-is/felipe-xavier-do-chuchu-beleza-narra-
lava-jato-ouca.html
23:57:24 Deltan  Hahahahaha

25 MAR 16

08:32:08 Orlando SP  A tendência é decidirem tudo incidentalmente no MS. A lógica tb é esta.
08:56:36  http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/03/exclusivo-odebrecht-promete-entregar-lula-e-
campanha-de-dilma-lava-jato.html
08:57:27  Engraçado como a reportagem é coerente, considerando que não conversamos com a Odebrecht.
09:03:55 Deltan  http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2014/11/24/relacao-promiscua-entre-
empreiteiras-e-governo-comecou-na-ditadura-militar/
09:47:17 Laura Tessler  Pessoal, só pra me atualizar: houve alguma conversa com a PF sobre o "episódio das tabelas"?
09:47:34  É verdadeiro, apesar de notícias dessa relação promíscua retroagir à construção de Brasília.
09:47:55 Laura Tessler  vi que a Renata saiu do grupo do telegram do caso Zwi/Santana
09:48:35  De qualquer modo, o projeto econômico do Lula sempre foi a reedição do milagre econômico do
governo militar.
10:16:14 Paulo  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1754000-ex-presidente-do-pp-cita-ministro-do-tcu-e-
politicos-em-delacao-premiada.shtml
11:06:50  gente por essas e outras é que a Veja se queima... que reportagem mais sem pé nem cabeça
essa...
11:13:47  Será complexo e condicional... Em princípio parte com a remuneração da Galvão pela
administração da massa, parte garantia externa (se eles conseguirem), parte garantia a ser aprovada pela assembleia de
credores.
11:14:26  Pessoal, todos os autos da 23a e 26a relativos à Ode já estão com sigilo e remetidos ao STF, ou
podemos compartilhar com outros órgãos?
11:16:45 Laura Tessler  estão todos em sigilo. Por enquanto, não podemos compartilhar nada.
11:16:57 Paulo  ok!
11:22:05  A OAS já apresentou uma série de markers no Cade... Vou pegar a informação de quais áreas.
11:31:57  http://blogs.correiobraziliense.com.br/nqv/6-momentos-que-mostram-que-o-conto-erotico-do-
japones-da-federal-e-coisa-mais-engracada-que-vai-ler-hoje/
11:41:55 Laura Tessler  Pessoal, vcs lembram quais dos nossos colaboradores falam melhor sobre o esquema de corrupção
na Diretoria de Serviços? Lembro do Ricardo Pessoa e do Augusto Mendonça...alguém mais? principalmente sobre o papel do
Vaccari e sobre o pagamento de propina ocorrer em todos os contratos
11:50:47 Paulo  barusco! mas vai ser réu não é?
11:50:57 Laura Tessler  isso!
11:53:46 Paulo  sugestão, abre a pasta de acordos e pensa em um por um, quem vc pode colocar como
testemunha... não estou conseguindo acessar por aqui hj
11:54:11 Laura Tessler  a rede tá fora do ar
11:54:52  vou arrolar uns das outras denúncias e depois, se for o caso, desisto ou substituo
11:57:11 Paulo  o Mario Goes, pois é um dos que operava para várias empresas e transferia direto p contas no
exterior.
11:57:36 Laura Tessler  Ele fala do Vaccari?
11:59:37 Paulo  hmm acho que não. se vc precisa de quem fale do vaccari, o pessoal da andrade é uma boa, posso
ver quem é melhor. vc vai colocar o zwi pagando o joão santana por ordem do vaccari? e tb pagando barusco, é isso?
12:01:27 Laura Tessler  isso
12:09:20 Roberson MPF  Lembro tb de Mário Goes e Milton Pascowicht
12:13:32 Laura Tessler  valeu!
12:49:13 Deltan  Eu falei com o Marcio
12:49:51  Moro deu uma chamada neles
12:56:17 Laura Tessler  Imaginei
13:13:51 Paulo  http://m.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/03/1753975-lista-da-odebrecht-e-so-
aperitivo-do-que-existe-nos-arquivos-da-empresa.shtml
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13:14:09  Olha aí, estão jogando feio e querem nos colocar contra a parede
13:14:24  Até p colaborar os caras agem de ma-fe
13:18:34  Aliás, podem passar essa frase p alguém haha. "Fontes dizem que até para colaborar a empresa
age de má-fé, tentando pressionar os procuradores a aceitar o acordo vazando informações para a imprensa"
13:24:31 Roberson MPF  É bem por aí PG! Para rebater isso seria fantástico se conseguíssemos comprovar por outra frentes
um embaraço atual da empresa, uma investida dela contra a investigação enquanto ela brada a todos que quer colaborar, "mas
não deixam"
13:24:52  Como está aquela questão do banco? Não rola uma ação controlada?
14:26:01 Deltan  Malandros ao falar de que entregariam pessoas do MP
14:31:09 Roberson MPF  Esses caras são bandidos da pior espécie
15:33:03 Deltan  Miriam Leitão respondendo Lula, em nossa defesa: http://blogs.oglobo.globo.com/miriam-
leitao/post/culpa-real.html
15:36:43  CF, para Vc, não sei se viu, PMDB dia 29:
http://novo.clipclipping.com.br/capas/ler/noticia/5402678/cliente/19
15:37:00  "Às vésperas da decisão do PMDB de romper ou não como Palácio do Planalto, o diretório regional
do partido no Rio tomou decisão favorável ao afastamento no encontro marcado para o próximo dia 29. A seção é considerada a
maior aliada de Dilma no PMDB. "
15:37:14  (capa da FSP)
15:38:03  É a capa dos big four: FSP, Estadão, O Globo e Correio
15:43:08  Reação dos parlamentares à superplanilha foi comedida:
http://novo.clipclipping.com.br/impresso/ler/noticia/5402819/cliente/19
16:32:27  Caros, Moro pediu para segurar tanto o artigo que fiz sobre a decisão dos grampos como aquele
ofíco em apoio. Acha que a poeira está baixando sozinha. Então, ambos ficarão aguardando para caso sejam necessários. CF já
tinha visto o artigo e deu ok.
16:48:02  CF, evoluiu o bate pronto das críticas e respostas?
17:07:24  Dr, o Vicente pediu para eu mandar para o senhor: https://m.facebook.com/ManifestoDireitoUFPR/

17:37:33  

17:37:58  
18:02:13  Caros, o Sub Eitel dedicou um livro seu ("Política, Ética e Estado") "aos colegas que trabalham nas
investigações". A não ser que tenhamos um compromisso de coabitação profissional, ou dividamos o livro em blocos de páginas
rs, sugiro incorporar à PRPR ou sortear. Se concordarem, sorteamos, e para isso preciso que indiquem quem se interessa. O
livro não é nada de mais, aparentemente, mas para um ignorante em ciência política como eu pode ser útil, então eu
concorrerei entre os sorteados rs. Como sou interessado e para não passar batido alguém que tenha interesse e não leia
telegram, vou pedir para a Maíria checar quem se interessa e, é claro, sortear para mim.

18:03:55  
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18:04:03  
18:06:12  Em razão da campanha das 10 medidas, ganhamos um quadro gigante de um artista de BSB.
Embora não tenha um valor claro, vou incorporar ao patrimônio e colocar na sala de reuniões, como um símbolo visível a todos
nós do apoio da sociedade. Se alguém tiver outra ideia, fique à vontade para colocar
18:06:29  #LimpandoaMesa
18:15:59  CF, sugiro falar com Moro antes de dar entrevista, pq ele pediu para não soltar o artigo e não
fazermos o ofício, o que pode sugerir que ele entende que não é o caso da entrevista no momento.
18:22:29  Não organizei nenhuma entrevista enquanto ele não concordar.
18:26:46 Deltan  Quem não viu, é interessante ver isso a título de contexto: 
18:26:47  http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/03/petrobras-registra-prejuizo-de-r-34836-
bilhoes-em-2015.html
18:27:57  Prejuízos da Petrobras não têm quase nada a ver com a LJ
20:37:22 Diogo  Welter, Mauat te mandou um abraço 6666
20:41:28  Prezados, vcs leram isto?
20:41:38  Me pareceu muito coerente
20:41:42  https://br.noticias.yahoo.com/conhe%C3%A7a-a-t%C3%A1tica-noboa-ou-como-odebrecht-
enganou-175342555.html?soc_src=social-sh&soc_trk=fb
20:44:28 Jerusa  768
20:47:53 Welter Prr  Eu tambem gosto dele
21:12:01 Deltan  Hahahahahahhahahaha
21:12:05  Hahahahahahaha
21:13:23  Não sei pra quem dou o prêmio de escorregada no telegram do ano!!! Orlando e Welter estão
competindo, mas acho que Welter ganhou hahaha
21:16:00  Não acredito ainda!!! Hahahaha
21:16:21  Se bem que lembrando bem, Robinho fez uma também recentemente heim Robinho kkkk
21:16:42  Mas vou parar por aqui que de repente eu sou o próximo kkkk
21:20:52 Laura Tessler  Hahahhahahaha
21:25:21  Deltan, se o processo da Ode subir no sábado para o STF, não tem risco de ser despachado pelo
plantonista? (Minha preocupação é com os presos- subirão três presos preventivos da 26 fase e 3 da 23 fase
21:28:16 Deltan  Acho que não Laura
21:28:50  Lá tudo é lerdo e por definição não há excesso de prazo quando o excesso é do STF, que é quem
diz se há ou não excesso rs
21:32:22 Orlando SP  Calma q o ano ainda não acabou!!! Mas confesso q o Welter está na minha frente..... Kkkkk
21:33:29 Welter Prr  O premio e meu! Ninguem tasca!
21:34:14 Orlando SP  Hahahahah
21:34:22 Roberson MPF  To rindo até agora kkkk
21:34:55 Orlando SP  Deltan não conseguiu falar ao telefone em razão de crise de riso
21:53:21 Welter Prr  Que merda. Segunda eu vou na reuniao. Se tiver.
22:08:55 Januario Paludo  9999999
22:09:20  Que mico!!! Kkkk
22:14:51 Roberson MPF  Welter, não esquenta a cabeça. Fiz uma tão ruim quanto. Segunda te conto. Esse telegram é uma
maravilha, mas....
22:27:19 Januario Paludo  Não foi tão Ruim, mas deu para rir um monte.
22:37:42 Deltan  Vc nos deu uma diversão. O pior que pode acontecer é, como o Orlando, Vc me pagar um almoço
também se o Mauat me ligar para reclamar e eu tiver que escutar kkkk
22:39:16 Welter Prr  Kkkkkkkkkk
22:39:56  Posso pagar o lmoco e a janta?

23:12:44 Diogo  

26 MAR 16

09:37:20 Paulo  http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/03/26/esquema-de-propina-da-
odebrecht-funcionava-desde-governo-sarney.htm
09:38:20  Pessoal, a reportagem cita Conceição Andrade, antecessora da Maria Lúcia Tavares, e diz que os
documentos foram entregues à PF e encaminhados para Curitiba ano passado.
10:43:04 Laura Tessler  Galera, se alguém pretendia ir hj para a FT, aviso que está sem luz. Só o elevador tá funcionando
10:43:24  Parece que até 16h volta
10:47:46 Deltan  Obrigado Laura
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10:48:02  Eis a matéria do Leonel no Correio: http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/arquivo-da-
odebrecht-acusa-mp-de-proteger-politicos/
14:13:54 Laura Tessler  Pessoal, como faço para quebrar os arquivos e deixá-los com menos de 10M para poderem ser
carregados no eproc?
14:28:41 Roberson MPF  Uma forma que dá para fazer Laura e mandar imprimir em pdf, diminuindo o número de páginas
do arquivo principal
14:29:50 Laura Tessler  Boa!
14:30:43 Roberson MPF  ""
14:33:10 Jerusa  Tem um programinha que faz isso, so esqueci o nome %$
14:33:28 Laura Tessler  Hahahah
14:36:11 Jerusa  ☺ 

15:01:36 Deltan  pdf split e merge
15:01:43  talvez o nome seja pdf sam
15:02:03  pdf split and merge basic
15:02:08  ele divide por tamanho
15:02:12  Alguém tem a peça do gim argelo?
15:02:18  Athayde me mandou pra eu ler e não estou achando mais
15:02:28  Paulo, será que Vc não tem fácil aí?
15:02:51 Paulo  Não tenho, tá na rede
15:03:47 Deltan  valeu Paulo
15:28:54 Andrey B Mendonça Pra divertir um pouco
15:31:02  251575.mp4
16:11:40 Deltan  Olhem isso
16:11:40  MOVIMENTOS POPULARES, INSTITUIÇÕES, ARTISTAS E ATLETAS FAZEM ATO PARA ENTREGA DAS
ASSINATURAS DA CAMPANHA “10 MEDIDAS CONTRA A CORRUPÇÃO Ato marcado para o dia 29, acontece em frente ao
Congresso Nacional a partir das 14h São Paulo, março de 2016 – Representantes dos movimentos populares de todo o Brasil,
artistas e atletas reúnem-se na próxima terça-feira (29), para a entrega de mais de 2 milhões de assinaturas coletadas para a
campanha 10 Medidas Contra a Corrupção e a Impunidade. Elaboradas pelo Ministério Publico Federal, as 10 medidas reúnem
20 anteprojetos de lei que visam prevenir e punir mais severamente os crimes de corrupção, além de garantir a devolução dos
valores desviados aos cofres públicos. Por iniciativa da própria população, foi criada uma campanha apartidária de apoio às
medidas que se espalhou por todo o país e seus idealizadores agora convocam toda a sociedade brasileira a se mobilizar nesse
ato em prol da democracia e do cumprimento das leis Para acompanhar a tramitação do projeto no Congresso, a partir de terça-
feira (29), o site www.dezmedidascontracorrupcao.org estará disponível para que a população acompanhe em tempo real como
deputados e senadores estão votando. A ferramenta é mais uma forma de a sociedade cobrar e seguir o resultado positivo
desta ação.  Personalidades como Nelson Freitas Junior, Thiago Lacerda, Vanessa Loes, Maurren Maggi, Andrea Kisser, Rodrigo
Minotauro, Jorge Pontual, Luana Piovani, Ricardo Macchi, Luciano Szafir e Danilo Gentili são alguns dos apoiadores da campanha
que estarão presentes na entrega das assinaturas.  Em um momento tão tenso e delicado no cenário político brasileiro, a
população clama pelo fim da corrupção, por ações mais cristalinas e por políticos que coloquem os interesses do povo acima dos
próprios, e não o contrário, como vemos acontecer cotidianamente no País.  Movimentos populares de todo o País se uniram
para que a Campanha ganhasse representatividade. Confira a relação de alguns movimentos e entidades que já confirmaram
participação no evento: Comitê Cidadão do Amazonas, Ordem dos Ministros do Evangelho no Amazonas, Federação das
Indústrias do Tocantins, Igreja Fonte da Vida, Associação Mulheres da Inconfidência, Igreja Batista Central, Comunidade Cristão
da Zona Sul em Belo Horizonte, Eu te amo meu Brasil, Celebrando a Restauração, Igreja Batista Pioneira de Blumenau,
Fecomércio – MS, Sesc, Senac, IPF, Instituto MS Competitivo, Escoteiros, ONG Turma do Bem, Terceira Igreja Batista de
Brasília, Comunidades das Nações, Instituto de Fiscalização e Controle, Aliança Batista Mundial, FIEP – Federação das Indústrias
do Estado do Paraná, Federação das Associações Comerciais do Paraná, Associação Comercial e Empresarial de Toledo (PR),
Grupo Cidadão Alerta, Projeto Laços de Apoio ao Brasil, Instituto Democracia e Liberdade, Prefeitura de Curitiba, Sociedade
Evangélica Beneficente, Corajosamente Éticos, Ágape Church, Mude – Chega de Corrupção, Associação Batista de Curitiba,
Instituto de Engenharia do Paraná, Mais Brasil Eu Acredito, Rede Inspire, Igrejas com Propósito, Rádio Cidade, União de Defesa
da Cidadania Francana, Vem pra Rua, Política Viva, Igreja Batista do Recreio, Ação Jovem Brasil, Junta de Missões Sociais,
Convenção Batista Brasileira, CCC, Aliança Cristão Evangélica Brasileira, FIEP e Arquidiocese de Curitiba.
16:11:40  Mais de 2 milhões de assinaturas foram colhidas em todo o Brasil, superando, em todos os estados
brasileiros, as metas de recolhimento e contribuição da população. Há localidades em que a adesão à campanha superou em
3.000% o número esperado, um cenário claro de que a população brasileira se mobiliza por práticas mais transparentes do
governo e ações mais efetivas contra quem comete o crime de corrupção.  O evento oficial acontece em Brasília, no dia 29, a
partir das 14h. Confira a programação dos atos organizados para entrega das assinaturas e participe deste ato democrático
cobrando os políticos para uma aprovação rápida e eficiente do projeto: 29 de março – Brasília – DF 14h – Cerimônia da
Procuradoria Geral da República (PGR) – auditório JK O Ministério Público Federal devolverá à população as assinaturas que
foram colhidas desde o início da campanha para que os próprios cidadãos façam a entrega ao Congresso Nacional.  100
voluntários receberão pacotes contendo 1.000 assinaturas cada um que serão entregues ao Congresso Nacional 15h –
Caminhada ao Congresso Nacional Os voluntários seguirão à pé até o Congresso para entrega das assinaturas e será cantado o
Hino Nacional  16h – Entrega das assinaturas ao Congresso Nacional Mais informações: Campanha 10 Medidas Contra a
Corrupção 29/03, a partir das 14h em Brasília – DF http://www.combateacorrupcao.mpf.mp.br/10-medidas Informações para
Imprensa Cibely Toller – cibely@mdassessoriacom.com.br Dani Guapo – dani@mdassessoriacom.com.br Márcia Dadamos –
marcia@mdassessoriacom.com.br MD Assessoria & Comunicação (11) 3049-1888 | (11) 99858-8500
17:58:07 Roberson MPF  251771.mp4
18:20:05 Paulo  Caros, um relato interessante. Nós vivemos em Curitiba, longe dos centros de poder, e num lugar
que talvez seja a capital mais antipetista do país. Então em Curitiba, apesar de estarmos no meio do furacão, temos mais
tranquilidade para agir sem a pressão dos centros. Nesses dias em Brasília, ouvi relatos que demonstram que a tensão aqui no
dia-a-dia é muito maior. Pois bem, na semana do imbróglio Lula-nomeação-escutas, soube que o número de relatos de
episódios de ansiedade a psicólogos e psiquiatras aumentou muito. Pessoas normais sem nenhum envolvimento nas
investigações ou na política estavam mesmo sofrendo com os acontecimentos e muitos precisaram de ajuda profissional, ainda
que para uma consulta extra ou um remedinho excepcional. Eu sabia da tensão mas não imaginava que chegasse a esse ponto,
de interferir na tranquilidade de pessoas que não têm relação direta com o caso. Talvez por ser uma cidade de funcionários
públicos em que muitos discursos são os discursos do governo, aqui as paixões sejam mais acirradas do que em Curitiba.
18:27:13 Deltan  Agora entendi por que CF estava nervoso ultimamente... esgotou o remedinho...
19:07:33  Orlando ficou quieto que era o níver dele ontem pq não quer pagar festa... Não podemos perdoar
19:15:00 Paulo  já dei parabéns antecipado, mas agora então será atrasado... Parabéns Orlandinho!!!
19:16:34 Jerusa  Parabéns Orlando! Muita saúde e alegrias! ::;;
19:17:54 Julio Noronha  Orlando, parabéns!!! Tudo bom neste novo ano de vida! Muita saúde, paz e realizações! Quero
saber quando será a festa!!! ;;;
19:21:17  Parabéns, Orlando.
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19:48:55 Roberson MPF  Parabéns, Orlandinho!! ;<;<;<; Que Deus abençoe vc e a família com muitas alegrias
nesse novo ano. Abração!!
19:49:50  Que a idade lhe traga, enfim, sabedoria.
20:01:04 Welter Prr  Parabens Orlando!
20:10:52 Roberson MPF  CF, eis os manifestos de professores e alunos em favor da operação
20:10:55  http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/juristas-e-estudantes-publicam-manifestos-em-
apoio-a-lava-jato-152oguuq78cvfhubfyxmxdibr
20:15:00  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1754371-celso-de-mello-diz-que-corrupcao-tomou-
conta-de-governo-e-empresas.shtml?mobile
20:26:50 Deltan  Errrr É aniversário e não virada de ano...
20:28:49 Januario Paludo  Parabéns orlando. Muitas felicidades e muitos anos de vida boa pela frente. Abraço!!
20:43:06 Paulo  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1754414-stf-desarquiva-acoes-contra-ministros-de-fhc-
por-improbidade.shtml
20:43:31  Olha que show... STF reafirmando que improbidade é primeiro grau
20:44:18 Laura Tessler  Parabéns, Orlando!!!! Muitas felicidades pra ti!!!
21:24:50 Deltan  Imagina se o Moro grava um vídeo com uma ativista social manifestando sua opinião que já é
pública... Ele é crucificado pelo STF.
21:26:19  Bom, o CF pagou uma boca livre para todos na Devons... padrão PRR é mais elevado....
22:12:20 Diogo  Parabéns orlandinho
22:12:29  Onde será a boca livre?
22:15:48 Orlando SP  Obrigado meus queridos! Como erraram o dia, adiantaram ou atrasaram, o grande almoço será no
Zaf. Bjs e abcs a todos. Excelente Páscoa!
22:16:51 Jerusa  Hahaha Protesto! Zaf NÃO! Ao menos sale pepe!
22:26:39 Roberson MPF  Virada de ano para nós, pobres mortais. No jantar chique que o Orlandinho vai dar, vai ter
champagne e tals... É outro patamar
23:07:50 Deltan  Terremoto, viram isso no outro grupo?
23:07:51  https://issuu.com/institutolula/docs/relatorio_palestras_2015_20160322_b
23:16:54 Roberson MPF  Tamo focando na denúncia das lavagens denunciáveis por ora. Penso que em relação as palestras
teremos que investir, mais a frente, na seara da influencia do ex-presi para obtenção de financiamentos do BNDES e outras
ilegalidades internacionais. Ao que tudo indica ele efetivamente prestou as palestras, mesmo que aproveitando-se, por vezes,
de outros eventos para os quais já estava convidado

27 MAR 16

00:43:31  Houve um período em que Lula esteve internado. Problema de câncer. Vocês verificaram se não
houve coincidência de horário?
08:20:40 Orlando SP  Acho q neste ano ele não fez palestras. Ele disse no depoimento dele q neste ano ele ficou parado
em razão da doença
10:06:18  http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2016/03/27/sem-mensalao-nem-petrolao-a-alianca-
congressual-do-governo-sofre-apagao/

15:19:14 Paulo  
15:20:13  Pessoal, inclusive Orlando, vejam isso. Já sabíamos de tudo ou tem algo que ajude a abrir esse
servidor?
15:38:26 Laura Tessler  Já sabíamos de tudo, Paulo
15:39:21 Paulo  "
16:16:49 Orlando SP  PG - esta sua fonte é quente. Acertou 100% das informações. Deixe anotado para a hipótese de
trazer alguma outra informação. Laura, já teve acesso aos depoimentos de Camilo e Paulo. Foram eprocados?
16:17:13  Robinho e Deltan, em que voo irão para sp amanhã?
16:18:47 Deltan  Meio dia
16:21:30 Roberson MPF  Eu vou bondas 6:00da matina. ///Oitiva do Delcidio as 9h.
16:26:12 Laura Tessler  Ainda não vi, mas imagino que não tenham aberto o jogo..
16:28:18 Deltan  Caros, parece que o MS do Lula não vai na quarta. Consta que Gilmar estaria viajando
16:28:32  (viajando para barrigar e esperar a gente denunciar e pedir prisão kkk)
16:28:55  Ir nesse horário é contra meus princípios
16:47:15  Caros, falei com Robinho e a denúncia não está tão linear quanto parecia que seria no momento da
BA no tocante ao sítio.
16:47:55  Eles estão com ótimas ideias, mas seria bom colocar na mesa para ver possíveis contrapontos
16:50:25  Como será difícil reunião segunda ou terça, pq Orlando, Robinho e eu, pelo menos, estaremos fora,
é bom que vamos conversando, em SP e Curitiba, e evoluindo por telefone
19:21:33 Welter Prr  Se ja tiver minuta, ou esquema gersl, passa que da para ir lendo e ver o wue mais precisa
19:27:12 Julio Noronha  252573.pdf
19:27:33  Welter, essa é a parte do triplex
19:28:09  Há alguns pontos a acrescentar, e ainda vamos caminhar nas outras partes
19:30:13 Welter Prr  Vou ler vom calma e depois conversamos
19:30:40 Julio Noronha  """
21:19:54 Diogo  Laura e Cf no fantástico
22:04:47 Paulo  Álvaro José Galliez Novos. Ouvi hoje novamente que é o 'Doleiro' da moda
22:04:58  Que operou para muuuiita gente
22:05:16  Pessoal alguém já ouviu falar desse aí? Eu não conheço
22:06:39 Diogo  Tava na última operação
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28 MAR 16

01:01:36 Paulo  Ah legal, não percebi. Sabiam dessa fama dele? Ficaram surpresos qdo o moro soltou
01:35:40 Deltan  Só conhecia desta operação também
01:58:02 Roberson MPF  Welter, essa é a parte da lavagem do Sitio, no estado em que se encontra (ainda falta bastaaaante
coisa)
01:58:43  252711.pdf
06:23:50 Welter Prr  Valeu!
06:34:28 Laura Tessler  Também não sabia que ele era tão famoso assim....bom saber!!!
11:18:22 Julio Noronha  Pessoal, segue nova sugestão do cronograma de oitivas do Pedro Correa, para esta semana,
começando amanhã, 10:00:

11:18:33  
11:39:53 Deltan  Caros como Moro declinou para STF o caso do JS, na minha opinião não devemos fazer release da
denúncia ou disponibilizar - está com sigilo nível 1 - para não correr risco de mais melindre. Jornalistas já já descobrem
sozinhos. Se alguém discordar, pode reclamar ou passar pro CF leaks, pro Orlando leaks...
11:44:00 Paulo  Vcs tem essa decisão fácil aí? E a denúncia protocolada? Precisamos passar p bsb
11:44:12 Laura Tessler  já te mando
12:33:33 Paulo  Caros, EUA perguntam se queremos que eles façam análise patrimonial dos nossos colaboradores.
Seria pedindo a eles próprios que declarassem os bens nos EUA. Eu disse que não pediriamos isso, salvo se houver suspeita em
relação a algum. Então pergunto: concordam? Quem seriam os que suspeitamos de ocultação? trombetas?
13:22:23 Jerusa  Pessoal! Alguém sabe a situação de marcos Martinelli e Eduardo Antonini, que foram alvos da
primeira fase? Foram denunciados? Ainda sao investigados?
13:23:23 Deltan  Esquecidos rs
13:24:25 Athayde  Deltan, consegue enviar sua análise do acodo do JOSE ANTUNES. Não achei aqi
13:31:38 Jerusa  Mas foi arquivado com relacao a eles?
13:41:31 Welter Prr  Tem IPL quanto ao Antonini, por conta dos valores que ele recebeu. Mas acho que não andou. Está
com o Mauat
13:42:37  Quer que eu mande uma mensagem para ele?
13:43:39 Jerusa  hahahaha
16:10:29 Diogo  http://www.jornalopcao.com.br/colunas-e-blogs/imprensa/luis-nassif-recebeu-r-57-milhoes-e-
paulo-henrique-amorim-faturou-r-26-milhoes-governos-petistas-23673/
19:08:01 Roberson MPF  E aí pessoal, como foi (ou está sendo) a reunião com a CNO?
19:09:23 Laura Tessler  Estão escondendo o jogo
19:18:00 Roberson MPF  Mas não eram eles que estavam loucos para falar? A menos trouxeram os embaraços?
19:21:28 Laura Tessler  Narrativas do embaraço no mesmo nível da "compra da vaca" noticiada pelo Lauro Jardim....
19:25:29 Roberson MPF  Que tal mandarmos ver no pedido de indisponibilidade da AIA?
19:27:18 Laura Tessler  """
19:27:27  Posso fazer isso amanhã mesmo
19:28:12  Alguém comprou livro sobre o novo cpc? Seria bom dar uma olhada
19:28:13 Roberson MPF  Shou! Será uma paulada!
19:49:28 Jerusa  pessoal está na reuniao ainda, Robinho!
19:50:10 Roberson MPF  """
19:50:17  Valeu, Jerusa
23:42:37 Paulo  Pessoal, minha prima de primeiro grau que é líder do PT na câmara municipal de Salvador
apareceu na lista da Odebrecht.

23:42:49  
23:42:55  Então... Taquem-lhe pau!!!

29 MAR 16

06:39:08  Pessoal. Não estarei em Curitiba na sexta, mas creio que é hora de fazermos a operação do Diogo.
Não dá mais para enrolar.
09:35:21 Diogo  O Igor falou q sairá
09:47:08  Sexta-feira? Vá na coletiva. Não entre em questões políticas nem vincule o fato ao assassinato.
Fale que as motivações estão sendo investigadas pelo mpsp. Cuidado.
09:53:20  http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2016/03/29/democracia-imperfeita-esta-ligada-a-
corrupcao-e-campanhas-custosas.htm
09:54:15  Deltan. Compartilhe no seu face. É bom para nós desvencilharmos de qualquer discurso autoritário.
09:58:33 Diogo  Ok Cf
09:58:56  Falarei q a investigação do homicídio ainda eh um livro aberto
09:59:27  E parafraseando tuma junior, direi que st André foi o laboratório da corrupção nacional
10:16:23 Paulo  muito bom Carlitos
11:21:10 Welter Prr  Pessoal Ja saiu o ato de delegação do PGR para ouvir o Pedro Correa? Colocamos no termo?
11:35:50 Paulo  acho que não vai ter ato por ora, Welter
11:36:13  falei com carol e como já fizemos sem delegação no caso da andrade, ela acha que não tem
problema. mas ia ver com pelella
11:37:12 Welter Prr  Ficou sem no termo. So para conferir
12:38:48  Pessoal vamos almocar. A pf teve que interromper
12:38:59  Zaff?
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16:00:11 Januario Paludo  Velter, não esqueça a oitiva do Bernardo cervero amanhã às 14 há na pf. Confirme com o dpf
Moreira e se possível leve o Julio/Athayde/ou Roberson junto para inquirir também sobre a obstrução.
16:02:13 Athayde  Januário, BSB vai partcipar dessa reunião? Sobre qual fato vamos ouvir ele originalmente?
16:05:36 Januario Paludo  Não. Isso diz respeito a ipl do vazamento dos anexos do cervero, mas que podemos usar depois de
esterroemos a inquirição já que os fatos são conexos.
16:06:10  Estendermos a inquirição
16:06:10  Corretor maledeto
18:47:24 Deltan  Bom irem Orlando e Diogo
18:50:31 Diogo  delta morre de medo de eu ir sozinho =====
18:50:46 Jerusa  kkkkkk
18:52:20 Deltan  Boa
18:52:38  Excelente kkkkk
18:54:53  Hahahaha Vc tem falado bem Diogo. Precisamos consolidar isso é Orlando com Vc te dará
segurança também, pq ele é governista
19:35:02 Januario Paludo  Já te ligo Welter.
19:38:33 Welter Prr  Liga oara a FT que o celular esta ruim
23:16:23 Orlando SP  Melhor artigo q já escreveu!!

30 MAR 16

01:25:46 Diogo  O Cf, esporadicamente,tem seus lampejos de genialidade..
08:08:05 Orlando SP  Genialidade!??? Aí ficou por sua conta. Apenas comparei com os anteriores.
11:32:19 Paulo  pessoal, excepcional a Miriam Leitão hoje. Ganhou pontos no meu conceito. Se todos os jornalistas
forem assim com o novo governo, poderemos nos salvar.
11:32:21  http://pgr.clipclipping.com.br/coluna/ler/noticia/5444840/cliente/19
11:33:12 Laura Tessler  Ela detonou no Bom Dia Brasil tb!!! Excelente!!!
11:59:19 Januario Paludo  Velter tele do dpf (041) 3251-7764 Moreira
11:59:37 Welter Prr  Ok
12:13:30  Cheanos p almoco em seguida
13:54:13 Januario Paludo  Paulo, não tem problema a alteração da cláusula 5. Fiz algumas alterações no texto, v.g, troquei
memorando de entendimento por termo de ajustamento de conduta.
13:54:31  255012.odt
13:54:38 Paulo  show Januario!
13:55:18 Januario Paludo  mas acho que tem que fazer mais uma correção dos erros de digiltação.
14:37:53 Paulo  http://www.brasil247.com/pt/247/brasil/223216/MP-reconhece-Dilma-n%C3%A3o-interferiu-na-
Lava-Jato.htm
14:37:59  é um governista mesmo esse Carlos
14:39:05 Welter Prr  Sempre foi. Na hora do aperto só aqueles mais fiéis vão apoiar o governo...
15:44:41 Paulo  Pessoal, marcamos reunião com a Petro amanhã 14h30 e o pessoal pediu a seguinte pauta. Seria
possível Diogo, Laura, Roberson darem um pulo nos seus momentos?
15:54:30  pauta:
15:54:31  Atualização DoJ e SEC Atualização class action Contrato Odebrecht SMS internacional Ação
Odebrecht contratos novos e TAG Ação união (ausência de ressalva a delatores e 17% TCU) Sete Brasil MP/SP competência
(prazo pro MS)
16:01:06  5ª CCR pediu reunião para tratar de acordos de leniência. Marquei dia 13/04, 14h30, por
videoconferência. Seria bom mais gente participar. Athayde, Carlos?
16:04:15 Athayde  por mim, ok
16:19:31 Januario Paludo  TC 007.158/2010-6, apurou um superfaturamento de 47,4 milhões na execução da dragagem do
canal de acesso ao Porto de Rio Grande, pagos com recursos da Secretaria Especial de Portos da Presidencia da República, ao
consórcio formado pela ODEBRECHT SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A e a Belga JAN DE NUL DO BRASIL
DRAGAGEM E ENGENHARIA LTDA.
16:21:41  Para quem for fazer a reuniao com a ODE....
16:22:20  Está no IC 1.29.006.000068/2013-98 da PRM de Rio Grande.
16:34:11 Julio Noronha  Pessoal, os advogados da Keppel nos procuraram hoje interessados em um acordo de leniência (e
acordos de colaboração). Ficaram de formar os "temas" e apresentar em uma nova reunião.
16:34:52 Januario Paludo  qual o numero da senha?
16:36:20 Diogo  como as pessoas estão mudadas
16:36:40  todas pessoas querem abrir o coração ❤ ❤ ❤ 
18:24:20 Laura Tessler  Pessoal, vou marcar férias de 5 a 16 de setembro. Alguém se opõe?
18:26:23  outra dúvida: confirmada nossa reunião amanhã de manhã?
18:31:53 Jerusa  http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2016/03/procurador-da-lava-jato-diz-que-ainda-nao-
ha-definicao-sobre-eventual-denuncia-contra-lula-5615127.html
19:17:10 Roberson MPF  Caros, estamos buscando operacionalizar o cumprimento da decisão de MORO que autorizou o
compartilhamento das colaborações com a RFB. Em principio pensei nisso: 1. PAULO ROBERTO COSTA – Compartilhar apenas os
termos e documentos que foram baixados pelo STF para nós formalmente, assim com eventuais termos e documentos
complementares colhidos aqui posteriormente para instruir nossos procedimentos; 2. ALBERTO YOUSSEF – Compartilhar apenas
os termos e documentos que foram baixados pelo STF para nós formalmente, assim com eventuais termos e documentos
complementares colhidos aqui posteriormente para instruir nossos procedimentos; 3. JULIO CAMARGO – Compartilhar todos os
termos e documentos que foram por ele fornecidos. Em relação aos termos complementares, compartilhar apenas os termos
que já foram juntados em denúncias (aqueles relativos ao JD e PASCOWICHT); 4. AUGUSTO MENDONÇA – Compartilhar todos
os termos e documentos que foram por ele fornecidos. 5. PEDRO BARUSCO – Compartilhar todos os termos e documentos que
foram por ele fornecidos. 6. RAFAEL ANGULO LOPES – Compartilhar todos os termos e documentos que foram por ele
fornecidos. 7. SHINKO NAKANDAKARI – Compartilhar todos os termos e documentos que foram por ele fornecidos. 8. EDUARDO
LEITE – Compartilhar todos os termos e documentos que foram por ele fornecidos. 9. DALTON AVANCINI – Compartilhar todos
os termos e documentos que foram por ele fornecidos. 10. RICARDO PESSOA – Compartilhar todos os termos e documentos
que foram por ele fornecidos. Em relação aos termos complementares, compartilhar apenas os termos que já foram juntados
em denúncias; 11. RODRIGO MORALES – Compartilhar todos os termos e documentos que foram por ele fornecidos. 12.
ROBERTO TROMBETA – Compartilhar todos os termos e documentos que foram por ele fornecidos. 13. MILTON PASCOWICHT –
Compartilhar todos os termos e documentos que foram por ele fornecidos. Em relação aos termos complementares,
compartilhar apenas os termos que já foram juntados em denúncias; 14. JOSE ADOLFO PASCOWICHT – Compartilhar todos os
termos e documentos que foram por ele fornecidos. Em relação aos termos complementares, compartilhar apenas os termos
que já foram juntados em denúncias; 15. HAMYLTON PINHEIRO PADILHA – Conversar com ORLANDO/DIOGO 16. MARIO GOES
– Compartilhar todos os termos e documentos que foram por ele fornecidos. 17. VITOR COLAVITTI – Compartilhar todos os
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termos e documentos que foram por ele fornecidos. 18. WALMIR SANTANA – Compartilhar apenas os termos e documentos que
foram baixados pelo STF para nós formalmente, assim com eventuais termos e documentos complementares colhidos aqui
posteriormente para instruir nossos procedimentos; 19. EDUARDO MUSA 20. JOAO CARLO FERRAZ 21. FERNANDO MOURA –
Compartilhar todos os termos e documentos que foram por ele fornecidos. 22. FERNADO BAIANO – Conversar com
ORLANDO/DIOGO 23. RICARDO PERNAMBUCO (PAI e FILHO) - Compartilhar apenas os termos e documentos que foram
baixados pelo STF para nós formalmente 24. JOÃO BERNARDI – Já separado por Orlando 25. SALIM SCHAHIN – Conversar com
ORLANDO/DIOGO 26. AGOSTHILDE DE CARVALHO – Conversar com a LAURA
19:18:08  Peço que se manifestem se concordam e definam (nos respectivos grupos) aqueles que estão em
aberto (PG, falei com o TATA sobre alguns acordos de seu grupo, veja se está OK)
19:25:14 Athayde  255365.odt
19:34:50  http://www.conjur.com.br/2016-mar-30/stf-nao-sabe-julgar-processos-penais-procurador-lava-
jato
19:55:46 Orlando SP  CF, vc disse isso mesmo?
20:02:20 Roberson MPF  Manifestem-se please
20:25:30 Laura Tessler  Por mim, ok! Só teríamos que alertar a Receita que, no caso do Agosthilde Mônaco, os extratos
bancários suíços fornecidos pelo colaborador não podem ser utilizados contra ele para punição em questões tributárias (depois
encaminho a cláusula do acordo que fala isso)
20:33:22 Paulo  O Ângulo e o pessoa tb são stf. Não seria o caso de adotar o mesmo procedimento?
20:33:32  O colavitti foi p o rio
21:02:18 Orlando SP  Preciso ler os termos para me manifestar
21:06:17 Paulo  Folsom investment sa, Panama, alguém já ouviu falar?
21:09:08 Deltan  Confirmada
21:10:09  Podemos deixar como regra confirmada, salvo se combinarmos em não ter. Mesmo quando eu não
estiver, como na próxima semana, é conveniente que se reúnam. Bom sempre alguém enviar um resuminho dos pontos
tratados para que quem quiser ver como algum se desenvolver possa se inteirar com alguém
22:20:33 Roberson MPF  Laurinha, nesse caso foi ele que forneceu os extratos ou os suíços por meio de coopin? Se for o
primeiro caso os docs poderiam ser utilizados para todos os fins, não?
22:22:40  É vero, nesses casos compartilhar apenas os termos que baixaram então né?!
22:23:04  Sem compartilhamento nesse
22:23:36 Laura Tessler  Ele que forneceu.
22:25:46 Deltan  Trecho inteiro que o CF disse, que conjur deturpou (está na FSP): "[O foro] Não é por si só
criminógeno, mas é facilitador da impunidade. Imagine se uma dessas listas com cento e tantos políticos for julgada pelo STF.
Certamente haverá a prescrição. O Supremo não é uma corte que saiba julgar processo penal, é uma corte constitucional",
disse. "Tudo lá é ritualístico, é demorado. Não estou desmerecendo o Supremo, estou criticando a maneira que escolhemos para
julgar a classe política", completou. 
22:26:28  Vamos pedir para corrigir. Preocupa-me criar inimigos ou influenciar ânimos contr anós
desnecessariamente. É o que o conjur maldosamente quer fazer.

31 MAR 16

06:39:02  Welter. Você vai ouvir comigo o PC?
07:37:47 Welter Prr  Vou
07:38:47  Chego na ft pelas 9:30
07:40:10  http://www.amcham.com.br/impactos-legislativos-e-juridicos/noticias/sistema-politico-brasileiro-e-
2018criminogeno2019-diz-procurador-da-operacao-lava-jato-305.html
07:40:55  Eu vou direto. Você pode ir com motorista que depois você volta comigo.
07:46:38 Paulo  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1755826-procuradoria-denuncia-dono-do-grupo-safra-
por-negociar-propina.shtml
07:49:30 Welter Prr  Ok
07:49:48  Eu preciso ver um parecer antes
08:13:37 Orlando SP  Welter, quer q eu vá para a pf agora para ouvir PC com CF? Vc pode ir depois.
08:14:28  A tarde ou algo assim
10:06:18  Estou aqui. Quem vem?
10:13:12 Isabel Grobba  Ficou combinado que Welter iria.
10:13:38  Eu estou à disposição caso precisem.
10:19:33 Welter Prr  Acabei de chegar com o Orlando
10:24:28 Andrey B Mendonça Carlos, vc ia ouvir alguém da caixa, acredito q hj, nao? Algum informante. Vc ja ouviu?
10:49:32  Não combinei com ele. Esqueci de ligar. Já estou em Curitiba.
11:04:08 Deltan  CF, Orlando e Welter, algum tema para a reunião? Vamos fazer e mandamos os ponos conversados.
As questões da denúncia do 9 deixaremos para depois e acho bom incluir Andrey.
11:08:26 Laura Tessler  Alguém conhece a offshore Newmann Finance Limited?
11:47:12  Tenho a solução do problema Prc. Vamos conversar sobre isso em reunião.
11:53:06  A solução chama Genu.
11:54:26 Diogo  Opa
11:54:42  Da pra incluir ou tentar inclui lo na operação do tatá
11:57:57 Andrey B Mendonça Blz Carlos!
12:03:06  Pessoal. Esperem para almoçar. Já chegamos.
12:30:47 Orlando SP  Pessoal, estou com Welter e CF. Estaremos na salepepe em 10 minutos. Vamos?
12:31:58  Encontramos vc lá
12:35:44 Paulo  Borav
12:38:02 Andrey B Mendonça Se quiser que eu fale com ele, estou à disposicao.
13:54:23 Deltan  Caros, Julieta-ta ta lhes chamando
13:54:52  A Ouvidora estará aqui dia 7 de abril, quinta, 15h. Agendou com Roberson e estará ascom aqui
também
13:55:20  Seria bom se pudessem estar mais alguns colegas para prestigiar, aidna que fiquem 5min e saiam
13:55:47  Paulo e eu não estaremos aqui... Robinho, arregimenta mais 3 pelo menos. Se possível, mais 4,
que travem o horário
13:56:06  Robinho, chama o Cesinha que ama ela kkkk
13:57:17 Roberson MPF  kkkkk
13:58:43 Jerusa  Eu participo
14:06:17 Deltan  Caros, para que todos possam se inteirar com alguém que esteve na reunião sobre algum tópico
de interesse, segue sumário dos pontos tratados:
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14:06:42  -Decidir inscritos innovare (só PRs? Servidores? Incluir Ascom? Não incluir BSB? E PF e RF?...) ->
inscrever só procuradores; -Passou para dia 5 de abril, terça, reunião Tacla Duran e Mendes Jr e Odebrech - está na agenda; -
Figueiredo ligou "preocupado com vazamentos". Talvez saia uma ação controlada dos Trombetas com CAOA. -cronograma Pedro
Corrêa - PG LIGARÁ PARA A PGR; -EUA - 1) Vantage, Ensco. Oitiva do Padilha. Agora disse que os Diretores da empresa sabiam
que havia corrupção. Vantage e Ensco pagaram até 2015. As duas saberiam agora segundo Padilha - A FAZER - DELTAN E
PAULO; -Reunião acordos engevix (ver se falam sondas da 7) e Galvão e UTC. -Convite para ir à CD no processo de apuração de
crime de responsabilidade da presidente; -Isabel - AIA PP é só questão de montar. Isabel fará também AIA Cunha. -Palestras; -
Dimas - ENVIAR MENSAGEM - A FAZER - PAULO E DELTAN. POR GRUPO: -Diogo - denúncia Claudia Cruz - compartilhou infos e
tese; Queiroz Galvão colocará nas prioridades, a pedido da PGR que já denunciou umas 5 vezes. -Paulo e Athayde: Gim Argelo -
decisão até amanhã - no mesmo dia da denúncia duas AIAs com lei anticorrupção; Vaccareza não vai ainda, não dá ainda;
próxima será Sergio Machado, Transpetro, que é um mundo; se alguém livre para pegar BR, seria ótimo, mas nao temos agora;
-Laura: adiantar a denúncia da Odebrecht 23 e 25 fases; acordo Zwi saindo, entrega Claudio Mente (aparece no Almada
também), sem foro; -Checar novo assessor - DELTAN; -Fusão Isabel e Laura, a depender de consenso com quem não está, e
trazendo assessor que vira para o grupo delas - DELTAN FALARÁ; -Reunião com Keppel, Julio e Laura - "zona cinzenta" -Como
foi Brasilia dia 29 - 10 medidas; -possibilidade de Welter vir abril e maio DELTAN LIGAR -ver se autoriza motorista a levar e
buscar quem ganha diária, pessoal usa Taxi... Isabel, Orlando, Welter, Carlos - Pegarão hotel Isabel e Welter - 1 diária por
semana, 4 por mês. Ficam 4 dias, seriam 3, 5 diários . DELTAN LIGAR
14:17:50 Andrey B Mendonça Pessoal: colega do Gaeco do RJ tem uma investigação criminal lá sobre a linha 4 do Metro, em
que, segundo teria saído no Jornal O Globo do RJ, seria um dos pontos que a Odebrecht delataria. Disse que a investigação lã é
mais documental, mas se colocou à disposição para ajudar no que fosse preciso. O colega se chama CLÁUCIO, do MP RJ. Tem
uma investigação na improbidade tb, que está com a promotora Liana. Se aparecer algo ai e quiserem falar com eles, eu tenho
o contato de ambos.
14:49:44 Diogo  moro nao homologou acordo do auler
14:52:53 Roberson MPF  Castor e Orlando, lembram dessa?
14:52:53  É Eliana Regina Botura..:CPF 127.629.368-29
14:52:54  Vi num site de notícia q ela foi presa por integrar a quadrilha do Youssef
14:52:54  Mas as denúncias do site da LJ na vi denúncia contra ela
14:52:54  Se for a mesma pessoa e ela tiver sido presa, gostaria q me mandassem o pedido de prisão contra
ela e o pedido de arquivamento
14:53:05  O Ricardo Perin Nardi tá perguntando
14:54:40 Diogo  puts nao lembro
14:56:50 Roberson MPF  Tem como pedir para o assessor dar uma olhada Castore?
15:03:41 Paulo  por que não castor? tem a decisão ?
15:05:08 Jerusa  256104.pdf
15:08:41 Diogo  podeixar
16:04:39  pede pro ricardo me mandar um telegram robi
16:04:42  nao tenho cel dela
16:14:50 Roberson MPF  Ok!
16:28:44 Welter Prr  http://paranaportal.uol.com.br/blog/2016/03/31/pf-indicia-gleisi-hoffman-e-paulo-bernardo/
16:29:42  O PB ficou no Stf. Pelo menos o PF nao (Paulo Ferreira, gente, sem confusao!!)

16:31:30 Laura Tessler  
16:32:04  vcs tem idéia do que essa anotação pode representar em 2013? apreendida com Bruno Scornicki
16:32:43  esquisito é "Jurídico ameaçador" - Dora Cavalcanti (thomas bastos) abaixo de anotações sobre
Migliacio
16:42:54 Andrey B Mendonça Esse nao é o caso Consist Welter. O da consist o PB desceu aqui pra sp
16:43:06  ESsa noticia eh referente ao pagamento da petrobras
16:43:15  via pieruccini/ay/prc
17:24:03 Januario Paludo  Fiquei interessado na anotação para o ipl 737
17:57:45 Welter Prr  Beleza
18:10:55  Deltan. Minha posição sobre os Antunes é a seguinte :
18:12:02  1- é preciso resolver em uma mesa com o Athayde, Brasília, Rio, Antunes e advogados, se há ou
não interesse no acordo.
18:13:11  2 - entendo que somente em conjunto podemos saber se interessa pelo acordo.
18:16:01  3- tem havido muito ruído na condução do acordo, por isso devemos marcar essa reunião para que
a questão seja definitivamente resolvida.
18:23:57 Paulo  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/exclusivo-gerente-da-petrobras-conta-a-veja-que-mandou-
avisar-dilma-da-compra-superfaturada-de-pasadena
20:05:04  Alguém confirmou a coletiva amanhã?
20:05:14  Castor, a Receita vai participar?
20:05:55 Diogo  Ia
20:06:18  Mas diante de Td a confusão achei melhor não complicar mais
20:23:51 Orlando SP  Quem tiver a decisão de amanhã favor me encaminhar
20:24:52 Diogo  Poder Judiciário JUSTIÇA FEDERAL Seção Judiciária do Paraná 13ª Vara Federal de Curitiba Av.
Anita Garibaldi, 888, 2º andar - Bairro: Ahu - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1681 - www.jfpr.jus.br - Email:
prctb13dir@jfpr.jus.br PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA Nº 5004872-14.2016.4.04.7000/PR REQUERENTE: MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL ACUSADO: RONAN MARIA PINTO DESPACHO/DECISÃO Autorizei buscas e apreensões. Requer o MPF "seja
autorizada a presença de promotores estaduais do Ministério Público de São Paulo no cumprimento da diligência". Alega que
eles dispõem de investigações envolvendo Ronan Maria Pinto e poderiam auxiliar nas diligências. Defiro a sua participação como
observadores e auxiliares da autoridade policial. Ciência ao MPF e à autoridade policial. Curitiba, 31 de março de 2016.
Documento eletrônico assinado por SÉRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de
19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o
preenchimento do código verificador 700001765979v2 e do código CRC 90ed52b6. Informações adicionais da assinatura:
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Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO Data e Hora: 31/03/2016 14:07:53 5004872-14.2016.4.04.7000 700001765979 .V2
SFM© SFM
20:25:11  Poder Judiciário JUSTIÇA FEDERAL Seção Judiciária do Paraná 13ª Vara Federal de Curitiba Av.
Anita Garibaldi, 888, 2º andar - Bairro: Ahu - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1681 - www.jfpr.jus.br - Email:
prctb13dir@jfpr.jus.br PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA Nº 5004872-14.2016.4.04.7000/PR REQUERENTE: MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL ACUSADO: RONAN MARIA PINTO DESPACHO/DECISÃO 1. Pela decisão de 15/02/2016, autorizei buscas e
prisões cautelares relacionadas a Ronan Maria Pinto e Silvio José Pereira (evento 3). Apresenta o MPF na petição do evento 9,
apontando erro material na decisão e omissão quanto ao pedido de busca e apreensão em relação a Breno Altman. Requer
ainda adicionalmente busca e apreensão em relação a Delúbio Soares e a condução coercitiva dele para prestar informações.
Decido. 2. Transcrevo da decisão: "Também foram identificados pagamentos entre 2009 a 2011 de R$ 486.160,00 para a DNP
Eventos Ltda. pela Construtora OAS. Os dirigentes da referida empreiteiras foram condenados na ação penal 5083376-
05.2014.4.04.7000 por este Juízo por, em síntese, corrupção de agentes da Petrobras e lavagem de dinheiro. Também foram
identificados pagamentos em 2011 de R$ 508.682,00 para a DNP Eventos Ltda. pela UTC Engenharia. Ricardo Ribeiro Pessoa,
dirigente da empreiteira, responde a ação penais perante este Juízo e é confesso quanto ao pagamento de propinas a agentes
da Petrobras e a agentes políticos." Alega o MPF que, quanto à UTC, teriam havido pagamentos de somente R$ 22.533,50,
sendo que a soma entre os pagamentos da OAS e da UTC e que atingiriam R$ 508.682,00. Reconheço o erro material. Fica
retificada a afirmação constante na referida decisão. Não cabe, porém, alterar o dispositivo uma vez que não dependente do
erro material. Autorizei a condução coercitiva de Breno Altmann para tomada de seu depoimento. Havia o MPF também
pleiteado busca e a apreensão em relação a ele. Reconheço a omissão que deve ser suprida. Agrega o MPF pedido de busca e
apreensão e condução coercitiva em relação a Delúbio Soares de Castro. Considerando o já fundamentado na referida decisão,
especialmente quanto à prova, em cognição sumária, de que o empréstimo concedido pelo Banco Schahin a José Carlos Bumlai
foi direcionado a Ronan Maria Pinto por solicitação de dirigentes do Partido dos Trabalhadores, as medidas devem ser deferidas.
Adiciolmente, quanto a Breno Altmann há a afirmação no depoimento de Marcos Valério Fernandes de Souza de seu
envolvimento no episódio. Já quanto à Delubio Soares de Castro, sua participação no episódio é afirmada não só por Marcos
Valério, mas também por José Carlos Bumlai, Salim Schahin e Sandro Tordin. Apesar de ser o depoimento de pessoas
envolvidas nos próprios crimes, o fato é que o restante das provas descritas na decisão do evento 3, especialmente o
rastreamento documental dos valores do empréstimo até Ronam Maria Pinto, confere carga probatória suficiente para as
medidas requeridas, quanto a eles somente busca e apreensão e condução coercitiva. 3. Assim, defiro o pedido para estender a
busca e a apreensão já autorizada na decisão do evento 3 aos endereços de Breno Altmann e Delúbio Soares de Castro, bem
como para autorizar a condução coercitiva também de Delúbio Soares de Castro, nos mesmos termos anteriores. Intime-se o
MPF e a autoridade polical desta decisão. Como já consignei, a efetiva expedição dos mandados ainda está dependente da
apresentação dos endereços determinados. Curitiba, 22 de fevereiro de 2016. Documento eletrônico assinado por SÉRGIO
FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF
4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 700001613199v3 e do
código CRC 4744cf5f.
20:56:52 Laura Tessler  O que acham de marcarmos uma reunião geral entre PF e MPF em breve? To achando que o clima
tá estranho demais...
21:29:54 Deltan  O que não é a percepção feminina heim Laura... entrei aqui para colocar exatamente isso... Falei
com CF e ele vai marcar na próxima semana uma reunião com alguns de nós e alguns deles. A situação com a PF está bem
sensível, a ponto de qualquer coisa melindrar. Sugiro a todos cautelas extras não só pra não melindrar, mas posturas ativas de
integração, pensando no que podem fazer nos casos que estão tocando para dar uma integrada.
21:34:47 Roberson MPF  Laura e Delta, concordo em gênero, número e grau. Se perdermos a integração, perdemos o caso
22:08:17 Deltan  Já falei com Márcio e ouvi reclamações, o próprio Moscardi me escreveu em apartado com medo do
que o Mauat poderia colocar no grupo com a PF, e uma terceira pessoa isenta me escreveu preocupada em relação ao acordo da
Nelma e com a impressão que a PF está (CF verá esta questão também logo), sem falar do Igor sair abruptamente e de ontem
ter ficado chateado. Depois de tudo isso, fiquei um tempão falando com a Erika no telefone, e descobrimos que houve um
grande problema de comunicação lá na própria PF na origem de tudo, e Erika nos ajudará na integração.
22:08:44  Se Mauat escrever no grupo algo ruim, é o caso de não responder sem reflexão viu rs.
22:08:59 Paulo  E a coletiva???
22:12:06 Deltan  Erika falou que perguntou e alguém disse que vai ter
22:12:07  normalmente
22:15:49  Diogo não tem culpa nenhuma no episódio... eles acharam que Diogo tinha pedido contrariamente
ao ajustado previamente com a PF. Diogo, Vc ter me mandado as msgs foi importante pra matar na raiz isso.
22:16:06  Obrigado
22:26:53 Paulo  Me mandem a nota!!!
22:30:21 Deltan  Já mando PG. Fiquei desde que as crianças dormiram até agora com a PF no telenfone... estou
terminando
22:30:24  de ler
22:31:05  Não consegui falar com Diogo para confirmar esta frase: "Os detidos possuem envolvimento em
outros crimes de corrupção. " Diogo, me ligue por favor quando puder. Tirei e qq coisa coloco de novo
22:54:41  Envio. PG, fique à vontade para eventual alteração. Como Vc acompanahrá tudo cedo, Vc envia
para Rubens pedindo para ele divulgar quando a PF já tiver divulgado a dela e quando as cautelares de Ronan estiverem ok? O
nome de Ronan é o que mencionamos na nota.
23:06:02  256460.odt
23:06:38  Erika confirmou coletiva amanhã 10h no outro grupo PG
23:09:34  Orlando, que vai amanhã junto com o Diogo, fica encarregado de marcar uma conversa com a PF,
de preferência na segunda.
23:36:54 Paulo  Orlando passou a bola, disse q tem pilates
23:48:40 Deltan  Achei que eu tinha ouvido que ele tinha manicure e pedicure

1 APR 16

06:36:11 Paulo  Pessoal, a nota nao explica a prisao do Silvinho. Foi proposital?
06:36:54  E tem nome p caramba nessa nota p ser uma nota sem nomes rs
06:36:58 Deltan  Paulo acordei o Rubens
06:37:04  Mandei a nota
06:37:10  Mas ele aguarda seu ok
06:37:24  Tá vendo a nota errada então
06:37:49 Paulo  A q vc mandou logo acima
06:38:56 Deltan  Isso
06:39:12  Tiramos nomes e indicação de que eram alvos
06:39:20  Bumlai está preso
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06:39:27 Paulo  Ficou meio obvio mas td bem rs
06:39:37 Deltan  Não aparece o nome do Silvio, Delubio ou jornalista
06:39:53  Antes de soltar tem que confirmar que o Ronan ta preso
06:40:53 Diogo  Ronan tá preso
06:41:14 Deltan  Tem que esperar também A PF soltar a nota dela
06:41:20 Paulo  Entendi q o silvio era outro esquema, nao Castor? Dai faltou explicar esse esquema
06:41:32 Diogo  O mesmo esquema
06:41:50  Além disso, outro esquema de mesada
06:42:01  Na versa com nomes estava detalhado
06:42:21 Jerusa  ))) Diogo caiu da cama!
06:42:56 Paulo  Blz, esse esquema de mesada que é o fundamento da decisao e nao tem a ver com schahin ou
ronan
06:43:27 Laura Tessler  E o Silvinho, Diogo, já tá preso?
06:45:36 Diogo  Não sei
06:53:40 Orlando SP  Diogo tá preso?
07:33:27 Paulo  Outras pessoas possivelmente envolvidas na negociação para a concessão do empréstimo
fraudulento pelo Banco Schahin também são alvo da operação realizada hoje. Identificou-se que um dos envolvidos recebeu
recursos de pessoas e empresas que mantinham contratos com a Petrobras e que já foram condenadas no âmbito da Operação
Lava Jato. Esses pagamentos ocorreram ao menos até o ano de 2012.
07:33:31  acrescentei esse parágrafo
07:34:20 Deltan  """"
07:45:24 Orlando SP  Estão falando q o stf vai decretar a prisão de lula hj. Alguém sabe de algo?
07:50:13  Duvido.
07:50:17 Diogo  888
07:51:30 Paulo  kkk
07:51:40 Laura Tessler  Tb duvido muuuuuito!!!!
08:08:08 Jerusa  Kkkkkk
08:19:21 Paulo  http://www.valor.com.br/politica/4506794/ex-deputado-que-foi-integrante-do-pt-quer-fazer-
delacao
08:19:25  Procede?
09:03:52 Diogo  No
09:07:24 Deltan  Ouvi também que é quase certo. A PGR fez um pedido e não quis abrir para todos dada a
sensibilidade. Se fez, é pq falou com Teori
09:08:04 Jerusa  &&&
09:09:54  Aguardemos!
09:16:17 Roberson MPF  @@@@@
09:16:55 Jerusa  Se for verdade, julio e robinho falaram q vao pagar o jantar hoje!
09:16:58  3333
09:32:37  Jantar na segunda-feira, por favor
09:43:20 Deltan  Lula preso e sendo conduzido à PF de BSB
09:43:39 Jerusa  Mentira!
09:43:43 Athayde  Serio?
09:43:59  Meu deus
09:55:20  Aecio tb foi preso

09:59:43 Laura Tessler  
09:59:56  Teoreco
10:08:07 Jerusa  Diogo na GN (Tenho televisao!)
10:10:44 Deltan  kkkkkk
10:10:55 Laura Tessler  ****
10:10:59 Deltan  Já já o PT imita e faz bonecos nossos kkkk
10:12:43  Ao vivo
10:12:44  http://g1.globo.com/pr/parana/ao-vivo/operacao-lava-jato.html
10:47:53  Laura: http://pgr.clipclipping.com.br/impresso/ler/noticia/5471246/cliente/19
10:49:03 Laura Tessler  valeu, Deltan!
12:31:44 Orlando SP  Pessoal, estou vindo almoçar
12:31:46  ?
12:32:18  Pessoal da pf, estão vindo almoçar?
12:43:38 Julio Noronha  Acho que vamos atrasar um pouco. Vamos imprimir agora, ler e assinar
12:44:02  Se quiserem almoçar já, fiquem à vontade
13:20:40 Januario Paludo  Parabéns castor. Vi o g1 agora. Garimpou bem o caso!!!
13:22:50  E falou bem na entrevista!!!
13:23:42 Diogo  Boa
13:23:48  Já te ligo
14:49:29 Welter Prr  Grande Castor! 
14:51:21  Orlando e colegas Sinceramente, acho que não dá para responder ao Celso na rede. Ele é um
colega combativo, teve e tem seus momentos, mas gosta demais de uma polêmica. Ninguém vai convencê-lo nunca de nada. 
14:51:46  Ainda mais convencê-lo de que pode estar errado a respeito de alguém
15:20:47 Paulo  256822.odt
15:41:15 Athayde  Pessoal, especialmente CF e Januario. Fizemos uma reunião sobre o acordo do ANTUNES, com a
presença de JERUSA, DELTAN, PG, ROBINHO e JULIO. Por unanimidade, descartamos a possibilidade do acordo, ainda que com
fixação de pena alta. Terça-feira faremos reunião pessoal com os advs e o réu para comunicar a decisão de encerrar a
negociação.
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15:59:49 Paulo  Caros, nosso jantar ficou para as 21h30 no restaurante do Hotel Nomaa. End.: Rua Gutemberg,
168 - Batel (esquina com Angelo Sampaio)
16:02:04 Deltan  Orlando estava plantando a matéria de capa do uol: "maioria dos procuradores da Lava Jato é
petista"
16:17:25 Orlando SP  Não foi para ele, foi para todos. Respondi tanto ele quanto Eugênia para pararem de bater no
Moro. Não vão mais colocar isto na rede pq cairão no descrédito. Se quiserem, que batam em nós. Daqui a pouco isto vaza para
a imprensa ou para a lista de juízes e ficamos mal na história
16:18:39 Deltan  Achei bom darmos uma interagida depois de 2 anos de retraimento em relação à rede.
16:18:48  Mas concordo com a regra
16:20:40 Paulo  Galerinha, operação Tatá deferida! Vamos confirmar a data com a PF e não inventem de mudar!
16:20:42 Welter Prr  Essa seria engraçada
16:23:32 Roberson MPF  Tooop
16:24:02 Athayde  ehehehehehehhe
16:24:52 Orlando SP  Pessoal, em especial Athaíde, Júlio, Laura, Jerusa, a Procuradora-Chefe pediu para verem junto as
suas respectivas unidades se não é possível trazer uma vaga de estagiário para cá, pois a situação da PRPR está apertada. Se
conseguíssemos um ou dois estagiários no total já seria excelente. Se não der, paciência, mas temos que tentar. Ela se referiu
especialmente aos colegas mencionados pq foram as últimas vagas que vieram para cá. De outro lado, ele vai disponibilizar um
servidor que está vindo de fora para nós. Ele chega, salvo engano, no começo de maio.
17:09:18 Jerusa  Tenho so um estagiario na PRRS e nao tenho como ceder a vaga.
17:32:44 Laura Tessler  ih, eu também não...a situação de Guarulhos já tá super complicada
18:01:57 Paulo  http://operamundi.uol.com.br/brenoaltman/2016/04/01/operacao-lava-jato-esculacha-
constituicao/
18:08:39 Julio Noronha  Na PR-RO a situação tb está complicada (já reduziram a um estagiário por ofício)... Além disso,
estão reclamando do momento difícil lá, pq estão ficando 4 procuradores para 7 ofícios
18:13:22 Paulo  mestre Januario, precisamos fazer alguma coisa para a visita de vossa excelência e de vosso
séquito de corregedores?
18:13:33  tem coisa velha na minha mesa... seria o caso de dar cabo em tudo?
18:19:54 Jerusa  Tritura tudo! 6868
18:20:22 Paulo  haha
18:20:31  orlando já fez isso uma vez, não deu muito certo
18:44:34 Laura Tessler  Paulo, eu prorroguei os prazos para ficar tudo ok no único
18:44:55 Paulo  dos que estão aqui tb?
18:45:53 Laura Tessler  Sim..os que estavam na minha mesa
18:47:01  Só prorroguei os meus
18:47:09 Paulo  haha
18:47:28 Roberson MPF  Querem saber onde o pessoal do PMDB estava "arrecadando" forte? É só ficarmos de olho nas
demissões do governo que vem sendo feitas nessa semana. Eles estão oferecendo os "postos arrecadatórios" para partidos de
"confiança". PP, por exemplo
18:47:53  http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/04/dilma-exonera-vice-presidente-da-caixa-
economica.html
18:48:07  Hj foi o VP da CEF
18:48:49  Na quinta-feira (31) foram publicadas as exonerações de Rogério Luiz Zeraik Abdalla, indicado pela
bancada do PMDB do Senado para uma diretoria na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), e de Walter Gomes de
Souza, diretor-geral do Departamento Nacional de Obras contra a Seca (Denocs) a pedido do pemedebista Henrique Eduardo
Alves, que deixou o ministério do Turismo no início da semana.
18:54:22 Paulo  Pessoal, surgiu um novo escândalo de corrupção na indústria de petróleo que já dizem será o
maior do mundo. Temos que trabalhar para não perder o posto!!!
18:54:26  http://www.theage.com.au/interactive/2016/the-bribe-factory/
18:55:24  Além disso, bom darmos uma olhada no material pq há várias companhias nominadas lá que
aparecem aqui também, e podemos aprender com os métodos.
18:55:48  P.s.: isso sim é jornalismo investigativo.
19:07:17  Caros, desceram do STF aqueles relatórios do Mauat dos celulares de Otavio Azevedo e Marcelo
Odebrecht, com autorização para usarmos no que não tiver foro. 5051299-06.2015.4.04.7000
19:17:18 Athayde  Veja se tem gim pg
19:18:09 Paulo  os relatórios a gente já tinha, na pasta ft-procuradores. tem gim mas en passant
19:41:34 Diogo  Mauat achou duas offshores na busca do ronan **
19:41:49  Tenho que me curvar e elogia lo
19:42:03  Foi o último documento
19:51:42 Paulo  Legal Castor
19:51:52  Mas o se curvar é por sua conta
20:30:15  257089.mp4
20:32:34 Laura Tessler  Kkkkkkkk
20:37:19 Roberson MPF  Kkkkkkkk
20:37:26 Jerusa  Kkkkk
20:37:37 Roberson MPF  A
20:42:59 Laura Tessler  Mauat e Diogo são grandes amigos!!!666
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07:56:41 Orlando SP  Por conta disso, liguei ontem para Hindenburgo e disse que faria uma consulta à corregedoria.
Após observar q tinha sido uma grosseria ridícula, disse que sabe da situação e não há qq problema/ilegalidade. Ponderou,
porém, se valia a pena, por ser o sujeito louco/desiquilibrado. Ele disse para pensar bem, pois, primeiro, a pessoa que disse em
07:57:15  Por conta disso, liguei ontem para Hindenburgo e disse que faria uma consulta à corregedoria.
Após observar q tinha sido uma grosseria ridícula, disse que sabe da situação e não há qq problema/ilegalidade. Ponderou,
porém, se valia a pena, por ser o sujeito louco/desiquilibrado
09:31:09 Deltan  Sem noção. Esse cara é louco.
09:31:53  Caros acabei de saber que tem almoço com Hindemburgo e Reuniao mais cedo, na segunda. Seria
muito conveniente que dois de nós fossemos na reunião e quem mais puder no almoço . Quem se candidata?
09:31:59  "Colegas A Corregedoria Descentralizada acaba de enviar e-mail informando que na segunda feira
as 14h haverá reunião geral da Correição, aqui no auditório, com a presença do Corregedor Geral, Hindemburgo."
09:32:11  Almoço sale pepe
09:32:20  Tem que avisar paula até 11
09:33:18  Hindemburgo, segundo Paula, "Convida a todos e ressalta a importância da nossa presença."
"Nossa" refere-se aos procuradores de Curitiba em geral
09:34:12  Acho conveniente ligar e convida-lo para dar uma passada na FT
09:34:40  Orlando liga e combina? Como não estarei aqui, Vc seria melhor não só por ser amigo mas pq já
ajusta o horário
11:14:27  Temos reunião com o russo as 11:00. Gostaria da presença de Januário e Orlando.
11:20:58 Orlando SP  "
11:21:03  "
12:26:18 Welter Prr  Não da para responder a um desequilibrado.
14:06:46 Deltan  A leitura do Daniel Salgado foi de que tuas respostas ontem foram excelentes e muito oportunas,
Orlando.
14:07:00  Esse aí não dá mesmo rs
14:42:44 Roberson MPF  Também gostei bastante dos emails do Orlandinho. Pôs os pingos nos Is e foi ótimo para quebrar
diversos preconceitos de coleguinhas que já estavam se entusiasmando com as críticas contra a LJ
14:45:11 Deltan  Caros, os dissidentes do MPF estão formando um grande grupo de WhatsApp
14:45:32  Helder de MG é um dos líderes
14:45:45  Precisamos aquela conversa com Aurelio com urgência
14:46:42  Helder está desde ontem enviando questionamentos a todos na PRMG sobre as ações "polêmicas"
da FTLJ e defendendo que estamos (nós do MPF) nos descuidando dos direitos humanos em prol de uma sanha persecutória
que visa só determinado partido político . Está falando com bastante altivez , apesar das contraposições dos colegas e disse a
razão : estaria refletindo as críticas dos movimentos sociais , que escutaria como Prdc de minas.
14:47:00  O novo grupo de WhatsApp é de colegas descontentes com rumos do MPF
14:47:01 Jerusa  Pqp! Helder é petista declarado!
14:47:47 Deltan  Se sofremos ataque de dentro, isso nos deixará vulneráveis a ataques externos. Podem grudar em
nós críticas dizendo que até quem conhece o MP e investigações, colegas, concordam etc
14:48:05  Precisamos neutralizar isso. Se possível com infiltração de alguém nesse grupo
14:49:14  Talvez algum colega de MG que aceite entrar nesse grupo de Whats
14:52:12 Roberson MPF  Tatá e Julio que são mineiros, conhecem alguém?
14:54:06 Deltan  Aurelio Está ainda mais magoado com tudo é com todos , especialmente FTLJ. Falou que se recusa
a pronunciar palavras como Lava Jato , Moro ou Deltan . E que as 10 medidas não o representam , a partir do teste de
integridade. Precisamos urgentemente que alguém vá a BSB colocar panos quentes... talvez seja só pedido de atenção rs. É
muito importante neutralizar essas críticas. Seria bom ir com alguém de quem Aurelio goste bastante e que esteja a nosso favor
14:54:08  A polarização reflete-se internamente.
14:54:52 Deltan  Isso. Mas temos que neutralizar movimentos explícitos. Podemos não ganhá-los para nossas
causas, mas estar ataques e erosao interna é essencial
14:55:02  Se eu não estivesse saindo, iria pra BSB já
15:05:27  Creio que é preciso colocar a PGR para limitar isso.
16:02:03 Januario Paludo  Pessoal. Segunda a noite o jantar e da Ft com o Hindemburgo. Ia ver no batel grill mas não abre.
Vejam outro local.
16:22:49 Paulo  tem alguém na ft?
16:23:00  se tiver, liga meu computador por favor? só deixar ligado
17:20:20  artigo de um conhecido, promotor do rio e professor da fgv: http://jota.uol.com.br/nao-ha-apito-
final-de-juiz-criminal-a-escuta-e-valida
17:35:46 Deltan  PG Vc é assinante? Pede login e senha
17:36:44 Paulo  vc deve ter ultrapassado o limite
17:36:57  257556.pdf
17:38:46 Deltan  valeu PG
19:44:00  CF, Paulo, Tata, Orlando, Jerusa, Roberson, Diogo, Isabel: conseguiriam trazer vaga de estagiario
para cá? Paula falou comigo insistindo no que tratou com Orlando. Para mantermos bom relacionamento, se não conseguirmos
gostaria de reportar em um parágrafo de cada um as tentativas que fizemos. Julio e Laura, mesmo que difícil, peçam por favor,
ainda que seja para ouvir o não, e me informem sucintamente o não e as razões. Quero compilar e enviar para a Paula os
esforços feitos
19:48:42 Paulo  O número de estagiários parece que foi cortado no Brasil todo, não é um problema da PRPR
apenas... Em 2014 seria fácil trazer, hoje está todo mundo atrás.
19:50:38 Deltan  Concordo. Mas temos que TENTAR a solução, por reciprocidade. Esperamos que ela também
sempre tente a nosso favor, ainda que improvável
19:52:57 Paulo  talvez seja mais fácil para quem está sem desoneração, pois para os desonerados a ideia é que o
pessoal sirva aos substitutos
20:22:42 Welter Prr  http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/04/stf-divulga-decisao-em-elaboracao-sobre-
impeachment-de-temer.html
20:55:33 Deltan  Mais alguém conversou com Aurelio sobre 10 medidas e LJ e "apanhou" dele. Se acharem que é o
caso de ligar, posso ligar de fora, mas 10x melhor uma conversa pessoal. Se ele está com preconceito comigo, daria para irem
Paulo e Orlando
20:57:24 Athayde  Vou tentar. Mas acho difícil pq desfalquei a pres com uma analista
21:36:28 Welter Prr  http://m.folha.uol.com.br/opiniao/2016/04/1756924-nem-dilma-nem-temer.shtml?mobile
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00:01:47 Diogo  Delta
00:02:06  Em jac eu tinha quatro agora tenho dois estagiaria B
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10:41:28 Andrey B Mendonça Carlos, de uma olhada no janio de freitas de hj. Nao cabe direito de resposta? Parece que pegou
e distorceu parte das suas frases

10:43:19  
10:43:19  Veja ai
10:47:23  Estou em viagem. Quando chegar em casa eu leio. A princípio o que mais irrita um jornalista como
ele é ser ignorado. Mas vou analisar com cuidado.
11:13:40 Deltan  Diogo, Vc levanta a vida desse cara??
11:13:40  O cara aqui falou que a grana do Lula, Renato Duque e do resto dos petistas está em Angola, por
isso que não acham.
11:13:40  ARTENILDO MORAES DE FARIAS Av. Érico Veríssimo, 720 Apto 102 Jardim Oceânico - Barra da
Tijuca - Condomínio Edf. Leon Goin. Tel.: (21) 99118-9006. Endereço anterior: Av. Professor Manuel Abreu, 559 Apto 1105, Vila
Isabel (21) 2572-6536. Esse cara é o que carregava a mala para o Renato Duque. Parece que é ele que sabe o caminho do
dinheiro do Duque, Lula e todo resto. O esquema parece que era em Angola, com a Odebrecht. Parece que tem dólar do Duque
no apartamento deste cara.
11:13:40  O outro nome ligado ao Renato Duque é ABRAHAM MOCHE KAIZER. Mora em Macaé.
11:14:01  Viram capa do Uol com críticas e acusações de ilegalidade na LJ?
11:15:36 Jerusa  C3 enviou na rede membros E Douglas já respondeu
11:42:29 Andrey B Mendonça Acho q ele realmente nao merece mta consideracao. Mas eh q pegou uma frase solta sua pra
afirmar que a LJ so investiga o pt.
11:58:23  Vou ver. Mas como disse Churchill, se pararmos para jogar pedra em cada cão que ladra pelo
caminho, nunca chegaremos ao destino.
11:58:50 Andrey B Mendonça Boa
12:02:35  Me parece mais grave a questão da uol. É preciso matar esses questionamentos no ovo.
12:12:10 Andrey B Mendonça Concordo
12:18:04 Orlando SP  Delta, em relação ao PRDC, posso ir a BSB. Jerusa tb tem muito boa relação com ele; um toque
feminino pode ser a diferença... rs. Matéria da UOL - tem endereço certo. Foi feita por adv. Quem conhece os jornalistas?
Vinicius é aquele de BSB? Todos estes argumentos foram objeto de questionamentos em dezenas de exceções, e todas
rechaçadas. Esqueceram de dizer isto e venderam os fatos como um furo investigativo. Tb acho q mentiram ao falar q ficou um
ano sem manifestação do MPF. De qq modo, tem várias manifestações posteriores concordando. Houve, no mínimo, uma
ratificação implícita.
12:18:14 Deltan  Ótima CF. Essa não tinha escutado, então usava uma metáfora mais vulgar rs
12:19:34  Concordo Orlando. Mas essas coisas não podem ficar sem resposta. Capa de UOL. Vao arrastando
pessoas. Tínhamos que bolar uma intro geral citando mãos limpas e responder esses vendidos
12:19:53  Poderíamos Até colocar as respostas aos casos mais relevantes no site
12:20:11  CF, ficaram prontas as respostas que Vc estava redigindo às críticas?
12:24:34 Andrey B Mendonça Falam q advogados nao teriam relacao com LJ, mas sei q ao menos badaro deu parecer
12:43:35  Creio que é preciso fazer uma resposta mostrando que todas as situações apontadas foram
enfrentadas pela Justiça. E que os juristas não deveriam falar sobre algo sem contexto, sob pena de não merecerem esse
adjetivo.
12:44:43 Jerusa  Posso ir com Orlando.
14:20:59 Diogo  Que barbaridade esta reportagem
14:21:02  http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/04/03/documentos-indicam-grampo-
ilegal-e-abusos-de-poder-na-origem-da-lava-jato.htm
14:21:34  Tá com cara de coisa patrocinada.. Totalmente parcial
14:30:23  Qual o assessor que pode trabalhar para levantar todas as decisões que afastaram essas
alegações?
14:32:46 Diogo  Olha q bacana a capa da veja

14:32:52  
14:43:29 Deltan  Douglas
15:55:16  Vou resolver isso amanhã.
16:31:37 Welter Prr  A reportagem é um requentado geral. Cabe uma resposta, mas com a ressalva "isso tudo de
novo!". Acho que tem se dermos mais importância do que merece, pode parecer temor. Por isso, responderia à Julio de
Castilhos, nem tão rápido que parecesse provocação, nem rápido que parecesse medo. Ou seja, como se trata de prato
requentado, fazendo referências a manifestações passadas do MPF, responderia a tudo.
16:58:40 Diogo  Parece boa
16:58:43  http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2016/04/03/panama-papers-revelam-107-
offshores-ligadas-a-personagens-da-lava-jato/
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17:15:50  Exatamente o que quero fazer, mostrando todas as decisões sobre as 'novas' questões.
17:33:44 Laura Tessler  Welter, lendo a reportagem do uol, lembrei imediatamente daquela audiência da Ode que vc foi
comigo...mesma ladainha...já imagino quem deve ter financiado a reportagem...
17:33:58 Welter Prr  Com certeza
17:34:16  Nem esquenta com isso
17:44:01 Orlando SP  Deltan, melhor é Fabio. Foi ele quem fez todas as exceções. Sabe onde está cada decisão. Isso,
claro, se ele não estiver fazendo algo mais importante
17:44:09 Deltan  Welter, nesse caso discordo um pouco. Temos que nos preocupar pq a população não sabe disso e
é uma estratégia de difamação da operação de longo prazo, que tende a crescer. Concordo com suas ponderações sobre
moderação na resposta
17:48:42 Laura Tessler  considerando que essas alegações teriam sido veiculadas na reclamação proposta pelo Okamoto
(não sei de fato foram, pois não li a peticao)creio que uma manifestação do PGR na reclamação sobre esses pontos mataria a
discussão. Poderíamos subsidiar o PGR com os argumentos necessários
17:53:58 Deltan  Ótima ideia Laura. Grupo jurídico são Andrey, Calabrich e Douglas Fischer. Vc poderia fazer a
interlocução com eles? Pode pedir pra Douglas assessor nosso ir minutando pontos, se o GT de BSB concordar
18:25:19 Welter Prr  Deltan, Temos que responder, sem dúvida. O que disse é que a resposta tem que ser pontuada
para ser exaustiva, mas esclarecedora de tudo. Tem a resposta em juízo, que deve ser exaustiva e suficiente juridicamente,
mas também deve haver a resposta nos meios de comunicação, que deve esclarecer todos os aspectos, mas lembrar que cada
um desses temas, ou fundamentos da defesa, já foi levantado sucessivamente muitas vezes, no stj ou no mesmo no stf. Ou
seja, temos que passar a mensagem que estamos respondendo a mesma coisa muitas vezes, sendo que não é nem a repetição
delas, nem a (nova) invocação desses (velhos) argumentos que os fazem parecer novos ou válidos. Argumento velho, ou
trazido reiteradamente, não pode parecer ser algo inédito, ou insofismável, ou mesmo aceitável. O Moro está sendo, há muito
tempo, criticado, por "questões" velhas, que se reiteram ao longo do tempo. Só rebater esses argumentos juridicamente, pode
transparecer ou passar que a discussão é jurídica, quando na verdade busca-se um fundamento pseudo-jurídico para anular
tudo. A notícia parece trazer algo novo, ter descoberto a "roda", quando a verdade está tentando só requentar a janta do mês
passado. Assim, acho que a mensagem para a imprensa, sobretudo,tem que ser inteira. Tive um caso em que mesma questão
foi discutida três vezes em sede de hc no stj. No terceiro pegou um sub e um relator que acataram a tese. Não me pergunta
porque mudou o relator, que isso é coisa que até hoje não compreendo. No terceiro hc a ação penal foi trancada, isso depois da
sentença condenatória. Se não lembrarmos que essas questões são requentadas, corremos o risco de alguém achar que
descobriu a América, e anular tudo.
18:33:59 Deltan  """""
18:39:36  Concordo com o Welter.
18:41:57  Amanhã haverá a homenagem para o Moro e a FT na federal. O moro não vai. Eu recebi o convite,
mas não quero ir. Entretanto, creio que seja necessário um representante nosso. Vou pedir para que não seja necessário
qualquer manifestação, salvo receber o apoio. Alguém gostaria de ir? Castor quem sabe.
18:43:41 Orlando SP  CF, mantida a reunião com Moro 11 horas?
18:44:01  Creio que sim.
18:44:15 Orlando SP  Encontro vc na FT ou lá
18:44:17  ?
18:50:41  Eu irei na FT para encaminhar a resposta da reportagem.
19:49:17  A UOL já tirou a reportagem da página inicial. Perdeu espaço para a notícia das offshores.
19:54:21 Welter Prr  Só para finalizar, que já falei muito nesse domingo, acho que ainda sob os eflúvios de Baco, tem
colega aqui do RS, que pela eloquência com que fala, só pode estar preparando a advocacia. Aliás, já disse isso a ele em um
momento de maior sinceridade. Ele não respondeu minha mensagem, nem para me xingar.
20:27:30 Andrey B Mendonça Falei com Douglas e Bruno no grupo juridico, como se fosse uma sugestao minha. Assim q
responderem eu aviso Laura. Achei otima a ideia
20:36:32 Laura Tessler  Hahaha. Andrey, sugiro que o material de apoio seja preparado pelos colegas mais antigos da FT.
Como eu entrei quando a LJ já estava funcionando há muito tempo, tenho grande dificuldade em tratar essas questões antigas
requentadas. De qq forma, ajudo no que precisarem
20:38:13  Mas sei que o pessoal que está desde o começo na FT tira de letra essa missão.
20:40:32 Paulo  Meus amigos, vcs só lêem as notícias ruins. Mas há noticias boas no país tb. Em especial, agora é
possível comprar carne maturada a seco em Curitiba, ao módico preço de R$ 180 / kg (com osso). A melhor carne que eu já fiz,
e uma das melhores que já comi.
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20:41:03  
21:18:04 Welter Prr  Respeitei meu caro.
21:22:24 Roberson MPF  PG, e essa mão com unha vermelha a direita. Investiu na moça hein?!
21:24:58 Athayde  Ta mantida
21:35:59 Welter Prr  Eu tava falando da mao com a unha vermelha
21:40:34 Orlando SP  E pior, com aliança
21:45:43 Roberson MPF  Kkkk
21:46:01  Assim o PG se entrega
21:53:14 Paulo  Foco no que importa... Que é a carne!
22:13:14 Welter Prr  Na carne...

4 APR 16

06:53:07  http://mobile.valor.com.br/politica/4508772/documentos-indicam-grampo-ilegal-e-abusos-de-
moro-na-lava-jato
06:53:25  Vamos ter que acelerar a resposta.
07:30:56 Welter Prr  Acho que isso tem o dedo da Odebrecht.
08:17:50 Laura Tessler  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1756879-andrade-gutierrez-pagou-regalia-a-presos-da-
lava-jato-diz-podologa.shtml
09:18:23 Andrey B Mendonça Vc tem razao Laura. O Douglas Fisher falou que tem todas estas questoes ja separadas. Disse
que ia procurar. Ele eh em geral bom pra reunir estas informações. Eu vou acompanhar tb.
09:42:23 Welter Prr  Isso é um requentado geral. So nao para deixar passar como uma descoberta de nulidade que
ninguém viu antes
10:05:15 Diogo  Olha o sistema atuando de novo

10:05:25  
10:14:08  O entendimento é de que o caso está mais para concussao: "Cabível discussão se caracterizada
corrupção ou concussão. Na corrupção, há uma simbiose ilícita entre o corruptor e o corrupto, enquanto na concussão o
pagamento de propina é extorquido pelo agente público. Nas referidas ações penais já julgadas, tenho, em geral, vislumbrado
corrupção na relação entre os dirigentes das empreiteiras e os agentes da Petrobrás, ausente qualquer prova de um elemento
de coerção que teria provocado os pagamentos. É evidente, porém, que trata-se de questão a ser analisada caso a caso. Já no
presente feito, considerando os poderes coercitivos das Comissões Parlamentares de Inquérito e, por conseguinte de seus
integrantes, os fatos parecem, em cognição sumária, melhor configurar o crime de concussão, já que, embora os dirigentes das
empreiteiras tenham tomado a iniciativa de procurar o então Senador para não serem convocados, o que, em si, não é ilícito,
foi a eles imposta a condição do pagamento de vantagem indevida para tanto. De todo modo, essa questão deve ser
aprofundada no curso das investigações.
10:35:09 Orlando SP  Cf, tô chegando
10:41:11 Andrey B Mendonça O Douglas disse que vai levantar as informações, mas que, se puderem fornecer subsídios ai em
Cwb, seria bom.
10:43:34 Deltan  Laura, Vc coordena isso com o Douglas assessor? Sei que não tem conhecimento do começo e não
precisa fazer nada, só coordenar o repasse de cópia da peticao inicial para Douglas assessor, ver o tempo que temos para
levantar, informar Dpuglas assessor e intermediar o contato com Andrey e Doyglas Fuaher
10:44:39 Laura Tessler  Pode deixar, Deltan. Vejo isso sim
10:57:46 Diogo  ok!
10:57:48  anotado
11:17:47 Paulo  pessoal, palestra na USP dia 14/04, para alunos e professores, creio estar fora do nosso objetivo,
correto? E principalmente pode ser palco de histerias contra a investigação. Salvo se alguém fizer muita questão de ir,
recusando ok?
11:18:19  Seria com o cientista político Fernando Limongi a professora Maria Herminia.
11:20:06 Laura Tessler  eis a íntegra da reclamamação, caso alguém queira ler
11:21:13  258385.pdf
11:22:00 Paulo  vi entrevistas do Limongi e da Herminia e a análise que eles fazem é política... então acho que não
vale a pena
11:25:14  Laura, anexos Pepper na pasta. Vc tá como responsável por esse acordo por aqui, ok?
11:25:39  Esse acordo é um pouco diferente, pois está sendo feito no âmbito de outra investigação (não a
LJ). Mas vê se tem coisa de nosso interesse para, se for o caso, pleitearmos de assinar também?
11:26:10 Laura Tessler  vejo sim, Paulo
11:26:13  valeu!
13:04:39 Paulo  Pessoal, atualizando a tabela de acordos, estou inserindo o seguinte (digam se forem contra): -
João Auler: Diogo/Orlando - Pedro Correa: Paulo/Athayde
13:04:49  Quem quer ficar responsável pelo Delcídio?
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13:12:11  
13:12:15  capa do NYT de hj
14:07:58 Diogo  Gim era pt
14:11:04 Athayde  GIM ARGELLO é filiado ao PTB – Partido Trabalhista Brasileiro
14:19:16 Paulo  julio, tá show
14:19:17  !
14:19:39  opa outro grupo
14:20:12 Athayde  UHUHHHMMMMM... conversinha paralela inbox.....CC
15:09:30 Paulo  Nicolao novo vice-PGE
15:10:19  agora veremos se ele tem condições de ser pgr ou não... aposta arriscada colocar o irmão de um
governador ligado ao pt como vice-pge
15:10:46  mas creio que ele vai se sair bem. embora o flávio tenha recentemente criticado a LJ, Nicolao até
agora do nosso lado
15:12:26 Laura Tessler  E 5ccr vai ficar com quem?
15:15:01 Paulo  258661.mp4
15:35:23  pessoal, reflexões de bsb sobre acordos com empresas:
15:35:34  Caros, estivemos refletindo sobre os acordo e acabamos chegando a algumas questões que
merecem a reflexão do grupo. Será que já não estamos no momento de analisar os acordos com as empreiteiras de forma
global, i.e., de forma não individualizada? Será que ao avaliar a conveniência de um acordo com a Galvão, Engevix ou Mendes
Jr, tmb não temos que ter em mente aquela máxima de que "alguém tem que ficar de fora"? Tenho medo de termos esse
critério apenas em relação a OAS e ODE e "queimar cartucho" com acordos que nem valem tando a pena. No futuro se
decidirmos fazer com a OAS ou ODE, não seria bom ter outras tantas de fora dos acordos? Até agora a gente vem avaliando a
utilidade dos acordos tendo em vista uma investigação específica que está sendo conduzida por alguns de nós (cwb e pgr). Mas
esses mesmos colegas às vezes não tem conhecimento da importância de uma outra colaboração para uma outra investigação
para que possa fazer um "trade off" entre as duas. Em outras palavras, penso que quando formos decidir se a Engevix, por
exemplo, vale a pena, não podemos analisar o acordo de forma isolada, mas sim se ele vale a pena considerando o potencial
dos demais acordos. É como se tivéssemos um crédito de acordos no STF e pensassemos: vale a pena gastar nossas reservas
com a empreiteira a, b ou c considerando que a x,y, z também estão no páreo? Acho precisamos refletir sobre isso antes de
fechar novos acordos, incluindo os iminentes (Engevix, Galvão). Por isso, proponho não decidirmos sobre novos acordos com
empreiteiras até que a gente amadureça melhor essas questões.
15:35:34  Sérgio, não apenas concordo plenamente, como falei isso aqui na semana passada. Creio aliás que
os colegas também concordam. E na ideia de não fazer com a Engevix, já pensamos nisso também.
15:35:34  O da Galvão seria um pouco menos oneroso, até do ponto de vista moral, por ser uma empresa
menor.
15:35:34  O problema de OAS e ODE, porém, não é apenas o de serem muitos acordos, mas também o de
serem as empresas mais envolvidas com os ilícitos - aí entra outro critério, que é o da dificuldade de fazer acordo com os chefes
do esquema.
15:55:25  Blz. Pode passar sim. Só um adendo, com relação a ODE e a OAS concordo com vc que elas estão
em outro patamar. A aferição da conveniência e vantagens de eventual acordo será bastante rigorosa. E por isso mesmo que
para o eventual caso de fazermos acordo com uma dessas duas é que precisamos ter várias menores de fora. A lógica seria que
uma dessas pode entregar tudo que essas menores sabem e outras coisas a mais. Mas tudo isso em tese pois acho que ainda
estamos muito distantes de uma possibilidade de acordo com a oas e ode.
17:59:51  O MPF vai comentar a decisão do Moro sobre o pedido de quebra de acordo do Fernando Moura?
18:00:49  Trata-se de processo ajuizado pelo MPF para averiguação de eventual descumprimento do acordo
de colaboração premiada em face de Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura. Fernando Moura formalizou acordo de
colaboração com o MPF, devidamente homologado por este Juízo (eventos 01 e 17, processo 5045962-36.2015.4.04.7000).
Alega o MPF, em petição do evento 1, que colhidas provas de que o colaborador teria faltado com a verdade perante este Juízo.
Pleiteia que seja intimado a justificar-se e solicita ainda a designação de audiência de justificação. Observo que inexiste
qualquer procedimento previsto na Lei nº 12.850/2013 acerca de rescisão de acordo de colaboração. Deve o juiz, ao julgar a
ação penal proposta contra o acusado colaborador, avaliar se faz ele jus ou não aos benefícios legais, no caso a ação penal
5045241-84.2015.4.04.7000. Assim, a medida ora requerida não tem previsão legal. De todo modo, defiro parcialmente o
requerido para intimar o acusado colaborador para que, querendo, se justifique, sem prejuízo da apresentação de suas
justificações também nas alegações finais da aludida ação penal. Cadastre-se e intime-se a Defesa o colaborador, com urgência,
para apresentação de resposta no prazo de cinto dias. Ciência, por oportuno, ao MPF. Curitiba, 04 de abril de 2016.
18:54:46 Julio Noronha  http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/04/teori-rejeita-pedidos-de-psdb-e-psb-contra-posse-
de-lula-na-casa-civil.html
20:01:50 Deltan  Na mão
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20:02:43  
20:11:40  Caros, estou priorizando olhar este grupo sempre que dá. Se houver algo que eu deva olhar em
outro grupo logo, por favor me avisem aqui
20:12:12 Diogo  Vai ter jantar?
20:14:31 Deltan  Página inteira do primeiro caderno do NYT

20:14:34  
20:14:57 Orlando SP  Januario, vc está na FT? Alguém na FT?
20:15:09 Jerusa  Sim Diogo. Estamos indo. Barollo
20:15:19  Athayde
20:15:28 Orlando SP  Estou indo buscar Hindenburgo para ir lá, ok
20:15:32  Saindo
20:15:47 Athayde  Acabei de sair
20:15:56 Jerusa  Agora que saimos para o restaurante???
20:17:32 Athayde  To indo malhar. 20:40DD
20:24:49 Diogo  onde eh?
20:26:01 Jerusa  Barolo
20:26:29 Diogo  nao era no livença
22:30:43 Roberson MPF  Pessoal, só para lembrar, segue pauta das reuniões de amanha: 1) Tacla Duran: 08:30 2) Mjr:
09:30 3) Antunes: 10:30 4) Ode: 14:00
22:30:53  Posso avisar no grupo da PF?
22:34:35 Welter Prr  A reunião da Ide ficou par as 2? Quero conversar antes, pois acho que temos que afinar o discurso.
22:35:00 Roberson MPF  Aham! Acho importante tb
22:36:05 Welter Prr  E Deixa eu avisar o Mauat. Quero limpar minha barra...
22:36:26 Roberson MPF  ""
22:47:41 Deltan  kkkkk
22:48:28  Boa Robinho. É bom sempre avisar a pf, ainda que esqueçamos....

5 APR 16

14:36:59 Januario Paludo  http://www.trinidadexpress.com/20160404/news/ken-emrith-linked-to-brazil-bribery-scandal
15:19:39 Orlando SP  Pessoal, Figueiredo acaba de ligar para insistir comigo (não sei pq comigo!!) que a leniência da
Engevix é boa para o interesse público. Eles não querem sair da mesa de negociação. Disse que se a noiva não é a mais bela,
ao menos ela tem os seus encantos. Fui!!
15:21:57  Lucas, já tirou da pasta a cooperação passiva de portugal?
16:47:20 Jerusa  pessoal! Dra. Julieta, ouvidora-geral, ligou para antecipar a visita na FT para amanhã, às 17h30.
Diante da impossibilidade dela vir na quinta-feira, conforme anteriormente combinado, e considerando que estavam todos em
reunião, confirmei a visita para amanhã, contando com o apoio de todos que estiverem na FT. Laura, Julio, Isabel, .... quem
mais?
16:49:45 Roberson MPF  Estarei em BSB, Jerusa
16:50:15 Jerusa  yes ... I know
16:51:29 Roberson MPF  ""
18:53:19 Diogo  Ronan na preventiva
18:53:41 Athayde  **********
18:53:44 Laura Tessler  parabéns!!!
18:53:46 Athayde  Excelente diogo
18:54:01 Jerusa  )))
18:54:07 Diogo  Vou comprar minha beca para o júri
18:54:12 Athayde  Kkkk
18:56:50 Januario Paludo  Parabens!!!
18:57:43 Isabel Grobba  Excelente trabalho!
18:58:35 Diogo  Salve o Mauat
18:58:41  Que achou a offshore
19:01:04 Jerusa  hehehe
19:01:31  Januário! Está melhor?
19:01:47 Januario Paludo  Na cama e já medicado.
19:02:14 Laura Tessler  melhoras, Januário! Se precisar de qualquer coisa, avisa!
19:02:24 Jerusa  ok! Melhoras! Se precisar de alguma coisa, só chamar!
19:03:26 Januario Paludo  Obrigado. Amanha ja estarei melhor.
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19:05:18 Athayde  http://aizurestaurante.com.br/
19:09:29 Jerusa  pessoal! Vamos jantar com Luaro, do Rio, nesse japones aí de cima. todos convidados! 20;30!
19:18:26 Laura Tessler  blz!!!
19:27:33 Isabel Grobba  Pessoal, agradeço muitíssimo o convite, mas estou muito cansada hoje, pois acordei cedo demais
por causa da viagem e estou ainda com a mala aqui!. Obrigada e bom jantar!
19:52:01 Roberson MPF  Top!! ****
20:10:36 Andrey B Mendonça *******E
20:10:45 Julio Noronha  *******
20:47:50 Athayde  Paulo, pqp... Isso aqui é caro demais.. Ate pro Orlando
21:16:47 Diogo  Orlando acha q Td mundo ganha dobrado igual ele
23:24:55 Jerusa  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1757756-lava-jato-diz-que-empresa-de-lula-mudou-
prova-para-induzir-justica-a-erro.shtml?cmpid=twfolha
23:30:12 Deltan  Caros como ficou a questão do Aurelio? Quem vai falar com ele? Precisamos neutralizar esse
movimento interno

6 APR 16

07:43:06 Orlando SP  Aurelio não tem tanta urgência. Maior urgência é Lauro. Temos q ver um dia q pegue os dois, com
prioridade para Lauro. Acho importante PG ir na conversa com Lauro. O problema é q, com a redução para 8 meia Diarias, não
está autorizado os proc de fora, como Welter/ Isabel ficarem aqui alem dia 8 dias. Se ficarem, não terão hotel e, pior, não
pagarão passagem. Com 4 mil mês terão de pagar para trabalhar. Acho q persistindo este quadro, os dois colegas não
permanecerão na FT e teremos q encontrar outra pessoa q venha em lotação provisória, o q causará, além de transtorno à
admin, talvez maior gasto. PG, vc volta dos eua para BSB ou cwb?
07:44:23  Estou embarcando para SP. Não esqueçam da Julieta hj!!!
08:19:26 Jerusa  Julieta 17:30! Confirmados para recebe-la: eu, Isabel, Laura e Julio. Welter estara tb? Se sim,
convocado! Hehehe
08:21:23  Sobre Aurelio: estou a disposição, mas estou formalmente em ferias a partir de hoje ate dia 15 e
nao estou conseguindo interromper as ferias (pq ja recebi abono para periodo posterior) nem para ir a SP na oitiva do FC.
08:44:14 Welter Prr  Vou sim. O ideal é que todos que estiverem venham receber a Julieta. No outro ano a visita foi de
5 minutos.
08:48:01 Jerusa  !
08:54:22 Welter Prr  Quanto ao Aurélio, o relato do Orlando é bem positivo. Mas acho que vale uma conversa, com ele e
outros colegas que tem ligações ou posição mais ligada às de esquerda, caso do Domingos no RS. É muito difícil convencer, mas
passar uma ideia de que a atuação é geral contra a corrupção ( dizer o óbvio!!), mostrando alguns dados, que nem sempre são
contextualizados adequadamente pela imprensa, pode ajudar a reduzir a posição contrária. Posso falar com o Domingos (que
aliás teve um episódio bem ruim na UFRGS com uma militante do impeachment), ou com algum outro colega. Não tenho
relação mais próxima com o Aurélio, mas também me disponho a falar com ele. Acho que eles não vão se negar a receber e a
ouvir, sendo que isso pode ao menos desarmar os ânimos.
08:56:58 Laura Tessler  Se a Jerusa não conseguir ir, posso ir falar com Aurélio
08:59:55  Quanto aos colegas mais radicais de esquerda, não tenho proximidade com ninguém
09:00:58 Welter Prr  Jerusa! Se tu esta de ferias, some da FT!! Nada de gerar passivo contra a Uniao, como disse um
colega! Rssss
09:03:16 Jerusa  3333
09:06:54 Orlando SP  Concordo integralmente
09:24:49  Deixa que eu vou falar com esse pessoal e dizer o que penso a respeito de quem quer atirar nas
costas dos outros... Rsrsrs
10:40:27 Paulo  Lauro: volto p cwb direto sábado. Podemos marcar semana que vem, mas tem que ver a agenda.
Se vcs vão falar com Aurelio já matam o Lauro tb
10:40:45  Orlando, bom conversar com Aurelio sim, hj já outra pessoa me falou que ele está contrariado
10:42:09 Januario Paludo  http://www.oantagonista.com/posts/a-explosao-das-pedaladas
10:42:44  por isso que o FI-FGTS tem que ser prioridade. parece ser a maior pedalada fiscal e um rombo
bilionario.
10:45:31 Jerusa  F
10:51:42 Januario Paludo  http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-02/fgts-libera-mais-r-217-bilhoes-para-
habitacao-em-2016
10:52:18  Se voce puder, dá uma olhada na segunda linha de investimentos para ver de quem são os CRI.
11:11:28 Laura Tessler  http://m.politica.estadao.com.br/noticias/panama-papers,alvo-da-lava-jato-abriu-offshores-de-
caoa,10000025051
11:16:51 Andrey B Mendonça Concordo Januario. Ontem estive com um informante e ele trouxe boas coisas. Vou levantar as
informacoes e repasso em breve
11:23:11 Jerusa  boa!
11:55:09 Welter Prr  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1757695-maluf-acusa-governo-de-comprar-
deputados-do-pp.shtml
11:55:35  Até o maluf clama por decência na política!
12:09:17 Diogo  é aquela história
12:09:37  quando até o dono da zona cansou da sacanagem, é hora de refletir
13:06:11 Deltan  boa Welter, fala com Domingos sim!! Com Aurelio o melhor eh pessoalmente, olho no olho,
aproveitando a viagem pra ver o Lauro. Isabel me descreveu a situação das diárias e é preocupante mesmo
13:06:49  kkkk ei ei ei, CF eh nosso rei kkk
13:07:19  Ideal seriam Orlando e Paulo irem falar com Lauro e Aurelio
13:31:16 Januario Paludo  Alguem pode assumir a condução do acordo do carlos alberto pereira da costa. Ele está
representado pela DPU. O acordo já está pronto, so falta acertar algum detalhe.  É importante por dois motivos. Elimina a
hipótese de concessão de ofício pelo Juiz e finaliza os processos em relação a ele. Esqueci de agendar nesta semana que eu
estava ai. sorry. Se der para a próxima semana. Fico "on line" para acompanhar, se necessário. Grato.
14:21:16 Welter Prr  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1757921-pedaladas-fiscais-dispararam-sob-dilma-
diz-relatorio-do-banco-central.shtml
16:07:45 Paulo  [15:03, 6/4/2016] Camila Bonfim Globo: Oi Dr Paulo, aqui é a Camila Bomfim, da Globo. Vamos
mostrar no JN hoje essa questão da interceptação da LILS. Qual foi o pedido da interceptação pra podermos confrontar versão
deles? Abaixo a nota que mandaram: [15:04, 6/4/2016] Camila Bonfim Globo: 06/04/2016 NOTA O telefone que foi alvo de
interceptação autorizada pelo juiz Sérgio Moro é o principal ramal do escritório Teixeira, Martins & Advogados. Essa informação
está: (i) no rodapé da procuração juntada no processo pelos advogados do escritório; (ii) nas petições apresentadas no
processo; (iii) no site e em todo material relacionado ao escritório. Não bastasse, a empresa de telefonia responsável pela linha
(Telefonica) informou ao Juiz Sérgio Moro, de forma categórica, em duas oportunidades (uma em 23/02 e outra em 07/03) que
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o telefone pertence ao escritório Teixeira, Martins & Advogados, como determina a Resolução 59 do CNJ. Mesmo assim a
interceptação prosseguiu e foi ainda prorrogada. Por isso, mostrou-se que o ofício enviado pelo juiz Sérgio Moro ao STF em
29/03/2016 não corresponde à realidade, pois ele, inequivocamente, tinha conhecimento de que estava monitorando 25
advogados [15:05, 6/4/2016] Camila Bonfim Globo: O telefone que foi alvo de interceptação autorizada pelo juiz Sérgio Moro é
o principal ramal do escritório Teixeira, Martins & Advogados. Essa informação está: (i) no rodapé da procuração juntada no
processo pelos advogados do escritório; (ii) nas petições apresentadas no processo; (iii) no site e em todo material relacionado
ao escritório. Não bastasse, a empresa de telefonia responsável pela linha (Telefonica) informou ao Juiz Sérgio Moro, de forma
categórica, em duas oportunidades (uma em 23/02 e outra em 07/03) que o telefone pertence ao escritório Teixeira, Martins &
Advogados, como determina a Resolução 59 do CNJ. Mesmo assim a interceptação prosseguiu e foi ainda prorrogada. Por isso,
mostrou-se que o ofício enviado pelo juiz Sérgio Moro ao STF em 29/03/2016 não corresponde à realidade, pois ele,
inequivocamente, tinha conhecimento de que estava monitorando 25 advogados do escritório Teixeira, Martins & Advogados. A
nova defesa apresentada pelo juiz ao STF — afirmando que o telefone em questão constava na Receita Federal em nome de
uma empresa de palestras do ex-Presidente Lula, com exclusão recente — não tem qualquer valor para modificar o fato de que
ele grampeou conscientemente um escritório de advocacia e, ainda, o fato de que as informações prestadas ao STF não são
compatíveis com os ofícios da empresa de telefonia. Ao autorizar a interceptação telefônica, o juiz deve consultar a empresa de
telefonia — com a exclusão de qualquer outro meio público ou privado. É o que diz a já referida Resolução 59 do CNJ. E essa
providência foi atendida e o juiz foi informado que o telefone era do escritório Teixeira, Martins & Advogados. Se houve alguma
alteração recente na Receita para corrigir informação equivocada da empresa LILS Palestras, isso não tem qualquer influência
no ato ilegal praticado pelo juiz em relação ao escritório Teixeira, Martins & Advogados. A modificação, se realizada, é um ato
regular, que o juiz, como tantos outros, tenta transformar em algo ilícito na tentativa de ofuscar a afronta por ele praticada
contra a Constituição Federal e contra o Estado Democrático de Direito.
16:08:09  Julio, ou Robinho, ou Athayde, vcs podem ligar para ela?
16:55:37 Jerusa  Informação obtida em fontes abertas na internet:
http://www.foneempresas.com/telefone/empresa/telefonede-l-i-l-s-palestras-eventos-e-publicacoes-ltda/13427330000100
17:24:24 Roberson MPF  Ao que parece Aurélio tb assinou o novo manifesto que embrulha o estômago (é novo mesmo?):
NOTA DO COLETIVO MINISTÉRIO POBLICO EM DEFESA DA DEMOCRACIA Os/as Promotores de Justiça, Procuradores/as da
República e Procuradores/as do Trabalho abaixo nominados/as, integrantes do Ministério Público brasileiro, imbuídos da defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos fundamentais, individuais e coletivos, previstos na Constituição Federal
de 1988, vêm a público externar sua profunda preocupação com a dimensão de acontecimentos recentes na quadra política
brasileira, e que, na impressão dos/as subscritores/as, merecem uma reflexão crítica, para que não retrocedamos em
conquistas obtidas após anos de ditadura, com perseguições políticas, sequestros, desaparecimentos, torturas e mortes. 1. É
ponto incontroverso que a corrupção é deletéria para o processo de desenvolvimento político, social, econômico e jurídico de
nosso país, e todos os participantes de cadeias criminosas engendradas para a apropriação e dilapidação do patrimônio público,
aí incluídos agentes públicos e privados, devem ser criteriosamente investigados, legalmente processados e, comprovada sua
culpa, responsabilizados. 2. Mostra-se fundamental que as instituições que compõem o sistema de justiça não compactuem com
práticas abusivas travestidas de legalidade, próprias de regimes autoritários, especialmente em um momento em que a
institucionalidade democrática parece ter suas bases abaladas por uma polarização política agressiva, alimentada por parte das
forças insatisfeitas com a condução do país nos últimos tempos, as quais, presentes tanto no âmbito político quanto em órgãos
estatais e na mídia, optam por posturas sem legitimidade na soberania popular para fazer prevalecer sua vontade. 3. A
banalização da prisão preventiva - aplicada, no mais das vezes, sem qualquer natureza cautelar - e de outras medidas de
restrição da liberdade vai de encontro a princípios caros ao Estado Democrático de Direito. Em primeiro lugar, porque o
indivíduo a quem se imputa crime somente pode ser preso para cumprir pena após o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória (CF, art. 5º, LVII). Em segundo, porque a prisão preventiva somente pode ser decretada nas hipóteses previstas
no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV). 4. Operações
midiáticas e espetaculares, muitas vezes baseadas no vazamento seletivo de dados sigilosos de investigações em andamento,
podem revelar a relação obscura entre autoridades estatais e imprensa. Afora isso, a cobertura televisiva do cumprimento de
mandados de prisão, de busca e apreensão e de condução coercitiva – também utilizada indiscriminada e abusivamente, ao
arrepio do art. 260 do Código de Processo Penal – redunda em pré-julgamento de investigados, além de violar seus direitos à
intimidade, à privacidade e à imagem, também de matriz constitucional (CF, art. 5º, X). Não se trata de proteger possíveis
criminosos da ação estatal, mas de respeitar as liberdades que foram duramente conquistadas para a consolidação de um
Estado Democrático de Direito. 5. A história já demonstrou que o recrudescimento do direito penal e a relativização de
garantias não previnem o cometimento de crimes. Basta notar que já somos o quarto país que mais encarcera no mundo, com
mais de 600 mil presos, com índices de criminalidade que teimam em subir, ano após ano. É certo também que a esmagadora
maioria dos atingidos pelo sistema penal ainda é proveniente das classes mais desfavorecidas da sociedade, as quais sofrerão,
ainda mais, os efeitos perversos do desrespeito ao sistema de garantias fundamentais. 6. Neste contexto de risco à democracia,
deve-se ser intransigente com a preservação das conquistas alcançadas, a fim de buscarmos a construção de uma sociedade
livre, justa e solidária. Em suma, como instituição incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, o Ministério Público brasileiro não há de compactuar com medida
17:24:24  s contrárias a esses valores, independentemente de quem sejam seus destinatários, públicos ou
anônimos, integrantes de quaisquer organizações, segmentos econômicos e partidos políticos.
18:40:58 Welter Prr  Acho que é o mesmo.
19:11:35 Julio Noronha  Informação que será enviada para a Camila Bonfim e para a Globonews (eu, Welter, Januário, CF e
Jerusa trabalhamos nela):
19:11:41  O escritório de advocacia está trazendo informações que, analisados de modo individual, podem
levar a conclusões equivocadas. Roberto Teixeira é, notoriamente, pessoa envolvida nos negócios pessoais do ex-presidente
Lula, inclusive na compra do sítio objeto das investigações. Este é o motivo e a justificativa legal porque foi estendida a
interceptação telefônica a seus telefones. Tanto é verdade esta confusão entre as pessoas de Roberto Teixeira e o ex-presidente
Lula, que o referido terminal se encontrava à época do pedido de interceptação, em nome da L.I.L.S. PALESTRAS, conforme
consulta efetuada em fonte aberta na internet, bem como em cadastro da Receita Federal informado pela própria empresa
L.I.L.S. PALESTRAS. Portanto o telefone era conhecido como sendo da empresa LILS PALESTRAS e por tal razão foi objeto de
interceptação telefônica. Posteriormente, o Juízo também autorizou a interceptação do celular pessoal do advogado ROBERTO
TEIXEIRA, entendendo mantidas as razões aptas a justificar a medida. Cabe referir que o art. 12 da Resolução nº 59, de 09 de
setembro de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, determina às operadoras de telefonia que confirmem com Juízo que deferiu
a interceptação “os números cuja efetivação fora deferida e a data em que efetivada a interceptação, para fins de controle
judicial do prazo”. Trata-se, portanto, de obrigação dirigida às operadoras de telefonia, a fim de que não sejam interceptados
números não determinados pelo Juízo. Assim, a informação prestada pela empresa TELEFÔNICA visa a apenas confirmar quais
terminais foram interceptados, atendendo a ordem judicial, e quais eram, formalmente, seus titulares. É essencial que se atente
para o fato de que, em investigação criminal, é irrelevante, no contexto da decisão, o nome do titular formal da linha telefônica,
uma vez que é a utilização do terminal por pessoas envolvidas na prática criminosa que justifica sua interceptação. Não se pode
perder de vista que é prática comum em organizações criminosas a utilização de telefones em nome de terceiros, de modo a
ocultar as ações sob investigação. O que está se tentando excluir do debate é o fato de que ROBERTO TEIXEIRA, que é
advogado, está sendo investigado pela prática de atos ilícitos e, por tal razão, seus telefones foram monitoriados judicialmente.
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O fato de ser advogado não o torna imune a qualquer investigação, inclusive ao monitoramento de suas conversas telefônicas.
Em momento algum na manifestação do MPF ou da decisão do Juiz Sérgio Moro consta como objeto do monitoramento “25
advogados”, como quer fazer crer a manifestação da Teixeira, Martins & Advogados. Na realidade, o monitoramento, desde o
começo, tinha por objeto as comunicações telefônicas da empresa L.I.L.S. PALESTRAS, tomando por base o terminal que
constava à época como seu em fontes abertas e junto à Receita Federal. Reitere-se que o telefone em questão constava na
Receita Federal em nome de uma empresa de palestras do ex-Presidente Lula, sendo que a exclusão recente da informação
naquele órgão evidencia uma possível tentativa de ocultação da realidade então existente, sobre a qual se fundaram licitamente
o pedido e a decisão judicial. Por final, cabe referir que nos relatórios juntados aos autos não constam transcrições de diálogos
do referido número como alvo, havendo apenas conversas entre números interceptados com o referido terminal, o que também
reforça a sua utilização vinculada com as atividades investigadas.
19:24:52 Paulo  Orlando, não aproveita essa reunião da Ode e oas p falar com Aurélio?
19:26:02  Veja aí com Roberson
19:28:19 Roberson MPF  Pode ser!
19:30:38  Esta excelente! Só inverteria a ordem nos pontos em que diz que o telefone foi encontrado
vinculado a Lils em fontes abertas e na RFB. Diria que foi encontrado na RFB e também em fontes abertas (dando mais
importância ao dado oficial e trazendo as fontes abertas apenas como um elemento de corroboração).
19:31:30 Welter Prr  Ja foi
19:32:52 Roberson MPF  Ops. Foi mal a demora. Aspecto de menor importância tb
19:34:11 Welter Prr  Foi na corrida mesmo.
19:35:16  A ultima revisao foi antes de mandar no grupo. Nao dava mais tempo
19:40:44 Roberson MPF  Shou! O importante é ter nosso contraponto
20:22:51 Julio Noronha  Dr. Só pra avisar: Camila Bonfim informou que a matéria dela ficou pro bom dia Brasil de amanhã.
20:30:48 Paulo  Pessoal, MLAT para busca nos EUA, é Orlando e Laura? Vcs receberam um pedido de informações
adicionais daqui?
20:34:55 Laura Tessler  Acho que Orlando. Eu não recebi nada. Sabe qual busca? Santana, Migliacio ou Astra Oil(Alberto
Feilhaber)?
20:37:06 Paulo  Santana em Miami, outro en ny
20:37:38  Vcs conseguem falar amanhã de manhã se preciso for? Orlando vai trabalhar?
20:41:02 Laura Tessler  Santana e Migliaccio...agora me surgiu uma dúvida: diante da declinação para o STF, como fica a
busca autorizada pelo Moro que fundamentou o Mlat? Acho que ficaria prejudicada, certo?
20:44:08  Ou poderíamos sobrestar o cumprimento até que o STF decida?
20:52:07 Paulo  Vixe. Haha
20:53:29 Laura Tessler  Vcs conseguiriam pedir pra cumprir depois?
21:14:00 Orlando SP  Está aí foi pedida pelo Marcio. Não fomos nós
21:16:10  Na nota, eu faria a mesma alteração de Robinho. Tb acrescentaria no ponto em q diz q é comum
investigados utilizarem telefones de terceiro, o exemplo de um outro alvo q utilizava o telefone do segurança.
21:18:52  Não sei q reunião é esta da ode e oas. Não estou nos grupos, não sei dia, não sei nada.
21:25:44 Laura Tessler  http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2016/04/defesa-de-lula-pede-
investigacao-do-juiz-moro-por-grampo-de-advogado.html
22:23:04 Deltan  Excelente
22:24:05 Athayde  ***
22:24:53 Deltan  Orlando? Trabalhar?
22:26:28  Seu nome é Orlando e me deve um Madero. É um bom começo saber isso.
22:27:14  Aliás , depois daquela msg no grupo errado, Vc me deve um almoço no ponte Vecchio no mínimo
22:28:57  Hora da verdade com Teori. Defesa foi malandra de pedir ao Teori pq de outro modo seria
rapidamente arquivado: Alguém precisa falar com a PGR para ele falar com Teori.
22:29:30  Orlando fala com Pelella?
22:45:45 Paulo  Moscogliato na 5a ccr. Quem é amigao dele?
22:46:24  Pessoas combinem aí essa reunião da Ode! Parece que vai ter gente em SP, mas se for em bsb
botem Orlando!
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05:22:52 Orlando SP  Tenho bom contato com Moscogliato . Para q?
05:23:22  Madero - salvo engano, vc me deve o jantar.
05:23:49  Para delta a msn acima
05:26:32  Acordo com ode e oas - oas "caras" não trazem nada. Só enroleition. Sou contra!!
07:01:49  A OAS tem que ser pressionada para falar.
07:03:39  Devíamos colocar um contra o outro, dizendo que só há espaço para um acordo
08:35:36 Orlando SP  Aí sim. Tb acho q não há espaço para dois acordos
08:57:37 Paulo  É o novo coordenador da câmara. Só p manter o bom relacionamento!
08:58:09  Robinho, vc pode ligar p o SB agora pela manhã e resolver essa questão das reuniões da semana q
vem, por favor?
08:58:42  Ele tá me cobrando resolver se vai ser em bsb ou SP. Acho q pelas passagens
09:16:50 Andrey B Mendonça Eh pra conciliar tb com cleto. Sb deve participar
09:36:27 Roberson MPF  Pode deixar
09:37:13  Em principio em SP. O problema é que segundo a Carol me disse, temo autorização apenas para
duas diárias via PGR para BSB e duas para CWB
09:56:51 Jerusa  O Ministro da Justiça acha que o direito penal é um instrumento facista e que o MP tem vocação
para encontrar culpados. Foi isso mesmo??? G%$&
10:07:04 Roberson MPF  Vergonha alheia
10:41:31 Laura Tessler  Pessoal, estava pensando aqui se não seria possível fazermos as reuniões de acordo com a Pgr por
videoconferência...o advogado do colaborador poderia vir pra Curitiba e faríamos a reunião por vídeo com bsb..ou iria pra bsb e
nós acompanharíamos por vídeo. Acredito que essa escassez de recursos e de tempo poderá prejudicar muito nossa eficiência
se as reuniões tiverem que ser obrigatoriamente presenciais com todos
10:47:35 Welter Prr  Pessoal Por conta das restricoes postas, fico fora dessa reuniao, para participar da proxima.
10:59:03 Laura Tessler  Urgente!!! quem estiver na FT, pode mandar para o Silvio Amorim nossa manifestação de 04/02
em formato editável pedindo a preventiva do Santana, Mônica e Zwi. Ta na pasta FT- acesso restrito/ Roberson-Julio/ casos
permanentes/prisão
10:59:37  silvioamorim@mpf.mp.br
11:00:04 Julio Noronha  Eu envio aqui! Pode deixar!
11:00:14 Laura Tessler  Valeu, Julio!!!!
11:22:37 Orlando SP  Pessoal, questão administrativa. Precisamos conversar todos pessoalmente.
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12:03:07 Januario Paludo  quando voces forem almoçar, me avisem....
12:24:57  Welter. Você está vindo?
12:25:45 Orlando SP  estamos indo
12:25:52  onde está januário
12:25:54  ?
12:27:33 Januario Paludo  no predio da frente
12:27:36  5 andar
12:27:49  encontro voces la embaixo.
12:32:36 Diogo  ja ouviram o youssef?
12:58:06 Welter Prr  Saindo daqui. Ja almoçaram?
12:58:37 Jerusa  Arrumadinho
12:59:15 Welter Prr  !!!!
13:26:29  Chegando
13:26:36  Estao ai sinda?
13:26:42  Ainda?
13:57:14 Laura Tessler  Diogo, caso te interesse, esta é a inicial do HC impetrado pelo Ronan
13:57:14  261546.pdf
14:06:00  também só para conhecimento:
14:06:00  Mais dois Hcs, ambos no TRF4: 1) HC nº 5014867-02.2016.4.04.0000 com pedido liminar
impetrado por RAUL SCHMIDT FELIPE JÚNIOR, em face a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Alega que a
decisão é motivada e ilegal; que não goza de fundamentação idônea, busca apenas prestar constas com a opinião pública. O
pedido liminar foi indeferido. 2) HC nº 5015377-15.2016.4.04.0000 foi impetrado por SÍLVIO JOSÉ PEREIRA em face a decisão
que decretou a prisão temporária do paciente. Sustenta que não encontra previsto o requisito de contemporaneidade entre o
fato investigado e a medida aplicada ocorrido em 4 e 11 anos atrás, ou seja, que os fundamentos da decisão mostram-se
insuficientes a autorizar o seu encarceramento. O pedido liminar foi indeferido.
15:59:02 Roberson MPF  Orlandinho mandou muito bem no email para o Lauro!
16:00:17  Quem tem o nome e telefone do adv do Baiano?
16:00:29  Precisamos de um termo complementar do figura
16:53:56 Isabel Grobba  Welter, os depoimentos de hoje foram digitalizados?
17:26:34 Orlando SP
17:26:56  Adv baaing
17:27:10  Baiano
17:27:38 Roberson MPF  Valeu, Orlandinho!
17:37:18 Athayde  Aos politicos que perderam mandato e que tenham direito a aposentadoria do Congresso Nacional
podemos propor que sejam perdidas essas nas acoes de improbidade. Temos q ver o regime de aposentadoria deles e adequar
a interpretacao e aplicacao ao caso. Ex: vargas, gim, vacca etc. Improbidade administrativa é motivo para cassar
aposentadoria, decide STJ Data de publicação: 26/02/2016 A aposentadoria deve ser cassada se houver improbidade
administrativa, ainda que o benefício por invalidez tenha sido concedido durante um Processo Administrativo Disciplinar (PAD).
A decisão é da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, nesta quinta-feira (25/02). O caso começou em 2006 quando um PAD
foi instaurado contra um auditor fiscal da Receita Federal para apurar variação patrimonial. Segundo o processo, após a
instauração do processo, o servidor apresentou uma depressão que foi agravada com a descoberta de um câncer, o que
culminou em sua aposentadoria por invalidez. Acontece que, ainda segundo o processo, o PAD apontou a responsabilidade do
servidor por improbidade administrativa e a comissão propôs a sua demissão. Como ele já havia sido aposentado por invalidez,
foi proposta a cassação da aposentadoria. A cassação foi proposta com base nos artigos 132, inciso IV, e 134 da Lei 8.112/90,
que trata do regime jurídico dos servidores. O artigo 134 determina que será cassada a aposentadoria daquele que houver
praticado, na atividade, falta punível com a demissão. E o artigo 132, IV, diz que a demissão será aplicada no caso de
improbidade administrativa. Tais normas foram citadas pelo relator do caso, ministro Mauro Campbell, favorável à cassação da
aposentadoria. O servidor alegou que, por sua aposentadoria ter ocorrido durante o PAD, a cassação violaria garantias
constitucionais como a da dignidade da pessoa humana. Além disso, apontou que ele ele teria direito à restituição das
contribuições do plano de seguridade social, sob pena de enriquecimento ilícito da União. Entretanto, a 1ª Seção, por maioria,
denegou a segurança. O ministro Napoleão Maia Nunes Filho ficou vencido por entender que o relator usou respostas velhas
para fatos novos. Ele se referia aos argumentos de que: “aquilo está na lei” e que “a pessoa pode buscar aposentadoria pela
previdência social”. Está no Supremo Tribunal Federal uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4882) a Lei 8.112 de 1990
que prevê a cassação da aposentadoria de servidores.
17:39:51 Deltan  Caros, como está indo o acordo com ZWI? Pace fez mlat para conseguir bloqueio e dados de 2
contas, mas ele tem 4, no delta Bank, e o saldo eh de 17MM USD.
17:40:06  O pessoal da PF vai informar o Pace para fazer pedido complementar
17:40:16  Informo para background na negociação
17:42:56 Diogo  prezados, dia 18/4 eu estarei ausente em porto alegre em razão de um curso. Há alguém
disponível para fazer os interrogatórios do FERNANDO SOARES e NESTOR CERVERÓ no processo do BUMLAI?
17:55:04 Laura Tessler  Da nossa parte aqui em Curitiba, o acordo do ZWI está indo bem. A advogada já nos avisou que
está com os extratos das contas dos Estados Unidos e que traria em breve os extratos e documentos da Suiça tb. No entanto, o
pessoal de BSB não nos dá resposta sobre os termos do acordo...Orlando mandou uma proposta preliminar e o silêncio foi
geral...hoje reforcei, e o silêncio continuou!!! Sinceramente, tá dificil de manter uma relação de confiança com as advogadas do
Zwi....as advogadas estavam super na paz e na confiança...não haviam nem impetrado HC pra demonstrar boa-fé...agora, me
ligam pelo menos umas 2 vezes por semana e eu só consigo dizer que estamos aguardando a posição de Brasilia..já avisaram
que iam impetrar HC e que o Zwi tá super ansioso....espero que, no final, dê tudo certo, mas já não sei se o STF não vai soltá-
lo e o acordo vai acabar indo pro brejo.
18:04:34 Welter Prr  Foram Estão na pasta do Y
18:22:57 Athayde  Welter e Mauat tao num amor só....88
18:41:43 Welter Prr  O que não se faz para combater a corrupção !!!
18:42:52 Athayde  Kkk
18:44:49 Deltan  Obrigado Laura, vou falar com Carol para tentar fazer essa análise de BSB sair
18:52:24 Athayde  Sepulveda Pertence no voo pra CWB
19:04:54 Deltan  Laura Silvio falou com Vc sobre Zwi e esta tudo certo, confirma?
19:05:35 Laura Tessler  falei com ele sobre a manutenção das prisões
19:06:29  ajudei ele a montar a manifestação para manutenção das prisões lá no STF
19:08:25  esta parte está ok. Silvio foi ninja!!!
19:32:07 Roberson MPF  Para ciência. Salvei na pasta acordos em negociação os anexos atualziados apresentados por
TACLA DURAN e MJR na ultima terca
21:02:52 Januario Paludo  http://www.oantagonista.com/posts/teixeira-esta-apavorado
21:03:02 Paulo  E esse depoimento do Lula hj. Tava combinado c vcs?
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21:03:06 Januario Paludo  Interessante a notícia
21:03:38  A Globo news me avisou.
21:05:23 Jerusa  Combinadíssimo! G
21:06:46 Januario Paludo  A leilane não te avisou pg?
21:07:31  To brincando. Nem fui na Ft.
21:11:29 Laura Tessler  Delta, falei com Silvio agora a respeito do acordo do Zwi...a preocupação deles era de evitar a
assinatura de acordo enquanto estivesse no Supremo (ou pelo menos enquanto não houvesse definição concreta da
competência), Expliquei a situação psicológica da negociação e entramos num consenso de apresentar a proposta e ir
negociando sem fechar antes do retorno do caso pra Curitiba (eles acreditam que a parte do Zwi se defina pelo retorno pra cá
em mais uma semana)
21:18:59 Paulo  Não, Paulo, foi em relação ao aditamento da denúncia envolvendo Delcidio
21:18:59  Achamos melhor ouvir ele e os bumlai antes de denuncia-los
21:18:59  A denúncia já está pronta
21:19:11  Qto ao zwi, era o que imaginava
21:27:24  Paulo, estávamos discutindo isso até agora a pouco. A ideia é soltar na semana que vem.
21:37:10 Deltan  Ótimo
22:14:10 Paulo  Quem o biltre que agendou Trench dia 15 e não avisou ou colocou na agenda?? Rsrs
22:16:22  Já sei. Deltita H
22:28:16 Orlando SP  Laura, acho q agora já dá para dar um norte para a Adv, inclusive avançando no acordo
22:41:10 Laura Tessler  "
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07:51:00 Jerusa  Diogo, eu posso fazer, mas preciso de informações.
08:05:48 Paulo  http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2016/04/08/empresa-de-fachada-recebeu-
comissoes-milionarias-da-petrobras/
09:50:10 Deltan  Kkk Não agendei só porque não ajustamos o horário ainda
09:50:10  Vi nas msgs agora que ontem confirmaram horário, 14h.
09:52:38  O dia está livre, por isso sugeri essa data, mas ainda ia conversar com os interessados. Pedi uma
pauta mais detalhada, mas ainda não recebi. Seriam umas 2h e 30m. Pelos assuntos que adiantaram agora (Sérgio Machado e
podem fazer a apresentação sobre public offering), importante Vc estar presente, Paulo. Se não puder reagendamos.
09:59:32  Pedi pra trench analisar. Temos que aproveitar o trabalho deles para o que não está na nossa linha
de prioridade rs
09:59:49  Vamos aproveitar mais, afinal, eles são pagos para investigar mesmo...
10:07:06 Julio Noronha  Prezados, nas próximas semanas, por enquanto, teremos as seguintes audiências, com a seguinte
divisão: 01 – 13/abril – quarta-feira: a) 14:00 – 5061578-51.2015.4.04.7000 (BUMLAI) – 02 interrogatórios – DIOGO; 02 –
18/abril – segunda-feira: a) 14:00 – 5061578-51.2015.4.04.7000 (BUMLAI) – 02 interrogatórios – JERUSA; 03 – 20/abril –
quarta-feira: a) 14:00 – 5061578-51.2015.4.04.7000 (BUMLAI) – 04 interrogatórios – DIOGO; 04 – 25/abril – segunda-feira:
a) 14:00 – 5061578-51.2015.4.04.7000 (BUMLAI) – 02 interrogatórios – DIOGO;
10:07:12  
10:08:23  Athayde. Que horas é a reunião com a PF?
10:51:36 Athayde  14 hs
11:01:37 Isabel Grobba  Tenho bastante proximidade com Moscogliato.
11:04:12 Paulo  Ótimo Isabel. Na próxima ida precisamos fazer visitas a: Aurelio, Moscogliato, Bonsaglia, Ela.
11:04:29  Ela candidata a PGR (de novo).
11:07:04  E Lauro.
11:08:37  Tô dentro nos dois assuntos. Tem um outro assunto que é uma empresa estrangeira que pagou
propina em Belo Monte, então tb é do nosso grupo.
11:09:33 Isabel Grobba  Estou à disposição para contatá-lo se necessário.
11:10:24  Pessoal, semana que vem estarei em São Paulo. Em razão dessa questão administrativa relativa
aos deslocamentos, precisei cancelar a minha vinda pra cá na semana que vem, que inclusive já tinha passagens compradas. É
que, se eu viesse semana que vem, não poderia vir mais nas duas últimas semanas desse mês de abril... Contudo, ficarei
trabalhando exclusivamente para a FT por 4 dias da semana, como é meu compromisso, e apenas 1 dia com os meus processos
lá da PRR3. Tenho bastante material para trabalhar e Leo já me garantiu o acesso remoto. Estarei o tempo todo online. Espero
que logo possamos resolver esta questão administrativa. Estou muito entusiasmada com esse trabalho aqui!
11:13:10  Posso participar dessa reunião da Ode, se acharem conveninente, por estar em São Paulo, me
dispondo a inteirar-me das questões envolvidas.
11:27:30 Deltan  Caros, Alexandre Amaral de Moura, que fez depósitos em Cerveró e PRC no exterior, e que ouvimos
ele 30 junho 2015 (Diogo, Andrey, eu, segundo o termo), está mandando via câmbio 26 milhões para o exterior via câmbio,
segundo o COAF. Ele tem disponibilidade para isso e esta mandando apenas a título de disponibilidade no exterior. Se
quiséssemos, poderíamos bloquear, mas, sem maior conhecimento do caso, não vejo fundamento. Coloco para reflexão e
análise do grupo pertinente (que em princípio seria Diogo e Orlando), inclusive para caso alguém saiba de algo em especial... O
RIF deve entrar a qq momento.
11:39:17 Orlando SP  Pessoal, sexta feira. Almoço no ponte vecchio?
11:46:16 Paulo  CGU pede reunião - interesse do rpz que está tocando Odebrecht e OAS. Em princípio segunda
18/04 14h, ok?
11:46:26  Carlos, Deltan respondam
11:47:28  Estarei em Curitiba.
11:53:28 Roberson MPF  Bora! Já?
11:56:35 Laura Tessler  To chegando
11:56:42  Me esperem ai!
11:57:04 Athayde  ok, Laura
12:00:07 Jerusa  To aqui ja
12:01:56 Laura Tessler  Se quiserem descer, já to chegando
12:46:19 Deltan  Eu posso PG
12:46:36  Bota no compromisso na agenda meu nome também Por favor?
14:42:36 Laura Tessler  Carlos e Athayde, antes de sair da PF vcs poderiam passar na sala do Pace (sala 209) e pegar um
HD para mim? já avisei ele que vcs passariam lá
15:49:21 Welter Prr  http://blogdofred.blogfolha.uol.com.br/2016/04/08/imobilismo-do-estado-e-cultura-da-
desconfianca/
15:49:45  Como conversamos na ultima reunião, todos os autores dos diversos fatos tem que ser
responsabilizados.
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16:02:02 Jerusa  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/procuradoria-quer-condenacao-de-dirceu-na-
lava-jato/
16:09:16  Caros. Sobre a notícia do Igor, esperem segunda-feira para eu conversar com vocês.
17:09:53  Athayde. Sobre a paróquia, o Moro disse para avaliarmos bem. Em relação às escutas, ressaltou
que não podem vazar de jeito nenhum.
17:10:11 Athayde  Ok. Acho que não vale a pena a paroquaia
17:10:29  Você é muito carola... Rsrsrs
17:10:40 Athayde  o padre é muito popular
17:11:09  vou ligar para o SB
19:01:40 Orlando SP  Sobre a questão de Isabel. Provavelmente não será deferida. O SG está incomodado com a
situação da FT. Não conversei com ele, pois temos de conversar antes entre nós. Ele quer q alteremos a situação para lotação
provisória. Conversamos segunda.
19:24:44  Urgente. Pellela me ligou agora pq uma repórter perguntou para ele se era verdade q pedimos a
prisão de Gilberto Carvalho. Não, certo? Ele disse q não teria problema se pedimos, mas quer evitar q o boato se espalhe se não
for verdade. Alguém pediu?
19:36:31 Diogo  Não
20:23:20  Não há nada disso.
20:55:43 Orlando SP  Pessoal, lê eu não vamos aí na Copacabana. Sorry. Bjs a todos
20:56:57 Jerusa  Ok
22:18:24 Paulo  Pessoal, para avaliação de vocês: em Bsb estão preocupados com o projeto de lei do teto. Na
versão atual ele diz que o auxílio-moradia só exclui o teto se for para pessoas deslocadas a serviço. A expectativa é de que
passe e de que o nosso auxílio-moradia seja alterado nessa linha. Carmen Lúcia, futura presidente do STF, parece que tb quer
modificar o auxilio-moradia. Então se isso se concretizar, seria mais uma razão para preferirem a lotação provisória, pois a
depender do entendimento justificaria a continuidade do pagamento do auxílio-moradia.
22:20:13  Outro ponto dessa lei que está gerando preocupações é a previsão de que somente um abono de
férias por ano poderia passar do teto; os demais seriam incluídos no teto. Então já tem gente até tirando férias acumuladas só
para receber os abonos logo. Então tb estou passando em não adiar mais férias, já que tenho 6 períodos para tirar.
23:28:24 Januario Paludo  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1759192-nao-acerto-todas-na-lava-jato-diz-juiz-sergio-
moro.shtml?mobile
23:28:44  Cf. Tem que ir lá falar com ele.
23:46:04  Julio, o triplo x não foi parar no supremo. Certo?
https://www.google.com.br/amp/politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/supremo-pode-mandar-investigar-clientes-da-
mossack-no-brasil/%3famp?client=safari#
23:55:23 Julio Noronha  Acho Q esta notícia está exagerada... Em principio, não constam os autos principais da 22 fase
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07:47:32  http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/04/09/moro-cometeu-um-erro-grave-diz-
ex-procurador-do-mensalao-sobre-grampos.htm
07:48:06  Precisamos parar a sangria do prestígio do moro.
07:51:48 Orlando SP  Para mim não faz diferença. Leticia já recebe e não pode acumular. CF fica sujeito a quarentena.
Tem de ver ainda se não vem com restrição de imóvel próprio. Se vier, aí obsta em relação à todos os três é mais alguns. O
ponto é q não vou abrir mão do meu gab; acredito q CF tb não. Vamos conversar na segunda para podermos conversar com
Lauro, mas pela primeira vez considerei sair da FT antes da hora.
08:37:15  Minha posição é a mesma. Fico até julho, mesmo que sem diária. Só não aceito que não paguem a
passagem aérea.
08:39:26  E Deltan. Quero estabelecer uma estratégia sobre os ataques ao Moro. Acho que nenhuma
estratégia de Brasília pode prevalecer sobre nossa obrigação moral.
08:40:00  Vou mandar um WhatsApp para ele. Januário pode fazer o mesmo.
08:51:22 Orlando SP  Tb fico sem diária, mas o problema parece ser a forma, pois em tese vc poderia demandar as
diárias judicialmente. Eles não querem deixar este franco. Enfim, temos de ver o q aceitam
08:57:20  Mandei esta mensagem para o Moro :
08:57:25  Caro. Vou falar como amigo. Você é um mito para muita gente. Nesse atual momento os seus atos
de contrição, de reconhecimento de erros, apesar de mostrar humildade e grandeza, produz dois efeitos indesejáveis. De um
lado enfraquece seu apoio entre a população em geral, introduzindo uma cunha de dúvida em todas as suas decisões. De outro
lado, por você aparentar enfraquecido, você atraí ataques de qualquer urubu, de pessoas desqualificadas, etc... Vamos precisar
de uma estratégia de comunicação. E ela passa por fazermos o que sempre foi feito. Operação atrás de operação. Estamos
juntos com você independentemente da lava jato. Abraços. Carlos
10:44:03 Januario Paludo  já mandei para ele também, dizendo que não há "mea culpa" a fazer.
10:44:46  acho que o papel de vítima não cai bem para ele.
12:04:01  http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/04/09/planalto-preve-ofensiva-
de-moro-durante-votacoes.htm
12:04:37  Defesa prévia.
13:18:10 Januario Paludo  Já passei essa posição para o CF. Pensando fora da casina, acho questamos sendo muito rigidos
para fechar acordos. Não falos especificamente de um ou outro, mas em geral. Acho que estamos perdendo o mote. Se houver
o mínimo de fato novo, acho que temos que faze-los. O que temos que ser é extremamente rígororos quanto aos benefícios.
Penas corporais e patrimoniais graves. O rigor nos benefícios fortalece nossa posição e consolida a situação para toda a
investigação, evita a lide, pondo fim à ação penal e a recursos que poderiam alterar o atual curso que me parece favorável.
Além disso, me parece que é o acordo é simpático e conveniente ao judiciário. Daqui a pouco, a maré pode tender a voltar e
nós ficamos novamente com o pincel na mão.
13:21:13  ainda não conseguimos trocar pena de morte por perpétua, mas podemos chegar perto.
14:35:05 Paulo  
14:35:16  Je, p variar do zaf!
14:45:31 Jerusa  Hahaha Boa!
14:46:51 Januario Paludo  http://politica.estadao.com.br/noticias/panama-papers,amigo-e-ex-advogado-de-cunha-
comandou-rede-de-offshores-pela-mossack,10000025644
15:22:22  262711.odt
15:22:27  Segue a manifestação da representação que fiz hoje. abs. Curto e grosso.
15:23:23  O enchimento deixo para voces.
15:58:04 Orlando SP  Hi viu me um casamento no ZAF eventos3333
17:33:53 Januario Paludo  http://www.cartacapital.com.br/blogs/direto-de-sao-paulo/as-relacoes-entre-a-lava-jato-a-globo-
e-a-mossack-fonseca
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18:28:23 Deltan  CF conseguiu concluir aquelas respostas? Elas serão minha base não só pro site mas para outras
coisas que pensemos. Será um discurso bem feito e trabalhado
18:29:44  Concordo. Combinamos segunda. Mais ainda, precisamos da estratégia contra as críticas. Sonia
Bridi também tem a percepção de que a crítica de partidarização está colando.

10 APR 16

09:29:15  http://m.oglobo.globo.com/brasil/projetos-de-combate-corrupcao-ja-enfrentam-ataques-no-
congresso-19054104
09:56:14  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/o-eleitor-nao-precisa-aguentar-o-governo-diz-ministro-do-stj
10:54:31 Orlando SP  Quanta parcialidade, ainda bem q, neste caso, é a nosso favor
10:56:32  Tb é incrível o desconhecimento de como se processa a investigação. Ele atribui a moro a
investigação
12:17:10 Deltan  Não lembro se alguém já postou isso aqui mas tem coisas interessantes para eventuais tratativas
com Mendes Júnior e para Vc Diogo nos casos Joao Henriques e Queiroz Galvão.... Vale a pena ler
12:17:13  http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2016/04/03/panama-papers-revelam-107-
offshores-ligadas-a-personagens-da-lava-jato/
12:17:54 Diogo  Opa
15:45:33  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1759379-com-moro-e-tudo-no-campo-do-chute-diz-
advogado-de-ronan-maria-pinto.shtml
15:45:46  Precisamos dar uma resposta.
16:06:22 Laura Tessler  Mais do mesmo...atacam o Moro, mas esquecem de dizer que foi negada a liminar no HC....Toron
não consegue ganhar uma e não se conforma de ter virado "freguês"...aí apela pra Folha, que ainda dá corda pra essa ladainha
do PT
18:02:38  Reclamei com o Graciliano.
21:07:38 Deltan  Não creio que essa entrevista vai repercutir. É claramente direito ao esperneio
21:07:47  O que me preocupam são outras críticas
22:11:32 Isabel Grobba  Já atuei em casos aqui na PRR3 envolvendo Ricardo Magro!
23:01:27 Deltan  vejam
23:01:27  http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2016/04/congresso-poe-em-curso-manobra-que-dificulta-
punicao-de-corruptos.html
23:26:08  Essa foi uma matéria que pedi pra Sonia Bridi, dentro da nossa estratégia de comunicação... um
bom tempo, em horário nobre
23:26:20  Caros, que tal uma reunião geral de 1h amanhã 14h?
23:26:36  Há outra reunião marcada para 15h, então seria bom começarmos até um pouco antes
23:26:48  sem prejuízo de nossa reunião da quinta
23:30:11 Diogo  Eu pensei no direito de resposta pq tem mt coisa q eh mentira
23:30:37  Por exemplo: que as offshores estão declaradas- apenas uma das duas foi declarada
23:30:49  Q ele foi absolvido de quatro processos
23:31:24  Mentira- um está suspenso outro extinta a punibilidade por pagamento do tributo e outros
tramitando
23:37:34 Laura Tessler  Ficou muito boa a reportagem!!! Ficou bem evidente a ofensiva dos corruptos para prejudicar as
investigações e punições *****.
23:39:25 Deltan  Valeu Laura!!! Sonia Bridi é super aliada. Diogo também pediu pra ela na última oportunidade.
Fruto de muitas mãos, mas diria que sobretudo do bom coração dela
23:39:29  CAros mudando assunto:
23:39:32  Tratamento Cleia: 1.800 . Caros, tratamento da Cleia, dividido por quem se manifestou (Deltan,
Julio, CF, Orlando, Athayde, Jerusa, Welter, Diogo, Isabel), dá R$ 200 por pessoa. Peço por favor que depositem na seguinte
conta e me enviem um print do comprovante de depósito... Obrigado!! Hsbc Ag 0099 Cc 01313-35 Cpf:030.132.999-08
Frederico Antonio Cavalcanti Fortes Filho
23:40:29 Laura Tessler  me coloca aí na divisão tb
23:41:08  da D. Cléia
23:41:41 Isabel Grobba  Muito boa matéria!
23:43:57 Deltan  Kkk coloco na próxima Laura, pode ser? Haverá outras oportunidades então adiciono esses 200 no
futuro, se Vc concordar...
23:44:25 Laura Tessler  blz
23:44:27 Deltan  Obrigado por se voluntariam
23:44:34  Voluntariar
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06:26:27 Paulo  Tb era voluntário... Era implícito!
08:10:24 Januario Paludo  Eu também!
10:03:28 Deltan  Diogo responde lá no grupo do STJ?
10:03:29  Colegas de Curitiba, estou com um Resp da Queiroz Galvão SA, contra decisão TRF4 que não
conheceu de apelação interposta contra decisão de 1o grau que decretou o sequestro de precatório. O processo na base tem o n
50159105720154047000. Qual a situação atual dessa medida assecuratória?
10:29:06 Roberson MPF  Sou voluntário também!
10:40:06 Welter Prr  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1759527-deputados-do-pt-cogitam-fazer-desfiliacao-
coletiva.shtml
10:46:58  263455.pdf
10:55:29 Jerusa  
11:54:35 Paulo  MORO DEVE ENCERRAR LAVA-JATO ATÉ DEZEMBRO Data: 11/04/2016 Horário: 05:10:00 Veículo:
VALOR ECONÔMICO - SP Editoria: POLÍTICA Autor: Juliano Basile Posição: Página inteira Abrangência: Nacional Tags: Lava-Jato
Enviar por Email A Operação Lava-Jato deverá terminar neste ano, prevê o juiz Sergio Moro, titular dos autos do caso. A
expectativa do magistrado é a de que o grosso do trabalho na 13ª Vara Federal seja concluído até dezembro.
12:21:33 Deltan  Caros, reunião geral com PF aqui no MPF na quarta-feira, 15.30
14:03:29 Jerusa  263627.odt
14:03:44  pessoal! para a reuniao de agora
14:09:30 Diogo  senha wi fi
14:09:34  a quem interessar
14:09:37  REDE: LABF01 SENHA: okiokiffffmpfmpfffffprprprprfffflbvlbvfffftrextrexffffmacmacii
14:09:49  parece sacanagem mas eh verdade a senha
15:57:14 Deltan  Orlando e Paulo, qdo falarem com Lauro já falem por favor da questão do uso do motorista da
PRPR para levar e buscar, em vez de taxi
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16:44:21 Paulo  Pessoal, o Aureo de Campinas consegui uns recortes de jornal da década de 90 bem interessantes,
citando Okamoto, Bittar etc. Talvez não sirva para prova, mas pode ajudar para contextualização:
16:44:47  Roberto Teixeira tb
16:46:43  
16:46:43  
16:46:44  
16:46:44  
16:46:45  
16:46:45  
16:46:45  
16:46:46  
16:46:46  
16:46:47  
16:50:25  http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,temer-divulga-por-engano-audio-com-discurso-que-
faria-apos-impeachment-passar-na-camara,10000025839
18:37:51 Welter Prr  Barbaridade
19:36:30  
19:36:34  Deltan Segue
20:30:01 Athayde  Pior do q mandar convite de casamento no grupo errado!!!!
20:30:44 Laura Tessler  33333
20:31:45 Jerusa  3333
20:37:32  38 x 27
20:46:18 Deltan  Mais discrepante do que imaginávamos
22:06:53 Diogo  Mas se manter esta proporção não tem impeachment
22:07:17  Se bem que depois de ouvir o discurso do temer eu to torcendo contra o impeachment
22:19:46 Deltan  quando ele falou em sacrifícios necessários, não pensei em cortes de programas sociais ou
aumentos de tributos, mas na gente kkkk
22:47:47 Diogo  Não dá cara.. Um pior q outro
22:58:39 Isabel Grobba  Roberto Jefferson no Roda Viva: "se o Min Teori Zavascki não tivesse avocado o processo do ex-
presidente Lula, a Justiça já teria sido feita."
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06:28:20 Orlando SP  Erika, já deram prioridade? Se não deram, avisem-me q dou.
06:28:20  Alguém já se manifestou no pedido de Erika?
06:28:47 Jerusa  I
06:33:23 Paulo  Mas quem está com o prazo?
06:34:01  Só p vc não pegar o que algum assessor já deve estar fazendo
06:35:43 Orlando SP  É um compartilhamento. São aquelas coisas q são de tds e de ninguém
06:36:29 Paulo  Rs mas a Mairia deve ter passado p um dos grupos
06:36:43  Chegando lá pede p ela ver com quem tá
07:07:11  PF já liberou muita informação e pede p a gente segurar:
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/04/pf-28-fase-da-operacao-lava-jato.html
07:40:25 Athayde  Pessoal, alguem tem o tel. da Dra. Gabriela, juiza substituta
07:41:39  pode deixar
08:08:29 Orlando SP  A assessoria vai fazer e levar para assinar
08:08:29  Pessoal, favor fazer com urgência a concordância com o compartilhamento dos autos O processo é
5013725-12.2016.4.04.7000
08:08:29  Para a tarde, claro
08:08:29  Laura ou Diogo assinam
08:13:03 Laura Tessler  ""
08:18:52 Orlando SP  Julio, robito, a caminho
08:19:04  Daqui a pouco estou aí.
08:24:06 Julio Noronha  Estamos a caminho tb
08:24:38 Orlando SP  Ok. Trânsito pesado
08:27:22 Deltan  O caso é do Roberson/Julio
08:27:26  Na tabela
08:38:26  Tata e Paulo, caso lindo, construído com muito trabalho, criatividade e persistência. Parabéns!!!!
08:41:19 Januario Paludo  Ficou bom mesmo. Parabéns.
08:50:36 Roberson MPF  Sobre essa manifestação, está conosco mesmo. O primeiro pedido tinha vindo bem genérico,
pedindo compartilhamento de uma fase inteira. Manifestamos nela pedindo especificações. Agora veio novo pedido da PF. Já
pedimos a Fer que faça a nossa manifestação
09:08:39 Jerusa  Posso olhar a minuta da fer
10:02:36 Paulo  Pessoal, reunião com a CGU confirmada para segunda aqui na FT. Precisamos de uma definição
sobre a UTC.
10:03:26  Colegas, ontem me despedi da coordenação da 5@CCR em minha ultima sessao. Entre as ultimas
medidas, destaco aqui, em primeira mão, a aprovação da proposta por mim apresentada de projeto de criação do Oficio ou
Procuradoria Nacional Anticorrupção, para atuar em auxilio aos procuradores naturais. Trata-se de proposta tendente a
normatizar e sistematizar a atuação de FTs. A proposta segue ao PGR, com sugestão de realização de estudos complementares
e discussões para aperfeiçoamento da ideia.
10:06:47 Jerusa  Athayde na GN
10:06:54  
10:08:14 Roberson MPF  ******
10:08:19  HHHH*
10:09:14 Paulo  grande garoto... estão aprendendo comigo a usar gravatas sóbrias 33
10:09:32 Jerusa  Athayde mandando bem!! )))
10:15:29 Laura Tessler  ******
10:18:21 Julio Noronha  *******
10:23:46 Deltan  Ah galã
10:24:05  Tem até a franjinha de superman
10:55:37  Caros, vou estimular a análise dos materiais apreendidos na Mossak por um grupo de procuradores
distinto de nós. Isso tem relação direta com os Panama Papers e não está na nossa linha de prioridades. Nós aproveitaríamos o
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resultado dos trabalhos. Alguém se opõe?
11:00:37 Paulo  Sem objeções, mas lembre da capa da carta capital: http://www.cartacapital.com.br/blogs/direto-
de-sao-paulo/as-relacoes-entre-a-lava-jato-a-globo-e-a-mossack-fonseca
11:09:46 Julio Noronha  Delta, na realidade, o material apreendido ainda não chegou para analisarmos. Está tudo com a PF
ainda (com a proximidade da 22 fase com as seguintes, ainda não conseguiram analisar ou nos enviar). Acho que num primeiro
momento, ainda, seria importante analisarmos antes de enviarmos a outros procuradores. Se a PF conseguir reunir o material
para enviar para outros procuradores, de repente, poderiam remeter para a gente antes
11:27:26 Welter Prr  Grande Athayde! Matando a pau!
11:41:48  http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/04/12/crise-de-estilo-erros-acertos-e-
significados-das-gravatas-na-politica.htm
11:55:30 Deltan  Minhas questões são duas: a) temos capacidade operacional para essa análise?; b) se o material
diz respeito a ocultação patrimonical de centenas de brasileiros não relacionados à LJ, tendo relação pontual com LJ, isso é
prioridade quando olhamos nosso contexto global de fatos a analisarmos? Eu tenho dúvidas em relação a "a" e, com base no
"b", opinaria por terceirizarmos a análise. Acho difícil que a PF consiga analisar também, no ritmo em que estamos andando.
Que tal conversarmos pessoalmente na reunião com a PF sobre isso? Vou inserir na pauta
11:55:40  Por favor enviem pauta de temas pra essa reunião com PF
12:01:55 Athayde  Pessoal, por falha minha ocorreu um ruido com Leonel e a equipe da RF. Eles foram fundamentais
na operação de hj, mas esqueci de fazer o convite para participarem. Liguei para ele pedindo desculpas, mas acho conveniente
que alguém mais proximo a ele faça uma ligação para acertar os ponteiros.
12:02:23  Eis a msg dele:
12:02:23 Julio Noronha  Ok! Salvo engano, eles já fizeram algumas análises (e encontraram pessoas com foro), mas não
recebemos coisa alguma. Meu ponto é só q, antes de decidirmos se é prioridade ou não, seria bom sabermos o q tem no
material (por exemplo, no dia da operação, a PF baixou por 24h e-mails nos servidores do Panamá e não vimos isso;
eventualmente, pode haver algo do nosso interesse).
12:02:23 Athayde  Caro Athayde , Bom dia Mais um fase. Do Alcoolico. Vou te perturbar um pouco. Desculpe. Com
maior respeito, tenho de te perguntar assim como perguntei na semana passada ao Diogo. Mas não fui claro. Na fase do Ronan.
Há alguma orientação/determinação que eu não esteja ciente? Alguma restrição ao trabalho da RFB? Pois não mais estão
contando conosco para as fases que podemos contribuir , ainda q parcialmente. Se possível precisaríamos conversar sobre isto
com vcs e/ou com Dpf . Para mim , como chefe de equipe, fica bem difícil conciliar a boa continuidade dos trabalhos da equipe ,
de atendimento de demandas dessa FT com alguma restrição , transparecendo, ao nosso trabalho. Teriam sido aqueles
vazamentos? Teria sido o telefonema do lula para o MF? Não sei , se não for restrita a informação ou que não puder me passar
por sigilo , entenderei como sempre. mas se puder me atender pelo menos para confirmar ou não q algo há, agradeceria .
Como também cientificaria vcs dos reflexos que decorrem na RFB . Abs
12:12:27 Roberson MPF  Falei com Leonel e pedi desculpas também Tata.
12:21:21 Paulo  264637.pdf
12:46:42 Welter Prr  Tem outros aspectos que temos que considerar. A questão da competência da 13 Vara é bastante
complexa e delicada. As exceções discutem de forma pesada o que fica e o que sai da vara. Assim, por exemplo, os esquemas
dos outros doleiros (habib e tec) que foram julgados e ficaram e o esquema de contrabando de diamantes que saiu. Nos todos
sabemos as justificativas das decidoes e as compreendemos. O problema não e juridico. Tem uma parte da imprensa faz
confusão proposital e afirma que somos seletivos, indo só contra o pt, com a forte critica politica decorrente. No caso da
Mosack, neste momento, talvez seja melhor para o caso como um todo, ir tocando na FT, com a perspectiva de separar
judicialmente no futuro. Talvez a separação possa ser ate no STF, ja que tem gente com foro vai meio. Acho que a solução,
nesse momento, de um problema dessa natureza, não pode ser puramente operacional. E tem uns dois la da PRR4 que vao ficar
meio ociosos...
12:58:51 Athayde  264663.pdf
13:08:51  Lavará as mãos? Brasil 12.04.16 12:23 A prisão de Gim Argello e a doação milionária do ex-
senador a uma paróquia de Brasília obrigou alguns bispos a tratarem do assunto nesta manhã, em Aparecida, onde participam
da assembleia anual do episcopado. Um posicionamento da Igreja sobre o episódio deve ser conhecido nesta tarde. Ela lavará
as mãos diante da grave de acusação de utilizar-se de dinheiro de propina? Se sim, ficará claro de que lado está.
13:15:24 Deltan  Falei com Roberto. Tudo certo, mas vamos cuidar para chamá-los nas próximas, todos, please.
13:16:02  Fácil de passar mesmo. Por mim, chamamos mesmo quando eles não tiverem atuado na fase
específica
13:22:13  """
13:29:04  Kkk Temos que ver quarta, na reuniao, a capacidade operacional da PF, porque ficar com tudo e
não dar andamento pode ser igualmente prejudicial, ainda mais se descobrirmos depois de muito tempo gente da oposição ali.
E podemos dar um jeito de agregar análise externes sem nos comprometermos com declinação.
13:29:11 Paulo  264694.odt
13:29:30 Deltan  Preocupações pertinentes, Julio e Welter. Creio que conseguimos acomodar
13:36:33 Januario Paludo  Acho que o Roberto Leonel está organizando a equipe para analisar o caso MF. Minha sugestão,
como já disse para o Julio é que tudo seja compartilhado com a receita federal - pelo menos no casso mossack, por que eles
não tem problema de foro privilegiado. Se a pf ou nos ficarmos fazendo análise vai virar um Ping Pong. A cada vez que descobre
um foro privilegiado, para tudo e remete. Aí não dá.
13:40:23 Paulo  Pessoal, estamos pensando aqui em passar o Arthur para a Jerusa. Daí ele continuaria
despachando as NFs (com a Jerusa) e as cautelares (com o Januario à distância), e fica à disposição no mais para a Jerusa. Não
é um assessor inteiro, mas ao menos vamos equacionando para ninguém ficar sem apoio... O novo que chegará fica com a
Laura e Isabel. De acordo?
13:47:02 Roberson MPF  Com certeza!!
13:48:38 Julio Noronha  """
14:32:12 Paulo  parece que tem uma liminar para tirar o eugenio
14:32:26 Athayde  serio
14:32:56 Jerusa  http://www.imprensaviva.com/2016/04/nomeacao-de-eugenio-aragao-para-o.html?m=1
14:33:16 Paulo  http://www.imprensaviva.com/2016/04/nomeacao-de-eugenio-aragao-para-o.html?m=1
15:08:56  http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/lava-jato/gim-apresentou-dilma-a-padre-pop-da-
paroquia-da-propina/
15:11:30 Diogo  
15:15:42 Deltan  Roberto Leonel falou que analisam MF. Temos agora que obter concordância da PF na quarta
15:17:10 Athayde  julinho deve ter feito o folder...
15:17:14  diogo
15:17:20  hj vamos la no seu açai
15:17:25  mais tarde
15:22:31 Paulo  pessoal, sobre as oitivas do Pedro Correa, o Rodrigo Telles vem nos dias 25 a 28 de abril. então
pedi para fazerem portaria delegando para tocarmos as da pgr tb e parece que sai

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
01

:3
2



30/01/2021 Telegram Backup for

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/chat_72924018_p2.html 49/107

15:23:50 Welter Prr  Acho que e a melhor solução esta. Fica aqui por ora e não fica parado. Ainda mais que corre a
versão de que a Globo está envolvida, mandar embora pode dar vazão a muita lenda urbana de certos blog's de alma vazia e
bolso cheio
15:28:05 Deltan  """
15:28:30  Caros algum parlamentar foi cassado até agora por causa da LJ? Lembram de algo? Estou tentando
lembrar
15:29:35 Paulo  o vargas
15:30:03  o argolo deixaram o processo correr até acabar o mandato
16:54:54 Deltan  Caros, o novo servidor, Juliano, começará a trabalhar na FT dia 02/05, no grupo de Laura e Isabel.
Ele contatará Douglas para combinar para se apresentar no dia 2. Laura, sugiro ajustar com Douglas. Background: é técnico
que tem formação em direito e quando ficou sabendo que viria para FT quase infartou kkk (não comentem isso)... foi
tranquilizado, à base de remedinho tarja preta, e está vindo com a melhor das boas vontades. Paula teve ótima impressão dele
em conversa recente.
16:56:53 Laura Tessler  Ótimo, Deltan!!!!
17:31:42 Diogo  mulher do cunha gastou USD 525 mil entre 2013 e 2015 no cartão de crédito.
17:31:59 Athayde  pouquinho
17:32:04 Diogo  aos casados, nao deixem as esposas descobrir 8888
17:32:10 Athayde  kkkkk
17:32:13  BA nas bolsas
17:32:39 Julio Noronha  666
17:32:54 Laura Tessler  BA e alienação antecipada nas bolsas
17:50:28 Jerusa  Vou junto na BA Pegar so as q importam
17:50:41 Athayde  kkk
17:50:59 Laura Tessler  hahahaha....dá pra mandar uma laranja (Nathi por exemplo) para participar do leilão
17:51:11 Athayde  ela vai adorar.. rsts
17:51:43 Jerusa  Hehehe
17:52:18 Athayde  deve ter um monte que nunca foi usada. ta no armario com etiqueta
17:53:48 Laura Tessler  mas seria bacana falar que o acervo de bolsas compradas com dinheiro de corrupção seria
suficiente para comprar xxxxxxxxxxxx remédios/ custear xxxxx dias de internamento, etc
17:54:11 Diogo  em nove dias, ele próprio gastou USD 42.258,00
17:54:41 Athayde  devia estar rindo a toa na epoca.....
21:07:06 Deltan  Caros reunião com a PF foi para sexta. Pre agendada para 10h
21:15:24 Diogo  Ok
21:21:55 Julio Noronha  Ok
21:34:51 Jerusa  Sexta estarei em férias
21:48:57 Deltan  Confirmada reunião sexta 10h. Mudança a pedido da PF
21:49:37  NO MPF
21:54:55 Paulo  Robinho e Júlio, amanhã vcs contam sobre o Sérgio Machado. Vcs iriam os dois p o rio p reunião da
Tacla? Precisam ir os dois? Que tal ir um de vcs e um de nós?
22:03:09 Julio Noronha  Isso! Iríamos para a reunião do Tacla, mas tb acho uma boa só ir um com um de vcs
22:05:07 Athayde  http://m.oantagonista.com/posts/numa-manha-de-2009
22:11:31 Jerusa  %%%
22:25:48 Roberson MPF  Contamos sim e já definimos isso amanhã tb!
22:42:17 Athayde  http://www.oantagonista.com/posts/o-padre-apadrinhado-e-blindado
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06:57:22  http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/04/nossa-opiniao-lava-jato-tem-de-ir-ate-o-fim.html
10:37:52  http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/2016/04/13/rio-muda-parque-olimpico-para-favorecer-
odebrecht-e-parceiros.htm
12:12:31 Paulo  Quem.for almoça, desça! Já tô aqui embaixo com athayde
12:12:55  Cinco minutos. Feijoada no Arrumadinho.
12:15:01 Paulo  Putz temos oitiva 13
12:15:14 Deltan  http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/04/1760297-a-recuperacao-do-brasil.shtml
12:30:49 Diogo  transcrevendo
12:30:50  Opinião JOEL MOTLEY A recuperação do Brasil Compartilhar via Facebook Compartilhar via Twitter
Compartilhar via GooglePlus Compartilhar Linkedin 13/04/2016 02h00 Em 1974, ano de minha primeira visita ao Brasil, o país
era governado por uma ditadura militar. Foi também neste ano que o escândalo de Watergate tomou conta do governo e da
política dos EUA. A maioria dos americanos passou boa parte de 1974 assistindo às audiências televisionadas da investigação
feita pelo Congresso e acompanhando as manchetes de sucessivas revelações chocantes, de crimes cometidos pelo então
presidente Richard Nixon e seus capangas. Os crimes de Nixon começaram com um assalto à sede do oposicionista Partido
Democrata, no complexo Watergate (Washington), seguido por mais delitos para ocultar o envolvimento do presidente. A
descoberta de que um chefe do Executivo Federal sancionava um crime para vencer uma eleição nos fascinou e traumatizou. A
possibilidade de um presidente criminalizar o processo político colocava o Estado de Direito em risco. Todo o mundo entendia
isso. O assalto em Watergate aconteceu em 17 de junho de 1972. O Congresso começou a investigar o incidente em 1973, e
em outubro daquele ano o secretário da Justiça nomeou Archibald Cox (um de nossos advogados mais destacados) como
promotor especial. Quando Cox exigiu ouvir as gravações de áudio secretas do gabinete presidencial, Nixon sentiu-se
encurralado pela Justiça e o demitiu. A demissão de um homem da estatura e integridade de Cox colocou a bola do
impeachment em movimento, e Nixon renunciou em agosto de 1974, antes de o processo de impeachment ser concluído. O
resultado provável do processo, o afastamento de um presidente americano em exercício, era evidente a todos, até para Nixon.
Tantos anos depois, creio que o Brasil também irá sobreviver aos seus escândalos atuais, e o Estado de Direito sairá fortalecido
por isso. Felizmente o Brasil possui um Judiciário e promotores fortes - incluindo o procurador-geral da República, Rodrigo
Janot, e seus subordinados- que poderão conduzir esse processo até o fim. Países que não contam com promotores dessa
categoria são condenados a viver sob governos corruptos. O momento é propício para promotores e juízes investigarem todas
as denúncias de corrupção, independentemente dos partidos políticos dos suspeitos. Milhões de manifestantes indignados nas
ruas do Brasil dão a impressão de uma revolução política. Mas não se trata de uma revolução, e sim de uma luta pela
conservação da democracia. Com tantos parlamentares brasileiros comprometidos com a corrupção, os procedimentos do
impeachment serão difíceis. A base factual para o impedimento da presidente ainda não está clara. Os promotores brasileiros
que combatem a corrupção podem vir a tropeçar no caminho que têm pela frente, mas até agora demonstram determinação
forte o suficiente para levar a tarefa a cabo. Ainda é cedo para prever o fim da história, mas os fatos já revelados são
suficientes para motivar uma mudança de hábitos no país. Trazer à tona a corrupção governamental profunda e ampla e
condenar os responsáveis por ela pode ser um processo profundamente doloroso. Isso dito, o futuro do Brasil ainda é positivo, e
dias melhores estão logo do outro lado desta crise. JOEL MOTLEY, é copresidente do conselho da ONG Human Rights Watc
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12:30:53  belo artigo
12:35:49 Roberson MPF  Caros, Bruno pergunta se há algum problema levantar o sigilo da íntegra dos autos do aditamento,
incluindo os processos 501043756.2016.4.04.7000, 5055607-85.2015.4.04.7000, 5048967-66.2015.4.04.7000 e 5006617-
29.2016.4.04.7000). Alguém se opõe?
13:29:25 Julio Noronha  As infos sobre esses autos são:
13:29:31  501043756.2016.4.04.7000: apreensão das mensagens que se encontravam nos servidores do
Instituto - autos já estão sem sigilo. PF não juntou o que foi espelhado 5055607-85.2015.4.04.7000: quebra fiscal do Instituto -
sigilo nível 2. Alguns interessados habilitados, como Clara Ant, Fernando Bittar, Jonas e Paulo Okamoto. Não juntamos o
resultado. 5048967-66.2015.4.04.7000: quebra fiscal, bancária, telefônica e telemática do Bumlai, Fernando Schain e
relacionados. Sigilo nível 1, de forma que os investigados devem ter acesso. Última manifestação é de ontem, juntando parte
do resultado e informando que a OI ainda não mandou os dados. - segundo o Victor, pode levantar o sigilo, já que está apenas
em segredo de justiça 5006617-29.2016.404.700 - BA LILS e relacionados - já está sem sigilo nenhum. Última decisão do Moro
remeteu para o STF
13:40:19 Andrey B Mendonça
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=9B6803215703F8BB924E32CB0278DD6E.proposicoe
codteor=1450141&filename=REL+1/2016+CPIFUNDO+%3D%3E+RCP+15/2015
13:40:26  Relatorio final fundos de pensao
13:40:36  Fala da oas bancoop
16:26:25  
16:26:42  Cuideado que acabamos enforcados também....rs..
18:26:25 Deltan  Caros, como está a necessidade da reunião de amanhã, considerando que tivemos reunião na
segunda? De qq modo, precisamos reunir pontos para a reunião coma PF na sexta cedo. Eu gostaria de conversar coisas
rápidas, mas dá pra ser de tarde. Temos que nos atualizar sobre os acordos também... Que tal fazermos lá por 17h?
18:27:28 Paulo  Precisa definir UTC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18:29:13 Deltan  Kkk pode ser 17h?
18:30:21  Se puder e fizer sol, fico com os filhos de manhã e de repente levo até na piscina, e depois fico na
FT de noite pra não dar problema no ponto
19:08:56 Athayde  http://blogs.correiobraziliense.com.br/denise/gim-quer-falar/
20:18:28 Deltan  Fala que escuto kkk
20:21:45 Jerusa  Chama o padre q o Gim quer confessar os pecados!
20:46:15 Athayde  Kkk
21:43:51 Welter Prr  http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/04/1760430-brasil-precisa-de-mais-2-refinarias-
para-ser-autossuficiente-diz-anp.shtml
21:45:26  Esse povo parece que não tem vergonha
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08:55:39 Isabel Grobba  Definitivamente não!
10:05:32 Orlando SP  É feriado hj!!! Ninguém na FT??? É só o gato sair q os ratos fazem a festa!!!!
10:06:06  Que absurdo!!!
10:08:38 Jerusa  &&&&
10:08:49  To de ferias mas chegando
10:12:03 Laura Tessler  hahhahhahah. Eu vou trabalhar em casa pela manhã. Apareço aí de tarde
10:29:46 Diogo  laura... esta convivência com o orlandinho nao ta te fazendo bem.. daqui a pouco vc ta vindo uma
vez por semana, igual a ele 88
10:30:02 Laura Tessler  hahahahah
10:33:37  Imitando o Deltan, segue a prova
10:33:56  
10:42:15 Roberson MPF  MOSSACK FONSECA: "A Procuradoria-Geral do Panamá fez na terça-feira (12) uma operação de
busca e apreensão no escritório de advocacia Mossack Fonseca para tentar encontrar indícios que comprovem a acusação de
que a empresa encobre ou promove atividades ilícitas". Dezenas de policiais vasculharam o escritório na Cidade do Panamá
entre a tarde de terça e a madrugada de quarta (13). Os cerca de 50 funcionários deixaram o local à noite, sem falar com a
imprensa."
10:42:51 Paulo  Vlad está fazendo um MLAT para o Panamá nesse caso.
10:43:01 Roberson MPF  Otimo
10:43:34  Mas só acredito que obteremos algo util deles vendo
12:14:06 Paulo  266126.pdf
12:14:34  Pessoal, nota técnica da 5ª CCR sobre o tráfico de influência, feita a pedido do Anselmo da PRDF.
Muito bom porque aborda as dificuldades com a "venda de fumaça", concluindo que ocorre crime se a influência é real ou
suposta.
12:15:17  Andrey, o que acha??
13:30:23 Athayde  To fufido
13:30:24  A pregação nos tempos da Lava Jato. Padre Moacir diz em missa de cura desta quarta que não vai
deixar as ações de satanás afetarem a fé dos cristãos http://www.metropoles.com/distrito-federal/politica-df/apos-ser-citado-
na-lava-jato-padre-moacir-celebra-missa-em-taguatinga
13:36:10 Diogo  galvão, esta discussão do trafico de influencia é interessante
13:36:21  isso pq prevalece na doutrina que trafico de influencia é venda de fumaça
13:36:36  se há influencia, e o agente público tb recebe é corrupção
13:36:51  se há influencia sem ciencia do agente público seria lobby atípico
13:37:03  isto segundo entendiemento majoritário
14:31:45 Deltan  Caros precisamos de operações consistentes pós-impeachment, porque se não tivermos parecerá
que o objetivo era impeachment
14:34:12 Roberson MPF  Estamos com uma já engatilhada
14:35:52 Deltan  A do tesoura? Seria bom se fiséssemos a do Genu antes e a do tesoura um tempo depois. Temos
que pensar para não criar equivocadamente uma imagem de atuação partidária em razão da atuação - ou ausência dela - pós
impeachment
14:36:06  Vamos conversar isso oom a PF amanhã
14:37:04 Januario Paludo  Temos da da Dilma, Lils, JW, etc, etc. Tudo vai para Curitiba....
14:37:33  hehe
14:37:36 Deltan  kkkk
14:45:23 Welter Prr  Nenhuma que pareça perseguição. rssssssss
15:19:36 Deltan  Deltan Dallagnol, [14.04.16 15:18] Caros, falei com Pelella sobre vários assuntos: a) questão do
Genú - Diogo, ele vai dar um retorno quanto à questão do compartilhamento; b) diligências simples do caso 9 - avaliará
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designação - disse que podemos fazer sistema de relatar antes ou submeter o que faremos, para atuarmos de modo
coordenado; c) Welter abril e maio - falará hoje com Lauro 17h; d) representação contra Moro por Teori - acha provável, mas
falará com Márcio; e) Paulo ajustou com ele designação para oitivas do pedro Correa; f) estratégia de comunicação - falei com
ele, inclusive sobre site, mas precisarei falar novamente em função de uma super oportunidade que apareceu. É uma
preocupação do PGR hoje também; g) EUA vs. Petrobras (atualização apenas).
15:23:08 Roberson MPF  Em relalçao ao "B" ele deu previsão? Temos mandado minutas para o pessoal, mas ainda não
obtivemos retorno
15:40:22 Deltan  Minutas de q? Diligências? Vou ligar pra ele mais tarde
15:40:38  Em que termos? Para pedir ao STF?
16:07:47 Diogo  compartilhamento e cisão do genu foi deferido em dezembro de 2015
16:07:56  MAS até hj nao foi enviado
16:08:02  segundo a DPF está no STFD
16:08:20  mandei msg no grupo e ng respondeu BBB
16:15:11 Welter Prr  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1760900-stf-convoca-sessao-extra-para-julgar-
acoes-que-tentam-barrar-impeachment.shtml
16:15:32  O Fachin não vai entrar nessa dividida sozinho. Faz bem ele
16:57:56 Paulo  Elogio do Luiz Francisco! Há algumas restrições que tenho, mas que nunca externei, em respeito
aos colegas rs e não vou fazer crítica aos colegas aqui. Então, aqui vai meu elogio: o ponto lindo que vejo é que combatem
gente do grande capital, como os donos da Odebrecht, da Almeida e outras empreiteiras do mal. Combatem o grande capital, a
MEGA CRIMINALIDADE. GRAÇAS A Deus, deixam de lado os famélicos. E a prisão de Delcídio foi ótima, tal como a descoberta
das contas de Cunha no exterior e provas da corrupção destes caras. Ressalvo que eu acho que Lula é inocente e correto. Mas
não vou entrar neste ponto na rede, pois é uma investigação dos colegas e eles é que têm os autos. O mais lindo é que
enfrentam gente do grande capital, que é neoliberal, em sua formação, e nisso eu os aplaudo, de coração. as. Luiz
17:16:51 Jerusa  http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/04/coordenador-da-lava-jato-corrupcao-e-forma-
de-fechar-negocios-no-brasil.html
17:38:54  O Deltan foi impichado e eu, vice, virei coordenador.
17:59:41 Deltan  Qual o meu crime? Ser bonito?
17:59:44  Golpe
18:01:22  Pedi pra Pelella e também pra SB e CArol... de algum jeito sai
18:05:22 Diogo  cf golpista
19:26:01 Deltan  Caros, há inúmeros convites para palestras. Estou declinando quase todos e indicando colegas do
local. Se alguém quiser pinçar convites, basta acessar a planilha, salva no seguinte endereço: L:\CRIME\Deltan\FT-Lava
Jato\_SEC\_Mairia O arquivo é "convites palestras 10 medidas" Na última coluna à direita, coloca a providência adotada. Os
convites em aberto estão em AMARELO. Há convites sem data definida. Ou seja, caso queiram viajar para outra cidade por
qualquer razão e queiram ir na faixa, vejam sempre se não há palestra em aberto para a cidade de destino, caso em que basta
aceitar e pedir para pagarem passagens e estadia.
19:26:46  Pra facilitar, estou colocando aqui a planilha. Qualquer dúvida, falem comigo. Há outras 2 planilhas
que Maíria fez, uma para CF e uma para Robinho, mas imagino que sejaam convites específicos e direcionados.
19:26:50  266681.ods
19:49:02  Caros, a Sonia Bridi fará outra matéria neste domingo. Desta vez, a pauta foi recebida e inclui
como a Lava Jato contribuiu para criar o cenário que resultou no impeachment. Pauta ruim. Temos 3 opções: a) não participar,
para não nos vincularmos com uma imagem à matéria; b) participar com imagem, falando que atuação é apartidária; c)
participar com um texto, que ela lerá. Prefiro, assim como a ASCOM, a terceira opção. Caso concordem, já minutamos um
texto, que submeto para avaliação e aprimoramento. Não podemos aumentar, mas podemos mudar e diminuir.
19:49:13  "Em dois anos, a operação Lava Jato conseguiu recuperar quase três bilhões de reais que haviam
sido desviados pela corrupção. Esse e outros resultados expressivos foram obtidos a partir de um trabalho minucioso e técnico
de várias Instituições, sem qualquer viés político. Corrupção não é “prerrogativa” de um governo ou partido, sequer tem
nacionalidade, como mostram os chamados “Panamá Papers”. Independentemente de que partido esteja no governo,
esperamos que haja um compromisso público, do Executivo e do Parlamento, com o aprimoramento do combate à corrupção
por meio de reformas nos sistemas político e de justiça criminal, com a aprovação das 10 medidas contra a corrupção que já
foram entregues pela sociedade ao Congresso Nacional com mais de 2 milhões de assinaturas. Porém, mesmo com uma
legislação ainda deficiente, a Força Tarefa do caso Lava Jato reafirma seu compromisso de continuar as investigações de forma
apartidária, independente do cenário político. Não investigamos pessoas. Investigamos fatos e iremos até onde esses fatos nos
levarem."
19:49:22  Digam o que acham por favor
20:12:39 Roberson MPF  Pessoal, querem uma ótima notícia?
20:13:15  Acabamos de receber os documentos bancários do Antigua Overseas Bank (Antígua e Barbuda)
relativos às contas bancárias n° 14465, em nome de Klienfield Services Ltda, e n° 15476, em nome de Trident Inter Trading
Ltd. Tem muuuuuita coisa boa. Milhares de transações.
20:13:51  Julio, Orlando, Laura e Diogo, vamos mandar planilhar isso na SPEA Bsb?
20:14:17 Laura Tessler  Massa!!!
20:15:12 Roberson MPF  Teaser 
20:15:13 Laura Tessler  Grava na rede tb?
20:15:38 Roberson MPF  Aham. Tá gravado no: L:\CRIME\Deltan\FT-ac restrito\COOPIN\FTLJ 23-2015 - Cooperação - Ativo
- PRC rastrear contas - Antígua e Barbuda\10 - Ofício nº 1711.2016 - DOCUMENTAÇÃO
20:16:51 Julio Noronha  Concordo com a opção por texto e gostei do texto
20:17:14  Boooua!
20:18:01  Os docs. tb revelam empresas com o mesmo endereço da Mossack. Do cruzamento de dados com
o que temos da 22 fase tb pode sair coisa boa
20:18:03 Athayde  ****
20:18:49 Roberson MPF  Também achei muito bom!!
20:20:09 Andrey B Mendonça Vou ler Garoto! Desculpe, estes ultimos tres dias foram intensos
20:21:01 Laura Tessler  Tb voto no texto. Gostei!
20:22:25 Andrey B Mendonça Massa!! ****
20:23:35 Athayde  Alguém na FT?
20:58:52 Deltan  sijm
20:59:22  diga
20:59:34  Caros lembrem todos que amanhnã temos reunião com a PF aqui, pela manhã
22:53:31  Caros, convite bacana para palestra no Chile. Quem se interessa? Já concordaram em ir outro de
nós: Let me begin by introducing myself. My name is Eduardo Engel, I headed Chile's Anticorruption Commission in 2015 and
have continued playing a role supporting the reform agenda that resulted from our report, as President of the think tank
Espacio Publico. We have had some success stories and face many challenges as well. [By the way, my main job is as professor
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of Economics at the University of Chile, I returned to Chile in 2012 after spending a decade as professor at Yale.] I write to
invite you to be a panelist and presenter at a conference that will examine the experience of various countries with corruption
scandals. What's the reaction of civil society? Of the judiciary? Of congress? When do these scandals lead to reforms, when not.
I would like that you talk about the Brazilian experience, also that you participare in a panel comparing experiences from
various countries. Jose Ugaz, current president of Transparency International, will talk about the Peruvian experience, Fernando
Jiménez-Sánchez about the Spanish experience and I will talk about the Chilean experience. Someone from Mexico and/or
Guatemala will be joining us as well. And Robert Klitgaard will give a keynote address. The conference will take place in
Santiago on May 30th. We would pay your travel and hotel expenses. I very much hope you can join us. Best regards, Eduardo
Engel
23:02:03  Segue outro convite, agora para Washington... este teria que ser em inglês. Peço que quem tem
interesse se manifeste. Ambos os eventos parecem bacanas. O do Chile oferecerá oportunidade de contato com pessoas
proeminentes na luta contra corrupção. O dos EUA pode projetar maior visibilidade à LJ e Paulo se convenceu, em viagem
prévia, da importância de ocuparmos espaços fora. Precisaria colher mais detalhes sobre o evento abaixo e ver para outro ir, o
que creio que será tranquilo, mas só faz sentido fazer isso se houver interessado: Dear Deltan As you may know, the IBA
Annual Conference is held each year. This year, it is being held in Washington DC between 18 to 23 September 2016. We expect
they will be over 6,000 lawyers from across the world attending. In addition, we have leading officials from the US Government,
including Department Secretaries, speaking throughout the conference. As Co-Chair of the Anti-Corruption Committee, we have
over a dozen sessions where anti-corruption issues are taking centre stage. One session in particular is being co-hosted by our
Committee and the Latin American Regional Forum. The Forum covers members from across Latin America and is dedicated to
focusing on topics of regional interest. The co-chairs of our conference session are the following: · Ms Carolina Zang of Zang,
Bergel & Viñes Abogados in Argentina · Mr Maximilian D’Auro of Estudio Beccar Varela in Argentina · Ms Saskia Zandiah of Miller
& Chevalier in Washington DC We would be delighted if you would agree to be one of the keynote speakers and panellists for
this joint session. Our joint session is scheduled for Monday 19 September 2016 between 1430 and 1730. The session is going
to look at domestic corruption issues in the first half and then focus on the impact of foreign laws and developments on Latin
America in the second half. We thing you would make a great keynote speaker (and panellist) for the first session. Perhaps you
might update your proposed Paris presentation on “Prosecuting challenges for politics, business and corruption in Brazil” as I
have no doubt the international audience in Washington will be very keen to hear about these developments. In Washington,
our joint session is described below. Crime and punishment? How foreign and local corruption laws and their enforcement are
impacting the business environment and legal profession in Latin America Presented by the Latin American Regional Forum
Corruption reduces efficiency and increases inequality and it is estimated that it accounts for more than five per cent of the
global GDP. Corruption and bribery has been entangled in Latin American history for centuries; however, the response by
societies and institutions has changed. An example of this is the proliferation of laws, trials, investigations, demonstrations and
convictions relating to corruption. Globalisation has also arrived to the anti-corruption fight. Latin American companies and law
firms are exposing themselves to global rules such as the FCPA and the UK Bribery Act. While the business sector is becoming
more and more involved in the fight against corruption, governments and judges have shown a different approach throughout
Latin America. Acts that were accepted years ago are now becoming both socially and legally punishable. Better corporate
governance rules and compliance programmes have been the response from companies and such a response shows that
corruption is definitely impacting the business environment, as well as the practice of law. Companies now have risk control
management and compliance officers. Law firms now have compliance partners and offer compliance programmes and
corporate governance advice to clients. The purpose of this session is to conduct an analysis of the changes in the business
environment and in the legal profession as a result of the fight against corruption. If you are able to attend as our guest, would
you please let us know as soon as possible.
23:02:03  If you are, we will apply to the IBA to cover your return economy travel between your home and
Washington DC and up to 3 nights’ accommodation. The IBA, as you will know from our Paris conference, does not cover meals,
taxi fares or other incidental expenses. It will be up to you to book your travel and accommodation and subject to approval by
the IBA, you will be reimbursed an agreed amount after the conference upon presentation of receipts. I look forward to hearing
from you as soon as you can Otherwise, I look forward to meeting you in Paris in June.
23:05:42 Paulo  Dois bons eventos, habilitem-se!
23:06:11 Athayde  Massa mesmo
23:09:37 Jerusa  Show!
23:18:34 Diogo  Massa rob
23:18:44  Da pra avançar no faria
23:18:48  Walter faria
23:24:27 Roberson MPF  ��

15 APR 16

09:00:46 Diogo  Bom dia queridos! Chego 10:30. Pego a reunião em andamento
09:22:13 Isabel Grobba  Também eu! Os pontos a serem acentuados são esses mesmos!
09:38:48 Orlando SP  Pessoal, tb chego mais tarde. Tenho médico. Pego a reunião em andamento. Abcs
09:55:42 Laura Tessler  Chegando
11:59:38 Julio Noronha  Eu, CF, PG e Athayde já saímos
13:26:49 Paulo  https://www.youtube.com/watch?v=r8PPYv83wtY&feature=youtu.be
13:29:11 Deltan  Caros, pauta de hoje com trennch:
13:29:12  14:00 às 14:30: Laudo sobre os computadores utilizados por Sérgio Machado 14:30 às 15:30:
Achados / informações diversas (e.g., Mossack, Pituba/Petros, E&P, outros) 15:30 às 16:00: doj
13:29:51  Seria bom quem pudesse estar na entre 14.30 e 15.30 ir, em razão das infos gerais
13:33:57  Orlando e demais colegas, seguem notas soltas sobre tópicos abordados na reunião com PF, caso
alguém queira se inteirar de algo específico, ligando para alguém que esteve na reunião:
13:33:58  -REUNIÃO COM PF: -MJ - Sem interferências até agora. -Mossak Fonseca e panama papers - houve
acordo para a RF analisar - houve apagamento de dados no dia enquanto dados estavam sendo baixados - PF analisará a
realização de auto de constatação para indicar isso, e juntada em autos públicos. PENDENTE -BA com promotores e outros
ruídos - conversado, ok. -RF - fases - participação na BA e na coletiva - Ok, conciliável em relação ao núcleo duro do ESPEI, de
resto teria que ser analisado por riscos de vazamento e de discordâncias na equipe quanto ao que apreender. -viagens ao
exterior - atualizado -acordos - agenda Google - agenda específica para isso. PENDENTE -pessoa de dentro da empresa
telefônica - PF vai verificar; PENDENTE -cronograma de operações: -próxima fase João Genú - ele e empresas recebiam muito
em espécie ; -empresa Credencial (Isolux - Eike); -Queiroz Galvão -op Paulo Ferreira - Novo Cenpes - logo após Impeachment;
-Odebrecht - desdobramentos, como da conta Klinfield e Trident; -Petros -Transpetro -Carioca - trará propinas para PEPs,
mesada para Pedro Álvares, com cartel no PAC das favelas. Depende de nexo com Lava Jato. -Possibiliade de Belo Monte... -
Novo DPF - Duilio
14:25:50  Caros André Bittar mencionado por Fernando Moura teria sido mencionado também no caso do
dossiê dos aloprados. Alguém está por dentro disso?
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14:38:01 Laura Tessler  Pessoal, eu e a Isabel estamos colocando à disposição 2 estagiários para quem precisar. Os
estagiários são a Shayene e o Giocondo, que, pelo que nos falaram (eu não sabia até pouco tempo atrás) que estariam conosco.
Não sei se são bons ou não, pois não passei nenhuma tarefa a nenhum deles
16:42:08 Paulo  http://veja.abril.com.br/noticia/entretenimento/netflix-confirma-producao-de-serie-baseada-na-
lava-jato
17:41:14  pessoal, lembrem-se segunda, 10h30, reunião com a CGU sobre acordos de leniência - todos os
que estão em andamento
17:41:58  quem tiver interesse nos acordos em andamento, bom participar
17:56:15 Deltan  Caros, IMPORTANTÍSSIMO, embora me desculpe para quem achar óbvio: 1) sugiro não
acompanharem a votação do impeachment em bares ou qq local público, porque isso pode gerar desgaste, ainda mais se as
pessoas ao redor estiverem comemorando. Se alguém quiser fazer diferente, por favor fale comigo e me dê a chance de
demovê-lo rs. 2) a imprensa tentará ligar para todos com quem tiverem contato para saber como passamos o dia, onde vimos,
se comemoramos etc. Já falaram ao Rubens que nos ligarão domingo á noite. Sugestão é não atendermos. Rubens tem 2 aspas
nossas para citar, em que dizemos que nada muda. Se alguém quiser enviar aspas sobre o assunto, envie-me e
encaminharemos também via ascom, mas minha sugestão é não falarmos diretamente sobre isso e por via oral, pelo risco de
distorções.
17:57:31 Jerusa   
17:57:46  267413.JPG
17:57:56  Sorry Grupo errado !
18:14:27 Orlando SP  Inchi... Ouvi Diogo reservando bufet ara comemorar
18:18:44 Deltan  O post do 2,4 mi estava errado
18:41:21 Diogo  po orlandinho
19:07:05 Isabel Grobba  Sim! Ok! Certíssimo!
19:08:20  Estarei aí!
19:39:18 Athayde  CNO também "doou" para Paroquia
19:39:20  Pain
19:40:14 Roberson MPF  Pois é! Animal!!
19:40:29  Kantovicz!
19:42:36  Tata, que tal pedir uma PP ou PT desse cara? Ele vai por essa e ajuda naquela
19:42:52  Vai dizer td da CNO no sítio
19:43:06 Athayde  ���
20:13:23 Welter Prr  Ih! Não sei se consigo cancelar o bufet, o chopp, a banda de pagode e as dançarinas!
20:27:27 Athayde  Tb Marquei um churras aqui no predio, chamei os vizinhos e aluguei um telao!!!
20:28:42 Julio Noronha  Só não faça a estreia da choppeira! "
20:28:52 Athayde  Jkkkkk
20:55:50  ROXO confirmou q PORQUINHO deu a ele 200 mil euros em especie para ser entregue a GIM
ARGELLO
23:04:38 Deltan  De graça??
23:05:05  Vc deixou apertou ele até ele ficar roxinho e falar?
23:05:18 Athayde  Kkkk de graca
23:07:04 Deltan  Roberto Leonel se equivocou parece
23:07:22  Desconfirmou... Parece que confundiu materiais
23:09:25  Laura e Orlando, falei com SB e topou fazermos acordo assinando todos desde logo nos casos
Migliaccio, Zwi e Meinl, com decisão posterior, na hora da homologação,, quanto ao juízo . Só Zwi não tá com ele, mas com
Silvio, então pediu para colocar lá no grupo com jeito e ele fala com Silvio, mas achou tranquilo. Vamos avançar então
23:12:36  Caros, Problemas Com BSB diminuíram 95% depois da criação dos grupos para os acordos.
Caprichem na colocação das informações nos grupos para prosseguirmos bem please
23:13:44  Deltan, pedimos ao STF a cautelar q tem os DOCs do Genu. Se lá tiver realmente a decisão de
compartilhamento, vamos sacanea-los e mandamos p vcs

16 APR 16

00:36:29  http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/04/grupo-finge-ser-da-pf-e-faz-arrastao-em-predio-
de-preso-na-lava-jato.html
08:21:49 Orlando SP  Não entendi!
08:22:29 Laura Tessler  Ótimo!
09:13:59 Athayde  Recebi de um amigo: Tenho dois alunos que são deputados federais hj Falaram que está tendo
compra de voto com dinheiro vivo Golden Tulip
09:38:53 Roberson MPF  Muitas pessoas tão falando isso
09:41:47  A PGR devia mandar a PF lá para verificar. Flagrante não precisa de ordem judicial.
09:45:51 Roberson MPF  O duro e dar o bote certeiro. Eles devem estar fazendo isso nos quartos. O negócio seria ver o
trânsito de malas de rodinha
10:57:37 Andrey B Mendonça Ouvi dizer q tinham desligado as cameras do hotel
11:25:01  Por isso o Moro é corajoso.
11:25:06  Os demais, sob o argumento de que não se deve influenciar no processo de impeachment,
preferem a omissão. Não percebem que isto também é tomar partido. E contra o povo, que sempre deve saber o que acontece.
11:44:12 Athayde  Pessoal, alguem anima de combinar alguma coisa hj noite?
13:54:07 Roberson MPF  Eu e Amanda animamos
13:54:40  Com relação as propinas do Golden, será que não valeria passar a info para uns repórteres?
14:07:02 Welter Prr  Tambem acho una boa passar p imprensa. A Pf teria que abordar quem sai de mala de um hotel.
Se for boato ou contra-informação, desmoraliza
14:09:15 Diogo  Quase impossível fazer prova
14:16:57 Athayde  �
14:29:18 Diogo  Vai ter uma festa na casa do meu amigo juiz
14:29:21  Querem ir?
14:55:14 Athayde  Diogo, essa parada é pra solteiro?
15:02:01 Diogo  Casais ### alguns solteiros tb
15:02:06  Super legal
15:29:23  http://www.cartacapital.com.br/blogs/direto-de-sao-paulo/meire-poza-pivo-de-provas-ilegais-na-
lava-jato
15:30:00  Meu irmão disse q a meire tentou vender essas super "informações"
15:40:38  Esse é o fruto de nossa leniência com a Meire.
15:54:21 Diogo  Queridos, minha super festa mudou de dia e local
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15:54:31  Será dia 24/6 no curitibano
15:58:25 Jerusa  A fantasia?
16:08:51  Vai debutar?
16:17:10 Deltan  http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/04/11/lider-em-pesquisa-lula-ja-
fala-em-eleicoes-gerais.htm?cmpid=tw-uolnot
17:35:01 Orlando SP  Viram a carta capital? Não vi ainda, mas fizeram acusações contra a pf.
17:35:07  Disseram-me
17:37:17 Diogo  Tá em cima a notícia
20:58:05 Roberson MPF  Caros, vendo o JN agora apareceu o depoimento do pessoal da AG no Rj. Eles disseram de
influencia do LILS para conseguir contrato na venezuela. E posteriomente (eles afirma que LULA não pediu isso), Vaccari o
procurou para pedir 1% do valor do financiamento brasileiro de propina.
20:59:27  Acho que devemos investir mais tempo com o pessoal da AG para ganhar terreno. Boas op. podem
advir dos depoimentos desse pessoal. Se não o fizermos, farão por nos
20:59:48 Paulo  Falei isso aqui Robinho. Passei os depoimentos p vcs no dia rs
20:59:50 Julio Noronha  Concordo!!!
21:00:28 Paulo  Marcamos reunião terça para dar uma cobrada nos advs, pq os depoimentos estão cheios de furos
21:00:41 Athayde  Tao mesmo
21:03:18 Roberson MPF  Não lembrava PG, foi mal.
21:04:22 Paulo  P vcs verem como não sou eu o vazador rs
21:04:56 Roberson MPF  Mais é bem importante ficar em cima dos advs msm. Os termos da AG que são de nossa atribuição
já baixaram formalmente?
21:07:46 Paulo  Nada
21:07:55  Mas foi homologado há uma semana
21:08:12  Se vcs tiverem pontos a levantar, a gente já fala terça!
21:09:14 Roberson MPF  PG, por acaso vc não tem o arquivo com os termos consolidados aí para darmos uma olhada?
21:14:41 Paulo  Ta tudo na pasta, mas não tá consolidado
21:14:48  Foi colhido por várias pessoas diferentes
21:15:08  E são 11 colaboradores
21:15:20  Vou pedir p um estagiário ter esse trabalho rs
21:17:42 Roberson MPF  Boa PG!
21:17:50  Viram essa? http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/governo-faz-diario-oficial-extra-para-
nomear-cargos-em-18-ministerios-8d20fq751j64ozgvbtw1lick7?utm_source=facebook&utm_medium=midia-
social&utm_campaign=midia-social
21:30:35  http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/oposicao-pede-busca-e-apreensao-em-hotel-em-
que-lula-esta-hospedado-4ve8r28zed27tdfpvesge9mon

17 APR 16

11:04:44 Deltan  "Meu amigo, se o Gim Argello for realmente delatar, queria fazer uma sugestão/pedido: incluir com
detalhes e provas os ministros do TCU. Certamente Vital do Rego teve papel importante na CPI da Petrobras para ela não dar
em nada, mas suspeito que eles dois tinham articulações importantes no TCU (Cedraz, Nardes e Carreiro, com a participação de
Tiago Cedraz e/ou Carlos Juliano Nardes). Precisamos limpar o TCU. O papel do TCU é importante demais para que ele fique
infiltrado por bandidos. Lembro que Nardes apoiava a ida de Gim Argello para o TCU e só mudou de lado aos 45 do segundo
tempo. Se a delação do Gim jogasse luz sobre o TCU também seria muito bom para o país. Alias, isso vale não só para o Gim,
qualquer delação ainda não finalizada (OAS e Odebrecht)."
11:27:19 Athayde  ���
11:27:38  Na ODE nos pedimos TCU tb
13:27:11 Deltan  Sonia Bridi:
13:27:13  Bom dia. A boa notícia do dia: senador Ricardo Ferraço acaba de me ligar. Retirou da pauta a
pl233-2015 do inquérito civil público. Disse que depois da matéria entendeu que havia falhas. Vai recomeçar, ouvindo o MP.
13:31:51  MANIFESTO DA ORDEM DOS PASTORES BATISTAS DO BRASIL - SANTOS 2016 “Quando os crimes
não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal.” Ecl. 8:11 NVI Os Pastores batistas
brasileiros filiados à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, reunidos na cidade de Santos-SP, em sua assembleia anual,
entendendo que seu papel é conscientizar seus liderados nas inúmeras Igrejas espalhadas pelo País, vem a público manifestar
seus pensamentos, sentimentos e compromissos, referente à atual conjuntura ética brasileira, sendo eles: 1. A natureza
contraproducente das práticas aéticas, se manifesta e se prolifera de maneira muito diversa e comprometedora, sendo
prejudicial à formação do senso de moralidade e de justiça do povo brasileiro; 2. Repudiamos toda e qualquer forma de abuso
de poder, que permita que a generalização da corrupção e seus escrúpulos éticos, tornem-se raros no seio da sociedade e
tomem conta dos vários segmentos sociais e do inconsciente coletivo da sociedade brasileira, destacando-se que neste contexto
a corrupção se aplica ao depositário da confiança e ao que instiga ou aceita a fraude; 3. As Dez Medidas de Combate a
Corrupção, apresentadas recentemente ao Congresso pela sociedade civil organizada, visam atuar nas ausências e nos excessos
de leis, sendo apenas o primeiro e um dos mais importantes passos, diante da emergencialidade da necessidade de reformas;
4. Manifestamos publicamente nossa indignação com a dimensão da corrupção que sangra nosso país, sem apego nenhum ao
ser humano, cujos direitos devem ser plenamente preservados. Opomo-nos firmemente às práticas corruptas e às nefastas
consequências que as mesmas geram sobre a sociedade, inclusive em seus serviços essenciais como educação, saúde e
segurança; 5. Repudiamos toda tolerância existente ao crime institucionalizado, que adquiriu contornos marcantes, diferenciado
do crime organizado convencional, merecendo urgente atenção não apenas das autoridades policiais mas do Ministério Público e
do Judiciário Brasileiro, sobretudo, da imprensa e da sociedade, bem como, de cada cidadão brasileiro, pois sua sedimentação
tem a capacidade de minar as possibilidades de desenvolvimento nacional; esse novo flagelo utiliza-se da plataforma oficial dos
três poderes constituídos; 6. Entendemos ainda que, com o descortinamento da corrupção de forma jamais vista, está se
abrindo uma janela de oportunidade histórica, para que as mudanças necessárias e significativas possam ser promovidas; 7.
Conclamamos a todos, as entidades, a sociedade civil organizada, e a sociedade em geral, para que se unam, mesmo com as
muitas vozes, visando o efetivo encaminhamento de reformas necessárias e adequadas à transformação do Brasil que
desejamos; 8. Declaramos nosso anseio por reformas que mudem o sistema jurídico e político, fechando as brechas que
permitem a corrupção e pelas quais os agentes corruptos ativos e passivos alcançam impunidade. Neste sentido, repudiamos o
foro privilegiado, que pode promover a proteção de agentes corruptore e, portanto, lutaremos por um país que não aceite, nem
tolere a corrupção. 9. Conclamamos o Congresso Nacional, nossos representantes eleitos, para que promovam as alterações
estruturais e sistêmicas necessárias para prevenir e reprimir a corrupção de modo adequado, aprovando, dentre outras Leis,
àquela que abranja e contemple as Dez Medidas Contra a Corrupção e a Impunidade, propostas pelo Ministério Público Federal e
pela Sociedade Civil Organizada; 10. Renovamos nosso compromisso de nos manifestarmos e agirmos, hoje, para que essa
janela de oportunidades seja aproveitada do modo mais amplo e democrático possível, a fim de que a fortuna desviada
anualmente em decorrência da corrupção no Brasil, possa ser empregada para melhorar as condições de desenvolvimento
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econômico e social, em proveito de todo brasileiro. 11. Manifestamos também, nosso apoio ao trabalho daqueles que, no
Ministério Público Federal, na Polícia, no Judiciário e em outros órgãos, estão atuando
13:31:51  para promover a justa responsabilizacão daqueles que cometem tais crimes e busquem o
ressarcimento à sociedade, no caso Lava Jato e em outros casos no país. Por fim, frente a este triste cenário, nós pastores
batistas brasileiros, reunidos em Santos-SP, em nosso Congresso Anual, nos propomos a envidar todos os esforços necessários
à construção de uma sociedade mais justa e melhor, através do exemplo e serviço, bem como conclamamos a todos os cidadãos
a se unirem a nós neste esforço. Que Deus abençoe nosso querido Brasil, Santos, 14 de abril de 2016 A comissão: Carlos Elias
de Souza Santos Jorge de Oliveira Bezerra Dejalmir Waldhelm Genilson Vaz Hilquias da Anunciação Paim
13:33:01 Athayde  L$$
13:48:44 Andrey B Mendonça Otavio ja fala do vital, parece q delcidio tb
14:00:04 Roberson MPF  Para descontrair o dia tenso
14:00:30  
16:09:50 Paulo  
16:09:54  
16:09:55  
18:25:50 Diogo  Ih
18:26:00  Não vai passar o impeachment
18:26:51 Jerusa  %
21:57:52 Roberson MPF  Inverteu a proporção. Para o impedimento basta 1/3 dos 120 deputados restantes
23:37:36 Diogo  Passou
23:38:14  Enfim.. Independente da posição partidário, o impeachment eh um resultado de um trabalho bem
feito da lava jato.
23:39:00  Parabéns a todos pelo trabalho bem feito nesses dois anos. Independente da posição partidária.

18 APR 16

01:23:58 Deltan  Caros precisamos fazer uma reunião sobre o caso do 9. A semana está cheia de reuniões. Talvez
terça 17h-19h, que tal? Pela agenda ninguém está viajando e a reunião com a Ode começa 15 (será que acaba em 2h)? Ou
quarta pela manhã, 10h? Tem uma reunião da Invepar quarta cedo, não sei de quem é, mas se for de alguém que participaria
talvez seja possível remarcar.
05:52:42 Paulo  Quarta desmarcada
05:52:55  Terça o pessoal vai p o rio
06:31:09  Estarei fora na quarta.
09:49:47 Orlando SP  Stefan:
09:49:50  We recieved this week a money laundering report on Paulo César Amaro Aquino, former Petrobras
Director. We opened a new investigation and blocked his money recieved from ODE companies. As we intend to also request the
transmission of this case we need to know, whether he is already investigated in Brazil.
09:50:17  Stefan, precisa desta informação.
10:40:56 Paulo  Pessoal, Janot vetou nós fazermos oitivas do Pedro Correa nos casos de Brasília. Então Rodrigo
Telles vem na semana que vem. Não sei se ele consegue concluir os prioritários em uma semana, mas possivelmente na
seguinte conseguiria.
11:03:20 Deltan  O pessoal aqui não lembra dele... Teria que pesquisar na base
11:09:48 Orlando SP  Pessoal, o pessoal do último concurso vem hj na FT as 15 horas conversar rapidamente. Querem
nosso apoio para tomarem posse. Tá fácil, hein! Combinaram com Deltan
11:11:39 Deltan  Fiquei sabendo ontem pq perguntei. Falaram que combinaram com Vc kkkkk
11:12:28  Falei que a questão é orçamentária e não temos qq ingerência na solução, e não queremos parecer
critica contra a administração se ela em pp não tem poder de escolha
11:13:32  Alguém até me escreveu pelo face, mas disse que somos favoráveis, mas a questão é
orçamentária. Não vejo ma vontade da admin, pelo contrário. Não vejo como podemos ajudar
11:13:32  De qq modo, podemos receber sim, sem problemas. Mas é bom ajustar expectativas
11:13:32  Pois é, eu concordo. Eles querem ir se envolvendo positivamente e demonstrar interesse pela
carreira.
11:13:32  combinaram algo?
11:13:32  Combinei com o Orlando 15h amanhã.
11:14:18  Bom termos cuidado para não gerar desconforto com a administração. Vou até ligar para o Lauro
para informar previamente, para evitar ruído
11:16:54 Orlando SP  Disseram me q vc disse q estaria lá e é por isto q estão indo: para tirar foto com vc
11:17:49  Outra coisa: a reunião com a ode na quarta será por vídeo certo, pois os Advs irão para BSB. Acho
q foi este o combinado, não?
11:18:55  Os Advs estão tentando falar com CF para perguntar se tb vem para cá.
11:21:39 Deltan  Se soubesse tinha passado gel
12:11:33 Athayde  Bora almocar, pessoal?
14:30:48 Deltan  Caros, segue local em que salvei resumo da reunião com a Trench na semana passada. Há tarefas
cuja distribuição sugerirei em seguida:
14:30:49  L:\CRIME\Deltan\FT-procuradores\Trench e Rossi\relatório reunião Trech e Rossi (15.04.2016).odt
17:27:29  Caros, reunião do 9 marcada para dia 27/04, a partir de 14h]
18:39:12 Paulo  Pessoal,
18:39:12  Pessoal, marcada reunião para tratar da ação dos partidos, que Isabel está fazendo, na quarta-
feira 11h da manhã.
18:39:12  OK
18:39:12  Athayde, Deltan e Carlos Fernando disseram que têm interesse em participar desse assunto, então
estão convocados.
20:11:44 Roberson MPF  Pessoal, encerram-se amanha as inscrições para o Prêmio do CNMP (19 de abril). Vamos
participar? Seria só replicar a inscrição que fizemos para o Premio da ANPR.
20:11:56 Julio Noronha  Seria massa!
20:11:56 Athayde  MANDA VER ROBITOS
20:12:32 Jerusa   
20:13:25 Roberson MPF  Podemos nos inscrever em quase todas as categorias: "Na edição deste ano, serão premiados os
projetos inscritos nas seguintes categorias: Defesa dos Direitos Fundamentais; Transformação Social; Indução de Políticas
Públicas; Redução da Criminalidade; Redução da Corrupção; Unidade e Eficiência da Atuação Institucional e Operacional;
Comunicação e Relacionamento; Profissionalização da Gestão; e Tecnologia da Informação. Serão premiados os três primeiros
colocados de cada categoria."
20:14:33  270236.pdf
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20:15:11  
20:24:46  Eu ficaria apenas com defesa dos direitos fundamentais : condução coercitiva... Rsrsrs
20:27:31 Laura Tessler  Boa!!!
20:27:34 Athayde  A premiação do CNMP é estratégica; é o órgão que pode receber representações contra a gente,
como já ocorreu esses dias no caso LULA. em razao da recusa de fornecimento de cópia dos autos. se ganharmos o prêmio
ficamos mais protegidos lá dentro
20:40:18 Deltan  Já estamos inscritos
20:40:51  Ou não
20:40:54  Pera aí
20:41:08  Não... Estamos no inovare
20:41:34  Vamos sim
20:42:11  Robinho já está nos inscrevendo? Se não, peço para o Douglas que nos inscreveu na ANPR e no
Inovare
20:42:16  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/laudo-mostra-pagamento-a-lula-lancado-em-
contabilidade-usada-pela-andrade-gutierrez-para-dar-propina/
20:48:30  Falando nisso, estamos entre os 4 finalistas do prêmio república
20:48:47  O projeto da transparência é animal também. Merecia ganhar
20:54:00 Roberson MPF  Deltinha, como vamos viajar amanhã pro RJ, seria ótimo se o Douglas pudesse dar uma força.
20:58:53 Deltan  Claro, deixa comigo então
20:59:03  Bom que Vc viu Robinho... Ia passar!!
21:13:04 Roberson MPF  ��
21:19:48 Orlando SP  Pessoal, não dá para ficar criando caso com pouca coisa. A Erika pediu prioridade em um
compartilhamento e fizemos o favor de embaçar. Ele me escreveu em particular. Acho q precisamos nos preocupar com o q tem
valor. Não dá para sermos mais flexíveis nesse tema??
21:21:17  Principalmente qdo se trata de atender pedido de um Dpf q trabalha conosco, em quem confiamos?
22:07:56  Não sei de que se trata.
22:16:28 Paulo  Laudo de fevereiro, Mauat juntou hj. Alguém sabia disso?
22:16:37  Rhodia...

19 APR 16

01:34:57 Deltan  Também não sei do que se trata. O que é, Orlando? Com quem está?
01:35:19  Deve ser problema de comunicação
01:58:14  Caros e o convite para palestra no Chile e EUA? Vi só duas pessoas se manifestando (Laura e
Roberson), um para cada evento. Esperarei outras manifestações nesta terça (se preferirem me escrevam inbox), até 16.30,
porque preciso definir. Se alguém precisar de mais tempo para dar resposta por alguma razão, por favor avise.
06:07:16 Orlando SP  Oi Orlando , td bem ?
06:07:17  Queria te pedir um favorzinho
06:07:17  Aquele eproc de pedido de compartilhamento da colega de recife q eu citei no grupao
06:07:17  Realmente entrou a manifestação de vocês
06:07:17  Só que foi contrária
06:07:17  Pedindo mais dados
06:07:17  Ocorre q em outros pedidos similares houve a concordância e posterior deferimento do juízo
06:07:17  Quem assina é Jerusa e Athayde
06:07:17  Quem sabe vc não possa dar uma olhada e ver se é isso mesmo, pq minha preocupação e dar
precedente para q outros compartilhamentos, pedidos tanto pela PF qto MPF, sejam questionados ...
06:07:17  De repente estou exagerando , não sei
06:07:17  Mas queria q vc desse uma olhada e me dissesse o que acha
06:07:17  O processo é 5013725-12.2016.4.04.7000
06:07:17  Obrigada !
06:24:14 Jerusa  Pessoal, sobre o compartilhamento: nao fomos contra, apenas pedimos maiores informações. A
solicitação da dpf de recife nao explicava o nexo da investigação de lá com os investigados da LJ. Aliás, sequer dava para
entender qual o foco da investigação deles, mais ou menos da queda do avião do eduardo campos ate a transposição do rio sao
francisco. Enfim ...
06:35:45 Orlando SP  Jerusa, no mérito vcs q fizeram a manifestação tem razão. Até discuti isto com TAta, ou Julio, ou
Robinho, mas se o caso demandou um empenho da Dpf, é pq é importante para ela (pq paquera o Dpf, pq lhe deve um "favor",
pq politicamente é interessante, pq atende ao interesse público...). De outro lado, éncoisa pequena e insignificante para nós.
Para cuidar da relação neste caso, basta contatar o Dpf ou a Dpf é pedir o q querem. Assim, deram a atenção devida a ela. Ela
se sentiu desprestigiada. Simples assim. E vá dormir!! Muito cedo para ler mensagens. Abcs,
06:36:46  Embarcando. Abcs,
06:42:44 Jerusa  Hahaha Indo correr!
06:43:11 Orlando SP  Jerusa, PG, TAta e Robi, para qdo acordarem: vcs precisaram comprovar algo para a administração
para pedir a ajuda de custo nas suas remoções? Eles pagam a transportadora + um/dois/três salários conforme o caso, certo?
No caso da transportadora tem de comprovar, mas se não utilizar a transportadora não, correto? Paga-se automaticamente a
indenização sem pedir comprovante, certo? Tks
06:47:07 Jerusa  A indenização não exige comprovação e ele pagam a remuneração bruta do mês, ou duas ou tres,
se houver dependentes. O transporte exige comprovante e é feito na proporção de um percentual da remuneração.
06:47:36  Alguem ligou para Ericka pu querem que eu ligue para explicar a confusão, ja que assinei a peca?
07:03:56 Athayde  Jerusa, salvo engano, Robinho ligou ontem
07:06:27 Paulo  Correto
07:09:12 Roberson MPF  Ligamos, mas não conseguimos falar com ela a noite
07:11:17  A de transporte eu acabei não pedindo, mas é um percentual indexado à distância. Tem uma
tabelinha na portaria
07:15:19 Athayde  a transportadora (mudanca) tem q comprovar. No meu caso eu nao pedi.
07:23:23 Laura Tessler  Quanto ao transporte, é só juntar a nota fiscal da transportadora
08:06:30 Orlando SP  Boa Robinho, então a questão já está encaminhada. Abcs
10:17:44  Pessoal, expliquei a situação de migliaccio para Vlad. Ele autorizou a nossa ida com urgência,
embora talvez tenha o problema de antecedência da passagem. Ele disse q cf o preço autoriza dois de nós. Quem vai comigo?
Laura? Robinho?
10:18:21  Seria para a próxima semana
10:30:45 Roberson MPF  Oooopa, eu topo!
10:33:44  Podem ir 3 ou 2? Se dois, Laurinha tem preferência
10:36:55 Laura Tessler  Posso ir
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11:01:41 Orlando SP  Vlad me disse: 1 ou, no máximo, cf o preço da passagem, 2.
11:21:56 Paulo  saiu a portaria que regulamenta lotação provisória
11:22:09  270587.pdf
11:23:15  E nova portaria sobre tramitação de procedimentos... Je, vc vai ficar responsável por isso? Seria
bom passar para a secretaria e o Arthur!
11:23:38  270590.pdf
11:26:16 Jerusa  ok. pode deixar. vc avisou eles que vou ficar responsável?
11:27:33  quem tem poder normativo não é o CSMPF? a corregedoria pode normatizar também? ou somente
fixar orientações? com a palavra, o corregedor regional!
11:29:04 Paulo  não avisei, mas bem lembrado! aliás, vou pedir para vincular tudo no único em seu nome, daí o
que der de errado não temos nada a ver
11:29:06  kkk
11:29:22 Jerusa  hahaha
11:30:21  estou vinculada à PRRS no unico
11:30:48 Diogo  às vezes acho a Erika excessivamente sensível. a colega dela poderia fazer um pedido melhor,
talvez, resolveria
11:56:31  http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/o-processo-penal-jabuticaba-
ehb2ovasda8os62f1kbgeww7r
12:09:47 Athayde  Ótimo
12:27:00 Deltan  $$$$$$$
12:40:08  Caros, quanto aos prêmios, confundi Innovare com CNMP. Nós nos inscrevemos no CNMP na
semana passada e está confirmado. O INNOVARE ainda está com prazo mais dilatado em aberto. Pedi pro Douglas confirmar,
mas parece que só podemos nos inscrever em uma categoria.
12:40:34  De todo modo, valeu pela lembrança Robinho!
12:47:41 Athayde  Innovare acho q podemos esperar o momento para concorrer ao prêmio especial e não por
categoria
13:00:18 Deltan  Haverá um curso na FGV na semana de 30/5 a 3/6 a Profa. Serena Quattrocolo da Universidade de
Torino, de curta duração, a respeito da experiência italiana do “mani pulite”. Além desse curso, a professora participará de um
debate em um grupo de estudos na manhã do dia 30 de maio. Não sei o quanto ela é alinhada com nossa visão de mundo...
olhando o programa do curso, achei até que ela pode ter um ponto de vista diferente ou crítico em relação à atuação dos
promotores, mas é só conjectura. O ponto é que conseguiria espaço para alguém comparecer, se houver interesse. Acho
estratégico para o MPF neste momento. Creio que será em ingl~es
13:00:30  270748.docx
13:53:00  Caros, segue resumo do follow-up e novos pontos com Pelella. Quem tiver outros pontos em que
tenha que falar com ele especificamente vão me passando que vou falando... ele estará aqui prov no fim da próx semana
13:53:00  Pelella, sumário dos pontos conversados para facilitar encaminhamentos: 1) ponto novo -
marketeiro a meu ver imperdível para mpf - a depender de cargo em comissão com melhores condições (momento do mercado
pode nos ajudar); 2) designações: a) para oitivas do Pedro Correa, vez que não dará tempo prov. para Telles fazer todas e está
difícil vir mais alguém ou prorrogar tempo aqui (questão operacional); b) para diligências simples do caso 9, a serem
operacionalizadas como entenderem melhor;
13:53:00  Observações: -Pelella em CWB 28 e 29/04 -mais acima, no telegram, relato da situação EUA-
BRASIL -verá situação do Welter (abril e maio), mas pode pedir por enquanto -representação contra Moro por Teori ou STF -
altamente improvável após sondar pessoas próximas a Teori, e não haveria clima hoje no CNJ após sondar 2 conselheiros
14:09:15  Caros, Paula gostaria de desligar servidores de quinta a domingo, para tentar finalizar a obra,
porque o prazo é sábado, não disponibilizamos como PRPR todos os fins de semana pretéritos e ficaríamos passíveis de multa,
além de resolver o problema. Sexta a PRPR e FT funcionariam em regime de plantão. Creio que ela tem razão. Creio que não
temos também nada urgente pro começo da próxima semana, e seria uma boa oportunidade de contribuir com a Paula, para
quem isso é muito importante e espera resposta logo. Alguém se opõe?
14:10:31 Paulo  o operador de telemarketing queria mesmo decretar esse ponto facultativo...
14:25:29 Januario Paludo  Jerusa, a aferição da regualridade do exercício funcional é atribuição da corregedoria, que deve
fixar esses parâmetros à mingua de outra definição.  Uma vez fixados esses parâmetros e observada a irregularidade, se
verifica qual a causa e se busca uma solução, inclusive com indicação de reforço de pessoal, material etc.  A portaria não tem
aspecto o aspecto disciplinar que alguns entenderam.

14:28:41 Jerusa  

qu gu

14:33:28 Januario Paludo  O CNMP tem recomendado o prazo de 30 dias, sob pena de RIEP - representação por inércia ou
excesso de prazo.

14:34:20 Diogo  
14:50:01 Deltan  Alguém daqui tem interesse?

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
02

:3
9



30/01/2021 Telegram Backup for

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/chat_72924018_p2.html 58/107

14:54:47  Caros, só pra deixar claro, há 2 questões distintas: 1) desligamento do servidor; 2) trabalho na FT
em regime de plantão na sexta. Após falar com váiros, estou dando ok na 1 para paula, pedindo internet (e bkp, mas é bom
cada um se garantir no desktop também). Há quem se oponha ao item 2?? Podemos liberar os servidores e estagiários na
sexta?
14:55:21 Paulo  Notícia é que Teori gostaria de decidir os desdobramentos da 23a e 26a fases hj
14:55:47  Genu: Carol viu e STF ainda não mandou. Ela está em cima do Marcio. Castor, pode dar uma
cobrada a mais no fim da semana ok?
14:59:01 Deltan  Caros, sobre o bkp pro trabalho no FDS, é impossível fazer de tudo. Orientei para que a
informática resolva com Athayde isso, que é quem vai precisar. Se mais alguém precisar, peço para falar com Athayde, para
resolvermos conjntamente isso. Podem indicar para ele, p ex, os caminhos de pastas a serem colocadas em bkp. Pedi não só
internet, mas um servidor da informática para ficar disponível caso não funcione ou haja problemas
15:00:08 Paulo  http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2016/04/03/lobista-investigado-na-lava-jato-teve-
offshore-nao-declarada/
15:00:35  Pessoal, o Milton Lyra, ligado a Renan, João Lyra e outros, tem offshore da Mossack. Se tiverem
alguma informação, avisem por favor.
15:03:13 Julio Noronha  ���
15:08:51 Deltan  Dr. Deltan, a FTLJ foi inscrita no pr~emio CNMP na categoria "Redução da corrupção". Não dá para
inscrever em + de uma categoria.
15:19:32 Jerusa  pessoal, consta que, em julho de 2015, foi preso ANDRE LUIZ DE SOUZA, por envolvimento no
caso das sondas SETE BRASIL - ODEBRECHT. Há algusn emails do MBO que fazem referência a ANDRE, em influência no FI-
FGTS. Alguém sabe algo sobre isso?
15:24:35 Laura Tessler  Eu não sei sobre esse André, mas aproveitando, aviso a vcs que criei uma pasta chamada
ODEBRECHT no Acesso Restrito. Salvei lá o relatório extraído do Iphone do MO, com o conteúdo integral do celular.
15:24:46  L:\CRIME\Deltan\FT-ac restrito\ODEBRECHT
15:26:59  Robinho e Julio, quando chegar a resposta da PF sobre o nosso pedido das bases de e-mails,
telefones, etc, podem pedir pro pessoal salvar nessa pasta?
16:16:07 Deltan  Caros, prêmio república acontecerá dia 10/05. ANPR pagará passagens e hospedagem para um de
nós. Vamos sortear entre os interessados? Quem se interessa em ir?
16:19:35 Paulo  Pessoal, segue resumo da reunião da CGU de ontem, sobre todos os acordos de leniência. Deltan é
um bom secretário de reunião!
16:19:44  271000.docx
16:20:43  A CGU pede que informemos nomes de empregados da Petro ainda na ativa, pois a Petro está
lançando um segundo PDV e após a saída da empresa, não mais é possível aplicar penalidade de demissão ou cassação de
aposentadoria (pois são celetistas).
16:21:19  Porém, havendo qualquer suspeita antes do PDV, eles podem pedir o bloqueio do PDV. Então
bastaria uma relação de nomes investigados, ainda que não queiramos passar fatos.
16:21:46  Que acham? Robinho, seu grupo certa vez ficou como responsável geral por empregados Petro.
Teria como fazer esse levantamento?
16:23:41  pessoal, especialmente Carlos, decisão do TRF4 arquivando representação contra Moro no caso da
condução coercitiva
16:25:12  271008.pdf
17:11:17 Julio Noronha  ���
17:13:23  Podemos fazer e submeter a todos, para ver se há algum acréscimo
18:43:55  http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/04/pgr-denunciara-lula-ao-supremo.html
18:50:22 Diogo  pq recordar é viver, relembremos a notícia que ensejou o caso mensalão
18:50:23  http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/180505/p_054.html
18:55:43 Jerusa  Nao denunciaram ainda????
23:09:12 Roberson MPF  http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/combate-a-corrupcao-e-nao-a-constituicao-
9535kglibcu35asve547tz11z
23:10:09  Viram essa? É incrível como as críticas às medidas são superficiais e mal feitas
23:13:21  "Cite-se, a título de exemplo: a proposta de punição penal mesmo quando não for possível
descobrir ou comprovar quais foram os atos específicos de corrupção praticados viola a tutela constitucional penal da estrita
legalidade". Esqueceu apenas que o Brasil se obrigou perante a comunidade internacional a criminalizar o enriquecimento ilícito
do agente público

20 APR 16

02:15:08 Deltan  http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/04/decisoes-do-congresso-nao-afetam-lava-jato-
afirma-dallagnol.html
02:15:16  Dá até medo de escrever na página...
09:09:36 Paulo  Tracy e Luiz Gustavo estiveram lá na SCI falar do Julio Camargo, uma repatriação de 40 milhões da
Suíça. O que vcs acham? Poderiam pedir o bloqueio dessa quantia na Suíça, seguida de repatriação para conta judicial aberta
por Moro com fim específico de pagamento de valores devidos pelo réu no acordo de colaboração dele?
09:10:03  Pessoal quem sabe disso? Só espero que não seja ele tentando "esquentar" contas não declaradas
na época do acordo
09:31:55  Precisamos fazer chegar na imprensa nossa restrição ao Mariz. Quem sabe falando sobre ele ter
terceirizado o acordo de leniência sem deixar de advogar para o cliente. E depois ainda ir aos jornais falar contra. Deixo isso
com você, Deltan.
09:36:15 Deltan  Já estava tudo bloqueado. Os suíços não querem desbloquear porque acham que ele mente. Ele
quer desbloquear por vias transversas. Já dissemos não
09:37:04 Paulo  Fala lá p o Vlad, Delta. Achei estranho mesmo ele ir direto na SCI
09:52:05 Roberson MPF  Malandragem. O Januario disse esses dias que eles tão devendo aqui a quitação do acordo. CF, vc
não queria aumentar a cláusula patrimonial pelas mentiras? &
10:06:19 Januario Paludo  Eles não pagaram nem a primeira parcela.
10:07:34  É o sujeito fica se achando o gás da coca cola.
10:10:04 Julio Noronha  Na segunda, quando o Júlio Camargo esteve aqui, abordamos essa questão da multa. O Tracy
disse que iria conversar com o Vlad na terça e que nos daria um retorno, pois queriam usar o valor bloqueado (que, segundo
eles, dependeria uma "carta" nossa para os Suiços autorizarem a remessa direto para uma conta judicial aqui)
10:26:33 Januario Paludo  O problema é que eles estão contando com a liberação da Suíça, mas parece que os suíços vao
querer ficar com uma parte ou qualquer coisa do gênero. É a Suíça ainda não decidiu se vai processa-li ou não.
11:03:22 Roberson MPF  Resumo da reuniao de ontem
11:03:44  271619.odt
11:14:54 Laura Tessler  excelente!!!
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11:17:34 Paulo  Show Robinho. Lembra de colocar na pasta ok?
11:26:04 Roberson MPF  6
11:26:25  Seguem também resumos das reunioes da ODE e da OAS
11:26:28  271634.odt
11:26:35  271635.odt
11:26:45  Todas salvas na pasta PG
11:29:53 Diogo  se ng mais aguenta ele, vamos iniciar o procedimento de quebra
11:46:00 Paulo  pessoal, marcamos com Nardes e Alessandro almoço 12h no Ponte. todos convidados
11:51:21  https://cdn.fbsbx.com/hphotos-xtp1/v/t59.2708-
21/12520715_10207930459792955_600372146_n.pdf/Chevening-Legal-Group-Event-2nd-May.pdf?
oh=658192663e4ecd4de11cbeda958eeda7&oe=571AB81C&dl=1
11:51:36  convidados para esse evento acima tb
12:01:58 Deltan  Gente chique é outra coisa... é o Paulo e a rainha da Inglaterra
12:41:13 Januario Paludo  Acho que escrevi mmmm no grupo OAS. Diogo, lembrei de vc: "prende o leo pinheiro". haha
14:01:01 Deltan  Caros, FYI: os voluntários das medidas, mesmo apartidários, acham que tirando o PT se resolve a
maior parte do problema. Temos que mudar discurso com a imprensa.
14:02:14  Temos que dizer expressamente que tirar o PT não resolve o problema. O ruim de falar isso é que
o tom é político, mas se não falarmos a tendência é a gente ser enterrado pela mudança dos ares. Acham perigosa essa
mudança de discurso?
14:03:19 Paulo  tem q falar sim, e não tem tanto tom político não
14:03:24  ainda mais falando após o impeachment
14:09:17 Deltan  Depois ok, mas e antes?
14:13:23 Paulo  se for na linha do que vc já falou, da sua entrevista, não vejo problema não. foi bem tranquilo
14:15:13  agora, dizer expressamente "tirar o PT não resolve o problema", antes do impeachment, pode ser
uma confusão desnecessária
14:51:30 Julio Noronha  http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/04/supremo-adia-julgamento-sobre-nomeacao-de-lula-
na-casa-civil.html
14:52:54 Januario Paludo  PG. Eu afirmei que a natureza das sanções  criminais e da lei da improbidade administrativa são
diversas. Certo?
14:53:40  ou seja, a  sanção penal - indenização não interfere na sanção da AIA. é o Caso do Alberto Vilhaça,
da Mendes Junior.
14:53:54  alberto Vilaça
15:30:25 Paulo  Se entendi a pergunta, em parte. O dano mínimo fixado na sentença faz parte sim do
ressarcimento fixado em improbidade. Não dá p ressarcir duas vezes
15:30:40  No mais, multa criminal e multa da improbidade, são diferentes mesmo
15:31:00 Januario Paludo  beleza. vou refazer e manda embora.
15:38:21 Deltan  Caros, cada grupo tem que acertar com assessoria sua quem fica de plantão na sexta.
15:39:45  Maíria ficará de plantão pela secretaria
15:40:38  Quanto aos terceirizados e Cleia, se alguém tiver interesse fala com Maíria por favor. Disse pra ela
falar com Tatá, que é quem sei que vem na sexta, para ele definir, mas se mais alguém tiver interesse nisso fala com Maíria por
favor.
15:45:48  Ficará um assessor de ponto de contato da Justiça e surgindo algo passará para o assessor de
plantão do respectivo grupo
17:27:57  Dr. Deltan, são os seguintes assessores da FT de plantão: Arthur, Lucas, Bia, Douglas e Eduardo.
Já avisei na JF que eu fiquei como ponto de contato para intimação urgente.
17:37:13 Diogo  ok!

17:37:20  
18:10:09 Paulo  Julio, vc poderia deixar à vista o HD com o backup da semana passada, caso alguém (eu?) decida
vir trabalhar na sexta?
18:12:27  Celso Três mandou para a rede
18:12:28  
18:22:45 Diogo  heheh que droga
18:22:50  nao me deram os créditos pela foto
18:23:04  fui eu que tirei
18:26:08 Deltan  c3 tá de sacanagem há um tempo
19:11:19 Welter Prr  Bastante tempo
19:31:23 Orlando SP  Julio Camargo - na última oitiva demos um ultimato para ele. Dissemos q daríamos mais uma
semana para ele resolver isto, q é problema dele e não nosso. Dissemos q os suíços podem até dar perdimento no dinheiro
dele. Então, não íamos esperar. Concordaram.
20:23:51 Deltan  Caros, foi pedida a análise do material da Mossak Fonseca pela RF? Lembrem que PF concordou e
já poderíamos adiantar isso com a equipe da RF... Quem ficou respnsável pelo caso após saída do Januário? Júlio e Rob?
20:47:52  Caros, no final da reunião da ODE de hoje. Os advogados vieram comentar essa questão de só
haver vaga pra mais uma empresa. Eu confirmei. O advogado Francisco falou algo como "mas porque excluir a OAS ou a ODE
se ambas podem trazer coisas boas....Eu retruquei dizendo que ninguém havia falado especificamente na OAS, mas que, sim,
ela se encaixava na regra da vaga única. E ainda reforcei dizendo que essa era uma posição do Janot (conforme ele me
autorizou a dizer). Eles ficaram bem preocupados e o Caio falou que a ODE não podia ser comparada a OAS, em razão do
tamanho e da qualidade dos anexos. Eu disse que, de fato, a oas é bem menor, mas em termos de anexos ela está brigando de
igual para igual. Caio insistiu: mas ela não traz o psdb (ou a oposição).... Eu respondi, como o senhor sabe? Olha, falei, vou ser
franco, não só ela trás como tras com boa qualidade. Eles ficaram bem preocupados e falaram: mas vc não acha que o acordo
da ODE seria histórico, um marco para a LJ, etc. e eu finalizei: os senhores estão preocupados com a OAS ou com a ODE? com
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a ODE, claro! eles responderam. Então, eu disse, essa vaga ainda pode ser de vcs. Lutem por ela! ' Resumindo: nada como a
livre concorrência.
20:58:36  Caros, tem uma situação sobre as webcams. Seria bom a colaboração de todos para termos 2
salas sempre prontas para oitivas. Seguem observações do Derly, editadas:
20:59:38  "Tivemos um chamado aberto corretamente e com antecedência pela servidora Maíria (FT), que
nos lê em cópia, para uma oitiva, a ser realizada hoje pela manhã, com o Dr.Paulo Galvão, no 14º andar, gabinete do Dr.Deltan,
aqui na sede da PRPR. Após solicitarmos ao segurança para abrir o gabinete do Dr.Deltan, verificamos que a Webcam HD
(microsoft) que deferia ficar instalada na estação de trabalho, daquele gabinete, foi novamente retirada. Sem esta Webcam,
não é possível realizar à gravação da oitiva. Conforme padronizado, anteriormente, este computador deveria permanecer
montado com a finalidade, exclusiva, de atender as oitivas da FT. Tivemos que correr para montar, na sala de apoio e vídeo
conferência do 2º andar, um notebook com outra Webcam (usada pelos procuradores da PRPR). Esta Webcam já foi emprestada
para a FT e também teve histórico de extravio. Aproveito para informar que instalamos uma nova sala de oitiva no 7º andar da
FT. A estação de trabalho desta sala também não possui Webcam, As únicas Webcams que servem para a gravação de oitiva
são as do 14º andar e a que se encontra no computador do Dr. Deltan, na FT. Ambos são da marca Microsoft HD. As demais
Webcams da marca LeBoss funcionam para as vídeo conferências realizadas diretamente dos computadores. Assim, sugiro que
estas referidas duas Webcams sejam instaladas nas duas salas de oitiva (14º andar da PRPR e 7º andar da FT) e não sejam
mais movidas destes locais. "
21:00:27  Se alguém precisar mover as webcams de lugar, peço para avisarem Derly, a fim de que as coisas
funcionem a bem da facilidade das oitivas, em favor de nós todos.
22:45:12 Julio Noronha  PG, o HD externo com o backup ficou no armário da nossa sala
22:47:38  Não pedimos... Salvo engano, na última reunião com a PF ficou acertado que eles passariam para a
RF (pq o material está com eles). De toda forma, já anotei aqui e vou conversar com o Moscardi sobre isso e depois atualizo
aqui (até para termos tb uma cópia conosco)
22:53:32 Deltan  Mas já tem autorização judicial para isso? Se houver, a gente pode intermediar isso pra fazer
acontecer...
22:54:02  Caros, só um lembrete para quem ainda não depositou o tratamento da Cleia, de repente,
aproveitar um tempinho no fds prolongado pra depoistar
22:54:26 Welter Prr  https://www.facebook.com/danisuzukioficial/videos/1723608994577609/
22:55:46 Diogo  

tp

22:56:04  Depositei dia 12/4
23:14:30 Julio Noronha  Tem uma autorização anterior à deflagração da operação. Vou checar isso tb, para pedir extensão
23:48:07 Paulo  Olá doutor tudo bem? Vou publicar na edição de sexta detalhes da delação da engevix, que não foi
aceita. É a primeira delação que eu publico depois de dois anos cobrindo o caso e não poderia deixar de abrir espaço pra
nenhuma crítica ou ponderação de vocês. Citando o que ele tá prometendo entregar, do vice-presidente aos chefes das casas
legislativas ex-"primeiro-marido" etc. vou ponderar que ele ainda está deixando a desejar para entregar coisas. Mas quero dar
oportunidade e deixar claro que vou contemplar quaisquer justificativas sobre a rejeição do acordo, em off. Ou sobre eventuais
falhas do acordo. Fiz uma checagem criteriosa de tudo que ele diz ser capaz de entregar. Se vocês tiverem qualquer
ponderacao, pode me falar antes de 14h desta quinta? Era importante falar com Athayde porque ele negociou mas não
consegui. Se ainda for possível, por favor passe minha mensagem a ele. Forte abraço
23:48:17  Delta, CF, vcs estão vendo isso?
23:48:44  Cara p mim é caso de fechar todas as portas p os advs. Eles irem p a imprensa dessa forma é mta
sacanagem
23:49:37 Athayde  Era esperado
23:49:49  Quem é o reporter?
23:50:00 Paulo  Daniel da época

21 APR 16

00:04:43  Minha resposta :
00:04:43  Caro, não comentamos sobre acordos não fechados ou sigilosos, mas amanhã falo com o pessoal
para ver se é possível algum comentário. De qq forma, já ressalto que a decisão foi do grupo e não de Athayde. Aliás, decisão
conjunta da FT, PGR e Rio
00:06:50  E os caras ainda deram os nomes de quem negociou p queimar na imprensa
00:07:04  
00:07:08 Athayde  Sao fdps
00:07:08 Roberson MPF  Concordo PG. Golpe baixíssimo. Os caras perderam a noção
00:07:24 Paulo  Januário, teremos que pensar essa relação. Isso aí não se faz
00:07:31  Repensar a relação
00:08:09 Roberson MPF  Mandou mto bem na resposta!
00:23:46 Deltan  Não estou vendo não
00:24:50  quem são advogados da engevix? muito sem noção
00:25:09  resposta perfeita
00:25:44  eu não responderia salvo se repercutir contra a gente... se fosse o aécio em vez do ex primerio
marido, eu me preocuparia mais
00:26:16  talvez uma resposta geral dizendo em que casos, em abstrato que recusamos acordos, e que já
recusamos um grande número de acordos
00:26:45 Athayde  na reuniao em q fechamos a porta estava toda a tropa do escritorio. Tinha anexo do Aecio:
fraquissimo
08:41:56  Eles vão falar que a delação envolvia o Michel. Por isso pedi que avisasse Brasília.
08:44:42 Athayde  Basto e cia
09:26:54 Laura Tessler  http://m.oglobo.globo.com/brasil/mulher-de-marqueteiro-do-pt-diz-que-mantega-intermediou-
caixa-2-19138097
09:32:41  Esses advogados perderam completamente a noção de ética (se é que um dia tiveram alguma).
15:02:05  Deltan. Estou pensando em passar a seguinte mensagem para o Lauro Jardim:
15:11:08  Caro Lauro. Gostaria de dizer em off, podendo colocar que é um receio da força tarefa, sem
nominar, que o novo governo escolha o Dr. Marins como ministro da Justiça. Apesar de reconhecer o currículo desse advogado,
temos que a escolha de uma pessoa que atuou no caso lava-jato, e que tem se colocado repetidamente em público contra a
investigação, especialmente contra a técnica da colaboração premiada, pode significar que o novo governo pretende dificultar as
investigações através de um retrocesso legislativo nos diplomas legais, inclusive indicando também que o novo governo não
apóia as 10 medidas contra a corrupção propostas pelo sociedade brasileira.
15:11:18  Autoriza?
15:44:08 Orlando SP  CF, vale checar com impessoal de BSB, mas acho q ele é Adv de temer
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15:44:58  Pessoal, Otávio e márcio faria continuam presos? Em domiciliar? Algum outro diretor da ode?
Hidelbrando?
15:45:35 Laura Tessler  Marcio Faria continua preso no complexo medico penal
15:46:15  Hilberto Silva, Luiz Eduardo Soares estão presos em razão da 26 fase
15:46:26  presos na PF
15:47:11  Está preso também Rogério Araujo
15:47:37 Orlando SP  ��
15:49:11 Laura Tessler  Aliás, ontem o Silvio me falou que parece que o Teori tava querendo soltar o pessoal vinculado à
ultima fase da Ode (não entendi se seriam só os da 26 fase ou se tb da 23 fase)
16:10:55  Ele é advogado do Temer.
16:18:41  Veja com Brasília, se quiser. Mas é preciso prevenir. O Martins parece querer.
16:23:02  http://m.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/04/1762481-temer-tem-maratona-de-
reunioes-com-cotados-para-ministerios.shtml?mobile
16:45:07  http://mobile.reuters.com/article/idUSKCN0XH2WB
17:06:25 Diogo  http://www1.folha.uol.com.br/colunas/redesocial/2016/04/1763233-um-sim-pelo-impeachment-
para-a-mulher-um-afago-no-whatsapp-para-a-amante.shtml
19:56:22 Roberson MPF  
19:56:59  É isso que ela nem sabe que o Castor já está a investigando
20:12:50 Jerusa  ((((
21:01:10 Laura Tessler  Imagina a cara no interrogatório """
21:36:22 Januario Paludo  Cf, quanto ao Marins, tem que prevenir mesmo.
21:42:30 Deltan  CF, por mim manda ver, só tira a parte das 10 medidas. Colocaria a conveniência para todos de
que fosse alguém de histórico neutro em relação ao Caso

22 APR 16

10:14:41 Laura Tessler  272562.pdf
10:15:38  Transferência da conta trident (utilizada pela Odebrecht) para o Fernando Baiano....não foi a Ode
que disse que não tinha negócio com o Baiano?
10:47:42  Vim trabalhar e encontrei o lugar deserto e sem rede... Sacanagem
12:09:09 Januario Paludo  PG e CF. Quero iniciar conversações com o Banco Itaú em função das infrações às regras de
compliance, tal como foi feito com o banco Safra.
12:09:50  Estou catalogando os casos e já tenho vários. Aceitos sugestões em termos de reparação. Acho
que dentro disso podemos incluir o Big data para a PR e PF. Vão pensando.
12:12:40  272629.odt
12:12:56  Precisamos também pensar na destinação de bens. Segue o arquivo feito a 6 mãos.  Aceito
sugestões de todos.
12:57:24 Deltan  Igual SP em qq dia... E Vc estranhou?
12:58:07  Sensacional Januario!! Isso é algo em que seremos pioneiros
12:58:30  Importante fazer enquanto temos capital de opinião pública para pressionar, pq nosso sistema não
pressiona
12:59:15  Consegue mandar em Pdf? Mudaram o telegram e não dá mais para abrir ou converter
12:59:42  Caros, conversei com o FUX mais uma vez, hoje
13:03:31  Reservado, é claro: O Min Fux disse quase espontaneamente que Teori fez queda de braço com
Moro e viu que se queimou, e que o tom da resposta do Moro depois foi ótimo. Disse para contarmos com ele para o que
precisarmos, mais uma vez. Só faltou, como bom carioca, chamar-me pra ir à casa dele rs. Mas os sinais foram ótimos. Falei da
importância de nos protegermos como instituições
13:03:55  Em especial no novo governo
13:18:48  Cuidado com o Fux. O PT sempre diz que ele não entrega o que promete... Rsrsrs... Mas é ótimo
ter um insider.
13:19:22 Deltan  Kkkkk
13:19:31  Insider qualificado
13:36:42 Januario Paludo  ��
13:37:09  Entre uma correição e outra, para não ficar tão tedioso, vou pensando...
14:46:33  Precisamos pedir para a receita federal aquele relatório sobre irregularidades encontradas nos
bancos.
15:20:37 Paulo  Boa Januário!
15:20:50  Vou olhar o seu arquivo
16:18:34  Pessoal, não lembro se o Deltan colocou aqui, mas seguem anotações das reuniões com os
americanos
16:19:15  Sobre o caso Transocean, não está separado mas creio que deve ficar com Laura e/ou Diogo, pode
ser?
16:19:16  272902.docx
16:19:21  Seal-Tite pode ficar comigo
16:19:24 Welter Prr  Januário Tem um PIC sobre esse assunto, com algumas informações do ITAu e do BRADESCO. Tem
que ver onde está.
16:19:30 Paulo  Sargeant já é nosso
16:19:45  Rolls Royce tb
16:19:58  Vintage / Ensco já passei p o Diogo
16:20:17  Robinho, veja as notas sobre WWP - é o caso da Master Publicidade
16:20:35  BMC Software, já pedi para a Trench ver
22:40:34 Januario Paludo  Orlando. O que está havendo com bsb.? Vão indeferir tudo? O Leonardo já não foi. Agra o qelter
22:40:53  WelterO pedido estava parado. Liguei para o lauro e falei com o chefe de gabinete dele, pois ele
nao me atendeu. Em cinco minutos estava indeferido
23:51:48 Orlando SP  Jan, Welter, agora vi a msn e tb a ligação de Welter. Dia 5/5 temos reunião com Lauro para tratar
da FT. Com welter, o problema é q ele esta substituído na FT. Então, a vinda dele tem de ser negociada a cada semana com o
gab do Pgr, pois do contrário há o indeferimento por ele não fazer parte ordinário da FT. Temos de tratar isto com ele na
reunião, mas em princípio é isto. Em relação a Leo, acho q conseguiremos uma solução na reunião, assim como em relação a
Isabel.

23 APR 16

07:29:01 Deltan  Falei com Pelella e Lauro e esta deferido para esta semana. Qdo Pelella voltar do exterior falarei
com ele sobre as outras
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07:29:19  Leo era para estar autorizado nesta proxima. Não foi?
07:29:57  http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/lava-jato-teme-advogado-que-atuou-na-
operacao-no-ministerio-da-justica.html
07:38:22  http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/04/fundo-bilionario-fi-fgts-e-o-novo-foco-
da-lava-jato.html
07:38:44  Januário. Como está aquela operação?
07:51:11 Januario Paludo  Está com a Jerusa.
08:06:10 Jerusa  Evoluindo
08:06:38  RF esta analisando alguns dados
08:10:08 Deltan  ���
08:10:52  Esse tipo de vazamento é sacanagem
08:13:53 Jerusa  Mas vamos pegar o FGTS e nao o FI-FGTS Ao menos pela OAS - solaris Talvez possamos entrar no
FI-FGTS pela ODE
09:49:35 Januario Paludo  O estadao já fez a denúncia?
09:49:38  http://bancoop.forumotion.com/t6985-denuncia-do-sitio-em-atibaia-sp-sera-primeira-acusacao-
contra-lula-na-lava-jato#7043
09:51:31  http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2016/04/23/preferido-de-temer-para-justica-assinou-
manifesto-contra-operacao-lava-jato/
10:08:43 Laura Tessler  http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2016/04/teori-ordena-investigacao-para-
apurar-planilhas-de-doacoes-da-odebrecht.html
10:13:14 Jerusa  Show! A 23 e a 26 voltaram! Taca-lhe pau Laura!
10:22:37 Laura Tessler  Massa!!! Segunda já descemos a porrada neles!!!! Vou pedir a decisão pro Silvio e já apresentamos
a denúncia aqui
14:47:02 Deltan  Eeeee opa
14:47:14  Qual o deadline da denuncia, Laura?
14:48:57 Laura Tessler  Segunda
14:49:02 Deltan  Seria bom se pudéssemos oferecer junto com a dos demais, alegando que a subida suspendeu o
prazo (e suspendeu mesmo)
14:50:04  Ou, pensando melhor, muita coisa diferente junta (gim, Ronan e ode)
14:50:10  Melhor dois momentos mesmo
14:50:35  Como está a den Laura? Para quando consegue fazer?
14:50:52 Laura Tessler  Welker tá revisando
14:51:00  Welter
14:52:08  Estava trabalhando com a ideia de protocolar na segunda..até pra evitar que aleguem excesso de
prazo
14:52:49  Pedi pro Silvio me mandar a decisão de cisão pra ver se o Teori não impôs sigilo em algo
15:01:43 Deltan  Laura queria te pedir uma coisa
15:01:51  Que Vc desse um curso pro pessoal
15:02:13  "Como acabar uma denúncia com antecedência sem ser na exata hora da coletiva"
15:02:18  Muito importante
15:04:27  Para ter uma ideia se fazemos coletiva, Vc dá uma ideia da denúncia? Coisa simples, como quantos
denunciados, que tipo de conduta e volume, valor envolvido nos crimes, quem são os nao colaboradores denunciados
15:05:03  Teori devolveu a do Santana também? Se for pública, dava para incluir na coletiva se for feita
15:07:06 Laura Tessler  Pelo que entendi da reportagem, devolveu a do Zwi/Santana sim
15:07:22  O Moro teria que liberar o sigilo dela
15:17:46  São 12 denunciados, salvo engano. Crimes: organização criminosa, lavagem e evasão.
Organização criminosa consiste basicamente na inclusão do setor de operações estruturadas (Hilberto Silva, Luiz Eduardo
Soares, Migliaccio, Ubiraci Santos e secretarias Maria Lúcia e Angela Palmeira) e dos operadores Olívio e Marcelo Rodrigues no
núcleo operacional daquela organiz principal narrada na primeira ação da Ode. Tb na Organização, a inclusão do casal no núcleo
político da Orcrim principal. Lavagem de 23,5 mi de reais (45 entregas em espécie) e 3 mi de dólares transferidos para offshore
no exterior, tudo em em favor do casal e sendo comandada por MO
15:19:45  Evasão pela manutenção das contas no exterior (klienfeld e tridente), com base na Copin de
Antígua e Barbuda
15:21:10 Deltan  Pra ser justo, Diogo pode dar um módulo também... Eu me sentarei como aluno também rs
15:22:30  Super legal a denúncia
15:24:18  Vale a coletiva!! Alguém discorda? Se não, vou programar para quarta. Pode ser Laura? Quanto ao
oferecimento, tem 2 possibilidades: protocolar seg e pedir pro moro levantar sigilo quarta, mas tem que ver a parte operacional
pq ele estará no exterior... Ou protocolar na própria quarta
15:25:13 Paulo  Acho q tem desculpa p protocolar na quarta. O processo nem desceu formalmente ainda. Podemos
esperar ser intimados da descida após despacho do moro
15:26:03  Denúncia comigo, só com emoção (
15:29:36 Laura Tessler  Por mim, beleza. Quanto à data do protocolo, vcs que decidem. Quarta é bom também porque dá
tempo de a PF juntar o material apreendido na 26 fase, pois parece que não conseguiram operacionalizar a juntada com a ida
do IPL pro STF
16:13:56  Acho bom fazer coletiva. Neste momento estamos muito fracos de operação. Assim mantemos o
noticiário.
16:25:08  Essa notícia do estadao sobre a denúncia do Lula saiu de nós ou de Brasília.
17:55:02 Januario Paludo  Me perguntaram a mesma coisa.
18:10:00  Eu achei muito estranho.
18:37:28 Roberson MPF  Perguntaram a mim tb
19:07:46  Além de mim, quem anda perguntando.
19:14:38 Deltan  Também Achei
19:14:58  Achei que tinha sido Vc CF que disse que tava com a língua solta kkk
19:42:20  Não. Faz algum tempo que falei com o Ricardo.
19:43:09  Essa notícia está errada. Seria bom alguém falar com o Fausto.
19:47:50 Jerusa  http://m.oantagonista.com/posts/a-recompensa-de-lula
21:11:46  Passei a seguinte informação para a equipe do fantástico : Não há denúncia da FT em Curitiba
enquanto o STF não decidir a questão relativa ao ex-presidente. Quanto à FT de Brasília, nada podemos dizer, mas com certeza
essa não seria a primeira matéria a ser denunciada.
21:18:17 Deltan  Tá parecendo que a gente é o MP de SP... deja vu... dizendo o que vai fazer. Talvez seja o caso de
fazer nota para dizer que não podemos afirmar o que será ou não será feito porque o caso não está conosco, não podemos
confirmar ou desconfirmar o conteúdo de qq notícia na imprensa... algo simples e objetivo
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21:32:09  Concordo

24 APR 16

13:39:53  http://m.politica.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-publico-do-df-quer-ajuda-de-
delator,10000027748
13:40:19  Vejam o recado da PDF para nós.
13:55:35 Paulo  Não é recado, o Ivan que sempre complica já falou isso algumas vezes diretamente
13:56:21  Caro. Minhas fontes me dizem que as empreiteiras estão delatando ai sobre os empréstimos do
BNDES. Vocês vão tentar processar por aí?
13:56:21  Pergunto pois tem a decisão da 5CCR e juiz prevendo aqui no DF
13:56:21  tá longe ainda... não tem os fatos ainda, então não tem nenhuma deliberação
13:56:21  Vai dar conflito positivo de competência que demorará um século pro STJ julgar
13:56:21  realmente há empreiteiras se disponibilizando a isso, mas acordos não foram fechados e não sei se
serão
13:56:21  Não seria o caso de mandá-las negociar conosco sobre esses fatos? O juiz daqui precisaria
homologar
13:56:21  depende do caso, o entendimento do teori é que se ele homologar tem validade nacional (inclusive
para o primeiro grau) - concordo que é supressão de instância, mas ele inaugurou isso e agora é difícil desfazer o procedimento
13:56:21  de qq forma, como disse, está bem longe ainda...
13:56:21  Cara. Vou ter que fazer faculdade de novo pra entender tanta invenção....
13:56:21  Buenas. Antes de negociar ai nossa investigação ei Teori canetear com força coercitiva sobre a PrdF
ao menos nos contem...
13:56:21  blz rs... em outros casos, qdo era mais clara a existência de investigação em outros lugares,
tivemos sim o cuidado de procurar os colegas do local
13:56:21  não sei tb se a investigação da prdf envolveria todo e qualquer financiamento do bndes né
13:56:21  daí valeria a mesma crítica q vc faz a nós aqui
13:56:21  mas a meu ver o que importa é que os fatos sejam trazidos às autoridades, não importando de
qual local - ou vc acha que a investigação da PRDF evolui sozinha sem alguma colaboração para dar gás?
13:56:21  e a empresa só tem interesse em fazer a colaboração e incluir bndes pq existem as condenações
aqui e nós aqui exigimos que tragam outros mercados... então importante ver a questão de forma conglobante e não isolada
13:56:21  Não todo empréstimo do BNDES. Apenas os para obras no exterior. Decisão da 5CCR
13:56:21  Blz, vou ficar de olho sim
14:04:48  não vale a pena polemizar com o Ivan... é aguardar a gente decidir se vai denunciar isso aqui ou
não, e aí partir para o conflito se for mesmo necessário
14:05:53 Roberson MPF  Que mala
14:11:31 Diogo  Mala mesmo
15:37:52 Januario Paludo  O cara é mala mesmo. Ego extremamente inflado. Conheço daqui do do rs
15:43:20 Jerusa  Mala é pouco! )
15:43:29 Laura Tessler  Haja paciência!!!
15:45:14 Januario Paludo  Na verdade cara não é mala. É um container!!!
15:48:27 Paulo  haha
15:48:32  Kd a entrevista do CF p a época?
16:04:44  Eles deixam o mais importante fora da Internet... Rsrsrs
19:44:49 Deltan  Creio que o melhor com uma figura dessas é ignorarmos as msgs dele todas
19:45:06  Manda foto então!!! Quero ler a da reuters também!
20:08:13  http://mobile.reuters.com/article/idUSKCN0XH2WB
20:11:04  

hththttp

20:11:06  
21:43:30 Deltan  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1764108-repatriacao-bate-recorde-de-us-125-milhoes-
em-2015-com-lava-jato.shtml
21:43:35  DRCI capitalizando
21:43:52  Quando nos casos das colaborações não teve atuação nenhuma

25 APR 16

00:18:40 Januario Paludo  Já tem ou vai ter alguma acp contra sansumg, kepel fells, jurong, sbm, mitsubishi, transocean.....?
06:19:25 Deltan  Ficou ótima. Não sabia que Temer tem 60% de gente querendo o impeachment dele também....
06:20:27  Não tem. Sairá sim, em seguida a denúncia que envolva um funcionário de uma delas. Por
enquanto não temos den com func, mas teremos
06:31:14  Ficou ótima, apenas temos que alinhar algo que estamos falando diferente: riscos sob o gov Temer.
Eu acho importante dizer que há sim porque muita gente acha que mudando gov se resolve metade do problema da corrupção
06:32:30  Parece-me que admitir e alertar nos protege mais
10:54:25 Paulo  Muito boa, mas tá muito governista em relação ao "Dr. Temer" rs
11:15:09  Prefiro nesta fase do processo uma abordagem pontual, como no caso do Mariz, que a abordagem
do Deltan. De qualquer modo, o principal é saber se o problema em Brasília foi resolvido.
11:28:27 Julio Noronha  Pessoal, a partir de amanhã, o Rodrigo Telles do GT/BSB, virá para CWB para dar continuidade às
oitivas do Pedro Correa. Ele ficará de terça a quinta. A ideia é tomar cerca de 6 depoimentos por dia, seguindo a ordem dos
anexos que foram definidos como prioridade 1 e que envolvem pessoas com foro. Segue a ordem dos temas para o caso de
alguém da FT querer participar da oitiva de um determinado tema:
11:28:32  

ip

13:12:10 Diogo  Julio e eu vamos criar o clube do Mercedes na ft
13:12:17  
13:18:08 Paulo  **
13:18:19  Julio vai se separar? (
13:18:21 Jerusa  muito chiques esses colegas
13:19:17 Julio Noronha  É para compensar a careca e a barriga! "
14:50:20 Athayde  Alguem pode pedir um carro na PF, por favor
14:51:34 Jerusa  AGORA, ATHAYDE?
15:04:52 Roberson MPF  O melhor é o conjunto rubro-negro das duas. Perfeito. Estacionem sempre assim
15:14:22 Deltan  Caros Vcs veem problema de a Marina Silva ir à FT?
15:26:42 Athayde  Sim. O cara ficou em silencio
15:29:22 Roberson MPF  Se houver colaboração da OAS, ela terá seu anexo
15:34:29 Diogo  deltan, nao dá pra negociar a vinda da paolla oliveira ou da maria fernanda candido?
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15:36:36 Laura Tessler  Acho complicado recebermos qualquer politico aqui, principalmente nesse clima de instabilidade
política...vão distorcer os fatos e dizer que estamos apoiando
15:38:10 Roberson MPF  Concordo. Acho que ela também poderia vir a utilizar a visita como certificado de idoneidade em
campanha
15:47:41 Jerusa  se for o Thiago Lacerda, concordo!
15:49:31 Diogo  eh que a paola oliveira interpretou uma procuradora da república em "Em nome da lei"
15:49:47  mas por esta razão mesmo.. para ajudar nos trabalhos futuros dela
16:13:28 Athayde  Pg, qdo der me liga
17:34:39 Orlando SP  Acho q não é uma boa
17:35:47 Athayde  é pra fazer acordo?
19:28:55 Roberson MPF  274298.pdf
19:29:35  Vocês viram que a Câmara transformou a reversa em orientação?
19:29:57 Athayde  Sim. Parece que você que escreveu a orientação, robitos
19:41:51 Januario Paludo  Muito boa!!!
19:42:14  eu gostei daquela que diz que se não existe linha investigativa é para mandar para o arquivo, o
que já venho fazendo...
20:01:44 Roberson MPF  É verdade. Ótimas!
20:02:37  Valeu Tata! Fiz uma apresentação da reversa na reunião anual na 5accr e pelo jeito eles
compraram a ideia. Tomara que a galera coloque em pratica
20:03:22  Na verdade era reunião da 2aCcr
20:10:42 Julio Noronha  $$$$$
20:11:01 Athayde  top
20:14:27 Jerusa  Show!
20:20:20 Deltan  Estou passando meu posto de esquecido para Robito kkkk... Encontrei Guilhereme da 2CCR,
sugeri, ele topou, escrevi e copiei Vc Robito, que revisou o e-mail para o Guilherme da câmara há uns 5 meses rs... Tudo com
base na estratégia desenvolvida por Robito e salvo engano CF na reversa (certo?)... FT fazendo cultura de investigação!!
20:21:38 Diogo  +++
20:25:10 Deltan  Engraçado que não mencionaram explicitamente a LJ... Deve ter uma razão estratégica, mas fiquei
curioso....
20:25:21 Laura Tessler  Excelente!!!
20:31:38 Roberson MPF  Exato Delta!
20:33:25  Guilherme deu feedback, Delta?
20:45:29 Deltan  Tá bom, nada de Marina Silva... Mas também não vou chamar o Thiago Lacerda e a Paolinha
20:46:28  Deu algumas vezes... Tava sempre andando... Agora nesse fim de semana tinha me dito que saiu e
ia me enviar, mas não vi meus e-mails e msgs hoje
20:47:39  Acabamos de sair da última reunião... Foram ótimas. Com equipe do STJ, foi bom para motivar as
equipes e dar visão da floresta para assessores, e entrosar inclusive indicando pontos de contato e ajustando nova Ida ao STJ
para novo Min
20:47:47  Tentarei no mesmo dia do prêmio república kkk
20:49:28  Com Aurelio foi ótima também. Ele é puto com o uso ou apropriação da LJ pela direita e desconta
em nós. Conversamos com ele mais de uma hora. Falamos com Mário, Ela e Moscogliato também. Além disso, reunião das 10
medidas...
21:12:05 Roberson MPF  Legal!!
21:12:54  Alguém sabe o pq da PF ter divulgado isso?
21:12:57  http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/odebrecht-distribuiu-u-117-milhoes-em-propinas-
de-conta-no-caribe-diz-pf-90zkpgpx44offied6zrs1d96z
21:19:59  Acho que vale uma BA e, pq não, uma prisaozinha do Waltinho tb. O que acham?
21:20:18 Paulo  Houve reclamação de pouca visibilidade às mulheres na FT! Então meninas preparem-se para uma
reportagem especial sobre vcs ,
21:25:13 Laura Tessler  Hahahahah
21:37:56 Jerusa  ((((
21:38:22 Laura Tessler  Alguém já viu esse tal laudo?
21:41:36 Roberson MPF  Perguntei para o Pace agora e ele tb não sabia a respeito. Disse que vai perguntar para os outros
delegas a respeito
21:43:10 Laura Tessler  Hahahahah...perguntei pra ele tb...estavam discutindo no grupo dos DPFs e parece que ninguém
sabia que laudo é esse
21:58:06 Roberson MPF  Kkkk
21:58:17  Então pode ser info plantada por repórteres
22:01:04 Deltan  Sério!! Já até pedi pra Liliana arranjar!!
22:05:06  Vcs têm ideia de qual o interesse da Itaipava na relação próxima com o Lula? Que tipo de negócio
tem com o governo? Fornecimento de cerveja para o palácio??kkkk
22:06:47  Hoje às 23:20 vai ao ar o programa Milenio no qual o Pontual entrevista a Profa Susan Rose
Ackerman.
22:07:07  gnews
22:21:27 Roberson MPF  Tipo esses, Delta http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/01/apos-ganhar-favor-milionario-do-
governo-empresario-doa-br-r-17-milhoes-para-campanha-de-dilmab.html
22:25:05  O cara é bem sacana
22:50:58 Deltan  Nada mal...
23:00:15 Diogo  Acha q eh doação "legal"
23:01:50  Em relação à Paola, gostaria de argumentar o contrário.. Eh q sinto uma conexão muito forte com
ela.. Tenho certeza q eh recíproco.. Sem duvida se nos cruzarmos pessoalmente isso tudo será potencializado
23:24:22 Laura Tessler  http://m.oantagonista.com/posts/exclusivo-pgr-detona-mp-da-leniencia

26 APR 16

00:44:50 Deltan  Caros, tem alguém investigando Paulo Roberto Buarque Carneiro na FT em CWB, ou só no RJ?
Diogo, Vc viu algo dele relacionado à QG? Segue msg do Luc:
00:44:51  Could you please tell me if you would accept our request for transferring our investigation
regarding Paulo Roberto BUARQUE CARNEIRO and Roberto Ricardo BUARQUE CARNEIRO to the Brazilian authorities. Paulo
Roberto is suspected to have received money from SBM and QUEIROZ GALVAO. If you are OK, could you please send us a paper
mentioning that you are ready to accept the transmission and the request / files in French.
00:45:04  Alguém se opõe a que eu aceite?
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00:45:34  Orlando e Diogo, na transferência de investigação do caso do Cerveró, houve alguma cautela
adicional? Vcs têm o modelo que ele mencionou ali?
06:52:16  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/gim-argello-quer-fazer-delacao-premiada/
06:52:29  Quero participar da negociação.
06:53:06 Athayde  Eu tb.. -
06:53:20 Jerusa  .
07:09:30  http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/04/empresas-estrangeiras-envolvidas-na-
lava-jato-se-antecipam-na-entrega-de-informacoes.html
07:09:58  Athayde. Pensei que você estava ocupado com a denúncia... Rsrsrs
07:10:55 Laura Tessler  http://m.economia.estadao.com.br/noticias/geral,controlador-da-sete-brasil-reconhece-perda-de-
r-5-16-bi-com-a-empresa,10000028048
08:35:06 Orlando SP  Já fiz Deltinha! Vc precisa viajar menos e ficar mais na FT para saber o q acontece aki
08:35:57 Paulo  Pessoal, temos uma má notícia. Teori mandou redistribuir a investigação do STF envolvendo Belo
Monte, que ficou com Facchin.
08:36:48  Isso aconteceu em dezembro, mas só ontem quando eu fui sugerir um contato com o Marcio para
ver o que ele achava sobre mandar os casos para cá, é que alguém se tocou que já havia essa decisão
08:37:28  Furada de Bsb, que em princípio sequer recorreu. Mas tb a verdade é que não teríamos chance
mesmo, depois do julgamento da Eletronuclear
08:37:33  274607.pdf
08:38:41 Orlando SP  Já era esperado Paulinho. Isto alivia moro. Temos q fazer a ponte com os colegas q tocaram isto e,
ao contrário de sp, efetivamente ajudá-los.
08:39:02  Sugiro um contato imediato com Bira.
08:39:23  Ele faz toda a ponte para q isto ocorra de modo correto
08:39:29 Deltan  Trabalhar é coisa de pobre
08:42:43 Paulo  Sim, era esperado, mas é sempre um baque, pois daria uma operação linda. Estou vendo com Bsb,
pois não é necessariamente o Pará quem vai ficar com o caso
08:45:48 Deltan  Sem processo eletrônico e sem ficar no lugar dos autos, se houver folganças necessárias, é difícil
trabalhar à distância. Vide caso Angra
08:50:52  Temos aliás que expandir o caso Angra. Acabamos não fazendo nenhuma colaboração daquelas
com bom potencial de expansão (Luz, Engevix)... Quem colheu os depoimentos da Andrade? Eles permitirão expandir como os
outros? Tata, vc está acompanhando isso? O caso tem muito potencial
08:51:58 Paulo  Retomamos Luz especialmente para isso. Andrade o Lauro está bem a par e ele mesmo tomou os
depoimentos que interessam a Angra. Agora eles já têm material para expandir sozinhos
09:15:39 Deltan  Sugiro nos oferecermos para pensar junto a estratégia, se eles toparem... Afinal, não são
realmente dois casos
09:15:54  E gostaria mesmo que o caso de lá frutificasse
09:16:03  Tem muito cachorro pra sair desse mato
09:18:38 Orlando SP  Assessoria não remunerada
09:24:29  Prefiro que o caso fique com o Pará que com Brasília.
09:24:49  Brasília se acha demais...vejam o Galvão...rs....
09:35:33 Jerusa  Hehehe
09:35:47  Pessoal! Alguem marcou com Feldens agora de manha?
09:38:04 Julio Noronha  Sim! Marcamos às 11h
10:01:36 Athayde  Andrade vai expandir. Luz se vier sera otimo. Engevix é igual a Andrade. acho dispensavel. Lauro
tb
11:46:57 Orlando SP  Almoço onde?
13:59:30  http://oglobo.globo.com/brasil/temer-admite-meirelles-na-fazenda-sugere-serra-padilha-geddel-
em-ministerio-19167837
13:59:38  Defendendo o Mariz na Justiça.
14:55:31 Deltan  Caros, sem querer ser chato, mas já sendo, voltando no tema que Paulo colocou há algum tempo,
marquem por favor as reuniões e prazo de duração na agenda... se não couber, sugiro, salvo alguma razão especial, que quem
marcar reuniões depois de uma previamente marcada as realize no prédio da frente, no 14º ou no segundo andar.
14:56:46  Bandnews entrou em contato para saber se o MPF vai se manifestar sobre matéria da Carta Capital
deste final de semana:
14:56:46  http://www.cartacapital.com.br/revista/898/os-segredos-de-meire
14:56:57  Basicamente querem saber porque o MPF ainda não denunciou a Meire Poza e, se ainda não o fez,
se há um acordo.
15:16:12 Diogo  matéria velha
16:26:37 Paulo  Pessoal, alguém tem conhecimento, se manifestou, sobre uma autorização para Barusco retirar a
tornozeleira e viajar para os EUA para tratamento de saúde? (quando ele aproveitaria para ser ouvido pelo DOJ)
16:39:28 Deltan  Por mim, não nos manifestamos. De acordo?
16:44:48 Diogo  zwi voltou?
16:46:13 Paulo  stf soltou dois da odebrecht
16:46:19  julgando MO
16:49:19 Welter Prr  vai soltar, entao
16:50:00 Deltan  pqp
16:50:49  O Deltan devia dizer que não fizemos a denúncia por falta de braços... Rsrsrs
16:57:05 Athayde  MO PRESO...
16:58:45  Indeferiu
17:03:16 Deltan  Puta q tesão
17:03:19  ganhei meu dia
17:03:52 Welter Prr  Agora tem que adiar a reunião de sexta com a Ode
17:13:10 Jerusa  Show!
17:21:42 Roberson MPF  Animal!!!
17:24:32 Julio Noronha  Tooooop
17:25:24 Welter Prr  Top, top, top
17:25:28  http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/04/26/stf-manda-soltar-executivos-da-
odebrecht.htm
18:11:28 Paulo  Teori mandou dois termos do Cerveró que envolvem Petrobras no exterior para o Rio. Perez
Companc da Argentina e Gazeba no Uruguai
18:12:13 Roberson MPF  Vocês viram a novidade: "Por conta das obras do Ar-Condicionado a será necessário desligar todos
os equipamentos do Data Center para execução de serviços/obras civis em seu interior nos dias 30/4 e 1/5 (próximo fim de
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semana sábado domingo)"
18:12:36  A CNO e a OAS disseram que podem concluir em 2 dias, desde que possa fazer parte da leniência
18:13:46 Athayde  Sacanage
18:15:40  Nao tinha sido no feriado
18:18:01 Paulo  como se alguém viesse trabalhar no fim de semana
18:18:02  hahaha
18:34:33 Januario Paludo  PG, por que a 5ª CCR está achando pelo em OVO no caso do acordo do Safra??
18:35:48  te mando por e-mail a minuta sobre a destinação.
18:36:29 Diogo  soh lembrando, TOFFOLI e GILMAR votaram pela soltura do MO
18:36:31 Januario Paludo  275104.odt
18:36:42 Diogo  teori foi o fiel da balança dessa vez
18:36:46 Paulo  estão achando pelo na cabeça do Januario /
18:36:46 Januario Paludo  Veja se consegue baixar aqui.
18:37:08  pela madrugada. Fogo amigo. Se pudem atrapalhar, por que ajudar.
18:37:15 Paulo  moscogliato que tá viajando nesse assunto, mas conversamos por telefone para não impedir a
homologação deste acordo, e precisaremos conversar mais dps
18:37:40  ele tá confundindo destinação de lavagem com destinação de transação penal, achou umas
resoluções do cnj que não têm nada a ver
18:38:10 Januario Paludo  pelas barbas do profeta. Ou isso passa na Câmara ou jogo a toalha.
18:38:20 Paulo  hehe mas vai passar sim
18:38:30  o aditivo é justamente para resolver antes da sessão
18:38:30 Januario Paludo  ok. fico feliz por isso. abs.
18:38:46  mas se vc vai retirar a destinação explicita...
18:39:25  Eles que deixem para o Juiz fazer isso.
18:48:27 Paulo  muito boa sua petição, Januario. Exatamente no ponto
19:00:47  Falei em on contra a escolha do Mariz para a Justiça.
19:02:49 Orlando SP  PG, Januário, Moscogliato me ligou hj. Não conseguimos falar. Vai ligar amanhã, possivelmente
sobre este assunto. Podem me briefar sobre o que tenho de falar a ele sobre o acordo do safra????
19:05:42 Paulo  acho q c vc é outro assunto
19:05:47  ele me pediu seu tel
19:10:54 Orlando SP  ok
19:16:52 Januario Paludo  Alguém se candidata? MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Procuradoria Geral da República 2ª Câmara
de Coordenação e Revisão EDITAL 2ª CCR, de 20 de abril de 2016 A 2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL torna pública a chamada de inscrição para compor o Grupo de Apoio - Lavagem de Dinheiro. 1.
DO OBJETO O objetivo deste Edital é preencher 12 (doze) vagas para a composição do Grupo de Apoio - Lavagem de Dinheiro.
2. DA FINALIDADE Apoiar a atuação do Procurador Natural, quando solicitado e necessário, nos casos envolvendo Lavagem de
Dinheiro e crimes correlatos. 3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO Terão prioridade membros com atuação em processos envolvendo
grandes operações de combate ao crime de lavagem de dinheiro e crimes correlatos. 4. DO PRAZO DE DURAÇÃO O grupo terá
prazo de duração de 2 (dois) anos. 5. DA INSCRIÇÃO Os membros interessados em concorrer às vagas oferecidas pela 2ª CCR
deverão enviar e-mail para 2ccr@mpf.mp.br, assunto Grupo de Apoio – Lavagem de Dinheiro, mencionando no corpo da
mensagem a experiência relacionada ao objeto do GT, até as 15 horas do dia 29 de abril de 2016. Atenciosamente, 2ª Câmara
de Coordenação e Revisão
19:17:18  Os doze apóstolos
19:40:38  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/stf-concede-liberdade-a-dois-empresarios-da-
odebrecht/
19:41:31  Votos de Gilmar e Toffoli pela soltura. Acho que já está entrando em cena o novo governo.
19:55:04  http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/04/uma-linha-de-investigacao-aponta-lula-no-
comando.html
20:05:11 Roberson MPF  
20:05:48  Usou até terno e gravata, CF?!
20:06:59 Welter Prr  Dia do exame de fezes?
20:07:10  Foto velha. A Carol disse que pareço papai noel.
21:08:17 Januario Paludo  E vc estava mais fofinho. Tem que botar foto de agora que vc esta sarado!!
21:10:03  Vc esta muito adjetivado, viu procurador cabeça, negociador- chefe. Kkkk
21:19:44  Todos os adjetivos merecidos.
21:20:30  Assim como minha fama de ser um cara calmo... Rsrsrs
21:23:54 Januario Paludo  Kkkk. O bom nisso e que mis divertimos.
21:29:18 Jerusa  Calmo??? ...
21:30:37 Januario Paludo  Extremamente .... Tal qual água de poço!!
21:33:18 Jerusa  
21:36:35 Paulo  http://m.oglobo.globo.com/brasil/procurador-critica-eventual-indicacao-de-advogado-de-temer-
para-ministerio-da-justica-19173111
21:42:20 Januario Paludo  Putz Jerusa. Esse tipo de foto vai dar o que falar. Ele precisa parecer franciscano. Posso estar
enganado, mas...
21:43:47 Jerusa  Em 5 minutos, recebi essa foto em 12 grupos de whatsapp. Totalmente desnecessário!
21:44:22 Januario Paludo  Tomara que não pegue mal.
21:55:28 Welter Prr  http://diariogaucho.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2016/04/para-apoiar-a-lava-jato-
mulher-melao-posa-lavando-carro-de-luxo-5786937.html

27 APR 16

00:16:05 Diogo  Vergonha alheia dessa foto ""
00:16:20  Eh uma esposa ou uma tiete?
06:33:11  Meu carro precisa de lavagem.
06:34:55  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1765059-investigadores-da-lava-jato-criticam-favorito-
para-ministerio-da-justica.shtml
06:35:31  Botei minha cara para apanhar.
07:00:29  Acho que esse reconhecimento internacional do Moro, e a foto, são positivas. Ele parecer winner é
bom para formar a mitología da Lava-Jato.
07:11:14 Deltan  Timing perfeito com ANPR AJUFE E ADPF
07:13:08  Tb acho positivo. Dá visibilidade ao reconhecimento internacional. Um dos 100 mais influentes do
mundo é um título que pareceria impossível de ser atribuído a um juiz de primeira instância
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09:00:40 Julio Noronha  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1765138-depois-de-critica-a-delacoes-nome-de-mariz-e-
descartado-por-temer.shtml
09:36:24  O principal foi realmente a péssima entrevista que ele concedeu. Se o Temer for esperto não vai
chamá-lo, pois ele demonstrou baixa inteligência emocional.
09:47:07 Deltan  Ótimo, menos um problema. Quem é o próximo da fila? Rs
09:48:39  Saiu Diogo!!
09:48:39  Meninos, uma noticia boa: estamos indo pegar agora na PF a mídia com o material scaneado da
busca no Genu
09:48:39  Tem alguem por aqui p levar isso p aí?
09:53:26 Paulo  O Vladimir Neto gostaria de vir à FT no dia 04/05, próxima quarta, com a equipe de roteiristas da
série do Padilha... O máximo de procuradores presentes, ele pede. É possível?
09:53:58  Eu já falei que acho que não tem como colocar 11 procuradores na tela rs.. Mas ele disse que a
ideia que ele conversou com o Padilha é fazer bem original e seguindo os fatos
09:54:04  Primeira temporada iria até o final de 2014
10:22:19 Deltan  É dia de nossa provável coletiva... Seria 3 ou 4. Seria melhor um dia mais livre
10:29:29 Paulo  vc ve com ele delta?
10:30:23  Dia 5 tenho que ir à tarde para ponta grossa para uma palestra.
10:54:36 Deltan  Vejo sim
10:55:02  Quem foi a mulher que te convidou?
11:20:31 Welter Prr  Mulher de ponta grossa...
11:21:40 Deltan  Caros estarei no 14o andar do prédio da frente
11:23:31 Diogo  perigo
11:46:38 Welter Prr  Pessoal Estou em reunião no prédio da frente. Quando forem almoçar me avisem
11:53:00 Deltan  Caros, está programada reunião nossa hoje para tratar do caso do Lula. Com a coletiva de
amanhã, não tenho como participar. Quero entender bem os casos, e isso vai tomar bastante tempo, por isso estou no predio
da frente... vou pedir almoço aqui mesmo
11:55:54  Fora o caso em si, alguma mensagem especial para ser passada amanhã? Na linha do que já
estava conversando com alguns, minha ideia é dar um jeito de colocar, em algum momento, que mudança de governo não é
meio caminho andado contra a corrupção (precisamos de reformas no sistema) e que a LJ continua como antes.
11:57:08  Estarei atento a este grupo do telegram
12:01:38  Em homenagem à Ode, vou falar algo no sentido de que há quem negue, negue, negue fatos e
depois faz acordo e admite, porque aas provas desmente palavras... e tem gente que ainda hoje nega e no futuro ou colaborará
ou, não havendo espaço ou interesse para colaboração, será condenado, porque, novamente, as provas desmentem as palavras
12:13:19 Diogo  boa!!
12:40:41 Athayde  Pessoal, temos que fazer uma reunião com o ALMADA. Alguém se habilita a participar, pq vou
entrar de férias dia 5 e até la to trabalhando na denuncia do gim
13:09:39 Welter Prr  Arrumadinho?
13:17:40 Paulo  falei no grupo, dia 03/05 estou em bsb
13:19:19 Athayde  Q horas, seria bom pg?
13:19:34 Paulo  por mim bem cedo, 9h
13:19:39  11h tem luz
13:21:56 Jerusa  Pessoal! que tal fazermos um happy hour da FT hoje, aproveitando a primeira onda de frio para
tomar um vinhozinho?
14:31:19 Julio Noronha  Pessoal, recebemos os documentos do Tacla, mas ainda não podemos usar (só assinamos o termo
de confidencialidade por enquanto). Segue o caminho: L:\CRIME\Deltan\FT-procuradores\Acordos em negociação ou extra
sigilosos\TACLA DURAN\Docs
14:31:34 Diogo  e oq tem?
14:33:23 Julio Noronha  Mendes Jr, CNO (parte internacional: Suíça, Panamá, Angola, dentre outos), TWC Participações,
UTCm Constran... Seu pedágio, em princípio, não está aqui
14:33:35 Isabel Grobba  Um vinho é bem vindo 0101
15:27:50 Welter Prr  http://www.conversaafiada.com.br/brasil/lava-jato-procurador-vertical-critica-escolha-de-temer
15:57:35 Paulo  descoberta a razão do sumiço da barbicha do CF
15:57:36  http://www.conversaafiada.com.br/brasil/e-ai-procurador-da-barbicha-vai-encanar
15:58:42  Drs. Globonews pediu para confirmar o parecer favorável da FT ao compartilhamento de diálogos
telefônicos de Youssef com a Corregedoria do Maranhão.
15:58:42  Podemos confirmar a informação, do parecer favorável? Este parecer pode ser repassado ou está
em algum processo já público na JFPR?
15:58:42  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/procuradoria-da-parecer-favoravel-a-envio-de-
grampos-da-lava-jato-a-corregedoria-do-maranhao/
15:58:46  alguém falou nisso por agora?
16:13:31 Roberson MPF  Castor, vcs querem um quarto?
16:14:08 Athayde  Uai, Castor. Nem começou a namorar e já ta flertando com outro.
16:14:33 Jerusa  1
16:18:17 Paulo  22
16:19:22 Julio Noronha  ❤ ❤ ❤ 
16:19:44 Paulo  Castor, creio que eles tiraram a ideia da denúncia do Athayde do Pedro Correa!
16:19:44  A ideia foi fazer uma imputacao mais genérica (participação na corrupção do PRC e recebimentos
mensais) e outra mais específica (recebimentos identificados), para valer se a primeira não colar...
16:20:24 Athayde  Castor, sou um cara CASADO..... rsts
16:27:28 Diogo  parabéns ao tatá entao
16:40:06 Paulo  Vai rolar pessoal?? Robinho, Castor, Julio, Orlando?
16:42:10 Athayde  555
17:14:03 Diogo  gente, minha festa voltou pro dia 18/6
17:14:07  dia do aniversario
17:14:13  sabado
17:14:50 Athayde  massa, diogao. já chamou o Fabio Coimbra?
17:14:57 Diogo  sim
17:15:04  vou postar no grupo la
17:15:08  toda a galera
17:15:13  ihul
17:15:13 Athayde  uiii
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17:22:25 Jerusa  ❤ 
17:44:24 Roberson MPF  Legal!
18:43:39 Paulo  pessoal, 20h no Officina - Carlos de Carvalho logo antes da Praça da Espanha
18:45:51 Jerusa  alguém vai direto daqui para eu ir junto?
18:46:14 Isabel Grobba  Eu também
18:46:41 Paulo  vamos!
18:55:31 Orlando SP  Rapaz, não vamos mais. A nossa secretaria não pode ficar com as crianças hj. Ela tem
compromisso. Abcs
19:22:26 Roberson MPF  Caros, importante. A RFB (pessoal das fiscalizações) pedem pauta para reunião entre 17 e 19/05.
Pauta bem interessante: Odebrecht, João Santana, LILS, Instituto e outros. Meio periodo necessário. Posso marcar para o dia
18/05 pela manha?
19:23:00  Nao tem nada na agenda
19:26:25  Oposiçoes em 5 min, pleaase
19:26:46 Athayde  Estarei em ROMA...
19:31:42 Laura Tessler  Pode sim
19:44:04 Roberson MPF  Reunião confirmada!
20:44:51 Orlando SP  Se for quarta-feira, estou em SP
20:51:27 Paulo  http://www.conjur.com.br/2016-abr-27/lula-acusa-procurador-lava-jato-cometer-desvio-funcional
20:51:27  Carlos Fernando tem FAJ? amanhã mesmo vou saber com quem caiu isso.
21:58:00 Roberson MPF  Viram essa?
21:58:01  
22:05:48 Paulo  
22:22:24  http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2016/04/27/defesa-de-lula-pede-
afastamento-de-procurador-da-lava-jato.htm
22:22:49  Bem que eu disse que tinha que sair em julho.. Rsrsrs
22:25:31 Orlando SP  Pessoal, se não for ter a reunião com a ode, tem de avisar os Advs. Já mandaram mensagem para
o Robinho e, como não deve ter respondido - pq não tem como dizer -, mandaram para mim. Jaja vão enviar para CF
22:26:52  Enfim, o pessoal de BSB tem de se posicionar, sob pena de parecer falta de profissionalismo
22:27:06  Quem ficou de avisar que não haverá foi o Miller. O Robinho avisa a ele amanhã que os advogados
estão malucos.
22:27:20 Welter Prr  Quem ficou de avisar os advogados foi o MM
22:27:49 Paulo  Marcou na agenda?
22:27:59 Orlando SP  Bem, problema deles certo? CF pague o faj. Ajudo na caixinha e levo cigarro na penitenciária
22:28:37 Welter Prr  Possoquinha, talvez
22:28:44  Passoquinha
22:28:45 Orlando SP  Tb sou testemunha sua. Só não me pergunte o seu apelido aqui
22:29:15  Este apelido não sabia: CF passoquinha
22:29:18 Athayde  Diogo muda ai de novo. Nesse dia eu e a nathi temos um casorio em BSB
22:29:49 Orlando SP  Sabe q combina: "CF passoquinha"
22:29:59 Welter Prr  Eu levo passoquinha na cadeia
22:30:14  Nao cigarro
22:38:54  https://www.youtube.com/watch?v=e16ZGfgUIak
23:02:08 Deltan  Isso não tem a menor chance. Li as reportagens e não foi ao estilo MPSP
23:08:54  Mas devia ser afastado... eles não sabem pq estão batendo, mas CF sabe pq esta apanhando... eu
levo playboy pra ele no xilindró

28 APR 16

06:35:41  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/ministro-sem-compromisso-com-o-combate-a-
corrupcao-de-ser-vetado-ou-derrubado-defende-delegado/
07:42:35 Andrey B Mendonça Acho q ele mesmo tá divulgando. Me disseram q ele tava Levantando dados pra caso fosse
cassado
08:28:22 Orlando SP  Vou dar uma assinatura do G Magazine para ele, pois pode ser um período de reflexão e
descobertas
08:46:41 Paulo  
08:49:44 Roberson MPF  6
08:56:49  O que você descobriu na G Magazine, Orlando...rs...?
09:03:16 Deltan  Caracaxxx
09:03:34  Mas fiquem tranquilos. Contratei o Mariz para ser meu advogado.
09:05:43  http://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/sinais-particulares-2804/
09:15:56  Daqui a pouco a charge é de eu me enrolando com minha língua...rs...
09:16:32  http://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/odebrecht-posterga-delacoes-para-evitar-
multas-em-contratos/
09:16:43  Bom motivo para suspender as negociações.
09:42:29 Januario Paludo  Cf, mais um adjetivo: Le bocon. Kkk. Até o Cassio manifestou solidariedade!!!!
09:42:55  rsrsrs...estou bem mesmo.
09:43:01 Januario Paludo  Kkkk
09:45:03  Vi na imprensa que representaram o Carlos Fernando no CNMP por conta de entrevista. Se me
permitem uma sugestão: denunciem o mais rápido possível que perde o objeto. O ambiente naquele lugar é complicado.
09:45:12 Athayde  Kkkkk
09:45:47 Deltan  kkkk
09:46:25 Januario Paludo  Estou no meio de um acesso de riso
09:47:33 Jerusa  ((((
09:47:49 Julio Noronha  kkkkkkk
09:53:08 Roberson MPF  Ele quer que a brincadeira seja "siga o mestre"
09:56:57 Januario Paludo  Valeu Cassio fernando. Grande semana..
10:00:56  Aliás, precisamos de você aqui para desenrolar o caso Nelma.
10:10:59 Orlando SP  CF, a reunião é as 11 hrs, certo?
10:11:32 Januario Paludo  Enrolou?
10:25:18 Isabel Grobba  Sim, tá enrolado, Januário...
10:40:55 Diogo  
10:41:39  
10:44:30  Salve Cassio! Nossa brother...
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10:44:36 Welter Prr  Agora melhorou!
11:11:07 Jerusa  http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2016/04/ainda-nao-temos-metade-do-que-foi-feito-na-
petrobras-diz-procurador-da-lava-jato-5788528.html
12:22:08 Athayde  Salle pepper pessoal
17:32:30 Jerusa  http://www.conjur.com.br/2016-abr-28/gravacao-mostra-membros-mpf-tentando-induzir-
depoimento?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
17:38:55 Paulo  que coisa tosca. cabe direito de resposta, creio. eles nos procuraram antes?
18:40:40 Isabel Grobba  Hélio Telho já fez bom comentário.
18:50:11 Deltan  http://oglobo.globo.com/brasil/mudanca-de-governo-nao-significa-fim-da-corrupcao-diz-
procurador-19188957
18:50:33  incrível terem repercutido isso
19:26:00 Orlando SP  276815.odt
19:26:01 Paulo  
19:27:01 Orlando SP  Pessoal, vejam os anexos do Duque para ver se interessa o acordo com ele. Temos de nos
posicionar. BSB pede.
19:42:47 Deltan  Ficou ótima PG!!!
20:14:37 Isabel Grobba  Hehehe
20:22:30 Deltan  Caros podíamos fazer uma reunião relâmpago amanhã 14.15-15.15h, que tal? Só pros assuntos
mais urgente MS
20:23:07 Januario Paludo  Ficou ótima a foto. Quanto ao conjur, nem vale a pena fazer nota.
20:24:07 Isabel Grobba  Sim!
21:00:29 Roberson MPF  Passou agora a coletiva no JN. Ficou ótima. Parabéns Laura, Welter e Delta!
21:01:06 Jerusa  Ficou show!
21:16:32 Laura Tessler  Valeu!!
21:29:04 Januario Paludo  Valeu Laura. Muito bom!!!
21:44:04 Julio Noronha  http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/04/mpf-faz-novas-denuncias-contra-marcelo-
odebrecht-e-joao-santana.html
21:44:42  Vi aqui agora!!! Parabéns, Laurinha, Delta e Welter! Muito bacana!!!
21:45:03 Athayde  $$$$
22:00:59 Deltan  Foi um tempo bom de matéria, 4m... achei que seriam 2m.

29 APR 16

01:54:15  Caros não esqueçam que o prazo da DIRPF é nesta sexta
06:41:21  Por isso só chego mais tarde.
06:47:44 Jerusa  http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/lava-jato/acao-de-lula-contra-procurador-da-lava-jato-
gera-risos-no-mpf/
07:39:14 Welter Prr  Isso é sacanagem da veja. Alguem quer colocar o cnmp contra a ft.
09:43:56 Orlando SP  Alguém tem de declarar Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente
(RRA)? Se sim, fizeram a opção pelo ajuste anual ou exclusivo na fonte?
10:04:03  PG e Deltan, acho q vcs tiveram de declarar a RRA. Como optaram e pq?
10:05:56 Jerusa  Eu declarei. Parece q era exclusivo na fonte Mas nao sei pq. Li em algum lugar
10:17:06 Paulo  Declarei há uns 3 anos isso. Não lembro
10:32:21 Januario Paludo  Veja o que é mais favorável declarar. tem duas opções. A que der mais restituição é a que vale.
lembro disso.
10:32:44 Deltan  Cara eu não ganho nada, nem duvida me dão ... Sou o mais pobre da FT.
10:33:13 Januario Paludo  A historia do do cojur está repercutindo na rede, favoravelmente.
10:33:38  mas vou processar o "jornaleco".
10:34:18  http://www.conjur.com.br/2016-abr-28/gravacao-mostra-membros-mpf-tentando-induzir-
depoimento?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
11:17:43 Deltan  Laura, precisamos resgatar isso... corre atrás??
11:17:43  Inquérito 147/2003
11:17:43  200951018104886 5 criminal
11:17:43  Agente policial federal disse-me que nestes processos teria sido investigada a atuação de Álvaro
José galliez novis para o setor de pagamentos estruturados da Odebrecht. Não sei se procede.
11:17:43  Processos são do RJ.
11:17:43  Segundo ele teria interceptações que revelariam pagamentos a pessoas com foro privilegiado. Mas
segundo ele o caso não evoluiu.
11:30:42 Laura Tessler  Boa!!! Vou olhar!
11:34:47 Deltan  Se tem gente com foro, o ideal seria obter acesso exclusivamente informal por enquanto
11:35:07  pra escolher em sgda a melhor estratégia
12:21:18 Paulo  CF fazendo terrorismo e falando sobre negociações em andamento - o menino não segura a língua
mesmo:
12:21:22  http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/04/1763003-ha-mais-projetos-
ligados-a-rio-16-sob-investigacao-diz-procurador-da-lava-jato.shtml
12:33:17 Laura Tessler  Almoço onde?
12:41:26 Jerusa  Italia
12:48:04 Roberson MPF  Oba, escolhi bem o dia para almoçar na mãe ,
13:06:46 Laura Tessler  To chegando só agora. Vou no Zaf mesmo
13:23:26 Diogo  &&&
13:34:56 Deltan  Pessoal vou marcar com o pessoal da netflix da série da lava jato para quinta feira. Lauro estará
aqui também, então vou ver que horas chega e prioriza-lo no horário
13:42:30 Diogo  +
13:52:27  Eu não estarei a tader na quinta na lavajato. Tenho palestra a noite em Ponta Grossa.
13:57:00 Isabel Grobba  Exclusivo na fonte
14:01:56 Diogo  Vai ficar sem personagem
14:02:02  &&
14:50:07 Deltan  Vou ver se dá pra ser na semana seguinte então
14:50:53 Diogo  deixa ele sem personagem, por favor &&
14:51:26 Deltan  kkkkkk
14:51:36  tem que tem aquele cara que fica falando pelos cotovelos...
14:51:48  Vou tentar fazer na quinta E sexta. Só pode ser na próx semana CFR
15:17:16 Orlando SP  Na próxima semana Laura e eu não estaremos. Deixe o personagem do CF ser o homem invisível
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15:25:01 Athayde  http://m.politica.estadao.com.br/noticias/geral,temer-afirma-que-nome-de-mariz-nao-foi-
eliminado-para-ocupar-justica,10000047521
17:28:09 Deltan  Marquei dia 5 e 6/05. Vcs viajam na sgte
17:36:50  Caros, houve decisão do Lauro quanto às diárias, em pedido do Rodriguinho, com extensão dos
efeitos a outros casos, que creio que resolve nosso problema
17:36:51  Segue
17:37:07  277476.pdf
17:37:43  Basicamente: podem continuar ganhando diárias aqui, limitadas a 8 por mês (no sistema de
metade de hotel, salvo se tiver apto alugado antes da mudança de sistema), e ficar em período superior, desde que haja
renúncia expressa às diárias excedentes
17:47:20  Caros, reservei netflix quinta de 13 a 15h, e Lauro (Orlando, importante) entre 15.30 e 18.30h
17:59:27  Caros, seguem pontos tratados na reunião hoje:
17:59:29  1. PROBLEMA QUEBRA DE ACORDOS: Figueiredo Bastos - gravou reunião para entregar infos de
Trombetas pq já foi objeto de óperacao (Roberson e Julio). Diogo informou que também Musa entregou alguém, revisando
depoimento passado, e esse alguém apareceu no mesmo dia. ENCAMINHAMENTO: FAZER NOVA REUNIÃO COM TODOS e depois
conforme o caso faremos pedido de quebra e despacharemos pessoalmente com Moro, pedindo revisão da decisão anterior.
CARLOS FERNANDO MARCARÁ A REUNIÃO. OUTRA COISA: esperarão prazo no caso Trombetas para ver se apresentam ou não.
Apresentando, quebra. Não apresentando, faz audiência e pergunta e quebra. 2. PRÓXIMAS OPERAÇÕES -João Genú - ele e
empresas recebiam muito em espécie - 150k joias - entradas ay - QUANDO? ENCAMINHAMENTO: DELTAN FALARÁ COM
LUCIANO QUE FAREMOS PQ ELE ESTÁ COM GIM E DEPOIS ELE SAI EM FÉRIAS -empresa Credencial (Isolux - Eike) - Apolo - JD
- logo após senado impeach para não parecer que queremos influenciar- QUANDO? Está sendo protocolada quebra sigilos e
próxima semana protocoladas buscas. Na Dir Serv, há gerência materiais. Três grandes empresas forneciam tubos, APOLO,
CONFAB e VeM. APOLO procurou Julio para dar propina pro Duque que redirecionou pro Dirceu, que recebeu via credencial que
também recebeu pro JD de outras fonte. Outra frente: Escritorio JMAIA que repassou pro JD e recebeu da INTEROIL, que atua
em sondas com ENGEVIX e norueguesa, e ... Na colaboração do Bernardi, aparece CONFAB que passou pro DUQUE via Hayley e
via exterior no Bernardi. Incluirão CONFAB também. ENCAMINHAMENTO: próxima semana protocola para executar após decisão
do Senado. -op Paulo Ferreira - Novo Cenpes - logo após Impeachment - Envolve trombetas, OAS, Walter Torre que recebeu
18MM para abdicar da melhor proposta na licitação, CONSTRUCAP, CONSTRUBASE, SCHAHIM - 2006 até 2011 com aditivos -
Paulo Ferreira recebeu do Chambinho e resgata chambinho - protocoladas quebras, depois vem operação; -Edson Krummenauer
- talvez consiga denunciar - DIOGO vai estudar melhor e trará para próxima reunião. -Queiroz Galvão (operação ou denúncia
logo - novidade sigilosa CPI 2010) - evoluindo - há denúncia de corrupção passiva na PGR) - Brasília já denunciou fatos - vídeo
- se vier compartilhamento, que já foi pedido por Rafael Rayol - Seria denunciado QUEIROZ e IESA - Diogo quer imputar junto
cartel e fraude à licitação; -Odebrecht - desdobramentos, como da conta Klinfield e Trident, novas apurações - Muito
promissora, Álvares, doleiros - 26a fase não analisada - Taccla e Meinl em andamento; -Petros - vai começar semana que vem -
pegará depois de indisponibilidade da Odebrecht - Isabel fará o pedido e Laura se concentra na Petros; -Transpetro - Sergio
Machado - com acordo morreu; -Tacla - há material para operação, mas há acordo em andamento. O que há de bacana é Ode
no exterior. Tem planilha com entregas e endereços relacionados a políticos com foro, mas dúvidas se há provas em relação a
essas pessoas pq entregas para terceiros. -Carioca - trará propinas para PEPs, mesada para Pedro Álvares, com cartel no PAC
das favelas. Depende de nexo com Lava Jato. No prazo da Leniência eles admitiram CAbral, 35MM em 8 anos de propinas, e
mesada para CAbral. Foi omitido no Ricardo Pernambuco, pai e filho. Tentarão resolver na terça. PAC das FAVELAS (verba
federal, as há investigação na PRRJ) e ARCO VIÁRIO. Trará OAS e Odebrecht. -Possibiliade de Belo Monte - -Hope e Personal -
Mestieri pela Hope - trariam o Cartel - CIA em conclusão - esperando isso; -Marketing - Tripodi - minutando pedido de
afastamento relativo a Giovani de Moraes, Gabrielli e Tripodi; -Trafigura - paga direto na conta do PRC, então qdo não tiver
outra operação essa é uma fácil; -Guido Mantega - está com Athayde concentrado no Gim - tem quebra bancária e telemática;
17:59:29  -Hidalecio Oliveira (Diogo) foi quem pagou propina pro Cunha via João Henriques pelo campo de
Benin, uma aquisição temerária de um campo seco - também envolvido no campo da Namíbia - vai ser denunciado junto com
Claudia Cruz - chance de prender se sair de Portugal - ver na parte de denúncias 3. DENÚNCIAS E IMPROBIDADES -den 9 e
diligências simples - paralisada - pediram diligências básicas mas sem feedbacks de BSB - -den Claudia Cunha - Hidalecio,
Zelada, Henriques, Claudia Cruz - quase pronta -AIA Eduardo Cunha - após denúncia, pediremos compartilhamento criminal -
ação cartel -improbidades pendentes: => improbidade Ode e Braskem (com grupo Isabel e Laura) - há risco de deslocamento
da competência, mas paciência; => improbidade partidos, potencialmente incluindo Dirceu e 9. A do PP pronta mas precisa de
compartilhamento. Marcio está sendo sondado. Precisa também dos depoimentos de Pedro Corrêa. Praticamente pronta a AIA
do PP. As outras demorarão mais. Vale a pena propor aqui segundo a maioria mesmo com risco de mandarem pra BSB o que
poderia dificultar propor aqui a segunda. -coletiva den próx semana 4. OUTROS ASSUNTOS -acordos em andamento -grupos
específicos -desmembramentos STF -Respostas a críticas -novo assessor para chegar e estagiários anteriores para assessor -
webcam fixa (email Derly) -controle de ofícios passando por Evelyn para eventual reiteração - ou tudo, ou nada - muitas coisas
chegando por email e não passam por ela, e expedidos e não avisados -ver Welter abril e maio - DELTAN FALAR COM PELELLA; -
viagem prêmio república; Quem se vira - DELTAN ver ROBERSON E JULIO - REUNIÃO ODE E PELELLA CF DELTAN E DIOGO - STJ
ISABEL ANDREY WELTER PAULO NÃO VAI LAURA SUIÇA ORLANDO SUIÇA JERUSA FÉRIAS NA ITÁLIA ATHAYDE EUROPA MAS
CONFIRMAR -uniformização de atuação:
18:28:40 Julio Noronha  Prezados, na próxima semana, teremos as seguintes audiências, com a seguinte divisão: 01 –
04/maio – quarta-feira: a) 14:00 – 5049898-06.2014.404.7000 (JOÃO PROCÓPIO, ETC.) – 03 interrogatórios – DIOGO; 02 –
06/maio – sexta-feira: a) 10:00 – 5061578-51.2015.4.04.7000 (BUMLAI) – 02 interrogatórios – DIOGO.
18:28:44  
19:03:00 Welter Prr  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1766114-moro-aceita-denuncia-contra-joao-santana-e-
odebrecht-na-lava-jato.shtml
19:11:14 Deltan  Vou nos inscrever no prêimo da AJUFE
19:20:36 Athayde  BOA
19:30:02 Roberson MPF  Legal!!! 7
20:10:59 Deltan  Caros marquei netflix na próx quinta, entre 13 e 15h.
20:11:25 Athayde  �����
20:12:10  Olha eu ai
20:12:18  
20:16:45 Julio Noronha  Hahahahaha
21:38:06 Roberson MPF  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1766147-procuradoria-pede-que-stf-proiba-policia-
federal-de-fechar-delacoes.shtml?mobile
21:41:02  http://m.oantagonista.com/posts/janot-esta-certo
22:19:06 Paulo  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/lula-sempre-ganhou-mensalinho-da-oas-diz-empreiteiro
22:48:23 Deltan  Conseguimos que Leonardo possa vir com 8 diárias por mês, cheias. Pode ficar período maior na
semana, desde que renuncie o excedente de diárias.
22:51:23 Roberson MPF  Shou!!!! $$$$
22:58:42 Julio Noronha  Muito bom!!!!
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23:24:13 Deltan  Laura, qdo Vc usou a palavra "diabólico" eu sabia que aquilo ia emplacar... virou frase de destaque
23:24:13  
23:24:24  e usou a palavra de um jeito bom
23:24:34  mesmo sendo forte

30 APR 16

00:42:47  Caros alguém anima escapar do frio no começo de junho?
00:42:50  Deltan, sei que para vcs fica muito fora de rota, mas atendendo ao pedido de um colega pergunto
para vc se algum procurador da Lava Jato por acaso teria disponibilidade para falar sobre a operaçao e sobre as 10 Medidas no
Encontro Nacional dos Foruns de Combate á Corrupçao que ocorrerá nos dias 1 e 2 de junho em Recife
08:45:55  http://m.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/04/1765870-o-poder-do-dinheiro-e-a-maior-ameaca-a-
democracia-diz-fukuyama.shtml?mobile
08:52:32  Sugiro a leitura do livro do Fukuyama: The origins of political order. See alguém quiser, posso
emprestar.
08:59:02 Januario Paludo  Muito bom o artigo.
09:00:42  Quando a Dilma assumiu e começou enxotar a corruptela, até eu acreditei.
09:35:55 Welter Prr  Tem em portugues, tambem
10:19:41 Roberson MPF  Pessoal, quem anima almoçar hj?
10:21:55  Tvz uma Feijuca num lugar diferente
10:22:33  Tb vi na gazeta que vai rolar essa: Na calçada O restaurante Olivença promove o gastronomia na
calçada. No sábado (30), deck e a área frontal da casa são ocupados pelo evento, oferecendo, das 12h às 16h, sardinhas na
brasa (acompanhadas por batatas rústicas — R$ 29) e a espetada de camarão (R$ 29). Os fãs de ostra também podem
aproveitar. As opções que fizeram sucesso no Festival de Ostras da casa retornam: servidas ao natural (R$ 19), gratinadas (R$
24) ou na brasa (R$ 24) – preços para meia dúzia. Além da comida, ainda tem DJ discotecando ao vivo e promoções de taças
de vinho e chope Way. Endereço: Rua Teixeira Coelho, 255, Batel. Fone (41) 3016-9988 e www.restauranteolivenca.com.br.
10:22:45  Parece maneiro
10:23:38 Laura Tessler  Achei bacana essa do Olivença! Eu topo se for lá pelas 13h
10:24:05 Roberson MPF  Legal! Tinha pensado nesse horário tb
10:24:18 Laura Tessler  Show!!!
10:39:42 Paulo  fechou!
10:41:49 Roberson MPF  Massa!!
11:12:15  11 mil curtidas
11:12:19  
11:25:35 Athayde  Nos vamos tb
11:27:39 Roberson MPF  Shoou de buela!!
12:43:01 Athayde  Saindo pro almoco
12:55:29 Laura Tessler  Saio em 10 min
12:55:51 Athayde  Já saimos
12:58:14 Roberson MPF  Acabei de sair
13:17:26 Paulo  A caminho! Conseguiram mesa?
13:20:31 Roberson MPF  Estacionando
13:21:46 Athayde  �
13:26:07 Laura Tessler  Chegando
13:40:47 Orlando SP  Pessoal, como está aí no olivença. Tem espaço para mais 4
13:41:32 Athayde  Pode vir
13:41:47 Orlando SP  Estamos indo
13:42:01 Roberson MPF  Venham!!!
13:42:52 Orlando SP  A caminho. 4 people, in fact two children and two beautiful people
13:45:05 Roberson MPF  Hahaha
13:45:15  Caderinha pro Be?
13:45:40 Orlando SP  Pose ser
15:13:36 Roberson MPF  
16:23:53  
16:24:14  Adivinha qto tempo demorou pro Tata matar uns 5 churros?
16:24:34 Julio Noronha  Hahahahahahhaha
16:24:36  Toooooop!!!
18:18:52 Deltan  Hahahahaha a cara da Nati diz tudo
18:19:17  Maneirissimo!! Qta gente bonita!!

1 MAY 16

08:31:25  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/lula-sempre-ganhou-mensalinho-da-oas-diz-empreiteiro
09:19:44 Laura Tessler  http://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/petrobras-ja-gastou-mais-com-auditoria-
do-que-recuperou-com-operacao-lava-jato/
11:34:21 Deltan  Caros, insider infos de diferentes fontes: 1) na JF em Curitiba, so 2 juízes são contra a LJ: Flavio
(hipergaranrista) e Silvia (mais pra petista); 2) Paulo, a Carol tá querendo rejeitar a adesão da União como parte, mas está
disposta a ouvir seus argumentos... Poderia ir falar com ela... Disse da importância disso para sacramentar compet federal; 3)
Agora o mais importante, a fofoca kkkk: Mauat tomou um toco de um juiz que bloqueou ele no Whats pq, "delicadamente", foi
cobrar o juiz por Whats sobre uma decisão... Garoto enxaqueca kkk
11:57:15  
11:57:15  FSP: promessa de Temer seria a aprovação das dez medidas8
12:33:13 Orlando SP  Flávio é substituto da Silvia. Ela não era contra, mas ficou recentemente. Ela está meio fora da
casinha. Em relação ao Mauat, o juiz contou isso em audiência para Leticia. Ele ficou indignado.
14:03:36 Diogo  Mas o Flavio tem jurisdição na lava jato?
14:07:13 Deltan  Não... Ele parece que saiu de vara criminal pq viu q não é pra ele kkkk
14:09:47  Estão me pedindo para comentar a notícia sobre as auditorias. Acho que seria bom falar algo
positivo.
14:23:49 Roberson MPF  Concordo!
14:38:11 Deltan  ���
14:38:59  Parodie o ex-vice-AG americano: se Vc acha auditoria cara, tente nao-auditoria
15:27:59 Welter Prr  Falei com a Ana Luiza ontem, aqui na Prr, sobre outros assuntos. O Flavio era substituto do Moro,
nao? Ela contou como o ele saiu e foi para o civel. Foi engraçado Ele disse, também, que arquivou a ultima representação que
havia contra o Moro
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16:33:24 Orlando SP  Flávio - pode ser q venha a pegar alguma AI. Silvia tb. Ana Luíza - ela mandou a manifestação
para nós. Ficou excelente!!! Super empenhada! Ela utilizou aqueles dados q passamos para ela sobre os indeferimentos.
16:33:36  Mandei cópia para moro
17:31:23 Roberson MPF  Castor, vc tá junto com esses deprimidos?
17:31:26  
18:04:53 Deltan  Fizeram um boneco do Robinho no Nordeste
18:05:06  
18:42:46 Roberson MPF  O artista errou na mão Kkkkk
21:18:23 Deltan  Esse é o filho do Moro com o Roberson kkk
21:51:56 Athayde  Kkk

2 MAY 16

00:55:35 Diogo  Kkkk
06:52:02  http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/lava-jato/odebrecht-e-leo-pinheiro-quem-entregar-
mais-leva-a-delacao/
06:53:53  http://mobile.valor.com.br/politica/4545349/cid-gomes-se-eu-estiver-na-lava-jato-teori-e-corno-e-
janot-e-ladrao
10:21:41 Orlando SP  Laura e demais, mensagens q troquei com Vlad neste final de semana sobre a viagem a Berna.
10:21:41  USD 3197.00 227.80 3424.80 Única opção que conseguiram montar para Berna naquela data.
Talvez tenhamos que atrasar uma ou duas semanas para buscar preços mais baixos. Tem como? 3.424 dólares por pessoa fora
as diárias.
10:21:41  Vou falar hj com Stefan. Por nós não vejo problema, mas acho q Stefan não vai querer segurar o
rapaz preso. Deixe-me falar com ele e retorno para vc. Tks. Abcs
10:21:41  Vlad, FM será solto no dia 14/5. Ele só estava segurando ele por causa de nós. Estou avaliando
com Deltan e cf os eventuais prejuízos disso. Abcs
10:21:41  Stefan, concerning to our trip to Switzerland on May 9th, Vladimir suggested to postpone it two
weeks because of budgetary problems. He knows about FM's situation. I would like to hear you before decide what to do. Do
you think this postponement cause any problem? Tks, Orlando
10:21:41  Orlando I will have to and will release FM by May 14th at the latest under the conditions I already
mentionned. For us to postpone is not ideal but we can live with any decision you take.
10:21:41  Façamos na data inicial, então. Vc teria condição de ir sozinho? Ou têm de ser dois?
10:21:41  Vlad, dois facilita, mesmo pq haverá negociação e fechamento de acordo, mas tenho, claro,
condição de ir sozinho.
10:21:41  Posso ver opção para deixar esse valor mais baixo
10:21:41  Se vc puder ir sozinho é a solução mais fácil do ponto de vista orçamentário
10:21:41  Só temos 90 mil para terminar o semestre
10:21:41  Mas por que ele vai soltar o cara? É o pedido de extradição? Se nosso pedido estiver ativo, ele não
poderia soltar ou ao menos teria de manter sob cautelar pessoal
10:21:41  Sim, é pq vão soltar FM. Negociar com ele preso é diferente. Mesmo se nosso pedido de extradição
voltar a andar, ele irá aguardar a extradição fora da prisão, como está ocorrendo com o Raul em Portugal.
10:21:41  É por causa da pressão.
10:21:41  Posso tb diminuir um dia da viagem
10:21:41  Deixa eu ver o q CF e Deltan entendem sobre a necessidade de fazer o acordo com ele preso
10:21:41  Vlad, temos q decidir a viagem hj, pelo sim ou pelo não, certo? Consigo ir (e voltar, claro) com US$
2.100 (Voos internacionais por 1.540. Voos internos por 330. Trens 230). Contrato seguro do próprio bolso ou, não estando no
seu orçamento, peço ressarcimento ao SG. Se eu mesmo comprar a passagem uso o seguro do cartão. Qualquer valor acima
disso não peço ressarcimento. Não vi hotel. Vejo hj e verifico se abro mais tb de uma diária. CF e Deltan acham q temos de ir,
obrigatoriamente. A PF vai com pelo menos duas pessoas. Não sendo possível, irá só um mesmo, mas é importante ir. Abcs,
10:32:44 Laura Tessler  Orlando, acho que vale a pena vc ir agora mesmo. O mais importante mesmo é garantir o acordo.
É realmente é melhor enquanto ele ainda estiver preso.
10:33:43 Orlando SP  Tb acho
10:34:33 Laura Tessler  Se for possível pedir para o Stefan escanear o material apreendido e te entregar lá para
inteligência, seria ótimo.
10:35:47  Vou analisar o material apreendido na 26 fase e te aviso o que for aparecendo e que possa
contribuir nas conversas do acordo
10:48:25 Orlando SP  Calma, q vc tem de ir tb Laura. Fundamental ir em dois. Temos não só ouvi-lo, mas tb negociar e
fechar o acordo. Esta viagem demanda duas pessoas
10:51:03  Falei expresso para Vlad q nos dois nos sujeitamos as mesmas restrições, ok?
10:52:41 Laura Tessler  ok.
10:58:17 Deltan  Falei com Orlandinho e liguei pra Vlad para insistir também na ida de dois, ainda que haja
sacrifícios daqui, como Orlando sugeriu, o que entendo muito importante por duas razões: é pp de negociação de acordo e
manter conhecimento de caso. Fora que a PF está indo com dois rs. Creio que vai dar certo irem os dois, ao menos, ao fim, ele
me disse que daria um jeito.
10:58:39  As pesquisas e concessões de Orlando foram importantes... garoto esperto...
11:21:14  Caros, Pelella provavelemnte estará com Lauro aqui na próxima quinta-feira
11:22:15  quando então resolvemos de modo mais consistente as questões ref à vinda do Welter e outras
pendências que me pediram para ver com ele e ele deve resposta, como delegação pra atos do caso do 9
11:23:03  Por favor, reflitam em coisas que gostariam de falar com ele, para aproveitarmos o momento...
11:23:47  Roberson e Julio, seria interessante se já ganhássemos ele para aquela ideia da atuação nacional...
qdo tiverem algo rascunhado, já podemos ir conversando...
13:37:37 Julio Noronha  ���
14:14:00 Roberson MPF  Com certeza
15:00:43 Deltan  Na rede:
15:00:53  hoje no DJU decisão do STJ sobre oitiva do colaborador, "O sistema processual penal brasileiro
impede a oitiva de corréu na qualidade de testemunha, na mesma ação penal, em razão da incompatibilidade entre o direito
constitucional ao silêncio e a obrigação de dizer a verdade imposta nos termos do Código de Processo Penal. III - No entanto,
não há impedimento ao depoimento de colaborador como testemunha, na medida em que, não sendo acusado no mesmo
processo em que o recorrente figure como réu, sua oitiva constitua verdadeira garantia de exercício da ampla defesa e do
contraditório dos delatados, ao mesmo tempo que também consubstancia mecanismo de confirmação das declarações e de
validação dos benefícios previstos no acordo de colaboração."
15:01:11  STJ, RHC 67.493
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15:03:11  RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 67.493 - PR (2016/0022578-6) RELATOR : MINISTRO FELIX
FISCHER RECORRENTE : ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR ADVOGADOS : ILIDIO MOURA TÉCIO LINS E SILVA
LETICIA JOST LINS E SILVA ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "LAVA-JATO". NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO DE ACESSO À INTEGRALIDADE DOS TERMOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA. RESGUARDO DE
INVESTIGAÇÕES AINDA EM CURSO. DEPOIMENTO DE CORRÉUS COMO TESTEMUNHAS, UM COLABORADOR E OUTRO NÃO.
POSSIBILIDADE DE INQUIRIÇÃO DO COLABORADOR. PREVISÃO LEGAL. TERCEIROS ACUSADOS EM PROCESSO DIVERSO.
AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - Tendo em vista a
necessidade de se resguardar investigações ainda em curso, e considerando-se a complexidade das investigações e ações
penais decorrentes da denominada "Operação Lava-Jato", não constitui nulidade o indeferimento do acesso do recorrente à
integralidade dos termos de colaboração premiada de terceiro, mormente se franqueado o acesso àquilo que seria pertinente ao
exercício do direito de defesa. II - O sistema processual penal brasileiro impede a oitiva de corréu na qualidade de testemunha,
na mesma ação penal, em razão da incompatibilidade entre o direito constitucional ao silêncio e a obrigação de dizer a verdade
imposta nos termos do Código de Processo Penal. III - No entanto, não há impedimento ao depoimento de colaborador como
testemunha, na medida em que, não sendo acusado no mesmo processo em que o recorrente figure como réu, sua oitiva
constitua verdadeira garantia de exercício da ampla defesa e do contraditório dos delatados, ao mesmo tempo que também
consubstancia mecanismo de confirmação das declarações e de validação dos benefícios previstos no acordo de colaboração. IV
- Neste sentido, ainda que sob a égide da Lei n. 9.807/1999, o Plenário do col. Supremo Tribunal Federal consignou que "O
sistema processual brasileiro não admite a oitiva de co-réu na qualidade de testemunha ou, mesmo, de informante, (...)
Exceção aberta para o caso de co-réu colaborador ou delator, a chamada delação premiada, prevista na Lei 9.807/1999"
(Sétimo Agravo Regimental na AP n. 470/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 2/10/2009), entendimento que
deve ser reforçado se considerado o § 14 do art. 4º da Lei 12.850/2013, o qual dispõe que "Nos depoimentos que prestar, o
colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso de dizer a
verdade". V - Por razão semelhante, se o sistema processual penal, como regra geral, não admite a oitiva de corréu na
qualidade de testemunha, na mesma ação penal, não há que se falar em qualquer ilegalidade quanto ao depoimento de Carlos
Alexandre de Souza Rocha, porquanto, ainda que não seja colaborador, foi denunciado em processo diverso, sob outro contexto,
o que permite sua oitiva como testemunha nos autos da ação penal em questão. VI - Por último, insta consignar que, em se
tratando de nulidade de ato processual, e de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, mostra-se imprescindível, para o
reconhecimento da nulidade, a demonstração do prejuízo sofrido, o que inocorreu na espécie. Recurso ordinário desprovido.
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares da
Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília (DF), 19 de abril de 2016 (Data do
Julgamento).
15:13:31  Caros, para ciência, há uma notícia em apuração de propriedade por AY de um pequeno avião, com
confirmação de uso / pilotagem / vínculos por parentes.
16:04:10  Caros, Maíria vai passar para Adriel a triagem de processos. Adriel está de acordo. A assessoria
preferiria que ficasse com Maíria, porque ela é mais cuidadosa. Contudo, creio que, com um pouco de apompanhamento e
paciência, conseguiremos um bom trablho de Adriel. A vantagem dessa trasnferência é que Adriel não é muito pró-ativo, então
tarefas fixas seriam boas de passar por ele, enquanto Maíria acabará absorvendo muitas coisas, pq todos nós demandamos
muito mais ela do que ele. Qualquer reclamação que os assessores tenham sobre o trabalho de Adriel na triagem, passem para
mim que quero concentrar isso para ter uma visão panorâmica do desempenho, por favor.
16:04:27  Se outra pessoa se dispuser a concentrar isso, é claro, ficarei contente rs
19:58:36  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1766921-teori-envia-a-moro-citacoes-de-delcidio-de-
propinas-em-governo-fhc.shtml?mobile
19:58:48  Presente de grego.
20:00:27 Paulo  a alstom foi comprada pela GE e pediu investigação interna
20:01:11  e protocolou intenção de acordo com a gente, vai que vem alguma coisa
21:02:46 Januario Paludo  Acho que estão demorando demais para baixar o caso do lula.
22:28:42 Paulo  http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2016/05/02/em-carta-a-michel-temer-psdb-
prioriza-combate-irrestrito-a-corrupcao/
22:31:06 Welter Prr  O stf nao quer julgar o caso. Vai esperar a Dilma sair e com ela o Lula. Hoje vi no uol que o Lula
não quer ser exonerado pelo Temer e que sai antes. Se duvidar deve sair edição extra do DJU depois do afastamento para a
exoneracao. Isso que se chama de ministro extraordinário
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05:49:42  Lula, o extraordinária. Aragão, o breve. Mariz, o precoce.
09:48:13 Welter Prr  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1767107-janot-vai-pedir-investigacao-de-dilma-e-lula-
na-lava-jato.shtml
09:54:13  http://www.conjur.com.br/2016-mai-02/governo-investigara-contadora-foi-infiltrada-lava-jato?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
09:54:44  Assim que o Eugênio se aposentar, vou pedir a abertura de inquérito pela PF para saber se ele
obstruiu a Lavajato.
09:54:53 Isabel Grobba  Hehehe
10:02:17  O meu hehehe era aqui!
10:04:47 Welter Prr  http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/impeachment/eugenio-aragao-decide-se-aposentar-ao-
deixar-governo/
10:08:47  Noticia boa também voa!!!
10:33:35 Deltan  Caros, em especial Julio e Robito, sobre a interceptação do telefone do advogado: houve outros
casos identificados em que houve alteração cadastral de telefone vinculado a pessoa jurídica após as nossas interceptações,
além do caso da vinculação do telefone do escritório do advogado à LILS ou IL? Douglas Fischer falou que ouviu algo a respeito
e gostaria de mais infos... se preferirem falar diretamente com ele, fiquem à vontade, só me deem um retorno pq me
comprometi a dar hj
11:43:03 Roberson MPF  De cabeça não me lembro disso ter acontecido em outros casos, Delta
11:46:07 Julio Noronha  Tb não me lembro, Delta
12:26:42 Athayde  Isabel, estamos no ZAF
12:27:51 Jerusa  ZAF!!!!! Que saudades!
12:37:11 Athayde  ---
13:06:35 Deltan  Obrigado dupla incendiária!!
13:45:32 Roberson MPF  
13:45:41  Tava esperando isso né, Tatá?!
13:47:49 Laura Tessler  Pessoal, salvei a apresentação da Trench & Rossi sobre a PETROS lá na pasta FT
PROCURADORES/Trench Rossi
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14:34:41 Diogo  Lava Jato: Ministra da Justiça aceita extradição de Raul Schmidt para o Brasil Lisboa, Portugal
03/05/2016 17:48 (LUSA) Temas: Crime, lei e justiça, Crime económico, Tribunal, Sociedade Lisboa, 03 mai (Lusa) – A ministra
da Justiça aceitou o pedido de extradição para o Brasil do cidadão luso-brasileiro Raul Schmidt, detido em Lisboa no âmbito da
operação Lava Jato, cabendo agora ao Tribunal da Relação de Lisboa decidir judicialmente a questão. "A ministra da Justiça
decidiu pela admissibilidade do pedido de extradição do cidadão luso-brasileiro Raul Schmidt, detido pelos factos anteriores à
data em que obteve a nacionalidade portuguesa", informou hoje o Ministério da Justiça em resposta enviada à agência Lusa. A
decisão de Francisca Van Dunem de aceitar o pedido de extradição de Raul Schmidt prende-se com o facto de os alegados
crimes praticados pelo suspeito da Operação Lava Jato serem anteriores à aquisição de nacionalidade portuguesa. O despacho
da ministra da Justiça pôs fim à fase administrativa do processo, transitando agora o caso para a fase judicial, no Tribunal da
Relação de Lisboa. FC//CC. Lusa/fim
14:35:19  Parabéns, Diogo.
14:37:37 Diogo  obrigado. Mas calma queridos, ainda falta a fase judicial
14:55:37 Deltan  Excelente
14:55:49  Falta poucos
14:55:59  Vou pedir retroativo
15:05:48 Diogo  filho bastardo conta tb?
15:41:07 Deltan  Robinho e Júlio, nossa ida a BSB próxima terça foi adiantada para um voo mais cedo em razão do
preço da passagem ser significativamente mais barato...
15:41:21  vamos no da avianca, lá por 8.40
15:41:47  se tiver algum problema distinto de dormir menos, avisem rs
15:42:00  embora dormir menos seja para mim um argumento legítimo
15:57:13 Roberson MPF  Tranquilo, Delta! Podemos aproveitar o tempo pra uma reunião, inclusive. Sugeriria Tacla
16:51:25 Paulo  Saiu o aditamento na sexta
16:52:03  Bruno pediu p avisar
16:53:32  Vão pedir compartilhamento p improbidade de tudo q está denunciado
16:53:40  Janot deu ok
16:53:52 Laura Tessler  excelente!!!!
16:57:38 Paulo  Belo Monte última tentativa: petição p facchin mandar cópia p Curitiba
17:11:53 Deltan  Ótimo
17:11:59  Shou
17:12:53  Robito ou Julio, quem pode olhar uma peça do Douglas Fischer urgente sobre o caso do 9?
17:17:43 Orlando SP  Julio - preciso de seu ramal aí
17:18:53  Pessoal, precisamos dar uma resposta se queremos ou não o acordo do duque para bsb. Olhem os
anexos, PLEASE.l, ainda q seja "não queremos, mas não nos opomos"
17:21:29 Paulo  Não queremos
17:30:06  Robinho e Júlio. Moro marcou amanhã as 11:00. Espero aqueles considerandos...
17:39:27 Roberson MPF  Blz!!
17:39:42  Blz! Veremos no voo
17:40:52 Orlando SP  Qual o ramal de Julio ou Robinho?
17:41:10 Laura Tessler  eles não estão na FT
17:42:12 Roberson MPF  Estamos no Rj. Reunião da Carioca, Orlandinho
17:42:24  Não colocamos na agenda. Foi mals
17:46:18 Deltan  cf VEJA EMAIL jf referente à andrade... pediu (exigiu) aditamento
17:52:24 Orlando SP  Me liguem qdo terminar a reunião. Vamos conversar sobre coisa séria
17:55:20 Paulo  já viu Delta
18:01:23 Roberson MPF  Beleza!
18:55:09 Julio Noronha  Delta, pedi para o Leonel checar aquela questão do telefone e as empresas dos filhos tb alteraram
o telefone:
18:55:22  Positivo Várias alteraram no mesmo dia 21/3/2016 Flexbr Lils LLF Engesaer ? De jairo Cândido Há
outras com este telefone ainda no cnpj Luna tecnologia Voloex participações de um chinês Biosyntetica Urban Value
19:01:54 Diogo  safadinhos
19:28:54 Julio Noronha  Já passamos a info para o Douglas Fischer
19:49:50 Welter Prr  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1767427-janot-oferece-denuncia-contra-ex-
presidente-lula-ao-stf.shtml
20:00:20 Laura Tessler  Ijuí
20:00:35  Ijuí
20:00:54  Uhuuuu
21:10:42 Paulo  Q história é essa de temer cassado??
21:11:16  Condenado pelo tre
21:31:24 Deltan  shou
23:10:33 Paulo  Wadih damous era suplente e agora o titular voltou... Será q tem material p investigação contra
ele?
23:12:33 Roberson MPF  Ele "embaraçando" na investigação do Lula
23:12:42  Mas autos não estão conosco
23:13:28 Athayde  esse fdp merece grade... e qdo quiser colaborar vamos virar as costas pq ele disse q preso nao faz
espontaneamente.. rs
23:14:27 Roberson MPF  Boa Tata! Ótima!!
23:14:34 Diogo  To gostando
23:50:03 Deltan  Tem sim o projeto que propôs caracteriza embaraço à inv kkk
23:52:41  Laura e Isabel, dará tempo das improbidades novas para coletiva de sexta? Deixem-me saber Qdo
souberem. Seria bom oferecer um pacote
23:53:17  Precisaremos dos números e dados centrais e um release tb

4 MAY 16

02:38:52 Jerusa  Finalmente! 9:
08:29:13 Paulo  Parabéns Je!!!! Felicidades e muitas comemorações aí nas Oropas!
08:44:40 Isabel Grobba  Deltan, acho que AIA em condições só a da BRASKEM feita pela Laura. A do PP, que está quase
inteiramente minutada, como conversamos na última reunião depende dos compartilhamentos do STF. A do Cunha depende da
autorização do compartilhamento pelo Moro que virá após a denúncia que Diogo apresentará.
08:52:25  Terminei a minuta da cautelar de indisponibilidade da Odebrecht relativa à primeira AIA em face
deles.

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
02

:3
9



30/01/2021 Telegram Backup for

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/chat_72924018_p2.html 75/107

08:52:34  Laura, se quiser que eu ajude em alguma revisão da AIA da BRASKEM, estou à disposição. Acho
que se poderia ao final da inicial requerer a cautelar de indisponibilidade na linha do novo CPC. O que acha? Se não, prossigo na
minuta da AIA do Cunha.
09:20:36 Deltan  ���
09:20:50  Ótimo
10:13:12 Laura Tessler  Welter ta revisando a improbidade da Braskem.
10:22:37  Parabéns, Jerusa!!! Curta muito seu a aniversario e aproveite pra comemorar em alto estilo por
aí!!!
10:24:11 Athayde  Parabens, Jerusa. Felicidades. Qdo voltar, queremos festinha... --
10:32:02  Deltan. Você vai direto para a Vara?
10:32:53  Welter. Você vai conosco?
10:34:35 Isabel Grobba  Parabéns, Jerusa! Bebe um vinho do velho mundo pra comemorar! 0101
10:38:54 Athayde  CF, tô no caminho. Tem como me esperar?
10:39:17 Julio Noronha  Parabéns, Jerusa! Tudo de bom hoje e sempre!!! Curta muito seu niver e a sua viagem!!!
10:42:33 Roberson MPF  Parabéns Je!!!!!! ;;<;<==Que Deus te abençoe muito. Um ótimo aniversário e uma
excelente viagem
10:47:13 Deltan  ���
10:52:18  Jerusa eeeeeeeeeeeeee mtas mtas felicidades em mais um de muuuuitos anos de vida!! Aproveite
a viagem e na volta mais festa!!!
11:04:22  Estou na JF
11:04:36 Roberson MPF  Estamos chegando
11:05:21 Deltan  "Estamos chegando" do Robinho = estou quase levantando da minha mesa na Proc (((
11:05:34 Athayde  kkkkk
11:06:52 Roberson MPF  Hahaha
11:07:05  Quase isso, Tata
11:07:41  Cadê o apoio aos amigos?
11:26:08 Paulo  pessoal, para reflexão... não estamos deixando correr solta demais essa história da Meire?
11:26:11  http://www.marceloauler.com.br/quem-com-ferro-fere-forca-tarefa-da-lava-jato-pode-tornar-se-
alvo-de-delacao-premiada/
11:27:31  claro que ela não tem nada... praticamente nada, pq tem a história da busca, que é meio esquisita
mesmo... como não está repercutindo, talvez nem se manifestar mesmo... mas salvo engano foram três edições seguidas da
carta capital já
11:28:28  eu acho que valeria um esclarecimento sobre a situação dos políticos... uma lembrança de que
após a primeira fase é que foram revelados os nomes de políticos, e houve a cisão no STF
11:42:07 Andrey B Mendonça Parabéns Je!! Muita luz, paz, saude e muitas operações!! $$$$$$
11:52:40 Roberson MPF  Pessoal que tá na Ft, vamos almoçar no japonês perto da JF?
11:52:58  Aquele do rodízio de esteira
11:53:24 Athayde  to apertado com horario
11:53:54 Paulo  onde for, vamos logo!
11:54:24 Roberson MPF  Venham cá
11:54:32  Tata, e jogo rápido
11:55:49 Laura Tessler  peguem lugar pra mim, aí, Robinho. vou direto de casa
11:56:20 Athayde  a ultima vez que fui ai comi mais de 10 pratinhos....
12:00:44 Julio Noronha  Venham!!!
12:01:36 Roberson MPF  Shou!
12:01:45 Paulo  Vou com tata aqui pessoal
12:39:03 Jerusa  Obrigada pessoal! Festinha na volta!
12:54:20 Paulo  Lauro fora... Blal assume SG
12:54:24  E agora, tem reunião amanhã ainda?
12:54:38  Blal é parça da Jerusa.
12:54:42  Estamos feitos! haha
12:55:17 Roberson MPF  Hahaha
12:55:19  Boa!
12:55:47 Paulo  Silvio vai para o CNMP... Esse gosta de pular de galho em galho viu haha. Gente boa
12:58:20 Jerusa  Hahaha Deixem comigo!
12:58:36 Paulo  sob sigilo ainda, Ronaldinho vai sair da 5ª CCr e entrar no GT LJ. Quem está indo tb é Melina da
PR-BA. Fabio e Rodrigo Telles saem agora, e Miller prometeu sair (mas já fez isso várias vezes...)
13:14:15 Roberson MPF  Caramba, que reviravolta
13:14:24 Deltan  Pra melhor
13:14:53 Roberson MPF  Bom nomes entrando, mas bons nomes saindo tb
13:18:18 Paulo  Pessoal, sobre os depoimentos do Cerveró 21 (aquisição da Gazeba no Uruguai) e 35 (aquisição da
Perez Companc na Argentina) do Cerveró, que foram remetidos pelo STF para o RIO: Foi c* do colega Rayol, que fez esses
pedidos e ninguém se tocou. Os termos não são grande coisa (21 nem tem crime), mas seria bom manter aqui para não criar
precedentes negativos.
13:18:56  Conversei ontem e o pessoal estaria disposto a apontar o equívoco e pedir reconsideração, mas
seria melhor se pudéssemos nós indicar a existência de investigação aqui em Curitiba sobre os mesmos fatos.
13:19:16  Achei que teria no Baiano, mas não tem. Então pergunto, especialmente Diogo/Orlando, se tem
alguma coisa já aqui sobre isso.
14:04:37 Deltan  Confirmada a vinda do Lauro amanhã. Ele só sai 15 de junho. Pelella talvez venha segunda que
vem, vai confirmar e se não vou adiantar com ele por telefone as pendências
14:43:24 Orlando SP  Mesmo sendo substituído Lauro virá?
14:45:08 Paulo  Vai ter jantar amanhã? Lauro só volta sexta a noite
14:45:43 Deltan  sim
14:45:51  vai equacionar isso
14:46:13  O procurador que é o diretor para assuntos gastronômicos é o Orlando
14:46:46 Athayde  o problema é que ele nao respeita a lei do teto... rsrs
14:51:20 Deltan  pedalada gastronômica pode não acabar bem
14:55:53 Januario Paludo  Parabens Jerusa. Voce fugiu é?? Está aqui em Poa.
14:57:45 Orlando SP  Deixa comigo!!!
14:59:18 Jerusa  Estou em Roma, Jan!
15:00:20 Roberson MPF  Aniversário de gente chique é outro mundo (ou continente)...,

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
02

:3
9



30/01/2021 Telegram Backup for

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/chat_72924018_p2.html 76/107

15:00:36 Januario Paludo  É outra coisa mesmo. Eu vou passar o meio fazendo correição....
15:08:25 Welter Prr  Parabéns Jerusa!
15:08:32  Escolheste bem a cidade para de
15:08:36  para descansar
15:08:51 Deltan  Jerusa, manda fotos
15:11:08  Tatá, para de comer e atende o tel
15:11:19 Athayde  to no tel
15:12:25 Deltan  Manda a versão atual da den please pra eu enviar pra ascom
15:15:01 Athayde  281206.odt
15:16:25 Paulo  http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2016/05/04/lava-jato-esta-ha-22-dias-sem-acoes-
media-e-de-nova-fase-a-cada-27-dias/
15:28:05 Deltan  ���
15:35:08 Welter Prr  Pessoal! Temos cinco dias para não subir a média!!!
15:35:16  Só rindo mesmo
15:43:44 Deltan  kkk
15:44:56  Caros, em especial Januário (manter sigiloso): aquele caso da corregedoria do CNMP vinculado à LJ
que está sob sigilo se refere a um promotor do maranhão que foi captado em interceptação e queria ouvir o AY em ICP com
objetivo, aparentemente, de vazar informação para beneficiar ou prejudicar um ou outro grupo político daquele Estado. Não nos
afeta.
15:46:38 Paulo  http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/noticias-df/mpf-df-denuncia-delegado-por-vazamento-
de-informacao-sigilosa
15:46:55  Mesmo caso em que o Luciano Flores atuou e que brigou com o PGR... Mas não é ele o denunciado
15:56:54 Deltan  Caros, quinta noite jantar com Lauro, quem topa? Orlando é o condutor oficial...
16:01:45  Wilson Rocha será adjunto de Blal... funcionarão afinados... Wilson é um avião... Lauro fez tb uma
gestão impressionante, pensando no quanto mudou nossa casa
16:02:21  Jerusa despacha com Blal e eu despacho com Wilson rsrs... gosto mto dele.
16:07:42  Caros, podíamos fazer um certificado de reconhecimento ao Lauro e entregar amanhã,
reconhecendo o apoio dele aos trabalhos da FT, e divulgar via ASCOM... isso é um reconhecimento do trablaho dele e ao mesmo
tempo cria um clima bacana nosso com a admin... só temos que ver antes os bastidores pra ver se não há nada que tenha
escapado... o q acham?
16:26:41 Andrey B Mendonça o Hiroshi que fez a apuração. Quem vazou foi outro delegado mesmo, nao o Luciano
16:28:48 Deltan  Caros, reunião com Netflix de amanhã foi adiantada para 12-15h, com almoço aqui no local
16:29:14  Pediremos algo, como um indiano (sugestão do Paulo)
16:29:29 Paulo  uma plaquinha, algo assim
16:29:35 Deltan  o bom é que quem sugere paga
16:31:28  ótimo. Entregaremos na coletiva
16:41:29  Vcs acham que deveríamos aproveitar e fazer pra Paula tb?
16:45:44 Roberson MPF  Excelente Ideia!
17:08:40 Paulo  CF estamos na padoca
17:30:20 Athayde  281372.odt
18:01:45 Jerusa  
18:02:07  Podem deixar que com Blal eu me entendo!
18:14:34 Deltan  Eeee vidão heim...
18:14:46  Agora manda uma foto do rosto do moço pra gente ver se aprova...
18:14:55 Jerusa  ((,,
18:15:08 Athayde  kkk
18:32:34 Deltan  gravatinha fina é moderna
18:32:45  segundo as meninas aqui, combina com rapaz esguio...
18:33:19 Athayde  Dps eu que sou o curioso, né pessoal?? rsrs
18:36:53 Paulo  eu sei quem é!
18:42:10 Jerusa  Kkkkkk
18:43:31 Paulo  mas não aprovo, esse ximbungo aí!
19:03:45 Andrey B Mendonça Eu sei quem é!!!!! Haroldo Hoppe
19:04:21  salvo melhor juizo, eh claro!
20:01:52  http://mobile.valor.com.br/empresas/4549661/acordo-de-leniencia-nao-e-suficiente-para-
empreiteiras-diz-fitch
20:07:25  http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/05/muito-barulho-por-nada.html
20:15:04  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1767436-pgr-esteriliza-discurso-de-vitima-de-lula.shtml
21:06:32 Orlando SP  Jerusa, já não mais deve ser seu niver aí, mas aqui ainda é. Parabéns!
21:28:06  Parabéns Jerusa.
21:45:29 Deltan  Caros, amanhã tem reunião semanal... vamos fazer 11h, pode ser? Enviem por favor assuntos...
se tiver mta coisa na pauta, adiantamos
21:45:56  como CF vai viajar, reunião será breve e objetiva
21:48:10  se Orlando não estiver, mais objetiva ainda
22:32:39 Paulo  1 - legado do Januário - alguns casos ele vai conseguir tocar, mas outros sensíveis (como Meire)
melhor ficar c um sênior por aqui. Eu posso fazer, mas como tem pf, talvez melhor Orlando

5 MAY 16

00:57:01 Deltan  
00:57:37  Ellen Gracie para a CGU
00:57:46  Mariz vai para a defesa
01:04:59  Bastidores sobre Lauro:
01:07:07  Pedindo pra essa msg não rodar, mantenham com Vcs rs: Ele entregou a função a Janot.
Possivelmente achava que Janot iria pedir para ficar e, assim, ganharia respaldo e mais força. A situação dele estava meio
insustentável. Estava isolado. A postura era reativa. Não tinha dialogo com ninguém. Estava nervoso. Teve discussão com
brindeiro aos berros e brindeiro pediu a cabeça dele. Fez um grande trabalho, mas o prazo de validade venceu.
01:48:47 Jerusa  In off: Lauro ja tinha entregue o cargo no final do ano passado e blal iria assumir em jan Depois
lauro voltou atras e janot nao quis tira-lo contra a vontade dele, mas o clima estava péssimo. Sou suspeita para falar, pois Blal é
como se fosse da minha família, mas ele é um excelente gestor e muito agregador e diplomático.
01:48:56  Obrigada CF e Orlando!
06:37:37  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1767932-patrono-de-baiano-lobista-e-apontado-como-
grande-operador-no-petrolao.shtml?mobile
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07:30:33 Paulo  Reunião 2 - semana q vem caem delcidio e governo. Quais as nossas prioridades?
07:30:41  Reunião 3 - acordo Jorge luz
07:31:13  Talvez possamos.deixar essa reunião p início semana q vem, pois tata ainda está fechando a
denúncia
08:00:40 Diogo  Podemos ir pra cima do luz?
08:09:51 Athayde  Acho q podemos fazer. Denuncia quase saindo do forno
08:10:47 Roberson MPF  Galera. Cunha tá fora! Animal
08:11:32 Julio Noronha  Segundo o Bom Dia Brasil estão na casa dele para intimar da decisão e ele está recusando assinar
08:11:57 Welter Prr  Vi agira tambem!
08:11:58 Roberson MPF  281835.mp4
08:12:04 Julio Noronha  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1768000-teori-afasta-eduardo-cunha-do-mandato-
na-camara.shtml
08:12:13 Roberson MPF  281838.mp4
08:12:31 Jerusa  Muito bom!
08:12:55 Athayde  Parabens efusicos ao Andrey... $$$$$$
08:13:16 Jerusa  Parabens Andrey!!!! 9999
08:13:34  Athayde, a denuncia nao ta pronta ainda?? .)
08:13:37 Julio Noronha  Parabéns Andrey!!! Toooop!!! $$$$$
08:14:03 Roberson MPF  Daaaale Andreyzinho!!! Parabéns!!!
08:14:52 Athayde  Kkkk
08:21:19 Laura Tessler  Excelente!! Parabéns, Andrey!!!
08:40:51 Welter Prr  Parabéns, meu caro! Trabalho excepcional! Mais uma vez, como nunca ocorreu antes neste país, foi
afastado um presidente de Poder por decisão judicial!
08:46:54 Januario Paludo  Muito bom Andrey. Esse precedente pode ser usado para todos os demais réus do supremo. Vai
mudar a cultura da impunidade do foro privilegiado.
09:00:55 Deltan  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
09:01:14  Dalhe Andrey!! Inédito!! Sensacional!!
09:16:36 Paulo  Luz - acordo deve ser fechado
09:25:29  Não sei se o acordo do Luz deva realmente ser fechado. A fama dele vai parecer que o acordo foi
aceito por nós sem maiores cautelas.
09:25:57  Mas, Não estou na mesa.Portanto a decisão é do Galvão.
09:27:26  Eu duvidava que o Teori fizesse isso. Vou ter que rever meu conceito do Teori.
09:30:28  https://www.facebook.com/josemauroguedes/videos/1178410322174144/?
autoplay_reason=ugc_default_allowed&video_container_type=0&app_id=350685531728
09:37:34 Paulo  Por isso gostaria de falar na reunião sobre esse acordo
09:55:39 Julio Noronha  http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/05/1768015-teori-ficou-enfurecido-
com-decisao-de-lewandowski-e-decidiu-dar-liminar.shtml
09:59:51 Roberson MPF  Kkkk Nada como a concorrência
10:18:52 Jerusa  Kkkkk
10:39:25 Athayde  Personagem do Orlandinho na NETFLIX
10:39:34  
10:40:39 Paulo  kkk igual
11:13:52  Dr. Carlos, como combinamos, segue a minuta da nota. Aprovado seu texto, posso mandar publicar
no sábado, um dia de maior leitura de jornais. Permito-me apenas ponderar que a publicação deva ocorrer depois de
homologado o acordo, como, aliás, foi determinado pelo Dr. Moro. Aguardo seu retorno. Abs., Tojal MANIFESTO POR UM BRASIL
MELHOR A Andrade Gutierrez concluiu a negociação de acordo de leniência com o Ministério Público Federal, iniciada em
outubro de 2015, e durante os últimos meses vem prestando todos os esclarecimentos devidos sobre os assuntos pertinentes à
Lava Jato. Os acordos de delação premiada dos ex-executivos da AG foram homologados pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
no início de abril deste ano e o acordo de leniência da companhia foi recém-homologado pelo juiz Sérgio Moro, em XX de YY.
Passadas essas fases, é o momento de a empresa vir a público e admitir, de modo transparente perante toda sociedade
brasileira, seus erros e reparar os danos causados ao país e à própria reputação da empresa. Além do pagamento de
indenização de R$ 1 bilhão, previsto no acordo de leniência, a Andrade Gutierrez deve um sincero pedido de desculpas ao povo
brasileiro. Reconhecemos que erros graves foram cometidos nos últimos anos e, ao contrário de negá-los, estamos assumindo-
os publicamente. Entretanto, um pedido de desculpas não basta por si só: é preciso aprender com os erros praticados e,
principalmente, atuar firmemente para que não voltem a ocorrer. Neste sentido, desde dezembro de 2013 estamos
implementando um moderno modelo de Compliance, baseado em um rígido Código de Ética e Conduta, em linha com as
melhores práticas adotadas em todo o mundo. Sabemos que o processo de aprimoramento desse modelo é longo, mas
queremos reforçar nosso compromisso de sermos absolutamente intolerantes com qualquer tipo de desvio ético ou moral.
Dessa forma, também mantemos nosso compromisso de continuar colaborando com as autoridades no decorrer das
investigações. É com esperança em um Brasil melhor e mais justo que assistimos aos recentes avanços trazidos pela atuação do
Ministério Público Federal, dos Juízes condutores deste processo e das demais instâncias do poder Judiciário brasileiro.
Acreditamos que a Operação Lava Jato poderá servir como um catalisador para profundas mudanças culturais, que transformem
o modo de fazer negócios no país. Esperamos que esse manifesto contribua com um grande debate nacional acerca da
construção deste Brasil melhor, ajudando na eliminação de alguns de seus piores defeitos, como o desperdício de dinheiro
público e a impunidade, entre muitos outros. Esse é um momento propício para que as principais entidades do setor de
infraestrutura componham com o Governo Federal um movimento para atuar em prol de melhorias nos processos adotados até
aqui. A Andrade Gutierrez tem uma história de 67 anos, com atuação em mais de 20 países e se orgulha de poder contribuir
com a geração de milhares de empregos e com o desenvolvimento da infraestrutura das comunidades nas quais atua. Mais que
fazer obras, queremos colaborar com a construção de um Brasil melhor, mais próspero, justo e desenvolvido. Por isso, apoiamos
todo o esforço do Ministério Público Federal para aprimorar os mecanismos legais anticorrupção, e destacamos abaixo uma série
de sugestões que acreditamos serem capazes de criar uma nova relação entre o poder público e as empresas nacionais, com
atuação em obras de infraestrutura. Relação que privilegie a ética, a responsabilidade social e o zelo com o dinheiro público.
PROPOSTAS PARA UM BRASIL MELHOR 1) Obrigatoriedade de estudo de viabilidade técnico-econômica anterior ao lançamento
do edital de concorrência, descartando-se obras que não contribuam para o desenvolvimento do país; 2) Obrigatoriedade de
projeto executivo de engenharia antes da licitação do projeto, permitindo a elaboração de orçamentos realistas, evitando-se
assim previsões inexequíveis que causem má qualidade na execução, atrasos, rescisões ou a combinação de todos estes
fatores; 3) Obrigatoriedade de obtenção prévia de licença
11:13:52  s ambientais, evitando-se contestações judiciais ao longo da execução do projeto e o início obras
que estejam em desacordo com a legislação; 4) Aferição dos serviços executados e de sua qualidade, realizados por empresa
especializada. Evitando-se a subjetividade e interpretações tendenciosas; 5) Garantir que ambas as partes tenham os seus
direitos contratuais assegurados, passíveis de serem executados de forma equitativa. 6) Modelo de governança em empresas
estatais e órgãos públicos que garanta que as decisões técnicas sejam tomadas por profissionais técnicos concursados e sem
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filiação partidária; 7) Início de obras somente sob garantia de disponibilidade de recursos financeiros, vinculados ao projeto até
a sua conclusão; 8) Assegurar a punição de empresas e contratantes que não cumpram os contratos na sua totalidade.
Sabemos que essas mudanças não serão possíveis se não houver o engajamento de todos os agentes do setor e de toda a
sociedade. Dessa forma, a Andrade Gutierrez espera que as entidades que representam o setor de infraestrutura, assim como
as demais empresas desse mercado, se juntem em um movimento que possa definitivamente trazer mais transparência e
eficiência para todo o mercado, resultando em um Brasil melhor. Andrade Gutierrez
11:14:20  Texto sugerido pela Andrade. Vejam já e me respondam.
11:19:10 Welter Prr  Gostei. tiraria as propostas por um Brasil melhor, que são endereçadas ao executivo e podem ser
feitas em outro momento, além de eventualmente serem interpretadas como causas de todo o mal mas também não fica ruim
com elas, só acho desfocado o local
11:19:29 Paulo  Incluir apoio às dez medidas
11:33:20 Athayde  ���
11:33:42  Poderia ver se a camargo tb se prontifique a fazer
11:36:01 Diogo  Boa andreyzinho!! 40 % da linha sucessória da presidência da república tá afastada
11:39:45 Andrey B Mendonça Oi pessoal, obrigado!! Foi um trabalho do grupo e que espelha a mudança de cultura que a Lava
Jato vem produzindo. Estou com o coração leve e feliz! --- Parabéns pra nós todos!! É uma vitória nossa. Celebraremos na
terça-feira.
12:11:36 Deltan  Caros reunião geral amanhã 16.30
12:11:51  Reforma política e projeto DNA-polvo
12:49:27 Januario Paludo  Carlos, acho que tem a questão do sistema de seguro de 100% das obras - acho que se chama
spbond ou algo do género e tem um projeto de lei Tramitando com o deputado mario heringer e com apoio do modesto
carvalhos-do-brasil.
14:51:31 Julio Noronha  Msg do Leonel sobre a alteração do telefone do LILS na receita e escritório do Roberto Teixeira:
14:51:39  Caro Vc não vai acreditar o que acabei de passar para o Fischer No mesmo dia 21/3/2016 que
tiraram da Lils adivinha quem promoveu alteração INCLUINDO no cnpj o famoso telefone ? O próprio escritório Roberto Teixeira
14:52:23 Jerusa  .
14:52:33  Boa informacao!
14:59:07 Athayde  bando de picaretas
15:04:35 Isabel Grobba  Concordo com Welter.Não concordo com o título. O título deveria retratar que se trata de admissão
de erros, compromisso de reparação de danos e de mudança de comportamento, lembrando que na Lei Anticorrupção há
previsão da condenação da empresa a "publicação extraordinária da decisão condenatória" em meios de comunicação de grande
circulação etc.
15:42:17 Paulo  http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2016/05/pf-faz-buscas-em-escritorio-da-odebrecht-
pela-operacao-acronimo.html
16:52:33  Tem umas bancas da escola em penal aí . Tem dois camaradas com mestrado a fim de fazer parte
aí em Curitiba ? Abracao !
16:52:49  Da esmpu. Deltan, Castor?
17:03:56 Diogo  eu posso no dia 6/6, creio, pq vou a BSB para um curso
17:47:32 Paulo  Castor, vou pedir para o Carlos Bruno te ligar
17:48:31 Diogo  Ok
17:56:55 Welter Prr  Posso participar também. Mas o meu não tem reconhecimento no brasil ainda
18:05:25 Deltan  "Conseguimos prova de que quem incluiu telefone do escritório de advocacia no cnpj da LILS foi o
próprio escritório do advogado dia 21 de março. Receita vai complementar a informação. Casa caiu. Amanhã eles me mandam e
incluo no parecer."
18:07:56 Jerusa  Uau!
18:10:29 Paulo  msg das meninas do Castor:
18:10:35  

msmsms

6 MAY 16

00:54:40 Deltan  Deltan, estou muito preocupado com o parecer do Paulo Teixeira sobre a MP 703. Nunca vi algo tão
assombroso quanto o que foi proposto por ele. Atinge em cheio a lava jato e engessa qualquer tipo de investigação a partir da
leniencia.
00:54:40  Precisamos ver se o Fantástico não faz uma matéria sobre isso.
00:54:40  Fiz ontem uma nota técnica sobre o parecer rebatendo ponto por ponto.
00:54:40  https://www.dropbox.com/s/eqt4d3aiwm2j149/Nota%20T%C3%A9cnica%20-%205CCR%20-
%20MP%20703%20%28an%C3%A1lise%20do%20parecer%20Paulo%20Teixeira.doc?dl=0
00:54:40  Li os tópicos... Assombroso mesmo. Me contextualiza? Qual o efeito desse parecer? Ele é como um
aditamento? Pode ser votada a MP na versão do parecer? Se pode, tem qtas comissões antes disso acontecer? Quero ter um
senso de urgência e probabilidade no momento...
09:44:54 Orlando SP  Pessoal, como está a programação hj? A agenda tá muito genérica! Almoço com Lauro, certo? Que
horas entregaremos a plaquinha a ele? Que horas é a coletiva?
09:53:06 Deltan  Hahaha não olhou a agenda e tá dando um caô
09:53:15  Mas como sou teu amigo vou te ajudar
09:53:37  Compreendemos a dificuldade que pessoas mais velhas têm c a tecnologia
09:53:47  14h coletiva, Qdo entregarmos plaquinha
09:54:21  Reuniões 10, 15 e 16.30
09:54:26  10 c Mestieri
09:54:34  16.30 importante Vc estar
09:54:41 Orlando SP  Plaquinha na coletiva?
09:54:48  Para a imprensa?
09:54:51 Deltan  Yep, no começo
09:54:54  Pra galera
09:55:09 Orlando SP  Sei não!!
09:55:26  Que a imprensa tem a ver com isso!!
09:57:07 Deltan  16.30 começa c reforma política e depois tem tb mt importante projeto tentáculos da FT, DNA,
sobre atuação fora de CWB
09:57:41 Orlando SP  Vou ligar. Vc tá louco
10:03:16 Athayde  eu concordo com o Orlando. Da para entregar internamente
10:08:56 Laura Tessler  Tb concordo. Poderíamos entregar a placa la na FT depois do almoço
10:14:43 Deltan  Orlando já deu ok
10:15:10  A ideia é entregar a ele representando tantas pessoas que contribuem e não aparecem
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10:15:55  Não faço questão. Mas pra nós não tem custo nenhum e pra ele faz toda diferença um
reconhecimento público. Será fechar com chave de ouro.
10:19:38  Também não gosto tanto de misturar situações diferentes.
10:21:18 Athayde  não sei se LAURO gosta de ficar em evidência na imprensa tb
10:27:50 Laura Tessler  Colocando ele como representante do apoio da instituição fica bacana mesmo!
10:28:39 Paulo  O problema p mim é a pegadinha com a imprensa
10:29:02  Entrega de placa ao vivo na globo news. Teria q avisar antes q vai ter isso não?
10:48:23 Deltan  Fiz ontem uma nota técnica sobre o parecer rebatendo ponto por ponto.
10:48:23  https://www.dropbox.com/s/eqt4d3aiwm2j149/Nota%20T%C3%A9cnica%20-%205CCR%20-
%20MP%20703%20%28an%C3%A1lise%20do%20parecer%20Paulo%20Teixeira.doc?dl=0
10:50:07 Welter Prr  tambem concordo. Pode soar mal para a imprensa a mistura
10:55:19 Paulo  Onde vai ser o almoço hj?
11:01:21 Deltan  Entrega da placa será em outro momento, não na coletiva
11:01:41  Orlando, Vc ciceroneia Lauro no almoço?
11:01:45  Na volta entregamos a placa
11:01:53  Quem ajuda Orlando? Paulo?
11:02:36 Orlando SP  Questionei só para questionar, mas não tenho qq oposição q seja na coletiva, embora entenda seja
questão mais interna
11:03:05 Deltan  ���
11:06:18 Paulo  Carninha cairia bem
12:13:27 Andrey B Mendonça Pessoal, viram a resolução do cnj q trata da audiencia de custódia? Ela estabelece nao apenas
necessidade em caso de flagrante, mas tb em caso de prisao por mandado (eh uma tendência internacional isso, pra exercicio
do contraditório). E diz q mesmo os anteriores à resolução devem ter direito a ela. Sabem como o moro pensa sobre isso? Teve
uma decisao do stj falando q eh desnecessário, mas a posição do stf em dois casos foi em sentido contrário. Digo isso pq a não
realização da audiencia pode ser algo q o stf use pra soltar geral. So um risco q acredito q precisem discutir
12:41:19 Laura Tessler  Orlando e Paulo, vou no Zaf aqui com o pessoal
13:20:04 Roberson MPF  Preocupante pra caramba
13:24:11  Por outro lado, embora a maioria dos presos anteriores da LJ são presos que não foram ouvidos
em audiências de custódia, já foram ouvidos pelo juízo em interrogatório judicial. Não daria para defendermos que perdeu o
objeto da audiência de custódia nesses casos?
13:37:28 Orlando SP  Estamos quase voltando
13:53:51 Andrey B Mendonça Nesse caso pode ser alegado isso mesmo e acho que tem razao Robinho! Na Itália, entende-se
assim: na fase judicial, o contraditório é exercitado na audiência. Eu tomaria cuidado para aqueles que foram presos e nao
tiveram contato com o juiz ainda e para os próximos casos.
14:13:14 Roberson MPF  Legal!
14:15:55  Onde vcs tão?
14:16:01  Qual hotel?
14:16:11 Athayde  Carro esperando vxs
14:16:24 Roberson MPF  Na frente da Prpr?
14:16:52 Athayde  Motorista deve saber
14:16:53  Lison
14:18:24 Roberson MPF  Ok! Indo
16:10:59 Paulo  http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/05/pgr-denuncia-pimentel-por-corrupcao-e-lavagem-na-
operacao-acronimo.html
16:11:02  envolvendo a CAOA
16:47:44 Roberson MPF  E aí pessoal? Acabou a coletiva?
16:48:35 Deltan  Indo
16:50:40  Shou
18:01:25 Diogo  http://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/10/familia-cunha-tem-frota-de-luxo-porsches-bmw-
e-cinco-suvs.html
18:41:29 Deltan  Caros, segue o link da reforma política democratica
18:41:40  http://www.reformapoliticademocratica.org.br/
18:42:14  Este é o link do projeto de lei
18:42:15  http://www.reformapoliticademocratica.org.br/wp-content/uploads/2014/04/projetodelei.pdf
19:30:48 Julio Noronha  Prezados, na próxima semana, teremos as seguintes audiências, com a seguinte divisão: 01 –
09/maio – segunda-feira: a) 14:00 – 5049898-06.2014.404.7000 (Leonardo Meirelles e outros) – 03 interrogatórios – DIOGO;
02 – 13/maio – sexta-feira: a) 14:00 – 5025676-71.2014.4.04.7000 (PRC e familiares) – 02 interrogatórios –
JÚLIO/ROBERSON.
19:30:52  
20:51:15  http://www.sulconnection.com.br/blog/questao-de-ordem/272/srgio-moro--um-estrategista-nato
20:52:14  A gente pede e o Moro leva a fama... Rsrsrs...
22:01:35 Paulo  AI nº 5001689-83.2016.404.0000, relator Des. Aurvalle, agravante João Ricardo Auler, está
pautado para a sessão de julgamento do dia 01.6.
22:01:58  Diogo/CF, como ficou o Auler? Precisamos resolver p ele desistir desse agravo antes do julgamento
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03:49:43 Diogo  Cf peticionou pra tentar salvar
03:49:51  Acho Q não tem decisão ainda
07:57:37  Vou ver com o Moro na segunda.
10:16:32 Deltan  Caros, não esqueçam de articular com Januario e Arthur cautelares patrimoniais para cada
denúncia pela qual foram responsáveis... Vou perguntar para Arthur se estamos em dia com isso
10:18:39  Caros, não sei se todos acompanharam, mas chegamos ao número de 42 acusações contra um
total de 207 pessoas (número líquido, sem repetições). Um quarto dos acusados hoje colaboram.
10:18:49  Parabéns a todos!!!
11:09:45  
11:09:45  Denuncia contra Gleisi oferecida ontem ⬆ .
11:27:39 Roberson MPF  Top!!
12:07:36  Não entendi porque o Paulo Bernardo foi denunciado.
12:08:55 Orlando SP  Pessoal, todas as contas do Meinl Bank, de Antígua, estão na pasta acordos em andamento
sigilosos (procuradores). Peço q não compartilhem com ninguém, nem com BSB, nesse momento, pois o acordo não foi
assinado ainda. Nem os Advs sabem que estamos com esse material. Serve, entretanto, como consulta. Tem as inúmeras
contas em no das offshores da ODE, de Olívio, etc. o material está praticamente completo, faltando só os swifts, que não
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escaneei em razão do grande volumes. Tem mais de 40 contas em nome de offshores, com os DOCs de abertura, entrevistas,
etc. Abcs,
12:12:28 Deltan  Podem compartilhar a minuta, SB? É o caso do Planejamento e chambinho ou outro?
12:12:28  É outro. Com base no depoimento do AY e Pierucini. Aquela entrega de dinheiro num shopping.
Estou sem a minuta aqui. Segunda eu mando, blz?
12:14:08 Laura Tessler  Excelente!!!
12:17:18 Deltan  Vou representar Vcs por prova ilícita... Se bem que se subtrairmos prova que foi subtraída, talvez o
sinal fique positivo
12:40:19 Roberson MPF  Kkkkk Bom raciocino, Delta!! Gostei
12:41:58  Podemos também dizer que uma das provas da origem que eles nos deram tem zero de nulidade,
de sorte que todas outras multiplicadas por ela, também tem zero de nulidades
13:18:33 Deltan  Kkkk
15:12:55 Laura Tessler  http://www.oantagonista.com/posts/exclusivo-jatinho-usado-por-lula-e-da-wtorre
15:26:40 Roberson MPF  Interessante!
16:51:50 Deltan  Estou marcando a reunião sobre a reforma política... Robinho e Diogo, Vcs têm palestra mesmo dia
16 de maio ou foi aquela que já aconteceu e foi marcada errado?
16:52:08  se tiverem, é Curitiba ou fora?
16:53:23  Estou reservando o horário do dia 16 de maio, 15.30-17h, para matarmos esse tema. Acho que
usamos menos tempo, mas achei por bem reservar pra mais do que pra menos... please não marquem nada que invada esse
horário pq seria bom uma decisão com o maior número de colegas...
17:08:18 Diogo  Temos em sp
17:08:22  Bate volta
17:44:34 Deltan  Q horas vão e chegam?
17:44:43  Nos outros dias sp tem gente fora
17:45:05  Se der Tpo e não for mto corrido marcamos no pprio dia
19:12:16 Roberson MPF  Chegaremos as 15 ou 16 hrs, Delta. Se for mais pro final da tarde podemos participar.
19:32:03 Deltan  Fechado então
19:33:22  Me avisa o horário certinho de chegada Qdo tiver. Orlando tenta se programar para levar e não
buscar as crianças na segunda dia 16
19:42:04 Diogo  Ok
19:45:56 Roberson MPF  Chegaremos as 15:10 em Cwb
19:55:01 Deltan  Shou!! Vou marcar para 16h
20:27:37 Roberson MPF  283775.mp4
20:31:16  http://m.oglobo.globo.com/brasil/odebrecht-diz-lava-jato-que-mantega-usou-bndes-para-pedir-
doacoes-diz-jornal-19256714
20:35:59  Ia postar isso. Creio que há uma tentativa de nós constranger para aceitar o acordo.
20:37:53 Roberson MPF  Tenho a mesma certeza
20:40:17 Laura Tessler  "Curioso" é também o fato de a notícia ter saído exatamente na Folha de SP, jornal representado
por um dos advogados da ODE
20:44:05  Aposto que na próxima reunião do os advogados vão dizer que não sabiam de nada e fazer aquela
cara de paisagem.
20:46:36 Orlando SP  Mas o jornal erra ao dizer q isto foi relatado por MO. Acho q até agora os procs não tiveram
contato com ele. Sabem meia história
21:24:32 Deltan  http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2016/05/07/14-empresarios-de-midia-e-
jornalistas-sao-citados-nos-panama-papers/
21:34:52  http://m.oglobo.globo.com/brasil/e-uma-aberracao-diz-procurador-sobre-mp-dos-acordos-de-
leniencia-19249763
22:00:55  Caros, Fausto Silva (Faustão) fez chegar em nós um recado: temos que usar linguagem mais
simples em entrevistas e coletivas. Foi um conselho de quem está há 28 na tv
22:01:42 Roberson MPF  Diria que isso é deliberado por parte da ODE. Meia informação. Inteira no que a interessa e com
válvula de escape para dizer que não foi ela quem vazou
22:03:15 Deltan  http://g1.globo.com/jornal-nacional/edicoes/2016/05/07.html#!v/5009366
22:03:39  Repercussão da nossa crítica à MP da leniência
23:38:03 Orlando SP  Querendo queimar o dep Paulo Teixeira, informe a imprensa q foi ele que, no dia da oitiva de lula
em CGH, mentiu que era Adv para ingressar e permanecer na sala onde lula estava sendo ouvido. Quando já estava sentado, é
questionado diretamente, disse q sua OAb estava suspensa/não válida ou algo assim. É só pegar a transcrição q os detalhes
estão lá. Depois, durante a oitiva, fez umas 4 intervenções para deixar claro q sua OAb não estava válida, só para não se ferrar
em razão da mentira inicial. Ou seja, amigão do lula e está agindo a mando dele, além de ter feito este papelão lá na oitiva.

8 MAY 16

00:41:38 Deltan  isso tem cara de quem? Lauro Jardim? Monica Bergamo? Ou acham melhor passar para tentar algo
mais consistente no estadão?
08:30:05  Tem cara de fofoca. Tenho contato com a equipe do lauro-jardim. Só não sei se isso realmente
queima alguém.
10:22:52 Orlando SP  Queima pela proximidade com lula. Que este projeto tem dna certo. Acho q veja pode melhor
explorar isto ou antagonista
10:23:15  
10:40:52 Deltan  Tb acho q queima mais ainda a MP
10:52:24  Caros falei com Paula sobre a escultura na frente da PRPR e ela gostou da ideia. Marcamos quinta
14h caso alguém queira participar
10:54:12  Fiquem à vontade de não ir e sugerir ideias de esculturas
10:56:05  A minha primeira ideia é esta: Algo como dois pilares derrubados e um de pé, que deveriam
sustentar uma base do país que está inclinada, derrubada. O pilar de pé simbolizando as instituições da justiça. Os dois
derrubados simbolizando sistema político e sistema de justiça... Podemos deixar espaço inclusive para que o artista complete no
caso de reforma, já deixar pensado
11:09:26  De onde surgiu essa escultura?
11:14:25  Li os projetos. Há uma ideia muito inteligente sobre sistema proporcional. Entretanto, a proposta
em si não é neutra ideologicamente. Além disso, ou por isso, ela enfrentará resistência para ser aprovada. Além disso, não há
nada sobre reforma da justiça eleitoral e diminuição do número de pessoas com foro privilegiado. Tenho dificuldade pessoal em
apoiar essa proposta como a solução dos problemas.
11:17:02 Jerusa  Que escultura!?
20:48:55 Deltan  Foi sugestão que fiz, salvo engano, na última reunião. Precisamos de estratégias de marketing
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20:49:28  Marketing das reformas necessárias
20:49:46  E é algo para estar ali e lembrar todos que não basta LJ, precisamos dessas duas reformas
23:17:05  Caros, evoluí com o GENAFE a conversa sobre articulação para uma nova proposta política. No
GENAFE temos mão de obra para trabalhar em propostas, e é um grupo que está interessado. Formulei agora à noite uma
tábua de 10 medidas com sugestões. Peço a todos que façam sugestões de temas, assuntos e alterações até amanhã, para
apresentar para a Ana Paula do GENAFE na terça. POR FAVOR MANTENHAM SIGILOSO ISSO, como mantivemos o
desenvolvimento das 10 medidas. Agora, contudo, não tem como não envolver a cúpula, sem que haja prejuízo ao apoio... no
caso, o universo continua cooperando, pq agora é Nicolao quem está lá.
23:17:05  284447.docx
23:19:36  CF, olha e opina please. Coloquei lá a questão do foro e o que Vc spe menciona tb de redução de
cargos comissionados
23:25:13  Caros, como ficou o encaminhamento da questão do DNA? Ficamos de nos reunir com Daniel
Salgado, confere? Vou marcar para próxima quarta, 16.30, com ele, ok?
23:27:06  Vou já ver o que existe em termos de propostas com ele para já chegarmos com conhecimento
maior e tornar a reunião com ele mais produtiva.
23:27:44 Roberson MPF  Delta, vai sair antes da reunião da Ode? Pq começa na 4a, 14h
23:28:05 Deltan  tá marcada de 10h até 16.30
23:28:08 Roberson MPF  Pensei em conversarmos com ele na terça. O que acha?
23:28:15  10 é Tacla
23:28:19 Deltan  Terça tem GENAFE e republica 16h
23:29:19  não quero ficar sendo chato, e peço desculpas por insistir, mas marcar as coisas na agenda
ceritinho facilita a vida... já pedi a ele até o horário de 16.30 confiando na agenda...
23:30:45  q tb nao tá na agenda rs rs rs... é as de colaboração é mais importante ainda colocar para a PF
acompanhar, e usar a agenda de colaborações...
23:31:50  vou tentar marcar almoço com ele então, 12.30h
23:31:50 Roberson MPF  Acrescentei lá
23:32:02 Deltan  boa!!
23:32:08  ??
23:32:15 Roberson MPF  Kkkk
23:32:36  Poderia ser na terça após a cerimônia né?
23:33:42 Deltan  não tem jantar oficial? acho que tem
23:34:02 Athayde  Costuma ter
23:34:14 Deltan  garoto experiente... tem uma sala de troféus
23:34:22  conta como tá aí Tatá... e manda fotos tb!!
23:34:43 Athayde  Paulo tem experiencia rs
23:37:13  To em bh ainda
23:37:37 Roberson MPF  Que hrs ficou a reunião do Genafe, Delta?
23:39:49  Não tá na agenda!
23:39:53  Rsrsrs
23:45:06 Deltan  Kkkk é almoço
23:45:23  Mas minha ideia é estender na tarde
23:48:29  E ir direto até
23:48:55 Roberson MPF  O teu voo não foi adiantado para aquele da Avianca?
23:50:10 Deltan  Foi... Devemos chegar na Proc lá por 11 imagino... Vou oferecer então como alternativa pro Dani
23:51:05 Roberson MPF  Isso!!
23:53:09  Acho que o gato subiu no telhado em relação a Keppel? Olha o e-mail que acabaram de enviar:
"Dr. Julio, Chan Hock Keng, advogado externo da Keppel em Cingapura, confirmou durante o fim de semana sua visita ao Brasil
e deverá se juntar ao nosso time na reunião marcada para amanhã. Chan é sócio do escritório Wong Partnership LLP, de
Cingapura". Acho que temos uma perspectiva muito boa de recuperar vários @@@@
23:54:16  Julião e Laurinha assustaram eles na última!!
23:54:30  284495.mp4
23:55:18 Deltan  Kkkk ótimo heim
23:56:22 Roberson MPF  Ouso dizer que vão abrir o bolso, mas vão pedir uma cláusula de confidencialidade no acordo
23:57:26 Deltan  Tem algo visível que da abertura para atuação americana? Algo que tenha acontecido nos EUA,
reuniões, contas, sede? Pergunto pq se fizermos acordo e depois os EUA atuarem, nossa multa pode ficar pequena... Se
fizermos conjunto e com divisão, prov ampliamos o valor. Talvez seja o caso de consultar os EUA se tem interesse durante as
tratativas... Coloco como sugestão...
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00:01:24 Roberson MPF  Acho uma boa sim Delta. É bem possível que numa das plataformas que eles construíram para
Petrobras tenham lançado mão a estrutura jurídica ou bancária dos EUA
00:10:08 Deltan  Vamos fazer juntos o e-mail amanhã?
00:15:30 Laura Tessler  Kkkkkk
00:20:54 Deltan  Daniel preferiu quarta
06:37:55 Roberson MPF  ���
08:17:59  http://m.politica.estadao.com.br/noticias/geral,temer-cogita-usar-tv-para-fazer-defesa-da-lava-
jato,10000049894
08:18:15  Seremos patrimônio nacional... Rsrsrs...
08:27:12 Roberson MPF  http://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/pf-e-mpf-deflagram-nova-etapa-da-
operacao-zelotes/
08:27:31  Tata, tem que acelerar Mantega.
08:28:02  Precisamos voltar à ativa logo.
08:28:16 Athayde  Sim, Robitos. Minha primeira tarefa ao voltar.
08:28:40  Quem ganha estátua é morto. E a lava-jato não morreu ainda.
08:29:31 Athayde  Se for o caso, ja vai acelerando
08:30:30  A analise dos emails
08:40:13 Deltan  Rs. Não é estátua da LJ, mas simbolizando as reformas necessárias
09:03:08 Januario Paludo  Deltan. Acho que dá para pensar em recall, securitizacao de obras. O sistema de listas não vai
funcionar aqui. Temos muitos coronéis. Só para ficar em três pontos.
09:04:46  Pensaria também no orçamento obrigatório.
09:21:24 Deltan  ���
09:21:24  O que quer dizer com orçamento obrigatório?
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09:33:03  Penso que o sistema de listas é o melhor. Seja o pré-ordenado ou o fechado. O sistema de listas
abertas é péssimo. Melhor então caminhar para um sistema distrital misto. Parte eleitos em distritos, parte eleitos por lista
fechada. As listas fortalecem os partidos a longo prazo. Precisamos aprender a votar em partidos e não em celebridades. De
qualquer modo, o sistema distrital tem que ser composto com uma cláusula de barreira.
09:42:57 Deltan  Isso agora veja a proposta que dirá que tá mto boa rs
09:55:52  Caros, vou tentar criar uma fanpage para a LJ no face, oficial, cf segue:
09:55:52  Que tal criarmos uma página no face para a lava jato, alimentada pela ASCOM PR e SECOM PGR?
09:55:52  Facebook tem um grande poder de influenciar pessoas, o que é ilustrado pela matéria abaixo.
Contra as críticas, precisamos de ações de marketing>:
09:55:52  Liliana ASSCOM com Dados, [09.05.16 09:26] Bem interessante; reportagem sobre o poder do
Facebook, bem interessante (fico pensando se não devíamos ter uma "fan page" da Lava Jato):
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/05/06/O-Facebook-testou-o-poder-pol%C3%ADtico-que-tem.-Eis-o-que-
descobriu
10:43:45  http://pgr.clipclipping.com.br/noticia/ler/noticia/5844428/veiculo/impresso/cliente/19
10:47:36 Diogo  o loko meu 6
10:54:44 Deltan  Foram 15 conduções coercitivas na Zelotes hj... será que o pessoal dos dtos humanos vai
reclamar?
10:54:45  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1769257-pf-deflagra-nova-fase-da-zelotes-contra-
cimentos-penha.shtml
11:03:48 Januario Paludo  Orçamento obrigatório: congresso discute e aprova, não deixando muita margem de manobra para
cooptar apoio político. Eventual roubo exumais democrático. Hehe
11:04:06  Eventual roubalheira é mais democrática.
11:06:59 Laura Tessler  Welter e Isabel, na sexta eu pedi para o estagiário Sean ajeitar a pasta de anexos da Aia da
Braskem. Ele me falou que já havia terminado, mas não deu tempo de eu revisar. Vcs poderiam revisar ou pedir pra algum
servidor conferir se não tão faltando algum documento importante? Se o termo de confidencialidade da Ode não for assinado
essa semana, posso fazer isso quando voltar tb
11:08:54  Orçamento obrigatório vai de encontro a qualquer racionalidade econômica, Januário. E
engessamento da administração leva a situações irracionais, como agora, quando são necessários cortes.
12:02:07 Welter Prr  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1769301-presidente-interino-da-camara-anula-
tramitacao-do-impeachment.shtml
12:02:32  Durma-se com um barulho desses...
12:04:21 Orlando SP  Isso é hoax!!!!
12:06:14 Welter Prr  http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-dilma/noticia/2016/05/presidente-em-
exercicio-da-camara-anula-votacao-do-impeachment.html
12:06:51  Agora o stf vai ter que anular a anulação!
12:19:03 Athayde  A mando do cunha: ja q eu nao vou ser vice, entao temer nao ser presidente
12:19:15  Nao vai ser
12:19:24 Andrey B Mendonça verdade... vai ter tiroteio entre os dois...
12:20:39 Jerusa  Pqp Acho q vou ficar pela Italia!
12:22:16 Diogo  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1769301-presidente-interino-da-camara-anula-
tramitacao-do-impeachment.shtml
12:22:23  parece comédia
12:44:13  Sugiro que Jerusa e Athayde peçam asilo político.
12:44:43 Athayde  -
12:56:28 Januario Paludo  Cf, o que nós temos agora são despesas vinculadas, que somente por emenda constitucional
podem ser alteradas. São coisas diversas.
13:36:25 Orlando SP  CF, vc como ex-SCI, veja se protogenes conseguiu asilo na Suíça. Laura e eu tb pediremos. As
famílias vão em seguida
13:41:54 Jerusa  Já estou Falando com o embaixador
13:41:56  Kkkkk
13:43:20 Isabel Grobba  Escárnio!
14:24:25 Andrey B Mendonça Pessoal, alguém sabe me dizer se os depoimentos do Barusco e do Hamilton foram gravados em
vídeo? Do hamilton padilha tenho quase certeza que nao.
14:25:54  Orçamento obrigatório é a vinculação total a um orçamento, esquecendo que um ano é tempo
demais para obrigar gastos. Isso vai de encontro a qualquer manual de economia.
15:10:31 Januario Paludo  Para isso existe o congresso. Para alterar a lei orçamentária e autorizar a desvinculação de receitas
às claras.
15:11:38  Pior é o contingenciamento que dá todo poder ao executivo.
15:12:19  O contigenciamento é necessário. É o resultado de um sistema engessado.
15:13:01  Temos que dar maior flexibilidade, e não engessar mais.
15:13:16  O problema não é orçamento, mas absoluta falta de projeto.
15:16:55 Januario Paludo  Ok. Ok. Só temos que ter cuidado com esse tipo de proposta para não entrarmos num terreno
minado.
15:18:58  O parlamentarismo ou seniPresidencialismo encontra suas próprias soluções para a questão fiscal e
orçamentária.
15:45:35 Welter Prr  O projeto é bom, mas é complexo e altera substancialmente o sistema eleitoral e o politico. Atende
uma ideia ou concepcao diferente da atual. Tem um viés, uma posição, e será contestado por quem pensa diferente (e nao é
atendido por ele). Passa por questões muito diversas, regulando até a participação popular por meio de plebiscito. trata do
financiamento, que se entendi bem, passa a ser predominantemente publico e da pessoa fisica. Pensando sobre a experiência
da lei da ficha limpa, ela tratou só de um tema e já sofreu muita resistência. Talvez seja mais fácil para o congresso acolher a
proposta se for escolhido um tema para a reforma, como o financiamento, ou cláusula de barreira, ou fortalecimento dos
partidos, ou então propostas distintas, separadas, que regulam temas que podem ser tratados e regulados em separado, sem
prejuizo de que, olhados no conjunto, se chegue a um resultado maior.
16:01:09  Pessoalmente, lendo a relação feita pelo Deltan, creio que temos que nos ater a dois ou três
pontos apenas.
16:02:17  E muito deve ser dado em forma de ideias, e não de propostas concretas de projetos de lei.
16:02:37 Welter Prr  concordo
16:50:16 Paulo  essa movimentação do dino em âmbito nacional dificulta bastante o caminho para o nicolao ser pgr
16:54:59 Deltan  carta de boas intenções
17:15:15  Caros, será que Vcs olhariam acordo a acordo que acompanham (basta pesquisar no telegram por
"acordo") como está o desmembramento? Se não pedirmos para olhar a petição corremos um grande risco de passar sem
nossas sugestões e acontecer o que ocorreu já de desmembrarem-se fatos da própria petro para o RJ
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17:18:19  Se puderem registrar isso de algum modo no grupo do acordo, posso depois passar um a um para
ver se algo ficou pra trás...
17:18:31  (grupo de telegram de cada acordo)
17:19:20  Carta de boas intenções já tem a da ANPR rs
17:19:33  O senhor anda muito picolé de xuxu
17:19:59  Prova disso é que Welter concordou com Vc
17:20:55  Laura, Welter, Tatá/Paulo e Diogo/Orlando, parabéns pelas últimas denúncias. Li todas de cabo a
rabo e ficaram excelentes... tinha passado reconhecer isso
17:21:13  O seu problema é entrar em delírio...rs...acho que vamos ter que achar uma medicação antes que
você coloque uma toalha nas costas e a cueca por fora da calça e saia voando....rs...
17:22:27 Deltan  Acho que já ouvi isso quando comecei com as 10 medidas... pra eu ganhar Vc é só eu achar uma
mulatinha apoiando as 10 medidas de reforma política kkk
17:23:41  Estamos inscritos no prêmio da AJUFE
17:42:53  Falando sério. Há exagero evidente, Não dá para trabalhar medidas só para elas se tornarem 10.
18:37:07 Welter Prr  A reforma do processo penal diz respeito a nosso trabalho e no início foi complicado emplacar, até
internamente. Teve aceitação popular, mas ainda vai ter que correr no congresso. Não é luta ganha. Já a reforma política afeta
do vereador ao presidente, passando por todos os deputados, senadores e até os suplentes! É mais fácil mudar alguns pontos
do que mudar o todo. Veja que pt queria financiamento público e não levou. Tem propostas de voto distrital, misto ou não, que
também não andam. Volto ao ponto, a ficha limpa pegou um aspecto, o da probidade como requisito de elegibilidade, acabou
sendo imposta ao congresso pela população. Se for levantada uma bandeira só, mas que tenha intensa repercussão jurídica,
fica mais palatável. Acho, por exemplo, que transparências das contas de campanha, que poderiam ser on-line, ou abertas após
48 de cada movimentação, já ajudava e ia colocar muita gente exposta. Olhando para o Senado, o suplente podia ser o
deputado da mesma legenda mais votado, acabando com o que temos hoje. Isso é matéria de lei! Também dava para propor a
alteração simples do calculo do coeficiente eleitoral, para acabar com os tiririca da vida, fazendo com que os votos excedentes
ao necessário para a eleicao de um parlamentar só se comuniquem aos demais caso os outros candidatos tenham pelo menos
um percentual não inferior a 50% do coeficiente. E cláusula de barreira, pelamor de Deus! Para o assento no congresso e para o
fundo partidário (mas aí o Supremo já disse que a lei não pode limitar esses pontos...) Enfim, não é coisa simples e a
tramitação da mp da Leniencia, que hoje tramita no congresso, já serve de amostra que a briga não é simples, nem é café
pequeno, não!
19:14:11 Deltan  Otimas sugestões, Welter. Creio que temos que fazer brainstorming e depois escolher as coisas
mais importantes. Sugiro todos verem as sugestões da tabela. Minha opinião é que devemos aproveitar o momento e fazer um
pacote bem bonito e colocar um laço. Há coisas que só passam num pacote. E, mais, podemos discordar das prioridades na
reforma política. CF quer, por exemplo, a questão do foro privilegiado, que estava nas 10 medidas e PGR tirou... Na minha
opinião, isso não é questão essencial de reforma política, ainda que eu entenda que é muito importante como ponto de
reforma... Creio que não é o momento de selecionar ou retirar... Até porque isso, neste momento, passará por instâncias
eleitorais da carreira e eles participarão diretamente da redação, tendo a visão deles de prioridades tb. Se quisermos restringir,
é bem provável que coisas que consideramos mto importantes fiquem de fora
20:35:18  Considero que uma proposta viável é a da ANPR acrescida da reforma da justiça eleitoral e o foro.
Mais que isso é um esforço quase constituinte.
20:57:20 Deltan  Minha impressão: acho uma ótima carta de boas intenções, mas não passa disso... não pauta o
congresso e ainda que paute vão fazer tudo diferente, cf próprias conveniências, usando o título que Vc der... abordam os
temas e desnaturam conteúdo. Se for proposta articulada, ainda que sejam 3 ou 5 medidas, diferentemnte da 10 medidas, é
algo concreto em favor do que podemos, inclusive, coletar assinaturas se for o caso. Se houver discordância, não vejo como
uma ideia contra a outra, mas sim vejo como ideias não excludentes. Dá para fazer algo genérico, na linha da ANPR, e propor
algo concreto.
20:58:01  Enfim, essa é uma discordância que vejo como conciliável
20:58:49  Alguém acompanhou ou ficousabendo de como foi hoje o debate da ANPR?
21:00:08  Falaram inlcusive de composição de FTs... queria saber como foi
21:07:13  Concorrentes finalistas da LJ amanhã
21:07:14  Combate à Corrupção •“Ranking Nacional dos Portais da Transparência”, Eduardo El Hage, Ronaldo
Pinheiro, Renata Batista, Maria Marília de Moura, Luiza Cristina Frischeinsen, Alexandre Schneider, Kleber Martins e Antonio
Cabral. •“Ação Penal Caso Detran/RS (Operação Rodin)”, de Alexandre Schneider, Adriano dos Santos Raldi, Enrico Rodrigues de
Freitas, Fredi Everton Wagner e Ivan Cláudio Marx. •“Força Tarefa Lava Jato”, com Deltan Martinazzo Dallagnol, Roberson
Henrique Pozzobon, Orlando Martello Junior, Paulo Roberto Galvão de Carvalho, Diogo Castor de Mattos, Laura Gonçalves
Tessler, Carlos Fernando dos Santos Lima, Julio Carlos Motta Noronha, Antonio Carlos Welter, Athayde Ribeiro Costa, Januario
Paludo, Andrey Borges Mendonça, Isabel Cristina Groba Vieira e Jerusa Burmann Viecili. •“Intervenção na Saúde”, Rafael Ribeiro
Rayol, Celso Costa Lima Verde Leal e Livia Maria de Sousa.
21:16:37 Diogo  Descendo o vídeo do baiano na Cpi
21:16:42 Deltan  Programação amanhã: 10 de maio - Auditório da Associação Médica de Brasília - AMBr 16h às
18h30 - IV Prêmio República de valorização do Ministério Público Federal 18h30 às 21h - Coquetel
21:16:52 Diogo  Qg vai
21:41:30 Deltan  Segue o link da matéria sobre leniencia, do Ronaldo: http://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2016/05/andrade-gutierrez-faz-acordo-de-leniencia-com-justica.html
23:13:17 Diogo  http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/agencia-de-turismo-oferece-tour-da-lava-jato-em-
curitiba-conheca-o-itinerario-czham4atbfhv9ivwwk62jn28u

10 MAY 16

00:19:36 Deltan  Caros, alguém mais vai encaminhar sugestões para as propostas de reforma política? Não tem
prejuízo de enviarem depois, mas seria bom para já organizarmos temas e propostas para falar com o genafe
00:25:43 Diogo  Creio Q devemos focar num número reduzido de medidas
06:32:07  É diferente falar sobre propostas concretas em nossa área. Outra é a reforma política. Por isso
prefiro três ou quatro medidas. De preferência reformas simples. O maior problema é que mesmo entre nós haverá divergência.
A ANPR fez um bom trabalho, é a nossa associação e precisa apenas trabalhar o texto legal e concretizá-la. Não abro mão do
fim do foro dos políticos. Isso atrai pessoas que apoiaram as dez medidas. E a reforma do sistema eleitoral também deve ser
pontual naqueles pontos que impedem o seu funcionamento.
06:42:06 Welter Prr  Bando de loucos: http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1769617-maranhao-decide-revogar-
decisao-que-anulou-sessao-do-impeachment.shtml
06:45:10  De pessoas deste tipo ninguém pode alegar surpresa. So há surpresa quando ele faz o que deve
fazer normalmente
08:07:41 Deltan  A questão do número de propostas é uma questão de estratégia e, nesse ponto, parece-me que o
carro está sendo colocado na frente dos bois. Creio que nenhum de nós deixaria essa questão de número de propostas se
colocar entre nós e as importantes reformas que queremos ver aprovadas. Se cada um for colocar pontos de que faz questão na
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mesa que não sejam de reforma política (como a questão do foro, com que concordo e que defenderei), é possível que surgiam
muitos (não estou dizendo que surgirão, mas que é plausível que surjam). Só na proposta da ANPR já há vários pontos
(reeleição/desincompatibilização, reforma partidária, sistema proporcional de lista fechada, novas vedações, modelo de
financiamento, limite de gastos). Minha sugestão é apenas que mantenham em mente a necessidade de flexibilidade. Peço
ainda para que cada um diga, dentre os pontos da tabela, os números que entendem mais importante. Meu foco agora será
desenvolver várias propostas para, num segundo momento, decidirmos o que apresentar junto com o GENAFE. Teremos tempo
para conversar sobre número na próxima reunião, mas essa conversa não faz sentido sem consenso sobre o que é essencial ou
prioritário... Talvez seja difícil uma discussão boa sobre isso por msg... Vamos aproveitar a próxima reunião para isso. Por
enquanto, não vou fechar portas... Para ter uma ideia de grau de consenso prévio à discussão, peço para indicarem os pontos
da tabela que cada um considera prioritários
08:07:41  A próxima reunião disso é na segunda
09:50:23 Welter Prr  Chego depois das 12, estou vo conexão na terra da garoa. Onde é o ponto de encontro?
09:57:24  Chego em Brasília as 13. Avisem onde vão estar almoçando que eu vou direto até vocês.
09:58:00 Welter Prr  Qual o voo? Posso esperar
09:59:02  E dividimos o taxi
10:03:01  Creio que a tabela está incompleta. Não houve no essencial a inclusão da proposta da ANPR.
Quanto ao número de propostas, concordo, mas em termos diferentes. Não é possível, só para dar um exemplo, propor
concretamente, sob pena de ser superficial e aventuresco, um projeto de lei estabelecendo uma diminuição concreta no número
de comissionados. Todos concordam que é preciso diminuir, mas isso deve ser resultante de estudos da administração.
Precisamos ter claro qual é o mínimo necessário. De outra forma, acho que será arrogância.
10:06:36  Não devemos engessar o Estado. Nem entrar em discussão sobre quais direitos fundamentais são
mais importantes que outros. A reforma deve ser neutra ideologicamente. E quanto à democracia direta, gostaria que lessem os
diversos artigos na The Economist sobre os problemas que a Califórnia enfrenta com os sucessivos reconhecimentos de direitos
sem a capacidade do estado em provê-los.
10:27:27 Paulo  pessoal, a votação do relatório da mp 703 será hoje
10:27:58  se for aprovado, acho que é o caso de uma manifestação muito ríspida nossa, para evitar que
passe no senado
11:21:52 Isabel Grobba  Vou verificar, Laura.
11:37:38 Deltan  285761.docx
11:38:45 Paulo  grava um audio e vaza
11:40:37 Deltan  Caros, acima está minuta de discurso para o prêmio república. Agradeço já as bem feitas
sugestões do Robinho. Façam por favor sugestões
11:41:58 Jerusa  Ferrajoli destruindo Moro e LJ aqui em Roma.
11:44:41 Diogo  TRATA-SE de um velhinho gagá.. nao merece credibilidade
11:45:27 Jerusa  Totalmente caduco
11:47:54  Excelente o discurso! A gente ganhou o premio?
11:48:05 Deltan  CF, tudo que a ANPR propôs está ali na forma de tópicos a serem desenvolvidos. Li e fui inserindo
um a um. Acho que Vc não entendeu o espírito da tabela, que eh colocar tópicos para pessoas que estudarão os temas
desenvolverem. Rapaz, se eu tiver que desenvolver algo junto com Vc vou precisar de um adicional de criquice sua rs rs...
11:48:22  Concordo, para não ficar só discordando rs
11:48:34  Caros, Abubakir está descendo
11:51:57  
11:52:02  Dá para rastrear
11:59:39  Pqp
12:15:22 Welter Prr  Carlos Acabei de chegar. Me avisa quando aterrizar
12:27:51 Athayde  Kkk
12:29:08  Deltan, sao varios premiados. Normalmente cabe um discurso de simples agradecimento. Em se
tratando de LJ acho cabe um discurso mesmo, mas sugiro resumir
12:29:40  Onde vão almoçar. Acabei de chegar.
12:33:07 Welter Prr  Vai pegar um taxi ou ja esta na pgr?
12:33:25  Estou na fila do taxi
12:47:52 Orlando SP  Quem está na FT? Preciso algo urgente. Coisa simples
12:48:27 Isabel Grobba  Eu estou!
12:50:37 Orlando SP  Preciso dos três depoimentos em português de migilaccio
12:50:50  Está na pasta procuradores
12:51:04  Peça para Lucas ou Victor te ajudar
12:51:14 Isabel Grobba  ok
12:53:05 Orlando SP  Preciso dos 3 termos emnportugues
12:53:31 Isabel Grobba  285860.pdf
12:53:36  285861.pdf
12:53:43  285862.pdf
14:14:46 Paulo  MP Leniência: sup. CADE me ligou para explicar que eles estão sendo convocados para falar no
Congresso sobre o ponto que retira a parte de cartel. Essa era uma reivindicação antiga deles. Eles gostariam de deixar claro
que apesar de serem favoráveis a ess ponto, continuam nos apoiando em tudo etc etc. Conversei muito com Eduardo para
mostrar os problemas e acho que, se ele falar algo favorável à MP, vai se ater muito a esse ponto. Sugeri várias alternativas,
inclusive que ele deixasse claro que seria importante manter a possibilidade de a CGU aplicar a inidoneidade e que seria
importante então distinguir as penalidades aplicáveis pela CGU e pelo CADE, para evitar alegação de bis in idem. Ele pediu que
repassasse a vcs essa informação para não parecer que o CADE está contra nós.
14:23:51 Diogo  globo repercutiu bem o pedido de desculpas da ag
14:23:58  A tensão atual é um derivativo da travessia para mudanças impostas à geração de políticos como
Lula, Dilma e Temer. Sobram evidências da marcha na transição do convívio coletivo com a impunidade do esbulho dos cofres
públicos, em privilégio de poucas e ineficientes empresas, para uma sociedade disposta a premiar com recursos coletivos a
iniciativa privada focada na subsistência da competição no mercado. Nessa perspectiva, ganha relevância o “pedido de
desculpas ao povo brasileiro” anunciado ontem pelo grupo Andrade Gutierrez: “Reconhecemos que erros graves foram
cometidos e, ao contrário de negá-los, estamos assumindo-os publicamente. Entretanto, um pedido de desculpas, por si só, não
basta: é preciso aprender com os erros praticados e, principalmente, atuar firmemente para que não voltem a ocorrer.”
14:33:27 Paulo  passa lá em casa
14:33:41  e na shed
14:40:14 Welter Prr  Pessoal Onde voces estao?
15:11:31 Orlando SP  Isabel, obrigado querida!
16:49:56 Paulo  Quem ganhou o prêmio República?
16:50:41 Jerusa  ??
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16:57:22 Roberson MPF  A mesa foi instalada agora
16:57:48  
17:00:07 Paulo  nossa que expectativa
17:00:59 Jerusa  Avisem para comemorarmos
17:13:16 Paulo  pessoal, assessoria tá sobrecarregada, procuradores estão todos viajando a passeio, mas
precisamos fazer informações ao TCU sobre os acordos de leniência, em especial de camargo correa e andrade gutierrez. O
tribunal está para julgar os processos de angra e pode aplicar penalidades. Ideia seria passarmos de forma escrita os
fundamentos pelos quais entendemos que os acordos foram úteis para as investigações e por que as empresas não devem ser
punidas exemplarmente, devendo pelo contrário ser reconhecida sua colaboração e se for o caso ser aplicado um benefício de
ordem
17:13:24  dito isso... CF, vc não quer redigir isso?
17:38:52 Welter Prr  Esse povo so quer saber de viajar
17:40:18 Diogo  há exceções A)
17:47:56 Athayde  Pg te mandei email q pode ajudar. Veja ai se recebeu
17:51:22 Paulo  Agora? Não recebi
17:57:30 Diogo  governo entrou com um ms no STF para impedir a sessão do senado
17:57:36  

gogogogogogo

17:57:37  advinha o relator?
17:58:01 Jerusa  .
18:04:47 Roberson MPF  Deu boa!!!!
18:04:55  286044.mp4
18:07:24 Paulo  boa recebi
18:07:37  Não acredito!!!! Totalmente inesperado!!! Parabéns!!!
18:10:58  Antunes tá em domiciliar. Quer ficar em Cwb para retomar tratativas
18:14:27 Diogo  parabéns queridos
18:14:54  esses caras da animação me lembram os promotores de sp
18:16:47 Jerusa  Kkkkkkk
18:16:56  Parabens pessoal! 99999
18:17:11 Athayde  $$$$$
18:17:43 Paulo  Prometi receber os advs semana que vem. Mas seria bom CF estar presente. Porque eles não
acreditam muito no não
18:25:53  Pessoal, já que ninguém quer falar de reforma política no grupo, mandei lá uns artigos que
parecem interessantes. São Críticas às propostas existentes. Pedi a minha amiga também para dar uma olhada no texto da
ANPR e criticar
18:35:46 Isabel Grobba  Eu lerei sim aquele conteúdo lá. Preciso me instruir para opinar!
19:05:45 Paulo  http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/05/mp-do-acordo-de-leniencia-morreu-diz-presidente-
da-comissao-mista.html
19:06:21  dei uma entrevista bem pesada para a globonews hj... mas acho que nem vão mais colocar no ar
rs
19:06:45 Isabel Grobba  Que beleza!
19:08:36  Pessoal, como referi aqui ao Paulo e para conhecimento, estão pautados na 1ª Turma do STJ,
sessão de 19.05, os 4 RESP que tratam da competência nas AIAs . Já falei com Mônica Nicida que verificou quem fará a sessão.
Os pareceres na Subprocuradoria foram elaborados por três colegas diversos e então estamos verificando quem é o responsável
pelos recursos para encaminharmos a sugestão de memorial que já estamos preparando aqui. A relatora é a Ministra Regina
Helena Costa.
19:49:44  Pessoal. Peguei um táxi. Estou indo para o aeroporto. Abraços
20:05:59 Roberson MPF  Saída a francesa, CF?! Valeu! Boa viagem!
20:06:25  
20:06:30  Adivinha o que vai baixar?
20:06:37  A questão é qto tempo vai levar
20:23:59 Athayde  

qu

20:24:03  Olha o medo da turminha em perder o foro
20:33:42 Diogo  Rápido
20:33:54  Baixando já temos Q prender o Mauricio
21:58:02 Roberson MPF  
21:58:32  A homenagem ao que virá está nos dedos de quem vos fala
21:58:47  Reparem na foto
21:58:53  "
21:59:00 Athayde  Kkkkkk

11 MAY 16

01:10:44 Jerusa  Kkkkkk
01:41:42 Deltan  Bacana. Vcs merecem!!!
01:41:42  Valeu Jailton. É um grande trabalho conjunto
01:41:42  E aí está uma das razões dos resultados positivos. É o mais incrível é q o estrondoso sucesso
pessoal de vcs passou ao largo da guerra de vaidades pessoais. Ó reconhecimento do trabalho de vcs é unânime.
01:41:42  Ninguém, nem mesmo alguns colegas q se sentem ofuscados pelo brilho da força-tarefa, faz
reparos ao trabalho de vcs na Lava-Jato.
08:00:16  http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2016/05/10/toda-delacao-sera-castigada-sinaliza-o-
senado/
11:43:33 Januario Paludo  Parabens meninos. Ficaram muito bem na foto.
11:49:26  Prezados. O espólio de Francisca Campinha Garcia gentilmente abriu mão do crédito de R$
839.000,00 devido por Alberto Youssef (Autos 5012970-22.2015.404.7000), referente ao Escuna Flat (Web hotel Londrina), sob
alegação de que "era melhor assim, para não terem o nome envolvido". Nem entrei em detalhes. Agradeci e estou peticionando.
So para saberem.
11:50:12 Isabel Grobba  Muito bem! Cumprimentos!
12:24:16 Deltan  ����
12:25:38 Diogo  estranho
12:39:04  http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/paranaense-que-venceu-12-vezes-na-loteria-em-
14-dias-pode-assumir-presidencia-da-camara-dariop7mnaqxrhal6ezux8xsu
12:39:14  Q Eh isto?
12:39:28 Roberson MPF  Tooop
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12:39:34  Lavagem
12:39:41 Diogo  Novo João alves?
12:39:46  Pqp
14:57:54  A primeira ação contra o Giacobo, ainda em 2003, é minha.
15:00:10 Isabel Grobba  Sempre a maldita prescrição ...
15:04:26  Nesse caso, a inércia do STF.
15:05:25 Diogo  trees prescrições
15:05:31  pede gol no fantastico
15:18:26 Deltan  Se CF trabalhasse direito, não teríamos esse Giacobo lá
15:21:39  Se todos trabalhassem como CF não teríamos mas criminosos soltos...rs...
15:25:56 Deltan  Kkk... Difícil entender como Vc demorou para aderir de corpo e alma às 10 medidas rs. Eu resolvo
todos os seus problemas
15:42:40  É porque alguém tinha que trabalhar com a realidade....rs...
15:58:42  Michel Temer recebe o presidente da ANPR O presidente da ANPR, José Robalinho Cavalcanti, e ex-
presidente da Associação Alexandre Camanho foram recebidos na manhã de hoje, 11, pelo vice-presidente da República, Michel
Temer. No encontro, ocorrido no Palácio do Jaburu, Temer declarou apoio e apreço à continuidade da Operação Lava Jato, e
avaliou que a citada investigação está mudando o Brasil para melhor. O vice-presidente, igualmente, chamou atenção para a
importância da autonomia das instituições
16:15:45 Januario Paludo  Julio, voce já foi efetivado??
16:17:53 Julio Noronha  Januário, já foi votado favoravelmente no CSMPF, faltando o prazo exato de 2 anos, que ocorrerá
em 18/05
16:18:52  Esse pessoal do CSMPF está muito leniente. O cara foi responsável por grampear uma presidenta e
vai ser vitaliciado...
16:21:13 Januario Paludo  Voce foi representado pelo wadih Damous e pelo Paulo Pimenta.
16:21:33  mas está em muito boma companhia..
16:21:40  Na Corregedoria?
16:21:40 Januario Paludo  muito boa companhia
16:21:59 Jerusa  Fomos representados de novo?
16:22:11 Januario Paludo  No CMMP e Cprregedoria.
16:22:21  Qual o fundamento?
16:22:27 Januario Paludo  Não, voces não. Agora so Julio, Roberson, Athayde e Eu.
16:22:48  Dizem que coagimos os Edivaldo.
16:23:15 Jerusa  Afff
16:23:17  Ok
16:23:25  Cupande Athayde
16:23:35 Januario Paludo  Nem me fale, com tanta coisa para fazer.
16:23:42  E ainda por cima estou de férias.
16:24:10  o CEZAR TAVARES foi denunciado?
16:24:20  Precisamos fazer com que eles se arrependam de ficarem enchendo o saco. Mais ou menos o
arrependimento da Odebrecht.
16:24:46  Precisamos que o material volte para Curitiba para podermos dar as respostas devidas.
16:25:14 Jerusa  Putz ... Semana que vem estou de volta e posso ajudar!
16:25:44 Januario Paludo  Nem se estressem. So vou fazer as inforamções na volta das férias.
16:30:22  O CNMP vai agir subsidiariamente?
16:31:27 Januario Paludo  A principio nao, por que mandaram para a nossa corregedoria.
16:32:59 Laura Tessler  Não
16:33:12  Ainda será
16:33:41 Januario Paludo  Oi Laura, tudo bem. voce tem previsao?
16:35:11 Laura Tessler  Ainda não...vou olhar novamente o caso pra ver se conseguimos oferecer uma denúncia, mas o
ideal seria aguardar a chegada das contas da Suíça
16:35:33 Januario Paludo  ok. estou fazendo as contrarrrazoes da apelação e te mando para dar uma olhada
16:36:18 Laura Tessler  Nos
16:36:30  Blz
16:36:39 Welter Prr  Laura Voces vao conseguir trazer alguma coisa de prova?
16:38:03  Ou vem pela colaboracao?
16:38:10  Regular?
16:38:19 Laura Tessler  Vai muita coisa, mas não agora
16:39:44  Migliaccio concordou em encaminhar pra gente a documentação apreendida com ele, mas vai com
a autoridade central
16:41:49 Diogo  mas nao teve acordo com ele?
16:43:44 Laura Tessler  Estamos ouvindo ele...terminamos de ouvi-lo amanhã de manhã,...vamos negociar um prévio
acordo e acredito que o acordo vá ser firmado em breve.
16:47:11  Migliaccio está bem ansioso pra fechar o acordo...a memória esta ficando boa, rs
16:51:17 Welter Prr  Antecipar copia para analise previa não é possível?
16:51:37  Para fins de inteligência...
16:59:34 Diogo  mas se ele fechar acordo, será extraditado nao?
17:02:45 Laura Tessler  Não, Diogo...ele voltará voluntariamente
17:07:57 Diogo  esta solto?
17:08:28 Laura Tessler  Ainda não...mas semana que vem estará
19:40:22  http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/05/temer-envia-missao-de-paz-lava-jato.html
19:40:46  Alguém conversou com ele ontem?
21:02:32 Paulo  Poucas noticias p um dia inteiro sem Internet
21:02:40  E a reunião da Ode deu boa??
21:18:11 Roberson MPF  Único bem tenso, meio bem tenso, mas no final das contas teve um bom encaminhamento PG.
Amanhã detalhamos tudo
21:19:13 Deltan  Surpresa do Robalinho e Camanho no coquetel depois que Vc saiu
21:19:16  Vou ver a matéria
21:20:14 Roberson MPF  Único = início
21:22:15 Deltan  A matéria da época não ficou ruim para nós. Agora alguém passou a matéria. Considerando que a
ANPR chamou Alana para ser da banca julgadora, minha aposta é Robalinho, mesmo contra as promessas de discrição
21:32:50  
21:33:24  Robalinho no Jaburu.
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23:08:33 Deltan  Caros amanhã reunião geral 10h... Façam um esforço para chegar no horário
23:23:33 Paulo  Putz não vou conseguir chegar Delta
23:24:09  No acordo da Sbm, que ia ser assinado ontem, destacaram R$ 6,5 mi para aquisição do big data
23:26:04 Deltan  Q horas chega?
23:26:21 Paulo  9h
23:26:24  Do sábado
23:28:45 Deltan  Kkkk
23:38:30 Paulo  
23:38:56  Senhor Miyagi
23:56:30 Diogo  Chego 10:30
23:56:32  http://m.oglobo.globo.com/brasil/dilma-custa-ao-brasil-dobro-de-elizabeth-ii-ao-reino-unido-
17807156#ixzz3ovsU0aq3

12 MAY 16

06:29:28  http://veja.abril.com.br/blog/felipe-moura-brasil/cultura/descoberta-de-conta-de-lula-no-exterior-
confirma-relato-de-marcos-valerio-quando-o-brahma-sera-preso/
06:31:02 Jerusa  Existe essa conta mesmo???
07:06:52 Welter Prr  FMB é o novo AGU
07:28:33 Laura Tessler  Pessoal, como terminou a reunião da Ode?
07:30:10  Hj a tarde vamos mexer no Drousys
07:31:52 Paulo  Januário, veja isso: http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/05/dilma-obriga-cartorios-
comunicar-transacoes-receita.html
07:36:33 Deltan  Q galã
07:45:02 Laura Tessler  http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/05/exoneracao-de-lula-do-cargo-de-ministro-e-
publicada-no-diario-oficial.html
07:51:53 Roberson MPF  Precisamos nos preparar para a descida dos VIPs, seja lá qdo isso for acontecer
07:55:02 Diogo  Não To sabendo
07:56:00 Laura Tessler  Temos que pensar tb em rever os termos de colaboração para pedir que encaminhem pra gente
aqueles relacionados às pessoas que perderão o foro
08:00:24 Roberson MPF  Mauat falou ontem que descobriram novas coisas. Embora não tenha dito o que, poderia ser isso.
08:03:53  Laura. Ficou estabelecido que uma vez superada a questão relativa às zicas da Ode no exterior
seria assinado um termo de confidencialidade. Cogitamos pq os negociadores deles já estavam perdendo a legitimidade junto a
empresa e pq colocaremos nesse termo (que será bem detalhado) que não haverá pacto de não agressão até a data de
assinatura do acordo.
09:05:31 Paulo  Athayde, Fabiano Silveira na CGU. É aquele da Copa?
09:23:35 Deltan  
09:27:49  Eles têm mtas infos priv do caso
09:49:29 Roberson MPF  Sabem se em relação ao JEC e Edinho tem inquéritos no STF? Pq do contrario podemos mandar
ver por aqui
09:50:07 Paulo  jEC foi pedido semana passada. Edinho já tinha
09:54:32 Laura Tessler  Beleza!! Vimos agora no Drousys . É muito bom!!!
09:56:43 Roberson MPF  Tá integral, Laurinha?
09:57:26 Laura Tessler  Muita coisa até 2014
09:57:40  Estão abrindo ainda
10:11:31 Deltan  $$$$$
10:18:32  Diogo, está vindo?
10:18:58 Diogo  Sim
10:19:03  Dez min
10:21:08 Deltan  ���
11:33:55 Paulo  Sem gritaria Especialistas em Michel Temer vaticinam: o novo presidente é pouco resistente a
pressões - menos ainda se forem da imprensa. Os sucessivos recuos no ministério sugerem seu ponto fraco.
11:34:15  Barata tonta Michel Temer voltou atrás em nomeações para Justiça, Cultura, Saúde, Defesa,
Ciência e Tecnologia, Controladoria-Geral da União e Desenvolvimento. Ganhou a alcunha de "governo Tabajara", apelido que o
PMDB dava à gestão Dilma.
11:54:26  Pessoal, o Moro vai sair de férias em julho? Julito, sabe se tem audiência marcada para julho,
especialmente a partir do dia 14/07?
11:54:52  Americanos sugerem vir fazer as oitivas deles a partir do dia 14, e precisaremos de um procurador
sempre acompanhando... Acho que julho deve ser melhor pela pauta de audiências
12:23:02 Julio Noronha  Não sei, PG. Vou checar e aviso
12:27:29 Paulo  gratíssimo
12:31:56 Diogo  Trecho do voto de Barroso no HC nº 126.292/SP julgado em 17/02/2016: “Segundo dados oficiais
da assessoria de gestão estratégica do STF, referentes ao período de 01.01.2009 até 19.04.2016, o percentual médio de
recursos criminais providos (tanto em favor do réu, quanto do MP) é de 2,93%. Já a estimativa dos recursos providos apenas
em favor do réu aponta um percentual menor, de 1,12%. Como explicitado no texto, os casos de absolvição são raríssimos. No
geral, as decisões favoráveis ao réu consistiram em: provimento dos recursos para remover o óbice à progressão de regime,
remover o óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, remover o óbice à concessão de regime
menos severo que o fechado no caso de tráfico, reconhecimento de prescrição e refazimento de dosimetria.”
13:54:24 Paulo  Veja a lista de exonerados: Eva Maria Cella Dal Chiavon do cargo de Secretária-Executiva da Casa
Civil Esther Dweck do cargo de Subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil Jorge
Rodrigo Araújo Messias do cargo de Subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil José Eduardo Cardozo do cargo de
Advogado Geral da União Luiz Augusto Fraga Navarro de Britto Filho do cargo de Ministro de Estado Chefe da Controladoria-
Geral da União Jaques Wagner do cargo de Ministro de Estado Chefe do Gabinete Pessoal Álvaro Henrique Baggio do cargo de
Secretário-Executivo do Gabinete Pessoal Marco Aurélio Garcia do cargo de Assessor-chefe da Assessoria Especial do Gabinete
Pessoal Giles Carriconde Azevedo, para exercer o cargo de Secretário-Executivo do Gabinete Pessoal Carlos Eduardo Gabas do
cargo de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil Edinho da Silva do cargo de Ministro de Estado Chefe da
Secretaria de Comunicação Social Ricardo Berzoini do cargo de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo Maurício
Muniz Barretto de Carvalho do cargo de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Portos Kátia Abreu do cargo de Ministra de
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento João Luiz Silva Ferreira do cargo de Ministro de Estado da Cultura Aldo Rebelo
do cargo de Ministro de Estado da Defesa Aloizio Mercadante do cargo de Ministro de Estado da Educação Nelson Barbosa do
cargo de Ministro de Estado da Fazenda Josélio de Andrade Moura da interinidade no cargo de Ministro de Estado da Integração
Nacional João Paulo Lima e Silva do cargo de Superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE
Eugênio Aragão do cargo de Ministro da Justiça Inês da Silva Magalhães do cargo de Ministra de Estado das Cidades André
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Peixoto Figueiredo Lima do cargo de Ministro de Estado das Comunicações Giovanni Correa Queiroz do cargo de Presidente da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Nilma Lino Gomes do cargo de Ministra das Mulheres, da Igualdade Racial, da
Juventude e dos Direitos Humanos Mauro Luiz Iecker Vieira do cargo de Ministro de Estado das Relações Exteriores Marco
Antônio Martins Almeida do cargo de Ministro de Estado de Minas e Energia Patrus Ananias do cargo de Ministro de Estado do
Desenvolvimento Agrário Tereza Campello do cargo de Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Ricardo
Leyser Gonçalves da interinidade no cargo de Ministro de Estado do Esporte Izabella Teixeira do cargo de Ministra de Estado do
Meio Ambiente Valdir Moysés Simão do cargo de Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão Miguel Rosseto do
cargo de Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social Alessandro Golombiewski Teixeira do cargo de Ministro de Estado
do Turismo Antônio Carlos Rodrigues do cargo de Ministro de Estado dos Transportes
14:24:34 Roberson MPF  Caros, precisamos acertar em colegiado como vamos nos comportar em relação a pedidos de
compartilhamento de colegas do MPF, de MPEs e Delegados. Acabamos de receber aqui um de cada. Opções básicas: 1)
Compartilhar desde já tudo o que aparentemente não é da nossa atribuição (nesse caso devemos pensar se o caso será
internalizar o posicionamento do STF de restringir a Petrobras) ou 2) Compartilhar apenas aquilo que não é nem nunca será de
nossa atribuição.
14:56:55  www.pressreader.com/brazil/valor-econômico/20160512/281865822689174
15:04:18 Diogo  queridos, importante,
15:04:29  personagens novos:
15:04:37  

pepepe

15:04:50  
15:04:57  
15:05:55 Athayde  Salvo engano, esse aparece no VACCAREZZQ
15:06:27 Diogo  apareceu no genu
15:06:30  safadinho
15:06:40  este pedro wiillian nao eh da xepa?
15:18:20 Athayde  Temos as contas de email dele quebradas. Salvo engano, funcional e pessoal. Se quiser, veja c a
camila
15:44:10 Deltan  Caros, toda hora recebemos cartas de apoio de vereadores, entidades, pessoas físicas etc, à Lava
Jato e às 10 medidas. Não fico mandando a todos para não tomar tempo, mas sintam-se parabenizados. Pedi pra Maíria passar
a fazer uma pasta com os ofícios etc que recebemos.
15:49:38  $$$$$
15:51:27  Caros, alguém tem previsão de ir a BSB??
15:55:07  Paulo, Vc volta para BSB?
16:54:02 Paulo  isso
16:54:23  em princípio não... era justamente o que eu queria q vcs fizessem lá!
16:54:31  respondendo ao Deltan
17:14:26 Julio Noronha  PG, não há, por enquanto, audiência alguma marcada para julho. No entanto, segundo a Secretaria
da Vara, provavelmente haverá, considerando a quantidade de novas denúncias oferecidas recentemente
17:15:50 Paulo  hmm blz. Valeu Julio! Ninguém sabe se o Moro vai sair de férias?
17:28:36  Castorzinho, veja se já entra na sua denúncia!
17:28:36  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/supremo-manda-para-moro-investigacao-
sobre-pastor-aliado-de-eduardo-cunha/
17:28:43  E Delta, mais um problema com a igreja...
17:34:08 Diogo  Eh outro pastor. Além dele teve um Q simulou empréstimo
17:56:14 Paulo  Delta, não tem notas da reunião de hj?
17:56:47 Deltan  tem sim... ipad com problema com internet... mando sim
17:57:09  ulio: divisão termos Pedro Corrêa faltantes Diogo: -compartilhamento QG feito - importante
conversar a respeito da divulgação. Pode oferecer representação rápido -Genu - pronto para oferecer representação - talvez
junto com QG - pior das hipóteses oferecer e executar em 30d -denúncia Claudia Cruz - reestruturando - pronta até fim do dia
amanhã. Chegou documentação de análise da Débora, filha, com variação patrimonial a descoberto com a criação de
rendimentos de serviços prestados a PFs. Roberson e Júlio -dia 24 - operação dupla (talvez com Genu) -Trench: levantou infos
do grupo X, bem promissor -Novo Cenpes: protocolada sigilos BSB -STJ - 3h com Ministro Paciornik -Temer - Rocha Loures -
passarei bolas pretas de DGs para Robalinho -Ode - daqui a 2 semanas prov termo de confidencialidade deixando expresso que
não haverá política de não agressão, e nesse tempo negociada confidencialidade dos assuntos internacionais -DNA - grupo
especial de atuação - pegaremos proposta do Daniel Salgado - apresentação conjunta com Danilo tb - perante Pelella, Vladimir
e PGR -Reforma política - evoluiu redação, sem qq vinculação - segunda feira reunião com mais calma...
18:31:39 Paulo  Não entendi nada kkk... Mas dps vcs me explicam
18:41:27 Januario Paludo  Ela já se foi. Independente de qq partido não podemos negar que ela dedicou seu trabalho aos
menos favorecidos. Enfrentou vários desafios e não desistiu até o último minuto. Foi uma guerreira e devemos prestar nossas
homenagens para essa grande mulher. Descanse em paz Madre Teresa de Calcutá.
20:37:36 Laura Tessler  Robinho, Julio, Welter, vcs lembram se o advogado Adriano Jucá está indo nas reuniões de acordo
da ODE?
21:04:39 Deltan  Isso, sao so os temas para quem esta fora falar com alguem e se atualizar sobre os que
interessem rs...
21:04:48  Caros, muito importante
21:04:59  antes, kkk
21:07:02  Agora sim: 1) alguém comentou com alguém do GT/PGR sobre o caso do Sergio Machado. Lá na
PGR, contudo, ninguém do GT sabia (teoricamente) salvo 2, razao pela qual o cometário gerou alguma confusão. Agora a maior
parte lá sabe que há um acordo, mas NÃO sabe o conteúdo. O pessoal de lá pediu para não comentarmos nem com o
travesseiro sobre o conteúdo do acordo do Sergio Machado.
21:10:50  2) PGR não quer que em nenhuma reuniao de acordo feita com o time da PGR junto a PF esteja
presente, algo que tem relação também com a ADIn. É algo que, de minha parte, compreendo, e creio que, ainda que com
algum constrangimento, temos como colocar para a PF, pois é uma restrição de lá não só em relação à PF daqui, mas de lá tb, e
entenderão que rabo não abana cachorro. Podemos dizer ainda que antes nem havia protocolo de participarmos nós mesmos
das reuniões de acordos que o PGR assinaria. Essa é uma corda que não vale a pena nós esticarmos, na minha opinião. Apenas
temos que ter tato para colocar para a PF. Vou sugerir nova reunião geral semana que vem e podemos expor com jeito (e
paciência com Mauat)
21:15:27  3) Pelella disse que virá a Curitiba na próxima quarta (duas últimas vezes acabou não vindo)
21:31:42 Roberson MPF  É Adriano, Laurinha. So não sei o sobrenome.
23:15:46 Deltan  Estamos inscritos no innovare
23:20:26  Caros, esqueci de reportar, mas o SYSCOEX está em fase de testes já. Estamos inserindo
informações. Estão envolvidos no processo, part time, Douglas, Fábio e Eduardo
23:20:32  E full time sasaki
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23:20:39  Todos empolgadíssimos com as perspectivsa
23:35:19  Caros, Januário e Arthur fizeram um ótimo trablaho com as cautelares. Sugeri que Arthur falasse
com o procurador de cada caso faltante (em especial os mais recentes) para ver quem priorizar, para fazer num curto prazo e
submeter a Januário.
23:39:23  Caros, a partir de 1º de junho nós seremos os donos do referencial da FT
23:39:42  (nós = PRPR)

13 MAY 16

00:16:58  http://internacional.estadao.com.br/blogs/jamil-chade/advogados-suicos-pedem-fim-de-
colaboracao-com-lava-jato/
00:52:52  Caros, alguém tem interesse no curso abaixo na FGV de SP?
00:53:03  "Para sua informação, receberemos na semana de 30/5 a 3/6 a Profa. Serena Quattrocolo da
Universidade de Torino para um curso de curta duração a respeito da experiência italiana do “mani pulite”. Além desse curso, a
professora participará de um debate no nosso grupo de estudos na manhã do dia 30 de maio. Fique à vontade para participar
ou enviar alguém de sua equipe. "
01:05:00  http://www.oantagonista.com/posts/conselhos-a-alexandre-de-moraes
02:30:56 Jerusa  Interessante
07:04:26  http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2015/10/31/contas-de-lula-e-3-ex-ministros-tem-
movimentacao-milionaria-r-297-mi/
07:06:08  http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/10/relatorio-do-coaf-mostra-movimentacoes-
milionarias-nas-contas-de-lula-palocci-pimentel-e-erenice.html
07:06:28  Já temos esse relatório?
07:39:45  http://www.diariodepernambuco.com.br/app/outros/ultimas-
noticias/46,37,46,61/2016/05/12/internas_viver,644337/operacao-lava-jato-vira-filme-porno-no-brasil.shtml
07:41:42  Estrelado por Deltão Small Stick e Big Beaver.
08:25:53 Roberson MPF  Ainda não. É provável que parte das operações nele constantes já tenha sido reportada em outros
rifs (Lula, por exemplo)
09:45:21 Laura Tessler  Vamos levar um material sim. Migliaccio concordou em nos entregar
09:45:42 Julio Noronha  Show!!! $$$
10:20:09 Roberson MPF  Excelente!
10:32:33 Deltan  Exemplo de como NUNCA se deve responder a uma pergunta, especialmente em coletiva qdo não
tem tempo para pensar:
10:32:42  
10:33:47  "O MP violou a lei? O MP não violou a lei" - péssimo
10:34:03  O que fica é a violacao da lei
10:34:26  Não entendi.
10:34:41 Deltan  Eu respondi mal uma pergunta em uma última coletiva mas não era algo tão grave rs, mas fiquei c
isso na cabeça
10:35:47  O que fica no subconsciente das pessoas é a mensagem indireta da pergunta sem o "não"... A
resposta deve ser : o MP cumpriu, cumpre e cumprirá spe
10:36:27  Saia da privada e vá fazer algo de útil...rs...
10:36:38 Deltan  Ele tinha que ter respondido algo como: foi prestado serviço de modo regular, pagos todos os
tributos e a atuação de fulana spe foi pautada por...
10:39:56  Hoje é sexta feira. Vc, pra seguir a mesma lógica é variar um pouco, podia trabalhar hj rs
10:40:31  Não vou responder em respeito às meninas rs
10:41:54  Acordou de bom humor hj heim CF... Dormiu c o bozo e comeu palhacitos no café rs
10:44:12 Diogo  netflix e outra produtora vacilaram... brasileirinhas saiu na frente
10:44:18  primeiro filme sobre a lava jato
11:20:10  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1770891-pmdb-deve-tentar-neutralizar-ou-reduzir-
os-danos-da-lava-jato.shtml
11:59:27 Deltan  Pelella chega próxima quarta 12.30. Voo marcado. Avisei ele que tenho compromisso à noite,
então precisamos que alguém faça as honras da casa, até porque meu orçamento não aguenta outro restaurante escolhido pelo
Orlandinbo
12:02:02  Deltan. Estava fora quando ligou. Se precisar, já estou com o celular novamente.
12:02:32  E vou fazer um artigo sobre a reforma política em meu nome. Apenas dando um diagnóstico.
12:05:51 Deltan  Laura e Isabel, o novo assessor está indo bem?
12:06:00  ���
12:06:06  Shou
12:06:55  Caros, Marcelo Moscogliato ficou positivamente impressionado com nossa estratégia em relação
aos EUA (DOJ e SEC). É importante termos esse apoio num tema tão sensível.
12:26:44 Januario Paludo  Julio. Preciso de cópia do depoimento do "maradona", da cunhada do maradona e daquele outro
irmão, que tomamos no dia da busca em atibaia.
12:27:13  Preciso também da cópia das notas fiscal em que o Edivaldo firma o recebimento de materiais no
sítio.
12:35:13 Roberson MPF  Januario, que férias são essas que vc fica trabalhando. Estamos almoçando aqui, mandamos assim
que retornarmos para a Ft
12:43:23 Laura Tessler  ���
12:45:07 Januario Paludo  kkkk
12:45:20  tirei ferias para fazer os relatórios da corregedoria...
12:48:52  Velter, não esqueçe do 2062. O Josegrei já está estressado comigo de tanto eu enrolar. KKK.
12:49:01  e tá difícil falar contigo.
13:07:33 Welter Prr  Nao esqueci Falei com o josegrei ja Pode me ligar
13:30:31 Januario Paludo  Arthur, te mandei as contrarazoes do Guilherme Esteves. Pode usar a questão do excesso de prazo
para a propositura da ação penal como fundamento para outros casos, mas seria bom ver quando vai ser proposta a ação penal
para não tomarmos uma bolada do TRF ou SJT.
14:35:33 Deltan  Os caras ficam tentando fazer Prosecutor shopping
14:35:34  Oi, Dr. Desculpe incomodar Dr. Luiz Gustavo insiste em reunir-se com o Sr. pra tratar do acorodo
do Antunes/EUA Ele já falou com Dr. Paulo, mas não marcaram nada ainda. Abraços!!!
14:35:34  Diga que há um procurador responsável por isso e não entrarei nesse assunto
15:30:08 Diogo  soh para conhecimento, ele tem feito a mesma insistência inoportuna em relação aquele EDISON
KRUMINAUER
15:35:44 Deltan  Compartilhei só pra uniformizarmos pq eles tentam com diferentes de nós
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15:37:15 Isabel Grobba  Eu teria, no dia 30 de maio.
15:44:41 Deltan  Na verdade é um curso inteiro dela, com todo um programa (tinham me enviado, mas não achei
de casa ontem)... Não sei se vale (ou se disponibilizaram vaga) um dia só, Isabel... Não quer o curso inteiro?
15:45:15 Isabel Grobba  Muito bem!
15:48:49  Estamos tendo outos apoios também. Ele disse que poderá ir distribuir com Maria Caetana
memoriais que minutamos no caso dos RESP nos conflitos das AIAs que serão julgados semana que vem.
15:49:04  *outros apoios
15:51:33 Athayde
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/Not%C3%ADcias/Not%C3%ADcias/Acesso-ao-Whatsapp-em-
celular-apreendido,-só-com-a-autorização-judicial
15:51:49 Isabel Grobba  Só se eventualmente não houvesse prejuízo ao trabalho aqui.
17:09:12 Deltan  ������ Shou
17:09:45  Novo CENPES
17:09:59  Janelas importadas da França
17:10:14  Diogo to com um informante quente pra Vc
17:10:22  De dentro da Petro
17:10:40  Assegurou que a Petro não está sendo pro ativo conosco
17:10:48  
17:10:54  Estão sentando em cima de infos quentes
17:11:20  Tem assessor do Duque mandando e-mail que mostra que passavam infos do orçamento para
empresas
17:11:48  
17:12:59  Não abre
17:15:36 Athayde  
17:16:04  
17:21:13 Roberson MPF  A TRW nos passou algo nesse sentido, em relação a proxima fase
17:21:33  Quem Castore?
17:23:24  Eu e Julio estamos notamos indicios disso num caso particular da proxima fase (relativos as FPSO
´s). Cogitamos que possa ser em decorrência do fato de que as obras eram uma JOINT com a BG, podendo a Petrobras vir a
ser responsabilizada pela Petroleira inglesa acaso comprovada corrupção induzida por seus altos executivos

14 MAY 16

01:10:51 Deltan  Passei pro Castore hj. Da comissão da schahin na Petro
11:53:19 Laura Tessler  http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/05/1771137-com-lava-jato-empresa-paga-mais-
caro-para-fazer-seguro-de-executivo.shtml
11:54:17 Diogo  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1771296-ex-deputado-protogenes-queiroz-e-
considerado-foragido-pela-justica.shtml
12:35:58 Deltan  
12:38:28  Frase da Sexta 13: Melhor " Temer" o futuro e enterrar o passado " Dilma" vez!!!
14:22:36  Vai secar a fonte agora dos sites pro-PT que atacavam a LJ
23:52:15  Quase tuitei isso, depois lembrei que eu sou o good cop: "Crise ética é ter o presidente da Câmara
afastado por corrupção, o vice como professor fantasma e seu substituto como "ganhador de loterias""
23:52:41  É pra acabar.

15 MAY 16

18:37:26 Paulo  ORLANDO
18:37:26  289667.odt
18:37:40  (não é Orlando)
18:38:22  pessoal, essa é a proposta de cisão dos termos da AG. Vou ver direito amanhã de manhã. Mas
teremos um problema com Cabral, Assad e Rio, pois o pessoal de lá quer esses casos. O Mitidieri diz que tinha investigação já
18:40:21  Preciso de argumentos, se for o caso de manter aqui
18:57:22  segue novamente em versão mais fácil de ler:
18:57:29  289680.odt
20:43:47 Roberson MPF  PG, temos TOTAL interesse nos termos do pessoal da AG sobre CABRAL. Fora que ele está
diretamente relacionado com nossa atribuição pois tem propina do COMPERJ. Vejam o seguinte trecho do resumo do TD de
ROGERIO NORA: Algum tempo depois, ROGÉRIO NORA e ALBERTO QUINTAES voltaram a se reunir com SERGIO CABRAL para
cobrar os créditos atrasados, ainda não quitados. Nessa ocasião, SERGIO CABRAL solicitou nova propina, esclarecendo havê-la
combinado com PAULO ROBERTO COSTA, no valor de 1% (um por cento) das obras de terraplanagem do Comperj. ROGÉRIO
NORA respondeu que analisaria a questão. - A ANDRADE GUTIERREZ pagou a SÉRGIO CABRAL o valor de dois milhões e
setecentos mil reais por meio de caixa dois, quando a obra de terraplanagem referida já estava adiantada ou concluída. A
operacionalização do pagamento foi realizada por ALBERTO QUINTAES com a participação de CLOVIS PRIMO. - Houve
entendimento prévio entre as empresas participantes dos consórcios que participaram das licitações para obras de urbanização
na Rocinha, em Manguinhos e no Alemão relativos ao PAC. Quanto a essas obras, houve o pagamento de propina no valor de
cinco por cento do valor respectivo para o governador SERGIO CABRAL. ROGÉRIO NORA de reunião com SERGIO CABRAL e
WILSON CARLOS na qual foi solicitada a aludida propina, paga parcialmente em espécie e em doações oficiais para campanha. -
Embora a ANDRADE GUTIERREZ, após vencer a licitação, tenha deixado o consórcio para as obras do Arco Metropolitano do Rio
de Janeiro, também havia acerto para pagamento de propina no valor de cinco por cento dos contratos respectivos a SERGIO
CABRAL.
20:47:19  Eu e Julio conversamos agora e pensamos na seguinte estratégia: 1) a ANDRADE revela propinas
gordas para CABRAL na A) PETROBRAS (Comperj), B) nas obras do PAC FAVELAS (houve cartel e propinas; participou
diretamente);, e C) no Arco Metropolitano (houve cartel e propinas; embora não tenha participado, tomou conhecimento); 2) a
CARIOCA revela propinas gordas para CABRAL na A) nas obras do PAC FAVELAS (houve cartel e propinas; participou
diretamente);, e C) no Arco Metropolitano (houve cartel e propinas; párticipou diretamente);
20:48:24  3) A CARIOCA vai entregar todos os documentos do mensalinho de CABRAL referente a essas duas
obras amanha no ambito da leniência (um ótimo fundamento para prisão, mas falta a conexão direta com a LJ);
20:50:13  4) A conexão direta com a LJ e a "denúncia fácil" vem com os termos de ROGERIO NORA e CLOVIS
RENATO. Mas os termos estão lá em cima.
20:51:35  Poderíamos: a) receber o material da CARIOCA; b) ouvir aqui em baixo ROGERIO NORA e CLOVIS
RENATO para traçar o liame com a Petrobras; c) usar os fatos da CARIOCA e AG como fundamento como prisão; e d) mandar
ver no sacana?
21:11:47 Laura Tessler  Pessoal, a Renata DPF me falou que o doleiro Álvaro Novis (ligado ao setor de operações
estruturadas da Ode) teria interesse em colaboração. Parece que logo após a deflagração da 26 fase, antes da subida dos autos
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ao STF, no feriado de Páscoa, o Pontarolli teria informado que o Álvaro Novis queria acordo. alguém de nós fez reunião
recentemente com o Pontarolli? Se sim, ele comentou algo nesse sentido?
21:37:13 Deltan  Paulo, a inv do Mitidieri é sigilosa? Qual o objeto? Tenta obter cópia. Não deve ter nada a ver. Ele
deve querer o caso como nós queremos (não o culpo rs). Ainda que ele não tenha um caso lá, é possível que venha pra cá só o
fato relacionado ao COMPERJ. Sem oposição do RJ já era difícil... Com oposição, talvez nem a PGR compre nosso pedido. Se a
conexão do Mitidieri for forcada, exclui a força do pedido dele, mas ainda assim temos que ter alguma razão para o PAC
FAVELAS e ARCO METROPOLITANO virem para cá. Os da carioca relativos a esses fatos vieram? Se vieram, aí temos uma
perspectiva...
21:38:51 Roberson MPF  A Carioca entregará os documentos e termos de autodeclaração amanha ao meio dia, Delta. Em
relação a investigação do MITIDIERI é a da Delta, Delta. rsrs
22:19:04 Deltan  rs... não deve ter nada lá, mas, como disse, não culpo o Mitidieri rs... Se temos aqui os da Carioca,
temos razão pra pedir. O ideal era dar uma desenvolvida até nos da Carioca pra ontem pra já estar em andamento rs...
22:19:43  Sabemos em que esse caso da Delta chega no Cabral? Qual a razão para a alegada conexão? Se há
indicativos de fraudes nessas obras específicas?
22:19:51  Seria bom sabermos mais...
22:21:02 Roberson MPF  Isso Delta. Mas o que acha da estrategia de acelerarmos. Audiantar a oitiva do pessoal da AG aqui
para termos a conexão com PETRO fechada e mandar ver no pedido de PP
22:22:17 Deltan  Rapaz, Vc está perguntando pra garoto se gosta de doce rs... Amanhã conversamos melhor. Quero
entender um pouco mais. E é importante não fazermos inimigos no RJ. Precisamos no mínimo saber bem o que o Mitidieri tem e
ouvi-lo.
22:22:36 Roberson MPF  Hahaha
22:23:09 Diogo  
22:23:45 Roberson MPF  Concordo, mas como fariamos? Na pior da hipótese podemos dizer o seguinte. Olha, nosso
interesse era PETROBRAS e o restante foi utilizado como fundamento, apenas. Acho que tem uma colega lá com investigação
sobre as ilicitudes do Arco Metropolitano também.
22:24:03  Aí sim garotinho!!! Parabens!
22:29:34 Deltan  óiiiiii
22:29:38  $$$
22:31:40  Vamos conversar amanhã... Seria bom ver o que eles têm, qual o objeto de cada uma, e ouvir os
colaboradores aqui para ver se há alguma ligação possível de fazer entre as coisas: empresa intermediária em comum, gestão
centralizada das propinas na empresa etc.
22:35:17 Roberson MPF  Beleza! Em relação ao caso de Mitidieri (DELTA) ele tem o operador (ASSAD). Em relação aos
outros casos (obras do PAC e do ARCO) é provavel que as nossas leniências sejam o caminho deles para dar materialidade e
autoria. Mas é mero palpite
23:13:41 Paulo  Vou inserir vcs no grupo. Mas lembrem-se, o material vai ser cindido pelo stf. Não tem como dar
balão ouvindo pessoal da AG aqui sobre o que já está lá
23:15:42  Vejam lá. Carol mandou na sexta, pedindo urgência. Eu disse a ela por fora q ia conversar com vcs
antes, p não polemizar no grupo
23:22:34 Roberson MPF  Blz, PG. Vou ler com calma amanha. O cerne já está atendido, visto que a recomendação seria do
TD de ROGERIO NORA vir para cá no tocante ao COMPERJ, o que, per si, garante nossa atribuição sobre ele
23:22:55  Ao menos nesse ponto
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00:16:54 Deltan  Viram que teve panelaço durante a entrevista do temer?
00:16:57  http://folha.com.br/no1771621
00:27:19  http://m.congressoemfoco.uol.com.br/noticias/operacao-lava-jato-chega-ao-judiciario-pgr-pede-
para-investigar-presidente-do-stj/
06:01:56 Diogo  BBB
06:02:48 Orlando SP  Mas não percebi pela foto se foi campeão ou vice!!!
06:20:05 Diogo  Soh olhar para a feição dos atletas
06:20:43 Laura Tessler  Parabéns, Diogo!!!
06:24:24 Orlando SP  Aehhhh garoto!!! Não percebi antes pq vc sempre está com esta cara de alegre.... Parabéns!!!
06:32:23 Roberson MPF  Com certeza. Ele correu que nem uma gazela hj pra não perder o voo
06:33:12  
08:00:34 Deltan  Kkkk
08:01:07  Voo essa hora devia ser proibido pelo pessoal dos dtos humanos kkkk
08:05:03 Jerusa  Nenhum direito é absoluto, e país precisa funcionar, diz ministro da Justiça
http://folha.com/no1771609 Via Folha de S.Paulo
09:22:20 Deltan  Alexandre de Moraes quer fazer reunião conosco em Curitiba. Diferentemente do Temer, creio que
este é o caso de aceitar, fazendo release pela Ascom como visita institucional colocando msg do que foi tratado. Esse parece ser
um cara bom e pode se recusar a fazer pilantragem. O que acham? Pros e contras para ponderarmos?
09:24:06  Ele quer dar 1) apoio a LJ e 2) às 10 Medidas
09:59:24  Caros, artigo sucinto de atualização do que do novo CPC se aplica ao processo penal... ótimo custo
benefício... 'must see'
09:59:29  http://jota.uol.com.br/impactos-do-novo-cpc-no-processo-penal%C2%B9
10:00:58  Moro não pode mais ficar decidindo "da cabeça dele", sem ouvir as partes, sob pena de nulidade
10:03:39  http://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2016/05/1771321-ciencia-contra-o-
crime.shtml
10:11:33 Januario Paludo  Parabéns Diogo. Orgulho do nosso atleta!!!
10:14:16  estou de férias no sítio, onde a internet só pega subindo o morro.
10:14:46  O LILS emprestou o sítio? Pensei que a antena fosse exclusiva.
10:16:57  Deltan. Você estará na FT hoje? A Thaméa pediu para receber um pessoal das 10 medidas aqui as
15:00 horas.
10:17:18 Januario Paludo  Kkkk
10:20:13 Deltan  Estarei sim... Combinei para 15h. Será jogo rápido
10:20:47  Chego perto das 13, almoço em casa
10:22:48 Orlando SP  Lógico q temos de aceitar! É autoridade constituída. Não se trata de político. É dever nosso aceitar,
sobretudo pq os maiores interessados somos nós. Já aproveitamos e dizemos q a escolha da lista triplica garante legitimidade
ao Pgr, bem como destacamos a importância q o futuro Pgr tb seja um apoiador da LJ
10:26:09 Deltan  Temer tb era autoridade constituída rs. Concordo com o distinguishing qto à carga política.
10:26:35  Aguardo mais manifestações. Preciso dar resposta logo. Escrevam nem que seja um "concordo"
10:27:11 Julio Noronha  Concordo
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10:30:12 Januario Paludo  Vou ligar para a oi e pedir uma antena
10:30:12  Kkkk
10:30:12  Não pude usar a antena do LILS. Ele ia me cobrar 1% de propina.
10:30:32  
10:30:41  
10:31:12 Deltan  
10:31:38 Paulo  Concordo em receber, mas não pode ser inocentemente. Teria q condicionar a não fazer uso
político, combinar C Pelella etc
10:32:11 Deltan  Q é isso? Onde está Jan? Selva amazônica? Quer um helicóptero para resgate? Tem um que
apreendemos com Argolo... Passa as coordenadas
10:32:56 Laura Tessler  Concordo.
10:39:39 Januario Paludo  .kkkkk
10:40:21 Welter Prr  também concordo. Mas avisar a PGR, para evitar ruído de comunicação. Avisar, não pedir
autorização.
10:40:57 Jerusa  Concordo
12:04:01 Paulo  Rogério nº 7 - Berzoini deixou de ser ministro - mandar para Cwb Rogério nº 5 - Metrô / Comperj -
para o Rio e para Cwb - PAC Favelas - Rio ou Cwb - está no mesmo termo, mas STF deve dizer o que fica com cada - Arco
Metropolitano - idem Rogério nº 7 - Berzoini deixou de ser ministro - mandar para Cwb - mandar para Cwb não apenas por
Lula/Venezuela, mas também pela questão Forecast-Mario Goes Clóvis nº 4 - Comperj e Manguinhos - Cwb e Rio? Otávio nº 3 -
fusão da OI: cópia para o Rio - crime de executivos da Portugal Telecom
12:04:39  pessoal, minhas observações sobre o desmembramento da AG. O problema está, basicamente, no
Metrô, PAC Favelas (inclusive Manguinhos), Arco Metropolitano e fusão da OI
12:06:07  Robinho, sim, o TC viria em cópia para cá pelo Comperj, mas não creio que isso vá nos permitir
apurar Metrô e favelas, pois mesmo estando no mesmo termo ele também será remetido ao Rio. Então possivelmente o Teori vá
dizer para que finalidade está remetendo cada termo.
14:50:23  Caros, foi mal entendido a história de que a ação penal do Lula (aditamento) não vai descer. Carol
se dispôs até a fazer petição pedindo a descida logo
14:56:42 Julio Noronha  Show, PG!!!
15:01:52 Laura Tessler  Pessoal, alguém sabe se temos os registros de portaria da UTC?
15:02:32 Paulo  veja com leo/jonatas. acho q athayde pediu. tem tb uns videos
15:10:13 Deltan  Pessoal, por favor, sempre que houver qq reunião de acordo conjunta com a PGR, nós temos que
nos fazer representar. Se o grupo responsável não puder, avise e vai outra pessoa. Muito importante para não regredir o que
avançamos no último ano
17:47:57  PG, Robinho e Julio, precisamos falar sobre Keppel qdo Robito voltar
17:48:45 Julio Noronha  �
18:33:29 Deltan  Caros, amanhã reunião Ode com SB 10.30. Sugiro nos reunirmos 10h para Orlando e Laura nos
atualizarem de outros assuntos da Suíça
18:34:48 Welter Prr  Convidaram a PF?
18:35:02 Athayde  
18:35:05 Welter Prr  Ou nessa nao vai?
18:35:38 Paulo  não é reunião com a Ode, é sobre Ode apenas
18:35:48 Athayde  Ja demos entrada no pedido de asilo... --
18:35:50 Paulo  aê Tata! tomando vinho rosé!
18:36:31 Athayde  Spritz.. Dica da Isabel
18:38:04 Welter Prr  Ok. Tenho uma reunião à tarde com meu amigo e nao quero falar bobagem com ele
18:39:34 Laura Tessler  Muito show!!! Aproveitem muito!!!
18:40:20  Welter, advogado da Sete vem amanhã as 14h pra entregar o material que pedimos
18:41:31 Isabel Grobba  C1C1 Che meraviglia!
18:41:33 Welter Prr  Oba!
19:14:20 Orlando SP  Calma lá garotão! Se o temer se dispuser a vir aqui tb temos a obrigação de recebê-lo. Recebo de
Nelma, cabelinho, Youssef, Zé man, etc. pq não receber temer???? Agora, jamais ir a BSB para reunião com ele. É uma atitude
passiva (lá vem os comentários maldosos!).
19:17:01  Ah, PG, na minha opinião, descabido fazer tal exigência do não uso político. Seria deselegante e
despropositado em relação a um ministro de estado. Podemos deixá-lo saber, no entanto, q a assessoria de imprensa não vai
dar cobertura para o fato.
19:17:41 Paulo  Acho q dava p combinar com assessoria dele. Acho q é comum
19:17:57  Só falar com jeito
20:32:01 Deltan  Caros o 1bi da AG tem garantia?
20:32:23  PGR barrou
20:32:42  Vida mais ou menos heim Tata!!
20:35:02  Já recusamos, mas tem que ficar aqui no grupo. Só pode falar mais pro Leitaozinho kkk Agenda tá
difícil rs
20:35:24  Acho que temos que combinar o release
20:35:29  Já falei do uso político
21:04:57  Caros, não podemos falar nada disso externamente viu... isso pode melindrar o Nicolao e dificultar
as coisas pra nós
21:04:57  
21:07:56  O que tramita no congresso sobre reforma política
21:07:56  Pessoal, seguem as informações sobre o que tramita no congresso sobre o tema!
21:07:56  291012.pdf
21:52:14  Caros, criamos um sistema de biblioteca aqui na FT, incluindo livros particulares. Todos estão
sendo cadastrados. Estou trazendo os meus e sugiro que façam o mesmo com os seus, para disponibilizar para pesquisa aqui.
22:11:08 Laura Tessler  Delcidio agora no Roda Viva
22:19:22 Deltan  66666
22:19:33  Se tiver um babado conta pra gente kkkk
22:20:10  Caros, o que acham de pedirmos pra CC publicar um pedido de desculpas na linha do da AG? Creio
que ela deve querer, só não teria a iniciativa sem uma provocação. Se toparem, podemos provocar nos autos
22:20:23  Quem está cuidando do acordo hj? Orlando e Diogo, certo w
22:20:25  ?
22:22:29 Roberson MPF  Apoio! E mais, se não pedir desculpas vamos colocar de castigo!
22:22:34  kkk
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22:23:36  Agora serio. Acho que tem que sondar antes. Já pensou se externalizamos nos autos e ela diz que
não vai pedir desculpas. Creio que o ideal, inclusive, para ela e par nós, é que fosse "espontaneo" e não provocado
23:01:56 Deltan  Com tudo combinado, concordo
23:02:11  Fica como a CC preferir, com ou sem pedido nosso... importnte é sair rs

17 MAY 16

00:51:52  Barroso fala super bem
00:51:52  
00:51:52  
00:51:52  
00:51:52  
00:51:52  
00:51:52  
00:51:52  
00:51:52  
00:51:52  
00:51:52  
04:49:02 Paulo  Mandei p vcs um artigo/livro do Barroso sobre reforma política
09:46:44 Deltan  Caros como reunião c PGR foi para 11.30 sugiro que nossa seja 11
09:46:48  Sobre ode e Suíça
10:23:45 Paulo  �
11:03:51  Não acho oportuno renovar questões com empresas já homologadas.
11:03:54  http://m.folha.uol.com.br/mercado/2015/11/1707764-se-nada-mudar-depois-da-lava-jato-
sairemos-do-mercado-diz-executivo.shtml
11:22:57 Paulo  http://pgr.clipclipping.com.br/coluna/ler/noticia/5933636/cliente/19
11:23:07  O clima está tenso num gabinete do Congresso Nacional. Um importante senador foi gravado por
um interlocutor em conversas comprometedoras nos moldes do episódio que derrubou o então senador Delcídio do Amaral. O
áudio foi incluído nos autos da operação Lava Jato, e a Procuradoria-Geral da República pode soltar operação a qualquer
momento. Não há certeza se haverá mandado de prisão ou só condução coercitiva, mas a República cai.
11:28:02 Deltan  Medalhas patrióticas na sala de reuniões
11:28:02 Roberson MPF  PUTZ... Que M.
11:28:41 Deltan  Eu acho que alguém de dentro do GT vaza as coisas para fora
11:30:31  Com certeza. A questão é se é com o beneplácito ou não da chefia.
11:31:32 Deltan  Acho que 2 vazam. Um com e outro sem
11:34:17  Mas o que parece ter havido foi um vazamento para um dos investigados.
11:34:33  Isso pode ter ocorrido no STF.
11:34:39 Deltan  Caros, mantenham reservado (CF, não leia por favor): Blal tem reservas em relação à FT.
Diferentes das do Aurélio. Poderia resumir em ciumeira rs. Não gosta que a LJ se tornou uma marca maior do que o MPF e acha
que algumas ações de mídia que fazemos capitalizam para a LJ e não MPF. Acaba sendo vista como "outra instituição", a ponto
de novos aprovados no concurso virem aqui... E vejam que, antevendo isso, eu liguei antes para o Lauro e ajustei com ele
discurso em relação a essa visita. Vou marcar uma reunião com Blal assim que ele assumir, em seguida ao dia 15.
11:35:33  Compartilho isso pq é info estratégica e é bom todos terem isso no pano de fundo. Ele é
conselheiro de Janot e outros lá podem ter a mesma visão
11:39:21  Evidentemente ele compartilha uma visão de que hoje somos um segundo núcleo de poder. E não
é com o MPF que realizamos, na mente deles, mas com a PGR. Há aqui o velho projeto de poder dos membros do gabinete do
PGR. É melhor ser amado que temido, mas se não for amado, que pelo menos seja temido.
11:39:36  Rivalizamos
11:42:08 Deltan  Caros, Janot não gostaria da PF nas reuniões de colaboração. Concordamos e pensei, no dia, que
seria fácil explicar pra PF, pq partiu da PGR. Não falei ainda com a PF, mas continuei refletindo e pensei num provável backlash:
a PF pode dizer "então tudo bem, não vamos participar, mas vamos fazer". Pode ser o argumento de que eles precisavam para
agir, porque ficam escanteados. Por outro lado, não adianta falar isso para a PGR, porque não só não mudará a posição, mas a
saída para eles seria virtualmente serem tentados a nos excluir das reuniões de acordos feitos com a PGR (o que hj não tem
clima para acontecer, em princípio...), com o que excluiriam o problema de a PF não participar.
12:20:53 Paulo  msg de uma amiga doutoranda em ciência política sobre a proposta de reforma política da ANPR:
12:21:23  [11:01, 17/5/2016] Flavia Babireski (Aoca) cwb: Oi, Paulo! Tudo bem? Uma dúvida, vcs sabem
quem escreveu essa proposta da ANPG? Foram procuradores ou foram contratadas pessoas? [11:55, 17/5/2016] Paulo Galvão:
No máximo foram os assessores da associação, revisados pelos procuradores. Com certeza não foi gente de fora. Por que???
[12:04, 17/5/2016] Flavia Babireski (Aoca) cwb: Pq tem erros mt grotescos! Qlqr pessoa que jogar no google vai ver D Na
verdade era bom até tirar do ar hihihi Dão vários exemplos totalmente errados de sistemas eleitorais em países que nem usam
os sistemas que eles dizem usar DD Além de misturar mt as coisas... a lógica de uma eleição presidencial não é a mesma
para deputados. E entre dep federal e estadual tb muda. Vereador é totalmente diferenre tb. Logo a lógica dos pastidos, dos
gastos de campanha mudam. O eleitor escolhe usando uma lógica diferente tb. E ali ta tudo como se fosse a mesma coisa.
12:54:56 Julio Noronha  Pessoal, amanhã retomaremos as oitivas do Pedro Correa. Os vídeos e os termos até agora
tomados estão na pasta (ainda não podemos usar): L:\CRIME\Deltan\FT-procuradores\Acordos em negociação ou extra
sigilosos\PEDRO CORREA - acordo ainda não concluido\Termos e vídeos - NÃO USAR
12:55:12  A ideia é seguir o seguinte cronograma nos próximos dias:
12:55:24  
13:33:12 Jerusa  Não é bem assim e melhor não falar sobre Blal com Lauro e vice-versa. Nao falem com Blal antes
de eu voltar. Ah, voltarei ate 15junho! Hehehe
15:42:03 Diogo  New York Times:
15:42:07  "Mais da metade dos membros do Congresso enfrenta processos na Justiça, de casos envolvendo
auditoria de contratos públicos até crimes sérios como sequestro ou homicídio, segundo o Transparência Brasil, um grupo que
monitora a corrupção. As figuras sob investigação incluem o presidente do Senado e o novo presidente da Câmara. Neste mês,
o presidente anterior da Câmara, um comentarista de rádio evangélica que gosta de postar versos bíblicos no Twitter, foi
afastado para ser julgado pela acusação de esconder até US$ 40 milhões em propinas em contas bancárias na Suíça. Muitos dos
problemas do Legislativo derivam das generosas recompensas proporcionadas pelo sistema partidário brasileiro de múltiplas
cabeças como de uma hidra, uma coleção desajeitada de dezenas de partidos políticos cujos nomes e agendas com frequência
deixam os brasileiros coçando suas cabeças. Há o Partido da Mulher Brasileira, por exemplo, um grupo cujos membros eleitos
no Congresso são todos homens."
15:47:38 Deltan  Opa, não fui claro... falei com Lauro sobre a vinda dos novos candidatos a procuradores que
passaram no concurso. Mas obrigado pela dica. E esperamos sim!! Mas pensei em marcar já, Jerusa, uma reunião... podia ser
para a semana do dia 27 de junho, que tal?←
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15:51:36 Jerusa  Ok! Otimo, pode agendar sim! Se quiserem, falo com Blal! Sexta-feira já estou de volta.
17:32:17 Paulo  Pessoal, o Lauro conversou com o pessoal da PRRJ e meio que reviu o posicionamento aceitando
deixar favelas aqui. Os colegas lá consideram que o caso é muito relevante sob o ponto de vista local, pois envolve um ex-
governador de estado, e que eles teriam condições de montar uma operação paralelamente com a gente, principalmente se for
criada a estrutura de FT que eles pediram (Lauro, Vagos e El Hage).
17:33:20  Considerando que já existia investigação por lá, não tive muitos argumentos contra, mas combinei
de fazer uma alternativa que nós tínhamos ventilado ontem: pedir que os termos que falam disso venham para Curitiba e para
o Rio, sem especificar por que fatos estão indo para cada local.
17:33:24  Isso ainda tenho que passar pela PGR
17:37:59 Diogo  prezados, lucio funaro e araguaia energia pagam os carros que a família do cunha usa
17:39:59  podemos pedir o sequestro desses veículos?
17:47:13 Paulo  Silvio disse que Teori tem reclamado dos pedidos genéricos e pedido para especificar por que está
mandando tal termo para tal lugar. Mas ele vai tentar com o pessoal ver como contornar
17:56:06 Roberson MPF  Retomo despachos anteriores. Prolatada sentença de parcial procedência da ação penal (evento
1.471). Apelaram as defesas dos condenados. Apelou o Assistente de Acusação, sendo as partes contrárias intimadas a contra-
arrazoar. Consignei no despacho do evento 1.599 o decurso do prazo do MPF para apelar. Apresenta o MPF, em 06/05/2016, a
apelação do evento 1.631, alegando que não houve preclusão em decorrência da suspensão de prazos decorrentes da
interposição de sucessivos embargos de declaração e que não teria sido intimado, até hoje, da decisão dos embargos de
declaração interpostos pela Defesa de Márcio Faria da Silva. Peticionou o Defesa de Rogério Santos de Araújo refutando a
alegação do MPF e afirmando que houve preclusão (evento 1.635). Decido. Alega, em síntese, o MPF que não foi intimado
pessoalmente da decisão de 14/04/2016 acerca dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de Márcio Faria da Silva
(evento 1.590) e que por consequência a apelação apresentada em 06/05/2016 (evento 1631) seria tempestiva. Observo
inicialmente que é inapropriado o MPF reclamar intimação pessoal em processo eletrônico, aplicando-se as disposições da Lei nº
11.419/2006. No processo virtual, a intimação é sempre eletrônica. Observo que, de fato, não foi aberta a intimação eletrônica
para o MPF da decisão de 14/04/2016 na qual rejeitados embargos de declaração de Márcio Faria da Silva (evento 1.590).
Entretanto, antes da decisão sobre os embargos de Márcio Faria da Silva, este Juízo havia decidido, em 04/04/2016, embargos
de declaração do próprio MPF (evento 1.563). A intimação eletrônica desta decisão de 04/04/2016 foi aberta para o MPF em
18/04/2016, encerrando o prazo em 22/04/2016. Tendo sido aberto o prazo para o MPF em 18/04, parece certo que ele teve
ciência nesta mesma data, ainda que não intimado diretamente, da decisão de 14/04/2016, já que proferida nos mesmos
autos. A consulta aos autos, físicos ou eletrônicos, acarreta a intimação da parte quanto aos atos nele constantes. Assim, o MPF
teve ciência da decisão de 14/04/2014, juntamente com a abertura do prazo, em 18/04/2014, em relação à intimação da
decisão de 04/04/2016. Logo o MPF realmente perdeu o prazo para apelação. Assim, mantenho a decisão do evento 1.599 e
rejeito a apelação do MPF por intempestiva. Ciência ao MPF, Assistente de Acusação e Defesas. Deverão, em cinco dias, se
manifestar o MPF e o Assistente sobre o requerido no evento 1.536. Aguardem-se as contrarazões ao recurso do Assistente de
Acusação. Curitiba, 17 de maio de 2016.
18:32:44 Jerusa  Andrei tem investigação do Funaro, smj.
18:32:52  !
18:33:25 Roberson MPF  Todos concordam em recorrermos?
18:35:55 Orlando SP  Agora sim. Não dá para aceitar sem recorrer até última instância
18:44:41 Roberson MPF  Concordo!!! Ainda mais depois do "Logo o MPF realmente perdeu o prazo para apelação"... rsrs
18:50:12 Orlando SP  Qual o ramal do Julio?
18:50:27 Julio Noronha  8956
19:00:38 Paulo  deltita, tem horário do pelella amanhã? tem almoço?
19:42:46 Laura Tessler  http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/05/justica-condena-pt-pagar-r-35-milhoes-por-
esquema-em-santo-andre.html
19:43:38 Orlando SP  Laura, seu ramal?
19:44:11 Laura Tessler  Não to mais na FT
19:45:45  Mas meu ramal é 8949
19:46:29  Celular 2: (11)991109257
19:49:08  http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/05/marcelo-odebrecht-pede-que-dilma-e-ex-
ministros-sejam-testemunhas.html
21:17:35 Deltan  Perguntei mais cedo, mas ele não me respondeu
21:22:22  Respondendo aviso
21:22:53  Eu chego para almoço amanhã, mas sugiro deixarmos almoço para 13h para caso ele chegue no
voo de 11.40
21:23:04  Orlando, coma algo pela manhã rs
21:30:17  http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/the-new-york-
times/2016/05/17/envolvido-em-corrupcao-congresso-brasileiro-e-circo-que-tem-ate-seu-proprio-palhaco.htm
22:03:46 Orlando SP  Amanhã estou em SP. Logo, vou almoçar ao meio dia
22:47:56 Diogo  Eu postei está ali em cima
23:28:55 Deltan  Pelella não virá amanhã em razão de médico da filha e de assinatura de compra de imóvel
23:47:11 Roberson MPF  Pessoal, amanha reuniao a partir das 09:30 com o pessoal da fiscalização da RFB (assuntos
diversos)

18 MAY 16

00:01:57 Isabel Grobba  Chego amanhã pela manhã.
00:05:39 Roberson MPF  Ótimo Isabel!
08:16:20 Deltan  Soltamos um release ontem
08:16:20  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/tribunais-revisaram-apenas-39-das-decisoes-
de-moro/
08:16:20  http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/05/17/tribunais-revisaram-
apenas-39-das-decisoes-de-moro.htm
08:17:12  (Estávamos esperando um dia mais "calmo" para soltar, e funcionou)
08:37:48 Jerusa  999
09:01:41 Roberson MPF  Boa Delta!!
09:33:13 Isabel Grobba  Muito bom!
09:34:17 Laura Tessler  Chego em 10 min
09:34:45 Jerusa  Robinho, vou comprar uma bike eletrica para conseguir te acompanhar!
09:34:47  
09:54:38 Roberson MPF  Hahaha
09:54:42  Boa Je!!!
09:54:59  To atrasadao também!
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10:09:38 Deltan  $$$$
10:09:59  Sentença do Jd foi publicada. Fernando moura foi preso
10:11:14 Laura Tessler  Massa!!!
10:11:40 Julio Noronha  Top!!!
10:12:58 Deltan  Acho que valia um release nosso se não estiverem muito apurados Robito e Julio
10:13:07  Mas se for fazer teria que sair antes de 12h
10:13:25  Frisaria na consequência de não colaborar direito kkkk
10:13:27 Roberson MPF  Animal!!
10:13:29 Deltan  Com jeito
10:13:42  Isso reenquadra os colaboradores
10:14:01 Roberson MPF  O duro é que estamos na reunião aqui com RFB e vai longe
10:14:30  Mas podemos tentar dar um escapada para escrever uns parágrafos
10:14:54 Jerusa  Maravilha!
10:15:37 Deltan  Acho bacana... Colocaria que pedimos quebra...
10:36:58 Paulo  a imprensa ainda não pegou esse ponto da quebra do acordo, então o release qto antes melhor
10:37:24 Roberson MPF  23 anos pro JD
10:44:26 Jerusa  Show!!!
10:53:13 Roberson MPF  http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/lava-jato/mpf-perde-prazo-para-recorrer-de-
condenacoes-da-odebrecht/
10:53:49 Jerusa  !
10:53:50 Roberson MPF  Esperado, mas alguém conhece a sujeita?
10:58:43  Não dá para reclamar do jornalista. Nós provocamos a notícia e agora é aguentar.
10:59:00 Laura Tessler  Não esquenta, Robinho! Ela quis provocar e vai ficar falando sozinha
11:00:49 Roberson MPF  Ainda bem que teve a sentença hj. Neutralizou
11:01:03  Mas não precisava do cabeças vão rolar
11:09:04 Paulo  Ela não é fraca não, é a substituta do lauro jardim na veja. Mas acho q não vai repercutir
11:10:12 Jerusa  "Cabeças vão rolar" foi forte mesmo ...
12:16:36 Welter Prr  Almoco? Onde?
12:59:35 Deltan  acho que não vai repercutir... cabeças vão rolar com as novas acusações que vamos propor e com
o acordo kkkk
13:14:57 Diogo  pessoal, o moro utilizou a condenação do mensalão do dirceu para fins de antecedentes
13:15:30  tecnicamente, está incorreto, pois antecedentes somente serão condenações transitadas em
julgado que nao podem ser utlizadas para fins de reincidencia. Seria isso?
13:16:09 Paulo  recorre em favor dele
13:27:43  Reincidência não seria somente quando o fato pelo qual foi considerada tenha ocorrido depois do
trânsito em julgado da condenação anterior?
13:34:15 Diogo  sim!
13:34:24  mas o dirceu recebeu depois do transito em julgado
13:34:48  e segundo o stj e stf, maus antecedentes sao condenações transitadas em julgado que nao possam
ser usadas para reincidencia
13:35:01  E o Moro não reconheceu como antecedente, portanto?
13:37:18 Diogo  reconheceu
13:40:42  mas o moro aplicou os termos do acordo, nao?
13:47:05  Acordo com quem?
14:42:35 Diogo  grupo errado sorry
16:30:51 Laura Tessler  Pessoal, pelo que o Fábio me informou, os 4 RESPs relativos à competência para julgamento das
AIAs serão julgados amanhã. Pensam em mandar algum material para os subs? sabem se tem alguém específico para tratar do
caso lá na PGR?
16:33:33 Deltan  acho que seria bacana uma ligação e conversa com o sub que estiver com isso...
17:53:57  Diogo, olha isso...
17:53:57  Oi , Deltan , você viram isso : http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/serra-da-
passaporte-diplomatico-a-pastor-investigado-na-lava-jato/
17:58:21 Paulo  caraca
17:58:49  eu fiz o caso dos passaportes diplomáticos, entrei com ação e consegui anulação do passaporte
diplomático do lulinha. quer fazer aqui?
17:59:10  porém, na época eu considerei regular os passaportes concedidos para autoridades religiosas
18:05:37  http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20120706-02.pdf
18:07:01 Deltan  só nos dá orgulho
18:09:00 Paulo  nesse caso acho que dá para suspender fácil. mas talvez mais fácil pedir no crime mesmo
18:35:23 Roberson MPF  Mario 487 Raquel 372 Nivio 282 Deborah 245
18:40:19 Diogo  http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/lava-jato-passa-por-maior-periodo-sem-operacoes-
do-ano-em-meio-a-sinais-de-cansaco-b8m0swdqxa2i4rk8d1n8a2r2c
18:42:11  http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/lava-jato-passa-por-maior-periodo-sem-operacoes-
do-ano-em-meio-a-sinais-de-cansaco-b8m0swdqxa2i4rk8d1n8a2r2c#ancora-2
21:18:05 Laura Tessler  Pessoal, teremos reunião amanhã de manhã?
22:21:55 Deltan  A gazeta tem razão. Não olho telegram desde 19h e só uma msg!!!
22:44:19 Paulo  Castor, vamos ver a estratégia do vídeo cpi 2009. Pessoal tá querendo divulgar. E tem transcrição
22:44:38  Vai ter reunião amanhã então?
22:44:44  11h
23:25:56 Deltan  Kkkk 10h, com tolerância de 30m, salvo justificada necessidade de alteração

19 MAY 16

00:45:21  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/nao-ha-meio-acordo-de-colaboracao-diz-
procurador-da-lava-jato/
06:01:47 Roberson MPF  Colega novo?? Kkk
06:14:37 Jerusa  Uau Roberto! (((
08:27:56 Orlando SP  Diogo, deu uma olhada na sentença para fins de embargos? Temos alguns dias, certo? O prazo do
Eproc não abriu, certo? Segura aí. Ví por alto, mas tem alguns pontos q acho q merecem embargos.
08:29:55  Quanto à reincidência, utiliza-se uma condenação para reincidência e, se tiver outras, para fins de
antecedentes. Tb aceita-se o inverso. O q não pode é utilizar uma única condenação para os dois fins, pois da bis in idem
08:43:14 Diogo  Esta sentença Eh de outro grupo
08:43:25  Soh estava dando uma olhadinha
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08:44:20 Orlando SP  Ok
10:28:26 Isabel Grobba  Vou me atrasar 10 min. Estava falando com Nívio que fará sustentação hoje no STJ nos RESPs dos
conflitos de competência das AIAs.
10:41:43 Deltan  Quem vem, quem vem? Orlando vindo?
13:48:11  Caros, segue resumo da reunião de hoje:
13:48:25 Orlando SP  Só chego à noite
13:49:08 Deltan  PRÓXIMAS OPERAÇÕES GRUPO ROBINHO JULIO -Crachá 1 e 2 (conforme ande pensar no Welter o
que fará) -Novo CENPES-Paulo Ferreira -Marketing, Alusa, Chambinho - avaliar para passar algo que possa ser feito algo para
grupo de Laura e Isabel, para manter estratégia de pulsos sem sobrecarregar grupo GRUPO DIOGO ORLANDO -Pendente
decisão Genu e Carrilho - Equador, deposita Costa Global -QG - Brasília autorizou fazer, está sendo feito pedido de prisão - falta
pegar relatório da CPI para mostrar que acabou em pizza, envolve inclusive Alvaro Dias -Edson Krumenauer - na fila, Musa
entregou GRUPO PAULO ATHAYDE (férias sucessivas) -Mantega em vista -BR João Lyra em vista -Vaccareza - depende do Luz,
aguardando, em perspectiva também GRUPO LAURA E ISABEL -Petros - tem várias linhas 1) questão da Sete (Santander
contratado para estudo de viabilidade e ver como tramitou nos fundos de pensão - Adv da Sete eh cheio de ressalvas, mas
previa que plataformas operassem em índice maior de aproveitamento do que a média da Petrobras, que era para fechar a
conta, para parecer um negócio bom - feita licitação para quem faria projeto econômico financeiro... Santander foi contratado
porque ofereceu um preço lá embaixo, 10% do segundo - daí a subsidiária holandesa fez um segundo contrato, com mesmo
objeto, com muito mais dinheiro - e o diretor da Santander que fez o contrato é amigão do Ferraz e depois saiu do Santander -
contrato com Petrobras holandesa foi transferido para a Sete - seria bom delegar isso para CIA Petro e chamar Ferraz); 2) Há
outras, mas não tiveram tempo para ver -Suspendendo Odebrecht -Paulo redistribuirá um passivo de outros grupos para
olharem JERUSA -FGTS WELTER - apoiará PETROS, acordo Ode, Inquéritos Januario, instrução na ação penal da Xepa
DENUNCIAS E AIAs -Claudia Cruz amanhã -AIA Odebrecht - há questões técnicas como competência e laudo necessário, razão
pela qual pode ser melhor esperar as reuniões de acordo. Não há prescrição em vista. -AIAs PP e outros partidos, mas PP
pronta -AIA Cunha ACORDOS -Penas etc Odebrecht -Zwi - assinará em breve - só da nossa instância -Santana e Monica - Miller
e SB querem fazer o acordo - assinaremos acordo de confidencialidade para vermos anexos -Tacla -Luz espera PGR -Meinl -
Migliaccio - 1 ano domiciliar fechado -Keppel - esperamos resposta deles QUESTOES -AGU ação lula/familiares -
compartilhamentos pedidos de colegas - 15h voltaremos a conversar -Nelma - Isabel e Orlando assumiram. RF disse que há
conta no exterior. -Estar em todas as reuniões de acordos da PGR que envolvam réus nossos
13:57:02 Jerusa  Quero um grupo também E
13:58:39 Deltan  ooouuuu tadinha... vamos achar um grupo para Vc, Jerusa kkk...
14:13:49 Diogo  Julio
14:13:53 Julio Noronha  Diga
14:14:01 Diogo  Quem operacionaliza a oitiva do pc?
14:14:07 Julio Noronha  Moscardi
14:14:21  Acabei de falar com ele q vc estaria chegando lá agora
14:14:47 Diogo  Não tá
14:15:34 Julio Noronha  Telefone dele: (41) 9971-8600
14:22:40  Professor, mandei novo telegram aqui e liguei, mas ele não atendeu
14:23:19  Então, para não t fazer perder tempo aí, pensei o seguinte: ontem, o Luciano e o Pace tb deram
uma mão, ajudando a organizar o início e o fechamento da oitiva. Será q vc tenta falar com eles aí?
14:31:56 Roberson MPF  Vem pro nosso!! FF
15:34:07 Diogo  Tá errado o cel do Moscardi
15:57:02 Roberson MPF  293225.pdf
15:57:17  Próxima fase garantida!
15:57:55 Deltan  $$$$$$$
15:57:59 Laura Tessler  show!!! Parabéns!!!
15:58:13 Jerusa  9999
16:05:55 Diogo  Este arquivo dos termos consolidados tá no HD?
16:12:30 Julio Noronha  Sim
16:39:30 Orlando SP  Vai azedar a relação com a PF! Isso se aplica só aos acordos em q a Pgr participa ou em todos?
16:41:33 Paulo  Só os com a pgr. Então vc tem q estar presente na reunião amanhã 9h da madruga
16:42:28 Welter Prr  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1772873-cunha-se-nega-a-falar-sobre-gastos-no-
cartao-da-mulher-claudia-cruz.shtml?mobile
16:42:28  A denuncia tem que sair
16:52:09 Deltan  Orlando, sério, Vc tem que estar
16:58:32  Caros, estarei em férias nas próximas duas semanas e fora de Curitiba... qualquer coisa me
liguem, pq não sei como será o acesso a internet lá. Volto dia 6/6 e viajo novamente dia 10/6, ficando mais uma semana fora,
mas dessa vez mais acessível.
17:04:09  Ops, volto dia 3
17:35:42  Caros, questão do Cartel: após "n" empréstimos, Fábio voltou pro novo cempes e está concluindo
representação. Depois voltará a trabalhar no cartel. Robinho, monitora isso por favor e em seguida estimula ele a se concentrar
no cartel e marca uma reunião para Fábio conversar conosco 1 semana ou alguns dias de ele começar a estudar, com proposta
de possibilidades de denúncia. Se der pra ser na semana em que estarei aqui, gostaria de participar, mas não me esperem
17:40:56 Paulo  edinho tá descendo
17:41:07 Laura Tessler  Massa!!!
18:09:21 Athayde  É politico ne?
18:09:27  Rsrsrs
18:13:26  
18:13:43  
18:14:58 Welter Prr  Que ruim !!
18:15:52 Athayde  --
18:20:28 Paulo  e o stf tá decidindo que cabe ao pgr decidir conflito de atribuições entre mpf e mpe, viram?
18:21:32 Welter Prr  Aproveitem meus amigos!!
18:22:06 Paulo  rpz!!!! show
18:25:33 Julio Noronha  Tooooop!!! Aproveitem muito!!!
18:38:34 Laura Tessler  Show!!!! Aproveitem muito!!!
18:44:21 Athayde  --
19:07:05 Roberson MPF  Pode deixar, Delta. Inclusive já troquei algumas ideias com ele sobre isso
19:07:05  Ceis tão esnobando né noises hein?!
19:07:17 Deltan  Alouco aí sim
19:08:16  Vem Edinho vem
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19:09:19  Vamos já deixar o pedido de PP pronto kkk
19:09:30  Não vi PG
19:10:44 Roberson MPF  Kkkk Pra ele vc larga o vinho né?!
19:11:44 Isabel Grobba  La bella Montaltino! Brunello: insuperabile!
19:18:43 Orlando SP  Pedro parente na Petrobras
19:20:10 Deltan  Caros, falei com Blal sobre o julgamento da representação do CF no fim do mês. Ele acha que é
conveniente ir lá, não para o julgamento, mas independentemente dele, para nos apresentarmos aos conselheiros, e se
disponibilizou inclusive a nos apresentar... estou pensando na última semana de junho... Aproveitei e fiz um convite para ele vir
nos visitar na FT, colocando que se não pudesse nos gostaríamos de visita-lo (Jerusa, a ideia seria, com certeza, Vc estar junto
na visita rs... vamos aproveitar a confiança que ele tem em Vc para expor de modo bem tranquilo e humilde o trabalho que vem
sendo feito e os porquês, para afastar qq ruído que ele não deixou transparecer - como spe, ele foi extremamente cordial). Ele
rodará os Estados e disse que, então, começará pelo PR.
20:02:18 Paulo  vcs são um bando de legais
20:03:14  Telegram agora permite editar msgs!! Acabaram os foras de Welter, Orlando e cia
20:10:20 Deltan  Ufa
20:10:43  Hahaha já to me divertindo
20:59:10 Welter Prr  Me explica já como se faz isso!
23:05:25 Orlando SP  Não explica não para não perder a graça. Na última do Welter, Deltan e eu tivemos câimbra nos
músculos do tanquinho de tanto rir
23:19:05 Deltan  Eu tinha lamentado justamente isso antes de editar por "ufa" kkk
23:20:59  Caros, na reunião, amanhã, não vamos tocar na questão dos acordos, salvo se perguntados
expressamente. Temos amanhã tarde reunião com Moro

20 MAY 16

05:45:20 Athayde  Pessoal, descobri aqui que o hotel e a vinicola que estamos em Montalcino pertecem a um cliente
nosso: ANDRE ESTEVES.
05:45:44 Jerusa  Hahahaha Catelo Banfi?
05:46:06  Blz!
05:46:31 Athayde  
06:59:21 Roberson MPF  http://www.gazetadopovo.com.br/economia/novo-presidente-da-petrobras-diz-que-nao-havera-
indicacao-politica-na-empresa-d3c4v996c2ome3uj41zil89l0
07:38:58 Isabel Grobba  Santo cielo! G0.
07:40:48  Tá tudo dominado!
08:07:09 Julio Noronha  http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2016/05/pf-cumpre-mandados-em-
inquerito-que-envolve-lula.html
08:07:18 Deltan  Vou passar essa dica para um jornalista investigar rsrsrs
09:04:17 Laura Tessler  Pessoal, vou me atrasar um pouco pra reunião, mas podem começar aí
12:56:58  Paulo, vc lembra se alguém falou algo específico sobre crimes envolvendo o Álvaro Novis? Lembro
que na época em que ele foi solto da temporária (quando os autos da xepa subiram para o STF) vc mencionou que haviam te
falado que o cara era um grande doleiro e que estaria sendo investigado em outros locais
12:57:30  Se lembrar ou descobrir algo, avisa que exigimos dele em eventual acordo
13:08:44 Paulo  Só pra registrar: se por acaso a FT esbarrar com o nome de ALVARO GALIEZ NOVIS e quiser
aprofundar, há no RJ uma investigação que não prosperou, mas que pode ser de grande proveito. Chegou-se muito perto de
alguns alvos da Lavajato. O caso não é meu, mas tive contato com ele através do GCEAP, porque teria havido corrupção policial
- esta, aliás, a provável causa do fracasso da operação.
13:22:02 Orlando SP  No caminho para a JF
13:25:48 Laura Tessler  Esse Thiago é o Thiago que está atuando no caso da eletronuclear?
13:32:13 Paulo  Sim é ele
13:32:13 
13:33:33 Orlando SP  Deltan, já chegou na JF?
13:36:44 Paulo  Tamos aqui
13:41:25 Laura Tessler  Diogo, sabe onde está o hd do Pedro Correia?
13:49:40  Já achei
13:57:44 Diogo  boa
13:57:57 Roberson MPF  Pessoal que está na Rússia, favor verificar com sobre audiências de custódia
14:50:33 Paulo  ah só vimos agora, já saímos
15:09:14 Deltan  Alguém foi longe demais... a fonte da jornalista disse que pedimos a manutenção do Rosalvo.
Querem falar comigo. acho ruim falar sobre isso. Penso em mandar uma resposta escrita. Já coloco aqui para avaliação
15:09:14  Outra coisa: folha de sp está fazendo uma matéria sobre um encontro do Rocha Loures com os
procuradores da FT. Pedem uma conversa, em off... Teve esse encontro? Rocha Loures será o chefe de gabinete do Michel
Temer...
15:21:22  Caros, em especial Paulete e Tatá: José Antunes Sobrinho acabou de recolher 3MM para regularizar
ativos no exterior, aproveitando a recente lei de repatriação. Ou seja, ele tem 10MM fora (recolhem-se 30%)
15:24:20 Paulo  não é grande coisa para um dono de empreiteira
16:43:24  http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/teori-inclui-mais-provas-na-denuncia-contra-lula-
na-lava-jato-5ox7brjmahg3ps66mxmpn8d50
16:43:51  a se confirmar, o Teori teria mencionado as palestras na denúncia de delcídio/lula, o que reforçaria
bastante nossa competência sobre esse fato em detrimento da prdf
16:44:08  só não entendo por que não mandou tudo descer se despachou agora
17:59:35  smooth: http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2016/05/procurador-critica-
agilidade-do-stf-em-julgar-denuncias-da-lava-jato.html
18:00:02 Deltan  O que acham to texto que segue?
18:00:05  Procuradores da República da Lava Jato compareceram em cerimônia aberta ao público da
Associação Nacional dos Procuradores da República para receber um prêmio pelos trabalhos realizados no caso Lava Jato. Nessa
cerimônia pública, conversaram casualmente com o Sr. Rocha Loures, em encontro ocorrido sem prévio agendamento com
referidos Procuradores da Lava Jato, no qual o Sr. Rocha Loures manifestou o compromisso do novo governo de não interferir na
operação Lava Jato.
18:00:39 Paulo  “Não que haja alguma incorreção na atitude dos ministros. Mas, um tribunal formalista, cheio de
salamaleques, regras, colegiado, como é o Supremo, não tem agilidade para julgar esse tipo de caso. Eu me preocupo,
inclusive, com a organização criminosa do caso da Petrobrás que está lá com 69 pessoas já indiciadas”, afirmou.
18:00:47  (((((((
18:01:54  achei que tá um pouco endossando o compromisso, que a gente não sabe se existe
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18:02:04 Welter Prr  Paulo Quem disse isso?
18:02:18 Jerusa  CF
18:04:46 Welter Prr  O STf vai adorar a declaração do nosso "coordenador"
18:05:48 Paulo  também conhecido como: chutou o pau da barraca
18:19:41 Welter Prr  Concordo. Deixaria só o encontro, etc. Se for para falar mais, seria algo como "no qual o Sr. Rocha
Loures disse ser favorável à continuidade das investigações da operação Lava Jato", sem falar em compromisso ou outra forma
de afirmar vínculo com o novo governo, o que seria, salvo engano, TEMERário.
18:23:19  Também acho que não deve sair nota. Melhor passar para a Ascom o texto para que eles passem a
informação ao jornalista, de preferencia lendo, mas não na forma de texto. Acho que não precisa ser nota oficial, ou parecer
uma, senão acaba ganhando uma dimensão ainda maior.
18:26:09 Deltan  kkkkkk
18:27:57  isso, não é nota mesmo
19:00:18 Laura Tessler  ((((((
19:47:37  Olá Dr. carlos fernando, tudo bem? É a Bela Megale da Folha. Tivemos a informação de um
encontro dos procuradores da lava jato com o chefe de gabinete do Temer, o Rocha Loures, em Brasília no dia 10. Soubemos
que existiu até o convite para que se encontrassem com o hije presidente interino, mas que vocês recusaram. Mas soube que
houve uma conversa em que ele firmou o compromisso o compromisso de manter o superintendente da PF do Paraná, o Dr
Rosalvo. Gostaria de saber se pode falar comigo, nem que seja em off sobre o fato. Acho que é interessante porque mostra a
independência do MP. O que acha? Obrigada desde já
19:48:11  É por isso que vocês estão querendo a nota?
19:49:00  Não saiu a denúncia da Cunha?
19:55:08 Deltan  Rubens, não passa nada escrito, mas fala o que segue... é o que vamos manifestar: Procuradores
da República da Lava Jato compareceram em cerimônia aberta ao público da Associação Nacional dos Procuradores da República
para receber um prêmio pelos trabalhos realizados no caso Lava Jato. Nessa cerimônia pública, conversaram casualmente com
o Sr. Rocha Loures, em encontro ocorrido sem prévio agendamento com referidos Procuradores da Lava Jato, no qual o Sr.
Rocha Loures manifestou ser favorável à continuidade das investigações da operação Lava Jato.
19:55:20  Tá sob sigilo até receb da den
19:55:28  Praticamente pronta
20:21:25  http://exame2.com.br/mobile/revista-exame/edicoes/1114/noticias/sergio-moro-explica-sua-
visao-da-justica
20:31:03 Roberson MPF  Bem legal. Boa síntese
20:32:14 Julio Noronha  tb gostei
20:49:11 Deltan  
20:50:39 Roberson MPF  Kkkkkkk
20:50:57  Imagina qtas vezes perguntaram
20:51:27 Jerusa  Muito parecido
20:51:31 Deltan  Caros, receberemos mais 3 estagiários, fechando um número de 2 por procurador
21:27:14  http://pgr.clipclipping.com.br/impresso/ler/noticia/5966336/cliente/19
21:27:22  Sobre pedro parente, o novo presidente da petro
22:13:17  Olhem isso
22:13:18  http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/05/20/delegada-da-lava-jato-
disputa-lista-triplice-da-pf-que-sera-apresentada-a-temer.htm

21 MAY 16

00:30:20  Caros, followup no sisdelatio: está operacional, já alimentado com a maior parte das colaborações.
Falta a correção de um probleminha que surgiu. Agora alimentaremos com depoimentos da JF e PF. Contudo, a assessoria
constatou, ao alimentar, que nem todos os termos colhidos por NÓS está na pasta de depoimentos da FT-RESTRITO. Para
termos uma base que todos usaremos (está shou!!) e que economiza tempo (um assessor disse que fará em minutos o que
demorava quase um dia pra fazer), precisamos que Vcs salvem na pasta de depoimentos todos aqueles que gravaram em
outras pastas
00:30:31  Pasta em que precisamos que gravem:
00:30:32  L:\CRIME\Deltan\FT-ac restrito\DEPOIMENTOS
01:10:56  reunião de hoje na JF: em pp não haverá homologação de acordo da PF
01:11:22  CF, falei sobe Auler para qq coisa a JF falar, mas não deu tempo lá de olhar
09:25:13 Jerusa  Bom dia! http://m.zerohora.com.br/284/noticias/5806439/como-vivem-quatro-personagens-que-
ja-foram-considerados-simbolos-do-combate-a-corrupcao-no-brasil
09:29:05 Laura Tessler  Zero Hora tá de sacanagem!!!
10:41:56 Orlando SP  Pessoal, vcs estão na defensiva total!!! Resposta a ser dada: fulano foi lá para prestigiar o evento e
conversou rapidamente com diversos procuradores sobre vários assuntos. Não foi só ele, mas diversas outras pessoas. Sobre
Rosalvo, foi dito genericamente não ser conveniente qq mudança, na pf, no MPF, na RF, no Coaf ou qq outro órgão. Em time q
está ganhando não se mexe
12:36:20  Concordo com o Orlando.
13:25:21 Orlando SP  Então estou errado!
15:39:47 Jerusa  
15:40:02  Baita dia para voltar a Curitiba!
16:09:43 Paulo  Bem vinda Je!!!
16:43:28 Roberson MPF  Tooop
16:46:04  $$$$$
16:46:05  
16:47:52 Jerusa  9999
16:54:04 Laura Tessler  $$$$$
17:04:49 Athayde  $$$$$$
17:45:15  Está bonito. E agora está corajoso, não é senhor vitaliciado?... Rsrsrs
17:50:31 Julio Noronha  """
18:46:44  Mensagem que recebi de repórter da Veja. É melhor avisar Brasília.
18:46:50  [21/5 17:11] +55 61 8211-7162 : Salve, Dr [21/5 17:11] +55 61 8211-7162 : Sabe quem pode
me ajudar com o assunto Sergio Machado? [21/5 17:11] +55 61 8211-7162 : Estamos atrás de uma gravação que ele tem
19:00:24 Paulo  Blz CF. Engraçado que quem fala esse salve é o marlus
19:01:03  Massa Julio!!!
19:02:45  O WhatsApp é de um repórter chamado Robson Bonin.
20:20:15 Andrey B Mendonça $$$$ que massa!! Parabens Julio!!
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20:32:46 Julio Noronha  Valeu amigos! Editor do texto foi o Delta! A parte boa das respostas é dele. Só emprestei a
imagem de galã H
20:36:48 Jerusa  Hahaha Julio ja foi vitaliciado? Quando será a comemoração??
21:39:53 Deltan  $$$$$ Ah garotinho!!
21:40:02  Bem vinda Jerusa!!!
21:41:34  Julio tem um dom de respostas objetivas e boas... É o Photoshop ajudou, depois Vc me passa o
contato de quem t deixou galã
21:42:27  Camila Bonfim tá atrás da gravação tb
21:47:51 Roberson MPF  Com todo mundo em busca dessa gravação, deve estar pra sair a operação
22:35:11 Deltan  Caros já pensaram quem vai para o ENPR? Alguém já sabe que não vai?
23:14:35  Eu vou.

22 MAY 16

08:11:24 Paulo  Enpr vou sempre
08:12:06  Diogo tem a decisão de amanhã? Me manda ou o número dos autos?
08:12:41  Combinaram coletiva com a PF? CF vai? E a nota para imprensa?
08:13:07  Aproveitando, idem p terça com robinho e Júlio!
08:13:45 Jerusa  Paulo caiu da cama! 6.I
08:13:58  ENPR pretendo ir tb!
08:25:24 Paulo  Haha
08:25:35  Se abrir o tempo vamos p o parque Je!
08:32:51  Quando será a festa?
08:38:16  http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/05/20/dilma-deve-levar-impeachment-a-
tribunal-internacional-defende-flavio-dino.htm
08:39:23  O Nicolau vai se inviabilizar como PGR se o irmão continuar com esse tipo de colocação.
08:41:42 Jerusa   
08:42:51 Paulo  Amanhã e terça
08:46:25 Laura Tessler  Pretendo ir tb
08:59:46 Roberson MPF  Gostaria de ir também
09:49:16 Paulo  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/amigo-de-temer-negociou-contrato-em-angra-
3-que-envolveu-propina/
11:06:30 Julio Noronha  tb gostaria de ir
11:08:18  1- Já temos a decisão de terça; 2- ainda não combinamos a coletiva e não preparamos a nota para
a imprensa. A ideia é acertar isso amanhã
14:26:15 Diogo  http://www.conjur.com.br/2016-mai-20/oab-supremo-suspenda-prisoes-antes-transito-julgado
14:26:30  Dizem Q já está acertado pra voltar atrás
14:33:00 Paulo  Castor, agora q acordou, veja msg acima sobre amanhã
14:38:54  Valeu Julio! Amanhã eu gostaria de ler a decisão!
14:41:32 Diogo  Paulo
14:41:37  Já mando
14:41:46  Coletiva às dez
14:41:57  Pensei em ir com Cf
14:45:23 Paulo  Show valeu
14:45:30  CF confirma presença?
14:45:50  E a nota Castore, chegou a ver? Me passa q eu mando p o Rubens amanhã cedo
14:46:12  Me passa a decisão ou o número dos autos tb
14:48:26 Diogo  Já passo
14:49:38  Vou para sampa amanhã cedo. Acho que pg faz a coletiva com o castor.
14:57:36 Orlando SP  Sobre a coletiva da Claudia, ficou acertado q o juiz levantaria o sigilo com o recebimento da
denúncia. Estão considerando isto?
15:00:14 Paulo  A da Cláudia tá prevista p quarta, mas eu não sei ainda se é o caso de fazer viu
15:00:37  Orlando, não quer ir amanhã na pf 10h com o castor?
15:01:00 Orlando SP  http://rafilds.com.br/passaporte-e-assinatura-comprovam-que-dilma-tem-desviador480-milhoes-
para-uma-conta-na-suica/
15:04:41  Paulinho, estou com um programação de estudo pela manhã. Se furar na segunda já ferra. Sorry!
Momento delicado
15:06:40 Diogo  Paulo, claudia Cruz pensamos em esperar a volta do Deltan
15:19:10 Athayde  Tb pretendo ir
15:20:12 Paulo  Eu não faria coletiva p essa denúncia apenas viu
18:25:13 Deltan  Vcs que mandam, não faço questão nenhuma. Fiquem à vontade para avaliar melhor momento.
Ideal momento sem tantas notícias como seg e ter para não competir
18:26:50  Essa era nossa avaliação. A SECOM pediu porque disse que seria difícil lidar com a demanda de
tantos jornalistas e pediu algo que não precisa ser uma coletiva como temos feito, com divulgação com antecedência, mas um
momento aberto a jornalistas em comum para responder a questões (espécie de mini-coletiva). Acho que é o caso de fazer isso
18:27:20  Tem que manter mesmo Orlandinho!! Conte com nosso apoio.
18:27:51  Se Paulo não quiser ir amanhã cedo, posso ir (viajo à tarde), mas, se for possível, preferia que Vc
fosse Paulo
18:28:49  Não acredito... Seria meio que vergonhoso gerar tal instabilidade. Pareceria que não sabe o que
está fazendo
18:28:49 Paulo  ah rpz vc ainda está na área?
18:28:58 Deltan  Oficialmente não kkk
18:29:08  Mas contém comigo
18:29:11 Paulo  chegou a ver o release de amanhã? eu ia ver, mas se vc já tiver dado ok só me repassa a final
18:29:41 Deltan  Estava dando palestras em Pato Branco e 2 vizinhos, mas cheguei agora
18:30:45  Não vi não, Paulete... Creio que não recebi, mas se Vc vai à coletiva acho que fica mais fácil Vc ver
se topar
18:31:58 Paulo  ah verdade, palestra p seus vizinhos de infância ☺ 

18:32:01  pode deixar q eu vejo
18:42:54  Tá reclamando das minhas palestras, mas não fui tão longe quanto dois vizinhos.
19:10:53 Deltan  Kkkk
19:20:45  Reclamo não de Vc fazer, porque precisamos impulsionar reformas (política e 10 medidas).
Reclamo só da ma seleção, guiada pelo critério de q quem convida é mulher rsrs...
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19:28:37  Rsrsrs no caso de Dois Vizinhos, só se fosse uma miss...rsrsrs
19:54:17 Deltan  
19:54:19  
19:54:28  Oitocentas e poucas pessoas
19:55:26  Lá tem muitos vizinhos kkkk
19:55:55  Isso num domingo de manhã, pessoal mobilizado lá
19:56:10  E teve Pato Branco tb (de volta às origens rs)
19:59:19 Roberson MPF  Muito shou, Delta!!! Massa demais!
20:03:25 Diogo  Foi macho em entrar naquele avião com a chuva desabando
20:03:51  Te admiro por causa disso
20:04:19 Deltan  Hahaha macho pra caramba
20:04:57 Diogo  Número do genu Eh 50229999720164047000
20:04:59 Deltan  295427.mp4
20:05:38 Diogo  Medo 6
20:05:55 Deltan  O avião era uma cápsula. Na Ida fiz o vídeo pro Thomas, mas tinha sol rs
20:06:17  Orlando ia precisar de banheiro, só que não tinha kkkk
20:09:47 Jerusa  Hahahaha
20:58:50 Roberson MPF  
20:59:07  Não é possível...
21:08:15  O pessoal da brigada digital está ensandecido com essa história. Assim largam do meu pé e param
de me criticar por eu falar contra o foro privilegiado.
21:14:13  Há até uma questão sugerindo que a lava-jato atropela a presunção de inocência.
21:15:11 Jerusa  Pqp! Quem foi que fez essa prova?
21:15:37  Foi na prova de português. Fala de tudo, desde o auxílio moradia até procuradores que não
aparecem.
21:16:09  Parece que foi a servidora da ASCOM.
21:17:42 Deltan  ....
21:19:22 Jerusa  J6
21:36:52 Deltan  E quem revisou (talvez sem ler) foi o colega Helder, que é PT cego
21:40:21 Roberson MPF  Inacreditável futebol clube
22:53:42 Paulo  295649.docx
22:54:28  Castore et al., segue nota revisada (sem nomes). Não mudei quase nada mas veja se não fiz
nenhuma besteira

23 MAY 16

00:34:32 Diogo  Ok
00:41:52  Única correção Eh o nome da empresa de Valério Eh smp&b
00:42:07  Não tendi como está sem nomes se o nome do genu aparece
06:34:49  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1774018-em-dialogos-gravados-juca-fala-em-pacto-
para-deter-avanco-da-lava-jato.shtml
06:40:24 Welter Prr  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1774021-conversa-com-sergio-machado-nao-traz-nada-
ilegal-diz-advogado-de-juca.shtml
06:40:38  Tá dominado!
06:51:39 Paulo  295704.docx
06:52:13  Não tem problema aparecer o nome do alvo principal, creio. Já terá sido divulgado. Troquei
também a forma de menção à PF
07:10:27  Vão fazer ligação entre o vazamento e a operação. Infelizmente as operações vão ficar em segundo
plano diante do teor da conversa.
07:58:57 Roberson MPF  Pessoal, há negociação de acordo de Monica Moura?
07:59:17  Foi publicada hoje no Globo a seguinte reportagem
07:59:18  http://oglobo.globo.com/brasil/mulher-de-joao-santana-diz-que-eike-batista-fez-pagamentos-no-
exterior-19356926
08:03:03 Laura Tessler  Robinho, pelo que vi, isso não estava naqueles itens mencionados pelo MM e SB no grupo do
acordo... De qualquer forma, acredito que MM e SB virão pra Ctba pra fazermos reunião sobre o acordo dos Santanas...não
marcamos a data ainda.
08:03:38  Mas to achando muita sacanagem esses vazamentos!!!
08:04:28  Se quiser participar da reunião, bora lá com a gente
08:05:12 Roberson MPF  Blz Laurinha, tks
09:36:42 Paulo  Pessoal combinei com Pelella q não vamos fazer nenhum comentário sobre a gravação,sequer em
tese sobre riscos à LJ ok?
09:48:45  Quem vazou?
09:50:08 Diogo  Agora Q vc avisa? Too late..
10:27:46 Paulo  Welter, amanhã vc esta por aqui já?
10:33:41 Julio Noronha  Welter já está aqui!
10:44:18 Paulo  Madrugou!! Welter vc q é cabeça branca, então acompanha os meninos na coletiva amanhã?
10:45:07  Hj so deram um lugar na mesa e o Luciano explicou todo o esquema. Acho q eles ficaram
incomodados com as últimas coletivas, em que mesmo na PF só nos aparecemos nas reportagens
10:46:42 Deltan  Ou porque nas nossas tinha 2 do caso é só um deles
10:52:42 Welter Prr  mas tu é mais bonito, meu caro!
11:07:17 Laura Tessler  Os caras são azarados...quando tentam passar a perna na gente pra roubar a cena na coletiva, o
sinal da Globo news cai((((((
11:13:28 Jerusa  D.!
11:13:47  Almoço no ZAF hj, pessoal!
11:16:27 Roberson MPF  Kkkkk
11:16:35  Eu topo!
12:13:12 Diogo  
12:13:23  Juca tentando explicar o inexplicável
13:38:36 Deltan  Caros a PGR não deixará a PF participar como ouvinte nos acordos, mas entendo o Pace e creio
que devemos considerar deixá-los a par de aspectos gerais. Podemos falar com calma sobre isso antes da próxima reunião com
a PF
13:43:25 Laura Tessler  concordo contigo. só acho bom consultarmos antes a PGR para evitar eventuais conflitos
14:26:49 Roberson MPF  Caros, sabem onde está a planilha com as penas unificadas de todos os reus?
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14:43:15 Julio Noronha  Pessoal, segue a nota de imprensa para a festa de amanhã, para sugestões e comentários:
14:43:25  296051.odt
15:10:49 Diogo  296072.odt
15:11:52  fiz duas adequações no 2º § "cujos os sócio" para "cujos sócios" "por essa contratado" "por esta
contratado"
15:12:04 Julio Noronha  Valeu, Castor!
15:12:47 Laura Tessler  arrebentem lá amanhã!!!!
15:23:27 Roberson MPF  Valeu Castore e Laurinha
15:37:46 Deltan  A chance de barrar é grande, Laura. Acho que vale a pena falar compartimentadamente ao DPF do
caso, pedindo sigilo... Mas é só minha opinião..
15:39:07  Parabéns Diogo por hoje!! Amanhã será Shou!! Já tem data a fase 2 de amanhã?
15:40:39 Roberson MPF  Parabens Castorval!
15:40:45  Estamos trabalhando para finalizar a peça hoje ou amanha Delta. Cresceu bastante e
positivamente o espectro (rsrsrs)
15:41:10 Jerusa  parabéns, Diogo!
15:46:17 Athayde  Pessoal
15:46:45  To de longe, querento ta ai
15:46:52 Deltan  Kkkkk dalhe!!!!
15:47:07  Kkkk
15:47:15 Athayde  Parabens por hj e por amanha
15:47:43  Robinho, queria falar comigo?
15:48:55  Agora vi q na verdade vc tava era respondendo calabrich
16:00:53 Paulo  fiz umas sugestões, só para deixar o texto menos erudito e mais compreensível para os nossos
jornalistas que não são lá muito inteligentes rsrs. mas preciso tirar umas dúvidas com vcs antes ok? já vou aí
16:01:09 Julio Noronha  �
16:01:20 Paulo  296127.odt
16:04:29 Roberson MPF  Valeu PG
16:06:53 Paulo  pessoal, só confirmando p BSB: 1 - Bumlai é réu nas ações 5061578-51.2015.404.7000 (Schahin),
5022182-33.2016.404.7000 (Ronan) 2 - Maurício Bumlai é réu apenas na ação 5061578-51.2015.404.7000 (Schahin) 3 -
Nestor Cerveró é réu nas ações 5083838-59.2014.404.7000 (sondas), 5007326-98.2015.404.7000 (lavagem apartamento)
falta alguma coisa?
16:10:27 Diogo  esta errado
16:10:39  no caso ronan bumlai nao foi denunciado pq ja estava prescrito
16:15:50 Paulo  Valeu castore
16:50:48 Diogo  
17:06:54 Paulo  jucá já caiu
17:07:48 Deltan  Quero ver Ronan
17:08:09  Se tudo vier a público tem que se reavaliar o ajuste com a PGR
17:10:13 Paulo  Calma q ainda não veio
17:13:26 Deltan  Não reagir seria muito esquisito. Concordo em esperar.
17:41:48 Roberson MPF  296181.odt
17:41:59  PG, segue nota já com os dados que faltavam
17:45:13 Diogo  como assim?
17:49:40 Januario Paludo  Meninos e meninas. Parabéns.
17:50:06  Laura, esta é para vc. http://www.journaldemontreal.com/2015/11/28/un-vaste-scandale-qui-
resonne-jusquau-quebec
17:51:01 Paulo  pessoal, quem pode participar de reunião com a Petro sobre os seguintes temas: 1. Alpina
(prejuízo) 2. Okinawa (prejuízo) 3. Pasadena (prejuízo) 4. Sete - postura com relação à ação, o que fazer em termos de
arbitragem
17:51:04 Jerusa  não seria Renan?
17:56:41 Roberson MPF  Agora?
17:57:01 Laura Tessler  eu posso
17:57:14 Paulo  não haha... Carlos Fontes pede para marcar
18:03:48 Roberson MPF  rsrs... blz Alpina nos interessa
18:05:25 Jerusa  paulo!
18:05:30  lugara pra blal agora
18:05:33  ops, ligar
19:06:49 Welter Prr  http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/05/23/e-preciso-acabar-ou-reduzir-o-
foro-privilegiado-no-brasil-diz-barroso.htm
20:47:21  Está começando a funcionar a pregação contra o foro privilegiado.
21:39:48 Deltan  Boua Jerusa
21:40:09  O que Blal disse quanto à representação do CF?
21:50:27 Isabel Grobba  Isso realmente seria um grande legado!!!!

24 MAY 16

07:57:07 Roberson MPF  Pg, saiu nossa nota já?
07:59:16  

PgPgPg

08:00:47  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1774403-contadora-que-denunciou-doleiro-fara-ong-
para-testemunhas.shtml?mobile
08:04:58 Jerusa  Blal disse que o cons relator é gente boa e tals, mas é representante do senado. Que o adv do lula
marcou com todos is conselheiros e seria interessante CF ou o adv dele fazerem o mesmo. Esta na pauta do dia 31/5 e o adv
fara sustentação oral, o q torna o caso com julgamento preferencial apos os disciplinares.
08:09:09  Não conversei com nenhum advogado até agora. Esperava que houvesse uma fase de defesa, pois
o que foi pedido até agora foram informações preliminares. Não vou para Brasília. Se der, converso com o Robalinho sobre
advogado.
08:35:41 Paulo  Saiu a nota há
08:35:42  Já
08:36:05  Camila Bonfim leu ao vivo no Bom Dia Brasil
10:08:56 Jerusa  GN ao vivo
10:33:49 Welter Prr  Prezados Soube que um juiz do rs, Orlando Facchini, passou a assessorar o min Fischer. Ele é
muito bom no penal. ( ou muito ruim, diria a defesa)
10:34:16 Laura Tessler  Ótima noticia!!!!
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10:37:18 Welter Prr  É dos poucos que conheço que defende a execucao provisoria da pena
10:39:55 Jerusa  Ele é otimo! Foi meu professor na escola da magistratura (há alguns anos)
11:42:37 Paulo  importante: http://busca.paodeacucar.com.br/ppc/banner_tvflash_especiais50sp&cnt=98?
_ga=1.88122203.1361467622.1464100916
11:42:46  pao de acucar com promoção de cervejas a 50%
11:53:28 Welter Prr  Até que enfim um assunto serio nessa lista!
12:03:54  Carlos Vens hoje na ft?
12:19:47 Laura Tessler  Almoço?
12:20:57 Jerusa  Laura Estamos no ponte
12:21:07 Welter Prr  Estamos saindo p arrumadinho
12:24:20 Laura Tessler  To indo no ponte então
12:24:53  Ponte ou arrumadinho? Tá dividido
12:28:20  Pensando melhor: arrumadinho, que é mais rápido
13:37:42 Diogo  fomos no ponte e voltamos há meia hora
13:58:06 Julio Noronha  http://www.ajufe.org/imprensa/noticias/conheca-os-autores-das-propostas-vencedoras-do-
premio-ajufe-boas-praticas-de-gestao/
13:58:44  O primeiro lugar da categoria Boas práticas para a eficiência da Justiça Federal foi para a prática
indicada pelo coordenador das investigações da Operação Lava-Jato, o procurador do Ministério Público Federal (MPF) Deltan
Martinazzo Dallagnol. Além dele, outros 13 procuradores da República compartilham a autoria do trabalho.
14:09:59 Roberson MPF  CF, sabemos que você como nosso estrategista-mor já deve ter pensado em alternativas para
sepultar essa representação. Gostariamos apenas que você considerasse, sobretudo diante da preparação de terreno que foi
feita pelo advogado de LULA no CNMP, a posssibilidade de irmos lá, mostrarmos a cara ao relator e demais conselheiros e expor
razoes rápidas acerca do absurdo que é essa representação. Mas do que isso, o conveniente seria que fossemos todos juntos,
ou a maioria dos integrantes da FT, para que façamos isso como uma equipe demonstrando unidade e posição de força. Acaso
você concorde, seria interessante nos organizarmos para uma ida na próxima segunda-feira, antes da sustentação oral do
advogado no dia 31/05. Iriamos as expensas próprias e sem alarde, demonstrando humildade e sepultado essa representação
sem fundamento. Que tal?
14:13:38  Rsrsrs isso parece campanha... Rsrsrs vocês sabem que eu não moveria uma palha pessoalmente.
Vou conversar com o advogado que a ANPR me indicou. Quanto a estratégia, basicamente é acreditar na verdade. Casa de
ferreiro, espeto de pau.
14:24:21 Jerusa  Acho importante nossa ida ao CNMP e estou à disposição para acompanhar os colegas na segunda-
feira.
14:25:58  Eu não posso ir. E me disseram que devia ser pessoal ou por advogados.
14:26:50  E creio que se eu não for com vocês, podem achar que sou arrogante.
14:27:34 Roberson MPF  E se fossemos na terça logo cedo, antes da sessão?
14:28:25 Paulo  a observação pertinente do blal é que não deveríamos ir sem o carlos, não faria sentido e seria
esquisito mesmo
14:28:41  teria que ser ele, com ou sem nós e com ou sem o advogado, ou só o advogado
14:28:51  mas com certeza, ao menos o advogado deve ir
14:28:55 Jerusa  Exatamente
14:31:44 Roberson MPF  Concordo, o CF não indo poderia ser lido como arrogância. Por outro lado, ele indo conosco
demonstra unidade e força.
14:32:20  Estou tentando descobrir quem é o advogado que a ANPR me indicou. A questão é simples e não
creio que haja maior perigo. De qualquer modo, o Fábio Jorge vota na sequência do relator e já me adiantou que qualquer
problema, pedirá vista.
14:35:39 Jerusa  a sessão do CNMP começa as 14h, se for o caso, poderíamos ir na terça pela manhã como sugeriu
o Robinho.
14:38:40 Roberson MPF  E com o benefício de formar a convicção antes da sustentação oral do adv de LULA
14:39:14  Eu poderia ir, mas não vou fazer minha defesa lá. O máximo é estar presente. Não sei se os
conselheiros podem nos receber no dia.
14:42:52 Roberson MPF  Ótimo! Proximo passo seria ver com Fabio Jorge ou Blal quais Conselheiros poderiam nos receber
14:43:32  Vou ver se consigo passar aí antes das 18:00. Fiquem tranquilos.
14:46:18 Roberson MPF  ��
15:43:54 Paulo  pessoal, como eu nem me lembrava mais que existia plantão da ft, e creio que muitos também,
pedi ao adriel que conste da agenda os plantões. daí favor observar para não ficarem incontactáveis nesse dia - vai que alguém
da justiça ou algum servidor tenta ligar e fica sem saber o q fazer
15:51:06  por sinal, parece que athayde está de plantão este fds... que pena, vai ter que cancelar a final da
champions league
16:07:59 Athayde  Pessoal, um brinde às novas fases...
16:08:00  
16:08:14  Kkkk
16:16:20  La estrada par il gran finale
16:16:36  Milano, 28
16:16:38 Jerusa  Não esnoba Athayde!
16:17:54  Nao quero fazer fofoca, mas enquanto vc está ai, tem um pessoalzinho aqui furtando teus casos!
((((☺ 

16:18:01 Laura Tessler  é bom aproveitar mesmo esses últimos momentos, pois aqui tem muito trabalho te esperando,
kkkkkk
16:18:17  kkkkkkk
16:18:29 Athayde  Kkkk
16:28:06 Diogo  prezados, recebi esta msg do delegado:
16:28:07  Luciano F Lima, [24.05.16 16:17] Foi marcado com o advogado do Genu amanhã as 9h para ele
ser interrogado Luciano F Lima, [24.05.16 16:19] Seria assim: 9:00 ele conversará com o Genu sobre o interrogatório do
inquérito, a fim de decidirem se vai ficar em silêncio ou se vai confessar os fatos objeto desta investigação 9:20 começa o
interrogatório Depois do interrogatório começarão as conversas para o pretenso acordo Na sequência, se der ainda antes do
meio-dia, passaremos ao interrogatório do Lucas
16:28:29  ou seja, ele já está marcando tratativa de acordo à revelia do mpf
16:29:07  peço ajuda aos mais experientes de como proceder
16:31:19 Paulo  quem é o advogado do genu, castor?
16:46:10 Diogo  nao sei
16:51:34  cade o cf nessas horas
16:52:58 Paulo  se o januario estivesse aqui eles não tinham essa pachorra
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16:59:18  vou propor quinta 02/06 ok?
16:59:48  daí vcs falam lá no grupo. pelos temas, grupo rob e grupo laura
20:34:05  http://piaui.folha.uol.com.br/materia/os-intocaveis/?cmpid=tw-uolnot
21:03:57  Ficou show a fala robinho!
21:06:53 Isabel Grobba  Eu posso.
21:09:41 Welter Prr  Ok. 14 h
21:49:14 Roberson MPF  Valeu PG!
22:54:02 Deltan  Não fala isso que ele desespera kkk
22:57:07  Minha sugestão é adotarmos o termo de confid... Já assinamos sem PF, ainda que a primeira
reunião seja na PF, e deixa claro com quem a defesa negociará. Já ajusta expectativas da PF desde logo
22:57:24  Sem ser necessária abordagem explícita

25 MAY 16

02:50:40 Athayde  KKKKKKKKK
06:43:38  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1774774-emissario-de-temer-encontrou-lava-jato-para-
falar-da-operacao.shtml?mobile
06:59:55  Quanto à PF, vamos trabalhar com calma. Só não podemos deixar o barco correr.
07:05:42 Orlando SP  Pf - concordo q não dá pra deixar o barco correr. Neste caso será mais fácil de resolver pq terá,
certamente, pessoa com foro
07:15:03  Acho ano primeiro passo é falar com o Adv e atualizá-lo o q ocorre quando não participamos.
Depois, deslocar para a Pgr
07:22:48  Repensando: só não será mais fácil e termos de relacionamento, pois a Pgr excluirá a pf
08:26:47 Paulo  Já vazaram áudios do Sérgio com Renan. Acho q tem mais, mas vou dizer a bsb então que não
vamos ficar calados sobre ameaças à LJ
08:47:24 Deltan  PG, acho que é por aí... com o avanço dos vazamentos, precisamos estar livres, salvo se abrirem a
estrategia para nós e concordarmos que é melhor silenciar. Afinal, somos todos nós que estamos sendo ameaçados...
09:26:23 Paulo  CF tá aí hj? Pelella pediu calma. Vamos ligar p conversar no fim da manhã
09:27:45  que a relação com o stf tá difícil e declarações podem piorar
09:28:18 Orlando SP  Então diga que contentamos com vazamento para nós. Mande os áudios pra nóis
11:52:30 Paulo  http://pgr.clipclipping.com.br/impresso/ler/noticia/6009428/cliente/19
11:52:40  esse encontro com o homem do temer durou duas horas???
11:54:33 Deltan  Não
11:54:57  Mas esse não é bem o ponto... Não adiantaria corrigir isso
11:55:26  Parece que tem gente falando dentro do MPF sobre isso... Por favor me deixem saber o que se
souberem
11:55:59 Paulo  pelo que entendi a fonte é o próprio Loures. ou ao menos ele confirmou a história
11:56:00 Deltan  Como foram as operações ontem e anteontem? Repercutiram bem? Ouvi que Robinho falou das 10
medidas no JN!! Manda o link Robito
11:56:06  Camanho
11:56:28  Nos usaram para fins associativos e Camanho outros fins (e próximo de temer)
12:11:47 Laura Tessler  Almoço onde? Chego em 10 min
12:28:32 Welter Prr  Arrumadinho
12:28:46  ?
12:30:16 Jerusa  Estamos no sale pepe
12:30:34 Paulo  Já comemos!
12:34:15 Laura Tessler  Então vou aguardar a segunda leva...pessoal da reunião da Braskem, avisem quando tiverem indo
almoçar!
12:36:08 Paulo  Pessoal, haverá uma reunião hj no STF. Pelella pede encarecidamente que seguremos qq
comentário até eles resolverem a situação por la. Há alguma bola dividida C o stf q eles estão tentando resolver.
12:36:30  Pedi p nos passarem uma posição hj ao final do dia após essa reunião. De qq sorte, amanhã é
feriado
12:41:55 Welter Prr  Estamos no arrumadinho
12:42:05 Laura Tessler  blz
12:42:07  indo
12:52:56 Deltan  Sonia Bridi me ligou hoje para falar de Vc Robinho. Ela ficou emocionada ao ver Você no JN,
impressionada com sua desenvoltura e disse brincando que Vc não é mais estagiario!! Só nos dá orgulho
12:55:04 Jerusa  aeeee Robinho!!! ++++
13:12:07 Roberson MPF  Que legal! Valeu Je e Delta
13:39:15 Andrey B Mendonça Foi mto legal mesmo Robinho! Pensei na hora que vi como vc tá desenvolto e com segurança.
Fiquei orgulhoso!! $$$
13:47:33 Roberson MPF  Valeu Andreyzinho!!
14:09:41 Orlando SP  Não vi ainda. Manda o link
14:43:29 Paulo  Pessoal, retomo ao tema dos anexos 21 e 35 do Cerveró, que foram mandados pelo STF ao Rio. O
colega Thiago da PRRJ está disposto a enviar para cá, desde que apontemos os fundamentos. No caso do termo 21 - aquisição
de empresa de gás no Uruguai -, é mais fácil porque envolve a diretoria internacional e Atan Barbosa, e além disso o caso pode
se assemelhar ao de Pasadena que já foi encaminhada para cá. No caso do termo 35 - aquisição da Perez Companc na
Argentina -, os fatos são do governo FHC e Cerveró não participou.
14:43:41 Diogo  

 g g g g

14:43:43  pq recordar eh viver
14:44:06 Paulo  Diogo/Orlando, tanto o caso Cerveró quanto o Atan estão no grupo de vocês, então vcs se
responsabilizam por isso?
14:44:17  segue o material que chegou ao Rio
14:44:17  297785.pdf
14:55:24  Quem quer mais prêmio??? ☺ ☺ ☺ 

14:56:09  a cerimônia de entrega do prêmio da Ajufe será na quinta, dia 02/06, 8h30 da madruga, durante o
Fórum Nacional de Administração e Gestão Estratégica, que ocorrerá aqui em Cwb mesmo. Na quarta à noite haverá a
cerimônia de abertura e um coquetel
14:56:33  Podemos ir todos na quinta para tirar a foto! Mas precisamos de um para fazer uma apresentação
de 10 minutos sobre as boas práticas de gestão
14:56:41  eu posso fazer, não havendo outros voluntários
14:56:51  segue a nossa proposta vencedora e a programação do evento
14:57:05  297803.pdf
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14:57:14  297804.docx
15:06:07 Diogo  paulo li os termos
15:06:16  são dois termos bem genéricos
15:06:23  um inclusive de fatos de 2002
15:06:29  soh fofocas
15:06:41  qual eh o contexto desses termos?
15:12:48 Roberson MPF  Que legal!!!
15:14:30 Paulo  não tem contexto, só isso mesmo. eu fiz uma pesquisa rápida e não achei outra investigação nossa
sobre isso
15:14:47  mas a importãncia é não abrir o precedente de alguma coisa dentro da Petro não ficar em Curitiba
15:28:23 Laura Tessler  Pessoal, na ação do ZWI, o Barusco e o Musa estão pedindo a suspensão do processo em relação a
eles, em razão de já ter sido atingido o limite de pena. Vcs sabem se já foi efetivamente alcançado o limite de pena? alguém
tem esse controle do trânsito em julgado das condenações?
15:29:45  outra coisa: qual é a sala da reunião da Ode? to indo aí
15:30:39 Paulo  barusco quase certo que sim... musa não. poderia pedir que a vara certifique no caso do musa
16:06:03 Deltan  Vi o link Robito, vlw. O que aconteceu no JN, de q mesma pessoa aparecer numa matéria duas
vezes, é mto raro. Ainda mais com várias outras pessoas falando. Parabéns novamente!!
16:07:15 Roberson MPF  Valeu Delta!
16:07:30  '
16:08:29 Jerusa  cadê o link?
16:08:32 Deltan  Temos sempre que bater na necessidade de transformação pessoal
16:08:42  http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/05/lava-jato-prende-dois-suspeitos-de-
intermediar-propina-para-dirceu.html
16:08:54  Até acontecer
16:09:50 Jerusa   
16:10:33 Isabel Grobba  Regenera Brasil!
16:10:56  Regenera, Brasil!
16:14:30 Jerusa  Ficou muito bom mesmo, Robinho! Parabéns! 9999
16:15:51 Paulo  297898.odt
16:16:06  Raul é Diogo? Pode dar uma olhada rápida por favor?
16:17:29 Diogo  ok!
16:17:36  po paulo hoje vc ta me botando pra trabalhar
16:17:41  fica estressado assim
16:17:45  meu nivel de cortisol aumenta
16:19:01 Paulo  Hehe mas não se preocupe q à noite vc alivia no wesley safadao
16:19:03  Valeu!
16:19:27 Jerusa  kkkkkkkkkkkkkk
16:19:34 Diogo  fiz umas mudanças e mandei pra ascom
16:19:53 Paulo  ��
16:37:22 Roberson MPF  Valeu Je!
17:15:47  Delta, acabei de usar o SISDELATIO. Animal!!!!!!
17:16:21  Segue o link para todos que ainda não usaram ainda experimentares
17:16:25  http://10.83.34.65/Sisdelatio/View/Pesquisa
17:16:28 Julio Noronha  Muito show mesmo!!! Vai ajudar demais!
17:20:09 Paulo  caraca tá massa!
17:39:17 Diogo  top mesmo
17:39:23  agora o céu é o limite
17:39:29  com essa base de dados
17:39:43  soh falta agregar dados bancarios junto
17:43:14 Laura Tessler  massa mesmo!!!! Grande idéia!!!
17:48:38 Roberson MPF  + Sittel + Fiscal + Docs Apreendidos + Testemunhos = BNDA
17:48:46  BDNA: Banco de Dados Nacional anticorrupção
17:48:55 Diogo  isso
17:49:00  a italia tem algo assim
17:49:13  vamos conseguir fazer esta base?
17:49:20 Laura Tessler  aí seria sensacional!!!!
17:49:24 Roberson MPF  Primeiro passo foi dado!
17:49:35 Diogo  quem desenvolveu o software?
17:50:05 Jerusa  Verdade. e o responsável pelo caso tem a obrigaçlão de alimentar o sitema com os dados, sob
pena d ecometer infração funcional.
17:57:04 Welter Prr  Caros Ainda da parte da manhã da reunião, a Braskem trará outras contas do PRC que não estão
no acordo dele e ainda contas do Youssef/Janene. Podem ser contas novas, que não conhecemos, ou então contas já
encerradas. Se forem contas ativas ou que não foram informadas, os dois vão ter que dar uma bela explicação. Lembro que o Y
levava dados de contas para a Braskem fazer swifts e pagar a propina. Essa história ficou pela metade porque o Ângulo disse
que jogou a "pen drive" com os dados das transações no rio Tietê, e aquele amigo do Orlando, que foi a Hong Kong trazer os
extratos e dados bancários, nunca trouxe todas as informações. Se os dados vierem inteiros agora, vão ajudar a fechar muita
ponta solta, possivelmente também no STF
17:57:51 Roberson MPF  Ideia do Delta e desenvolvimento, que eu saiba, em larga medida alavancado por de nossos
craques da ASSPA/SPEA/Informatica: RAFAEL SASAKI. Ele é especialista não só em informatica, mas também em algoritmos e
lógica. FT neles!
18:00:22 Paulo  Welter, se forem contas nunca informadas, e se houver prova de que são mesmo deles, seria
cabível um retorno à prisão antes da discussão sobre a quebra do acordo? Seria uma cautelar da decisão final de quebra rs.
Prendemos para em seguida, se for o caso, renegociar - o que nos dará maior poder de negociação em uma eventual
renegociação.
18:08:23 Deltan  Caros parabéns a todos pelo prêmio da AJUFE. Sensacional!! E obrigado pelo feedback do
sisdelatio!! Como tudo na FT, é fruto do trabalho de toda essa nossa excepcional equipe!! Obrigado por ter a chance de
trabalhar com todos Vcs!!
18:10:28 Welter Prr  O advogado da Braskem disse que as contas não estão mencionadas nos acordos. Podem ser
contas velhas, ja encerradas. Mas pode ser coisa que não conhecemos e ai o bicho pega
18:12:46 Orlando SP  Opa, calma aí gaucho, não apenas meu amigo Meirelles trouxe os documentos, como tb consegui
os extratos oficiais pela autoridade central. Quanto a PRC, já descobrimos uma outra conta dele não informada, mas fechada. O
mesmo diz respeito a janene, coisa mais antiga
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18:22:59 Welter Prr  Mas ate agora essas contas nao entraram na acao penal, meu caro principe das piscinas. Muito
papo, pouca prova. Esse cara Ajudou em alguns casos da pgr, mas segurou tudo o que pode para nao entregar a Ode. E como
disse, em relacao aos dois, tem que ver se as contas sao novas ou encerradas. Se forem contas que nao conhecemos, vai ser
divertido.
18:31:46 Orlando SP  Príncipe ok..., mas da piscina não dá, considerando a minha cor!!! As cc de PRC estão em nome de
empresas de genu. Quem quis fazer o acordo com os irmãos MM foi BSB, mais especificamente o suricato
18:31:55  Não tenho nada com isso
18:37:07 Welter Prr  Nao teve aquele premio de miss, lá em sao paulo nao? Do jeito que tu fala, começo a achar de
novo que não vale o acordo, afinal o prc e o Youssef não mentem nunca
18:42:53 Orlando SP  O prêmio foi glamour boy..., mas eu tinha 3 anos de idade. Os MMs são estelionatários de primeira.
Não valia o acordo
18:43:48 Jerusa  Principe das piscinas Glamour boy Ta ficando estranha essa conversa! ...
18:47:51 Orlando SP  Preste atenção: com 3 anos de idade.
18:49:57 Welter Prr  Melhor deixar pra lá. Rrsssss Quanto aos irmaos, sao sacanas mesmo. O caso deles serve de
exemplo de que acordos tem que ser feitos pensando na totalidade dos fatos. Ou pelo menos sabendo das consequências para
todos os casos.
21:52:21 Julio Noronha  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1775106-moro-nao-usurpou-competencia-do-stf-em-
grampos-de-lula-diz-janot.shtml
23:21:37 Deltan  Como ficou a questão de falarmos sobre áudios? Falta vazar algo ainda? Havia motivo sério para
aguardar?

26 MAY 16

08:55:37  http://m.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/05/1774956-advogado-de-juca-quer-
saber-se-cliente-foi-gravado-com-autorizacao-judicial.shtml?mobile
08:56:43  A nova tese: invalidade da gravação ambiental por um dos interlocutores sem autorização judicial.
09:04:45 Diogo  Isso já foi objeto de repercussão geral no stf
09:05:15  Mesmo assim a gravação serve mais pra fazer barulho, como prova Eh fraca
09:29:51 Welter Prr  http://g1.globo.com/politica/blog/blog-do-camarotti/post/lava-jato-desconfia-que-vazamento-de-
conversas-foi-para-conter-danos.html
11:43:06 Paulo  Figueiredo ia tentar isso com o delcidio
13:48:17  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/em-gravacoes-sarney-e-renan-articulam-influencia-sobre-
zavascki
13:50:23  Mencionado o Ferrão como amigo do Teori. Será que está na hora de rememorar o anexo perdido?
14:08:29 Paulo  Pessoal. Conversei bastante com SB agora. Há fundamento para continuarmos não comentando.
Vamos ter paciência. Agora é feriado, aguardemos semana q vem
14:32:20  E qual o fundamento? Além disso, já há alguém falando pelo mpf.
14:56:16 Paulo  Há coisa por vir, o stf está melindrado com os vazamentos e qq declaração pode melindrar mais.
Fez sentido p mim
15:35:22  E quem vazou?
15:39:24 Orlando SP  Pessoal, quem tiver interesse, um amigo meu comprou um ingresso para a final da Champions
League sem ter se dado conta de que caía no dia do seu casamento. Por isso, se alguém tiver interesse de ir no lugar dele, o
casamento vai ser na Igreja do Carmo, a noiva se chama Sandra, está tudo pago, é só ir e casar.
15:40:19 Athayde  Acho melho ele casar e me repassar os ingressos
15:40:30  Rs
15:43:03  http://m.oglobo.globo.com/brasil/ministro-da-justica-ira-curitiba-dar-apoio-lava-jato-19379540
15:43:06 Laura Tessler  ((((((
19:40:39 Diogo  
20:49:39 Laura Tessler  Ganharam?
20:55:12  Esses áudios estão muito divertidos!!! LLL
20:55:24 Diogo  Master ganhou 2x0
20:55:31  Livre empatou 2x2
21:27:25 Isabel Grobba  Ayres Britto: Lava Jato é questão de honra nacional. É patrimônio do País!
21:27:44  298556.mp4
22:39:44 Diogo  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1775424-mulher-de-cunha-pede-restituicao-de-tributo-
em-gastos-de-conta-secreta.shtml
23:20:46 Deltan  Vou ver e vou te ligar Paulo
23:20:46  28 minutos do jornal nacional sobre a lava jato. 23 apenas com a divulgação das gravações de
hoje. Assistiram? É hora de uma ampla mobilização em favor das 10 medidas!

27 MAY 16

07:35:22  Pessoal. Sei que estão preocupados, por isso vou compartilhar com vocês sobre o CNMP. O terceiro
advogado sugerido pela ANPR também recusou o meu caso. Vou tentar um novo nome hoje com a ANPR. Só não creio que seja
particularmente útil, pois terça-feira já está aí.
08:32:07  Alguém sabe o dia que o ministro vem pra Curitiba?
09:55:31 Orlando SP  Hamylton Padhila / Esteves Hey you guys As we've recieved some money laundering suspicious
reports on Andre Esteves and as we are still conducting an investigation on Hamylton Padilha and will interview him in
Switzerland I have some questions regarding Padhila's implication in the PetroAfrica deal. According to some press articles
Padilha has participated in the PetroAfrica deal between Petrobras and BTG Pactual in 2013. BTG bought 50% of PB shares in
PetroAfrica for USD 1.5 billion (market price was apparently USD 4 billion). Between 2010 and 2015 Padhila has sent approx.
USD 172 Mio. from his personal account at BTG to his Swiss accounts. Questions: 1. Has the PetroAfrica deal been investigated?
Were there any irregulaities found? 2. Has Padhila ever been questioned in this matter? 3. Have you looked into Padhila's acc.
with BTG Pactual? 4. Has the relation between Padhila and Esteves been investigated? Thanks for your feedback within short
time if possible.
09:55:38  Questões de Stefan
09:56:53  A coisa tá feia para o teu lado! Nem os Advs acreditam na tua versão!!
10:30:29 Deltan  Ainda não combinamos
10:32:12  Se nem os advogados que são pagos para acreditar, imagine então alguém imparcial. Eu
condenava sem nem saber sobre o que é
11:34:27  Preciso saber da vinda do ministro para ver quem o vai receber. Se não for você Deltan, creio que
deva ser eu.
14:00:03 Deltan  Fiquei de agendar na volta. Temos que refletir no formato, para evitar especulação. Marcamos data
boa para quem quiser estar ��
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14:00:47  Eles estão planejando para a semana que vem. Não quero que apareçam de repente aqui. Com
certeza a PF vai saber com antecedência.
14:12:20  Pelo jeito somente eu não emendei o feriado. Vou embora, já que ninguém aparece aqui na FT.
14:16:34 Deltan  O gato sai, o rato faz a festa... Se bem que tem uns que nunca vão... Tem um tal de Orlando, que
vi por aí algumas vezes
14:26:13 Roberson MPF  À distância, jogando bola e trabalhando
14:26:30  
14:26:49  
14:27:06  Boas perspetivas da última fase
14:29:35  A empresa tem DNA alemão. Vai se mexer
14:37:10 Jerusa  
14:37:15  Vim matar as saudades da PRRS
15:09:37 Laura Tessler  Vim mergulhar!!! MNOP
15:10:49  Foto antiga não vale, Jerusa!!!((
15:16:00 Roberson MPF  Booooua
15:16:01  Nada, tem até à data aparecendo na tela
15:16:30  Rsrs
15:16:33  
15:21:51 Jerusa  Hahaha Robinho nao deixa passar nada!
15:26:31 Roberson MPF  TEIs

15:26:55  
15:50:26 Welter Prr  Que que isso! So porque ontem foi feriado, ninguem trabalha hoje!!!???
15:50:50  

QuQuQuQuQuQu

15:51:06  Esse povo tá folgado demais!!
16:02:57 Laura Tessler  Hahahaha
16:19:48 Roberson MPF  Essa foto coloca em dúvida o fato do computador ser ou não do Welter. Reparem no lado em que a
espuma se apresenta, assim como o lado da asa da xícara. Welter é destro! Rsrsrs
16:19:48  
16:21:03 Laura Tessler  ((((
16:21:58 Welter Prr  Virei a xicara para mostrar que na Regional se trabalha!
16:22:58  
16:23:41  
16:23:59  Eu aqui suando e voces tomando choop em Santa!
16:34:58 Roberson MPF  Hahaha
16:35:05  Boa Welter!!!
16:35:14  Levando o time
16:41:05 Andrey B Mendonça Pessoal, sobre as questões do stefan, Brasília nao está investigando isso
16:41:39  Sobre a compra do btg dos ativos da africa
16:41:56  Disseram q hamilton negou qqer atividade ilícita no caso
16:42:02  Mas apenas informalmente
16:43:09 Deltan  Hahaha que dia é hoje no Brasil? Primeiro de abril?
16:44:21 Orlando SP  Estou trabalhando em casa!!!! Já vi a denúncia da craudinha Cunha !!
16:45:32 Deltan  Com certeza. Primeiro de abril
16:46:54 Orlando SP  Carlinhos, relaxa. O ministro é meu amigo. Ademais, da forma q as coisas vão, quem vai pagar
uma visita à vc será o japonês da federal.
19:01:25 Welter Prr  Colegas, Especialmente Deltan e Paulo, que tem falado com o DOJ. A Braskem está conversando
com com as autoridades americanas e possivelmente será sancionada, porque seus resultados foram alterados (fizeram caixa
dois, colocando despesas frias, o que deve ter alterado o lucro). Como além dos investidores americanos, também foi lesado o
erário brasileiro, sendo que este caixa dois ainda alimentou doações frias de campanha (!!!), além de prejudicar os investidores
brasileiros, será que os EUA aceitariam dividir essa eventual multa? Seria interessante, sendo que esta multa poderia ficar de
fora da multa aplicada aqui (Não seria descontada da multa a ser aplicada no acordo de leniência com o MPF). O que voces
acham?
19:26:57 Paulo  A única questão é que eles não podem formalmente dividir, eles tem que compensar lá o que foi
pago aqui. Então teríamos que pensar aqui em colocar um valor maior para já incluir uma parte da multa que seria paga lá
19:26:57  Welter, a conversa até agora tem sido na linha de dividir sim, todos os casos desenvolvidos a partir
do nosso
19:26:57  Como tudo é negociação, seria bom sabermos o que seria a multa lá antes de definirmos a nossa
aqui. Só q lá creio que essa definição vai demorar ainda
19:32:14 Welter Prr  Beleza É só para pensar mesmo. Acho que a nossa multa sai antes. Mas não quero compensar ou
abater de uma multa paga nos EUA Pensei que como eles vão pagar um multa pesada la, e como o dano maior foi aqui, podiam
dividir aqui com os tupiniquins
19:44:40 Paulo  Podem sim. É só a questão do procedimento
19:47:12  Em princípio todos os casos serão divididos conosco
20:50:52 Roberson MPF  Com o vazamento da colaboração de Pedro Correia, o que acham de intimarmos o PRC para
indaga-lo a respeito de sua nomeação com a participação de LuLa? Temos diversos fatores que colocam a colaboração dele (e
dos familiares) na berlinda hoje
20:59:26  Vamos esperar o Genu. Não precisamos chamar novamente sem antes termos alguma coisa
concreta nas mãos.
21:09:00 Deltan  Isso. Já prensamos ele forte e nada
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21:12:14  Welter, é isso q temos ajustado com o DOJ. A multa lá costuma ser bem maior. Por isso me parece
que o melhor é estabelecer uma multa comum e dividir , com percentual maior aqui... O modo como os americanos têm
trabalhado em outros casos em conjunto com outros países é um ajuste comum no mesmo momento com todos. Creio que eles
não aceitariam fazer em 2 momentos pq tb querem ter controle para saber que não sairão mal na foto. Se fizéssemos um
comum e depois outro separado significativo, seria ruim para eles assim como o contrário seria ruim para nós... Nada, contudo,
que não possamos propor, apenas estou pensando nos cenários prováveis
21:19:06 Roberson MPF  Ok. Podemos esperar um pouco mais. Tem várias bolas quicando perto de nós para balançar a rede
de PRC. A) Familiares mentindo na AP. B) Pedro Corrêa soltando o verbo. C) Contas novas de PRC alimentadas pela Braskem.
Só temos que cuidar para não perder o timming.
21:29:56 Welter Prr  Certo. Quando comecarmos a falar em multa com a Ode/braskem vamos ver isso. É importante
controlarmos esse desfecho, ate para que a Ode/Braskem nao crie caso. So temos que ir pensando porque este momento pode
vir logo, pelo menos aqui na ft
21:42:35  O momento agora é quando pudermos encurralá-lo. Já tentamos diversas vezes com ele e não deu
certo. Apenas a palavra do Pedro não bastará. Foi para isso que a operação do Genu foi feita.
21:51:52 Welter Prr  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1775749-delator-pedro-correa-afirma-que-lula-discutia-
pessoalmente-esquema-na-petrobras.shtml
21:53:11  BSB ou Carlos leaks?
21:54:27 Jerusa  Putz Nao tinha visto essa do pedrinho!
22:05:18 Paulo  Utilidade pública. Em termos de vacas magras e restaurantes pagando ipl sobre vinho :
http://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/restaurantes-de-oito-regioes-de-curitiba-que-nao-cobram-rolha/?
utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_content=rolha-livre&utm_campaign=rolha-livre
22:09:29 Welter Prr  Hoje quase fiquei com pena da minha assessora. No meio do feriado, sexta-feira, saí as 7:30 da
Proc e ela firme. quase com pena porque quando não estou ela deve fazer a festa.
22:22:06  Sairam todos os anexos do Pedro Correa no jornal das 10. Só faltou falarem do Figueiredo
23:28:10 Deltan  http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/05/machado-ajudou-aliados-como-sarney-e-
chalita-revelam-audios.html
23:28:20  Sabiam que o diálogo menciona o Teori
23:28:22  ?
23:30:02  Eu acreditava que era a PGR que estava vazando... só interessaria à PGR vazar a conta gotas. Um
advogado daria tudo direto. Mas, agora, com Teori mencionado, acredito mais ainda. Teori deve estar bravo...
23:31:02  Para quem gosta dos resumos: Jucá fala de constituinte para poder poderes do MP
23:31:17  Sarney confessa que SM o "ajuda"
23:31:59  Sarney fala que é mto amigo do Cesar Rocha, que é muito muito amigo amicíssimo do Teori...
23:33:15  É mto grave tudo
23:34:10  Renan diz que tentou não reconduir Janot
23:54:48  Imagino que viram ontem tb:
23:54:50  http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/05/novas-gravacoes-mostram-tentativa-de-
livrar-politicos-da-lava-jato.html
23:55:08  Renan falando dto com SM de segurar LJ... falam que Janot faz tudo que essa força-tarefa quer
23:55:18  (isso é ruim pra nós de algum modo)

28 MAY 16

00:03:26  Pra quem gosta de resumo: Sarney e Renan falam em acessar Teori via Cesar Asfor Rocha e
Eduardo Ferrão
00:04:04  Falam ainda de iniciativas legislativas como contra colaboração de réus presos
00:04:10  (contra a LJ)
00:04:20  E revisão da decisão do STF sobre prisão após segundo grau
00:05:17  E da MP da leniência, da aprovação o mais rápido possível, como solução contra LJ
02:03:36  Ainda mais com o STF mantendo tudo em sigilo... São alvos mto fortes para atacar juridicamente
sem enfraquecer politicamente antes... Se ataca e se mantiver o sigilo, o revés é maior... Ou seja, se não é o Gab que está
vazando, na verdade, estamos com sorte.
08:55:33  http://m.opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,os-juizes-federais-e-a-lava-jato,10000053818
08:57:47  http://blogs.oglobo.globo.com/blog-do-mineiro/post/o-lado-b-da-fita-de-lula.html
10:20:47 Deltan  Os vazamentos incentivam um tribunal conservador, num caso envolvendo presidente do Senado, a
surfar na onda da opinião pública
10:22:14  É o nosso texto na verdade kkk
12:13:52 Paulo  Carlos, vc vai ser nosso orador na entrega do prêmio da ajude quinta pela manhã, não é?
12:15:44  Posso ser, na linha de falar o mínimo possível.
12:18:58 Paulo  10 min. Mas tem que acordar cedo
12:19:11  Vou te mandar o material da inscrição
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28 MAY 16
12:20:17 Paulo  299335.pdf
12:20:17  299336.docx
13:35:44  Gente tão show esses áudios. Até a sete Brasil:
13:35:47  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1775801-renan-diz-que-lula-nao-foi-processado-no-
mensalao-por-falta-de-investigacao.shtml
17:23:18 Athayde  Pessoal, alguem vai fazer BSB-CWB no dia 30?
17:44:11 Paulo  Eu. De manhã
17:44:15  To te vendo no jogo
18:04:16 Athayde  Nos chegamos a tarde.
18:04:32  Nao rolou.. 😞
18:05:09  Iriamos pedir pra despachar uma mala
18:06:02 Paulo  Rola tranquilo. Vôo da tam
18:06:33 Athayde  Nao da, pq chegamos ai as 15hs
18:08:07 Paulo  Ahh mal
18:25:55  http://m.oglobo.globo.com/brasil/justica-tira-do-ar-reportagens-sobre-operacao-lava-jato-
19389170
18:26:42  Temos que fazer alguma coisa em relação a esse Auler.

29 MAY 16
07:42:17  http://m.folha.uol.com.br/mercado/2016/05/1775937-potencial-de-melhora-do-brasil-e-unico-no-
mundo-diz-presidente-de-gestora.shtml?mobile
14:08:46 Welter Prr  http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,apos-encontro-com-gilmar-mendes--temer-
permanece-em-brasilia-sem-agenda-publica,10000054013
17:01:55 Roberson MPF  Caros, vejam lá sugestão de modificação de data da próxima reunião da Ode. Colegas de BSB (e
PGR) fizeram questão que fosse lá essa próxima. Indaguei se para eles poderia ser na próxima segunda. Eles disseram que sim.
Creio ser conveniente para nós para que possamos organizar os pedidos de passagens e diárias em tempo também para que
possamos tirar uma foto junto de CF na entrega do prêmio da Ajufe nessa próxima quinta de manhã em Curitiba. O que acham?
20:47:45 Paulo  Delta, vc é o nosso ponto de contato com a Anpr, não é?
20:47:56  Vc q vai responder as msgs do Robalinho!
21:17:28  Ouvi dizer que amanhã o Teori manda o Lula de volta para Curitiba.
21:19:18 Laura Tessler  Showwww!!!
22:09:14 Deltan  Kkkkk Não tava respondendo de propósito. Vou dizer o quê? Não tem problema ele ter feto a cilada
sem nos consultar e aparecer c o cara lá? Tipo fique à vontade pra nos usar? Tb não acho que é o caso de ficar reclamando.
Melhor deixar assim... Acho que ele vai entender
22:10:09  Opa...
22:12:38 Paulo  Ele pede até uma palavra de reconhecimento à anpr
22:14:11 Deltan  Pois é. Acho que ele vai entender o silêncio
23:43:23  http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2016/05/atual-ministro-da-transparencia-
discutiu-lava-jato-com-renan.html

30 MAY 16
07:57:41 Diogo  Os colegas Q não bebem vinho mas pagam igual agradecem 🤓🤓
08:31:09 Paulo  Caindo o auxílio moradia então, vamos todos levar Miolo para os restaurantes 😖
08:49:37  http://m.oantagonista.com/posts/11-bilhoes-de-reais-de-multa-para-as-empreiteiras
08:49:43  Cartel... Cartel...
08:53:55 Roberson MPF  É possível que essa ação tenha sido ajuizada contra todas as empreiteiras, inclusive SOG, Camargo
e AG
08:55:51 Paulo  http://m.oglobo.globo.com/brasil/governo-cobra-11-bilhoes-de-empresas-envolvidas-na-lava-jato-
19394255
08:57:13  Isso em princípio não seria problema, Robinho, pois ajustamos com eles respeitarem os nossos
acordos com o.beneficio de ordem ou algo do gênero. Temos que ver se mantiveram
08:57:31  O problema maior é que passaram na nossa frente no ajuizamento dessas ações
08:58:05 Jerusa  Putz
08:59:56 Roberson MPF  É vero
09:03:21  Péssimo! Pegaram as provas da LJ e ajuizaram
10:27:51 Laura Tessler  O ponto positivo é que a Ode e a OAS sentem mais pressão nesse momento de negociação.
10:38:31  Economia 30.05.16 07:33 Miriam Leitão disse que, "no mercado, há quem avalie que a única saída
para a Odebrecht é ser comprada por um grupo chinês". Uma fonte da jornalista explicou que a empreiteira "está sem fluxo de
caixa e sem acesso ao crédito".
10:38:47  A Monique trouxe isso na \brigada Digital.
10:39:36  E não é para ficar contente, pois isso se acontecer vai trazer questionamentos sobre a nossa
atuação.
10:39:47  Por isso é bom nos prepararmos.
10:43:09 Paulo  A transferência do controle acionário da Odebrecht (com parte do dinheiro indo para um fundo
para reparar os danos) pode ser uma medida inédita em um acordo de leniência. Vocês poderiam cogitar isso.
10:58:15 Welter Prr  A ideia é interessante. Mas tem que passar pela assuncao das responsabilidades e (acho) pela
perda dos direitos dos socios, inclusive minoritarios, como a família Gradim. É algo a se pensar e a construir, junto com o
governo
11:22:04  Alias, (pensando alto) a responsabilidade dos demais sócios (não necessariamente a criminal) é
algo que teremos que tratar. Saber, para início de conversa, como os minoritários (com assento no conselho) se veem, se com
responsabilidade pelo que ocorreu, e portanto prontos a colocar a mão no (próprio) bolso, ou não, pode ser um começo. Acho
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que o Emilio tem que vir para a dança. Possivelmente, digo possivelmente, o Gradim também (pela Braskem, parece, segundo o
Adriano). Mas, na realidade, não temos muitos elementos, além de uma especulação muito grande.
11:23:30  Se a Odebrecht entregar toda as caixas de emails e ainda abrir TODO o sistema que ela utilizava,
pode ser que essa prova fique mais redonda. O ruim é ter que esperar deles essa prova e essa boa vontade
11:57:09 Paulo  Vôo bem atrasado, só chego no meio da tarde pelo jeito
11:59:17 Diogo  ihh paulinho
11:59:22  sempre o mesmo papinho[
12:04:20 Laura Tessler  Depois que for revelado o imenso esquema de corrupção internacional, vai ficar difícil a Ode posar
de vítima.
12:09:36 Roberson MPF  Caros, reuniões confirmadas com os advogados: 1) Braskem, quinta (02/06), 16hrs, por
videoconferência; 2) Odebrecht, segunda (06/06), a partir das 14 hrs, e terça (07/06), das 08:30 as 13:00.
12:09:40  Quem vai?
12:10:00  Querem que já peçamos as passagens?
12:15:14  Sugestão
12:15:23  
12:17:37  Não posso ir por conta de viagem já programada.
14:31:55 Welter Prr  Vou de Porto Alegre. VOu passar os voos para a Mairia.
14:32:13  Roberson chegaste a ver o preços das passagens?
14:32:20  Daqui de PoA está mais de 1000
14:34:37  Na verdade não tem mais voo de PoA para BSB na segunda. Só terça.
14:38:21  consegui. Agora abriu. Vou passar para a Mairia
14:42:10 Roberson MPF  👍👍
17:50:26 Paulo  urgente, quem confirma presença no evento da ajufe quinta pela manhã?
17:50:31  alguém quer ir no jantar quarta à noite?:
18:06:25 Athayde  Estarei em cwb ja
18:12:05 Diogo  q jantar?
18:12:10  comida eh sempre interessante
18:17:35  Que horas é o evento da AJUFE na manhã de quinta-feira? De noite eu não irei.
18:19:13 Jerusa  Eu vou quinta de manha
18:20:01 Paulo  gu
18:20:02  300213.docx
18:20:37  segue pela terceira vez! início das exposições 8h30 da madruga
18:20:53  já passei seu nome como expositor, e o nome dos demais como presentes
18:21:13  jantar de quarta, acho q ninguém se animará
18:26:33  ATENÇÃO: na verdade a entrega do prêmio é no jantar, quarta à noite, e a exposição na quinta
pela manhã, 8h30
18:26:50  que atrapalhada a mulher do evento, tinha passado a informação completamente errada
18:27:55  e não é jantar, é só uma palestra de um portuga com um coquetel... que saco!
18:31:15  300231.docx
18:31:17  versão final da programação
18:35:59 Welter Prr  O vinho é portugues tambem?
18:36:30  Barca Velha?
18:38:20 Jerusa  Putz
18:41:55  Exposição não é agradecimento. Pensei que fosse somente isso.
18:43:01  Castor. Amanhã conversamos sobre Aurélio /FCB. Estão me escrevendo aqui como loucos.
18:47:54  Segure qualquer manifestação.
19:32:08  Gebran acabou de me dizer que a OAS foi pautada.
19:32:26 Roberson MPF  Pain!!!!
19:32:32  Pra qdo?
19:34:35 Athayde  👏👏👏
19:36:27  Ele falou quarta-feira. Só não sei se esta ou a próxima.
19:37:19 Roberson MPF  Excelente! Acho que vale até uma sugestão para BSB de adiar a reunião da OAS
19:37:50  Quem saberia se está pautado para essa ou para a próxima 4a. Welter e Januário, conseguem ver
ai?
19:58:23 Welter Prr  Ja estou em casa. Vejo amanha sem falta
19:58:51 Roberson MPF  Boa!!
20:00:29  Viram a última? Fabiano caiu
20:01:04  
20:01:32 Welter Prr  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1776501-apos-gravacao-ministro-da-transparencia-
decide-sair-do-cargo.shtml
20:02:50  Nada como um pouco de transparência para cair um ministro!! Ainda acho que a lei deveria obrigar
a instalação de um gravador em todos os gabinetes
20:06:51  Paulo Temos reunião do NCC amanha. Vou ver se resolvo a situação do agravo do Auler
20:27:57 Laura Tessler  😈💀🔪💣
21:12:51 Paulo  Ótimo. CF, não tem notícias do russo?
23:08:53 Deltan  Tinha que sair mesmo
23:18:56  O ideal seria que CF fosse, mas se ele não conseguir ir eu gostaria de estar c Vcs. Robito,
confirmando que CF não vai, marca por favor passagens pra mim pra reunião da Ode em BSB? Tua sugestão de passagens tá
ótima. Pede a mesma pra mim, e pede pra Mairia ligar de 4 em 4h até confirmarem que compraram se não iremos de pinga
pinga na segunda

31 MAY 16
06:32:52  Não vou por causa de ida para Porto Alegre no dia 7.
06:33:17  Farei uma reunião com a Camargo agora as 10:00.
06:49:15  http://m.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/05/1776557-odebrecht-oficializa-
negociacao-de-delacao-premiada-e-vai-detalhar-doacoes.shtml
06:57:52  http://m.opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-justica-e-os-decaidos,10000054313
07:00:59  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/caem-as-mascaras/
07:04:17  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/lula-pede-ao-stf-acesso-a-delacao-de-pedro-correa
07:08:17  http://mobile.valor.com.br/empresas/4581021/petrobras-combate-corrupcao-precisa-de-
maturidade-para-ser-eficaz
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08:56:19 Jerusa  Blal acabou de perguntar se advogado de CF nao fará sustentação na sessão hoje. Disse q so
consta pedido do advogado de Lula.
08:56:24  É isso mesmo?
08:57:46  De qualquer forma, disse que Janot está atento ao caso. E que ele (Blal) falara com Claudio e
Rochadel. Relator nao liberou o voto.
08:58:23 Paulo  Eta CF teimoso rpz
09:04:42 Welter Prr  Pessoal Ou vazou por nós, ou pela Ode. Me palpita que é nosso. CF leaks? Ou Pelella?
09:21:38  Não contratei advogado.
09:57:11 Jerusa  Ok
10:12:06  O advogado indicado pela ANPR me informouna quarta à noite que não poderia pegar o meu caso.
A quinta foi feriado e na sexta eu tentei contato com a ANPR e não consegui. Pensei não adiantar contratar um advogado na
segunda, pois seria difícil fazer algo de útil para hoje. De qualquer modo, um voto do relator, que é do Senado, a favor do Lula,
neste momento, seria um tiro no pé para eles. Além disso, o Fábio Jorge vai pedir vista, pois vota na sequência. Daí podemos
articular melhor.
10:52:32 Paulo  o leovigildo foi denunciado na zeklotes
11:00:51 Jerusa  😳
11:03:36 Isabel Grobba  O quê? 😳
12:09:00 Diogo  maravilha
12:09:03  tamo bem
13:22:49 Paulo  http://jota.uol.com.br/agu-discorda-da-pgr-e-diz-ao-stf-que-delegado-pode-fechar-delacao-
premiada
14:09:52 Diogo  http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,as-medidas-pela-corrupcao,10000054314?
from=whatsapp
14:14:23 Jerusa  muito bom! parabéns Diogo e CF!
14:14:33 Paulo  muito bom! parabéns Diogo e CF!
14:23:33 Julio Noronha  muito bom! parabéns Diogo e CF!
14:24:09 Laura Tessler  Ficou muito bom o texto mesmo! Engraçado que vcs já haviam escrito há bastante tempo e que,
com as novas reviravoltas, parece que foi escrito agora
14:25:52 Welter Prr  Confirmado, julgamento da apelação da OAS dia 08/06. No mesmo dia vão a julgamento CERVERÓ
e FERNANDO BAIANO.
14:26:14 Paulo  caceteres LP de volta à cadeia!!!
14:26:32 Laura Tessler  legal!!!! já podemos preparar uma comemoração!!!
14:52:30 Paulo  Pessoal, o pai do Wilton, colega do GT-PGR, está desaparecido desde domingo. Segue matéria:
14:52:30 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2016/05/30/interna_cidadesdf,534071/familiares-procuram-idoso-
desaparecido-em-ceilandia-no-ultimo-domingo.shtml
15:34:47 Julio Noronha  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/delegada-da-lava-jato-e-a-primeira-da-lista-
triplice-a-temer/
16:12:27 Paulo  Pessoal, confirmando: a entrega do prêmio amanhã é ao final da palestra, que começa às 19h30.
Não há horário fixo, pois depende de atrasos e do quanto a palestra vai durar.
16:12:43  Na quinta, confirmando, pedem uma exposição de apenas dez minutos, pois são vários ganhadores
a expor em uma hora.
17:08:14  Castorito, orlando, e o caso dos termos 21 e 35 do Cerveró, que foram mandados para o Rio... Vcs
conseguiram subsídios para eles declinarem para cá?
17:26:05 Diogo  puts
17:26:14  nao nos interessa paulinhoi
17:26:17  eh soh fofoca
17:26:33  tipo de coisa que daria um trabalho absurdo e um resultado nulo
17:28:14 Paulo  sim, mas a relevância seria para não deixar algo da petrobras fora de cwb... bom vamos colocar na
reunião para chegar a uma decisão conjunta então!
17:28:46  aliás, q tal a reunião na sexta pela manhã? creio que Delta poderá participar
17:29:38 Laura Tessler  sexta de manhã temos reunião com os advogados da Keppel, para discussão de eventual leniência
17:30:11 Paulo  talvez à tarde... vamos ver q hs o Delta pode
17:32:22 Diogo  blza
17:32:33  acho q deltan chega sexta
17:32:43  possivemente só estaria disponível no final da tarde
17:36:38 Isabel Grobba  Eu estarei aí!
17:37:01 Jerusa  começando julgamento CF no cnmp
17:46:04  segundo informações do plenario, o relator vai julgar improcedente e enviar para corregedoria
17:46:23 Laura Tessler  ótimo!
18:02:33 Deltan  À tarde posso. Para garantir, marquem por favor do meio da tarde em diante. Chego na sexta
mesmo
18:02:56  Ótimo!! Ia perguntar isso mesmo
18:03:05  Mtos jornalistas me ligaram mas não atendi
18:03:15  Imagino que era sobre esse julgamento mesmo
18:03:34  Já havia falado c dois; então não atendi... Tem mais algo excepcional acontecendo hj?
18:07:15 Roberson MPF  Vazamento sobre acordo ODE
18:08:55 Deltan  Valeu Robito... Vi que saiu truncado falando de acordo e de termo de conf
18:09:06  Eles precisavam vazar isso como Vc bem previu
18:15:29  http://m.oantagonista.com/posts/exclusivo-temer-foi-avisado-de-que-pgr-teria-vazado-audios
18:27:02 Paulo  https://www.youtube.com/watch?v=gwp7-RktQiw
18:27:20  pessoal, isso ocorreu de verdade, foi uma ligação feita diretamente para o ramal do moro... então
cuidado ao atender telefone!
18:28:13 Januario Paludo  Como foi no Cnmp? Alguém tem notícia?
18:28:42 Paulo  Infelizmente perdemos. Carlos continua aqui e continua podendo falar tudo o que quiser
18:28:57 Jerusa  está terminando, mas vai dar improcedência do pedido de providência e remessa à corregedoria
nacional.
18:29:15 Januario Paludo  Ok
18:29:26  👍👍👍
18:29:29 Jerusa  de acordo com o voto do relator
18:31:26  unamine pela improcedencia do pedido de procedencia por maioria, pela remssa à corregedoria
nacional, vencio fabio Jorge que entendeu pela remessa à corregedoria do MPF
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18:40:38 Orlando SP  Bem, então, no mínimo, se teremos q aturar CF, que ele pague um jantar!!!
18:41:05 Diogo  tem gente aqui qe fez aniversário e nao pagou jantar
18:49:55 Julio Noronha  http://oglobo.globo.com/brasil/presidente-da-oas-formaliza-processo-de-delacao-premiada-
19411008
18:53:00 Laura Tessler  seria bom alertar os regionais de que não houve qualquer formalização de processo de delação,
para garantir que sejam presos após o julgamento da apelação
18:53:36 Paulo  Falei com Welter, ele já está tratando disso!
18:54:03 Welter Prr  já encaminhei ...
19:01:56 Paulo  pessoal, atualizei a divisão de tarefas. vejam se está tudo ok. dessa vez quero passar para os
assessores, excluindo o campo "novas frentes"
19:02:07 Diogo  a defesa vai apresentar este termo de conficialidade
19:02:09 Paulo  301180.odt
19:02:15 Diogo  quero ver prenderem
19:02:33 Roberson MPF  Vai ser TOP demais!
19:05:41 Welter Prr  O primo do Castor vai fazer a sessão amanhã e deve falar com o Gebran.
19:08:34 Jerusa  estou com o cartel? nem sabia! hehehehe
19:09:24 Paulo  então estava, daí passou p o fabio fazer (aproveitaram minha ausência) mas quem ficou o
procurador responsável?
19:13:43 Welter Prr  http://www.oantagonista.com/posts/exclusivo-temer-foi-avisado-de-que-pgr-teria-vazado-audios?
utm_medium=email&utm_campaign=NL-Antagonista-2016-05-31&utm_content=NL-Antagonista-2016-05-
31+CID_9684a3e628bb49cf1ac16bc2ee312a30&utm_source=Email%20Antagonista&utm_term=leia%20na%20ntegra
19:13:58  http://www.oantagonista.com/posts/exclusivo-o-que-mais-foi-dito-a-temer-sobre-a-pgr?
utm_medium=email&utm_campaign=NL-Antagonista-2016-05-31&utm_content=NL-Antagonista-2016-05-
31+CID_9684a3e628bb49cf1ac16bc2ee312a30&utm_source=Email%20Antagonista&utm_term=O%20que%20mais%20foi%20d

1 JUN 16
06:01:00  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1776913-delacao-de-socio-da-oas-trava-apos-ele-
inocentar-lula.shtml
17:48:56 Paulo  http://www.marceloauler.com.br/enfim-a-contadora-e-informante-infiltrada-da-lava-jato-foi-
ouvida-oficialmente/#more-4101
17:49:04  Meire ouvida por Osório??? Que p... é essa??
17:52:18 Welter Prr  CF. Teu colega ...
18:42:35 Athayde  Pessoal, msg do Leonel. Temos algo já em relação a essa empresa?
18:42:35  Caro Recebemos informe do Espei02 Belém sobre uma empresa em nome de laranjas Belém
bionergia Brasil SA Foi constituída por R$40 mil e depois de dois anos adquirida pela Petrobrás biocombustível SA e mais uma
empresa holandesa GALP por R$ 117 milhões Vcs tem algo?
18:47:51 Paulo  Nunca ouvi
21:09:32  http://paranaportal.uol.com.br/operacao-lava-jato/por-delacao-moro-suspende-processo-contra-
odebrecht/
21:10:03  E o grupo da PF pessoal? Que saia justa. Vcs conversaram hj sobre isso?
22:38:05 Isabel Grobba  Paulo, adivinha qual foi a frase do Moro na Globonews? Bingo!
22:42:50 Laura Tessler  
22:55:50 Deltan  👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
22:56:07  Shou time!!!!
22:56:52 Orlando SP  Blz. Para receber prêmio todos comparecem!!!
22:57:45  Relação com PF. Tem de colocar na conta da Pgr!!!
23:09:10 Deltan  Tem que conversar separado c Igor e Erika
23:09:58  Qual foi? Fiquei curioso
23:23:21 Welter Prr  Conversamos entre nós e o CF mandou uma mensagem ao Igor. Vamos nos reunir com ele à tarde
23:36:10 Deltan  👍👍👍
23:49:51  Rumores de operação de BSB amanhã
23:51:19 Roberson MPF  Ueeepa, coisa boa

2 JUN 16
06:40:08  http://m.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/06/1777257-novo-ministro-da-
transparencia-quer-acordos-de-leniencia-com-empresas-envolvidas-na-lava-jato.shtml?mobile
06:49:47  Welter. Você vai agora pela manhã? Se não for, me avise. Se quiser, passo na FT te pegar. Ou onde
você estiver. Se não, a reunião será às 11:00 com o Moro.
06:51:15  O encontro com o Igor será às 13:30.
07:05:18 Athayde  http://m.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/06/1777257-novo-ministro-da-
transparencia-quer-acordos-de-leniencia-com-empresas-envolvidas-na-lava-jato.shtml
08:07:27 Andrey B Mendonça 👏👏👏👏👏 que chiquetura!! Parabéns meus amigos! Como diz um amigo, me trincam de
orgulho
08:08:48  Hj tem editorial bem critico da folha à Erika e ao Mauricio. Sobre a suposta censura deles ao
Auler. Acho q indiretamente deve ter algum componente político pelo fato da escolha dela pela carreira
08:09:31  http://m.folha.uol.com.br/opiniao/2016/06/1777314-operacao-censura.shtml?mobile
08:12:53 Isabel Grobba  Dirigindo-se ao AGU Fabio Medina Osório, disse que acreditava que o novo governo não iria
interferir na Lava Jato.
08:13:43 Andrey B Mendonça http://m.folha.uol.com.br/opiniao/2016/06/1777297-a-lava-jato-nao-pode-parar.shtml?mobile
08:14:27 Isabel Grobba  Eu vou, Carlos!
08:14:54 Athayde  Isabel, que q te pegue na ft?
08:14:57  Quer
08:16:32 Isabel Grobba  Vou direto aqui do Hotel. É agora às 8:30 mesmo, não?
08:17:08 Athayde  É. Posso te pegar ai?
08:17:22 Isabel Grobba  Oba!
08:17:31  Estou pronta!
08:17:36 Athayde  Ibis
08:17:40  ?
08:17:56 Isabel Grobba  Sim, da Comendador Araujo
08:19:36 Athayde  20 min pelo google
08:31:54 Isabel Grobba  Athayde, é na Comendador Araújo 730.
08:32:15 Athayde  👍
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08:33:22  5 min
08:34:24 Isabel Grobba  Ok
08:38:42 Athayde  To aqui
08:40:46 Isabel Grobba  Onde?
08:41:10  Eu tô na porta
08:41:34  Está no Ibis certo?
08:44:27 Diogo  Vitor Laus pediu vista na apelação do Cervero
08:44:32  Taum sabendo?
08:46:41 Welter Prr  Vou drscobrir
09:03:53  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1777325-mulher-de-cunha-diz-que-ele-autorizou-
gastos-de-luxo-de-conta-no-exterior.shtml
09:16:23  Conversa com i Mauricio, que fez a sessao:
09:16:26  Fala Welter! Todo mundo ficou assustado. Ele disse que quer entender melhor a delação premiada,
inclusive do ponto de vista constitucional. Insinuou que ela não poderia tirar do Judiciário a possibilidade de analisar a higidez
do processo.
09:16:51  Acho que ao fim e ao cabo ele vai acompanhar o relator, mas deu um susto.
09:17:07  Noticia boa foi a de que o Gebran, acompanhado pelo Leandro, considerou concurso material nas
duas corrupções do Cervero. Pena do Fernando Baiano foi a 26 anos.
09:17:36 Jerusa  😳😳😳
09:27:29 Welter Prr  Ainda da conversa
09:27:33  Sabes se o Vitor traz a vista semana que vem?
09:27:48  Não disse nada. Mais provável que não traga. Pelo tanto que ele falou que vai ter de analisar, vai
pelo menos um mês pra pautar.
09:32:09 Laura Tessler  Muito bom!!!!
09:34:17 Roberson MPF  Excelente!!!!
09:35:14 Julio Noronha  Top!
10:12:36 Diogo  Foi aquela advogada Q ontem Q vazou
10:12:37  Mt estranho
10:28:59 Laura Tessler  CF, vc poderia conversar com o Moro sobre a decisão de suspender o processo com base na
assinatura do termo de confidencialidade? Desse jeito, todos vão querer o mesmo benefício...e com isso fica difícil sustentar a
manutenção das prisões durante a avaliação da proposta do acordo
10:29:21 Jerusa  verdade.
10:29:58  CF e Welter, por favor, falar com Moro tb sobre o caso novo envolvendo a da Mosack que está no
STF
10:30:17 Laura Tessler  Especificamente no caso do MO, imagino que a defesa pedirá a suspensão das demais ações e
depois a liberdade dele
10:30:58 Jerusa  Cf e Welter (corrigindo), falar com moro tb sobre o caso novo eproc pela PF, que envolve a Mosack,
já que esse caso subiu para o STF (foi enviado pelo Moro, embora não tenha havido determinação do STF nesse sentido).
10:31:22 Laura Tessler  E mais: Miller me falou que assinaram acordo de confidencialidade com o casal Santana:
certamente vão pedir o mesmo benefício e depois pedir a liberdade
11:00:42 Welter Prr  Orlando Ja falamos com o Moro
11:58:19 Januario Paludo  302241.pdf
12:00:40  Vamos ter que organizar isso, inclusive da parte que cabe ao MPF. Depois da decisão da 5ª CCR no
caso do SAFRA, temos que ver. Sugestões?
12:06:44 Paulo  Zaf
12:50:21 Diogo  Olhem onde estou queridos
12:50:21  
12:50:21  De volta a origem
12:50:21  
12:51:47  
13:10:38 Paulo  👏👏👏
13:10:48  dizem que o shawarma daí é muito bom...
14:00:41  pessoal, podemos confirmar para a imprensa a informação de que o depoimento da Cláudia Cruz
foi aqui (e não na Justiça ou em Brasília)? Eu acho positivo e não vejo muito problema, salvo que colocarão mais pressão p a
denúncia sair logo
14:13:00 Welter Prr  Esse pic nao é sigiloso? Talvez divulgar i fato, não o conteudo
14:13:58 Deltan  Por que não estávamos juntos e não assinamos o termo?
14:18:33 Laura Tessler  Ele mandou a minuta pra gente. Assinamos em locais separados só por praticidade. Semana que
vem ele vira aqui para reunião com o casal
14:44:12 Paulo  302393.pdf
14:45:04  parabéns Castore!!
16:13:01  Teori levantou o sigilo da delação do Cerveró
16:13:01  Imagem de Carlos Fontes 
16:38:10  TELEFONES FUNCIONAIS DA PRPR: eu, Athayde, Laura, Jerusa, Julio: a Paula já pediu telefones
funcionais para todos nós e vai ser deferido. A SG só perguntou se vamos devolver os da origem. Eu respondi que sim,
obviamente. Alguém discorda?
17:20:18 Jerusa  eu queria só o chip para usar no ipad. pode ser?
17:22:07 Paulo  poderiam quem quiser diferente entrar em contato diretamente com o gabinete da procuradora-
chefe?
17:22:15  urgente pq o pedido já foi feito
17:23:46 Julio Noronha  Por mim, ok!
17:24:19 Jerusa  ok
20:45:30 Paulo  "Dr. Vladimir, sobre o que conversamos, transcrevo o trecho do que disse a pessoa (com vários
depoimentos, segundo ela, na Lava-Jato) e que, penso, merece ser averiguado. Eis: “Sra. Meire Bonfim da Silva Poza,
brasileira, casada, contadora, rg nº 18412045-7-SPSP, cpf nº 112.934.478-97, residente e domiciliada na cidade de São Paulo –
Capital, podendo ser contatada por intermédio de seu advogado, aqui presente, Dr. Humberto Barrionuevo Fabretti, cito na
Alam. Campinas, nº 433, Cj nº 82 – Jardim Paulista – São Paulo (www.fabrettiadvogados.com.br)” “Que Youssef emprestou dois
milhões de dólares para Antônio Vieira, executivo do Banco Carregosa, de origem portuguesa, que desse valor ainda resta para
Youssef receber 1,5 milhão de dólares; Que mesmo a depoente tendo alertado a polícia federal tais valores não foram objeto de
busca para recuperação, estando a esperar Youssef após a sua soltura;” Atenciosamente,"
20:45:35  mensagem do Osório para o Vlad
20:45:51  parece que ele está picotando o depoimento e encaminhando para o maior número de pessoas
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20:46:35 Athayde  Fdp
20:47:37 Paulo  Release de amanhã da 3a CCR sobre preço da gasolina na Petro. Colega possivelmente pedirá que
mandemos elementos. Nós temos situação semelhante trazida pela Trench com o preço do asfalto, demonstrando que foi por
ordem da Presidenta e não seguiu as regras internas.
20:47:44  302545.odt
20:48:19 Athayde  Tem algumas coisas nos emails do Mantega sobre preco da gasolina
20:49:18 Roberson MPF  O colega que trabalhou nesse caso, André, é amigo meu. Qq coisa falo com ele
20:50:58 Laura Tessler  Dano moral vai ser alto!!!
21:15:25 Athayde  Tem q tomar uma porrada da corregedoria
22:22:06 Orlando SP  Ela talvez esteja provocando a colaboração, dizendo q colaborou com diversos órgãos, para obter
eventual benefício
22:49:37 Deltan  Ótimo!! Boa Laura!! Estava preocupado. Não podemos retroceder na atuação conjunta se não
retornamos à situação do fim do ano passado...
22:59:40 Paulo  Segunda não esqueçam de assinar o SM e pegar os anexos! Inclusive filharada

3 JUN 16
06:23:23  http://m.opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,o-mau-comeco-do-ministro,10000054968
07:32:13  Orlando. Lembre-se de resolver o procedimento com o corregedor.
07:41:04  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/lava-jato-mira-nos-100-maiores-da-lei-
rouanet/
07:41:44  Alguém sabe qual o fundamento desta requisição do Mauat?
07:45:44 Welter Prr  "Fi-lo porque qui-lo"?
07:51:38 Orlando SP  Okay
07:55:03  http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2016/06/dilma-sabia-tudo-sobre-
pasadena-afirma-cervero-em-delacao-premiada.html
07:55:22  Pasadena está resolvida.
08:04:18 Athayde  http://m.oantagonista.com/posts/o-teleprompter-roubado
08:05:21  http://m.oantagonista.com/posts/propina-com-laque
08:32:05 Jerusa  Falei com Bla e nao chegou nada do osorio no cnmp. Ficou de avisar quando acontecer.
08:32:11  *Blal
09:18:11 Paulo  http://blogs.oglobo.globo.com/merval-pereira/post/na-conta-da-petrobras.html
09:18:18  santanas já vazando
09:36:04 Deltan  Tem reunião hj?
09:36:33  Ok
09:51:16 Paulo  era uma boa... que tal 16h?
09:54:51 Deltan  Eu posso
09:54:59  Viram do filho do FHC?
09:55:01  http://pgr.clipclipping.com.br/impresso/ler/noticia/6092614/cliente/19
09:56:20  Creio que vale apurar com o argumento de que pode ter recebido benefícios mais recentemente,
inclusive com outros contratos ... Dará mais argumentos pela imparcialidade... Esses termos já chegaram, Paulo? Esse já tem
grupo?
10:00:38 Paulo  Chegaram vários do Cervero, mas não sei se esse especificamente desceu
10:00:59  Nos temos de qq forma todos os depoimentos na pasta
10:24:20 Deltan  Algum grupo se voluntaria? Eu acho o caso bacanissimo, pelo valor histórico. E recebendo naquela
época pode ter lavagem mais recente pela conversão de ativos ou outro método como compra subfaturada de imóvel o que é
mto comum.... Seria algo para analisar
10:26:33 Paulo  Deixa ver antes se desceu. Pode ter sido mandado p outro lugar, como os que foram p o rio (e isso
é um dos temas q eu quero tratar na reunião)
11:06:56  http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/06/03/deputado-do-conselho-de-etica-
pagou-r-92-mil-a-empresa-ligada-a-filha-de-cunha.htm
11:07:52  Castor. Esse fato já era do nosso conhecimento? Ele tem alguma relevância?
11:09:52 Diogo  pra denúncia nao pq ela se restringe aos gastos do cartão de crédito com dinheiro da conta secreta
do exterior.
11:10:03  contudo, é fato relevante para continuidade das investigações
11:10:13  mormente se este serviço nao foi prestado
14:23:53 Deltan  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1777768-secretaria-de-temer-integrou-articulacao-
criminosa-diz-pgr.shtml?mobile
17:03:07  1. Divisao tarefas - referendada mas pode ser revista qdo da reunião sobre rumos 2. Reunião com
calma de rumos dia 23, 9h 3. Novas fases A. Novo CENPES - da para cumprir prox semana a depender de decisão. CF vera isso.
B. Denuncia Genu prazo mais 20 dias C. QG - degravacao - aguardando. Está para entregar. D. Sargent, Subsea 7, seal tite,
trafigura, GM Marine, Maersk e Vacareza (Paulo e Tata) - 30 dias para protocolar E. Pasadena (Laura) - em estudo para ver se
chegou material de contas Baiano Liechtenstein E2. - Isabel olhando Petros F. BR (Paulo e Tata) G. FGTS (não logo - Jerusa) H.
Fanton e Banco Panamenho do tio - esperar descer triplo X - CF falará c Erika para ver essa questão I. Crachá 2 - trabalhando J.
Marketing - PF está trabalhando K. AIA Gim Argelo - fazendo já L. Ação anticorrupção contra Engevix M. Isabel olhará a
primeira ação das sondas para ver quando consegue oferecer, e incluirá Cunha N. Welter - denúncia Meire 4. Reuniões PF-ok e
JF-ok 5. Prioridade denúncia Claudia 6. Osorio - aguardar. Orlando ligará para Adonis. 7. Depoimentos Cervero que foram para o
Rio e agora filho FHC - deixar lá em pp. Deltan Vera c ESPEI filho FHC
17:52:53 Paulo  divisão de tarefas atualizada na pasta: L:\CRIME\Deltan\FT-procuradores\COORDENACAO\Divisao
de tarefas
17:57:32  lá tem uma versão sem as novas frentes, que estou passando p toda a assessoria
18:10:15  Pelo que entendi da mensagem do moro, ele tornou sem efeito a requisição do Mauat.
18:22:06 Welter Prr  Da lei Rounet?
18:22:15  Rouanet?
18:43:06 Paulo  quem tem pendências com Bsb, por favor me encaminhe a relação inbox p eu atualizar a nossa
lista de demandas semana que vem
18:43:23  Eles deram abertura para a gente minutar a petição de desmembramento do Pedro Correa por aqui
19:24:38 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2016/06/03/internas_polbraeco,534870/moro-barra-ofensiva-da-pf-
sobre-os-100-maiores-da-lei-rouanet.shtml
19:45:03 Athayde  
19:50:00 Orlando SP  Realmente, light
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21:42:18 Deltan  Caros, há uma programação de que sub vai represetnar a lava jato no STJ até dezembro. O
problema está em dezembro... será a Aurea
21:42:28  303188.odt
21:42:35  bom termos essa pauta do subs do stj
21:59:01  Mestre, tudo bem? Vc acha que consegue me ajudar com isso? Abração! http://istoe.com.br/o-
acerto-de-r-12-milhoes/ O acerto de R$ 12 milhões Em acordo de delação, Marcelo Odebrecht revela que a presidente Dilma
cobrou pessoalmente doação de campanha para pagar via caixa dois o marqueteiro João Santana e o PMDB em 2014
22:05:34  Recebido do Vladimir Neto.
22:05:48  Disse que não há nada disso.
22:06:33  Mas aqui sinto cheiro do Mauat, que se tornou amiguinho do MO.
23:00:04 Deltan  

4 JUN 16
07:39:57 Isabel Grobba  Alguém vai hoje ou amanhã na FT? Eu precisava que fosse ligado o computador que eu uso para
fazer acesso remoto.
08:29:53  "Queda a jato Há ministros caindo por causa da Lava-Jato. Mas tem um que deverá cair nas
próximas horas por causa de um jato. Isto mesmo: um jato. Trata-se de Fábio Osório, advogado-geral da União, que provocou
um fuzuê ao tentar embarcar esta semana para Curitiba, na Base Aérea. Negado o pedido, Osório deu uma carteirada nos
oficiais da Aeronáutica, dizendo ter status de ministro de Estado. A confusão chegou ao gabinete do presidente. Para complicar
ainda mais a situação de Osório, Temer descobriu que Toffoli só revogou a sua decisão de demitir o presidente da EBC nomeado
por Dilma porque o advogado-geral da União, que deveria fazer a defesa do governo, estava nessa fatídica viagem a Curitiba.
Agora, até o padrinho do advogado, o ministro Eliseu Padilha, está pedindo sua cabeça ao presidente."
08:37:58 Jerusa  😂😂😂😂
08:47:50  http://m.oantagonista.com/posts/13-governadores-e-36-senadores
08:48:18  A informação é bem precisa
08:50:24 Welter Prr  Alguém está de sacanagem. A questão do vazamento vai ter que ser preliminar na reunião de
segunda
11:50:19 Paulo  http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/congresso/mpf-pede-medidas-duras-contra-renan-juca-
sarney-e-cunha/
11:55:34 Athayde  A regra hj sao os vazamentos...
12:05:44 Deltan  http://m.gaucha.com.br/noticia-aberta/ministro-da-agu-nega-saida-e-diz-que-sofre-retaliacoes-
no-governo-168328.html
12:43:58  http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/mpf-alerta-projetos-de-lei-sao-a-nova-estrategia-
para-abafar-a-lava-jato-aqiei02udtdk1rqjjpr3souvw
14:15:19 Welter Prr  303600.mp4
14:39:37  O Globo: Temer decide demitir chefe da Advocacia-Geral da União http://glo.bo/1TOW9PJ
14:40:07  Ministerio de breves
14:40:29 Jerusa  😳
14:40:39  Teu amigao, Welter! Hehehe
14:41:02 Welter Prr  Bah
14:41:25  Amigao e tanto
14:43:03  Ele se mostrou rápido demais
14:49:00 Deltan  Onde isso?
14:49:10  👍👍👍👏👏👏
14:52:03 Welter Prr  Na AGU
16:31:25 Deltan  Caracaxá
20:54:51  http://m.oantagonista.com/posts/a-verdadeira-briga-do-agu
20:55:28  Dizendo que Fabio veio a CWB falar com a FT-LJ... Houve algo relacionado a ele ou com a AGU
nessa semana?
20:57:03  O julgamento da apelação da OAS não era para ter sido na última quarta!
20:57:04  ?
20:58:46  Próxima
21:05:05 Roberson MPF  Ele estava na cerimônia do prêmio da Ajufe e conversou conosco
21:06:16 Jerusa  Comigo não!!!
22:20:11 Roberson MPF  Kkkkk É vero! A Je ficou só fuzilando ele com os olhos. Acho, inclusive, que foi o princípio da queda
😂😂
22:28:32 Deltan  http://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/aumento-do-judiciario-contraria-novo-
lider/

5 JUN 16
08:54:32 Jerusa  http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2016/06/05/moro-proferiu-105-condenacoes-stf-
nenhuma/
09:58:49 Athayde  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1778355-medo-de-grampos-leva-politicos-a-esconder-
celulares-e-tirar-ternos.shtml
10:08:26 Laura Tessler  http://m.economia.estadao.com.br/noticias/geral,arrastada-pela-lava-jato-odebrecht-demite-50-
mil-e-ve-divida-ir-a-r-110-bi,10000055278
11:56:05 Deltan  Um dos assuntos mais comentados do tt
11:56:07  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1778352-para-pf-gravacao-mostra-lider-tucano-sergio-
guerra-sabotando-cpi.shtml
14:27:12  Curitiba promete dias curitibanos
14:27:17  
14:28:02  Aeroporto fechado agora
14:28:18  Quem aposta que amanhã vamos e não vamos a BSB? rs
14:47:02  Pessoal da Brigada está preocupado com a notícia de que a série da PF dirá que "a PF que
investiga". A nota fala do juiz é da PF, ignorando MP:
14:47:12  
15:08:34  Perguntei ao Vladimir Neto
15:33:36 Orlando SP  Eu perguntei, acho, para Vladimir e para as meninas q estiveram aqui. Não lembro se ele ou uma
das meninas me respondeu q estava meio balanceado em termos de enfoque. Não sei, porém, se vão falar de tb investigamos.
Mas naquele almoço falamos q teve um período em q a pf ficou parada e nós investigamos. Se isto está no livro de Vladimir,
certamente vai aparecer na série
15:34:07  De qq forma, manda o pessoal assistir e depois reclamar
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15:34:49  Como é série inacabada, isto pode ser corrigido nas filmagens futuras
16:03:45 Paulo  
16:04:00  Elio Gaspari sobre pf X auler
20:28:07 Julio Noronha  Falando de "mídia independente":
20:28:16  
20:28:17  
20:28:18  
20:28:18  
20:30:29 Laura Tessler  aposto que é só coincidência!!! 😂😂😂
21:11:07 Deltan  Que absurdo!! Isso valeria ACPs em outros locais...

6 JUN 16
00:49:28 Diogo  Luis nassif 🙊🙊🙊
00:50:13  Ia ser engraçado pq este cara batia na lava jato.. Mas como a lava jato começou a pegar o pmdb
ele ia ter Q apoia lá
06:46:27  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1778556-preferida-para-chefiar-pf-delegada-e-elogiada-
por-atuacao-na-lava-jato.shtml
07:07:00 Deltan  Que tal a FTLJ fazer uma moção de apoio a ela como capacitada etc para ser DG, sem mencionar
lista triplice?
07:20:31 Orlando SP  Aí dá para fazer, inclusive podendo expressamente falar q independentemente de lista, a Erika é
um nome excelente pará tal cargo.
08:17:31  De outro lado, deve haver uma dúzia aguardando para ser o escolhido, q ficarão bem contrariados.
Temer não cometerá este erro primário de colocar alguém desvinculado do MJ e dele próprio na PF. Ele não é amador
10:52:46  Creio que cada um no seu quadrado. Gosto da Érika, mas me sinto entrando em discussão de uma
questão que vai além da simples simpatia. Pode ser um passo maior que a perna por parte dela. Além disso é um assunto de
outra corporação.
10:52:52  http://mobile.nytimes.com/2016/06/06/opinion/brazils-gold-medal-for-corruption.html?
referer=https://www.google.com.br/
11:41:26 Paulo  304396.odt
11:41:46  Segue petição de desmembramento do acordo do Cerveró - deixo p o grupo responsável analisar
11:42:39  Mas vejo que, sobre o filho do FHC, é um termo que ficou no STF por conta do Delcídio e teria
vindo para cá por cópia. É o mesmo termo que trata da GE, lembrando que a GE protocolou petição querendo colaborar e está
fazendo investigação interna
12:04:38 Deltan  se veio pra cá, é nosso
12:04:40  se veio pra cá com cópia, é nosso
12:04:46  se pensaram em mandar pra cá, é nosso tb
12:33:50  Robinho, Welter, Julio e Laura, a cooperação com Panamá no caso Ode tá sob sigilo... mas é pra
ingles ver pq a Ode já soube via Panamá. Quero expor o Panamá. Que tal levantarmos o sigilo?
12:34:05  política do name and shame
12:40:40 Laura Tessler  Da construtora del Sur?
12:42:25  Se for, acredito que não tenha problema...todo mundo já sabe que pedimos (me perguntaram lá
em Lima, em novembro do ano passado sobre essa coopin aliás)e duvido que venha resposta
14:06:58 Jerusa  CF, lembra de falar com a Erika sobre o caso Fanton?
14:07:03  ☺ 
14:07:26  OK.
14:07:49  Robinho e Júlio. O Tacla Duran está vindo com novo advogado.
14:09:12 Jerusa  Valeu!
14:11:23 Deltan  Isso
14:11:54  Então vou pedir em pp
14:52:47 Jerusa  Parabéns Januário!!! Volta logo!
14:55:30 Paulo  Parabéns Januario queridíssimo!!!
14:55:38  Obrigado pelo brigadeiro!
14:58:33  Jerusa. Resposta da Érika:
14:58:38  Érika DPF, [06.06.16 14:52] olha só , o despacho do moro foi dado no eproc das buscas do LlLS, ali
ele manda subir aquele procedimento e processos conexos. Dai vem o ofício da vara mandando todos os autos q envolvem o
LILS e os autos do IPL da Mossack, mas não mandaram nenhum dos outros procedimentos conexos (buscas e quebras diversas)
Érika DPF, [06.06.16 14:52] Realmente o despacho dele é de 23.03 Érika DPF, [06.06.16 14:52] E o IPL do FBP foi instaurado
em 04.04 Érika DPF, [06.06.16 14:53] contudo, esse IPL teve por autos originários o eproc dos sigilos telefônicos e telemáticos
, que não subiu Érika DPF, [06.06.16 14:53] Desse eproc que não subiu é q foram tirados os elementos para instaurar o IPL do
FPB
14:59:19  É aniversário do Januário?
14:59:43 Jerusa  Sim
15:01:23 Roberson MPF  Parabéns Januário!! Que Deus te abençoe demais da conta e nos alegre com a sua presença aqui
de volta
15:03:22 Andrey B Mendonça Parabéns Januário querido!!!!!! Tome um bom vinho pq vc merece! Muita luz, paz e harmonia!!!!
15:05:31 Jerusa  Meio migué essa resposta, pois as quebras sao decorrentes do inquérito, mas enfim ...
15:09:11  Parabéns Januário!
15:11:02 Athayde  Parabéns, Januário. Felicidades para vc amigo
15:11:37  e valeu pelos doces... hehe
15:13:09 Julio Noronha  Parabéns, Januário! Tudo de bom! Muita saúde e realizações!
15:13:09 Jerusa  Athayde! E a dieta!? 😁🙈😳
15:13:38 Athayde  nuticionista, dia 10.... mas eu agradeci, nao comi... hehe
15:19:17 Deltan  👏👏👏👏👏👏👏 parabéns January!!
15:19:33  Guardem brigadeiro pra mim seus gordos
15:21:09 Welter Prr  Felicidades caro Amigo! Paz e saúde!
15:22:42 Paulo  http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/economia/pioneira-da-lava-jato-toyo-setal-ve-lucro-
subir-em-2015/
15:32:37  Kelli Kadanus e Katna Baran [05/06/2016] [22h27] 0 0 0 COMENTE! [0] A Polícia Federal (PF)
finalizou as investigações sobre o vazamento de informações da operação Lava Jato por “dissidentes da PF”. A delegada Tânia
Fogaça, responsável pelo procedimento, pediu o indiciamento de um delegado, dois agentes e dois advogados. O inquérito foi
instaurado para apurar os crimes de corrupção, violação de sigilo funcional, denunciação caluniosa e associação criminosa. No
início de maio, a delegada pediu os indiciamentos, mas o Ministério Público Federal (MPF) pediu mais diligências. A Justiça
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Federal deu o prazo de 30 dias para que a PF conclua as diligências e levantou o sigilo do caso. O caso não está sendo
conduzido pelo juiz federal Sergio Moro ( foto), que se declarou suspeito para conduzir o procedimento. Quem é o responsável
pelo inquérito na Justiça Federal é Marcos Josegrei da Silva, da 14ª Vara. Moro alegou “situação de desconforto pessoal” para
julgar o caso por causa dos envolvidos.
15:32:53  Januario, isso mesmo? Quem seria o delegado indiciado?
15:35:16 Januario Paludo  Oi pessoal. Muito obrigado. Estou com saudades de todos.
15:36:17  Pg. O Dpf e o paulo Renato. O ipl e o 737/2015 que está com o sigilo zero e o Welter está
acompanhando agora. Abs
15:39:13 Welter Prr  atualmente eu e o Brasil estamos acompanhando.
16:33:18 Deltan  Já disse, mas vou repetir pela dor de cabeça que ainda está dando não termos ido à última reunião
de acordo do Sergio Machado: ninguém perca por favor nenhuma reunião de acordo com a PGR. O acordo foi feito com os
nomes dos presentes, sem os nossos e ficará sem nossa assinatura. Para adequar, faremos concordância por ofício, em
separado. Para os futuros, vale o protocolo de assinatura conjunta.
16:43:51 Athayde  Deltan, a responsabilidade de ir era minha. Nao tive como ir na ultima reuniao do SM pq a
assinatura foi no mesmo dia da apresentação da denuncia do Gim.
16:52:29 Orlando SP  304687.pdf
16:53:00  Oha aí o Mauat dando trabalho
16:54:31 Deltan  I know. É algo compreensível e é uma experiência para aprendermos. Meu ponto, para o futuro, é:
no futuro, caso alguém não possa ir, peça a outro para ir. Se o responsável não conseguir, fale comigo pq temos que ir por meio
de alguém. Uma das principais questões colocadas por todos fim de ano foi relacionamento com PGR por causa dos acordos e
atritos em gde parte em razão dos acordos.
16:58:55  Vai tomar outro toco
16:59:06  CF inclui na sua reunião
16:59:12  Como foi a reunião de hoje na JF?
17:01:50 Paulo  pessoal, quais reuniões ocorrerão essa semana em Cwb? OAS e Santana serão aqui? não estão
marcadas na agenda
17:01:52  Não houve. Vou tentar na sexta.
17:01:58 Paulo  temos que ver as salas pois teremos banco mundial quinta o dia inteiro
17:40:16 Orlando SP  Parabéns Januario! Docinhos deliciosos!!! Abcs
18:02:44 Laura Tessler  Santana será aqui, mas no presídio. Estava esperando o Miller confirmar pra marcar na agenda
19:47:24 Isabel Grobba  Parabéns, Januário! Uma alegria para mim te conhecer! 🎉🎉🎉
21:33:31 Januario Paludo  Obrigado. Vc é 10. Bjs

7 JUN 16
00:00:12 Roberson MPF  http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,governo-nao-vai-mudar-diretor-da-pf-diz-ministro-da-
justica,10000055639
00:01:21  Manobra para não entrar no vespeiro da tríplice
06:54:10  Precisamos resolver logo a Nelma. Se deixarmos, o Moro vai decidir, e eu não sei qual vai ser a
decisão dele. Deltan, libere o acordo aí em Brasília.
07:54:47 Laura Tessler  http://m.oglobo.globo.com/brasil/janot-pede-prisao-de-renan-sarney-juca-por-tentarem-barrar-
lava-jato-19454829
08:45:27  Eu acho que se ele pediu, cometeu um erro.
08:48:00  Deltan. Por favor resolva o problema da Nelma aí em Brasília. O Vladimir tomou conhecimento da
petição da PF e está enchendo o saco. Tenho receio que Brasília queira desafiar a PF daqui com essa questão, obrigando-nos a
uma guerra fratricida.
08:57:23 Paulo  dps eu explico p vcs... mas isso vazar no dia do julgamento do conselho de ética, hmmm...
08:57:47  eu mandei a petição no grupo da nelma
08:59:33  Imagino que eles distribuíram entre eles e detonaram a PF.
08:59:44  O problema é sair disso sem grandes problemas.
09:24:34 Deltan  Não estou a par: fizemos acordo nosso? O que está pendente em BSB? Welter sabe? Quem está
cuidando disso em BSB?
09:25:34  Vou ver lá no grupo da Nelma
09:33:35  Existe acordo alinhavado com a Iara. Com a Nelma pende que Brasília analise a menção ao
Henrique Alves. Vamos caminhar no acordo nos termos do Januário. O melhor é que Brasília não considere relevante a menção
ao Eduardo Alves e libere o acordo aqui.
09:33:52 Andrey B Mendonça É isso q aconteceu... Pessoal de bsb vai bater de frente, pelo tom das mensagens...
09:39:35 Deltan  Ich... Vou conversar hj lá então
09:39:44 Paulo  Vcs tem q decidir aqui, pq pela conversa com Orlando seria o contrário. Seria mandar p bsb p tirar
o problema da gente
09:41:05 Deltan  Moro diz que PF não deve fazer mas isso pode ter limite pq ele acha que a melhor solução é
fazermos o acordo
09:41:58  O problema é resolvermos entre nós. Brasília não queira nos usar para resolver problemas deles.
09:42:54  Sim. É não sei se vai bastar para segurar o Moro uma negativa do PGR.
09:43:04 Roberson MPF  Uma outra solução poderia ser peticionarmos que o acordo implica agente com prerrogativa de
foro, mandar para Teori, Janot despacha com teori no mérito e na questão da legitimidade e põe um ponto final na questão em
esfera nacional
09:43:17 Orlando SP  O de Iara resolvo hj, independente do acordo de Nelma. Disse para CF que, embora o acordo de
Iara só valha em razão de Nelma, viu fazer de qq forma, pois foi o acordado
09:44:02  Com Januario.
09:44:17  Tb já me comprometi combo Adv.
09:44:18  Fazemos o acordo com a Iara então.
09:44:28 Orlando SP  👍
09:44:48  Melhor o Orlando entrar em contato com o advogado da Iara e acelerar o processo.
09:45:36 Orlando SP  Já entrei. Converso com ele toda semana
09:45:43  A última vez foi ontem
09:52:24  OK. Assine então. Isso seguraria definitivamente o Moro.
10:41:36 Deltan  COAF: padre do gim argelo fez aporte em previdência privada. Moacir adquiriu um modesto plano
de previdência privada no valor de 1,2 milhão... SEI 27174 e RIF 21523. Paulo ou Tatá, dao uma olhada? Se precisarem falar,
liguem pro COAF e falam com Vinicius ou Michele? Se for pedido bloqueio, eles pedem encarecidamente que sejam informados
(creio que a info pode ser posterior ao bloqueio, deve ser um controle de efetividade de atuação deles mesmo)
11:04:43 Isabel Grobba  Acabei de mandar para Orlando email da Receita da Auditora Cecília - Supervisão Nacional da Lava
Jato - com a referência a nove empresas em Hong Kong abertas em nome de Nelma e de interpostas pessoas (mãe e
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empregada da mãe). Não sei se isso já era de conhecimento, mas não localizei nos anexos do acordo assinado pela PF
referências dela a isso.
11:21:43 Deltan  Orlando, preciso falar com Vc com urgência
11:22:20  Dúvida: é contraditório fazermos acordo da Iara e negarmos no mérito, via PGR/STF, acordo da
Nelma?
11:24:01 Diogo  acho q nao
11:24:05  cada um no seu quadrado
11:25:57 Deltan  Estamos encaminhando solução da Nelma de mandar pra Pgr e eles opinariam contra o conteúdo
do acrodo perante STF dizendo que não vale a pena.
11:26:16  Falei com CF. Orlando, se tiver algo a dizer... 3, 2, 1... rs
11:26:53 Paulo  Creio que foi isso que foi decidido por aqui... isso há uns 3 meses rs
11:26:59  Mas dps mudaram mtas vezes de posição
11:39:14 Januario Paludo  Não acho que no mérito o acordo da nelma seja ruim, pois segundo a pf abrevia muitos caminhos
para a investigação da rede de lavagem tipo "doleiros" e "outras agências" e também não retira nosso foco principal é nem cria
cisão entre nós e pf. A pf vai saber que fomos contra. Alguém de lá de Bsb vai fazer o favor de dizer isso a eles.
11:40:00  E se alguém tem que dizer, que seja direto.
11:57:41 Orlando SP  Chegando para o almoço. Arrumadinho?
11:58:06 Paulo  já espera no térreo, vamos encontrar o miron
11:58:24 Athayde  arrumadinho é na quarta, orlando.
12:01:52 Deltan  Jan, tira recursos humanos que podiam ser investidos em corrupção para doleiros... temos um
mundo de corrupção pra apurar... por que acha que não tira o foco? Pergunto pq em geral o pessoal tá dizendo que não
interessaria...
12:02:33  Caros, marquei reunião para receber JOSÉ UGAZ da TI na segunda-feira dia 27 de junho pela
manhã
12:05:54 Orlando SP  Onde?
12:07:42 Paulo  A caminho do sale pepe
12:08:37 Orlando SP  Ok. Reserve lugar para mim e Leticia
12:58:45  Encaminho com o russo a solução nema/Iara.
13:00:14 Deltan  Encaminhada?
13:06:12  Encaminhados
13:07:18  Estou no avião para Porto Alegre com Jacinto, dotti, e um bando de advogados, inclusive acho o
irmão do castor.
13:07:32 Januario Paludo  Só estou ponderando. Uma hora o rescaldo vai ter que ser feito, inclusive a nelma. Estou me fiando
na avaliação do pace e luciano. Nada, no entanto, impede que mais aguente seu feito o acordo. A decisão do pgr não é
vinculativa. Mas como o cf postou: "encaminhados" seja lá o que for. 
13:07:45  Todo mundo indo para o julgamento da OAS, creio.
13:07:54 Januario Paludo  Cf. Vc vem para poa e não avisa.
13:08:06  Ainda bem que não estou lá.
13:08:18  Estou indo para gramado, na verdade.
13:08:22  .. Rsrsrs...
13:09:20  A decisão do Teori encerra a questão, seja lá qual for. E os delegados acabaram dando um tiro no
pé com a petição de ontem.
13:09:36  Mas eu não confio no Teori.
13:19:00 Januario Paludo  Eu não vi a peticao. Abs
13:46:57 Jerusa  pessoal, sobre o caso do Fanton, precisamos decidir se vamos, ou não, nos manifestar!
13:48:16 Welter Prr  Jerusa No 737?
13:48:38  Qual a questao?
13:49:06 Jerusa  não, Welter, sobre o caso do banco FPB, do tio do delegado Fanton
13:49:21  autos 5026655-62
14:39:42  Por mim, adotamos o ponto de vista do russo a respeito do caso Fanton.
14:51:07 Deltan  Jerusa, dá uma contextualizada? Qual a questão e qual a posição do juiz?
14:53:23 Jerusa  Sobre a representação da PF com relação ao banco panamenho FPB, utilizando as provas obtidas
na BA do caso MOSACK, ja´que o Moro remeteu o IPL da MOSACK para o STF.
14:55:06 Welter Prr  http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/06/07/conselho-de-etica-adia-analise-de-
parecer-que-pede-cassacao-de-eduardo-cunha.htm
14:55:09 Jerusa  mas sobre a representação específica ele disse algo do tipo "ninguém irá perceber" (sic)
14:56:31 Diogo  isso é bom pra gente..
15:25:22 Deltan  
15:25:22  Saiu no Ancelmo Gois hj. E estão avaliando um editorial do Globo sobre o assunto.
15:25:36  Jerusa está correta.
15:50:49 Welter Prr  Pessoal. Pedido de vista na apelação do Cerveró deve vir dia 15 a julgamento
16:08:29 Orlando SP  Enquanto Vcs ficam aí de mimi com a ODE, Mauat hj estava ouvindo MO. Mais detalhes com Laura.
16:14:25 Laura Tessler  Mauat ouvindo MO e Luciano ouvindo o Genu....vão passar a perna na gente
16:18:21 Welter Prr  Tem q levar ele para o cmp
16:25:15 Roberson MPF  Caros, boas novas. Operação do Cenpes deferida hoje em massa! PP, PTs e CCs e MBAs
16:25:19  Vai ser bacana
16:25:28 Athayde  boa robitos...
16:25:29 Laura Tessler  show!!!
16:25:35  parabéns!
16:25:39 Athayde  Acabamos de ver aqui no Estadao....
16:25:49  rsrs mentira...
16:25:51 Paulo  legal! e a data com a pf, perspectiva de adiantar p semana q vem ou fica p a outra mesmo?
16:26:04 Roberson MPF  Temo combinando com Igor e Moscardi
16:26:14  Estamos combinando
16:31:12 Jerusa  Show!!
16:31:14 Diogo  pessoal, tem que assinar de novo a denuncia aqui
16:31:20  botei o nome da jerusa e isabel
16:31:46 Jerusa  Hehehe
16:36:20 Diogo  pronto
16:36:22  agora deu queridos
16:36:24  venham
16:36:49 Paulo  me avisa no final q eu assino aqui
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16:37:02 Welter Prr  Qual denuncia?
16:37:40 Laura Tessler  da Claudia
16:38:03 Welter Prr  Quero ver se concordo!!!
16:38:41  Ela nao foi ainda?
16:45:56 Deltan  Avisa qd tiver por favor
16:46:13  A denúncia não foi ainda?
16:47:43 Diogo  foi ontem
16:47:59  mas como o moro nao ia receber hj achei prudente corrigir alguns erros materiais
17:03:08 Welter Prr  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1779132-vazamento-de-pedido-de-prisao-e-brincadeira-
com-stf-diz-mendes.shtml
18:32:18  Vilardi pela Camargo sexta-feira às 10:00.
18:33:41 Paulo  cada um com seus problemas
19:02:55 Januario Paludo  Aquela carta do Emilio Odebrecht foi para o papa?
19:03:14  O que Mauat e Luciano estão fazendo à revelia?
19:27:37 Laura Tessler  Sinceramente, me senti desmoralizada vendo os dois tomando a frente da situação sem nem nos
comunicarem
19:29:11  Já imagino a fonte dos vazamentos do acordo da Ode...
20:30:32  Em relação ao Genu, a questão está resolvida.
21:11:29 Januario Paludo  Alguém perguntou o que estão fazendo no caso MO. Estão instruindo o ipl 2062 ou correndo na
frente com a colaboração?
21:20:46  Vou deixar o Welter, que é amigo do Mauat, perguntar.
21:20:54 Laura Tessler  Kkkkk
21:21:57  Agora, falando sério, o pedido do Janot, se não tiver alguma coisa a mais do que já foi revelado,
vai ser o começo da derrocada da Lava-Jato.
21:29:49 Deltan  Não consigo ver assim. Explica melhor (desenha)
21:30:18  No caso MO, falamos hoje com os advogados. Está controlado
21:47:51  Soube que o pedido só se baseia no que foi já vazado. E que vão deixar o Janot de 'bunda de fora'.
A crítica está forte, seja pela ausência de substância do pedido, seja porque não teve a mesma atitude com o Lula, Mercadante,
etc.
21:48:29  Isso vai enfraquecer demais o PGR. E enfraquecimento dele reflete aqui.
21:48:59  O STF não vai deferir a medida.
21:52:26  Temos que nos descolar da PGR e insistir para que mandem o Lula.
21:59:22 Paulo  custo a acreditar que tenha pedido só com base nisso. seria quase um delírio
22:07:07 Isabel Grobba  E incompatível com o modo de agir até aqui...
22:19:59 Deltan  Não sei se os áudios são só esses (achei que tinha mais rs), mas não pediram só prisão... tem uma
série de cautelares menores subsidiárias... se derem alguma coisa (afastamento, BAs, p. ex.), já não fica tão ruim
externamente... acho difícil não darem algo
22:20:00 Roberson MPF  Há info que o pedido ocorreu há 3 semanas, antes dos vazamentos
22:20:13 Deltan  Teori foi consultar os outros... se foi consultar, é pq pensava em dar...
22:20:23  isso indica que vai tentar emplacar algo, ainda que menor
22:30:37  Ainda sobre PF: se MO estava em tratativas, serão abordadas. Mas srá que Mauat está colhendo
temos formais do MO? Se esta, poderia ter feito acordo e não ter nos falado? Acho mto difícil, mas justificaria a nova forçada de
barra no caso da Nelma e colocaria a prisão do MO em risco. Seria muito sem noção. Só não entendo como pode estar com sala
para ouvir o MO sem acordo... Só se convenceu MO a colaborar sem acordo...
22:31:16 Januario Paludo  Falei com Luciano pelo watssap. Ele disse quero mauat esta instruindo o ipl 2062. Porém é bom
ficar de olho.
22:31:27  Não senti segurança.
22:44:32 Deltan  Ele é eletrônico... Laura que cuida dele hj? Teria como dar uma olhada se juntou?
23:09:31 Paulo  https://twitter.com/jotainfo/status/740328403144986624
23:35:36 Laura Tessler  http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2016/06/cunha-volta-tentar-tirar-de-moro-
investigacao-sobre-mulher-e-filha.html

8 JUN 16
07:42:20  O vazamento foi do Gilmar, ao que parece. E com certeza o passo foi maior que a perna.
07:42:47 Orlando SP  Sem duvida de q foi de Gilmar
07:44:25  Além disso, o Senado entrou no modo autoproteção. Os discursos no Conselho de Ética da Câmara
eram muitos contra a ditadura da toga.
07:44:37 Orlando SP  Ele foi pessoalmente falar para temer
07:45:53  Lição para nós. Cuidado com a arrogância de acharmos que somos invencíveis.
08:00:01  http://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/forca-tarefa-cobra-de-teori-inqueritos-de-
lula/
10:10:48  http://m.oglobo.globo.com/brasil/partidos-se-unem-contra-prisoes-de-integrantes-da-cupula-do-
pmdb-19462247
10:29:37 Jerusa  http://paranaportal.uol.com.br/policial/japones-da-federal-e-preso-em-curitiba/
10:30:27 Laura Tessler  Hahahaha
10:53:24  Isso pode ser um presságio da mudança de ventos. Be careful!
11:44:15 Diogo  
11:47:20 Roberson MPF  TOOOOP Castorval!!!
11:49:33 Jerusa  🎊🎈🎉🎁🎊🎉🎈🎁
11:49:55 Welter Prr  Que loucura!
11:50:39 Laura Tessler  Show!!! Mega produção!!!!
11:52:46 Julio Noronha  👏👏👏👏👏
11:53:12 Laura Tessler  vamos almoçar? eu e Isabel precisaremos sair cedo
11:53:28 Jerusa  bistro?
11:53:36 Laura Tessler  pode ser!
11:56:30 Deltan  Topo
11:56:42  Já foram? Se não, estou subindo
11:57:08  Ah mulequi
11:57:29 Diogo  
11:57:31 Roberson MPF  Castor tá Athaydezando
11:57:50 Jerusa  Ainda nao descemos
11:57:51 Laura Tessler  agora a festa vai bombar!!! toda PF vai, com certeza!!!
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11:57:57 Diogo  vou ficar quieto
11:58:05  alguem muda o assunto la por favor
11:58:06 Deltan  Hahahaha
11:58:07 Jerusa  😂😂😂😂
11:58:09 Deltan  Da pra editar
11:58:17  Chama o Mauat
11:58:18 Laura Tessler  não dá pra mudar de assunto!!!
11:58:19 Deltan  Hahahahaha
11:58:32 Laura Tessler  como é que edita um convite pra festa???????
11:58:41 Deltan  Vou manter e insistir
11:59:08  Dizer para irmos todos
11:59:27 Roberson MPF  Gostei do perfiil agregador Castore
11:59:36 Deltan  Líder nato
11:59:43 Laura Tessler  kkkkkkkk
11:59:48 Julio Noronha  Kkkkkkkkkk
11:59:55 Roberson MPF  É só pedir para aumentar o tacho
12:00:27  Irei de irmãos metralhas.
12:00:41 Laura Tessler  só devem ir uns 50 da PF...coisa pouca!!!
12:03:46 Athayde  Pena q nao vou poder ir..😞😞
12:03:49 Diogo  prezados, convidei os servidores para balada depois do jantar
12:04:08  então, antes de novas "gafes" 🙈 importante vcs terem ciência disso
12:04:10 Welter Prr  Extensivo ao "pessoal" da carceragem? E os colaborados?
12:04:58  Colaboradores?
12:14:57 Diogo  td mundo
12:15:18  enfim.. agora é fingir que foi convidei de propósito
12:15:27  se for, irá um ou outro
12:21:02 Januario Paludo  .............
12:21:37  😂😂😂😂
12:41:02 Athayde  Kkkkkkkkkkkkk
12:42:40  A dica é alguem mandar uma msg bem grande pra sair da tela... Rsrs sua sorte é q nao tem q
mandar convite fisico dps
12:43:10 Diogo  Relaxa
12:43:15  Ng vai de lá
12:43:38 Athayde  Com certeza irao todos... Rsrs
12:43:44 Diogo  O máximo os caras vão pensar: " este cara acha Q eu nosso amigo.. Coitado "🙉
13:33:33 Deltan  
13:34:10 Laura Tessler  👏👏👏👏👏
13:34:47 Deltan  Colocaremos dois quadros ainda com homenagens em diplomas
13:41:02 Welter Prr  Pessoal Relator ja deu seu voto na OAS. Reconheceu concurso material e majorou as penas um
pouco
13:41:02  PRC majorou pena de acordo c apelo do MP. 7a 4m reclusão p cada delito
13:41:02  Reconhecido conc material
13:41:02  7a8m p cada delito
13:41:02  AY majorou pena. Reconhecido conc material
13:41:02  26a 10m reclusão p AY
13:41:02  J. Ald filho. 6a8m p cada delito. Reconheceu conc material. Total 13a e pico
13:41:02  26a e pico
13:41:02  Agenor. Reconhecido conc material. 26a7m
13:41:02  Mateus. Absolv
13:42:05  A pena do Adelmarik ficou em 26 anos?
13:42:17  adelmario?
13:42:49 Paulo  muito bom, mas a absolvição do matheus seria péssima... o cara ficou preso um tempão
13:43:23 Laura Tessler  Excelente!!!
13:52:59 Roberson MPF  Mais do bom! Animal!!!!!!!!!!!!!!
13:54:07  Houve divergência? Vai ser expedida a ordem de prisão?
13:55:00 Welter Prr  Não acabou
13:55:41 Deltan  Animal mesmo
13:55:51  não tem ordem de prisao prov pq cabem embargos e tal
13:58:42 Welter Prr  Comecando o revisor
13:59:45  Em outros casos após o encerramento do julgamento unânime mandaram prender, sem esperar
embargos
13:59:54  Vamos ver
13:59:54 Diogo  Mas eles não tão esperando embargos
14:00:05  Acabou aquela p*****
14:01:31 Deltan  opa
14:01:33  excelente
14:01:40  agora sim
14:02:09  A pena do José Aldemário ficou 26 e pouco pelo jeito tb, certo? Caracax, será uma porretada
14:03:26 Roberson MPF  Acataramo nosso fundamento mais importante da apelação: concurso material!
14:03:34  Aumento de pena aproximado de 1/3!!!!
14:03:42  Muuuuuuito bom
14:04:10 Deltan  Sensacional... foi concurso material de que com que??
14:09:53 Paulo  zwi já vazwou
14:10:30 Welter Prr  Nao sei. Ja vejo
14:10:35  Ditigindi
14:16:58 Diogo  ateh minha festa ja vazou
14:17:31  Já tem resultado. Me informem. Daqui a pouco faço palestra.
14:25:05  ?
14:32:47 Laura Tessler  ????
14:39:15  Alguém tem um panorama da votação até agora?
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14:40:01 Welter Prr  Relator e revisor mantiveram a condenação. Foi reconhecido concurso material (não estou na
sessão e não tenho mais detalhes, vou tentar descobrir)
14:40:59 Diogo  vitor laus ja votou?
14:41:02 Paulo  http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2016/06/operador-que-abasteceu-conta-
de-joao-santana-faz-acordo-de-delacao.html
14:41:20  O terceiro pediu vistas?
14:42:04 Welter Prr  As penas ficaram, até agora, as seguintes: 26a 10m reclusão p AY 26a7m para Agenor 26a7m para
Adelmário Mateus absolvido
14:42:10  O terceiro está votando ainda.
14:42:52 Diogo  vao expedir o mandado hj mesmo welter?
14:42:56  esta é a pergunta premiada
14:43:41 Welter Prr  Eu não estou na sessão, mas estou recebendo informações. Assim que confirmar, transmito
14:44:07  Essa é a grande questão. Se vão para o presídio central, ou vão ficar esperando o recurso em casa
14:44:51  
14:45:18  Entrada
14:45:21  Interior
14:45:32  dureza
14:45:33  
14:45:48  tem 1200 vagas, lotação de 4000
14:46:07  ninguém merece. Pior que prisão medieval.
14:55:02 Deltan  caracax
15:11:43 Welter Prr  Vitor Laus pediu vista
15:11:50  julgamento interrompido
15:12:42 Diogo  ele ta de sacanagem
15:13:08 Welter Prr  eu não escrevo o que penso dele
15:23:29 Deltan  pqp
16:06:09 Orlando SP  Resposta do DRCI já na mão autorizando o uso das provas do casal Cunha para todos os fins
16:06:31  306622.pdf
16:08:01  Isabel, amanhã vou olhar a AI. Não tive tempo. Podemos refletir um pouco mais sobre as provas q
tem nos autos e então decidimos se protocolamos ou não
17:02:56 Diogo  http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/justica-determina-prisao-de-beatriz-abagge-
por-morte-de-menino-em-ritual-80olvgi4gvwwn1eioglnzyou0
17:34:04 Paulo  ???
17:38:59 Welter Prr  Esse juri foi tu que fez, Castor?
17:51:08 Diogo  Fantasia do Cf
17:51:08  Cara
17:51:09  Não
17:51:12  
17:51:19  Mas quem Eh daqui conhece este caso
17:51:51 Welter Prr  Eu me lembro desse caso pela imprensa. Foi muito rumoroso na época
17:52:17  Acho que tinha um prefeito envolvido. Caso muito louco mesmo
18:02:19 Diogo  isso
18:02:28  fizeram um ritual de magia negra pro prefeito se eleger
18:02:34  e o pior eh que ele se elegeu
18:02:48  funcionou
18:05:14 Paulo  Raul Davies, doleiro, quer vir conversar
18:05:23  citado pelo Cerveró, e acho q conhecido de outras operações
18:05:35  Orlando/Diogo ou Laura/Isabel?
18:17:48 Diogo  http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao/2016/06/08/investigada-na-lava-jato-e-suspeita-de-
liderar-fraude-em-obra-olimpica.htm
18:38:38 Paulo  Falei p a Julia Sandroni agendar com Laura e Orlando. Não sei se é colaboração ou só prestar
esclarecimentos. O cara vem desde a banestado, mas talvez seja o filho
18:40:58  Dia 12/8 em Campo Grande. Palestra para o MPMS. Alguém aí pode? Tema a escolher.
18:55:18  Castor, denúncia da cpi de 2009 da pgr talvez já saia amanhã
18:57:09 Diogo  Boa
19:03:01 Deltan  Tem que ser Orlando pra ver se dessa vez faz o trabalho direito e não deixa o cara escapar como
no Banestado
19:55:42  O Banestado funcionou até chegarem uns novatos e botarem tudo a perder... Rsrsrs
20:05:57 Laura Tessler  Uruguaio? Irmãos Davies? doleiros do povo da Diretoria Internacional. Salvo engano, foi o Moreira
que indicou pra galera da Internalcional (cervero, Mônaco, etc)
20:44:21 Deltan  Na verdade as bases não foram bem lançadas... Virou castelo de cartas nos tribunais superiores rs
21:13:07  Decisão da denúnciae da Cunha sai amanhã. Só não sei qual vai ser.. Rsrsrs
21:18:42 Roberson MPF  http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,nova-forca-tarefa-vai-atuar-em-desdobramentos-da-
lava-jato,10000056063
23:07:02 Deltan  PGR gostaria que nos posicionássemos sobre os áudios e pedidos agora, na linha de apoiar Janot.
Vou conversar amanhã para alinhar discurso, sem prejuízo da deliberação de todos. Eu acho que é o caso de apoiarmos. Para os
mais balançados, lembro que a PGR nos apoiou na questão da divulgação dos grampos e no caso Lula, estando conosco nos
nossos momentos de maior pressão
23:08:26 Paulo  Haha cantei a bola não foi? Agora falar será bom p eles
23:42:18 Isabel Grobba  Ótimo. Amanhã conversamos. Já troquei umas ideias com Paulo.

9 JUN 16
06:13:53 Orlando SP  Está bem, por espírito de grupo, o pessoal lá deve tb ser sensível ao acordo de Nelma e assinar a
ratificação do acordo do FM.
07:44:14 Januario Paludo  Alguem explicou por que fizeram o pedido? O apoio vai ser meramente formal?
07:49:45 Deltan  Atenção a detalhes dos áudios para que a imprensa não está atentando e teor dos depoimentos
que falam detalhadamente de muitas propinas ao longo dos anos
07:55:52 Januario Paludo  Ema ema ema...
08:13:07 Orlando SP  Se eles continuaram a receber propina depois do início da operação, show!! Justificado. E não
houveram pagamentos, cagada! Mas tudo bem, cagada todos fazem. CF, por exemplo, faz uma por semana,... tanto q quase foi
afastado pelo cnmp
08:37:53  Se não fosse a minha iluminada liderança, vocês ainda estavam processando postos de gasolina.
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08:38:44  Não se deixa um tripulante se afogar, mesmo que seja o capitão detestado.
08:39:43  Só isso deve ser feito de modo a não deixar o que está se afogando puxar você junto para baixo.
08:40:21  Aí vale a expressão abraço dos afogados.
08:40:41  Eu quero participar dessa reunião.
08:42:30 Jerusa  Povo acordou animado! Ate parece que foram correr no parque com os termômetros marcando -1
grau!
08:59:45  E me preocupa manifestação sobre material em sigilo.
09:10:25 Orlando SP  Isso dá ficar dando palestrinha de autoajuda. Só frases feitas
09:17:20 Januario Paludo  Eles vao nos apoiar para que o caso do Lula volte?
09:17:31  E a delegação para negociar os acordos?
09:17:51  ou a delegação para ir fazendo a investigação do Lula.
09:19:24 Deltan  Aí fica difícil.... Até chegar o dia em que Vc venha...
09:23:13 Januario Paludo  para concluir: "Devemos apagar o brilho personalista da vaidade para fazer brilhar o valor do
coletivo, densificando a institucionalidade dentro da nossa casa e, consequentemente, no País" (R. Janot).
10:04:02 Paulo  Pessoal pela manhã vou fazer aquela apresentação geral p o banco mundial, não precisa vcs
participarem
10:04:28  Pela tarde vamos conversar sobre cooperação, então quem quiser estaremos no segundo andar
10:05:24 Deltan  pediram. Teori está com medo de prendermos ele rs
10:07:29  Caros, entendo que devemos fazer uma manifestação sobre a situação do cunha no conselho de
ética. Minha única dificuldade é que ele está sendo julgado por mentir sobre contas fora, e não sobre a corrupção.
Alternativamente, deveríamos demandar um procedimento sobre corrupção contra ela com base na denúncia de hoje. Não
podemso ficar olhando essa bandalheira no congresso e ficar de braços cruzados. Sinto necessidade de nos posicionarmos. O
que acham?
10:08:54  contra ele
10:09:41 Athayde  Eu concordo. Mas fico pensando se nao teriamos q mandar tb com relacao a outros parlamentares
ja denunciados pelo Pgr
10:25:26  A situação é bastante difícil. Não é caso de negociarmos o apoio ao PGR, como quer o Orlando. A
questão é bem mais difícil. Chegarei até as 15:30 na FT
10:26:50  Vai ficar pior, inclusive, quando tudo for para o plenário.
10:27:33  Melhor é que o Teori matasse o pedido monocraticamente e em sigilo.
10:28:24  E Deltan, podemos estar naquele momento em que a classe política une-se toda contra nós.
10:28:25 Januario Paludo  Só por curiosidade. Alguem sabe quem fez o pedido?
10:28:56  CF. Eu sempre falei que não dá para bater em gregos e tronianos. Nicolau sempre esteve certo.
10:28:58 Deltan  Seu radar é bem mais aguçado do que o meu, mas ainda não estou vendo tudo isso pela frente
10:29:33  Me disseram que foi Miller.
10:29:40 Januario Paludo  eitah
10:29:56  temos que achar uma válvula de escape para alguém politicamente.
10:30:13  bateram em todos ao mesmo tempo.
10:30:34  A questão é pensar que tem a bomba atômica e só ter fogos de festim.
10:30:59 Januario Paludo  Voces sabem o que tem lá em termos de provas?
10:31:52  Se for para apoiar, que seja algo consciente.
10:33:23  E por que isso certamente vai se voltar contra nós.
10:34:29  podiamos tirar o foco de cima deles se tivéssemos a investigação do lula aqui.
10:34:42  Amoralmente falando, a melhor posição é : we do right, they don't.
10:35:59 Januario Paludo  Entao foi cagada mesmo....
10:37:05 Deltan  tenho o material do sergio machado aqui, mas alguém precisava ler
10:37:19 Athayde  Eu fiz a penúltima reuniao. tinham os audios e agenda do sm ate aquele momento. Iriam tentar
colher mais coisas para a reuniao na qual foi assiando o termo
10:37:23 Januario Paludo  Eu já falei: _ espero que o Janot não tenha "outros motivos" para não nos delegar a negociação
dos acordos de colaboração e investigações, que não sejam a mera falta de confiança em nós ou nos considere incrivelmente
incompetentes...
11:06:53  Aliás, o pedido de nossa ajuda veio de quem?
11:12:16 Deltan  Caros, estou inserindo no release da Claudia Cruz o seguitne trecho
11:12:29  Aceito sugestões e alterações, preferencialmente para ficar mais incisivo
11:12:36  Os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, ainda, acreditam que o Congresso Nacional adotará
providências firmes contra os graves fatos noticiados, uma vez que o poder conferido pelo povo ao Congresso, na pessoa de um
de seus mais expressivos Deputados, foi desviado de sua finalidade pública para enriquecimento privado. Em virtude da cisão
do caso e da necessidade de analisar as provas dos crimes antecedentes praticados pelo Deputado Federal, a fim de que fosse
possível formular juízo de acusação sobre Cláudia Cruz, foi possível afirmar na acusação que há fortes provas de corrupção e
lavagem por meio de contas no exterior cujos verdadeiros proprietários eram, segundo evidências muito consistentes, Eduardo
Cunha e Cláudia Cruz.
11:13:13  Ah, estou dizendo isso tb
11:13:36  Deltan Dallagnol: “as provas mostram que os denunciados desviaram dinheiro dos cofres da
Petrobras, os quais têm sido objeto de aportes feitos a partir dos cofres da União. Em última análise, Eduardo Cunha e Cláudia
Cruz roubaram um dinheiro que deveria ser investido em remédios, escolas, estradas e segurança pública para comprar bolsas
de luxo, sapatos de grife e outros ativos de uso exclusivo do casal.”
11:13:55  http://m.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/06/1779513-teori-fica-contrariado-com-
vazamento-de-pedido-de-prisao-de-sarney-calheiros-e-juca.shtml
11:14:06  Não gostei do texto.
11:15:06 Deltan  refaz
11:15:43  Quando chegar.
11:15:55  Estou no aeroporto.
11:15:58 Deltan  Vamos soltar antes
11:16:09  dá uma direção aí q refaço
11:18:01  Não devemos parecer que estamos interferindo no congresso. Isso só cria espírito de corpo. Tiraria
o início e também a parte do roubo. Deixe subentendido.
11:19:14 Deltan  vou te ligar, pq o que queremos é exatamente dizer q esperamos algo do congresso
11:31:51  Nova redação, após falar com CF:
11:31:52  Para o Coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, “as provas mostram que os
denunciados desviaram dinheiro dos cofres da Petrobras, os quais têm sido objeto de aportes feitos a partir dos cofres da União.
Em última análise, Eduardo Cunha e Cláudia Cruz se beneficiaram de recursos públicos que foram convertidos em bolsas de
luxo, sapatos de grife e outros bens de uso privado.” Os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, ainda, acreditam que as
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Instituições devem dar resposta, cada uma em sua esfera de ação, para os graves fatos noticiados, pois o poder e a confiança
depositados pelo povo e pelo Congresso sobre um Deputado Federal foram por ele desviados de sua finalidade pública para
enriquecimento privado. Em virtude da cisão do caso e da necessidade de analisar as provas dos crimes antecedentes
praticados pelo Deputado Federal, a fim de que fosse possível formular juízo de acusação sobre Cláudia Cruz, foi possível
afirmar na denúncia que há fortes provas de corrupção e lavagem por meio de contas no exterior cujos verdadeiros
proprietários eram, segundo evidências muito consistentes, Eduardo Cunha e Cláudia Cruz.
11:44:26 Orlando SP  Deltan, difícil acreditar, mas concordo inteiramente com CF. Devemos tirar toda e qq referencia ao
congresso. Trará contrariedade gratuita contra nós. A imprensa já fará este papel q vc quer fazer. Minha sugestão de nota:
carrega na nota de modo a deixar claro q a conta/trust dele recebeu dinheiro de propina. Deixe o resto com a imprensa. Se
quiser ir mais longe ainda, podemos protocolar a AI contra ele amanhã!!! Assumimos o risco e bora! Estaremos agindo dentro
das nossas funções
11:46:34 Paulo  Almoço 12h no sale pele c o pessoal aqui?
11:46:45  De vez em quando você usa a cabeça, Orlando.
11:47:18 Januario Paludo  concordo. Nada de subjetivismos ou tentar dizer como o padre deve rezar a missa. concordo com
CF e Orlando. Nota deve ser objetiva
11:52:21  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1779754-lula-aproveita-crise-no-governo-e-no-pmdb-e-
se-aproxima-de-renan.shtml?mobile
11:54:52  http://m.oglobo.globo.com/brasil/teori-zavascki-deve-decidir-sozinho-sobre-pedidos-de-prisao-
19468630
11:54:53 Welter Prr  Isso. O Congresso ja esta puto com o mpf. Temos que segurar declaracoes que qualifiquem os
parlamentares ou o congresso Tiraria ate a mencao de que cunha é deputado
12:00:01  Para o Coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, “as provas mostram que os
denunciados desviaram dinheiro dos cofres da Petrobras, os quais têm sido objeto de aportes feitos a partir dos cofres da União.
Em última análise, Eduardo Cunha e Cláudia Cruz se beneficiaram de recursos públicos que foram convertidos em bolsas de
luxo, sapatos de grife e outros bens de uso privado.” Os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, ainda, acreditam que a
denuncia ora oferecida constitui-se da resposta legitima a ser apresentada em face dos graves fatos noticiados, do desvio de
valores éticos, consubstanciada pela subtracao de recursos públicos de sua finalidade para enriquecimento privado. Em virtude
da cisão do caso e da necessidade de analisar as provas dos crimes antecedentes praticados por Eduardo Cunha, a fim de que
fosse possível formular juízo de acusação sobre Cláudia Cruz, foi possível afirmar na denúncia que há fortes provas de
corrupção e lavagem por meio de contas no exterior cujos verdadeiros proprietários eram, segundo evidências muito
consistentes, Eduardo Cunha e Cláudia Cruz.
12:02:42  Seria otimo. E aquela coisa. Nao recorrer.
12:14:05 Januario Paludo  Seria bom não personalizar a nota, na linha do que já falei para o CF. Substituir a expressão
coordenador da Força-Tarefa, por "procuradores da Força-Tarefa".
12:20:46  Sim. Não devemos pessoalizar.
12:22:03 Deltan  toda nota de denúncia temos feito 2 cotas, pq a imprensa pede spe. Tem uma do Diogo tb
12:22:20  é como falar em coletiva, não vejo razão para mudar isso neste release
12:23:06 Welter Prr  Talvez nesse caso e nesse momento seja melhor colocar no coletivo, despesdoalizando
12:23:38  Despersonalizando
12:24:17 Deltan  Gostei mais da redação original. O que muda, para quem quiser opinar, é o seguinte trecho do
começo do segundo parágrafo: "Os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, ainda, acreditam que as Instituições devem dar
resposta, cada uma em sua esfera de ação, para os graves fatos noticiados, pois o poder e a confiança depositados pelo povo e
pelo Congresso sobre Eduardo Cunha foram por ele desviados de sua finalidade pública para enriquecimento privado. " (já
incorporei troca de Deputado Federal por eduardo cunha)
12:24:44  há decisão de recebimento de dneúncia
12:28:09  recebida integralmente e nova prisão de João Henriques
12:28:23 Diogo  ��
12:28:30 Julio Noronha  👏👏👏👏
12:28:44 Jerusa  show!
12:28:54 Athayde  👍👍👍
12:30:34 Welter Prr  Beleza pessoal!
12:30:55  http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/06/09/senado-prepara-acordao-
para-barrar-prisoes.htm
12:31:46 Roberson MPF  Massa!!!
12:31:58 Welter Prr  Se vingar, vai ser um retrocesso, não pelo fato em si, mas pela articulação, que pode ser
reproduzida para outros casos. O Rrenan, para se salvar, vai ajudar quem pedir
12:34:01 Deltan  Retirei as citações pessoais
12:34:05  coloquei geral
12:34:22  falei com CF e mantivemos a redação original do começo do segundo par
12:34:25  estou mandando
13:31:12 Roberson MPF  Caros, análise rasa dos termos de colaboração indicam em relação aqueles cuja prisão foi
requerida o seguinte
13:32:10  RENAN Cerca de R$ 32 milhões foram repassados a RENAN CALHEIROS, R$ 8.200.000,00 em
doações oficiais assim desmembradas: CAMARGO CORREA com R$ 1.000.000,00 em 2010, GALVÃO ENGENHARIA com R$
500.000,00 em 2010 e QUEIROZ GALVÃO com uma doação de R$ 700.000,00 em 2008, R$ 1.5000.000,00 em 2010, uma
doação de R$ 1.5000.000,00 em 2012 e duas doações em 2014, uma de R$1.000.000,00 e outra de R$ 2.000.000,00 Os
pagamentos foram efetuados, salvo engano, de 2004 ou 2005 a julho ou agosto de 2014 No caso do Senador RENAN
CALHEIROS, quando por algum motivo o depoente não podia ir a Brasília se encontrar com ele para passar os dados, o senador
enviava um representante à TRANSPETRO no Rio de Janeiro para obter as informações, que se chamava EVERALDO; QUE era o
próprio depoente que recebia EVERALDO e entregava a ele o envelope; QUE EVERALDO deve ter registros de entrada na
TRANSPETRO As reuniões em Brasília eram marcadas por meio dos funcionários do gabinete do Senador RENAN CALHEIROS,
cujos nomes eram JUAREZ, DILENE e MARCÃO sempre ocorriam na casa do senador, na QL 12, em Brasília, normalmente no
período da noite
13:32:36  ROMERO JUCÁ Cerca de R$ 21 milhões foram repassados a JUCÁ, R$ 4.200.000,00 em doações
oficiais assim desmembradas: CAMARGO CORREA com R$ 1.000.000,00 em 2010 e R$ 500.000,00 em 2012, GALVÃO
ENGENHARIA com R$ 1.000.000,00 em 2010 e QUEIROZ GALVÃO com R$1.000.000,00 em 2012 e R$ 700.000,00 em 2014 Os
pagamentos foram efetuados, salvo engano, de 2004 a julho ou agosto de 2014 Para a entrega dos dados para a retirada de
valores o próprio depoente se dirigia ao Senado a cada mês ou bimestralmente;
13:34:33  SARNEY: R$ 18.500.000,00 foram repassados a SARNEY, R$ 2.250.000,00 em doações oficiais
assim desmembradas: CAMARGO CORREA com R$ 1.250.000,00 em três doações entre os anos de 2010 e 2012 e QUEIROZ
GALVÃO com R$1.000.000,00 em 2012 Os pagamentos ocorreram desde 2006 a julho ou agosto de 2014 Depois de 2007 a
sistemática de entrega de dinheiro em espécie passou a funcionar da seguinte maneira: o depoente recebia diretamente do
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dono ou do presidente da empresa que iria fazer o pagamento o codinome de seu intermediário, o endereço, a data e o
intervalo de hora na qual o pagamento deveria ser feito; QUE o depoente não falava sobre o assunto com executivos da
empresa pagadora de escalão inferior ao presidente; QUE o depoente então passava para a empresa o codinome do
intermediário do político que receberia, o qual o depoente inventava na hora, consistindo sempre em nomes próprios; QUE o
próximo passo era entregar para o político um papel com todos esses dados, para que ele pudesse providenciar o recebimento;
QUE nenhuma das partes (empresas e políticos) sabia quem era quem, a não ser no caso das doações oficiais
13:35:33  REUNIÕES DE SERGIO MACHADO QUE FORAM GRAVADAS: 23 e 24 de fevereiro de 2016 10 e 11
de março de 2016
13:40:57  O principal ponto, então, pagamentos para os caras pós LJ, está confirmado. É possível vislumbrar
varias provas de corroboração desses encontros, mas não sei se os colegas tiveram tempo de desenvolver as diligencias
necessárias
13:41:45  a) O Sittel do Sergio Machado, por exemplo, pode colocar ele com RENAN, JUCA e SARNEY nos
locais de retiradas das senhas para os recebimentos das propinas
13:41:55  b) Os acessos de Sergio MAchado no Senado
13:44:52  c) Os acessos dos emissários dos politicos na TRANSPETRO
13:45:14  d) ligações de Sergio Machado com os três e com suas secretárias
13:45:37  e) Viagens de Sergio Machado para BSB e Maranhao
13:46:34  f) Doações da Queiroz GAlvao em 2014
14:19:16 Laura Tessler  pessoal, quem vai participar da reunião da OAS?
14:22:50 Paulo  Alguém já se deparou com o email janeneurgente@gmail.com ?
14:23:08 Orlando SP  Januario e CF, favor ver a minuta do acordo de Iara, principalmente em razão dos detalhes q o
caso envolve
14:23:23  Já mandei para os respectivos telegrams
14:26:31 Paulo  A Petro encontrou nos emails do Duque dois emails desse remetente, falando de PRC, Janene,
Genu, Baiano, várias irregularidades. Emails de 2005.
14:26:47  O interessante é que são copiadas várias pessoas da Petro e do MME, inclusive presidencia
14:26:57  Parece ser uma newsletter dos esquemas do Janene
14:27:06  Estão pesquisando mas só encontraram esses dois até agora
14:27:27  Vou pedir para o pessoal achar esses emails aqui e preparamos uma quebra dessa caixa. 10% de
chance de ainda ter alguma coisa lá, mas vai que
14:27:41 Diogo  nao
14:27:42 Paulo  Eles vão continuar pesquisando e vão nos passar a identificação das pessoas que receberam
14:32:18 Deltan  Sensacional Pailo!! Quem era a presidente na época??????
14:32:31  Quem são os copiados??
14:32:58  Robito excelente analise, muito obrigado!! Chegou a analisar os diálogos? Deu Tpo?
15:58:38 Roberson MPF  Os diálogos ainda não deu tempo, Delta
16:44:57 Orlando SP  A folha já fez aquela análise de q o q Cunha disse em sua defesa perante o conselho de ética não
condiz com a Realidade. Fez isto a partir do decisão de moro de recebimento da denúncia.
16:45:52 Diogo  o moro é mto bom
16:45:59  ja se antecipou às teses defensivas
17:00:05 Paulo  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/jaques-wagner-nas-maos-de-sergio-moro
17:00:13  teori não ficou, foi p celso de mello, q mandou p cá
17:00:22  ou seja, a não-conexão no stf não implica não conexão aqui
17:00:30  é a tese que estamos tentando emplacar em belo monte
19:07:42 Deltan  ótimo
19:08:50  caramba, isso não se sustenta. Um dia vai cair. Espero que digam que o problema foi a não-
conexão no STF kkk
19:21:19 Roberson MPF  Caros, demanda nossa antiga foi atendida pela PF. Recebemos espelhamento dos celulares e
midias de uma serie de importante investigados (MO, LEO, etc.).
19:21:44  Pedimos para o Leo inserir na rede ser for possivel pelo tamanho dos arquviso. Segue abaixo a
relação total para conhecimento
19:21:57  307545.pdf
19:40:22 Orlando SP  Castor, como ficaram as cautelares patrimoniais da Claudia Cruz ?
19:46:46 Deltan  
19:49:47 Januario Paludo  Pedi para o arthur fazer caso não tenha ainda.
19:53:31  Arthur disse que já está protocolada
19:53:34  Protocolamos a asseguraria dela hj dr. Autos 5028147-89.2016.404.7000
19:54:15 Deltan  excelente
19:54:30  já mandou parece
20:01:14 Diogo  Protocolei hj
20:01:45  Puts li a nota do cunha
20:02:05  Bem Q o orlando falou Q tinha Q arquivar
20:04:35 Deltan  Caros, jornalistas informaram que Odebrecht voltou à sua fase de estratégia de imprensa agressiva
sobre veículos e jornalistas, com informações massivas sobre o acordo. Os jornalistas estão sendo pressionados a publicar
mesmo sem conseguirem estar seguros da verdade das informações, estariam em posição desconfortável.
20:11:31  http://oglobo.globo.com/brasil/supremo-da-5-dias-para-cunha-se-defender-em-acao-penal-
19476866
20:51:39 Laura Tessler  Agora vai ficar feio pro Supremo...a sentença da Claudia deve sair antes do início da instrução do
processo do Cunha
20:56:18 Deltan  Vai ser uma corrida do STF kkk
20:56:26  Nada como livre concorrência kkk
22:39:24 Roberson MPF  http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/06/mulher-de-cunha-claudia-cruz-se-torna-re-
na-lava-jato.html
22:40:16  👏👏👏👏👏👏 Parabéns Castore, Delta e Orlandinho pela denúncia
23:18:28 Orlando SP  Pessoal, em especial Isabel, seguem as mensagens a respeito da utilização da prova. Parece q vai
dar certo, seja de um lado, seja de outro.
23:18:28  Pellela, Precisa falar. É sobre o Cunha. Estamos com uma ação de improbidade pronta para
protocolar na segunda-feira. A base da ação são os DOCs recebidos da Suíça (via stf). Não há compartilhamento para o cível.
Entendemos q não precisa compartilhamento. São documentos em q não há restrição de uso. Tb são DOCs q não podem ser
produzidos exclusivamente para fins penais, q demandaria o compartilhamento para o cível. Este é o nosso entendimento aqui.
Conversei agora com vlad, q estava com Daniel e Danilo. Eles tb não vêm problema, embora Danilo/Daniel pediria o
compartilhamento por cautela. Pedimos ao moro, mas ele não quer compartilhar pq ele acha q o stf deveria fazê-lo. Pediu q
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pedíssemos ao stf. Se pedirmos o Pgr pedisse ao stf, isto não voltaria tão cedo. Perderíamos o momento. Temos duas opções:
1- propor sem qq compartilhamento, pois entendemos q não precisa. Certamente ele entrará com medidas judiciais imediatas
questionando isto. Não tem problema se suspender, pois já teríamos provocado o desgaste. Pedimos, então, o
compartilhamento e pronto. Não há prejuízo. Além do mais, temos outra AI para propor em face dele. Nesta nova pediríamos o
compartilhamento tb se verificarmos q este será o entendimento do stf. 2- o Pgr transferir os DOCs q recebeu da Suíça por
ofício para nós. Ele recebeu esta prova e, no q diz respeito à parte cível, por não ser de competência do stf, ele manda para
nós. Aí teríamos maior chance de resultado, mas desde q isto não traga desgaste ao Pgr. Que acha? Favor me dar um retorno
para que possamos direcionar as nossas ações aqui. Não dá para im bandido desses ficar andando por aí livre, leve e solto.
Daqui a pouco vem o barulho das cautelares patrimoniais. Seria bom neste momento tirar o foco da Pgr. Abcs,
23:18:28  Fala garoto!
23:18:28  Falei com Vlad
23:18:28  Acho que não tem problema
23:18:28  Penso que podemos usar
23:18:28  Falo com Janot amanhã de manhã
23:18:28  Cedo
23:18:28  👍
23:56:52 Paulo  Repercussão muito boa p a denúncia
23:56:52  http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2016/06/09/manobra-para-salvar-cunha-ficou-mais-
vergonhosa-apos-sua-mulher-virar-re/

10 JUN 16
00:06:44 Deltan  307764.mp4
00:14:09  Para desconstruir as críticas ao PGR, sugestões rápidas (preciso elaborar mais, mas, por enquanto
é o que consegui) A principal crítica ao PGR (e que tem sido replicada por grande parte dos voluntários das 10 medidas) é que o
pedido de prisão de Renan, Sarney e Jucá só foi feito para prejudicar a aprovação do impeachment no Senado, já quem
assumiria a presidência da casa seria Jorge Viana (PT-AC). Isso traz à tona novamente a imagem de que o PGR é comprometido
de alguma forma com o PT. Alguns vão mais além: dizem que o PGR tem sua própria agenda política e, ao atender às pressões
do PT, teria garantia de fazer seu sucessor no MPF (dr. Nicolao Dino), que é visto como um “poste” como Dilma (PGR continuaria
“mandando” no MPF, da mesma forma que Lula). Estas críticas também reforçam a ideia dos vazamentos seletivos. Todos os
vazamentos que envolvem políticos são sempre atribuídos à PGR, inclusive o último. A suposição de que o responsável seja
outra pessoa/órgão (STF, PF, defesa) é simplesmente rechaçada, ninguém leva em consideração. Por fim, o tratamento também
seria seletivo. Renan, Sarney e Jucá “merecem” prisão, mas Lula e Mercadante, por exemplo, não. O que está em jogo é o uso
político da Lava Jato. A opinião pública (e a própria imprensa, de forma mais sutil) apoia a Lava Jato quando ela é usada contra
o PT; caso contrário, se torna alvo de crítica. Acho que vale a pena dar um recadinho sutil ou, pelo menos, colocar uma pulga
atrás da orelha da sociedade, especificamente sobre o último vazamento: a quem mesmo ele beneficiou? Com certeza, o PGR
não ganhou nada com isso. Ele se tornou alvo das críticas, que abriram espaço para que os possíveis réus se manifestassem
livremente. E não só eles: com raras exceções, deputados e senadores se posicionaram negativamente à possibilidade de
prisão. Por que será? Por mais que já tenhamos falado isso, acredito que é muito importante continuar reforçando que a LJ é
uma operação técnica, baseada em provas. E provas muito concretas, bem embasadas. Vale a pena dizer também (mesmo que
seja tecnicamente exagerado) que qualquer nulidade, nessa altura dos acontecimentos, poderia levar a um efeito cascata que
prejudicaria a operação como um todo e este é um risco que o MPF e a própria sociedade não podem correr.
09:01:32 Januario Paludo  http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/procurador-estrela-da-lava-jato-se-alinha-com-o-pt-e-
tenta-encostar-zavascki-e-o-stf-contra-a-parede/
09:02:08  Nicolau tinha razão.
09:02:50 Welter Prr  Curuzes!! Ainda bem que esse cara é isento.
09:03:59 Januario Paludo  Não dá para bater em gregos e troianos ao mesmo tempo. A imprensa sempre teve seu lado.
Ontem só a folha apoiava o PGR.
09:04:30  Sintomático.
09:04:59  A máxima sempre foi: dividir para governar, como dizia Nicolau.
09:05:01 Isabel Grobba  Já estava aqui desde ontem à noite tentando reformular a narrativa da inicial, excluindo elementos
com reserva de jurisdição como é o IR dele e da mulher e depoimentos de Cerveró e Baiano que achava que seria possível usar.
Evidentemente o ponto central são as provas da Suíça.
09:07:19  Será excelente se o PGR mandar ofício com os docs da Suíça, senão fazemos mesmo com os DOCs
como vieram do STF
09:08:02 Welter Prr  Nicolau não acabou enforcado? Prefiro bater nos gregos, troianos e etruscos. Mas temos que
escolher melhor a oportunidade e a forma
09:12:31  Lendo os anexos da Ode, se gritar pegar ladrão, não sobra um meu irmão ... Tem que bater em
todos, nossa função é essa e não temos lado. Mas como fazer isso? Qual a medida de sal?
09:14:07 Deltan  Vejam essa matéria inteira que mostra para o fim o poder que Cunha mantém. Uma coisa temos
que reconhecer, esse cara é um highlander
09:14:08  "A denúncia de Cláudia Cruz tirou muito do fôlego de Eduardo Cunha" - boa matéria da denúncia e
da situação de Cunha tb no Jornal da Globo: http://g1.globo.com/jornal-da-globo/edicoes/2016/06/09.html#!v/5083617
09:22:42  Rapaz, acho que ele não gostou na entrevista... Vou procurar a entrevista
09:23:20  Creio que temos que separar o joio do trigo. Não dá para sermos tão seletivos a ponto de não fazer
o que é certo. A fala do Deltan foi bastante adequada e na grande imprensa teve a repercussão necessária e bem ajustada. Não
dá para falar em Reinaldo Azevedo ou O Antagonista, porque api e a mesma coisa de falar do Nassif ou 247. A questão aí é
interesses ou ideologias.
09:24:35 Paulo  Concordo com CF e aliás, será que a ODE não está disposta a trazer os pgtos que fez a jornalistas?
Esse cara com certeza está na lista
09:24:56  Fizemos nossa lição de casa. Atendemos o interesse da PGR e mostramos isenção. Agora é hora de
bater no Cunha. A vez do Lula ainda vai chegar.
09:27:16 Welter Prr  Eles vão trazer os pagamentos. Isso foi pontuado na semana passada e tem que cobrar de novo.
Mas eles querem trazer TODOS os pagamentos em publicidade. Nesse caso, sugiro que não aceitemos o pacote. Tem que vir
separado, senão vamos ficar com um caminhão de papel, sem serventia
09:28:18  Concordo. A triagem é necessária, pois de outra forma estamos admitindo que não houve dolo.
09:30:23 Deltan  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1780187-ha-um-ataque-incisivo-a-lava-jato-diz-
procurador.shtml?mobile
09:32:26  Essa é a matéria da folha
09:32:49  Obrigado pelo apoio meus caros. Tentei ser cauteloso, mas dizendo o que precisava ser dito
09:32:50 Orlando SP  Isabel, dá para pedir em cautelar incidental ou mesmo já com a inicial tais documentos. Dá para
manter o conteúdo da narrativa, dizendo q isto se comprovará com a vinda do IR, que se está requerendo em apartado. O
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mesmo em relação aos depoimentos. Na pior das hipóteses, dá para ouvir hj Cervero e baiano no procedimento civil, um
pessoalmente na carceragem e o outro por video
09:34:21 Deltan  Essa do Reinaldo Azevedo não tem nem pé nem cabeça. Dizer que a gente defende PT. Essa se
responde com atos, não palavras
09:35:14 Jerusa  Chega a ser engraçada a materia da veja! 😳😳😳
09:35:24 Isabel Grobba  Você estará na FT a que horas?
09:39:20 Orlando SP  Sim. Daqui a pouco. Estou indo para a pf e já vou para aí
09:40:59 Isabel Grobba  Orlando, acha que é possível usar na AIA o depoimento de Claudia aqui na FT quando ela foi
perguntada sobre o IR dela e informações da RF obtidas na quebra de sigilo dela em procedimento perante o Moro?
09:42:04 Roberson MPF  O cara perdeu completamente o senso de ridículo
09:42:08 Paulo  Pode com base no compartilhamento Isabel
09:42:19  Tudo que foi feito aqui pode ser usado sem dúvidas
09:42:26  O problema é só o que vem da pgr
09:54:32 Isabel Grobba  No início da AIA eu cito as diversas denúncias contra Zelada, Henriques E Cerveró perante a 13
vara. Uso elementos desses processos na AIA. Então aí acho que devo citar a autorização geral de compartilhamento que o
Moro deu para as suas ações penais. Assim isso já fica posto e posso me referir a elementos de prova daqueles feitos, como é o
caso de depoimentos de Barusco, etc, e já fica dito que há essa autorização sem dizer que é para esse caso. Aí uso o menos
possível elementos dos autos do STF e de forma alguma uso os com reserva de jurisdição da PGR. O que acham?
09:56:06 Laura Tessler  Matéria bizarra!!!! Certamente está isolado
10:46:06 Deltan  Prima ideia
10:46:29  Nao faz nenhuma menção qdo trata do STF, só qdo dos outros
11:07:30 Orlando SP  Jajá estou chegando na FT e conversamos
11:31:03 Deltan  E li tb os comentários dos leitores: nenhuma crítica às suas posições. Pelo contrário, manifestaram
apoio.
11:38:59 Orlando SP  Januario, CF, deem uma olhada rápida no acordo da Iara.
11:40:58  Vou assinar daqui a pouco. Quero saber se reflete o q acordaram e pensaram
11:43:19 Paulo  P quem vai no almoço (surpresa) do Miron amanhã, o endereço é Rua Lamenha Lins, 635. Edifício
Kensington. Salão de festas. Horário 12h (eles só chegam lá 12h30).
11:43:57  Aqui confirmamos eu, Athayde e nathi, Robinho e amanda, Laura
11:44:16  Quem mais quiser, pode ir sem confirmar tb, inclusive com filharada
11:44:47 Welter Prr  http://painel.blogfolha.uol.com.br/2016/06/10/9062/
11:47:19  olhem a ultima nota
11:49:27  308164.odt
11:49:52  mandei arquivo errado. é uma denuncia daqui
12:04:12 Januario Paludo  Orlando. Onde está?
12:17:25 Athayde  Pessoal, saindo do "gordologo". Ja foram almocAr?
12:18:06 Julio Noronha  Ainda não! Venha!
12:25:57 Paulo  Arrumadinho!
12:27:13 Athayde  Tamo indo....
12:27:23  Nao pode de regime...
12:29:26  Chegando em 10 min
12:34:56  Se quiserem podem ir descendo
13:03:25 Deltan  http://pgr.clipclipping.com.br/impresso/ler/noticia/6166334/cliente/19
13:17:08  http://m.politica.estadao.com.br/noticias/geral,misterio-em-brasilia,10000056346
13:17:28  
13:24:01 Jerusa  Quem será??
13:26:40 Diogo  Fui eu! Sempre exijo prioridade pra furar a fila
14:32:02 Deltan  Ou é alguém que recem entrou, ou um jurássico desconectado com a realidade que perdeu
totalmente a noção rs, mas fiquei curioso
14:41:23 Paulo  pessoal, reunião com a FT do RIO no dia 24/06, todos presentes mas especialmente Athayde,
Deltan, CF, Orlando, Robinho e Julio
14:54:01  
14:54:16  Minhas pendências quase concluídas antes das férias
14:55:00 Januario Paludo  Orlando. Acordo da Iara ok. Só veja a redação da cláusula 6. Abs
15:19:49 Paulo  CADE virá dia 12/07 para acertamos os pontos em relação aos acordos. Eles estão também com
vários pedidos, vários mercados, vários grupos, e de maior importância para discussão, os mercados trazidos pelas empresas
que querem fazer leniência conosco, mas que nós não demos resposta positiva (imagino que Galvão, MJ etc). Como são várias
empresas, importante a participação de todos os grupos
16:03:54  http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,petroleiros-paralisam-diversas-unidades-da-
petrobras-por-24-horas,10000056437
16:04:25  Revelando o que fizeram na Petros, certamente a base de apoio internona Petrobras vai acabar.
16:49:31 Paulo  http://www.valor.com.br/politica/4596243/delator-da-lava-jato-processa-itau-por-ser-vitima-de-
roubo-diz-jornal
17:06:22 Deltan  Caros, segue entrevista em apoio à PGR. Liliana coordenará alterações com CF e Paulo,
sequencialmente, e Pelella olhará tb, então não se preocupem em olhar detalhadamente, mas sei que enviando aqui spe podem
surgir grandes ideias ou podem perceber algum grande risco além do que já sabemos. Na linha do CF, a ideia é apoiar e jogar a
corda, mas não afundar junto rs
17:06:22  308491.docx
17:32:00 Paulo  segue modelo de certidão para utilizarmos nos casos de pedidos de informações de outras PRs e
outros MPs, podendo ser melhorada
17:32:32  308515.odt
17:51:13  AIA Cunha: acabei de ler (na verdade só passei o olho nos fatos e fiz uma leitura rápida da parte
jurídica). É uma das melhores ações de improbidade que já li! Parabéns Isabel! Muito boa mesmo, extremamente técnica no
enquadramento. Pancada. Destaco três pontos com os quais concordo, mas sobre os quais é preciso atentar (especialmente
Deltita): 1 - o dano moral pedido é de 3 vezes, e não de 10 vezes, como fizemos nas outras improbidades contra as empresas.
Seria um tanto bizarro cobrar ressarcimento de meio bilhão de reais do Cunha, dessa vez a imprensa não ia deixar passar; 2 - a
ação tem dois grupos de fatos: um, a propina para o Cunha e Zelada do Benin, que já foi objeto da denúncia; dois, o
enriquecimento ilícito por patrimônio não declarado no exterior, de origem desconhecida mas sem licitude comprovada. Sobre o
enriquecimento sem causa lícita conhecida, é possível que a origem dos valores seja outro ato de corrupção atualmente
investigado ou a investigar no STF. Não pode haver dupla imputação pelo mesmo dinheiro (enriquecimento sem causa e
enriquecimento por corrupção), então fazendo isso estamos possivelmente queimando a possibilidade de outra ação por
corrupção em relação a esse dinheiro. Mas creio que isso não seja ruim, pois em tese o enriquecimento sem causa é tão
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improbidade quanto a corrupção (mas é claro que a pena pela corrupção poderia ser maior). 3 - analisando a competência
territorial, sem cartel, sem obras no Paraná (sequer no Brasil), sem risco de decisões conflitantes com outras ações em curso
aqui (o que ensejaria usar o novo CPC), diria que a chance de mantermos aqui é de 25%, contra 75% de chance de mandarem
embora. Vamos torcer, mas sabendo que poderá vir esse desfecho.
18:16:55  Delta agora queridinho do 247: http://www.brasil247.com/pt/247/midiatech/237560/Reinaldo-
d%C3%A1-chilique-com-Dallagnol-e-o-acusa-de-abra%C3%A7ar-tese-petista.htm
18:20:57 Welter Prr  Deixa o Lula descer
18:24:14 Paulo  onde tá a Laura? essa semana ela ficou só com o Miller...
18:24:55 Jerusa  🤔
18:28:07  parabens Isabel!!!
18:31:19 Deltan  2- na denúncia ontem falamos que tudo que entrou é de origem criminosa. Tem que ver a
linguagem para não ficar incompatível ou esquisito
18:31:56  1-que tal colocar 5x?. É diferente pq são atos específicos e não tem cartel certo?
18:35:30  Kkkk esses caras não só são mas estão se mostrando mto ridículos
19:18:05 Laura Tessler  Tava tomando depoimento do Zwi
19:24:10 Paulo  Sei...
19:24:30  Viemos comer pizza na avenida Paulista, quer vir?
19:27:18 Laura Tessler  Hj não vou, mas valeu!
21:15:02 Welter Prr  http://paranaportal.uol.com.br/operacao-lava-jato/moro-manda-oficiar-dilma-para-depor-como-
testemunha-de-odebrecht/
23:56:53  http://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2016/06/10/satira-com-lava-jato-faz-brasileirinhas-
subir-no-porno-de-streaming.htm
23:57:46  Dizem que no próximo o Castor já foi escalado para o papel principal.

11 JUN 16
00:23:12  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/joao-vaccari-decide-quebrar-o-silencio
01:01:47 Deltan  Se esse cara vier com historinha tem que tomar um gelo. Temos quemostrar desde o começo
desinteresse. Pra ser pra valer ele tem que começar com a década de 90, passar por Celso Daniel, abrir o coração em relação a
Lula, JD e demais petistas estrelados
07:46:04 Andrey B Mendonça E fundos de pensao... Ele sabe mto disso dai, onde temos mto o q fazer
08:10:50  http://m.folha.uol.com.br/mercado/2016/06/1780550-auditoria-aponta-erros-da-petros-que-
levaram-a-perdas-bilionarias.shtml?mobile
08:12:12 Athayde  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1780577-senadores-discutem-reacao-a-rodrigo-janot-
por-pedidos-de-prisao.shtml
08:15:13  Vamos requisitar o material e iniciar de vez a investigação. Antes que apareçam surfistas de ondas
alheias.
08:59:26 Laura Tessler  👍
11:47:21  http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2016/06/11/o-governo-michel-temer-e-a-unica-
saida-posta-afirma-renan-calheiros/
16:23:27 Welter Prr  http://piaui.folha.uol.com.br/questoes-da-politica/para-onde-levam-as-pistas-de-cervero/
20:18:11 Isabel Grobba  Obrigada, Paulo, Jerusa, pessoal! Quanto à questão da responsabilização de Cunha, a inicial imputa
enriquecimento ilícito a ele quanto à propina do Benin e também pela movimentação nas contas das offshore e trust que ele
controlava. Tive que fazer umas alterações no texto por causa dos documentos que vamos poder utilizar e daí precisei corrigir
as referências aos docs que vão instruir a inicial. Amanhã espero terminar todos os ajustes e aí encaminho. Acho que está
compatível com a denúncia. Se puderem olhar o texto final que proponho, ficarei bem tranquila de estar na linha correta e
poderíamos protocolar na segunda quando estarei aí. Bj
20:57:29 Deltan  Vai ser mais uma paulada!!!
20:57:37  Shou
20:58:36 Isabel Grobba  Legal!
21:13:33  Pessoal, também agradeço ao Andrey que fez a leitura da inicial com sugestões muito boas que
incorporei!
21:15:30 Laura Tessler  Sensacional!!!
22:58:00 Deltan  Se for o caso de direcionar o lançamento da RF, este é o momento...
22:58:00  EEF lava jato RFB vai enviar para nós excelente diligência fiscal feita comprovando gastos com
casamento da filha de Cunha sem origem pagos em dinheiro
22:58:00  Copacabana palace 2011 Expressivo valor Para nós não há problema ser ou lançar no cunha ou na
filha (recibos no nome dela) Para Mpf vcs decidem se é dele para fins criminais no stf
23:13:06 Orlando SP  Disse para Leonel: não faz diferença o lançamento para fins penais, já que o q for apurado na
investigação é q determinará a autoria e, portanto, a competência. Se as provas forem todas no sentido de q foi Cunha o
responsável, sobe (ainda q a filha tenha coparticipação); se for em outro sentido, fica
23:43:47 Isabel Grobba  Pessoal, e os pagamentos feitos por Lúcio Bolonha Funaro para a compra de carros em 2012 em
nome da C3? A empresa é de Cunha e de Claudia.

12 JUN 16
05:21:54 Jerusa  Acho que isso envolve o FGTS e cleto. Andrey estava trabalhando nessa parte.
08:43:05 Andrey B Mendonça Foi um prazer Isabel! Faço coro aos elogios!
08:44:14  Isso mmo Je.
08:44:17  http://painel.blogfolha.uol.com.br/2016/06/12/ferido-pela-lava-jato-governo-temer-trabalhara-
para-aprovar-parte-das-medidas-de-combate-a-corrupcao-defendidas-pelo-mp/?cmpid=newsfolha
09:42:28 Deltan  👍👍👍👍 tinha ouvido falar, mas achava que seriam mais de cinco rs
13:08:26  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/fernando-baiano-recebeu-r-550-mil-da-
odebrecht-quando-estava-preso/
14:53:33  http://m.oantagonista.com/posts/exclusivo-teori-ja-decidiu
16:21:22 Paulo  
16:33:37 Laura Tessler  Só imagino as pérolas que "o Ministro da Justiça mais breve da história do país" irá soltar
16:43:15 Welter Prr  http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/03/24/odebrecht-cita-repasses-eleitorais-
a-politicos-que-nao-se-candidataram.htm
21:27:05 Laura Tessler  Pessoal, alguém já viu algo sobre o Reginaldo Sarcinelli Filho, Gerente Geral de Engenharia da
Petrobras?
21:31:09 Paulo  Não lembro desse nome. A Galvão traz alguns da engenharia, tem q chegar
21:31:15  Checar
21:32:14 Laura Tessler  Esse cara tá enrolado na história das sondas
21:33:12 Julio Noronha  Laurinha, tb não lembro desse nome
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21:47:13 Isabel Grobba  Estou com o SisDelatio aberto aqui e vi que o nome dele aparece no depoimento de Barusco, mas
não consegui ver o inteiro teor...

13 JUN 16
06:37:37  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1780978-presos-dirceu-e-vaccari-propoem-leniencia-
partidaria-a-pt.shtml
06:37:56  E eu pensei que era criativo.
06:39:32 Welter Prr  Essa é boa.
07:05:30  http://m.oglobo.globo.com/brasil/prisoes-por-corrupcao-crescem-438-em-4-anos-19492305
07:13:16  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/lava-jato-e-nova-lei-de-campanha-secam-financiamento-
eleitoral
07:23:06  http://mobile.valor.com.br/politica/4597445/quase-um-ano-apos-prisao-odebrecht-muda-
comportamento-no-carcere
07:34:11 Orlando SP  Isto mostra como somos "neném" perto desse pessoal. Na alteração da lei da leniência o maior
objetivo deles era Vacari e Dirceu. O resto pegava carona. Explica tb pq os dois estão tão à vontade no cárcere
08:50:29  Não acredito nisso. Não há acordo possível na esfera do Executivo, pois não há nada a negociar,
uma vez que a "inidoneidade" não se aplica a partidos. O que se tem que cuidar é não criarem efeitos penais para uma leniência
geral na nova lei. Aí sim poderia ter esse trem da alegria.
08:52:38  http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2016/06/13/auditor-chefe-da-anp-e-acionista-de-
offshore-dos-panama-papers/
09:03:27 Welter Prr  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1780960-governo-dilma-antecipou-indicacao-ao-stj-
dizem-executivos.shtml
09:04:59  O problema é que eles falam tudo, menos o essencial.
09:06:48  Além do perfil, falta o compromisso. Ajudará se falarem que ele se comprometeu a ir para a vaga
do Trissoto. Na época havia três vagas no Stj.
09:21:35 Deltan  http://m.politica.estadao.com.br/noticias/geral,poderosos-ameacam-lava-jato-diz-
procurador,10000056813
09:26:10  Editaram, mas não desvirtuaram
09:29:38  http://m.folha.uol.com.br/opiniao/2016/06/1780637-leniencia-nao-e-boia-de-salvacao.shtml
10:23:32  http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,assessor-de-dilma-giles-azevedo-tera-cargo-de-
confianca-na-casa-civil-de-temer,10000056865
10:23:54  As vezes nem eu acredito na incompetência do atual Governo.
11:05:10 Paulo  pessoal, alguém animará palestra no MPMS dia 05/08, sexta-feira?
11:05:10  já aproveitam para passar o fds em Bonito!
11:05:58 Athayde  eu nao posso
11:07:50 Diogo  Vai vc Paulinho
11:08:11  Tá na hora de ir tb a palestras nacionais pra treinar o português
11:11:16 Paulo  haha... eu tô fora desses esquemas, isso é p professor
11:22:59 Diogo  Paulinho soh vai se for em Paris, buenos Aires e london
11:23:28 Jerusa  A palestra é sobre o que?
11:42:00 Paulo  E Viena!
11:42:13  Técnicas especiais de investigação
11:42:22  Tem slides prontos quase do pessoal
11:42:26 Athayde  essa é massa
11:42:30  qdo?
11:43:28 Paulo  Uai rpz, 05/08
11:43:44 Athayde  😔
12:00:15 Jerusa  Pessoal, estou com uma super enxaqueca, então devo ir apenas mais tarde na FT. Julio, nao foi
hoje que vc marcou a re-oitiva do pedrinho, ne?
12:00:59 Athayde  melhorar Jerusa
12:01:11 Julio Noronha  Não foi hj. Relax! Melhoras, Je!!!
12:06:17 Deltan  Quem tem contato com a Bela? CF? Podia esclarecer isso
12:12:15  Na planilha de palestras tem convites para nordeste tb... Só estou incomodando Vcs dentro da
linha que cada um se propôs... Fiquem à vontade tb para consultar a planilha e escolher palestras que queiram fazer... Como já
disse antes, qq um pode viajar para qq lugar que quiser pra fazer palestra hoje. Se quiserem me indicar lugar, vejo o que tem e
informo tb
12:12:58  Boas melhoras Jerusa!!
12:51:42 Roberson MPF  Melhoras Je! Descanse tranquila
13:58:00 Paulo  Quem ainda tem demandas p a PGR não atendidas, me mande por favor
13:58:43 Athayde  Eu tenho. aquelas questoes do DELCIDIO
14:00:43 Isabel Grobba  Você sabe as minhas: ofício contas Cunha e compartilhamento denunciados do PP!
14:53:01 Januario Paludo  Boa tarde crianças.
14:53:09 Athayde  SAUDADES...
14:53:18  q dia vc volta?
14:53:26 Januario Paludo  Athayde, voce pode me da a situação do GUSTAVO NUNES DA SILVA ROCH
14:53:49  oi Tata. Também estou com saudades. Não estou concordando com a restituição do material
apreendido.
14:53:54  mas vc pediu o arquivamento.
14:54:37 Paulo  Luciano comentou que teria muita coisa nesse material da Invepar. Acho que o arquivamento
quanto àquele fato não significa desinteresse no material, correto?
14:54:56 Januario Paludo  beleza. vou manter a posição de não devolver até que analisem
14:56:14  No mais, tudo corrido? Jerusa melhorou. abraço a todos.
14:57:00 Athayde  isso. se surgir provas do envolvimento dele podemos inclui-lo.. mas la vai ter outras coisas.
14:57:07 Januario Paludo  👍👍👍
15:08:51 Laura Tessler  Saudades, Januário!!! Volta quando?
15:16:25 Diogo  ele vem pra minha festa
15:20:13 Jerusa  Melhorei, sim! Obrigada!
15:28:41 Diogo  pgr pediu a prisao do funaro
15:33:27 Jerusa  boa!
15:56:56 Deltan  
16:18:53 Diogo  alguem quer um sonho?
16:19:43  ja tinham me falado que eles iriam mudar
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16:20:05  isso demonstra o quanto nossas instituições são frágeis
16:23:31 Jerusa  
16:23:50 Julio Noronha  👏👏👏
16:24:03 Roberson MPF  Shoou! Com direito a ponte de fundo e tudo
16:25:04 Paulo  show!!!
16:50:30  pendências p bsb são essas
16:50:31  1. Delcídio – descer acordo e termo p ação Gim – URGENTE (CAROL) 2. ofício encaminhando
contas Cunha recebidas da Suíça – URGENTE (PELELLA) 3. compartilhamento provas de Jorge Luz encontradas com Othon
vindas da JFRJ – URGENTE (CAROL) 4. possibilidade de fazer acordo LUZ só no primeiro grau – URGENTE (CAROL) 5. assinatura
acordo MIGLIACCIO – URGENTE (SERGIO BRUNO) 6. compartilhamento de provas para improbidade – começando pela ação
penal recebida do Cunha, em seguida todas as ações propostas – (SERGIO BRUNO) 7. Belo Monte – petição p FACHIN
encaminhar cópias para Cwb – (CAROL)
16:52:22 Athayde  Com os dois pes no ar... Voando
17:06:42 Deltan  👏👏👏👏👏
17:17:48 Orlando SP  310331.odt
17:18:03  Versão já corrigida e liberada para publicação
17:22:40 Laura Tessler  Carlos, tua reunião amanhã com o russo ficou pra amanhã as 14h. Sugiro incluir na tua pauta uma
atualização sobre as tratativas do acordo da Ode, pra esclarecer que não é certo o acordo é que ainda tem muito chão pela
frente. Percebi que ele está um pouco em dúvida sobre a atual situação....expliquei que ainda estávamos nas tratativas iniciais,
mas talvez seja bom reforçar
17:35:51 Paulo  pessoal, para o livro coletivo sobre lei anticorrupção organizado pelo ronaldo e jorge munhós,
alguém gostaria de escrever para a segunda edição, sobre o tema:
17:35:53  Ronaldo, [13.06.16 17:32] Tema 8 - Experiência da Força Tarefa da Operação Lava Jato no uso de
instrumentos de negociação no combate à corrupção
17:48:53 Orlando SP  Esclarecer o q Deltinha?
18:00:45 Paulo  pessoal, nós temos alguém responsável pelo Postalis? Orlando?
18:02:30 Deltan  A Folha tratou como nomeação de juiz garantista.... Talvez tentar entender pq não colocaram que o
depoimento é de que havia um compromisso de soltar... E ele manteve preso um traficante por questão de 100g por risco à
ordem pub não mto tempo antes... Ou seja, a questão verdadeira não é tarantismo
18:03:12 Paulo  januario deixou um procedimento do postalis, estou deixando com artur p ver de quem é e passar
18:06:05  Saiu o Ana?
18:08:02 Januario Paludo  Orlando, o acordo do João Procópio não impede sequestro de bens. Certo? Fiz essa leitura.
18:08:11  Nem o arr4esto.
18:18:11  Saiu o AIA?
18:18:54 Paulo  está sendo protocolada, release já sendo liberado
18:19:42 Deltan  👏👏👏👏
18:19:50  Manda o release aqui por favor
18:20:00  Sensacional
18:20:44  Parabéns a todos, especialmente Isabel, Orlando, Diogo e Laura!! Como diria Robinho, PEEEEIN
18:21:24 Laura Tessler  Orlando mandou o release acima.
18:21:52 Deltan  Valeu achei que era a AIA
18:34:26  Shou!!!
18:34:41  Já sabem com que juiz caiu a AIA?
18:35:11 Athayde  👏👏👏👏👏
18:35:17 Deltan  Sugiro marcarmos horário para falar com o juiz sobre isso e o caso em geral e importância de ficar
aqui
18:35:56  E ver se há abertura para um pedido de afastamento, e sentirmos se seria deferido, ainda que
improvável, para avaliarmos
18:44:23  Pediram impeachment do Janot
18:44:56 Orlando SP  Januario, o acordo é sonoras repatriaçao. No resto, mando o pau
18:44:56  Pessoal, acham q podemos disponibilizar a AI junto com o release?
18:44:57  Seremos criticado por isto
18:44:57  A ação "sequer chegou na JF"
18:46:37  Já mandei o relesse acima
18:47:20  Parece q já foi publicada a ai. Então, Inês é morta. Desconsiderem.
18:49:07 Januario Paludo  👍👍👍
19:11:27  5054748-69.2015.4.04.7000 - cautelar do MO ja efetivada.
19:15:09  Alguem me passa a situação do Fernando Moura. estou sem acesso.
19:23:45  cautelar Joao Vaccari e familia 5046646-58.2015.4.04.7000
19:26:00  TAC do Safra homologado 5013194- 91.2014.4.04.7000/PR
19:26:30  e ja fizeram o deposito.
19:56:57 Deltan  https://www.youtube.com/watch?v=5vhzxWRed90&feature=youtu.be&a
19:56:57  Entre as que assinam a representação está Beatriz Kicis, procuradora do DF aposentada, anti-PT, e
irmã de Ruth Kicis, procuradora de justiça do DF
20:10:30 Orlando SP  Com quem caiu a AI? Qual vara? Qual JF?
20:12:44 Isabel Grobba  6ª Vara - Augusto César Pansini
20:21:35 Deltan  E aí Orlando? O q as informantes dizem???
20:22:56 Orlando SP  Em principio, o juiz é bom
20:23:07  Logo não pego mais informação
20:48:42  Segue algumas informações sobre o juiz:
20:48:46  Vai dar condenaçao. Ele é ex-aluno militar. Traz o rigor e retidao impregnados na alma. Rsrsrsrsr
20:48:54  Rs
21:19:31  Teori Zavascki anula gravações feitas pela PF entre Lula e Dilma. Teori Zavascki remete
investigações contra Lula para Sérgio Moro. Anulou para quê? Teori Zavascki: gravações de telefonemas entre Lula e Dilma
feitas após o fim da autorização judicial e reveladas por Moro são anuladas Efeito prático? Teori Zavascki diz que Sérgio Moro
usurpou competência do Supremo ao fazer juízo de valor sobre gravações de Lula e Dilma
21:19:54  Fonte :Hélio Telho
21:22:05 Julio Noronha  http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2016/06/teori-manda-para-moro-
investigacoes-sobre-sitio-e-triplex-atribuidos-lula.html
21:29:07 Laura Tessler  👊👊👊👊
21:35:58 Jerusa  ���
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21:51:08 Roberson MPF  �����
21:54:48  Januario, podemos aguardar você amanhã na FT?? 😃😃😃
21:58:50 Laura Tessler  Agora o 9 não dorme mais, rs...se dormir, já vai ser com a mala pronta e o número do advogado
como discagem de emergência
22:08:54 Deltan  kkkk
22:09:11 Isabel Grobba  Precisamos de gente firme!
22:11:47  👊👊👊👊
22:14:48 Jerusa  😂😂😂

14 JUN 16
07:01:46  http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2016/06/13/cerco-a-cunha-eleva-o-custo-do-resgate-
politico/
07:17:38  http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/06/procurador-da-lava-jato-faz-troca-de-
proposta-de-leniencia-do-pt.html
07:45:27  http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2016/06/14/lula-desce-ao-inferno-da-republica-de-
curitiba/
09:37:34 Januario Paludo  Oi Robserson. Hoje não, no sábado!!!
09:37:37  hehe.
09:56:45 Roberson MPF  Booooa!!!
12:41:37 Deltan  Athayde URGENTE me liga de FaceTime áudio?
12:41:42  O teu não deu certo aqui
13:15:09 Athayde  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1781481-rebaixado-por-temer-assessor-de-dilma-pede-
demissao-da-casa-civil.shtml
14:18:53 Januario Paludo  Julio, quando voce puder, me ligue.
14:19:23 Julio Noronha  👍
14:22:40 Athayde  #voltaJanuario
14:23:53 Jerusa  #voltajanuario
14:25:13 Diogo  Aliados de Cunha contam com um placar de 11 a 9 no Conselho, já que têm dito estar certo o
apoio da deputada Tia Eron (PRB-BA). Ela tem o voto decisivo. Se votar contra Cunha haverá um empate em 10 a 10 –o que
levará a decisão para o voto de minerva do presidente do colegiado, José Carlos Araújo (PR-BA), desafeto declarado de Cunha.
Eron tem dado sinais erráticos nos últimos dias e sofre pressão dos dois lados. Seu voto pró-Cunha teria sido fechado com
participação de ministros de Michel Temer (PMDB), segundo adversários do peemedebista. O processo contra Cunha é o mais
longo da história, motivado principalmente por manobras do peemedebista e de sues aliados, que durante o transcorrer da
investigação trabalharam intensamente para protelar os trabalhos. A representação deu entrada na Câmara em 13 de outubro
de 2015.
14:25:27  É a amiga do Orlandinho
14:25:31  Tia Eron
14:25:42  
15:19:04 Isabel Grobba  O assessor Juliano acaba de me informar que os advogados do Cunha ajuizaram Reclamação no
STF nos autos da AIA 5028568-79.2016.4.04.7000 (evento 4)
15:27:49 Orlando SP  Robinho e Julio, favor verificar se tem informação sobre esta pesso:
15:27:49  Hello Brazil! Is Antonio Dias Leite Neto involved in your investigation? Thanks for your precious
cooperation
15:27:49  Alguém sabe?
15:27:49  Foi sócio do Eike Batista
15:27:49  Filho do ex ministro de minas e energia, Antonio Dias Leite Jr
15:27:49  Pode ser q nessa nova frente do Eike tenha alguma coisa sobre ele
15:27:49  Vou ver com o grupo das meninas
15:30:33 Isabel Grobba  311361.pdf
15:30:55  311362.pdf
15:30:55  311363.pdf
15:31:21 Julio Noronha  Ainda não temos info sobre essa pessoa
17:05:13 Diogo  qual eh o link do sisdelatio?
17:05:47 Julio Noronha  http://10.83.34.65/Sisdelatio/View/Pesquisa
17:46:33 Diogo  GENIO
17:46:34  VLW
17:56:01 Welter Prr  http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/06/14/veja-como-votaram-os-deputados-
do-conselho-de-etica.htm
18:14:33 Roberson MPF  Vem de mãos dadas com o 9
18:14:38  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1781603-apos-8-meses-de-reviravoltas-conselho-
aprova-cassacao-de-eduardo-cunha.shtml
18:28:24 Isabel Grobba  Concedida a liminar na AIA do Cunha
18:29:22  311471.pdf
18:31:17 Diogo  boa parabéns
18:32:23 Julio Noronha  Maravilha!!! Parabéns!!! 👏👏👏
18:33:21 Welter Prr  Parabens Isabel
18:33:52 Jerusa  show! parabéns Isabel!
19:01:50 Januario Paludo  Parabéns!!!
19:05:26 Roberson MPF  Animal!!!!
19:05:35  Parabéns Isabel!!!
19:06:36 Isabel Grobba  Legal!
19:07:12 Januario Paludo  Posso sugerir a indisponibilidade de outros ativos financeiros não abarcados pelo bacenjud 2.0,
pois a ordem não é clara, abs
19:08:49 Isabel Grobba  Como se pode requerer, Januário?
19:10:07 Laura Tessler  Sensacional!!!! parabéns!!!!👊👊
19:11:02 Januario Paludo  Acho que vc já pediu. Ele só tem que esclarecer. Vejo amanhã, pois estou sem acesso a meu
computador.
19:12:26 Deltan  Caramba, sensacional!!!! Li a decisão!!!!!!!
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
19:12:44  A decisão é pública?
19:13:18  
19:13:54  Será que é pública e entenderam errado?

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
02

:4
3

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/311361.pdf
file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/311362.pdf
file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/311363.pdf
file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/311471.pdf


30/01/2021 Telegram Backup for

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/chat_72924018_p3.html 23/93

19:13:54  Moro decreta indisponibilidade de recursos financeiros e bens de Eduardo Cunha
http://jota.uol.com.br/moro-decreta-indisponibilidade-de-recursos-financeiros-e-bens-de-eduardo-cunha
19:14:54 Isabel Grobba  Oba!
19:18:13  Ah! Pelo título da matéria acima, achei que era a cautelar patrimonial que foi apresentada na 13ª
19:42:15 Deltan  Mas é pública a liminar? Ou espera efetivar para ser pública? Pergunto para efeitos de eventual
release se for o caso...
19:42:21  Essa é mais uma paulada
19:42:24  peeeein
19:44:57 Andrey B Mendonça 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
19:45:17  Parabens Isabel!!
19:47:16 Deltan  Lauro acaba de anunciar que estão garantidos os recursos para aquisição do big data
19:47:44 Julio Noronha  Maravilha!!!
19:51:08 Isabel Grobba  Sim, está pública.
19:56:50 Laura Tessler  Massa!!!
19:58:54 Roberson MPF  Tooooop
19:59:14  Que dia!!! Paaaain sobre paaaaain
20:13:07 Deltan  Não sei se viram isso.... passa de 100k visualizações
20:13:12  não sei como tem gente que segue ela tanto
20:13:23  ela publicou biografia do Moro sem nca ter falado com ele, conosco ou com qq um
20:13:25  https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=5vhzxWRed90&app=desktop
20:32:18 Diogo  Esta cautelar nos ajuizamos junto com a ação penal da claudia
20:32:31  Acho Q a decisão foi nesta cautelar
20:32:50  Ou não?
20:33:22  Nada a ver
20:33:24  Viajei
20:33:33  A decisão Eh da acp
20:33:41  O título da matéria Q tá errado
20:33:47  Não foi o moro Q decretou
21:13:30 Deltan  http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=318921

15 JUN 16
00:54:35 Roberson MPF  Caros, pedido urgente de complementação de Coopin nossa com BAhamas pergunta se temos
como provar o link do doleiro Raul Fernando Davies com o esquema ilícito investigado na LJ. Alguem lembra de algo mais
direto?
04:07:43 Laura Tessler  Ele era doleiro da diretoria internacional. Mônaco e cervero falam isso. Tem um termo do Mônaco
específico sobre isso
04:44:54 Deltan  Robito este é pra Vc
04:45:00  
04:45:11  Olha o nome do órgão anticorrupção no símbolo
04:58:01  
04:58:17  Laura da Romênia. Rockstar do trabalho anticorrupção
04:58:18  DNA
06:18:34 Paulo  A Laura tá mexendo no Davies, Robinho. Eu falei esses dias que uma advogada quer conversar
sobre ele. Foi citado pelo Cerveró
06:18:45  Laura, fala com o Robinho para resolverem essa coopin do davies?
06:18:55  Parabéns ISabel, que fantástico!!!
06:47:05  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1781772-distribuicao-de-cargos-para-psdb-e-plano-
contra-lava-jato-diz-janot.shtml
07:01:35  http://m.folha.uol.com.br/colunas/eliogaspari/2016/06/1781722-a-lava-jato-mudou-de-
patamar.shtml?mobile
07:43:04 Orlando SP  Que cóopin é esta?
07:56:36 Roberson MPF  Opa, excelente Laurinha. Trata-se de uma coopin pra Bahamas onde havia duas contas
administradas por Davis. Elas efetuaram pagtos para PRC
07:58:18  Eles estão criando diversas dificuldades. Agora perguntaram se temos provas diretas do
envolvimento de Davis com empreiteiras ou agentes públicos investigados na LJ
07:58:52  Tooop Delta!! 👊👊👊
08:07:45 Laura Tessler  Lembra o nome das contas? Da pra ver se estão nos extratos fornecidos pelo Mônaco.
08:11:00 Roberson MPF  LOTTE e NESPIS. Vou te mandar os docs
09:24:36 Januario Paludo  http://pgr.clipclipping.com.br/site/ler/noticia/6191163/cliente/19
09:25:00  Vcs sabem de algo sobre isso?
10:35:05 Paulo  Stefan vai transferir o caso do Roberto Gonçalves. Acho que dá para prender o safado com isso
10:35:22  Po Robinho e Julio além de estarem trabalhando mais p ter mais operações, ainda ganham essa de
bandeja!!
10:35:51  Orlando, eu quero a transferência dos meus casos tb! Tem um monte lá que vindo dá para fazer
muita festa, inclusive o velho Glauco que até agora não tá denunciado (só temos pgto em espécie)
10:36:01  Se vierem as contas do Luz fazemos uma festa grande tb
10:36:04  Mario Ildeu e outrs
10:36:20 Julio Noronha  Manda pra gente!!! Denúncia dele já está no forno!
10:53:47 Jerusa  http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/lava-jato/procuradores-decisao-de-teori-suscitaria-
desculpas-a-delcidio/
11:19:40 Januario Paludo  Muito ruim isso na veja.
11:21:49  Pôde-se não concordar. Nas internas ate da, mas para jornalista não. O "tio erri" não vai gostar.
11:23:24  Colegas. Os jornalistas estão de brincadeira com a falta de técnica e com o escudo do sigilo. Estou
propondo, pelo menos ató o Deltan voltar, que ninguem converse com a imprensa. Se houver pergunta sobre as 10 medidas,
que sejam por escrito, com resposta por escrito.
11:24:06 Roberson MPF  Tanto com a denúncia dele no COMPERJ, com a UTC quase pronta. Vai ser ótimo!!!
11:24:39 Januario Paludo  Isso é coisa de Bsb. O problema é que os bocudos decla poem a gente no mesmo saco.
11:26:02  Ou eles que separem a fonte. Ft de Curitiba e Ft de Bsb e sem nome aos bois.
11:26:11  Deem nome
11:30:08 Andrey B Mendonça Mandei no grupo da pgt. Janot ficou irritado... Vao ver quem falou essa bobeira e conversar com
jornalistas
11:30:18  Eh um erro enorme
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11:36:01 Deltan  Orlando Vc podia ser amigo do Cunha... ele nutre hábitos semelhantes:
11:36:01  http://pgr.clipclipping.com.br/site/ler/noticia/6189998/cliente/19
11:36:08  Só coisa fina
11:37:42  E é algo que tem a maior cara de ter saído efetivamente do GT
11:39:28  Próx dia 22 STF julga a questão da execução em segunda inst
11:40:39 Januario Paludo  Desculpe Andrey. Eu considero vc daqui. Hehe
11:40:53  E vc não é bocudo.
11:57:04 Athayde  pessoal. bora almoçar??? Steve Jobs já teria terminado essa reuniao
12:14:00 Julio Noronha  Estamos ao bistrô
12:35:50 Andrey B Mendonça Rsrs. Nem tem q pedir desculpas Januario. Eu tb me sinto assim!
13:25:25 Diogo  O flavio Pansieri falou Q já está acertado Q o stf voltará atrás
13:44:28 Laura Tessler  vão mudar o entendimento e falar o que???: ops, foi mal...desculpa aí???? vão soltar o Luis
Estevão e dizer que a prisão dele violou a ampla defesa????? se fizerem isso, é muita falta de vergonha na cara!!!
13:47:40 Orlando SP  Já estou pedindo o q todos
13:50:52 Laura Tessler  Pessoal, se o Riera, advogado do Baiano aparecer aí na FT hoje, avisem ele por favor que preciso
falar com ele...estou em audiência, mas não deve demorar...lá por umas 15h ou 15:30 já devo estar de volta na FT...preciso
que o Baiano identifique umas transferências relativas a Pasadena
13:53:59 Orlando SP  Laura, peça para alguém da informática gravar os arquivos em um cê
13:54:03  Cd
13:54:09  Ele vai 14 horas
13:54:18  E não deve demorar
13:54:18 Laura Tessler  blz
14:59:04 Paulo  Crianças, cheguei. Urgências urgentissimas vcs podem me ligar no chip daqui, o do Brasil vai ficar
desligado. Mas whats e Telegram continuam os mesmos
14:59:30 Isabel Grobba  Boa diversão, Paulo!
14:59:45 Paulo  00447398971220
15:01:14  Obrigado!
15:23:11  Áudio de carlos fernando
15:23:30  312370.mp3
15:39:12  Bom artigo. Em síntese, a presença de um advogado FDP na defesa é a maior garantia que uma
sentença condenatória na Lava Jato é justa: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelocoelho/2016/06/1781730-
advogados-diabolicos.shtml
16:15:40 Jerusa  pessoal na PF estava combinando as fantasias para a festa
16:17:31 Athayde  hah quem disse que vai?
16:18:20 Diogo  hahah
16:18:22  migué
16:18:25 Isabel Grobba  Vai ser animada essa festa!
16:18:36 Jerusa  Mauat, moscardi e Renata
16:18:53 Athayde  🙈
16:18:53 Diogo  migué
16:19:23 Isabel Grobba  🤔 Vou de DPF ?
16:19:28 Jerusa  sério, gente!
16:45:56 Roberson MPF  Mauat disse para o Welter que vai de torneira
16:47:57 Laura Tessler  Só os best friends do Diogo!!!
17:20:53 Jerusa  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/na-republica-de-curitiba-lula-sera-denunciado-
e-apuracao-ampliada/
17:45:40 Laura Tessler  pessoal, teremos reunião amanhã?
17:53:08 Athayde  Welter, CF diz pra vc vir
21:42:44 Welter Prr  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1782138-para-planalto-acusacao-contra-temer-pode-
afetar-a-governabilidade.shtml
21:44:11  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1782146-manutencao-de-sigilo-em-delacao-geraria-
crise-entre-os-poderes-diz-janot.shtml
21:46:30  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1782152-renan-decidira-sobre-impeachment-de-janot-
na-proxima-semana-e-preocupa-colegas.shtml

16 JUN 16
07:01:39  http://m.politica.estadao.com.br/noticias/geral,vazamento-explicado,10000057508
07:18:03 Welter Prr  Tiraram o pé do barro. E sobrou para o Gilmar.
07:19:12 Jerusa  Finalmente publicaram algo de fundamento 😁😁
07:20:24  Estamos em guerra aberta com o Renan e sua tropa. E aqui é bem mais profissional que o Cunha.
Além de encontrar eco no STF.
07:21:07  http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/06/sergio-machado-e-revolta-contra-lava-jato.html
07:21:32 Deltan  Confira o resultado da eleição: José Bonifácio Borges de Andrada – 37 votos Lindôra Maria Araújo –
33 votos Maria Hilda Marsiaj Pinto – 26 votos Alcides Martins – 21 votos Moacir Guimarães Morais Filho – 4 votos
07:21:40  Lindora no CSMPF é ótimo para nós
07:21:56 Jerusa  
07:22:48  Pessoal, segunda irei na posse do Blal. (In off, pq falei pra ele q nao vou.) Acho importante
marcarmos presença.
07:27:51 Deltan  Caros, fiz apresentação hoje no Anticorruption committee da International Bar Association. Pessoal
gostou muito. Recebi vários feedbacks mto positivos sobre nosso trabalho no caso e especialmente sobre irmos além propondo
mudanças. O presidente da IBA se fez presente e me disse pessoalmente quer nos ouvir outras vezes. Laura vai para
Washington em setembro e prov virão outros convites. Temos que avaliar caso a caso, mas, aqui, particularmente, pareceu-me
produtivo para a imagem do caso. É possível que precisemos de apoio internacional na medida em que políticos se unam contra
nós. Havia várias pessoas do world bank, Daniel Khan falou tb (DOJ), e foi em paralelo com o working group on corruption da
OCDE...
07:33:14 Jerusa  Show! ���
07:38:55 Welter Prr  Beleza Deltan
07:40:23  Falei com ela semana passada. Ela reclamou que tu não a visitou mais...
07:41:00 Deltan  Kkkkkk
07:41:25  Ela, minha esposa, filhos, amigos rs
07:43:05  O fato de o Teori ter levantado o sigilo está fazendo um barulho do caramba.
07:54:58 Deltan  Estão falando com base em nossa representação
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08:16:47 Paulo  Que bom Delta. Imaginei que essa seria melhor, pq a minha no Panamá foi p um público muito
específico de advogados procurando negócios
08:44:59 Deltan  Pois é... parece que a de Washington é gigante, será mais bacana ainda... o diferencial desta prov
foi que foi na OCDE e simultânea a outros 2 eventos anticorrupção...
08:51:55  Caros, Leitãozinho vai lançar livro dia 21 na livraria curitiba do Barigui. Ele vai convidar todos Vcs
hj por telefone. Eu e Robito não conseguiremos ir, mas o evento será super bacana. Não vejo problemas em prestigiarmos, pelo
contrário. Vou ver até se Fernanda vai para prestigiá-lo, pq ele fez um super trabalho de investigação
08:56:34 Paulo  Delta, já me mandaram msg aqui criticando seu post no face, dizendo q o coordenador da
operação não poderia sugerir livro sobre a operação que coordena... haha nunca se agrada a todos!
08:57:21 Deltan  hahaha... manda pastar
08:57:44 Paulo  Mas vai com calma aí, é colega bom!!!
08:58:00 Deltan  manda então ver se estou na esquina
08:58:26  ou manda pastar pasto bom
08:58:34 Paulo  Kkk
09:27:48  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1782169-principal-problema-imediato-para-
presidente-interino-e-renan.shtml
09:28:54  http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2016/06/16/desencapado-renan-flerta-com-o-curto-
circuito/
10:35:38 Paulo  http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/temer-vira-a-curitiba-para-inaugurar-casa-da-
mulher-brasileira-dwdy482ltuecusebs4k8lexdu
10:35:57  será que ainda vão querer dar um alô? temer e alexandre de moraes dia 28
11:05:43 Athayde  http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/forca-tarefa-da-lava-jato-nao-compartilha-
provas-com-colegas-de-brasilia.html
11:10:10 Januario Paludo  os tempos serão difíceis. Se tivessem lido melhor o que escreveu Niccolò. É isso que dá bater em
gregos, troianos e etruscos ao mesmo tempo e não um de cada vez.
11:10:36  E nos teremos que apoiar o PGR...
11:50:25  O Lauro jardim está assinando junto com o Ivan Marx?
11:56:00  OI PG, aproveitando, vc tem alguma notícia do IPL 003/DPF/DF?
12:09:29 Deltan  Inaugurar essa casa?? Tá mais pra pretexto
12:14:34 Welter Prr  Só se recebe investigado com advogado presente!!
12:57:30 Isabel Grobba  Acho que esse apoio será fundamental nos próximos tempos! Parabéns, Deltan!
13:09:36 Athayde  http://www.marceloauler.com.br/exclusivo-eugenio-aragao-analisa-criticamente-a-lava-jato-suas-
ilegalidades-e-o-prejuizo-a-democracia/
13:47:53  313205.odt
13:47:55  Este arquivo é para mim. Um do Auler e outro da Camargo.
14:35:54 Paulo  Nada mestre. Há umas três semanas mandei email para o colega e o servidor questionando, mas
sem resposta. Se vc quiser ligar vc mesmo, seria uma boa!
15:18:43 Welter Prr  Ih! Mandei o arquivo para o Marcelo Auler!
16:16:37  313300.mp4
16:34:30 Paulo  caiu o Henrique Eduardo Alves
16:34:50  Athayde, dá uma olhada nos termos da delação do Sergio sobre o HEA - como foram os pgtos?
16:35:04  isso descendo, dá p fazer coisa boa!
16:35:05 Athayde  OK
16:35:44  HEHEH nosso grupo de politicos vai ficar massa...
16:37:11 Paulo  Isabel querida, poderia dar uma olhada com Athayde na questão do conflito de competência das
ações da União? Peço a vc pq vc está craque agora nisso!
16:37:26  isso no grupo NCC4
16:45:06 Athayde  Olhem o Figueiredo:
16:45:06  Caros, boa tarde, Estou fazendo uma matéria sobre a negociação do acordo de leniência com a
Odebrecht que será publicado amanhã. Nela falamos das empreiteiras que estão buscando a negociação com o Ministério
Público e, entre elas está a Engevix. Segundo apuração da Folha, os promotores da força-tarefa já se manifestaram diversas
vezes afirmando que não há espaço para fechar leniência com todas as empresas. O advogado da Engevix, porém, deu uma
declaração afirmando que "a força-tarefa não poderia ter ingerência sobre os acordos de leniência, já que esse acordo deve ser
tratado pela CGU, como é previsto na lei". Ele também disse que "o próprio juiz Sergio Moro recomendou que a empresa fizesse
leniência" e que "a Engevix foi uma das primeiras empresas a procurar a CGU, antes de Antunes Sobrinho ser denunciado". Em
outro ponto, diz que se "os procuradores selecionarem empresas para fazer leniência, estarão formando um futuro cartel".
Gostaria de saber se há interesse em ponderar as questões do advogado. A matéria deve sair amanhã e essa parte será uma
sub. Obrigada desde já. Bela Megale
17:37:10 Roberson MPF  Meus caros, lembram que nós tínhamos suspeitas que Ricardo Pessoa / UTC estavam ocultando
coisas. Que eles tinham mais a fornecer. Indicativos fortes no BNDES. Que se segurássemos mais um pouco a leniência eles
trariam. Pois então. Figueredo hoje na Oitiva do Julio falou: "olha Doutor, os senhores tinham razão, o Ricardo andou passando
um pente fino na UTC e achou várias coisas. Estou finalizando o levantamento e vamos trazer na próxima reunião". Momentos
depois perguntamos a ele no elevador: "os achados são aquele assunto (BNDES) que solicitamos análise específica" ao que ele
responde "isso, esse e outros". Confiar até ver no papel, não podemos. Mas que a fila tende a andar, ela tende a andar.
Aguardemos
18:02:49  
18:03:15  Se tiver que fazer o júri, olha só o que temos que enfrentar.... 🙉🙉🙉
18:04:10 Jerusa  VAMOS TREINAR O DUPLO TWIST CARPADO E FAREMOS COREOGRAFIA!
18:04:16 Roberson MPF  http://painelpolitico.com/advogado-da-salto-mortal-no-tribunal-do-juri-no-pr-assista/
18:04:17 Athayde  Robinho, tenho medo é de vc copiar a ideia e quer fazer nas audiencias.. rs
18:04:26 Roberson MPF  Kkkkk
18:04:26 Athayde  querer
18:05:06 Roberson MPF  Boa ideia para o término da leitura do voto que falta na apelação da OAS
19:34:25 Paulo  Pessoal, me toquei tb que com a renúncia do Henrique Eduardo Alves, todo o problema da nelma
volta p as nossas mãos...
19:39:34  Rsrsrs... Volta para as mãos do Orlando... Rsrsrs
19:39:55  Vamos fazer esse acordo e acabar com essa confusão.
19:42:18 Deltan  ótimo!!!! Que bom que virá por aqui!!!
19:42:27  Mas ele não é deputado?
19:43:24  O senhor trate de estar aqui daqui para frente. Estou cansado de bancar o chato o tempo todo.
19:43:53 Paulo  Acho q nao, ele se candidatou a governador e perdeu
19:44:09 Welter Prr  Nao se elegeu governador do RN
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19:46:07 Deltan  Vc voltou a frequentar a FT então?
19:50:06  18h10 Lula quer que PGR apure se Moro violou convenção de direitos humanos Os advogados do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de sua mulher, Marisa, e de seus quatro filhos protocolaram nesta quinta (16) uma
representação na PGR (Procuradoria-Geral da República) "para que seja apurada eventual violação à Convenção Interamericana
de Direitos Humanos (Decreto 678/92) e à Lei nº 4.898/65, que trata dos crimes de abuso de autoridade" no caso em que o
juiz federal Sérgio Moro, responsável pela operação Lava Jato em primeira instância, suspendeu os sigilos sobre as conversas
telefônicas de Lula que foram gravadas pela Polícia Federal. A representação tem como base a decisão do ministro do STF
(Superior Tribunal Federal) Teori Zavascki que invalidou parte da interceptação por considerá-la ilegal e considerou que Moro, ao
suspender o sigilo, agiu "sem adotar as cautelas previstas no ordenamento normativo de regência, assumindo, com isso, o risco
de comprometer seriamente o resultado válido da investigação". Segundo os advogados, as "ilegalidades, arbitrariedades e
vazamentos" não são atos isolados, "mas uma estratégia definida para incriminar Lula e seus familiares, mesmo sem existência
de fatos concretos, mas apenas hipóteses e pensamentos desejosos."
19:51:52 Deltan  que estratégia foi essa? Se não foi na PFDC e de modo combinado, mandaram mto mal
19:54:03  Com você e o Galvão flanando no circuito Elizabeth Arden, o Orlando chegando só a tempo de
perguntar se vamos almoçar, o Welter um pé aqui e outro lá, e o Januário no modo 'tô nem aí ", só me resta ficar brigando com
todo mundo para eles não perceberem que o navio está sem rumo.
19:56:45 Laura Tessler  Hahahahahaha
19:57:56  Próximo recurso será para o Papa Francisco
19:59:00  Kkkkk
20:00:43 Isabel Grobba  Pessoal, as declarações de Eugênio Aragão merecem providência, não acham?
20:02:04 Deltan  Vou arrumar umas palestras pra Vc deixar o pessoal aí fazer a denúncia do Lula
20:02:18  Pra mim, a melhor providêncía é ignorar
20:02:34  Aprendi neste caso a exercitar paciência s
20:02:35  rs
20:02:41 Isabel Grobba  Achei muito, muito grave!
20:02:49 Deltan  convivendo com CF todo dia, tem que ser paciente
20:03:00 Isabel Grobba  Hehehe
20:03:42 Jerusa  CF falou que nós - eu e julio - somos limpadores de latrina! 😳😳
20:04:41 Deltan  hahaha não são não!!!! Vou defender Vcs
20:04:57 Laura Tessler  😂😂😂😂😂😂😂😂
20:07:33  Todas as profissões são igualmente dignas... Rsrsrs
20:15:03 Orlando SP  CF, enviei para o seu e-mail um arquivo q contém uma pergunta. A resposta vai para o anuário da
JF. Favor verificar e modificar
20:25:05 Laura Tessler  Robinho e Julio, o Álvaro Novis retomou contato para reunião de colaboração. Imagino que ele
traga o Tacla...talvez facilite pra prender o pilantra
20:39:02 Roberson MPF  Legal! Nessa semana a gente reforçou bem os fatos contra ele na coopin de Bahamas. Os advs
dele lá estão esperneando. Teve ter coisa boa lá!
23:02:56 Julio Noronha  Booooua, Laurinha!
23:27:47 Diogo  ��
23:27:54  Todos contra o tecla
23:27:58  Tacla
23:28:59  Como ele pagou propina do pedágio, vou pedir a prisão dele pro juiz de Jacarezinho tb 🐊🐊🐊
aproveitar Q jacaré tá na moda.. Já pensou?? Jacarezinho na interpol

17 JUN 16
06:20:22 Jerusa  http://m.zerohora.com.br/284/noticias/6028904/forca-tarefa-da-lava-jato-avalia-nao-ter-indicios-
para-prender-lula
07:04:10 Paulo  Gente mas vcs falam demais!!!
08:44:09 Athayde  http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2016/06/16/analise-temer-e-politicos-trabalham-
por-linha-de-corte-na-lava-jato/#comentarios
09:03:43  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1782630-acordo-de-leniencia-da-engevix-e-descartado-
por-procuradores.shtml
09:42:26 Diogo  
09:42:34  Pessoal procurando emprego mesmo
09:58:50 Laura Tessler  Welter, CF e Isabel, confirmada reunião na quinta que vem as 9h com a Trench para tratar de todos
os achados atualizados envolvendo Petros. Trarão um advogado especializado em investimentos e as provas até agora
09:59:13 Welter Prr  OK.
10:02:24 Paulo  Show hein Laura
10:22:32 Diogo  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1782575-delacao-de-machado-sugere-que-
camargo-correa-omitiu-propina.shtml
10:23:49  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1782635-embaixador-brasileiro-nos-eua-rebate-
criticas-do-nyt-sobre-corrupcao.shtml
10:41:32  http://m.opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,inverno-em-curitiba,10000057707
10:41:39  Ótimo texto.
10:47:53 Deltan  viram as declarações de Eliseu Padilha de que devemos ter sensibilidade de saber qdo caminhar
pra um desfecho, pra evitar o que aconteceu na Itália?
10:48:17  implicitamente o ponto dele eh que não podemos acabar com todos os partidos, deixando um
vácuo no poder
10:53:37 Welter Prr  Eliseu Padilha é ministro desde o primeiro governo FHC. Passou por Lula, Dilma e agora Temer
Figuras como ele são emblemáticas na política e há decadas estão envolvidos em irregularidades Acho que a questão é passar o
recado ao público de que não queremos acaber com os partidos, mas fazer com que pessoas implicadas em sucessivos
escândalos deixem o poder
14:31:27 Isabel Grobba  Ótimo
14:49:46 Deltan  Caros, MJ gostaria que estendesse minha viagem do dia 22 pra BSB pra reunião no dia 23. Acho
descabido ir ao MJ. Se receber na PGR, seria esquisito fazer isso sem o PGR. Minha vontade eh recusar pq volto no dia 22 e
deixar pra ele vir aqui, ou marcar em outra oportunidade em BSB na PGR e com o PGR presente. O que acham?
14:50:24  vou dizer que volto dia 22 mas ficaríamos contentes de recebê-lo na FT
14:51:51 Diogo  concordo
14:57:17 Orlando SP  Melhor
14:58:09 Paulo  Ok
15:10:26 Diogo  http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/prisao-apos-julgamento-na-2-instancia-stf-adia-
discussao-cmd7lplzkrxbcb9oaakn1s876
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16:37:29 Orlando SP  314077.odt
16:37:31  Pessoal, depoimento longo, mas sugiro a sua leitura para quem estiver negociando no caso da
ODE, bem como para quem quiser ferrar TACLA DURAN, para quem quiser fechar a ODE, para quem quiser prisão perpétua para
MO...
16:45:06 Roberson MPF  Boa Orlandinho. Leremos com prazer!! 👊👊
17:39:47 Laura Tessler  Valeu, Orlando!!!! Show!!!
17:50:17 Diogo  eu quero prender o tacla
17:50:19  recomendado tb?
17:52:44 Roberson MPF  Te acalme Castor. Pedido tá pronto, mas vamos aguardar a posição dos americanos pos reunião da
próxima segunda pra protocolar
17:53:03  Eu sei que a vontade, sua, minha, de todos nós é GRANDE
17:53:28 Athayde  aquele BAFO DE ONÇA vai gerar rebeliao na carceragem
17:53:33  ninguem guenta
17:53:34 Laura Tessler  Robito, bom prender logo....o termo será juntado assim que o acordo for homologado....Vinicius
será ouvido semana que vem
17:53:43 Roberson MPF  KKKKK
17:58:19  É vero Laurinha!
18:05:49 Diogo  safadão
18:05:55  tinha um monte de conta
18:07:43 Roberson MPF  Se ele sacou R$ 60 milhões de uma das empresas dele no Brasil, imagina fora
18:16:36 Athayde  Pessoal, teremos problemas com a AGU no que toca o respeito aos nossos acordos. Acabei de olhar
a última ação que ajuizaram. Colocaram no pólo passivo nossos colaboradores forçando a mão nos pedidos. Fizeram uma
explanação sobre o acordo na prática inócua. Por exemplo, PRC: Vale destacar, por fim, que o réu celebrou acordo de
colaboração premiada com o Ministério Público Federal, em 27 de agosto de 2014, ocasião em que devolveu aos cofres públicos
vultosos valores134. Todavia, esta circunstância em nada altera o pedido condenatório contra o réu. Em situação de
reconhecimento à contribuição pessoal prestada por PAULO ROBERTO COSTA a partir do acordo citado, todavia, a UNIÃO
expressa sua concordância em que as penalidades que foram efetivamente aplicadas sejam levadas em consideração na futura
execução da pena, por uma questão de boa-fé objetiva nas relações do Poder Público, conforme, aliás, já foi esclarecido linhas
acima. Por tudo que foi exposto, deve o réu ser submetido às penalidades previstas no art. 12, inc. I, da Lei nº 8.429/93, e ser
condenado a135: 1) perder eventuais bens ou valores que sejam localizados em seu patrimônio e tenham sido acrescidos
ilicitamente ao seu patrimônio; 2) ressarcir aos cofres públicos, em solidariamente com os demais réus, o valor estimado de R$
1.481.307.170,35, que deve ser devidamente atualizado no momento da execução da sentença; 3) perder sua função pública;
4) suspensão de seus direitos políticos pelo período de oito a dez anos; 5) ao pagamento de multa civil de três vezes o valor
estimado dos danos causados, totalizando R$ 4.443.921.511,05, na medida de sua participação; 6) proibição de contratar com
o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos. Nessa mesma ação são reús ALBERTO YOUSSEF e a
CAMARGO CORREA. Em relação a CAMARGO nenhuma linha do acordo de leniência. Outra coisa: eles estão se encorpando para
ajuizarem várias ações. Temos que nos organizar. Se ajuizarmos as ações antes podemos gerenciar melhor a questão do
respeito aos acordos.
18:19:21 Jerusa  A SITUAÇÃO É GRAVE!
18:36:19 Paulo  Tamos jantando com o Adams. Tá tranquilo
18:36:34  Vai resolver tudo
18:37:50 Diogo  gente boa
19:00:05 Isabel Grobba  É a ação sobre a qual falamos?
19:10:53 Andrey B Mendonça E olha q o fabio medina em um evento q fui falou em sincronia entre as instituicoes
19:16:55 Athayde  Sim
19:23:01 Paulo  Podiam aproveitar minhas férias e alguém assumir a função de ponto de contato com a Agu, q tal?
19:27:48 Roberson MPF  Disse em curitiba que nos daria todo o apoio. Kkkk
21:37:52 Deltan  CF e Athayde poderiam fazer uma reunião com a AGU. Não sabíamos dessa ação? Não havíamos
combinado com eles?
21:38:22  Seria bom ter uma boa visão dos contatos passados para essa reunião
21:39:35  Hoje Paulo e eu falamos com Min Barroso, que viu que não babamos, então já ganhamos o dia
aqui. Tivemos conversa boa e amanhã prov ele verá nossa palestra. Tentarei um tempo tb nosso em separado com ele.
21:43:46 Julio Noronha  Booooua! 👏👏👏
22:08:44 Laura Tessler  Excelente!!!!!
22:38:29 Roberson MPF  Aí sim!!! Fizeram a dancinha?
22:38:33  314414.mp4
23:16:13  Creio que o Welter pode nos ajudar com o AGU.

18 JUN 16
00:14:51 Isabel Grobba  Posso participar dessa reunião. Já estive com eles junto com Paulo.
04:55:11 Paulo  Sabíamos que eles estavam preparando ações sim, relatamos aqui a última reunião. Só não
sabíamos da mudança de postura em relação aos colaboradores
08:31:34  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1782986-temer-e-refem-da-lava-jato-afirma-advogado-
de-delatores.shtml?mobile
08:32:16  http://m.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2016/06/1783075-lava-jato-
ameacada.shtml?mobile
08:35:19  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1783086-em-um-ano-na-prisao-herdeiro-da-odebrecht-
passou-por-conversao.shtml?mobile
09:53:08 Welter Prr  O Figueiredo nao presta mesmo . Fazendo politica e defendendo o governo
10:49:53  Posso falar com o Fabio. Mas ele é complicado e tem agenda própria.
11:12:26  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1783104-receita-multa-cunha-em-r-100-mil-por-
inconsistencias-em-ir.shtml
11:18:20  Veja uma agenda com ele. Daí vamos eu, você e o Athayde.
11:25:46 Deltan  PGR pedirá para Sarney vir pra cá
11:25:49  Kkkk
11:26:16  Tata.e Paulo se dando bem
11:31:19  Queríamos estar aí hj para a festa!! Diogão, muitos parabéns!!!!! Mandem fotos
11:31:37  Quero ver o CF vestido de drag queen
11:31:53  De noite, Carlinha
12:39:26 Diogo  
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14:55:08 Deltan  http://m.oglobo.globo.com/brasil/temer-suspende-patrocinio-de-11-milhoes-para-blogs-politicos-
19533547
15:27:54  Pare de projetar seus desejos, Deltan.
15:28:19  Que horas vocês vão chegar na festa, pessoal?
15:56:18 Athayde  Kkkkk
16:21:09 Diogo  
16:21:13  
16:23:02 Jerusa  😂😂😂
17:04:18 Laura Tessler  Hahahahha
17:45:21  Castor. Que horas é a festa?
17:55:49 Orlando SP  20 horas
20:51:27 Jerusa  Gente Onde é a entrada?
20:58:14 Orlando SP  Segunda entrada na getulio Vargas
22:40:13 Deltan  Cadê as fotos????
22:48:09  Caros em especial Orlando, quais as pendências do Miller que não foram resolvidas? Preciso passar
para a Carol... Orlando, lembro que havia me mandado duas, mas continuam pendentes?
23:03:29  Marcamos um pontasso hoje aqui... Barroso comentou com um dos participantes do evento que
ficou impressionado com nossa qualificação... (e a recíproca é verdadeira... Aliás, ele também pregou reforma política e fim da
impunidade como fatores que favorecem a corrupção ). Amanhã prov teremos um tempo com ele ainda...

19 JUN 16
02:27:02 Athayde  👏👏👏👏👏👏👏👏
02:36:05 Jerusa  Mandem as fotos, people!
05:01:52 Deltan  #QueremosFotos
06:57:20 Paulo  Como foi a festa??? Soube que Laura e Jerusa arrasaram
06:59:20  E parabéns Castor!!!!
08:57:13  http://m.opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,dure-o-tempo-que-durar,10000057896
09:27:24  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/lava-jato-quer-delacoes-de-odebrecht-e-leo-
pinheiro-sobre-aeroportos/
09:32:59  http://m.opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,canalhocracia,10000058053
12:07:55 Welter Prr  Parabens Castor!!
12:16:08 Roberson MPF  
12:17:29  Delta, PG, Welter, Isabel e Adreyzinho, sentimos falta de vocês!!!
12:17:49  Níver foi 🔝🔝🔝
12:18:01  Parabéns Castore!
12:19:10 Athayde  Foi bacana mesmo.. Mandou bem demais, castor
12:43:22 Jerusa  Foi show! Parabens Diogo!
12:49:31 Julio Noronha  Castor, foi top!!! Parabéns!!! 👏👏👏
12:49:39 Diogo  ���
13:05:57 Andrey B Mendonça Que delicia!!! Adorei a foto! 👏👏👏👏👏👏👏
14:07:49 Deltan  Sensacional!!!!!!
14:07:56  👏👏👏👏👏👏👏👏
14:08:04  Um melhor do que o outro
14:20:04 Laura Tessler  Festa Top mesmo!!! Parabéns, Diogo!
14:20:46  Pessoal, mandem as outras fotos tb!
14:51:54 Deltan  Segredo total para não expor, mas Paulo e eu ganhamos na loteria. Estamos indo para o aeroporto
só nós e Barroso. Tempo bom para conversar sobre a operação. Ótimo. É alguém em que acredito que podemos confiar
15:09:53  Deltan. Reunião amanhã às 09:00. Consegue chegar?
15:10:34  Mandem as fotos. O Castor conseguiu me esconder.
15:13:32 Diogo  🙊🙊🙊
15:14:03  Vc Q não soube se posicionar direito
15:14:17  Achei Q quem vai de zorro Eh pra não ser visto
15:18:42 Orlando SP  Castor, festa sensacional!! Parabéns duplo, pelos aninhos e pela festa.
15:20:27  Questão importante: vai aumentar a pressão da PF sobre os nossos acordos (alegação de fracos,
lenientes, promotor de impunidade) pelo fato de não estarem participando das negociações. Erro estratégico!!!
15:38:12  Qual o fundamento fático dessa suposição, Orlando?
15:40:37 Laura Tessler  Concordo com Orlando...no grupo da PF já tá bem forte a crítica!! Se eles - que são diplomáticos
conosco - já estão criticando, imagina o que vira da cúpula
15:42:54 Paulo  PF já tá soltando q Janot vai ser candidato
15:48:44 Welter Prr  Mostrei a foto da festa e minha filha disse que o Athayde e o Julio foram fantasiados de Lula!! Rsss
15:50:52 Isabel Grobba  Hehehe! Maravilha! Parabéns, Castor!
15:51:07  Kkkkkkk
15:54:35 Laura Tessler  Kkkkkkk
15:57:53 Julio Noronha  🙈🙈🙈
15:58:24 Athayde  Kkkk
16:14:44 Orlando SP  Muita crítica da pf sobre a leniência dos acordos no grupo da pf e em outros em q estão os Dpfs. A
crítica já tá ecoando na imprensa. Os Dpfs têm fácil acesso a imprensa.
16:15:32  Os Dpfs estão inconformados com a quantidade de provas contra a ode, sem q possam fazer nada,
nem continuar na investigação.
16:16:08  Esses são os fatos. Não são suposições. É oposicionismo unânime da pf hj
16:16:49  Se estivessem participando seria diferente, pois estariam fazendo parte do processo, da estratégia.
Não jogariam contra
16:28:30  http://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/nelson-motta-propoe-detetor-de-mentiras-para-os-
delatores-da-lava-jato.html
16:29:15  O problema da leniência é eles terem percebido que estão completamente alijados do processo.
16:35:21  Entretanto, a notícia já demonstra que neste momento estamos chegando ao esgotamento das
colaborações. Ainda mais quando mal utilizadas como no episódio do pedido de prisão no STF. As leniências, em virtude da
quantidade de provas, ainda tem espaço. Mas acho que para uma empreiteira apenas. E creio que esse discurso de que a lava-
jato não vai aterrizar tão cedo só nos atrapalha, pois já há um cansaço da população e da mídia conosco.
16:38:31 Athayde  
16:38:31  
16:38:31  
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16:38:31  
16:38:31  
16:38:31  
16:38:31  
16:38:31  
16:40:17  314998.mp4
16:49:34 Isabel Grobba  Don Diego De La Vega! Quase não te reconheci!
17:13:56 Deltan  Nope
17:14:18  Chego no aeroporto dez e pouco. Chego na proc de tarde
17:15:05  Falei isso para SB e Carol hoje mesmo, coincidência. Disseram que é um preço a pagar
17:15:49  Isso mesmo
17:21:26  Hahaha maneirissimas as fotos e vídeos
17:21:52  CF foi de zorro para não ser reconhecido pela imprensa e negar caso vaze alguma foto Rs
17:46:31 Januario Paludo  Muito show a festa. Parabéns Diogo.!!!!
19:07:36 Diogo  Valeu galera!! Foi demais 🐿🐿
20:40:58  
22:07:45  
22:07:48  

20 JUN 16
06:54:11  http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/06/19/tentativa-de-impeachment-
de-janot-isola-renan.htm
07:02:41  Observem os últimos parágrafos, onde o PGR ameaça com novas delacoes.
07:02:44  http://painel.blogfolha.uol.com.br/2016/06/20/dizendo-se-abandonado-pelo-pt-vaccari-manda-
recados-de-que-delacao-e-possivel-dizem-aliados/
07:10:17  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1783443-stf-e-mais-exposto-e-sobrecarregado-que-
cortes-semelhantes-no-exterior.shtml?mobile
07:14:29  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/odebrecht-adquiriu-banco-para-propina-diz-
delator/
07:14:48  Essa delação vazou?
07:23:58 Laura Tessler  Não vazou...foi juntada na ação penal. Ele será ouvido na quarta
07:40:03  http://www.conjur.com.br/2016-jun-19/entrevista-andre-carvalho-ramos-procurador-republica
08:27:32 Orlando SP  Comigo e com Laura as coisas não vazam zorro!!!
08:33:12 Deltan  Houve reunião semana passada? Se houve, alguém fez resumo?
08:54:16  http://istoe.com.br/desigualdade-social-e-base-da-corrupcao/
08:55:01  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/denuncia-contra-collor-completa-dez-meses-
no-gabinete-de-teori/
08:55:46 Paulo  Viram o pixuleco do Janot?
08:55:59 Deltan  Nahhhh
08:57:10 Jerusa  Nao fizemos reuniao
08:57:29 Paulo  Tem um vídeo que o Osório postou no face
08:57:47 Welter Prr  Poe aquu
08:57:51  Aqui
08:58:32 Paulo  Não sei colocar... Procurem lá!
09:02:39 Jerusa  
09:04:26  Pessoal, estou indo a Brasilia, então não irei na reunião. Depois os meninos me passam o que ficou
decidido e quais serão minhas incumbências!
09:05:45 Deltan  Vcs farão reunião pela manhã ou temos que marcar? Se formos marcar, sugeriria marcarmos hj ou
amanhã fim de tarde... Welter e Isabel chegam qd?
09:06:11  Viajamos amanhã 19.30 pra BSB creio eu e Roberson, mas no começo da tarde há compromissos
na agenda
09:06:41  Se for amanhã teria que ser lá por 16-16.30, por uma hora
09:06:58 Jerusa  Reunião com Januário sobre o caso 9, será hoje as 9h. Januario volta meio dia para POA.
09:07:12 Deltan  Ou amanhã 11.30-12.30
09:07:16 Welter Prr  Vou quarta de manhã cedo. Chego pelas 9
09:08:42  Deltan. Vamos fazer a nossa reunião e gostaria que você fosse depois comigo no Moro.
11:54:44 Roberson MPF  Caros, segue decisão de MORO sobre o pedido de reconsideração na quebra de acordo dos
TROMBETAS (não concedeu a quebra, mas nos colocou em uma boa posição negocial novamente): REPRESENTAÇÃO CRIMINAL
Nº 5005514-84.2016.4.04.7000/PR REPTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL REPDO.: RODRIGO MORALES REPDO.: ROBERTO
TROMBETA DESPACHO/DECISÃO Trata-se de processo ajuizado pelo MPF para averiguação de eventual descumprimento do
acordo de colaboração premiada em face de Rodrigo Morales e Roberto Trombeta. Ambos celebraram acordos de colaboração
com o MPF, devidamente homologados por este Juízo (processos 5032688-05.2015.4.04.7000 e 5032694-12.2015.4.04.7000).
Alega o MPF, em petição do evento 1, que os acordos teriam sido descumpridos, pois os colaboradores não teriam depositado o
valor da multa acertada, não teriam apresentado documentos das contas mantidas no exterior, e teriam omitido fatos
relevantes, especificamente sua vinculação a outras off-shores e contas no exterior. Ouvida, a Defesa alegou que a multa foi
integralizada supervenientemente e que teria entregue os documentos ao MPF (evento 9). Novas manifestações posteriores.
Decido. Objetivamente, os colaboradores ocultaram fatos relevantes quando da celebração do acordo, como a sua relação com
a CAOA e possíveis transações envolvendo esta empresa e agente público, e ainda o fato de que controlovam outras contas em
nome de off-shores no exterior. Além disso, entre o objeto do acordo, constato o compromisso dos colaboradores de fornecer ao
MPF todos os documentos que esse solicitasse a respeito de suas atividades. Nesse sentido, deveriam ter atendido à solicitação
do MPF para apresentação de todos os documentos relativos a essas contas no exterior, incluindo extratos, documentos de
abertura, identificação dos créditos e débitos, inclusive em relação à conta em nome da off-shore Kingsfield Consulting
Corporation. Afirma o MPF que os colaboradores não apresentaram sequer os extratos, documentos de abertura e documentos
de crédito e débito da conta em nome da Kingsfield. Embora a Defesa afirma que eles foram apresentados, observo que eles
não integram a mídia que foi apresentada a este Juízo nos processos 5032688-05.2015.4.04.7000 e 5032694-
12.2015.4.04.7000. Se isso foi apresentado, não houve demonstração a este Juízo pelo menos e o MPF negou que isso tenha
sido feito. Observo ainda que, diante da descoberta das novas contas, também devem os colaboradores entregar toda a
documentação pertinente ao MPF. Não basta por evidente a sua afirmação de que a movimentação dessas contas foi lícita. Se
foi, ótimo, mas a documentação deve ser apresentada. Esses fatos, omissão de fatos relevantes e falta de entrega de
documentos, são justificativas para quebra do acordo. Como consignei anteriormente o acordo vincula MPF, colaborador e
Defesa. Através dele, o colaborador compromete-se, com escusa à redundância, a colaborar, e o MPF a pleitear perante o Juízo
benefício legais, como perdão judicial ou redução de pena, ao colaborador. Se o colaborador, na avaliação do MPF, não cumpriu
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a sua parte, deve apontar tal fato ao Juízo e requerer que lhe sejam negados benefícios no momento opoertuno. A postura do
Juízo tem sido a de acolher a posição das partes com certa deferência, prestigiando o acerto entre elas. Não havendo acerto,
avaliará a questão com total independência. No caso presente, forçoso reconhecer, desde logo, que o MPF tem um bom
argumento pois, além da falta de entrega da documentação, houve omissão de fatos relevantes. Ao invés porém de reputar
quebrado o acordo, reputo mais adequado que MPF e colaboradores, estes assistidos por seus defensores, voltem a tratar da
questão entre si, se for o caso reajustando os termos do acordo. Imprescindível, em qualquer circunstância, a revelação de
todos os fatos relevantes, evitando novas surpresas, e a apresentação da documentação completa, documentos de abertura,
extratos, movimentação de crédito e débito, relativamente à todas contas no exterior. Desnecessária a audiência requerida.
11:54:44  Concedo ao MPF e Defesa o prazo de 30 dias para tanto. Intimem-se. Curitiba, 16 de junho de
2016.
12:35:39 Isabel Grobba  Ia hoje, mas alterei viagem para participar de reunião sobre a PETROS. Chego quarta.
14:08:45 Paulo  pessoal, em especial isabel e athayde
14:08:59  Carol pede para fazer um ofício solicitando ao PGR o compartilhamento das provas das ações
penais para improbidade
14:09:06  Para que com base nisso eles peticionem nas ações penais
14:09:30  Seria super simples, porém só precisam analisar se isso não gerará algum problema APÓS termos
proposto a AIA do Cunha
14:09:43  seria p hj isso, qq coisa vcs ligam p ela?
14:27:45 Athayde  OK
14:31:12 Isabel Grobba  Ok. Fico pensando se não seria bom aguardarmos a quarta feira que será o recebimento da
denúncia de Cunha. Talvez os advogados aproveitem o ensejo para reclamar da AIA.
14:47:39 Deltan  concordo, Robinho, colocou-nos de novo no jogo
14:48:59  O melhor jeito de resolvermos isso foi termos proposto a AIA
14:49:00  rs
14:50:28  Confirmando o que Paulo disse e tentando apenas adicionar algo talvez em clareza, a questão do
Cunha é para cuidarmos para, na nossa fundamentação do compartilhamento, não darmos um tiro no pé em relação à AIA já
proposta... p. ex. se dissermos que é imprescindível o compartilhamento, poderia ser um tiro no pé...
14:51:04  Caros, amanhã 15h reunião na FT com o MJ e com o DG. Quanto mais gente, melhor
14:51:40  Sugiro reporgramarem ou adiarem outros compromissos
14:53:21 Diogo  Tinha oitiva do genu
14:54:27  Podemos transferir
14:58:36 Paulo  
14:58:57  Filho do Sérgio Machado era o executivo mais bem pago do credit Suisse? Estranho...
15:03:31 Deltan  viram que foi autorizada a posse dos novos procuradores para nov ?
15:04:24 Diogo  sim
15:09:00 Jerusa  Ok Chego pelas 13h!
15:13:59 Deltan  Tenho outra quente para contar pra Vcs (segredo): não sei se sabiam, mas MO seria solto pelo STJ.
Daí Falcão "vendeu" voto de 2 ministros (que não eram o relator, nem Mussi, nem Fisher... deviam ser o Reynaldo e outro que
não lembro, pois o Paciornik só assumiu mais recentemente). Sabendo disso, os dois "vendidos" mudaram o voto. Essa "venda"
teria sido a razão de Mussi e Fisher terem sido tão "enfáticos" em seus votos.
15:14:14  Caros, entendo que deveríamos fazer uma homenagem aos trabalhos do Newton Trisotto
15:14:47  Isso passa uma msg de compartilhar louros com instâncias superiores do Judiciário e valoriza
quem foi firme e não cedeu a pressões
15:16:45  Gebran viu com ótimos olhos
15:53:35 Diogo  boa
16:12:17 Deltan  Caros, não marquem por favor nada amanhã à tarde aqui na FT, para não termos terceiros
encontrando o MJ e o DG aqui que saiam falando algo...
16:12:42  sabemos que vazará, apenas seria bom sabermos quem falou o quê enventualmente c a imprensa
16:36:56 Welter Prr  Deltan Nao sei se o MJ pediu sigilo quanto a reunião e se ha compromisso nosso nesse sentido.
Mas ja que vai vazar, é melhor tratar com transparência e talvez divulgar uma nota depois da visita, dando contornos bem
gerais ao que for discutido.
16:38:33 Januario Paludo  Acabei de ver no g1 que o acordo da nelma foi homologado é que ela está saindo com
tornozeleira.????
16:39:30  Deve ser progressao de regime. Certo? E notícia errada.
16:50:53 Paulo  Oi Paulo, td bom? Estou mandando mensagem para avisar que o Ministro pediu para eu me afastar
da coordenação dos acordos de leniência e dos assuntos relacionados à Lavajato. Assim que tiver a indicação de quem me
substituirá lhe passo os contatos. Muito obrigado por sempre manter o diálogo aberto conosco aqui. Abraços.
16:51:17  CGU
16:53:35  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1783592-doleira-da-lava-jato-acerta-delacao-premiada-
e-e-solta.shtml
16:53:44  Não parece mentira... O que aconteceu??
17:27:26 Deltan  Caros, o Fernando Moura não depositou nada... tem que ir pra cima dos bens do acordo, mas Moro
estabeleceu algo meio esquisito na decisão. Robito e Julio, Vcs analisaram isso? Segue texto da decisão: "Quanto à indenização
prevista no acordo, fica a critério do condenado e de sua Defesa cumprir ou não essa parte, sendo de se observar que a
progressão de regime do cumprimento da pena foi condicionada à reparação do dano decorrente do crime de corrupção.
Advirto, porém, que não trará outros benefícios que não viabilizar a futura progressão, já que insuficiente para, por si só,
justificar a concessão superveniente dos benefícios do acordo."
17:30:51 Diogo  delta, se o acordo foi rescindido, ele nao tem mais obrigação de pagar nada espontaneamente
17:31:05  temos que bloquear e confiscar
17:31:26  se bem que a perda do produto do crime é efeito automatico da condenação
17:31:35  no caso dele, o produto dos crimes é o proprio dinheiro
17:31:37  entao..
17:39:50 Laura Tessler  Pessoal, a colaboração do Delcídio já é inteiramente pública? alguém sabe se já baixou algo
oficialmente para a gente?
17:40:00 Athayde  já temos CAROL
17:40:06  já temos LAURA.
17:40:17 Laura Tessler  o que?
17:40:18 Diogo  mas nos recebemos oficialmente:
17:40:21  podemos usar?
17:40:27 Athayde  SIM
17:40:33 Diogo  nao sabia
17:40:39 Laura Tessler  tem o número dos autos, Tatá?
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17:45:51 Januario Paludo  Passado pelo arthur. Despacho do moro. Na pendência da resolução desta questão (acordo pela PF
ou pelo MPF), surgiu outro complicador, a possível revelação, no acordo, de crime envolvendo pessoa com foro por prerrogativa
de função. Nesse contexto, enquanto não se resolve a controvérsia, considerando cumulativamente a aproximação da data em
que teria direito a reclamar a progressão de regime, a colaboração já prestada, o imbróglio a respeito da validade do acordo e
que não imputável à condenada e que o que a mantém presa ainda é a prisão preventiva decretada por este Juízo, resolvo, a
fim de não penalizá-la pela demora na resolução da questão acerca do acordo, converter a prisão preventiva em prisão
domiliciar com tornozeleira eletrônica a partir de 20/06/2016.
17:46:29 Athayde  Desceu o do GIM e foi direto para os autos da ação penal. O VITOR disse que veio um do ANDRE
ESTEVES tb
17:47:33 Paulo  Putz Jan
17:47:47  Só que o Henrique Eduardo Alves perdeu o foro!!!
17:48:39 Orlando SP  Não tem problema PG. Melhor q agora da para resolver por aqui
17:53:41 Januario Paludo  Negocio é engulir e tocar o acordo. Quem. Aí resolver se a pf pode fazer e o stf. Mas se quiserem
encarar o moro com correição também da. Ele está reformando a própria sentença.
17:54:08  Quem vai resolver se a pf pode e o stf.
17:57:21  A não ser que se encare como cautelar substitutiva da prisão. Aí nem vale a pena o recurso.
18:30:05 Deltan  Uma das consequências do acordo, nele prevista, é perder o valor que se comprometeu a pagar e
fica garantido...
18:31:31  Quem é a pessoa da CGU, Paulo? Isso é esquisito...
18:32:34 Paulo  Marcelo, o chefe
18:33:38 Deltan  Chefe de setor? Se for, é normal em pp substituir... importante sabermos o que o Marcelo e outros
teriam a dizer do novo chefe depois...
18:34:15  Só pra saberem: do grupo da LJ no TRF4, quem melhor sustenta e vai pra sessão sabendo os
casos bem são Cazarré e Gerum...
18:34:27  Welter, Cazarré saiu do grupo do TRF?
19:21:48 Welter Prr  Ele assumiu como auxiliar no vice-pgr Saiu da lj por impossibilidade dr continuar
19:24:48 Jerusa  
19:26:33 Athayde  👏👏
19:28:21 Deltan  👏👏👍👍👏👍👏👍
19:29:59  Deltan. Amanhã as 11 :00 no Moro.
19:30:32 Deltan  Vc me libera de um só pra arranjar outro é rs rs rs... manda pra mim a lista dos pontos que ia me
passar please
19:32:26  Liberou para almoçar em casa e chegar na FT às 14:00, como um bom burguês.
19:33:01  Castor. Confirmou a alteração do Genu para quarta?
19:37:56  1. Auler - novas condições 2. Augusto - suspensão do processo. 3.Paulo Augusto - juntada de
anexos. 4. Nelma 5. Pontos até o final do ano.
20:38:49 Welter Prr  http://m.oantagonista.com/posts/lula-preso-para-sempre
20:40:52 Roberson MPF  Kkkkkkkk
20:46:13 Jerusa  😳
22:37:32 Deltan  

21 JUN 16
00:02:46 Diogo  Sim sr . 10:30
04:13:57 Paulo  Lembrem-se de combinar sobre os acordos nos grupos próprios p Bsb ficar sabendo ok? Teve
reunião com Genu semana passada?
07:01:56  Teve. Terá amanhã. O Deltan vai criar o grupo.
07:15:46  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1783779-servidor-da-ex-cgu-que-cuidava-de-acordos-
de-leniencia-e-afastado.shtml
07:35:07  http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/06/arrependido-agora-ex-diretor-da-
petrobras-quer-falar.html
08:14:10 Paulo  O grupo tá criado desde a primeira reunião, e o senhor incluído. É só explicar lá!
08:24:10 Orlando SP  Nós temos acordo com Luis Eduardo Barbosa?
08:47:59 Welter Prr  http://www.valor.com.br//politica/4608161/em-guerra-com-janot-e-lava-jato-renan-articula-
mudar-lei-de-delacao
08:58:03 Paulo  Sim tudo na pasta
11:04:25 Diogo  repassando a mensagem do paulo galvao:
11:04:26  Srs. Procuradores, O juiz da 12 Vara avisou-me da existência de processo ali em trâmite, ação
penal 5029338-09.2015.404.7000, com anexo 5043747-87.2015.404.7000, que, entre outros objetos, trata aparentemente da
apreensão, em 19/11/2014, de cara vendida pela empresa Piroquímica, de Leonardo Meirelles, de cerca de uma tonelada da
substância teofilina anidra a quadrilha de traficantes de drogas e que a utilizariam para mistura com cocaína para venda. Talvez
já tivessem ciência, mas achei relevante informar. att, Sergio Fernando Moro JF Ctba.
12:31:03 Orlando SP  Salepepe
12:31:11  Robinho e Julio, salepepe
12:33:34 Athayde  Pessoal estamos no caminhi
12:37:16  Ja sairam?
12:38:29 Deltan  Tenho novidades sigilosas sobre equipe PF. Conto de tarde, mas tem gente que vai gostar rs
12:38:39  MJ será 16h
12:42:42 Roberson MPF  Indo!
12:58:56 Jerusa  🤔
14:14:29 Paulo  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/ministro-da-justica-se-reune-com-investigadores-da-lava-
jato
16:19:20 Laura Tessler  Pessoal, temos os anexos do Diogo, assessor do Delcídio?
16:19:44  não achei na pasta dos acordos em negociação ou extra sigilosos
16:28:30 Paulo  O pessoal q foi a bsb esses dias ia assinar e trazer nossas cópias de tudo
17:47:54  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1783907-teori-nega-pedido-da-pgr-para-ficar-com-
dinheiro-repatriado-da-petrobras.shtml
17:51:06 Welter Prr  tio Teori ficou...
17:51:13  
18:00:27 Diogo  http://www.parana-online.com.br/editoria/policia/news/962275/?
noticia=TENTATIVA+DE+ASSALTO+ACABA+COM+VITIMA+BALEADA+E+SUSPEITO+PRESO
18:01:31  Uma tentativa de assalto na manhã desta terça-feira (21), na saída de uma agência bancária no
cruzamento das ruas Marechal Deodoro com a Tibagi, no Centro, acabou com a vítima baleada e o suspeito preso. O comparsa
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conseguiu fugir de moto, mas largou um capacete no local. O roubo foi por volta de meio-dia. A dupla de assaltantes abordou
Maciel Rogerio Pereira da Silva, 40 anos, que reagiu e não quis entregar o dinheiro. Os bandidos teriam entrado em luta
corporal com o homem, que foi baleado. Maciel apanhou de populares. Foto: Gerson Klaina A população se revoltou e conseguiu
segurar um dos suspeitos. Grazio Neves da Silva, de 32 anos, foi preso com uma pistola calibre 380 e apanhou antes da
chegada da Guarda Municipal, que veio rápido e conseguiu evitar que ele acabasse morto. A vítima foi encaminhada ao Hospital
Evangélico. Segundo a GM, o homem levou dois tiros e não se sabe qual a gravidade dos ferimentos. Aos guardas, o suspeito
preso disse que é de São Paulo. Ele contou que chegou nesta terça em Curitiba, e não disse o que veio fazer na cidade. A
suspeita dos guardas é de que o homem faça parte de uma quadrilha do estado vizinho que age na região central. Grazio foi
encaminhado ao 1º Distrito Policial, junto com tudo que foi apreendido pelos guardas. A GM procura pelo outro suspeito e
testemunhas podem ajudar nessa localização.
18:49:31 Welter Prr  http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/06/21/deputado-jair-bolsonaro-torna-se-
reu-por-incitacao-ao-estupro.htm
18:57:06 Laura Tessler  Pessoal, em relação à proposta de acordo do JOÃO SANTANA e da MONICA MOURA, entendo que
os anexos não trazem quase nenhuma prova...os fatos narrados por ambos se baseiam praticamente só nos depoimentos da
MONICA MOURA, sem documentos para corroborar. O Miller quer fazer o acordo. No entanto, eu acho que não é o caso, pois
seria mais um acordo baseado unicamente na palavra do colaborador. Pondero com vcs minha preocupação de que esses
acordos já estão sendo muito criticados pela imprensa e pela sociedade, não apenas porque não trazem grandes provas, mas
também porque a punição acaba sendo muito branda. Acredito que temos que ser especialmente cuidadosos com esse tipo de
acordo, principalmente diante da repercussão negativa do caso do Sérgio Machado (e do Delcídio). Vejo, além disso, que a
maioria dos fatos envolvendo o casal serão trazidos pela ODEBRECHT, e de forma mais contextualizada e documentada.
Concordam em negarmos o acordo ou, pelo menos, aguardarmos a evolução do acordo da ODEBRECHT?
18:57:19 Diogo  eu concordo
18:58:15 Athayde  eu concordo tb, Laura.
19:00:53 Jerusa  Concordo
19:05:19 Diogo  gente o quadra da republica de curitiba, alguem concorda em ficar na entrada?
19:05:34 Athayde  eu nao concordo.
19:05:53 Diogo  
19:06:29  🐂
19:07:01 Jerusa  Melhor nao
19:07:38 Laura Tessler  na entrada não
19:19:29  lembrando aqui da narrativa do MIGLIACCIO e vendo as questões trazidas pela ODE, certamente a
prova deles será bem melhor e efetiva do que a do casal
20:40:14 Deltan  Péssimo
20:44:54  Concordo bastante
20:47:49  A única preocupação é não ficar no caminho de um acordo importante para eles ou passar essa
leitura. Importante Laura passarmos o caso para apreciação de mais gente de lá, como Carol e SB. Podíamos fazer uma ligação
e falar com eles. Que acha? Vc poderia ligar com quem mais conhece o caso e o que Ode trará, para mostrar alto
custoxbeneficio e que temos melhor BATNA. Se possível, gostaria de estar junto, mas não atrasaria a ligação para compatibilizar
agenda
20:53:59 Laura Tessler  Isso...a ideia é mesmo conversar com cautela com eles. Antes de falar no grupo do acordo, preferi
ouvir vcs antes. Hj comecei a conferir os anexos da Ode pra ver com mais detalhe as informações e documentos que a Ode
trará. Aguardo vc voltar pra falarmos em conjunto com eles
20:55:17 Welter Prr  Concordo vom a Laura. O acordo é superficial e de duvidosa utilidade
21:54:39  
22:24:56 Roberson MPF  Tamo junto, Laurinha. Também concordo contigo
22:27:44  Vem vem vem
22:29:26 Athayde  http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/acordo-do-mp-com-machado-e-indecente-e-tem-de-
ser-revisto-a-lava-jato-nao-pode-ter-bandidos-de-estimacao/
22:37:45 Welter Prr  Pessoal Acabou o NCC da 4 região. Suas funções passam para a área criminal. Depois de uma
longa reunião, em face da resistência do colegiado de passar um procurador para o núcleo e de obter servidores, optou-se pelo
fim do NCC. Em substituição, as duas áreas, cível e criminal, deverão organizar como será atendida a demanda existente e
vinculada à 5 CCR. Em principio, no crime ficarão dois ou tres colegas com as ações dessa temática. No cível, serão quatro, com
a intenção do coordenador de chegar a seis, para atender a demanda. Nos próximos 60 dias, até a definição das mudanças,
tudo fica como fica como está. Confesso que estou um pouco preocupado com as ações de improbidade, já que o crime tem a
FT. A Lelia e a Marcia já manifestaram interesse em continuar na área. Amanhã dou mais detalhes.
22:42:54 Deltan  Só pra lembrar nesta quinta temos reunião importantíssima sobre rumos 9h
22:42:54  Laura vi que Vc marcou uma reunião. Sugeriria que Vc considerasse remarcar para estarmos no
maior número de colegas pq é uma reflexão sobre rumos do caso
23:06:17 Julio Noronha  Concordo tb
23:29:57 Deltan  

22 JUN 16
06:31:45 Laura Tessler  Deltan, acabamos marcando essa reunião na quinta porque foi o único horário que conseguimos
compatibilizar com a agenda do pessoal da Trench para falar sobre a Petros.
06:58:24  Estarei em São Paulo. O principal é como conseguir os relatórios e documentos.
07:07:11 Paulo  Prezados Colegas que atuam na Operação Lava-jato, Hoje pesquisei no sítio da Operação Lava-
jato, na internet (www.lavajato.mpf.mp.br) e não encontrei nenhum termo de colaboração premiada e nenhuma decisão
homologatória desses termos. Ultimamente tenho sido abordado por algumas pessoas do meu círculo de amizades sustentando
que esses acordos estão sendo "lenientes" demais, cheguei ao absurdo de ouvir que o MPF está concordando que os
colaboradores retenham para si parte dos valores ilicitamente apropriados. É claro que essas pessoas estão sendo pautadas
pelas redes sociais e por blogs dirigidos à desmoralização do trabalho do MPF. Sem prejuízo das numerosas explicações que dou
acerca de nosso trabalho, repelindo todas essas afirmações, seria muito útil que o sítio acima nominado abrisse uma opção para
que se desse acesso ao inteiro teor dos acordos de colaboração premiada já celebrados e as decisões de homologações desses
acordos, quando, evidentemente, não estiverem mais sob o manto do sigilo judicial. Mas, ainda, assim, quando menos,
informar da existência do acordo, da decisão de homologação e de sua condição de sigiloso, com a promessa de torná-lo público
assim que levantado o sigilo. Vai, para os colegas que atuam na Operação Lava-jato, em todas as instâncias, a sugestão.
Cordialmente. Oswaldo José Barbosa Silva Subprocurador-Geral da República
07:07:40  que acham da sugestão do Oswaldo na rede? vcs discutem e dão uma resposta?
07:19:06  http://painel.blogfolha.uol.com.br/2016/06/22/preocupados-com-a-economia-empresarios-e-
investidores-criticam-rodrigo-janot/
07:23:01  http://m.economia.estadao.com.br/noticias/geral,investimento-em-empresas-da-lava-jato-leva-fi-
fgts-a-perda-de-r-900-milhoes,10000058529
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08:06:47 Welter Prr  Vi ontem a mensagem. Ele tem razao. Se esta publico , tem que ir para o site
08:07:37 Orlando SP  Ser público não vai aliviar a preocupação dele
08:12:30 Laura Tessler  Acho que os anexos poderiam ser públicos, mas o termo já tenho minhas duvidas, principalmente
diante das informações pessoais do colaborador...embora nada tenha acontecido até agora, a exposição excessiva poderia trazer
risco a segurança
08:18:48 Andrey B Mendonça Eu tb tenho preocupação com a exposição do colaborador. O art 5 da lei 12850 eh um dos
pontos q mais temos desconsiderado.
08:19:36  Temos q pensar em como proteger o colaborador no futuro, ao menos pra mitigar essa exposição
08:20:40 Orlando SP  O ideal seria ir à rede e explicar que: a) acordo é oportunidade/interesse; B) às vezes não temos
muito contra um colaborador, com ocorreu com o PRC; c) essa nova forma de trabalhar exige outro olhar; d) abocanhamos
parte relevante do patrimônio do colaborador, que é o q se recomenda nesta espécie de crime; e) sempre os bens objeto do
crime são confiscados ou perdidos por meio de multas altas, só ficando em poder do colaborador aquilo q não há indícios de
ilicitude; f) etc.... Mas dá uma preguiça ficar dando satisfação....
08:22:07 Welter Prr  So fica contraditorio colocar tudo no site, inclusive dados estatisticos dobre os acordos e nao
publicar os ja tornados publicos
08:26:06 Orlando SP  Concordo, principalmente após ele se tornar público. De qq modo, dá para retirar nomes e dados
pessoais do colaborador, substituindo por números
08:26:40 Andrey B Mendonça Fica pior Welter pq a maioria dos acordos está na internet, para consulta publica... Mas acho que
temos que pensar mais para o futuro
08:27:56 Welter Prr  Isso pode ser um nao problema, se só o Osvaldo reclamar. Mas se for uma demanda de
transparência, por parte da sociedade ou da imprensa, era bom ir pensando em como resolver
08:28:01 Orlando SP  Tb acho q Osvaldo não fez o dever de casa direito: bastava pedir para o estagiário goollgar
08:29:50 Welter Prr  Justamente Andrey, se tudo esta na internet, nao temos porque nao divulgar.
08:34:39 Andrey B Mendonça Eu também acho que devemos publicar as informações relevantes. Meu ponto é só pensarmos
formas de mitigar essa exposicao e nao sei como faze-lo... o risco de colocarmos tudo no site é, ao contrário, expormos mais
eles.
08:38:20 Welter Prr  Concordo. Tem que achar o meio termo. E ver se tem esta demanda mesmo
10:08:22 Paulo  A gente tá com o predio da petro na Bahia não é?
10:08:45  Coordenador criminal de lá perguntando se precisa distribuir lá e eu tô dizendo que não ok?
10:13:00 Laura Tessler  👍
10:13:18  Pede pra mandar pra gente!!!
12:13:17 Isabel Grobba  Onde estão almoçando ?
12:13:42 Laura Tessler  No arrumadinho
12:13:44 Welter Prr  Arrumadinho. Hoje e fia de feijoada
12:14:00 Laura Tessler  Quer que a gente peça algo pra ti, Isabel?
12:14:14 Isabel Grobba  Feiju!
12:14:27  Tô indo!
12:14:45 Laura Tessler  👍
12:36:56 Deltan  Na quinta?
12:37:42  Propus isso lá no começo do caso e PGR foi contra. Hoje dou razão a eles
13:13:25 Diogo  é
13:13:36  que tal fazermos no começo da proxima semana?
13:13:53  sexta atayde tem audiencia à tarde e eu nao estarei
14:14:24 Roberson MPF  
14:17:31 Laura Tessler  uhuuu!!!! 10 medidas vão bombar na imprensa"""
14:17:34  !!!
14:17:55 Jerusa  show!! parabéns Robinho e Deltan!
14:18:15 Isabel Grobba  Extraordinário!
14:22:12  
14:22:33  
14:23:06 Julio Noronha  👏👏👏👏👏
14:25:31 Andrey B Mendonça 👏👏👏👏👏
14:55:24 Jerusa  pessoal, alguém sabe quem é o responsável por uma investigação ref blog Marcelo Auler, com
pedido de acesso a dados dos comentarios? Estava olhando o eproc e já houve duas intimações para explicar a competencia da
13 Vara. autos 5022940-12.2016.4.04.7000
14:57:08  e sem querer chata, mas já sendo, precisamos melhorar o controle dos prazos no eproc, temos
perdido muitos prazos, há casos com suscessivas intimações do Juízo para manifestação nossa ee há muitos inquéritos que
ficam sem dilação de prazo por semanas. nem sei como é feito, mas precisao melhorar! 😊
17:27:45 Diogo  talvez nao seja de ng
17:27:50  por isto ficou o vácuo
17:28:25 Jerusa  JÁ DESCOBRI, DIOGO. é do Welter. Obrigada!
18:41:05 Deltan  Vamos adiar então a reunião de rumos amanhã... Por outras razões de outros colegas (amanhã
explico) adiaremos tb a reunião geral. Sugestao fazermos a geral amanhã à tarde
18:41:47 Athayde  Amanha e sexta a tarde tenho audiencia
18:45:28  E melhor na segunda
18:45:52 Isabel Grobba  Só estarei de volta depois na terça.
19:08:58  Recebida a ação penal em face de Cunha do caso do campo do Benin. Unanimidade.
19:40:00 Laura Tessler  Pessoal, quem falou que o Mauat estava fora da equipe LJ? Hj ele me pediu informações sobre as
quebras de Pasadena. Como tá a situação dele?
19:44:17 Welter Prr  Pergunta no grupo da pf...👀
19:44:31 Deltan  Caros isso é sigilosissimo
19:44:34  Rs
19:44:41  Não sei quem sabe rs
19:44:46  Ele sairá
19:45:08 Laura Tessler  Kkkkk....li umas 10 vezes o nome do grupo antes de escrever a mensagem
19:45:15 Jerusa  😐
19:45:31 Deltan  Kkkk
19:45:55  Shou!!!
22:06:17 Orlando SP  Saiu uma portaria montando uma FT em BSB para apurar os fundos. Não vi, mas me falaram: a
petros tá dentre as que serão investigadas lá!!! É isso???
22:07:49 Diogo  Haha.. Eu sempre faço isso tb
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22:13:29 Laura Tessler  Se tiver, estão violando nossa atribuição....tem IPL instaurado em 2015 (ou antes), que, aliás, veio
pra FT por declínio da PR-DF
22:35:53 Isabel Grobba  Quem integra?
22:40:19  Descobri
22:40:24  Os procuradores que farão parte da força tarefa serão Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, do
Distrito Federal; Aldo de Campos Costa, de Tocantins; e Paulo Gomes Ferreira Filho, do Rio de Janeiro.
22:43:23 Orlando SP  É o objeto? Civil e criminal?
22:43:50 Isabel Grobba  No documento, Janot designa especialmente três procuradores para atuarem nas investigações
envolvendo investimentos feitos pela Funcef, Petros e Previ. De acordo com a Procuradoria, as investigações estão em fase
inicial e têm ainda a participação de outros órgãos de controle e investigação.
22:44:23  Está assim na imprensa.
22:47:09 Laura Tessler  Precisamos falar sobre isso com o Janot
22:47:23 Isabel Grobba  Sim!
22:49:43  Noticiar-lhes do Inquérito que está aqui!
23:24:30 Diogo  Este Aldo Eh louco 🙀

23 JUN 16
06:52:33  Louco de esperto.
06:54:58 Jerusa  
06:55:12  Madrugando ☃☃☃
06:55:47  Que delicia. Congelamento na madrugada.
06:57:25 Deltan  E eu com reunião 7.30 AM kkk
06:57:51  Acho que vou dizer que não tem teto para sair de casa de carro kkk
06:58:00 Jerusa  😂😂😂
06:58:03 Deltan  Mta neblina
06:58:22  Ou melhor, não tem teto pra sair da cama jkk
06:58:23 Jerusa  Desde 5:30 na rua e o alvo no exterior 😩😫
06:59:05 Deltan  Olha não sei se nao é bom.... Assim talvez trabalhem sem arrogância e carneiradas rs
06:59:28  Qual deles?
06:59:54 Andrey B Mendonça Guilherme Gonçalves.
07:00:09  Pessoal, nao sei se todos estão a par, acredito que sim, mas hj foi deflagrada a operação custo
brasil.
07:00:28  seria a pixuleco 3, com alvo na consist
07:00:41  ainda estamos segurando noticias para a imprensa, pq tem mtos alvos ainda soltos
07:00:51 Jerusa  �
07:01:12 Andrey B Mendonça está sendo cumprida em 4 estados, além da republica de Curitiba!
07:02:20  Poxa. O Guilherme era o meu preso favorito.
07:02:37 Andrey B Mendonça Eh uma operação de voces, que estamos só cumprindo o que o STF nao deixou vcs fazerem
07:04:24  Fico feliz com essa operação. Parabéns a todos daí, especialmente a você Andrey.
07:04:34 Andrey B Mendonça obrigado Carlos.
07:04:45  foi um parto pra sair, mas ao final parece que as coisas estão caminhando
07:05:11 Jerusa  Parabens Andrey! Entramos agora no ape do GG
07:05:26 Deltan  Parabéns mesmo Andrey!!! Desmembramento daqui, mas é fruto do seu trabalho, dedicação e
competência... E mais, insistência rs... Só nos dá orgulho!!!
07:06:17 Isabel Grobba  Está sendo divulgada a prisão de Paulo Bernardo.
07:06:43  Parabéns, Andrey!
07:07:15 Laura Tessler  Show, Andrey!!! Parabéns!!!
07:08:49  Da pra fazer a festa na busca!!!😂😂
07:09:56 Orlando SP  Boa andreyzinho!!! Show!!!
07:11:03 Paulo  parabéns demais, fantástico!!!
07:11:24  e a nossa, está sendo cumprida hoje também, é isso?
07:11:36 Deltan  Fiquei pensando... Temos que fazer a credencial 2 o qto antes pra ter uma segunda prisão do Paulo
Ferreira
07:11:39  Nope
07:12:02  PF deu uma entolada
07:12:16  Opa grupo certo
07:12:17  Kkkk
07:12:18  Não sei se você sabe, Andrey, mas o Guilherme namora a filha do Clémerson Cleve.
07:12:26 Andrey B Mendonça Não sabia...
07:12:37  por isto que ela apareceu em uma conversa com ele e ele chamando ela de querida
07:12:41  nao sabia disso...
07:12:50  Contra a vontade do pai.
07:13:09 Andrey B Mendonça rsrsrs
07:13:29 Paulo  Andrey, essa operação só saiu pq era você em SP, e só é nossa operação na medida em que vc
ainda é nosso!!
07:13:30 Andrey B Mendonça valeu pessoal. eh um trabalho conjunto! e voces sao parte disso
07:13:37  hahahhaa
07:13:39  valeu Paulinho
07:16:49 Orlando SP  Então agora Cleverson deve está ao Andrey
07:16:57 Andrey B Mendonça hahahahaa
07:18:43 Roberson MPF  Parabéns, Andreyzinho!!! Essa fase é importantíssima e em larga medida decorrente do seu
trabalho incansável. Pra cima deles 👊👊👊
07:19:10 Andrey B Mendonça VAleu Robitio, pela ajuda e pelo apoio!!!!!
07:20:00 Jerusa  A namorada mora com ele
07:22:05 Welter Prr  Também acho. E ai sao dois TRFs
07:22:11 Laura Tessler  Agora os carrascão se apavorar....além de Curitiba, São Paulo tb toca o terror👏👏👏👏
07:22:32  "Caras vão"
07:23:07 Julio Noronha  Andrey, parabéns!!! Operação muito top! Alvos muito sensíveis e só muito e bom trabalho para
fazer sair 👏👏👏
07:24:57 Jerusa  Meio brega a menina (Comentário tititi)
07:25:19 Roberson MPF  Kkkk
07:25:28  Já Gleisi e PB tem bom gosto
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07:25:55  Apartamento muito bem decorado rsrs
07:33:04  Carrascão combina com a Laura... Rsrsrs
07:33:09  http://m.oantagonista.com/posts/janot-esta-chateado
07:33:28 Welter Prr  
07:33:43  Como disse, um erro pode levar a outro.
07:34:32  Selfie na casa de investigado?
07:34:35 Welter Prr  Malandro nao grita.
07:34:43  Na porta
07:45:22 Laura Tessler  Kkkkk
07:45:53  Claro que não, rs
07:46:46  Faltou o preso no selfie, rs
07:47:24  Ou a Gleisi
08:29:27  Pessoal, em especial Isabel, Carlos e Welter, a equipe da Trench não conseguiu embarcar pra
Curitiba. Nos consultam se poderiam fazer a apresentação quinta ou sexta que vem. O que acham? Fiquei de dar uma resposta
a eles até o meio dia
08:44:14 Orlando SP  De fato, congonhas está uma zona!!!! Cancelaram 300 voos, inclusive o meu
08:45:28 Diogo  Parabéns andreyzinho !! Acha que o relator do trf 3 segura a turma? Já tem relator no stj?
08:50:17 Orlando SP  Quem é o relator andreyzinho? Já sabemos?
08:50:39  Deltan, acordado?
08:58:47 Isabel Grobba  Precisaria que fosse na quinta, para não ter que alterar minha viagem.
09:00:10  Se ainda não definido, é momento de reza brava!
09:00:13 Roberson MPF  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1784603-stj-nega-pedido-de-liberdade-de-dirceu-na-
lava-jato.shtml?cmpid=facefolha
09:01:07 Andrey B Mendonça Ainda nao sabemos... isso vai ser o grande marco
09:02:26 Isabel Grobba  Eles não podem amanhã ?
09:02:26 Laura Tessler  Acho que agora ninguém terá coragem de soltar...imprensa vai descer a lenha!!!
09:03:28  Acho que não...mas ligamos pra eles pra combinar direitinho. Na quinta acho que dá com certeza
09:04:23 Welter Prr  Eu nao posso wiinta
09:04:36  Quinta
09:05:03 Laura Tessler  Combinamos uma data na FT então
09:05:12 Isabel Grobba  Ok
09:05:17 Laura Tessler  CF, quais dias vc poderia?
09:06:06 Welter Prr  HOje à tarde, ou amanhã de manhã?
09:09:56 Laura Tessler  Hj eles não podem mais
09:29:44  Pessoal, alguém tem o celular do Sérgio Riera, advogado do Baiano?
09:30:40 Orlando SP
09:30:44 Andrey B Mendonça Laura: 21 980343000
09:30:52  21 991258202
09:31:09 Orlando SP  Fui mais rápido
09:31:28 Laura Tessler  valeu!!!
09:32:12 Andrey B Mendonça rsrsr
09:32:27 Orlando SP  Presta atenção aí e prende mais gente
09:32:38 Andrey B Mendonça rsrsrss
09:32:42  podedexa
09:59:18 Diogo  Ironicamente, quem fez o maior bem para o Paraná foi sp ao prender o pb ����
10:08:27  Estarei de volta amanhã a tarde. Se marcarem, tento adiantar a volta para a manhã.
10:09:05 Andrey B Mendonça Valeu Castorzete!
10:09:45  Deltan. Veja como resolver essa questão da Petros com o Pelela. Não podemos deixar isso correr
para não perdermos esse caso.
10:40:04 Welter Prr  http://www1.folha.uol.com.br/colunas/janiodefreitas/2016/06/1784545-iguais-mas-
diferentes.shtml
10:44:46  Li parte do que o Jânio escreveu e larguei. O cara está ensandecido ou completamente
esclerosado.
10:49:32 Athayde  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/eu-tenho-horror-a-cpi-disse-sergio-guerra-
psdb-ao-pedir-r-10-mi-para-barrar-comissao/
10:53:15 Welter Prr  Ele se perde ainda mais no fim, quando fala da Engevix e do Sobrinho. Afirma saber mais do que
escreve, o que é complicado até para ele. Se ele é jornalista, que divulgue o conteúdo da delação que não saiu.
11:12:41  Toron de mimimi em artigo na Folha/SP de hoje 
11:16:11 Welter Prr  O Kaikai escreveu ontem tambem na fsp
11:19:23 Roberson MPF  Estamos acompanhando a entrevista ao vivo do Andrey aqui na sala. Venham
11:19:29  Muito BOA!!!!!!
11:20:55 Deltan  hahahaha
11:23:07  aí fica difícil... ele só viaja...
11:23:25 Jerusa  show, Andrey!!!
11:23:47 Deltan  e o cinema a partir de 14h?
11:24:35  O único jeito de resolvermos isso é fazermos nossa operação sobre petros logo
11:27:35 Jerusa  concordo
11:29:57  Melhor que dormir até as 11:00 e botar a culpa na família... Rsrsrs
11:34:10  Os advogados sentiram nosso passo errado e voltaram ao ataque. Kakay escreveu ontem, Toron
hoje. Por sorte a operação do Andrey deu uma resposta parcial.
11:34:35  Por mim, reunião amanhã a tarde ou segunda pela manhã.
11:36:09 Roberson MPF  Laura e Isabel: autos 5012075-27.2016.4.04.7000
11:41:23  http://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/deputados-pedem-ao-ministerio-publico-
federal-cautela-em-delacoes/
11:42:13 Diogo  Segunda pela manhã seria melhor
11:42:21 Roberson MPF  Pra mim tb
11:47:19 Athayde  Segunda de mnanha pra mim e melhor
11:52:32  Um assunto que sugiro é a análise das responsabilidades de cada grupo e eventual redistribuição.
Outro é um cronograma dos próximos passos, especialmente operações e investigações. Por fim, quero fazer uma observação
sobre a forma que comunicamos para Brasília nossas posições sobre acordos.
11:54:08 Isabel Grobba  Segunda não estarei. Estou a partir da terça.
11:55:45  A partir de que horas?
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11:57:21 Athayde  Tem q ser cedo. pq o pessoal do RJ chega no fim da manha
11:58:03  Mas segunda nao teremos Jerusa e Isabel
11:58:40 Jerusa  segunda eu estou sim!
11:59:24  alias, fiquei sabendo que Pelella viria para cá na segunda. alguém ta sabendo?
12:01:15 Laura Tessler  almoço????
12:10:34 Roberson MPF  Delta, sale pepe
12:22:31 Deltan  boa, indo
13:49:34 Laura Tessler  Pessoal, confirmada reunião amanhã as 9h sobre Petros com o pessoal da Trench
13:58:00 Januario Paludo  To meio atrasado. Parabéns Andrey. Muito bom trabalho e a repercussão positiva. Abs
14:00:40 Andrey B Mendonça Obrigado Januario querido!
14:02:52 Januario Paludo  Agora falta a viúva. Avs
14:03:35 Andrey B Mendonça Rsrs. Abraços
14:21:25 Deltan  Caros, assunto NELMA: há denúncia lá em cima sobre Henrique Eduardo Alves que não desceu
ainda. Falei com Pelella ontem e a sugestão é segurar o caso até quinta-feira que vem e na próxima quinta provavelmente
obteremos info oficial de que ele está sendo processsado lá e mandamos o acordo da NELMA pra lá. Quem está resolvendo isso?
Orlando ou Welter?
14:27:03  O Henrique Alves não vai descer?
14:31:58 Welter Prr  Estou vendo o IPL dela. A questão do acordo, que envolve a relação com a PF, não estou fazendo
14:38:06 Paulo  Sobre a FT de bsb: não é FT, mas apenas designação especial p atuar em conjunto. Imagino q seja
específico p os procedimentos q ja existam lá. De qq forma, será bom esclarecer
14:38:24  Com o Moscogliato eu já tinha falado o q estávamos fazendo
14:38:33 Isabel Grobba  Ótimo!
14:38:46 Laura Tessler  os nossos casos são mais antigos que os deles, Paulo
14:39:34 Paulo  Orlando, podemos propor outras prioridades ao Stefan p a transferência de processos? Há casos
importantes que não estão naquela lista
14:41:39 Deltan  pergu8ntei pra Pelella
15:19:42 Jerusa  pessoal, alguem ficou de receber essa REPRESENTAÇÃO CRIMINAL Nº 5024486-
05.2016.4.04.7000/PR que veio de florianopolis?
15:20:24  prazo vence hoje e me parece que não há qualquer conexao com a LJ. se ninguem se manifestar
em 5, 4, 3, 2, 1 .... vamos devolver para a origem ...
15:31:25 Januario Paludo  Me lembro do cortegoso de São Bernardo. Acho que se tiver conexão e com o caso da mito e cb
agropecuária. Veja também com a laura na questão da Mônica moura. De cabeça...
15:32:06 Laura Tessler  vou ver aqui o que é Jerusa...peraí
15:32:31 Januario Paludo  A conexão e a focal
15:32:57  Acho...
15:39:11 Jerusa  ok
15:39:31  reitero o que falei ontem: precisamos melhorar a sistemática da distribuição de processo na FT.
15:39:42  Há muitos processos ficando órfãos ...
15:41:45 Laura Tessler  não tem conexão com a Lava Jato, a meu ver
15:42:17 Jerusa  �
15:42:46 Laura Tessler  juíza deu o famoso chute no processo....não queria ficar com o abacaxi e empurrou pra Lava Jato,
juízo universal de todos os males da humanidade, rs
15:43:04 Jerusa  balão completo
15:44:56 Januario Paludo  Olhei a reportagem da isto é. Tem conexão com o edinho e com a engevix segundo a matéria.
15:45:34 Andrey B Mendonça Pessoal, o cortegoso é objeto de busca hoje. Aqui ele está pq recebeu um valor em 2010 da
consist. Mas há uma noticia de que ele teria feito varias vendas estranhas para o josé carlos bumlai
15:47:15 Januario Paludo  A receita federal está com ação fiscal. Tem que ver o que tem com o Leonel.
15:48:13  Cortegoso simulou a venda vários imóveis. Deve ter coisa interessante na busca.
15:48:38  Aba
15:56:18 Orlando SP  Nelma- por caridade de vcs, principalmente do CG, eu assumi para resolver, menos a questão
patrimonial q ficaria para Isabel resolver. Quando veio o anexo novo, subiu. Já inclusive pedimos ao juiz para remeter o acordo
da pf para lá. Agora, com a queda do ministro, ainda não voltou. Quarta feira estou fora da FT por dois meses.
15:58:54  Lógico q pode. Se ele vai atender é outra história. Ela envia os casos q já esgotaram a investigação
lá. De qq forma, vale tentar. Vc pode solicitar diretamente ou eu posso fazê-lo. Se quiser que eu faça, apenas diga quem sabe
sobre eles aqui. Abcs
16:17:02  Essa história da Nelma é um samba do afro-descentente com saúde mental debilitada.
17:39:59 Orlando SP  Jayme, careca, por meio de seu Adv me procurou agora. Que colaborar! Disse da dificuldade de um
APF em fazer colaboração, mesmo pq não tem conversa sobre a manutenção dele no cargo. Ele compreendeu, mas ainda assim
quer apresentar anexos. Disse q pode me enviar q CF continuará e eventuais tratativas. Aparentemente ficou preocupado com o
apensamento de uma investigação dele à investigação do genu
17:44:54 Andrey B Mendonça Ele ja negociou com Bsb uma vez Orlandinho
17:49:09 Laura Tessler  Pessoal, o Carlos Alberto Pereira da Costa é colaborador? lembro que estava negociando acordo um
tempo atrás...foi fechado?
17:49:19 Jerusa  sim
17:49:52 Laura Tessler  valeu!
18:11:55 Welter Prr  http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2016/06/23/ministro-da-justica-nega-
que-visita-a-moro-tenha-a-ver-com-operacao-custo-brasil.htm
18:12:43  A notícia é maldosa e o MJ deve ter adorado que alguém lhe deu este poder todo
18:31:01 Orlando SP  Ah, falei para ele ir lá, mas ele disse q apresentaria aqui e, se fosse orçado, apresentaria lá. Então
talvez ele esteja de malandragem. De qq forma, ele está preocupado com o ipl q tem conexão com o genu
18:31:55 Andrey B Mendonça So falei pra saber q ele já apresentou uns anexos antes, nada demais, so o q ele depos
18:51:47 Welter Prr  Andrey
18:53:43  O Paulo Ferreira foi preso?
18:55:00 Diogo  acabou de ser denunciado
18:56:28  eu denunciei ele como partícipe da corrupção do genu
18:56:41  ] anteriormente, ele tinha sido denunciado como partícipe da lavagem do youssef
18:56:50  nao vejo incongruência
18:56:54  mas o juiz decide
19:34:37 Paulo  Je, leva o pessoal da FT para almoçar com o Nicolao amanhã!
19:35:44 Jerusa  Pessoal! Nicolao estara em curitiba e quer almoçar com os colegas. Alessandro, PRE-PR, convidou
todos. Eu provavelmente nao irei pq viajo ao meio dia.
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19:36:05 Paulo  nos ajude a resolver isso! elabore, o q vc tem percebido é a dificuldade em identificar para quem
os processos devem ser distribuídos, ou problemas no controle dos prazos?
19:38:22 Jerusa  Vou tentar
19:47:21 Paulo  
19:47:24  garotinho ficou galã!!!
19:48:11  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/uma-resposta-aqueles-que-celebraram-com-
champanhe-diz-procurador-sobre-prisao-de-paulo-bernardo/
20:00:59 Isabel Grobba  Tá bonitão!
20:08:35  Agora bonitona mesmo foi sua fala!
20:09:07 Jerusa  Verdade! Matou a pau!
20:11:23 Athayde  👏👏👏👏👏👏👍👍👍
20:26:36 Deltan  Estou colocando na pauta da próxima reunião... Explica um pouco melhor para eu fazer um
levantamento preliminar... Quer dizer que há processos sem grupo? Em tese não era para acontecer. A orientação é que cada
processo tenha um gripo
20:29:42  Orlando me passa o número por favor?
20:55:39  Amanhã abre vista do Lula. TIC TAC, TIC TAC...
20:57:40 Welter Prr  http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKCN0Z92GQ
20:58:49  Falei a verdade.
20:59:25 Welter Prr  Rsss
21:02:42 Andrey B Mendonça Valeu querido!!
21:02:57  Peguei umas dicas com o Deltan!
21:03:24 Julio Noronha  Detonou, Andrey!!! 👏👏👏
21:04:00 Andrey B Mendonça Valeu Juliao!
21:05:55  Foi ótima a coletiva. Colocou bem o esquema.
21:06:44 Andrey B Mendonça Obrigado Carlos. Delta me disse o que vc geralmente faz! Ao so copiei
21:07:28 Athayde  Faltou so deixar o bigode ....
21:09:52 Welter Prr  Fui muito bom mesmo. Pontual, claro e objetivo
21:10:41 Andrey B Mendonça 😂😂😂
21:31:38 Deltan  vi agora que Paulo tb tinha perguntado... isso, precisamos entender...
21:31:47  lindo
21:32:36 Jerusa  Te explico amanha ou segunda
21:34:54 Deltan  👍👍👍
22:58:37  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1784806-lava-jato-criou-frutos-que-podem-alterar-
sucessao-presidencial.shtml?mobile

24 JUN 16
04:49:24 Paulo  teori negou liminar pedida pelo cunha contra a AIA da Isabel, o que indica que está aceitando a
competência de primeiro grau para improbidade
05:04:32 Laura Tessler  Show!!!!
06:36:27 Julio Noronha  👏👏👏👏
06:47:58 Isabel Grobba  Beleza!!!
07:53:07  Ontem fizemos a minuta do ofício de pedido de compartilhamento das provas dos outros casos já
denunciados pelo PGR. Parece que agora o caminho fica melhor.
08:12:32 Athayde  Oficio sai hj
08:18:50 Laura Tessler  Isabel, Welter e CF, pessoal da Trench já chegou em Curitiba. Reunião confirmada Hj as 9h no 5
andar da sede
08:19:47 Welter Prr  Ok
08:22:24 Isabel Grobba  Ótimo
08:36:25 Orlando SP  Pessoal, vou começar oitivas agora no gab de Deltan. Quando forem almoçar, avisem-me. Lembro
q hj Nicolau está por aí. Ele quer ver o pessoal, a final ele é candidato. Se der para concatenar almoço, melhor, o q acho meio
impossível. No mínimo, vale a pena ter um tempinho com ele. Abcs
08:43:16  http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2016/06/23/disputa-de-mercado-move-grandes-
operacoes-de-combate-a-corrupcao.htm
08:44:31  O cara confunde causas e consequências. Além de nos pintar como marionetes.
08:47:15  http://m.folha.uol.com.br/mercado/2016/06/1785037-fundo-de-pensao-da-petrobras-registra-
rombo-de-r-226-bilhoes.shtml?mobile
08:55:05 Welter Prr  Simplificação rápida e enviesada
09:31:30  Pessoal. Chego 11:30 no aeroporto. Me esperem para almoçar.
10:17:53 Deltan  Quantos vão almoçar com Nicolao? Precisamos saber para a reserva. Paula mendigou
10:17:57  Me ligou
10:18:00  Rs
10:18:14 Jerusa  Kkkk
10:18:20  �
10:28:57 Athayde  se for cedo eu vou. tenhou audiencia as 14 hw]
10:34:48 Julio Noronha  Delta, como há a reunião com Paulo da ODE, marcada para começar 11h, por video, acho q ficará
difícil de ir
10:41:25 Deltan  👏👏👏👏👏
11:15:25  Eu vou. Acabei de pousar.
11:17:55 Julio Noronha  CF, vamos começar agora a reunião com a Ode, na sala de vídeo
12:00:52 Laura Tessler  Estamos indo no sale peppe com o pessoal da Trench
12:01:51 Welter Prr  Subindo p Ode
12:27:28 Deltan  Caros estamos indo almoçar com Nicolao
12:27:33  alguém mais vai fora eu e CF?
12:28:14 Welter Prr  Estamos na reunião com a Ode
12:52:00 Deltan  Acabando venham sendo possível
12:52:47 Welter Prr  Onde é o almoço?
13:12:18 Deltan  Ponte Vecchio
13:12:25  Vamos pensar em pedir agora
13:12:31  Estávamos esperando Orlando
13:13:51  Pq pessoal ficou na dúvida se vinha
13:14:20  Orlando, qq coisa ligue/venha, tentamos te ligar...
13:21:24  Welter e Isabel, estará aqui próxima sexta tarde?
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13:28:32 Paulo  http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/mpf-rj-operacao-investiga-desvio-de-
recursos-nos-fundos-de-pensao-petros-e-postalis
13:34:22 Welter Prr  Acho que hoje vamos de mcdonalds
15:19:21 Isabel Grobba  Eu retorno para São Paulo quinta na semana que vem, mas se for necessário posso tentar alterar o
voo para sexta.
15:19:32 Deltan  boa Isabel
15:19:46  Caros, estamos com super dificuldade de achar agenda comum para a reunião geral incluindo
discussão de rumos...
15:21:01  Alguém não consegue, ainda que mediante esforço extraordinário, fazer-se presente na próxima
sexta?
15:22:00  sexta 14h
15:22:15 Paulo  far-me-ei ausente
15:23:24 Deltan  sabia que alguém ia reclamar da minha ênclise rs
15:23:43  mas seu protesto foi desproporcional, mesóclise é sacanagem
15:24:52 Jerusa  Eu posso
15:26:25 Laura Tessler  No início da tarde eu posso
16:36:57 Paulo  Bomba pessoal, porém tudo
16:36:59  http://m.oantagonista.com/posts/teori-manda-lula-para-justica-de-brasilia
16:37:04  Se for verdade
16:38:18 Laura Tessler  Denúncia de obstrução à investigação da Lava Jato não tem relação com a Lava jato?????? Teori
tem cada uma!!!
16:38:20 Jerusa  Nao pode ser
16:44:08 Deltan  Absurdo
16:44:13  Só pode ser medo de que fosse preso aqui por obstrução
16:44:51  Mas onde está não impede
16:44:51  Ainda assim teratológico
16:44:51  Hipótese clássica de conexão
16:45:47  Caros José Ugaz estará na FT 11.30h-13h na segunda e depois almcaremos em algim lugar... quem
topa? 
16:46:01  Ele é o presidente da transp internacional
16:46:24  Ex promotor que tocou o horror em caso de corrupção salvo engano ex-presidente Peru
16:46:31  Moro o receberá
16:46:44  Ele iria 9.30 e pedi pra ser mais tarde pra ter mais gente lá
16:46:52  Façam um esforço e confirmem por favor
16:47:29 Isabel Grobba  Tem decisão de hoje no Inquérito 4170 que é o do caso!
16:48:02 Welter Prr  Eu conheci ele no evento de NY que participei. Ele é muito bom. Serio e combativo. Gostaria muito
de rever ele
16:49:23 Diogo  Bizarro
16:49:36  Claramente quis livrar do moro
16:53:42 Andrey B Mendonça http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1785287-teori-contraria-procuradoria-e-envia-
denuncia-contra-lula-para-justica-do-df.shtml
16:54:05 Jerusa  Lamentavel!
16:54:18 Andrey B Mendonça Parece ser vdd. Q absurdo: classico caso de conexao consequencial
16:55:01 Diogo  🙈🙈
16:55:16  Fiel empregado
16:55:21 Deltan  Vem Weltinho!!
16:55:38 Welter Prr  Dificil de entender
16:56:26 Diogo  Estarei 😎😎🐿🙊
16:56:46 Laura Tessler  a gente acaba descobrindo outro motivo pra prender, rs
16:56:59 Diogo  Pra mim eh fácil de entender.. Quis ajudar o companheiro como ele fez nos embargos do mensalão
16:57:22 Deltan  É o caso de agravar para a Turma
17:02:00  Já suscitei Carol e Douglas para ver com quem é?
17:06:34 Paulo  Esse recurso da p ganhar fácil hein
17:07:03  Absolutamente tosco
17:07:27 Deltan  Achei que tava me tirando rs ... Pq a decisão foi política
20:03:17 Welter Prr  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1785468-dilma-dira-que-nao-tratou-de-dinheiro-
para-sua-campanha-com-odebrecht.shtml

25 JUN 16
00:21:27 Roberson MPF  
00:22:28  320372.mp4
00:52:52 Athayde  👏👏👏👏
01:09:32 Julio Noronha  👏👏👏👏👏
01:14:50 Roberson MPF  320376.mp4
01:46:29 Deltan  Alouco que massa
01:46:37  Pede apoio para as 10 medidas kkk
01:52:09  Pessoal Laura tem uma coisa ótima para atualizar todos. Apareceu algo desmoralizante (talvez não
criminoso) do Carlos Higino
01:52:56  Pedi prioridade a eles Laura... Entregam em duas semanas. Se for como falaram, creio que é razão
pra cair
07:51:44  Deltan. Andei pensando. Ontem respondi uma demanda da Folha de São Paulo sobre a destinação
do dinheiro dos acordos. Poderíamos encaminhar uma solicitação ao ministro da Justiça para que regulamentasse o disposto no
artigo 7° da lei de lavagem, permitindo a destinação. Não me parece que seja algo difícil de conseguir, pois ele já foi secretário
de segurança e portanto sabe da necessidade de recursos na área. Além disso, é algo que pode ser feito por medida infralegal.
08:41:00 Andrey B Mendonça Concordo. Do jeito q saiu na midia a decisao do teori fica parecendo q o mpf ta querendo tirar
vantagem dos acordos.
09:47:37 Athayde  Isso vai trazer reflexos na acao do GIM
10:18:15 Laura Tessler  Como tá ligado a Laginha, avisei ontem o Athayde
10:22:50 Athayde  integra da decisao http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-
content/uploads/sites/41/2016/06/paginador.jsp_.pdf
10:25:10  Como visto, tais fatos não possuem relação de pertinência imediata com as demais investigações
relacionadas às fraudes no âmbito da Petrobras. Na verdade, dizem respeito à suposta prática de atos, pelos investigados, com
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a finalidade de impedir e aviltar colaboração premiada entre Nestor Cerveró e o Ministério Público, a qual se voltava a um plexo
de investigações, entre as quais as de maior abrangência, a começar pelo Inquérito 3.989, tramitam nesta Corte. Nesse
contexto, evidencia-se, em princípio, a inexistência de vínculo nem exclusivo nem preponderante com os processos em trâmite
na 13a Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba. Relembre-se, a propósito, o que decidido pelo Plenário desta Corte nos
autos do Inq 4.130, no sentido de que a “competência para processar e julgar os crimes delatados pelo colaborador que não
sejam conexos com os fatos objeto da investigação matriz dependerá do local em que consumados, de sua natureza e da
condição das pessoas incriminadas (prerrogativa de foro)”.
12:55:56  Claro. Vamos marcar sim. Luciano, Mauat e Duilio estão deixando a equipe e serão substituídos por
outros. Pode ser na segunda mesmo. Quanto a empresa eu não lembro o nome mas vou pedir ao Pace para lhe passar os dados
porque ele ficou de instaurar o inquérito O Márcio vai assumir os casos que recentemente desceram do STF Veja um horário
mais adequado para vocês e me avise por favor.
12:56:51  Mensagem do Igor. Os que têm o controle da agenda me sugiram um horário.
12:57:53  Andrey. Alguma novidade sobre a prisão do Guilherme? Esse cara merece mofar na cadeia.
13:10:14 Julio Noronha  CF, conversei com Tatá, Robinho e Je e, considerando q o pessoal do Rio estará aqui na segunda,
melhor seria marcar no final do dia, umas 17:30
13:15:49 Andrey B Mendonça Amanha ele chega de portugal e ja vai preso. Segunda audiencia de custodia
13:16:19  Tinhamos enviado difusao vermelha, mas rodrigo rios disse q ele se apresentaria.
14:43:33 Deltan  CF me parece que a decisão teve outros fundamentos que a falta de regulamentação
14:43:37  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1783907-teori-nega-pedido-da-pgr-para-ficar-com-
dinheiro-repatriado-da-petrobras.shtml
14:44:37  A regulamentação não resolveria o problema que a decisão do STF representa. Se formos dar
destinação diferente agora a Petrob bem pra cima
14:45:08  E Orlando estava vendo com Lauro a questão do depósito na conta do MP
14:45:23  Me parece que não precisava de regulamentação
14:45:34  Mas ele poderá dizer melhor
15:32:45  Me parece que é necessária uma interpretação regulamentar de que há concorrência de perdas em
favor das diversas vítimas, inclusive a União, no caso da lavagem.
15:33:56  Difícil vai ser convencer o Moro de ir contra o STF, sob risco de ser acionado pela AGU.
15:48:05  Além disso, podemos fazer algo para resolver isso para todos.
18:44:06  Combinado com o Igor as 17:30. Sem atrasos da nossa parte.
19:14:15 Jerusa  �
19:16:14 Roberson MPF  Yes, Sir!!
19:16:30 Athayde  👍
19:51:50 Julio Noronha  👍
20:19:35 Deltan  Aqui ou lá?
20:25:14 Orlando SP  Mas não avançou o assunto
20:47:59 Deltan  Artigo novo do Roberson Pozzobon, sobre os 3 anos da derrubada da PEC 37, no blog da ANPR:
http://www.brasilpost.com.br/anpr/impunidade-pec-37_b_10675370.html
20:47:59  👏👏👏👏👏👏👏👏👏
20:49:39 Welter Prr  Muito bom!!
20:51:15 Julio Noronha  👏👏👏👏
20:56:29 Roberson MPF  Valeu, meus queridos!
20:58:44 Deltan  Caros, ontem fiz uma palestra na Bola de Neve, em SP, onde fica a sede. É uma igreja hierárquica
com centenas de milhares de frequentadores. O presidente é alguém sensacional e tivemos um excelente tempo juntos. Fiquei
conversando com ele e uma turma até mais de uma da manhã. É um grande apoio para nós e para as 10 medidas.
20:59:41 Roberson MPF  Shoou! Eles têm muitos membros e grande influência sobre a galera mais nova
21:10:02 Athayde  Ótimo
22:42:48  Lá na PF.

26 JUN 16
00:01:29 Deltan  agendad
00:01:31  agendado
10:03:14 Welter Prr  http://istoe.com.br/os-delatores-e-seus-premios-generosos/
10:03:30  A Istoe não presta.
11:14:37 Laura Tessler  Show, Robinho!!!👏👏
11:49:37 Athayde  http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2016/06/26/pena-da-politica-tem-de-ser-lava-jato-
perpetua/
11:59:43 Andrey B Mendonça http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1785712-acordos-de-leniencia-preveem-repasse-de-
10-para-a-lava-jato.shtml
12:05:06  Ótimo artigo Robinho!! Parabéns!! 👏👏👏👏👏👏👏👏👏
12:21:31 Roberson MPF  Valeu Andreyzinho!! 😄
12:28:14  Vamos ter que trabalhar muito esses assuntos, seja a nova lei de leniência, seja a destinação dos
recursos. Não creio que a solução vá ser resolvido colocando a cabeça no buraco.
12:39:22  Em relação ao artigo da IstoÉ, devemos saber distinguir entre acordos caros e acordos baratos.
Nos primeiros, temos que colocar restrições compreensíveis para a população.
12:43:12  Muito bem escrito o artigo, Robinho. Parabéns.
12:45:54  Borghi Lowe está pedindo reunião conosco. Preocupação com o novo marco legal da leniência é
com a destinação dos recursos. Temos que retomar contato com o Trafico.
12:51:04  Quero o Athayde comigo nessa reunião. Quando o PG volta? Precisamos de uma pessoa que faça a
ponte.
12:52:09  E preciso saber da história do Higino. Não sei se é caso de explodir a ponte, mas é preciso de uma
carta na manga.
12:54:53 Roberson MPF  Valeu, CF!!! 👍👍
15:04:40 Paulo  eu só to de volta dia 11/07
15:17:10 Athayde  Posso agendar
15:34:09 Roberson MPF  
15:34:12  
15:34:17  
15:35:53  Pulemos!!!
15:36:01 Athayde  Malucos
15:36:14 Roberson MPF  PEM!!!!!!
15:36:33  
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15:36:52 Jerusa  Quem pula é sapo. Voces saltaram! 😂😂😂 Show! Onde é?
15:38:51 Roberson MPF  Saltemo! Pulemo! Voemo!
15:38:58  Paranaguá
15:40:59  Muito show! Proponho todos irmos depois do Braves
15:41:59 Jerusa  Eu topo!
15:42:14  É salto duplo? Ou enganchado?
15:43:43 Roberson MPF  Duplo
15:44:05  30 segundos de queda livre
15:44:17  200 km/h
15:44:49 Jerusa  Show!!!
15:58:54 Paulo  massa!!
16:03:22 Laura Tessler  Massa!!! Mas essa eu passo 😂😂😂
16:37:57 Julio Noronha  Tooooop
16:38:54 Athayde  Vc vai Julio? Dos do braves
16:42:44 Roberson MPF  Braves chapter 2
16:45:40 Diogo  Passo tb
16:54:37 Deltan  Top mesmo!!! Sensacional Robito e Amandinha!! Mandaram ver!!!!!
17:00:31 Roberson MPF  👊👊
17:02:24 Deltan  CF, Vc precisa se inteirar a respeito do que falta para que o dinheiro possa entrar no MPF. Parece
que havia uma possibilidade de dar certo sem nada, e outra que seria encaminhar a criação de uma rubrica contábil dentro de
algo orçamentário, silenciosamente, como cavalo de Tróia que permitiria depois o crédito. Tem que articular a estratégia com a
SG. Se Vc não for resolver, precisamos de alguém que se voluntarie para dar conta disso e fazer um report de status numa
próxima reunião. Além disso, precisamos sondar o Moro na próxima reunião para ver se e como ele ficaria confortável em
destinar. Talvez dependamos de fazer um acordo com a vítima, a Petrobras. Vc podia marcar reunião com Petro pra isso tb. A
justificativa é que sem investigação e sistemas etc nunca ela seria ressarcida. 10% é algo razoável a perder para ganhar muito
mais. Conseguindo fazer a Petro concordar, cai o argumento do Teori. O que está faltando nisso é alguém assumir e priorizar
isso. Ate a decisão do Teori, não tínhamos pressa. Agora, precisamos priorizar isso enquanto temos alguma vantagem para
negociar com Petrobras.
17:05:08  Não concordo com a abordagem. Não vejo como resolver isso com a vítima. Certamente iria
aparecer na imprensa.
17:06:00  Posso ver com o Orlando como ficou. A Jerusa pode ser nosso 'homem' de ligação com a SG.
17:06:30  No mais, creio que temos uma chance de resolver isso com uma regulamentação geral.
17:07:29  Athayde. Terça ou quinta com a Borghi. Castor também deve participar. Qual horário ficará melhor.
17:10:12 Deltan  O problema não é regulamentação. É um argumento que já vislumbrávamos é que Teori comprou.
Não adianta o que regulamentar, o fato é que dinheiro lavado saiu dos cofres de vítimas e enquanto nao receberem tudo a
Petrobras, alavancada por Teori, conseguirá levar. É como se alguém roubasse minha bicicleta e lavasse o dinheiro. Não há
santo no mundo que dissesse que o dinheiro não tinha que vir para me ressarcir a bicicleta roubada, ainda que a lavagem tenha
lesado outros bens jcos.
17:11:42  Não vou expor a FT por conta desse dinheiro. Uma reunião dessas seria um tiro no pé.
17:12:06 Deltan  Aposto que Moro não ficará confortável agora de outro modo... Como alguém disse aqui, ele corre
risco agora se decidir de outro modo. Se vier regulamentação, duvido que dissesse algo contrário no caso de vítima certa e
identificada
17:12:58  De qualquer modo, a única coisa que não farei é fazer uma reunião com a Petrobras sobre isso.
17:13:30  Vou conversar internamente e ver as possibilidades.
17:14:07 Jerusa  Posso falar com Blal
17:16:07  Isso. Precisamos ter uma solução interna para oferecer para o Moro. Entretanto, se não houver a
regulamentação da lei de lavagem, não teremos uma solução que valha para todos e a lei de lavagem será letra morta.
17:16:37 Deltan  Eles já haviam sinalizado concordância com uma destinação não integral do dinheiro. Não vejo
exposição adicional se essa seria de qq modo a nossa tese, de que houve lesão a diversos bens jurídicos.
17:17:16  Se essa é a tese, não precisamos da concordância da Petrobras.
17:17:46  Não devemos nos expor nesse momento além do necessário para a investigação.
17:18:12  A questão está quente e não interessa ver outras notícias em jornal.
17:18:58  E se você acha que uma regulamentação da lei não resolve, não vai ser um acordo com a vítima,
que dificilmente ficará quieta a respeito, que resolverá.
17:19:18 Deltan  Quanto à regulamentação, seria bom tentar em paralelo mesmo e, não feita, é uma hipótese para
mandado de injunção, recem regulamentado em lei:
17:19:18  § 1o A União e os Estados, no âmbito de suas competências, regulamentarão a forma de
destinação dos bens, direitos e valores cuja perda houver sido declarada, assegurada, quanto aos processos de competência da
Justiça Federal, a sua utilização pelos órgãos federais encarregados da prevenção, do combate, da ação penal e do julgamento
dos crimes previstos nesta Lei, e, quanto aos processos de competência da Justiça Estadual, a preferência dos órgãos locais
com idêntica função. (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)
17:20:28  Precisamos usar o momento para resolver muitas questões. Não podemos nos expor.
17:21:39 Deltan  Ich acho que não cabe MI, lei 13.300/2016... Não parece entrar nas hipóteses
17:23:03  É que a refulamentacao trata de procedimento, enquanto a recusa do Teori foi por questão de dto
material: a vítima teria dto ao valor
17:23:12  Na minha perspectiva, smj
17:23:29  Vamos pensar
17:30:59  http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,petistas-presos-querem-que-partido-assuma-
culpa,10000059313
18:06:47 Athayde  Quinta tenho audiencia a tarde
18:16:55  Terça-feira então. 11:00. OK para Athayde e Castor?
18:21:08 Welter Prr  To nessa!!
18:25:05  O problema é trocar a roupa de baixo depois de saltar... Rsrsrs
18:26:52 Welter Prr  Homem de pouca fé!!! Depois do que passamos estes dois anos, um saltinho não é nada!!!
18:27:49  Prefiro enfrentar um tiroteio no morro... Rsrsrs
18:37:59 Athayde  http://m.extra.globo.com/noticias/brasil/juiz-sergio-moro-ovacionado-durante-show-em-curitiba-
19587269.html
18:38:24 Julio Noronha  320708.mp4
18:45:45 Roberson MPF  Boooua, Welter. Vale muito a pena! Já temos 4 inscritos!!
18:45:53  Kkkk
20:01:03 Jerusa  Guilherme Gonçalves preso em SP
20:16:21 Diogo  😀
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20:21:22 Orlando SP  Destinação do dinheiro - acho q a única chance q temos é o SG comprar a ideia. Estamos em
época de vacas magras, assim está pode ser uma saída para eles tb. Lauro não comprou a questão. De qq forma, agora ficou
difícil reverter a decisão. Não a li, mas como a imprensa deu destaque ao assunto, e aprovou a decisão, dificil revertê-la, ainda
que junto a outros ministros. Essas leading cases tem de ser conversados!!!!
20:41:52 Roberson MPF  Tooop! Parabéns, Andreyzinho!!
21:11:11 Diogo  Amanhã haverá reunião geral?
21:15:27 Deltan  http://www.youtube.com/watch?v=kbEaxUmgLSU&sns=em
21:19:04  "Não é nula a condenação criminal lastreada em prova produzida no âmbito da Receita Federal do
Brasil por meio da obtenção de informações de instituições financeiras sem prévia autorização judicial de quebra do sigilo
bancário. Isso porque o STF decidiu que são constitucionais os arts. 5º e 6º da LC 105/2001, que permitem o acesso direto da
Receita Federal à movimentação financeira dos contribuintes." STF. 2ª Turma. RHC 121429/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em
19/4/2016 (Info 822).
21:20:39  Hoje aconteceu em BSB e em Goiás
21:20:39  http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/06/grupo-monta-painel-humano-em-ato-contra-
corrupcao-em-goiania.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=g1
21:32:41  Outra aconteceu no Maranhão
21:32:48  320769.mp4
21:33:08  320770.mp4
21:33:08  Está de BSB ficou top
21:38:39  Pensei a mesma coisa
21:40:04  Marcamos para sexta reunião, 13h, incluindo rumos. Seria bom uma prévia à reunião da PF
21:40:43  CF, qual a pauta com a PF? Imagino que tenha alguma reclamação pq Igor falou em tom de coisas
que precisavam ser resolvidas
23:34:17  Quem confirma que estará amanhã?
23:34:17  Caros, amanhã receberemos a partir de 11.30 visita de José Ugaz, presidente da TI. Quem quiser
conhecê-lo, é uma oportunidade. Ele tem uma história bacana. Colo aqui os wikis dele em inglês e espanhol
23:34:17  https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ugaz
23:34:17  https://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ugaz
23:56:10  Segue a pauta de amanhã com a TI:
23:56:11  Discutir los desafíos de Lava-Jato y como TI puede apoyar; • Presentar y discutir los planes de
instalación de TI en Brasil (Programa Brasil – principalmente el Centro de Conocimiento Anticorrupción); • Presentar y discutir
la propuesta de TI de creación de un Sistema Nacional Anticorrupción (principalmente el Marco Legal Anticorrupción (“10
Medidas”) y la creación del Fondo Nacional Anticorrupción); • Próximos pasos de cooperación en la Campaña de las 10 Medidas;
• Discutir la internacionalización de Lava Jato; • Consultar sobre los acuerdos de cooperación con las empresas y los ejecutivos
y las perspectivas de cambio de prácticas y de cultura corporativa en Brasil.
23:56:32  Repito que conhecer José Ugaz é uma oportunidade excepcional
23:58:41  Mais um ponto: alguém para um evento da quinta da TI + FGV-RJ com lançamneto de um projeto
de desenvolvimento de políticas públicas contra a corrupção. Algo bacana paa estarmos em contato. Alguém gostaria de ir?

27 JUN 16
05:35:01 Jerusa  �
06:48:39  Eu vou chegar só as 11:00.
06:49:20  Pauta da PF e a saída do Luciano.
08:15:37 Andrey B Mendonça http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1785963-velha-politica-ameaca-a-lava-jato-diz-chefe-
da-transparencia-internacional.shtml?cmpid=newsfolha
08:16:14  Entrevista do Jose Ugaz. Muito boa
08:18:26  Ele fala de algo q eh ter transparência e parâmetros objetivos na colaboração. Ha algum tempo
pensei e acho q seria muito util fazer uma comparação entre os acordos, com benefícios, para termos um pouco mais de ideia
do que em geral propomos, assim como situacoes especiais e critérios de distinguish.
08:18:57  Falei isso con janot, q gostou da ideia, mas nao foi adiante por falta de braco
08:20:04 Paulo  Todos os escritórios tem isso pronto
08:20:12  Já até peguei uma vez
08:20:59 Andrey B Mendonça Nao sabia Paulo
08:21:08  http://m.folha.uol.com.br/opiniao/2016/06/1785907-cuidar-das-delacoes.shtml?
cmpid=newsfolha
08:21:46 Paulo  Mas a gente sempre recusa utilizar esse critério, sob o argumento de que conta muito o nosso
interesse no.acordo, e isso nunca está tabelado
08:22:03 Andrey B Mendonça Se um dia achar Paulo queria olhar pra ver como fazem
08:25:10 Diogo  Eu
08:30:03 Deltan  Ouvi agora o Boechat, na radio Band, comentando que os delatores da LJ estão levando vida
nababesca. Disse que acha difícil encontrarmos prova de tudo que foi delatado. Disse que qualquer ladrão de galinha sofre mais
do que os delatores que lesaram a Petrobras. É preciso cuidado com esse discurso.
08:33:21  Essa é a moda agora
08:37:50  Pra FSP, muito melhor do que esperaria rs
09:08:54 Andrey B Mendonça Verdade! Rsrs
09:11:48 Isabel Grobba  Deltan, está confirmada então? Estou alterando meu voo.
09:30:28  O discurso está pegando porque as pessoas delatadas têm maior apoio na opinião pública e na
imprensa. Próximos passos têm que ser bem calculados.
09:31:03  E quanto a critérios, qualquer tentativa de prever o imprevisível vai gerar mais contradições.
09:39:57 Deltan  Concordo. Muitas variáveis. Impossível prever.
09:40:59 Andrey B Mendonça Nao é prever, mas sim estabelecer como foi no passado, estabelecer parametros, para que haja
algumas linhas.
09:41:12 Deltan  O que temos que fazer é, realmente, ter cautela nos próximos
09:41:13 Andrey B Mendonça da forma como está, nao temos nenhuma forma de demonstrar racionalidade dos acordos
09:41:26  de pq demos um benefício para um e nao para outro
09:41:29  isso que me preocupa
09:42:12  mas talvez seja impossível estabelecer... so pensava em estabelecer algo mais objetivo
09:43:37 Deltan  A ideia agora é endurecer pq chegaram depois e pq teve a decisão do STF de execução... Isso já
traz uma racionalidade que justifica os aumentos certo? O do Sérgio Machado que creio que foi uma exceção em razão da
gravação e conteúdo da colaboração particularmente interessantes.
09:44:18  E, entre os que chegam num mesmo momento, sempre ponderamos de acordo com número de
fatos, provas e valor...
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09:44:40 Andrey B Mendonça concordo. a ideia seria de mostrar uma linha... concordo q o do sergio machado foi fora da curva
09:44:48 Deltan  Podemos até fazer uma métrica, mas isso daria bastante trabalho e tenho dúvida quanto aos
benefícios
09:44:59 Andrey B Mendonça entendi
09:45:22 Deltan  Mas não faço questão nenhuma dessa opinião
09:56:14 Welter Prr  http://noticias.uol.com.br/album/2016/01/03/charges-2016.htm?abrefoto=163
09:56:53  Deltan
10:00:03  Acho que a preocupação do Andrey é válida. estamos com algumas criticas aos acordos que estão
sendo somadas (não necessariamente são verdadeiras, ou váliudas, mas seria interessante passar nossa versão sobre elas): -
poucos estão cumprindo penas corporais, só tornozeleira, ficando em casa e "aproveitando" os bens que compraram com o
dinheiro da corrupção; - não há um critério objetivo para saber a "medida" empregada e o que a sociedade ganha com o
acordo; - a isso se soma que agora "queremos parte do dinheiro para a FT";
10:00:49  Como já se fez antes, é necessário dar uma explicação à sociedade.
10:01:36  Na semana passada, na reunião da ODe, um dos advogados mencionou que esse governo é
"profissional" e que não quer o acordo.
10:02:27  Fica, por óbvio, necessário analisar o interesse dele em nos passar este tipo de informação,
justificado pela pressa que tem em soltar os presos e também em justificar a opção tomada pela empresa
10:03:54  Mas é verdade que esse governo vai se mover de modo mais "diligente" para tentar barrar toda a
investigação. Acho difícil que consiga, mas está criando mais obstáculos complicados.
10:04:52  Nessa linha, talvez ser mais moderado nos acordos possa ser uma boa opção, além de esclarecer
novamente porque buscamos os acordos, etc
10:24:46  Colocações que fiz no grupo que discute acordos de leniência:
10:25:25  Leia apenas quem se interessar, o que inclui obrigatoriamente PG e Athayde)
10:25:31  Carlos Lima, [27.06.16 10:15] Caros. Não tenho participado deste chat pelo excesso de trabalho
da LJ. Isso foi um erro de minha parte. Algumas das empresas que fizeram acordos de leniência conosco começam a reclamar
da condução do assunto pelo novo ministério. Há alguns pontos que a experiência concreta nossa do dia-a-dia dos acordos que
entendemos devam ser colocadas para o TraFico. Primeiro, o acordo de leniência é, como disse o Moscogliato, uma técnica de
investigação. Isso deve ser enfatizado novamente, pois o novo Governo repete o mantra da salvação das empresas. A lei
Anticorrupção serve para combater a corrupção, e não para ser um Refis de corruptores. Segundo, o regime do CADE de
concorrência entre as empresas (dilema do prisioneiro) deve ser mantido. Temos hoje a cartelização da corrupção e isso cria um
incentivo poderoso, como a nossa experiência tem demonstrado. Terceiro, devemos insistir na possibilidade de acordo
independente pelo MP. Sendo uma técnica de inviestigação, e considerando os interesses envolvidos nos fatos, não podemos
muitas vezes revelar o material desvelado pela empresa para órgãos do executivo. Quarto, a melhor solução para o acordo de
leniência é insistir na ideia de que ele não dá quitação pelo dano. A exigência de reparação integral tornaria arriscado qualquer
quantificação do valor em momento negocial. Aqui na LJ entendemos que o valor é só um adiantamento do valor e que a
vítima, com os próprios fatos e provas revelados, pode buscar a reparação por via autônoma. Sei que isso não traz segurança
para a empresa leniente, mas certamente torna os acordos possíveis. Carlos Lima, [27.06.16 10:16] Vamos tentar participar
mais da discussão. Possivelmente eu e Paulo Galvão fiquemos com esse encargo. Vou marcar uma reunião com o Higino para
tratar das leniências em curso.
10:26:32  Concordo que são precisos parâmetros, mas eles são sempre generalidades difíceis de
compreensão externa:
10:28:34 Deltan  Também acho a questão muito relevante. A discordância não é quanto ao fim, mas quanto ao
melhor meio. Um estudo dos acordos pretéritos e explicação de critérios não resolve. O ponto é que ninguém gosta de saber -
nem nós - que criminosos que desviaram dezenas de milhões por anos estão cumprindo pena brandíssima em "jaula de ouro".
Eu mesmo tenho dificuldade de acreditar nas concessões que fizemos no acordo do SM, só não critico pq sei como é... quem
não está na mesa spe acha pouco rs. O que precisamos é fazer outros esclarecimentos na linha daquela minha ida ao Boechat:
não há 10 corruptos que cumpriram pena que os colaboradores estão cumprindo... com a lei fraca é difícil ter acordos
melhores... Vc troca um peixinho por peixões... etc. Acho que esse é o ponto. O difícil é ir agora para sustentar o acordo do
Sergio Machado, que é particularmente difícil de sustentar a meu ver... se a crítica não escalar, talvez fosse melhor deixar
passar um pouco e aí sim dar entrevistas fazendo análise em perspectiva
10:28:51  Precisaria de inputs para sustentar o do SM
10:29:11  Acordos baratos e acordos caros - os primeiros são de pessoas desconhecidas do público e da
mídia e que surgem do anda; e os segundos são de pessoas expostas e politicamente relevantes.
10:30:19  Acordos táticos são aqueles que se tornam necessários para resolver um problema específico.
10:31:27  Acordos probatórios exigem que o colaborador tenha um efeito multiplicador de pessoas iguais ou
acima dele.
10:31:43  Devemos também trabalhar com o momento da investigação.
10:32:06  Tudo isso pode ser sistematizado, mas não precificado.
10:39:49 Welter Prr  A critica ficou maior no caso do SM, sem dúvida, seja pela forma como ele vai cumprir a pena, seja
pelo resultado até agora visível (neste momento, para a imprensa, interessa o que já existe e é visível, não o que será obtido,
embora eu também tenha lá minhas impressões sobre o fato) Melhor esperar, mesmo. mas curioso que na semana passada a
crítica era noutra direção, que os acordos da OAS e outros tinham que sair, porque o Temer e etc. O jornal de ontem só serve
para embrulha peixe, mesmo. Não dá para ouvir este povo o tempo todo, que a crítica vai de um lado a outro do espectro. Mas
se tivermos alguma coerência e justificativas para os acordos, vamos passar o problema desse momento, e ainda superar as
críticas que virão no futuro, que amanha serão diferentes.
10:42:54 Deltan  Difícil expor esses critérios à sociedade porque podemos ter necessidades que não se encaixem em
razão de interesse público relevante não declarável (acordo tático) e sermos cobrados por isso
10:43:00  gostei da taxonomia dos acordso CF
10:49:34  Vou ter que escrever sobre isso. Aliás, queria ver sobre o livro que íamos escrever.
11:30:44 Paulo  Só vou dizer uma coisa
11:31:26  Quem me adicionou num grupo de leniencias com semantha, robalinho e cia, me aguarde que terá
revide!!!
11:31:53 Jerusa  🙊
11:33:42 Welter Prr  
11:39:26  Fui eu. Agora você é parte, afinal você veio aqui contrabandeado pela 5ª Câmara.
11:39:58 Welter Prr  
12:58:53 Deltan  Estamos esperando seu texto
12:59:01  Kkkkk
16:35:03 Paulo  Pessoal, o q vcs resolveram da agu?
16:35:16  O Vitor tá me ligando aqui e eu não vou atender
16:35:26  Vcs procuram ele pls?
16:44:34 Athayde  N
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17:35:06 Welter Prr  http://www.conjur.com.br/2016-jun-26/mpf-insiste-cobrar-10-leniencias-decisao-stf
19:47:12 Roberson MPF  Janta do Tatá
19:47:18  
19:47:57 Athayde  Zero carbo 😋😋😋😋😋
20:10:33 Diogo  ���
20:11:27 Jerusa  😋😋😋
20:20:34 Diogo  Hc do pb negado
20:21:19 Jerusa  ���
20:24:19 Diogo  Hc do pb negado
20:24:22  Hc não
20:24:30  Revogacao da prev 🙉

28 JUN 16
06:48:40  http://m.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/06/1786278-mundo-politico-teme-mais-
delacao-de-leo-pinheiro-do-que-a-de-odebrecht.shtml?mobile
06:49:48  Observando a nota "Detalhes" dá para ver que a informação veio da defesa.
07:06:27  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/
07:11:25  http://m.oglobo.globo.com/brasil/ciro-sugere-sequestrar-lula-ate-uma-embaixada-se-prisao-for-
decretada-19596097
09:51:34 Andrey B Mendonça Carlos e pessoal, hj teve outra notícia critica da folha sobre os valores do acordo. Citam decisao
do nicolao sobre o tema. Acredito que seria importante pedir pra 5ccr essa decisao: tenho quase absoluta certeza que a
situaçao eh diversa: de suspensão condicional, transação penal ou tac, na qual nao ha - ao contrário da lavagem - previsao
expressa de valores serem repassados para orgaos de persecucao penal.
10:46:52 Deltan  Caros, seguindo sugestão que dei, o GT-PGR vai se organizar em duplas, dividindo os acordos
entre as duplas, mesmo os preexistentes. Creio que isso vai dar um up no funcionamento e no relacionamento, facilitando
tratativas e resolvendo alguns problemas que tínhamos nos acordos, como os que Orlando tinha apontado...
10:46:52  Como eles ainda vão apresentar ao PGR, peço discrição até nos enviarem a tabela com divisão
aprovada
10:46:53  Caros, pensamos em aproveitar nossa ida a BSB na próxima quinta para conversarmos sobre o
acordo com os Santanas, revisando prós e contras e pensando fora da caixa quanto a possíveis problemas e potenciais. Não
temos qualquer posição fechada, mas temos preocupações e cremos que uma discussão mais ampla pode nos ajudar a
encontrar o melhor encaminhamento, seja qual for. De qualquer modo, a título de pano de fundo, a reunião é apenas para
amadurecimento mesmo, porque a regra que temos seguido é não nos opormos a acordos em que a PGR faça questão, do
mesmo modo como temos encontrado deferência similar nos casos em que há uma necessidade aqui do acordo.
10:46:53  Laura, Vc está indo pra BSB na quinta, certo? Robinho, temos que separar espaço na agenda para
isso, pelo menos 40m. Sugiro encurtar uma das reuniões, talvez a da manha, para resolvermos isso, se Laura conseguir ir.
Laura, acho que vale ir mesmo se for comprando emergencialmente, porque será difícil reunir tanta gente lá para discutir em
outra oportunidade
10:46:53  321549.pdf
10:46:53  Os anexos mais recentes são esses. Estão acrescidos de informações extraídas de mais uma
agenda física. Essas informações fazem boa prova contra Dilma, Lula e Mantega.
10:46:53  Tenho dificuldade de enxergar como o saldo da ponderação aventada pelo Deltan não possa
apontar clara vantagem na celebração do acordo, inclusive na perspectiva das atribuições da FT. Já celebramos - e não me refiro
aos primórdios da operação - acordos com menos aportes e menos abrangência. Estarei em BSB na quinta. Até lá!
10:48:50 Laura Tessler  Vou sim, Deltan! Pedi o mesmo voo do Robinho e Julio
10:49:59  Pretendo ir daqui em diante em todas as reuniões da ODE, para evitar problemas de comunicação
principalmente com os advogados
10:52:47  Eu e Welter conversamos sobre isso ontem, Deltan. Lemos os novos anexos e não vimos essa tal
"boa prova". Acreditamos que não será um bom acordo em razão da falta de materialidade. E não podemos esquecer que há
imensa chance de, em agosto, o caso da Dilma baixar para a primeira instância
10:54:14  Sendo bem sincera, acho bastante preocupante firmarmos o acordo com base na palavra do
colaborador e depois não termos medidas concretas para adotar..
10:55:16  A meu ver, podemos aguardar o acordo da Ode ou já adiantar os depoimentos do Migliaccio, que
nos trarão elementos mais fortes para uma denúncia de peso
10:58:45 Welter Prr  O acordo esta baseado quase que so na palavra dos colaboradores
10:59:01  Esta ruinzinho, digamos
11:00:49  Tem dois aspectos interessantes, que fazem a pgr querer o acordo: uma possivel corrupcao, com o
pagamento de despesas da chefe do executivo, e um email que seria utilizado para conversas entre Mpnica e a chefa
11:01:42 Isabel Grobba  Essa é a melhor parte, mas se não houver provas de corroboração...
11:04:56  Teria um impacto bem grande essa relativa ao e-mail. Mas e a prova da materialidade?
11:09:59 Welter Prr  Esse é o problema.
11:10:23  Creio que devemos analisar o acordo pela capacidade de gerar medidas concretas, especialmente
caminhos investigativos, que confirmem os depoimentos. Se forem excessivamente fracos para embasar uma investigação,
mais ainda serão para sustentar uma denúncia. Ao que parece, no caso dos Santanas, o que eles trazem são caixa 2 (que não é
crime), e pagamentos de despesas da Dilma (ao que parece somente o cabeleireio). O Welter alertou que dependendo da época
isso poderia caracterizar despesa de campanha, o que diminuiria a "ilicitude" do fato. Devemos alertar que as investigações vão
acabar indo para o primeiro grau e por isso a opinião nossa (apesar de não achar que isso virá para nós) importa.
11:11:12  Andrey e Deltan. Devemos fazer um artigo sobre a destinação ou deixar o assunto morrer de
inanição?
11:13:09 Welter Prr  Deixa acalmar
11:15:29  Voltando aos SSs, há poucos caminhos abertos, a menos que se cogite de aceitar caixa dois como
crime eleitoral. Pode ser um caminho - art 350 do CE - mas é complicado. Além de "inovação interpretativa", a competência e
da Justiça Eleitoral
11:40:08 Diogo  poiseh e a atribuição para delação seria do MP eleitoral
11:40:12  sem chance
11:40:48  reclusão até cinco anos
11:41:10  pensando bem, seria da pgr mesmo neh
11:42:51 Welter Prr  Ou melhor, vou pedir ao Carlos para falar com ele. espera um pouco, ok
11:42:54  ?
11:46:27  Não entendi.
11:47:13 Diogo  pessoal, alguém aqui ia fazer uma visita de apoio à gazeta do povo?
11:47:21  procurador geral ta perguntando
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11:52:03 Laura Tessler  Ah, e outro ponto: as alegações dos santanas enfraquecem nossa tese: alegam que não sabiam da
origem ilícita dos recursos e que nem todos os valores identificados como "feira" pela Ode seriam deles, mas de várias pessoas
(não identificadas)
12:10:47 Jerusa  People, nao vou almocar com vcs hoje!

12:12:40 Diogo  
15:53:21 Deltan  Concordo em aguardar
15:53:27  Ver como vai
15:54:34  No caso dos Santanas o ideal é convencermos os outros da PGR para além do Miller
16:00:35  Deltan. Preciso de você na reunião em Brasília. Assunto de interesse nosso.
16:02:30  Que dia você pode na próxima semana?
16:02:43  Na agenda não há nada na terça.
16:29:50  Welter. O pacote que você me pediu está indo com o Júlio. O Russo ficou preocupado que isso
fosse para Brasília, mas eu disse que era apenas para você e o Januário ouvirem os audios.
16:32:12 Welter Prr  certo.
16:32:15  no stress
16:35:11 Roberson MPF  Caros, segue minuta de release da denúncia proposta ontem: Força-Tarefa Lava Jato apresenta
nova denúncia em face de José Dirceu e Renato Duque A Força-Tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal (MPF) em Curitiba
apresentou à Justiça Federal nesta segunda-feira, dia 27 de junho, nova denúncia em face do ex-Ministro da Casa Civil, José
Dirceu de Oliveira e Silva, e do ex-Diretor de Serviços da Petrobras, Renato Duque, além de outras 05 pessoas, pelos delitos de
corrupção ativa, corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, bem como de pertinência a organização criminosa. Restou
comprovado no decorrer das investigações conduzidas no âmbito da Operação Lava Jato que os executivos da empresa Apolo
Tubulars, Carlos Eduardo de Sá Baptista e Paulo Cesar Peixoto de Castro Palhares, interessados em adentrar no mercado de
tubos e celebrar grandes contratos com a Petrobras, solicitaram a intervenção de Júlio Gerin de Almeida Camargo junto a
Renato Duque para que a empresa fosse beneficiada perante a Estatal. Assim, mediante o pagamento de propinas no valor de
mais de R$ 7.000.000,00, Renato Duque, na qualidade de responsável pela Diretoria de Serviços da Petrobras, à qual estava
subordinada a Gerência de Materiais, encarregada pelo procedimento licitatório, possibilitou a contratação da Apolo Tubulars em
contrato de fornecimento de tubos com valor inicial de R$ 255.798.376,40, o qual foi maximizado para o valor de R$
450.460.940,84. As vantagens ilícitas pactuadas foram transferidas pela Apolo Tubulars para a empresa Piemonte, pertencente
a Júlio Camargo. Posteriormente, Renato Duque solicitou a Júlio Camargo que a sua parcela na propina, cabível em decorrência
de suas intervenções, fosse repassada ao núcleo político capitaneado por José Dirceu. Assim, cerca de 30% dos valores
recebidos por Júlio Camargo, o que equivale a R$ 2.144.227,73, foram transferidos ao ex-Ministro da Casa Civil. Para dissimular
os repasses de vantagens indevidas, Júlio Camargo custeou despesas decorrentes da utilização por José Dirceu de duas
aeronaves. Julio Camargo também providenciou a transferência de valores para José Dirceu, mediante contrato falso celebrado
entre as empresas Auguri e Credencial, esta controlada por Eduardo Aparecido de Meira e Flávio Henrique de Oliveira Macedo.
Os pagamentos decorrentes do referido contrato totalizaram R$ 688.633,07 e ocorreram entre 12/03/2012 e 30/07/2012.
Conforme a denúncia, nesse período, Eduardo Aparecido de Meira e Flávio Henrique de Oliveira Macedo realizaram diversos
saques em espécie de alto valor e mantiveram cerca de 300 contatos telefônicos com José Dirceu e seu grupo. Clique na íntegra
da denúncia aqui. Número da denúncia: 5030883-80.2016.4.04.7000 Chave eletrônica: 156170921116 Lava Jato – Acompanhe
todas as informações oficiais do MPF sobre a Operação Lava Jato no site www.lavajato.mpf.mp.br. 10 Medidas – O combate à
corrupção é um compromisso do Ministério Público Federal. Por esta razão, o MPF apresentou ao Congresso Nacional um
conjunto de dez medidas distribuídas em três frentes: investigação e punição efetivas da corrupção; implementação de
controles internos, transparência, auditorias, estudos e pesquisas de percepção; e educação, conscientização e marketing.
Saiba mais em www.dezmedidas.mpf.mp.br.
16:35:26  Se estiverem de acordo vamos mandar para a ASCOM
17:05:41 Diogo  
17:05:51  
17:06:00  
17:10:11  
17:10:51  
17:11:36  
17:11:43  
17:11:48  
17:13:05  
17:13:13  
17:13:29  
17:13:42  robinho pagou uma grana pro fotografo
17:13:46  soh da ele nas fotos
17:14:37  
17:26:37 Paulo  Acho que vcs denunciaram o Ceará na 29a fase mas o acordo dele é de não denúncia.
Aparentemente, falha de comunicação nossa. A DPU, que me ligou agora, vai procurar os colegas de BSB e vcs pra resolver
isso. Como simples, acho eu.
17:26:37  Coisa simples, digo.
17:31:04 Diogo  ja esta sendo resolvido
17:33:34 Jerusa  ficaram lindas as fotos!
17:49:16 Paulo  👍
18:11:24 Roberson MPF  Castore e Orlando, vocês podem ver isso?
18:11:24  Fala, Robinho, tudo bem? Aqui é Ronaldo. Estou com um feito, relacionado ao termo de
depoimento n. 4 do Delcídio, que relata a compra do silência do Marcos Valério no Mensalão. O relato envolve Lula, Paulo
Okamoto e Palocci, ou seja, ninguém com prerrogativa de foro.
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18:11:24  Vou fazer manifestação para descer para a primeira instância, mas conversando com o pessoal
aqui, talvez seja o caso de direcionar para a PRDF, já que todos os eventos do Mensalão tramitaram na PRDF (improbidade).
18:11:24  Alguma objeção?
18:11:24  Fala, Ronaldinho!!
18:11:24  Vou fazer o seguinte; em nossa divisão interna aqui esse caso específico está sendo acompanhado
mais de perto por Orlando e Diogo. Vou encaminhar sua msg para eles, para que vocês possam conversar a respeito. Ok?!
18:11:24  Ótimo! Fico aguardando o feedback deles.
18:18:06 Isabel Grobba  fotos lindas!
18:20:06 Deltan  Acabei de transferir reunião com dezenas de voluntários das 10 medidas que seria na próxima
quarta para liberar para esse assunto. Importante. Avisem horário por favor para agendarmos passagens
18:21:04  O ideal seria reunião separada com AGU e CGU. Juntas ficam mais fortes e não terão margem pra
Negociacao fora do que elas preajustarem antes de falar conosco
18:22:13 Athayde  Serão separadas
18:28:58 Deltan  A parte das 10 medidas saiu com resumo errado... Mas se já foi, foi rs
18:33:06 Diogo  fotos da festa: L:\CRIME\Deltan\FT-procuradores\Fotos MEstre
18:33:56  
18:34:02  
18:35:09 Athayde  mt massa castor
18:35:22 Deltan  Irado
18:35:29  Melhor fantasia é a do Robinho
18:56:36 Athayde  Deltan, CF e Welter: já viabilizei o contato com a chefia de gabinete do MEDINA. A reunião deverá
ser no dia 06 de julho. Amanha a AGU confirma o horário. Em seguida, já tentarei agendar a reuniao com a CGU para o mesmo
dia.
19:00:56 Diogo  ficou boa mesmo
19:12:44 Welter Prr  Deve ser de manhã?
19:13:03  Vamos na terça?
19:13:52 Athayde  parecer que vai ser as 15 horas. vou tentar marcar a reuniao da CGU pela manha.
19:14:21  vamos ver a CGU amanha e definimos se vamos na terca a noite ou na propria quarta
19:16:12 Welter Prr  Dia 6 é quarta
19:16:22 Athayde  desculpa
19:16:25  me enrolei
19:16:51  pronto.
19:16:51 Welter Prr  Entao vamos na terca ou quarta se manha p BSB
19:16:55 Athayde  isso
19:17:04 Welter Prr  E ficamos ate quarta ou quibta?
19:17:09  Quinta?
19:18:05 Athayde  e provavel que a proxima reuniao da ODE ocorra na quinta 7
19:19:39 Welter Prr  Entao ficamo p quinta. Valeu! Passa p adriel
19:19:48  As datas please
19:19:56 Athayde  ok
19:21:33 Deltan  Tem que ser. Hoje houve voos cancelados. Neblina
19:21:42 Athayde  ok
19:22:20 Roberson MPF  Valeu Delta!!! 😜
19:23:25 Deltan  Puts não dá pra botar na quarta? Quinta estarei no RJ. Ou na outra semana
19:23:50 Athayde  mas quarta teremos essas reunioes
19:23:57  da AGU e CGU
19:24:16 Jerusa  caramba, como vcs viajam!
19:30:52 Deltan  Vamos fechar data quinta então rs. Cf for podemos fazer quarta mais rápido ou minha sugestão,
para poder participar, seria na outra semana... Ou se for quinta no RJ acho que consigo participar de um bom pedaço a
depender do horário...
19:33:20 Laura Tessler  pessoal, REFINARIA DE SAN LORENZO seria com quem?
19:34:33  ops, já descobri que tá no meu grupo, rs
19:36:50 Jerusa  🙈🙈🙈
19:37:04 Roberson MPF  Tipo quem pergunta no carteado de quem é a vez...
19:37:07  rsrsrs
19:37:18 Laura Tessler  bem isso, hahahaha

29 JUN 16
00:23:47 Deltan  Marco Aurélio critica prisões preventivas com o objetivo de obter delações Críticas foram feitas EM
julgamento em que STF negou habeas corpus a ex-governador BRASÍLIA — O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo
Tribunal Federal, criticou a forma como as delações premiadas estão sendo feitas no Brasil. Segundo ele, é um retrocesso
prender preventivamente uma pessoa para fragilizá-la e conseguir que colabore com a Justiça. As delações são comuns, por
exemplo, na Operação Lava-Jato, que investiga principalmente irregularidades na Petrobras. — Não sei onde vamos parar,
porque hoje prender-se para depois apurar-se é a tônica. Prende-se até mesmo para fragilizar o homem e se lograr a delação
premiada. Enquanto não delata, não é libertado, se recorre sucessivamente e fica por isso mesmo. Avança-se culturalmente
assim? Não, é retrocesso. É retrocesso quanto a garantias e franquias constitucionais. Adentra-se um campo muito perigoso
quando se coloca até mesmo em segundo plano o princípio da não culpabilidade — disse Marco Aurélio. Alguns delatores da
Lava-Jato, como o ex-senador Delcídio Amaral, foram soltos depois de firmar acordo de delação. Mas, os investigadores contra-
argumentam dizendo que há vários outros colaboradores que resolveram fazer acordo em liberdade. As críticas de Marco
Aurélio foram feitas na Primeira Turma do STF, durante julgamento de habeas corpus apresentado pela defesa do ex-governador
de Mato Grosso Silval Barbosa. Por quatro votos a um, os ministros rejeitaram o pedido. Marco Aurélio foi justamente o único a
conceder o habeas corpus. Assim, Silval, que está preso preventivamente desde setembro do ano passado, continuará atrás das
grades. Ele é acusado de participar de um esquema de cobrança de propina e lavagem de dinheiro entre os anos de 2013 e
2014, quando governou o estado. O caso foi desvendado pela Operação Sodoma. A defesa de Silval reclamou que o decreto de
prisão foi renovado duas vezes para driblar decisões de instâncias superiores concedendo habeas corpus. Uma delas foi tomada
justamente pela Primeira Turma do STF, em 15 de março. A decisão da juíza Selma Rosane Santos Arruda, da 7ª Vara Criminal
de Cuiabá, de renovar a prisão, foi criticada por Marco Aurélio. Já o relator, ministro Edson Fachin, que negou o habeas corpus
agora, entendeu que os motivos dos dois decretos de prisão foram distintos. Ele foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber,
Luiz Fux e Luís Roberto Barroso. O Ministério Público Federal (MPF) foi contra conceder o habeas corpus, lembrando que Silval
responde a várias ações penais em decorrência de seus atos na época em que foi governador, entre 2010 e 2014. "Esses
processos apuram, cada um deles, fatos diversos entre si. Muito embora, em alguns casos, a descoberta dos delitos tenham
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ocorrido no curso da investigação de outros crimes, o certo é que cada processo refere-se a fatos distintos, que não guardam
conexão entre si", diz trecho do parecer assinado pela subprocuradora-geral da República Cláudia Sampaio Marques.
09:25:11  Deltan. Vi que me ligou ontem. esqueci meu celular aqui na FT. Se precisar, já estou trabalhando.
09:25:39 Orlando SP  Pessoal, Estão pululando os casos de esquecimento dos colaboradores. Pior, após a repentina
lembrança de um, ocorre um fenômeno denominado "lembrança coletiva" de todos os colaboradores envolvidos. Além disso, no
dia seguinte ao fenômeno, acontece algo tb curioso. Terceiros implicados nos fatos esquecidos nos procuram, por melindre seus
advs, para buscar uma colaboração ou cooperação. Enfim, percebe-se agora, mais do q nunca, omissões propositais e
concertadas dos colaboradores. Isso pode nos desmoralizar! Proponho: 1- q todos os acordos passem a conter a cls q permite q
denunciemos imediatamente fatos omitidos, independentemente de quebra dos acordo. O posicionamento do juiz não nos tem
favorecido e está é uma válvula de escape q funcionará e não deixará tão barato; 2-nos acordos q não tem tal previsão (acho q
só os do meu grupo têm), q ajamos da mesma forma. Neste caso da facilmente te para sustentar q está fora do escopo do
acordo. Nese caso, já na inicial pedimos que, caso o colaborador colabore naquele caso específico, tal fato deverá ser
considerado para fins de redução de pena. Neste caso tb é fundamental conversar com o russo. Abcs,
09:25:52  Pessoal (importante), Estou de licença, primeiro prêmio (10 dias) e depois tese. Anda volto na proc
esta semana. Retorno 1/9. Tem algumas pendências q estou concluindo. Neste período ainda continuarei ligado e ajudando na
cooperação, se permitirem, claro. Abcs,
09:45:43  Irei com vocês para a reunião da CGU, AGU e na da ODE. Depois, no dia 11 saio de férias.
09:57:48 Welter Prr  Orlando Concordo que temos que discutir isso e fechar posição. Não para metade do grupo
considerar e tratar as omissões dos colaboradores de forma diferente. Ou é causa de rompimento, ou de denuncia com mínima
ou nenhuma redução de pena (difícil ver espontaneidade plena nessa admissão de fatos) Se dermos soluções diferentes na ft,
complica o acordo seguinte
09:59:07  Creio que devemos discutir o assunto, levando em conta as dificuldades para promover a quebra
dos acordos. Nenhuma solução é isenta de problemas.
10:26:56 Jerusa  
10:26:56  Pessoal, repasso mensagem do colega PRE da PRPR, Alessandro, sobre assunção do cargo de PRE
auxiliar.
10:27:03  😳
10:59:52  http://www.oparana.com.br/noticia/coordenador-da-lava-jato-defende-janot-contra-pressoes-
politicas/15082/
11:01:23  Meu Deus! A que ponto chegamos...verdadeiro "baba-ovo"...rs...
11:02:36 Athayde  ta na hora de pedir mais CC2... rsrs
11:56:11 Jerusa  Pessoal, ja saíram para o almoço?
11:56:25 Laura Tessler  ESTAMOS SAINDO
11:57:00 Athayde  Bistrot
11:57:23 Laura Tessler  Bistrot
11:58:01 Jerusa  Ok
11:58:11  To chegando e vou la
11:59:56 Laura Tessler  Estamos aqui na frente da FT
12:17:33 Athayde  Julio e Robs pegamos mesa pra todos
12:34:04 Julio Noronha  Tata, vamos comer por aqui perto mesmo
12:35:06 Athayde  So para constar: quem nao esperou foi o CF
12:46:54 Roberson MPF  Kkkk
12:47:12  Ele já tinha avisado que a fome tava grande
13:03:47  Alguém sabe algo deste assunto:
13:03:49  ?
13:03:53  Mario Cesar Carvalho, [21.06.16 16:43] Dr. Carlos Fernando, tudo bem com o sr.? O sr. está
acompanhando o caso de Augusto Mendonça, no qual ele fala de propina de 2% nos contratos da P51 e P52? Os contratos são
de US$ 1,6 bi. Augusto já tinha falado sobre isso ou está tentando ajeitar a delação? Abraço, Mario Cesar Carvalho - Folha Mario
Cesar Carvalho, [29.06.16 12:48] Dr Carlos Fernando, tudo bem? O sr sabe o que o MPF fará com a omissão de Augusto
Mendonça de uma propina de US$ 32 milhões no contrato das plataformas P51 e P52? Grande abraço, Mario Cesar Carvalho -
Folha
14:12:12 Diogo  http://www.parana-online.com.br/m/editoria/cidades/news/963931/
15:14:53  Lava Jato: Relação de Lisboa autoriza extradição de Raul Schdmit, mas impõe condições Lisboa,
Portugal 29/06/2016 18:20 (LUSA) Temas: Crime, lei e justiça, extradição (processos), Política, relações internacionais,
Sociedade Lisboa, 29 jun (lusa) - O Tribunal da Relação de Lisboa autorizou hoje a extradição para o Brasil de Raul Schmidt, no
âmbito do processo Lava Jato, na condição de este só poder ser julgado por atos praticados antes da obtenção da nacionalidade
portuguesa. Fonte do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) adiantou à agência Lusa que o pedido de extradição do cidadão luso-
brasileiro Raul Schmidt, formulado pelas autoridades brasileiras, foi deferido, com a restrição de o Brasil ter de respeitar o
"princípio da especialidade", ao abrigo do qual só pode ser julgado pelos crimes que constam do pedido de extradição. A outra
limitação imposta pelo TRL determina que Raul Schmidt só possa ser julgado no Brasil por factos que tenham sido cometidos
antes da obtenção da nacionalidade portuguesa, que foi adquirida a 14 de dezembro de 2011. A decisão da Relação foi tomada
pelos desembargadores Américo Augusto Lourenço (relator) e Ana Paula Grandvaux (adjunta). Raul Schmidt, fugido à justiça
brasileira desde julho de 2015, e que em Portugal se opôs à extradição, é suspeito, no Brasil, dos crimes de corrupção e
branqueamento de capitais, no âmbito da operação Lava Jato, que investiga crimes económico-financeiros na Petrobras.
Contactado pela agência Lusa, Rui Patrício, um dos advogados de Raul Schmdit, confirmou a decisão da Relação e revelou que
tenciona recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ). "Esta decisão não corresponde, de modo nenhum, ao que
consideramos ser correcto, por várias razões, nomeadamente ligadas à nacionalidade, ao princípio constitucional da igualdade,
a questões processuais fundamentais da nossa ordem jurídica, que o processo no Brasil não garante, entre outras", justificou
Rui Patrício. No entender do advogado, são estes motivos que o levam a considerar não poder haver extradição, desejando Raul
Schmidt ser julgado em Portugal e "aqui demonstrar a sua inocência". As autoridades brasileiras consideram que Raul Schmidt
agiu como intermediário de operações da Petrobras, que levaram ao recebimento indevido de comissões no valor de vários
milhões de reais. A investigação da operação Lava Jato começou em março de 2014. Segundo o Ministério Público Federal do
Paraná, em nota enviada em maio à agência Lusa, Raul Schmidt está a ser "investigado pelo pagamento de propinas [luvas] aos
ex-diretores da Petrobras Renato de Souza Duque, Nestor Cerveró e Jorge Luiz Zelada", presos em Curitiba, "pela participação
no esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa". Raul Schmidt foi detido em Portugal em março
último. FC/CC // MAG lusa/fim
15:37:56 Laura Tessler  👏👏👏👏👏
15:41:20 Julio Noronha  👏👏👏👏
15:41:28 Welter Prr  Parabéns Castor
15:41:39  Grande trabalho
15:41:45 Diogo  vlw
15:41:48  mas tem recurso ainda
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15:42:29 Welter Prr  Ele tem fatos pós naturalização?
15:43:10 Jerusa  ���
15:43:26 Roberson MPF  🔝🔝🔝
15:43:39 Welter Prr  Moçada, vocês chegam que horas?
15:44:10  Em BSB?
15:44:37 Roberson MPF  Umas 21 e pouco
15:46:59 Welter Prr  Ok. Nossa reunião fica para de manhã, então. Que horas vamos a Pgr amanhã?
15:47:13  A Ode e as 9, não?
15:47:37 Roberson MPF  Exato!
15:49:27 Welter Prr  Café as otcho. Carlos e Laura vem?
15:49:41 Laura Tessler  Laura vai, Carlos não
15:49:59 Welter Prr  E nossa reunião dos SSs?
15:50:21 Laura Tessler  acredito que possamos fazer no intervalo do almoço
15:51:24 Welter Prr  Vamos tentar agregar Pellella nessa reunião.
15:54:17 Laura Tessler  poderíamos ir todos almoçar e, como quem não quer nada, convidamos o Pellella pra reunião tb
17:13:06 Paulo  Andrey, olha isso
17:13:13  Ironia: ontem a noiva do Guilherme Gonçalves, advogado da Gleise que ta preso, defendeu
dissertação de mestrado ontem aqui (UFPR) em Ciência Política sobre financiadores de campanha nas eleições de 2010 e
2014...
17:13:18  Kkk
17:21:04 Diogo  ela deve conhecer bem
18:57:01 Deltan  Kkkkk vamos pedir várias CC5s agora Tata kkk
18:57:28 Athayde  😊😊😊
19:51:02 Deltan  Globo News quer confirmar isso... Não estou confirmando pra não sair hoje algo negativo mas
disse para procurarem Vc para entrevista CF, tudo via Ascom. Falei hj com jornalistas sobre isso, superficialmente, mas o
suficiente para ver que eles estão interpretando muito mal essa questão
19:51:02  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1785712-acordos-de-leniencia-preveem-repasse-de-10-
para-a-lava-jato.shtml?mobile
20:28:39  Fruto de LSE-Oxford com Paulo
20:28:40  Barroso agora lavou nossas almas no seminário , só faltou falar das dez medidas. Tomara que
comece a fazer isso!! Falou que só o bom Exemplo dos jovens da lava jato já valeu por tudo! Foi muito bom mesmo
20:31:34 Jerusa  SHOW!
20:31:52 Julio Noronha  👏👏👏👏
20:32:03 Deltan  http://m.oglobo.globo.com/brasil/procuradores-divulgam-carta-de-brasilia-em-defesa-de-delacao-
forcas-tarefas-19609816
20:54:18  http://jota.uol.com.br/uma-exortacao-pgr-confianca-na-lava-jato-tambem-exige-transparencia
23:01:30  Chegando ao hotel. Alguém acordado por aí e querendo tc? Rs
23:04:01 Athayde  Q merda esse toffoli. Revoltante. Olha o resultado http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-
macedo/juiz-manda-soltar-sete-alvos-da-custo-brasil-depois-que-toffoli-soltou-paulo-bernardo/
23:06:54 Laura Tessler  Que palhaçada!!!!
23:14:53 Roberson MPF  Ridículo! Pelo menos não soltou Paulo Ferreira o que geraria uma situação preocupante
23:18:10 Deltan  O juiz se moveu bem
23:19:26 Athayde  Ele criticou o toffoli na decisao
23:19:46 Deltan  http://pgr.clipclipping.com.br/impresso/ler/noticia/6203733/cliente/19
23:19:55  Sério?? Não vi isso rsrsrs
23:19:59  Tem a decisão aí?
23:22:19 Athayde  Tem trechos na materia http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1787086-juiz-diz-discordar-
do-entendimento-de-toffoli-para-soltar-paulo-bernardo.shtml
23:24:25  O estrago do toffoli foi gde. Da raiva demais
23:24:59 Deltan  Este caso do ministério da integração pode dar um caldo bom. Quem está com ele?
23:25:06  
23:25:21  Glauco Rogerio de Araújo Mendes
23:26:43 Roberson MPF  Já tínhamos identificado ele há um tempão na reversa
23:26:48  Rsrs
23:27:05 Diogo  Cabeça fraca hein

30 JUN 16
00:00:58  Discordo..Mandou soltar Td mundo... Sentiu a pressão.. Magina se o moro tivesse soltado Td
mundo quando saiu aquela liminar na reclamação do prc.. Não estaríamos aqui
00:01:57 Deltan  É diferente. Moro soltou sim todos a que se aplicavam o fundamento do STF na soltura dos
empresários. Isso impede a extensão. Estratégico o movimento
07:09:56 Andrey B Mendonça 323185.pdf
08:37:24 Athayde  http://www.band.uol.com.br/m/conteudo.asp?
id=/100000812696/&programa=/Brasil/&editoria=/Noticias/
08:42:33  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/delta-e-carlinhos-cachoeira-sao-alvo-de-
operacao-da-pf/
09:46:31 Deltan  Caros estamos separando 2 Estagiarios para o Andrey por 60 dias... Douglas vai garimpar lá para
separar dois.
09:52:33 Orlando SP  Desde q não seja do meu grupo, tudo bem
09:53:13  Para ciência. Se alguém tiver algo, fale com SB
09:53:14  Amigos , bom dia ! Na investigação de vcs surgiu alguma coisa sobre a empresa Feller , que Tb e
construtora ?
09:54:30 Deltan  Vc tá saindo em férias, perdeu
10:01:08 Orlando SP  Rapaz, eu cuido bem das minhas coisas mesmo em férias
10:50:16 Athayde  Deltan, Welter e CF, confirmadas as reuniões, no dia 06 de julho (quarta), com os Ministros da CGU
(9 horas da matina) e da AGU (15 horas).
10:52:40 Welter Prr  Blz
12:23:47 Deltan  http://www.conjur.com.br/2016-jun-29/lava-jato-devolveu-democracia-aos-brasileiros-cientista-
politico
12:24:04  Boa!! Coloca na agenda please?
13:33:14  http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/06/advogado-da-odebrecht-esta-
apreensivo-com-investigacao-do-ministerio-publico-federal.html
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13:58:07 Roberson MPF  Caros segue, latu sensu, a nova divisão por duplas do GT: - Carol e Daniel - PT, PP e PSDB - Pedro
e Ronaldo - PMDB Senado - Rayol e Melina - PMDB Câmara - Sérgio Bruno e Wilton -Coordenação - Mueller e Fábio - sairão
agora no final do mês
14:01:19 Jerusa  maravilha!
14:01:54 Isabel Grobba  Ótima providência!
15:53:13 Deltan  Pessoal Pelella estará em CWB segunda e terça
15:53:26  Anotem pontos e pedidos rs
15:53:39  Adiantem aqui o que puderem por favor para eu consolidar
16:04:14  Salvarei na pasta coordenação -> divisão de tarefas
16:04:14  323740.odt
16:19:07 Paulo  http://www.valor.com.br//politica/4619391/quando-virtude-nao-encontra-limite
16:20:41  Não consegui ler. Quem escreveu o artigo? Acabei de dar uma entrevista ao valor.
16:23:59 Paulo  Entra com minha senha
16:24:09  Paulogc@yahoo.com
16:24:15  pauloc
16:24:57  Precisamos definir uma melhor estratégia de comunicação nisso aí, a meu ver nao era p ser uma
questão tão polêmica, se tem previsão legal
16:51:22  O artigo é muito ruím. E tenho respondido muito a respeito disso. O engraçado é que a merda de
criar essa confusão é de Brasília e temos que ficar esclarecendo os motivos da decisão do Teori.
16:58:54 Diogo  ruim memso
16:59:41 Jerusa  péssimo. praticamente uma salada com tanta mistura de assuntos que não tem nada a ver com o
tema.
17:00:00 Diogo  acha que eh pros nossos reajustes
17:00:04  mto inteligente
17:01:21 Jerusa  sim ... pensa que vamos usar o $$ para pagar o aumento
17:08:24 Diogo  http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/stf-autoriza-retomada-de-investigacoes-contra-
dirceu-no-caso-celso-daniel-dx1e93g7h35zpkn06hr2mg3zx
17:43:29 Deltan  Barroso falou bem da gente em entrevista nesta smeana
17:45:35 Diogo  pergunta se ele nao quer mudar de turma com o toffoli :)
17:54:21 Jerusa  http://www.conjur.com.br/2016-jun-30/joaquim-falcao-lava-jato-cria-geracao-juizes-advogados
18:51:22  Carlos, a proposta de resolução que existe no CNMP é para destinação de recursos de TACs. ou
seja, esquece o que falei!
18:54:01 Deltan  CF e Diogo, adorei o artigo. Creio que teremos outros...
18:55:04 Diogo  qual artigo?
18:55:09  duplo twist?
18:56:39 Deltan  Isso
18:56:40  Top
18:57:03  Elegante, o dado objetivo ao final foi excelente
19:00:58 Diogo  poiseh... eu tava precisando ajudar o cf🙊🙊🙊
19:14:21  O mérito é do Diogo.
19:15:25 Isabel Grobba  Queremos ler!
19:16:41  Amanhã vou escrever sobre a destinação dos valores em acordos.
19:17:44 Isabel Grobba  A que horas é a reunião geral amanhã?
19:34:57 Deltan  13h
19:35:28 Diogo  �🤓

1 JUL 16
06:16:46 Paulo  http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/delacoes-nao-premiadas/ex-assessor-de-jose-janene-
protagoniza-depoimento-hilario-veja-videos/
06:16:55  Imagina se o Castor estivesse conduzindo!
06:27:03 Jerusa  Hahaha Que figura!!
07:34:00 Paulo  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/07/1787447-empresario-da-setal-omitiu-propina-de-r-
103-milhoes-em-acordo-de-delacao.shtml
07:34:05  mais pau nas delações...
07:35:40  pessoal, eu dei um up no grupo do acordo da hypermarcas para vcs analisarem. não me convenci
de que não tem relação com LJ. os envolvidos são os mesmos, milton lyra (parceiro do nosso colavitti inclusive)
07:36:03  e tem aquela história de que a hypermarcas pagou o dirceu, ainda que só 20 mil
07:37:13 Isabel Grobba  Finalmente Lúcio Bolonha Funaro será preso! 👏👏👏👏
07:58:58 Diogo  Stf deu a prisão?
08:07:07 Isabel Grobba  Sim! Já está preso!
08:14:20 Andrey B Mendonça Ta aqui.. Vai querer falar, acho
08:14:34  Preventiva
08:15:00 Julio Noronha  👏👏👏👏
08:18:01 Isabel Grobba  Maravilha, Andrey!
08:26:37 Welter Prr  Parabens Andrey!
08:27:02 Andrey B Mendonça Obrigado pessoal! Ajudei no caso, mas foi o Pedro Jorge o pai da crianca!
08:27:20  De qqer sorte, eh otima a noticia
08:30:42 Laura Tessler  Excelente!!!! Parabéns mais uma vez, Andrey!
09:00:37 Athayde  👏👏👏👏👏👏👏
09:04:22  Funaro é um velho cliente nosso. Foi bom que o prenderam. Parabéns Andrey.
09:07:26 Jerusa  Parabens Andreizinho!
09:08:46 Andrey B Mendonça Obrigado pessoal! Ele ta doidinho pra falar.
09:09:15 Athayde  Esse ai tem muita historia pra contar
09:09:16 Andrey B Mendonça disse que foi extorquido pelo cleto e adriano salles (mesmo advogado dos trombetas) e que vai
provar isso
09:09:26  disse que fez uma ata notarial antes...
09:10:31 Roberson MPF  🔝🔝🔝
09:26:55 Isabel Grobba  É especialista em delação!
09:38:01 Welter Prr  Corrupcao com ata notarial. Imagino a cara do tabelião
09:38:37 Andrey B Mendonça rsrsrs. verdade.
09:39:10  Funaro deu a entender, tb, que os advogados "vendiam" a gente... Referindo-se a Luiz Gustavo e
Figueiredo...
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09:39:41  nao confio nele, mas é verdade que o luiz gustavo tinha vindo falar comigo sobre colaboração do
funaro
09:40:15  pelo visto, há um mercado paralelo mesmo por tras destas colaboracoes...
09:40:35  nao impede de usarmos, mas eh sempre um risco
09:42:28 Paulo  não é à toa que vários investigados não conseguem delação e trocam de advogado para esses aí...
vide agora recentemente antunes e até o duque!
09:42:41 Andrey B Mendonça verdade
09:42:50 Paulo  embora eu tivesse sido refratário no começo, estou cada vez mais propenso a aceitar a ideia de
Orlando, de não fazer mais acordos com esse pessoal
09:43:58  A solução é mostrar que eles não são eficientes assim.
09:44:12  Como o caso Duque e Antunes mostra.
09:44:37  Recusar um advogado só em caso de conflito de interesses reconhecível.
09:44:55 Roberson MPF  Eu e Julio falamos exatamente isso ontem. Eles já saíram de uma linha razoável a tempo. Estão
manipulando as mais de 19 colaborações que possuem para fazer muita sacanagem. Contendo os danos de colaborações já
existentes quando chegam os pretensos novos colaborações com fatos que revelam as mentiras dos primeiros.
09:45:18  Acho que devemos firmar a corrente de que advogado de colaborador não pode advogado para
advogado de delatado
09:45:27  Há conflito de interesses claro nesse caso
09:45:52 Andrey B Mendonça Eu acredito que isso é especialmente importante no caso de corroboração cruzada
09:46:01  perde mto valor se for mesmo advogado. E por isto poderiamos negar
09:46:13  escrevi um artigo estes dias em que falei algo do genero
09:46:27  Mande o artigo para eu ler.
09:46:33 Andrey B Mendonça ah, eh chato o artigo
09:46:35  mas mando sim
09:46:45  eh de valor da colaboração
09:46:49  vou mandar aqui
09:46:54 Roberson MPF  Exatamente!!
09:47:11 Andrey B Mendonça Mais jurídico... trato disso so em uma nota de rodape
09:47:23  quem quiser ler
09:47:24  324265.pdf
09:47:32  eh para um livro do daniel, so peço para não divulgarem para fora
09:48:20  OK.
10:02:39 Deltan  Caros temos reunião geral 13h, não esqueçam
10:12:32 Laura Tessler  Tenho uma audiência de homologação de acordo hj as 14h
10:12:51  Poderíamos começar pelas 14:30?
10:13:12  Acordo da Iara
11:00:49 Orlando SP  Boa andreyzinho. Parabéns!! Acho q o caso do Duque é um excelente caso para recusarmos os
Advs
11:25:49  Não sabia que hoje era meio expediente... é quarta-feira de cinzas ou sexta-feira santa?
11:27:57  Vou sugerir um selfie diário para provar que comparecem na FT. Como aqueles que o Deltan
prometeu quando disse que chegaria todos os dias as 8 da manhã.
11:29:44 Athayde  Igual a q tiramos hj qdo chegamos
11:29:50  
11:31:33 Laura Tessler  Nem
11:31:38  Kkkkk
11:32:00  Estelionatários!!!!
11:32:28 Athayde  Chegamos cedao. olha a cara de sono do CF
11:34:09 Laura Tessler  Kkkk
11:36:50 Diogo  Q hs será a reunião afinal?
11:47:05 Athayde  Alguem vem para o almoco?
11:48:02 Isabel Grobba  E quem fica até as 22h? Faz selfie também?
11:48:19 Athayde  kkkkk
11:48:25 Isabel Grobba  Hehehe
11:48:25 Laura Tessler  Boa, Isabel!!!
12:06:26 Diogo  Prezados vamos fazer reunião 14:30 então
12:06:49  Falei com Deltan
12:48:13 Deltan  Boa kkk
12:49:32  Decidi começar a fazer o horário do Orlando
12:49:42 Welter Prr  Ih!! Papel aceita tudo!
12:50:03 Deltan  14-17h, 3 vezes por semana. Ou o do CF, 7h por dia, uma vez na semana
12:50:18  Cabia prisão
12:51:04 Jerusa  Kkkkk
12:51:13  Injustiça com CF
14:36:25 Deltan  Caros, alguém apagou da agenda (provavelmente sem querer rs) uma reunião hoje com CGU que
havia marcado. Eles estão vindo para cá. Teremos que fazer a nossa ruenião geral mais tarde, provavelmente 17h.
14:37:00 Athayde  nao da para ligar e cancelar
14:37:15 Isabel Grobba  Não pode ser mais cedo? Eu tenho voo.
14:39:04 Deltan  CGU veio de BSB
14:39:26 Laura Tessler  qual é a pauta da reunião da CGU? Será que não daria pra fazer mais rápido a reunião com eles?
14:39:29 Athayde  nos estaremos la na quarta com o ministro
14:58:41 Paulo  Façam nossas dessas reuniões pls p eu me inteirar qdo voltar um dia
15:11:28 Diogo  Preso na operação da Lava Jato nesta sexta-feira, o empresário Lúcio Bolonha Funaro comunicou
nesta semana ao seu advogado, Antônio Cláudio Mariz (à esquerda), que iria procurar o criminalista Antonio Figueiredo Basto
(direita), especialista em acordos de colaboração; ele é braço direito do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-
RJ); Funaro foi alvo de ação da PF com base nas delações do ex-vice-presidente da Caixa Fábio Cleto e a do ex-diretor de
Relações Institucionais do Grupo Hypermarcas Nelson Mello
15:11:40  agora o funaro nao vai mais delatar o figueredo
15:12:17  acho q um tema central da reuniao é dar um basta neste figueredo que, segundo fontes, está
vendendo nossa fumaça
17:04:17 Paulo  Vejam a carta capital dessa semana. Apesar de ser carta capital, já está reverberando bastante
17:56:00 Diogo  Sobre oq
17:56:04  Conte Paulinho
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18:40:34 Julio Noronha  Pessoal, segue parte da denúncia do 9 (lavagem triplex), para considerações de todos (falta a
perícia da PF, sobre os documentos do ponto "106"):
18:41:13  324584.odt
18:41:13  324585.pdf
18:43:40 Paulo  Minhas considerações : 👏👏

18:50:46 Deltan  
18:50:48  Minhas considerações
18:52:40  http://www.mercadoconfianca.com.br/index.asp?
Site_txt=EDITORIAL&Origem_txt=CARTA&Formato_txt=CAPA&Banner_txt=&Versao_txt=
18:52:48  Carta capital: A doce vida do delator
18:54:27  Notas sobre a reunião, Paulito
18:54:40  checando se o grupo é o certo
18:54:42  rechecando
18:54:46  rererechecando rs
18:54:48  1. Novas fases: A. Segunda - Novo CENPES B. QG e IESA - protocolado parecer, fazendo denúncia
- presos Ildenfonso e Othon - PEDIR NA PF DATA - DELTAN E CF C. Fanton - Fanton e Banco Panamenho do tio - BA dada -
Jerusa verá data D. Sargent (falta Vaccareza), Subsea 7, seal tite, trafigura (Marcondes, executivo, e Pereira, gerente executivo
do PRC), GM Marine (Fechada), Maersk e Vacareza (Paulo e Tata) - 30 dias para protocolar E. Pasadena (Laura) - depende de
Baiano identificar transferências relacionadas a Pasadena E2. - Isabel olhando Petros - material bom, minutarão pedidos de
quebra - pedirão material para Petrobras para fundamentar F. BR (Paulo e Tata) - chegou do STF parte do material - caso Higino
entrará neste contexto - isso é o mais quente no grupo G. FGTS (não logo - Jerusa) - terminando bancário, encontraram coisas
boas H. TACLA - quebras, ouviram Ricardo Pessoa que disse que fez 40MM com ele. Pedido de prisão dele e Ivan Marratun.
Marlus foi constituído agora como advogado. I. Crachá 2 - pronto para prisão do Guido Mantega - Pedido dele o Eike pagou 5
milhões para Feira, confessado pelo Eike. Panoeiro tem também Eike como alvo e pensamos em fazer prisões conjuntas. Grupo
X, grupo espanhol Isolux, e Mendes Jr. - Ideal seria para fim do mês de julho J. Marketing - Quebra bancária e fiscal de 64 PJ e
PFs. Trabalho em cima do Tripodi e Giovani, mas não Santa Rosa. CF falará com Trench para pegar material. K. AIA Gim Argelo -
fazendo já - entra com OAS e UTC? L. Ação anticorrupção contra Engevix - PAULO minutou, quase no fim M. Isabel olhará a
primeira ação das sondas para ver quando consegue oferecer, e incluirá Cunha - falou com Andrey e é impossível pq há
elementos no STF não compartilhados - estamos esperando ou a cassação ou compartilhamento, mas não foi pedido esse
compartilhamento especificamente - fizemos pedido mas estamos instaurando ICP para cada um para dar autos para Douglas
Fischer pedir - avaliarão em grupo menor se pedirão compartilhamento agora ou remessa de cópia N. Welter - denúncia Meire
O. Cabral - descendo depoimentos da AG e há alguns do PRC. Carioca traz coisas do CAbral mas tudo do RJ. Léo Pinheiro tem
mensagens tb interessantes. Faremos junto com os colegas do RJ. 2. Próximas: novo Cenpes, Fanton, QG, credencial 2 - VER
COM PF SE DA PARA FAZER UMA POR SEMANA 3. Colaborações - mesmo advogado para vários clientes está havendo vários
aditamentos a partir de fatos revelados ou uns de outros... 4. Semana 1 - Lula - triplex e lavagem - corrupção Jerusa fará
Semana 2 - corrupção da mudança - está pronto a lavagem, falta a corrupção que será a mesma da primeira denúncia Semana
- coringa - oferecer junto mas publicizar depois - cautelares patrimoniais - está pronto, só mudar o pedido Semana 3 - lavagem
sítio e corrupção odebrecht - Athayde vai trabalhar na corrupção Semana 4 - LILS e palestras Semana 5 - terreno Julio e
Roberson trabalharão na lavagem. Assessor Isabel nas improbidades para irmos soltando
18:54:56 Athayde  kkkk
18:55:13 Deltan  Caros, sugrio reunião geral sobre rumos quinta, dia 14, 9h. Estou pré-reservando na agenda
18:55:19  CF pode?
18:55:57  Vou contatar Orlando separado porque duvido que olhe aqui rs
18:56:07  Se alguém não puder, diga por favor
19:01:16 Januario Paludo  E a maratona, vão correr quando??
19:01:43  Caraca, é muita fase..
19:04:31 Jerusa  Fase desafio braves 5k dia 20/08
19:11:48 Deltan  #VoltaJanuário
19:13:36 Julio Noronha  #VoltaJanuário
19:17:46 Jerusa  #voltajanuario
19:38:33 Januario Paludo  #voltajanuario
19:38:38  agosto de 2016.
19:38:57  Oi julio, estou lendo e já dando os primeiros pitacos;
19:39:15  1) 106 - ja temos a perícia da adulteração do 174 para 141;
19:43:51  2) Eu entendo que o ap. foi recebido e trocado em 2009. Ou seja, o triplex já era deles em 2009.
Se assim foi, a diferença entre o que pagaram e o valor do triplex em 2009 corresponde a uma corrupção. Essa corrupção
ocorreu também nao so pelas obras que a OAS recebeu da PETROBRÁS, mas também dentro da negociata que foi a assunção
da BANCOOP pela OAS. Veja, então que o item 141 nao pode se referir ao apartamento ter sido em 2013/2014. Parece que
existem elementos que apontam nesse sentido, inclusive depoimentos de diversos condominos. As reformas somente ocorreram
em 2013, por que foi nessa data que o prédio foi entregue para todos os condominos - acho que temos a data.
19:43:59  3. vou ler o restante. hehe.
19:45:55  Nos temos o laudo da geladeira que foi identificada no triplex. Voce sabe quem pagou por ela?
19:56:15 Laura Tessler  http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/07/cavendish-cachoeira-e-mais-3-vao-para-
prisao-domiciliar-decide-justica.html
20:06:27 Julio Noronha  Passei os documentos para o Mauat antes de o caso subir; mas ele disse na última segunda não
saber se a perícia já estava pronta. Ficou de checar 😞
20:07:58  Vamos conversar mesmo! Esse momento da entrega do apto para a família é mesmo um ponto
menos claro
20:08:36  😂😂😂
20:09:15  Não sabemos... Esse laudo acho que virá agora no ipl do apto
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20:12:29 Januario Paludo  Mauat foi embora para Santa Cruz do Sul. Quem está assumindo o caso é o Marcio.
20:15:21 Julio Noronha  👍👍👍
20:17:13 Orlando SP  2
20:17:30  3? O Antonio vai?
20:17:43  Com quem o Henrique vai ficar?
20:18:56  Grupo errado
20:21:25  Pessoal, 1- reunião dia 14/7. Volto no dia 14/7 do exterior. Se for no dia 15/7!ou depois,
compareço. 2- recebi mensagem do russo. Pode colocar na lista Adir Assad.
20:22:35 Deltan  Decisão da Relação de Lisboa sobre Raul Schmidt
20:22:35  324706.pdf
21:21:25  Entro em férias dia 11.
21:22:30 Deltan  Meme do CF na foto de hoje
21:22:48  
21:23:23 Athayde  Kkkkk
21:28:05 Deltan  CF estará viajando dia 15, 9h?
21:28:20  Orlando abrirá exceção das férias e topa ir

2 JUL 16
06:37:34  Essa é a sua cara qualquer dia pela manhã... Rsrsrs
06:37:34  Estarei na praia. Ir onde?
09:29:30 Deltan  Que dia Vc volta?
09:29:50  Vai virar pinguim na praia
09:30:00  A FT é mto mais legal
10:35:30 Athayde  
10:35:31  Sera?
10:37:02 Jerusa  Corridinha agora na beira rio em porto alegre. Adivinhem com quem cruzei?
10:37:31  Uma dica: estava pedalando e eu quase sai correndo atras para prender! 😳😳
10:39:13 Orlando SP  Dilminha!!!
10:43:45 Laura Tessler  Derruba da bike sem querer, kkkkk
10:52:18 Deltan  kkkkk
10:53:35  Caros, nos acordos aplicamos a seguinte regra:
10:53:37  § 3o O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo, relativos ao colaborador, poderá ser
suspenso por até 6 (seis) meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração,
suspendendo-se o respectivo prazo prescricional.
10:54:13  Colocamos, contudo, suspensão por bem mais tempo, baseados na sugestão de Andrey de que isso
poderia ser interpretado como as interceptações telefônicas, de 15dias renováveis
10:54:25  Contudo, não temos pedido a renovação do prazo ouprorrogação...
10:54:41  Isso pode fazer com que o prazo prescricional de casos não denunciados não fiqwue suspenso
10:55:03  Podemos estabelecer duas datas por ano para pedir decisão nesse sentido em todos os acordos. O
que acham?
11:42:37 Welter Prr  Passei la e perdi essa!
13:43:03  Volto dia 18.
13:44:31  Athayde. Não vou conseguir chegar para a reunião com a Trench. Esqueci que meu voo é na
segunda a tarde. Não ia dar também para participar da festa também. Mas devo chegar para reunião com o russo.
14:11:45 Athayde  👍
14:35:59 Jerusa  
15:42:47 Laura Tessler  👊👊👊👊👊👊
16:39:54  Por isso eu gosto dos velhos colaboradores. Eles já sabem como o procedimento funciona... Rsrsrs
19:36:35 Deltan  Kkkkk
19:37:40  Nossas voluntárias:
19:37:42  http://ucho.info/republica-de-curitiba-reage-a-soltura-do-marido-de-gleisi-hoffmann-lancando-a-
operacao-lava-toga
20:44:28  Julio Marcelo do TCU enviou por possível relação com LJ. Alguém tem algo relacionado ao teor da
representação que tem o seguinte objeto?
20:45:28  Representação, com PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR, em que aponta a ocorrência de graves
prejuízos causados à Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”), em decorrência do fornecimento de gás natural no âmbito do
denominado Consórcio Gemini, formado pelas empresas Petrobras, White Martins Gases Industriais S.A. (“White Martins”) e
GNL Gemini e Comercialização e Logística de Gás Ltda. (“GásLocal”), por preços inferiores aos praticados no mercado e em
razão de outras operações associadas a esse fornecimento de gás, ao longo de vários anos.  Por meio de manipulação de formas
societárias, o negócio simples de venda de gás natural pela Petrobras à empresa White Martins, para que essa promova sua
liquefação e o distribua a seus clientes, consumidores finais, foi transformado em intrincada operação que tem como efeitos
transferir parte expressiva dos custos operacionais da White Martins para a Petrobrás e proporcionar àquela empresa ganhos
ilícitos expressivos.  A empresa GásLocal é uma sociedade na qual a White Martins detém 60% das quotas e a Petrobras Gás
S.A. (Gaspetro), empresa integrante do Sistema Petrobras, detém os restantes 40%. A GásLocal foi criada com o objetivo de
operacionalizar a comercialização e distribuição de gás natural liquefeito (“GNL”), no âmbito do já referido Consórcio Gemini.
Uma coisa, portanto, é o Consórcio Gemini, outra é a empresa GNL Gemini e Comercialização e Logística de Gás Ltda.,
doravante referida apenas como GásLocal. O Consórcio Gemini engloba a GásLocal.
23:52:31  http://m.oglobo.globo.com/brasil/petrobras-demite-gerente-executivo-apos-fraudes-em-compra-
de-remedios-19629017

3 JUL 16
07:40:53  http://m.folha.uol.com.br/opiniao/2016/07/1788002-medalha-de-ouro-para-o-habeas-
corpus.shtml?mobile
08:00:49  http://m.politica.estadao.com.br/noticias/geral,cunha-troca-claque-politica-por-
advogados,10000060626
08:01:26  Diogo. Precisamos conversar sobre as investigações sobre a filha do Cunha.
08:05:11  http://m.politica.estadao.com.br/noticias/geral,abuso-das-autoridades,10000060639
08:07:24  http://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/alguem-encara/
08:17:17 Paulo  http://painel.blogfolha.uol.com.br/2016/07/03/governo-da-carta-branca-para-tcu-fazer-devassa-
em-presentes-recebidos-por-lula-e-dilma/
09:06:14 Laura Tessler  Diogo e CF, o artigo ficou excelente!!! 👏👏👏👏
09:48:53 Diogo  Ok
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09:48:55  Cf
09:49:00  Obrigado Laura
09:49:05  🐿🤓🤓
10:59:44 Athayde  http://painel.blogfolha.uol.com.br/2016/07/03/governo-da-carta-branca-para-tcu-fazer-devassa-
em-presentes-recebidos-por-lula-e-dilma/
11:03:43 Andrey B Mendonça Ficou bom demais o artigo Castor e CF! Parabens mesmo!! 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
11:59:11 Diogo  Vlw!
11:59:13  Não podemos ficar quietos diante de uma vergonha desta
12:23:57 Welter Prr  Muito bom mesmo!
12:46:19 Athayde  Pessoal, o COCOBAMBU ja abriu em Curitiba. Estou indo com a Nathi. Alguem anima?
13:58:29 Jerusa  E a dieta, Athayde????? 😳😳😳
14:12:50 Athayde  
14:16:16 Paulo  fila?
14:16:29 Athayde  Sim
14:17:35  Mas suportável
14:32:23 Paulo  😋😋😋
14:33:22 Athayde  
20:25:54  http://www.conjur.com.br/2016-jul-03/juizes-advogados-reagem-reprimenda-procuradores-toffoli?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
20:31:15 Diogo  Mostra Q se incomodam conosco
20:31:29 Athayde  👍👍
20:35:07  Decisão de juiz se cumpre. O que não quer dizer que seja certa, que seja verdade, ou que seja
isenta de crítica.
21:01:24 Isabel Grobba  Gostei muito do artigo! Grande repercussão! Parabéns! 👏👏👏
21:03:37  Do lado da minha residência oficial, né?
21:03:52 Athayde  Isso
21:05:03 Isabel Grobba  Então convido todo mundo pra jantar comigo um dia lá!! 🍷👀🍷👀
21:05:22 Athayde  😊😊😊
21:23:54 Deltan  Uma reação é esperada, mas calculada. Creio que a reação social está isolando Toffoli, o que é
bom. Importante o aspecto formal da diferença entre 18 para 2 dias, o que é persuasiva e irrespondível. Ousado e pode ter um
preço, mas pagável pela catarse kkk. Impagável seria ver a cara do Toffoli lendo rs.
22:40:16  Welter, lembra por favor que Vc fará as honras pro Pelella viu rs...

4 JUL 16
00:05:03 Diogo  29 pra 2
00:47:21  Os caras são tão ridículos, que insinuam que o título duplo twist carpado foi roubado de uma fala
do ayres brito em 2010
00:47:25  🙊🙊
06:00:35 Welter Prr  Pode deixar. Eu devi estar ate as 9 na ft. So tenho uma reuniao as 2 com uma empresa. Ele chega
as 2, ou antes?
07:09:30 Deltan  Chega perto do almoço... Talvez seja o caso de ver se não almoça junto com p pessoal
07:10:04  Dupla dinâmica, PF já soltou release?
07:10:27  Rubens tá a postos. Acordei antes e dei pro Rubens
07:15:31 Julio Noronha  Acabei de perguntar. A PF ainda não respondeu
07:20:37 Deltan  PF já soltou
07:20:40  Tá no fausto
07:21:16  
07:21:17  Estou soltando
08:22:40 Andrey B Mendonça http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/a-decisao-judicial-que-mandou-capturar-
paulo-bernardo/
08:22:58  Aqui esta a decisao q prendeu o paulo ferreira em sp, caso queiram olhar
08:23:10  Parabens por hj pessoal!! 👏👏👏👏👏👏👏👏👏😊😊😊😊😊
08:23:19  Esse pf merece
08:31:11 Roberson MPF  Valeu Andreyzinho!
08:35:09 Julio Noronha  Valeu, Andrey!!!
08:35:34 Athayde  Parabens julio e Robinho 👏👏👏
08:35:48 Laura Tessler  👏👏👏👏👏👏
08:35:56  👊👊👊👊
08:37:02  Galerinha do 9, seria possível marcarmos uma reunião rapidinha hj as 11h (ou quando voltarem da
coletiva) ou 13h?
08:37:41 Julio Noronha  Lo
08:37:52  Lógico, Laurinha!
08:38:11 Laura Tessler  Apareceram umas coisas do instituto e não sei se são novidades e de atuação do 9 nas decisões da
Petrobras...queria ver com vcs se é novidade só pra mim ou pode ajudar vcs tb
08:38:24 Roberson MPF  Com certeza!
08:53:11 Diogo  Parabéns 🐿🐿
09:13:57 Deltan  Caros quando tiverem frases de efeito para fazer arte com foto de Vcs me passem que peço para
ANPR
09:14:39  Hoje vou pedir sobre a 31a fase...
09:17:11  É um jeito de espalharmos nossas mensagens-chaves
09:23:25 Paulo  Um beijo e parabéns pela operação pessoal
09:24:53  Boa coletiva hoje, pessoal.
09:26:50 Deltan  Paulete sdds. Manda umas fotinhos de Vc aproveitando aí qq hora. Mas lembre que neste grupo
tem moças de família.
09:35:16 Isabel Grobba  Meus cumprimentos!
09:59:03 Deltan  Olhem exemplo de tipo penal que nasce morto: art. 18 da Lei 12850 - fotografar ou filmar
colaborador sem sua prévia autorização rs rs rs
09:59:18  Aliás, Vcs todos estão prevaricando
10:56:52 Diogo  Prezado uma endiscopia.. Pra analisar o meu problema de afta
10:57:12  Estou sob o efeito do anestico
10:57:20  Devo aparecer a tarde
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10:57:26  Pelas 25
10:57:28  15
10:57:41  Fiz uma endiscopia
10:57:52  Endoscopia
11:00:44 Jerusa  Eu chego so depois das 14h
11:01:04 Isabel Grobba  Eu vou mandar um selfie.
11:02:44 Laura Tessler  😂😂😂
11:04:01 Welter Prr  Fica em casa hoje. Fica ruim de dirigir. Melhoras!
11:39:05 Orlando SP  Eu tenho: "Ser tesoureiro do PT virou profissão de risco"
11:39:08 Andrey B Mendonça Pessoal, tem busca na cef?
11:39:21  Informante ta dizendo q precisam ir no 11 andar
11:39:36  A PF está aqui na CAIXA, mas no andar errado. Eles precisam fazer buscas no andar 11, onde
aquelas pessoas estão. Do FI-FGTS
11:39:40 Julio Noronha  Não...
11:39:40 Andrey B Mendonça Mensagem dele
11:39:49  Que estranho
11:39:57  Sera q eh outro caso?
11:40:00 Roberson MPF  Esquisito
11:40:04 Andrey B Mendonça Tb achi
11:40:18  Disse q nao
11:40:20 Jerusa  Muito
11:40:23 Andrey B Mendonça Estao na schahin
11:40:51  Segundo ele
11:40:54  Bom dia, V. Exa. A PF está na Schain. Me desculpe, foi informação truncada.
11:42:30 Julio Noronha  👍👍👍
12:04:23  A Schain está na nossa operação de hoje?
12:07:02 Julio Noronha  Sim
12:52:05  http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/07/pensando-em-delacao-nos-eua-socio-da-
engevix-fecha-com-advogado-americano.html
12:57:40 Roberson MPF  Operação repercutiu bem, pegou varias capas
12:57:45  
12:58:17  
12:58:37  
12:58:57 Julio Noronha  
12:59:04 Roberson MPF  
12:59:53  
12:59:58  PEIN!
13:00:47 Andrey B Mendonça Otimo!! 👊👊👊👊
13:02:34 Roberson MPF  Agora com duas ordens de prisão, TRF 4 e 3, vai ser bem mais custoso soltar o PF
13:08:51 Deltan  As aspas nossas saíram na CBN logo pela manhã, com concordância do locutor
13:09:04  Tendo um pouco mais de tempo conseguimos preparar bem a comunicação...
13:09:50  Conseguimos emplacar as mensagens (avaliações - aspas) que queríamos passar tendo por gancho
a novidade dos fatos. Isso é ótimo
13:10:47  Combinei c Pessoal da ANPR de fazer hoje as aspas do Julio, os "pacotinhos"
13:10:58  Amanhã sai mais
13:56:12 Julio Noronha  Show, Delta!!! Valeu! Tb ouvi na CBN nacional o destaque para as aspas
13:59:25 Roberson MPF  🔝🔝🔝 Delta
13:59:57  Volta Jan!
14:04:39 Deltan  https://www.facebook.com/deltan.dallagnol/posts/1111790665531308
14:04:54  Welter depois de entrevista vou prai
14:05:05  Devo chegar até 15.20
14:08:26 Welter Prr  Estamos almocando
14:08:35  Depois reuniao com NM
14:48:15  Pessoal. Estava tentando chegar para a reunião com o russo, mas o avião retornou para são Paulo.
Não sei que horas vou conseguir retornar. Ou vocês tratam dos assuntos com o russo, ou avisam que a reunião foi cancelada.
14:48:21  Até amanhã.
14:49:47 Jerusa  O aeroporto de Curitiba estava fechado por causa de um incêndio. Abriu agora e meu avião acabou
de pousar.
14:50:48 Roberson MPF  Caraca!
14:51:07  Pessoal, alguem tem o email do adv de Baiano (Sergio Riera)?
14:52:10  Cuidado com esse advogado.
14:57:09 Roberson MPF  Ok! Mandando quesitos a pedido da RFB para ele complementar suas declarações. Ve algum risco
CF?
15:19:46  Não
15:21:27 Roberson MPF  👍
15:26:07 Deltan  Vc vem? Qual é a pauta?
15:30:53  Estou em São Paulo. Ia falar das colaborações e leniências, bem como ver as questões sobre as
novas operações. Nada muito especial, mas cumprindo uma rotina de manter o russo informado, bem como atento aos humores
dele. Fica para depois.
15:33:02 Deltan  Blz, Vc informa?
15:36:46  Informem a Flavia por aí que não vamos poder ir.
15:36:58 Deltan  aviso o SM
17:00:40  CF, o SM também tem um tema a tratar. Que tal marcarmos para amanhã, após o almoço?
17:19:35 Jerusa  só para confirmar: alguém está negociando acordo com o Duque?
17:54:40 Roberson MPF  Laura e Orlando, já é possivel utilizar os termos do VINICIUS VEIGA BORIN?
18:18:34  Podemos sim. Tenho voo as 17:00 para Brasília. Quem vai conosco?
18:46:47 Welter Prr  Athayde, Deltan e eu.
18:51:30 Athayde  Pessoal, o colega JOAO PAULO ALBUQUERQUE de Recife/PE nos convidou para participar de um
seminário lá sobre as 10 medidas. Seria dia 21 de julho ou em meados de agosto a depender da nossa disponibilidade. Alguém
tem interesse? Eu adianto que não posso.
18:59:23 Deltan  Welter coordena uma atenção para o Pelella de noite tb?
18:59:35  Se se estender, não quero detalhes

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
02

:4
3



30/01/2021 Telegram Backup for

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/chat_72924018_p3.html 54/93

19:00:31 Laura Tessler  O acordo não foi homologado ainda. Se for o caso, teríamos que pedir a utilização antecipada
19:01:35  Deltan. O Roberto Livianu me ligou para falar do Augusto.
19:02:13  Athayde. Já está fechado o pedido de quebra para falarmos com o Moro amanhã?
19:02:41 Athayde  Vamos falar com ele. Está sendo feito. Q horas ta marcado?
19:02:58  Só vi agora a coletiva. Muito bem falado, Robinho.
19:03:35  O Deltan está sugerindo após o almoço.
19:03:55  Que tal as 13:30?
19:04:14  Deltan. Você chegou a combinar um horário?
19:05:22 Athayde  Só temos que ver se temos reuniao amanha com o VILARDI
19:06:27 Roberson MPF  Valeu CF! Juliones mandou bem pra caramba já na primeira coletiva e quebra queixo
19:08:57 Deltan  Estava esperando. Estou em aula. Se conseguir marcar confirma se não eu marco depois
19:09:25  Robinho tá vendo? Falei pra falar com Roberson
19:10:29 Roberson MPF  Entendi. Não teve um depoimento dele que foi juntado na AP?
19:15:47 Laura Tessler  Sim
19:18:39  Vou mandar um WhatsApp para o russo perguntando.
19:19:10 Roberson MPF  Daria para usar esse?
19:21:35 Laura Tessler  o termo que foi juntado na ação penal foi por causa da oitiva que estava agendada para data
proxima. Teria que ver com o Victor se foi requerida a utilização antecipada
19:30:14 Welter Prr  O Pelela "se recolheu"
19:36:42 Athayde  http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2016/07/04/pf-prende-presidente-da-minas-
arena-que-reformou-e-administra-o-mineirao.htm
19:42:54  14:00 com o Moro.
19:48:44 Athayde  Ok. Reuniao c o Vilardi q seria amanha sera no dia 12
19:50:13 
http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/images/Pr%C3%AAmioCNMP2016_Planilha_de_Vota%C3%A7%C3%A3o_-
_Resultado_1.pdf
20:16:46  http://jota.uol.com.br/celso-de-mello-da-liminar-reu-para-nao-cumprir-pena-antes-de-transito-
em-julgado
20:39:46 Diogo  🙈
20:39:59  Este país soh anda pra trás
23:42:50 Deltan  Compartilhamento do SM conosco
23:42:50  326740.pdf
23:45:30  Caros que pendências BSB tem conosco? Avise por favor para eu acompanhar e lembrar a
coordenação de lá
23:53:05  
23:53:08  Ah garoto
23:56:42 Athayde  👏👏👏👏
23:59:41 Roberson MPF  Boooooua!!!
23:59:45  👏👏👏👏👏👏👏

5 JUL 16
00:02:57 Deltan  Importante: uma coisa que desconhecíamos sobre Moro e grave:
http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/07/1788553-marilena-chaui-diz-que-moro-foi-treinado-por-fbi-para-lava-jato.shtml
00:49:15  😂😂😂
07:47:12  http://m.politica.estadao.com.br/noticias/geral,alvos-da-lava-jato-no-pmdb-concentram-23-das-
doacoes,10000060638
07:49:26  http://m.politica.estadao.com.br/noticias/geral,oito-operacoes-fruto-da-lava-jato-apuram-
corrupcao,10000061022
07:59:20  Devemos insistir, com a concordância dos colegas, na ideia de franquias da Lava-Jato.
08:31:57 Deltan  Editorial da Folha sobre o HC de ofício do Toffoli :
http://m.folha.uol.com.br/opiniao/2016/07/1788253-criterios-supremos.shtml
08:49:48 Andrey B Mendonça Aqui em sp querem desvincular (acho que por vaidade) mas eu fui contra e acho que devemos
mostrar isso. Ótima ideia essa de franquia Carlos
08:59:31 Roberson MPF  É sim! E nós conseguiremos potencializar isso enormemente com o acordo da ODE. Qual o colega
que não vai querer receber um pacotinho pronto para denúncia, cautelares etc
09:25:24 Isabel Grobba  Muito bom! Seja um franqueado!
09:41:00 Andrey B Mendonça Rsrs. Otima ideia!
10:42:08 Welter Prr  http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/07/1788579-tribunal-de-contas-aceita-revisao-
pedida-por-guilherme-fontes-para-chato.shtml
10:42:52 Laura Tessler  nosso fã!!!
11:25:57 Andrey B Mendonça Pessoal, ontem foi meu último dia na pgr. Fico só no grupo de voces e da pf, caso achem que
possa ajudar em algo (sai do grupo da pgr inclusive). Hoje já estou de volta a SP.
11:26:13  grupo da pgr do telegram, quis dizer
12:32:52 Deltan  #VoltaAndrey
12:34:22 Laura Tessler  almoço onde?
12:35:56 Jerusa  andrey é nosso!
12:36:02 Andrey B Mendonça 😊😊😊
12:36:15 Jerusa  Metade foi no zaf Outra metade arrumadinho
12:36:37 Laura Tessler  Vou na metade do zaf
14:43:51 Januario Paludo  Julio e Robson. Ficou muito boa a entrevista. Bem didática e clara. Várias pessoas elogiaram. Abs.
15:35:36 Diogo  
15:36:34  
15:45:26 Roberson MPF  Valeu January!!😃
17:07:57  Eu serei o JD do Presidente Deltan...
17:08:23  Só que cuidarei para ele ir para a cadeia primeiro... Rsrsrs
17:08:37 Julio Noronha  Obrigado, Januário!!!
17:56:01 Deltan  
17:56:53  A frase do dr Júlio já teve 276 compartilhamentos e 21 mil pessoas alcançadas, no Face.
Começamos o dia com alcance de 3 mil pessoas!
17:57:07  Nada mal pra um cara feio
17:59:37 Roberson MPF  Tooop
18:01:07 Julio Noronha  kkkkkkk
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18:01:31  Tooop!
18:13:26 Diogo  eu acho ele gato
18:13:45 Julio Noronha  😍
18:21:19 Jerusa  PESSOAL, fase do fantom será na quinta-ferira, dia 07/07. mas não contem pro Mauat
18:37:27 Laura Tessler  Welter vai contar, Jerusa!!! Amigão dele!!!
18:37:51 Jerusa  kkkk
18:38:23 Laura Tessler  Ótimo!!! Arrebenta lá!!! Já vai treinando a frase de efeito e a homenagem a Dra Ela!!!
18:39:35 Isabel Grobba  É ela!
18:48:11 Jerusa  pqp não quero ir
18:48:17 Diogo  prezados, Jerusa e eu debatemos as proridades e novas frentes do nosso grupo. Está na tabela
anexa
18:48:21  327329.odt
18:49:08  gostaria de perguntar a athayde e paulo qual foi a definição sobre o Jorge Luz.. que está
originalmente no grupo do paulo athayde mas tangencia em alguns fatos do nosso grupo, principalmente aqueles ligados à area
internacional
19:16:14  http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/stj-determina-soltura-de-presos-por-fraude-
em-licitacoes-do-transporte-no-pr-0s1dbz8kyoruj5bz7du51sxif
19:16:24  sebastiaozinho continuou atuando, livre leve e solto
19:17:41 Welter Prr  Vou jantar com ele hoje!
19:39:16 Deltan  Deltan , a relacao da manessmann com a petrobras parece que não é muito correta. Há
superfaturamento dos tubos de aço ha muito tempo. Parece que o buraco da petrobras esta no fornecimento de tubo e não
comissão. Tubo a 5.000 o kilo é vendido a 30.000 o kilo. Investigue trust Mannesmmann VM
19:39:16  Caros sugiro soltarmos que alguém do alto escalão do PT está sondando colaboração e que tem
espaço para uma pessoa... Estimular a corrida... Alguém se opõe?
19:39:16  FYI
19:39:55 Athayde  Estamos paralisados até RJ e BSB se resolverem qto a eventual acordo.
19:42:10 Julio Noronha  Boa informação! Mannesmmann é a V&M q está realizando a investigação interna (contrataram
escritório independente - Levy Salomão) e são representados no caso pelo Madruga e Feldens. Ficaram de nos apresentar o
resultado parcial das investigações agora, no dia 7/7 e o restante no início de agosto.
20:13:05 Deltan  Jerusa fazemos uma nota sobre essa fase? Que tal? Vc redige? Tenho medo dessa operação na
verdade
20:15:33 Julio Noronha  Pessoal, para conhecimento: Mario Goes, q era representado no acordo por advs do Rio, trocou de
advogados. Adivinhem para qual banca? Seu novo adv é o Bretas 😒
20:16:31  
20:18:50 Roberson MPF  Acho que não vale soltar isso nessa semana. A advogada que foi lá hj pediu sigilo absoluto e assim
ficaria mto na cara
20:20:02  Excelente info. Acho que daria para passarmos os contratos para o atacou analisar se há
sobrepreço. Isso é fácil de quantificar pois não exige fiscalização in loco. O que acham?
20:21:18  Tá fora do controle essa concentração de mercado. Não sei o que eles estão vendendo, mas não é
bom para a sociedade. Acho que devemos consolidar uma tabela com todos os colaboradores e respectivos advogados, para
termos uma ideia geral do estado da arte. O que acham?
20:25:10 Jerusa  Hahaha Amanha faço a nota
20:42:53  Mauat disse que "ate aprendeu com alguns" Deve ser com o welter, amigao dele!
20:43:35 Welter Prr  Com certeza. Amiagao
21:16:23 Diogo  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/07/1788749-procuradoria-pede-afastamento-de-
desembargador-em-caso-cavendish.shtml
21:16:37  Ato praticDo por juiz suspeito não Eh nulo
21:16:39  ?
21:24:06 Jerusa  Ate onde sei, sim
23:00:06 Welter Prr  http://m.oantagonista.com/posts/lula-volta-ao-royal-tulip
23:01:18  Amanha temos café da manhã com companhia especial
23:02:20 Laura Tessler  O homem vai enfartar quando der de cara com o Deltan, hahahahahaha
23:03:07  Vai achar que ficou paranoico...que anda vendo coisas, 🙈🙈🙈
23:04:00 Welter Prr  Amanha sai o acordo do fim do mundo!!
23:04:17  Ele vai entregar o capeta!
23:05:17 Laura Tessler  Hahahaha
23:05:56  Bem que podia ter uma busca lá no Royal Tulip por esses dias...seria tão divertido
23:13:40  Pessoal, especialmente Deltan. Precisamos ter uma estratégia clara, inclusive com a PGR, de
defesa do percentual destinado pela lei de lavagem nos acordos
23:14:28  Se não fico eu tendo que responder a imprensa sem ter claro qual o melhor caminho.
23:14:50  Não adianta usar a tática da avestruz.
23:26:54 Deltan  Qual o quarto? Vou lá ouvir embaixo da porta kkkk
23:27:06 Athayde  Kkkk
23:27:11 Deltan  Kkkk
23:27:20 Athayde  Delta, cafe amanha as 8.
23:27:28  Saimos 8:30
23:27:40 Deltan  Tá louco!!
23:27:45  Saímos 8.45
23:27:54  Café 8.30 Rs
23:28:17 Athayde  Temos q conversar c vc
23:28:17 Deltan  Tudo por uns minutos mais de sono rs
23:28:32 Athayde  Penalidade por nao ter vindo no nosso voo
23:29:23 Deltan  Vc não ia articular algo junto ao MJ?
23:29:29  Esquecemos de falar disso c Moro
23:29:36  Kkk

6 JUL 16
04:50:20 Paulo  
04:50:30  Miller tb está saindo do grupo da PGR?
04:52:08  Castor, o acordo do Luz foi vetado pela PGR. O Vagos entrou para resolver isso, mas não sei o final.
Na semana que vem podemos colocar um ponto final nessa história. Também temos elementos para denuncia-lo.
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07:00:54  Quem é o delator? Brasil 05.07.16 08:48 No último sábado, Jorge Bastos Moreno, que sabe tudo,
disse que uma bomba devastadora estava prestes a ser detonada: a delação premiada de um dos maiores advogados de
Brasília. Desde então, o Congresso Nacional e os tribunais superiores se perguntam quem pode ser o delator. Na bolsa de
apostas, o nome mais forte é o de Eduardo Ferrão. Mas ninguém tem certeza absoluta
07:03:39  TUDO ERRADO O advogado tributarista Eduardo Ferrão, de Brasília, nega que tenha feito delação
premiada. O nome dele apareceu em sites que especulavam sobre a identidade do profissional que estaria entregando à Justiça
inclusive ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). A OUTRA VOZ "Isso é uma leviandade e uma irresponsabilidade. Só faz
delação quem praticou ilícito", afirma, negando ser ele o delator. "Querem transformar advogados em alvos. O momento é
delicado. Tudo o que é dito pela acusação é honesto; pela defesa, é chicana. Quem responde a uma acusação parte de onde, se
os advogados estão todos sob suspeita?" PARA TODOS Ferrão diz ainda que uma pessoa acusada "enfrenta todo o aparato
repressivo do Estado, uma estrutura forte, pesada e às vezes até violenta. E só conta com o seu advogado. Por isso, quando ele
é fragilizado, é a democracia que se fragiliza".
07:05:22 Athayde  http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/07/pf-cumpre-mandados-da-operacao-lava-jato-
no-rio-e-porto-alegre.html
08:39:15  Nenhum carro chegou aqui. Vou pegar um táxi.
08:46:54  Já estou na CGU
08:50:31  http://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/delacao-de-ex-presidente-da-oas-mata-
lula/
08:59:41  Estão atrasados
09:10:39 Athayde  Exame de sangue hj.. Roupa nova
09:10:43  
09:11:10 Laura Tessler  hahahahha
09:12:43 Jerusa  Hehehe
09:22:33 Julio Noronha  😂😂😂😂
10:05:18 Roberson MPF  Agora volta a CGU! Se estiver aquela auditora aí então...
10:34:52 Paulo  Notas da reunião com cgu please
10:46:12 Diogo  ok! Se nao daqui a pouco o cara morre
10:47:13  othon foi preso de novo
10:47:18  vamos ver quanto tempo dura
10:57:57  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/07/1789052-relator-defende-anular-votacao-da-
cassacao-de-cunha.shtml
12:00:20  queridos, vamos almoçar aquele feijuca?
12:02:36 Jerusa  vamos
12:02:51 Julio Noronha  Dentro!
12:03:06 Laura Tessler  saindo?
12:04:24 Diogo  partiu
12:04:28  dra laura tem audiencia
12:05:10 Isabel Grobba  Eu vou agradecer hoje o convite.
12:19:15 Laura Tessler  Vamos pegando mesa, Robinho e Julio
12:32:02 Deltan  ontem, saiu reportagem na FSP, dando conta de que a CEF teria que pedir 5bi emprestados ao
Tesouro
12:32:02  http://m.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1788010-perda-com-fundo-de-pensao-pode-levar-
caixa-a-pedir-r-5-bilhoes-ao-tesouro.shtml?cmpid=facefolha
12:32:02  segue o último relatório trimestral do FI-FGTS
12:32:02  http://www.caixa.gov.br/Downloads/relatorios-periodicos-fi-fgts/Informe_Trimestral_2015_4T_FI-
FGTS_reprocessado.pdf
12:32:21  Valores investidos pelo FI-FGTS em empresas investigadas na lava-jato e outras investigações do
MPF impressionam, sejam em ações sejam debêntures das empresas, temos, Eldorado, OAS, Sete Brasil, Odebrecht.
12:49:42 Januario Paludo  Se o patrimonio ILÍQUIDO em 2015 estava em 30 bilhões, este ano ele saltou para 56. Em
fevereiro sumiram mais 26 bilhões.
13:40:02 Diogo  prezados, olha que maravilha a fundamentação do relator da CCJ para anular a votação do
conselho de ética contra eduardo cunha:
13:40:32  referindo-se à mudança de voto de um dos aliados de Cunha no Conselho de Ética: "Mudar
abruptamente e à míngua de norma legal ou regimental a sistemática de votação representou um prejuízo enorme para o
representado, em face do inegável efeito cascata, reconhecido até mesmo pelos seus opositores", continua o documento.
14:31:56  prezados, vcs tem o contato de alguém da trechi rossi?
14:32:16 Laura Tessler  Maíria tem os telefones deles
14:34:15  telefone do Carlos Ayres: (11) 98451-1519
14:39:24 Diogo  este é o ministro?
14:39:43 Laura Tessler  kkkkk...não...o da Trench
14:39:54  não tenho esse poder todo, Diogo, hahahah
15:37:37 Januario Paludo  Está havendo um ruído na Presidência do TRF sobre um indeferimento de compartilhamento de
provas pedido pelo Juiz do Rio de Janeiro para o Moro. Alguém sabe de alguma coisa?
15:40:02 Paulo  não sei disso... não foi o contrário? o juiz da eletronuclear ameaçou não compartilhar conosco
17:15:53  Caros vi os srs. marcarem reuniões para a terça à tarde, mas está lá na agenda há um mês a
reunião com o Cade. Eles vêm trazer informações sobre vários casos em que estão trabalhando agora, ie, leniencia de várias
empresas. Então é importante a participação de pessoas de todos os grupos
17:16:23 Athayde  Quais reuniões, PG.
17:18:07 Paulo  Tem uma lá de Villardi e tinha mais.alguma.coisa
17:18:22 Athayde  Villardi e 10:30
17:18:25 Paulo  Eles falarão certamente de todas essas empresas que nos procuraram p leniencia
17:19:23  Ah blz! É q para mim aparece 15:30. Deve ser o fuso kkk
18:27:50 Diogo  pessoal, descobri o numero favorito da daniele cunha:
18:27:54  
18:27:56  9.900
18:31:00  colaboração do delicio cita mto bumlai.. vai dar pra reforçar o pedido de preventiva no momento
oportuno
18:33:49 Jerusa  boa!
18:37:08 Athayde  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/tribunal-solta-ronan-maria-pinto-com-
tornozeleira-e-fianca-de-r-1-mi/
18:41:57 Diogo  esta prisao estava difícil segurar
18:59:42 Deltan  

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
02

:4
3



30/01/2021 Telegram Backup for

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/chat_72924018_p3.html 57/93

18:59:46  Tá com Athayde
18:59:54  Devolução dos PICs do 9
19:00:22 Jerusa  �
19:01:53 Deltan  😳😳😳😳
20:11:41 Orlando SP  Robinho, já tem data a homologação de Vinicius borin. Veja se suas necessidades não podem
esperar a homologação, pois facilita e a data é próxima. Não lembro de cabeça a data. Abcs,
20:12:01 Welter Prr  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/07/1789196-para-toffoli-stf-deve-voltar-a-discutir-
prisao-apos-decisao-de-2-instancia.shtml
20:17:17 Diogo  Grande ministro
20:17:29  Garantista
20:17:37  Com posições bem consolidadas
20:32:38 Deltan  
20:32:47  
20:32:57 Jerusa  😂😂😂
20:42:59 Laura Tessler  Boa!!!! Da pra colocar no volume 2 do livro do Vladimir Neto
20:43:15 Athayde  Kkkkk
20:47:07 Isabel Grobba  hehehe
20:47:08 Laura Tessler  Homologação será na terça
21:56:08 Roberson MPF  Ótimo!!! Vamos esperar com certeza. Valeu Orlandinho e Laurinha
22:28:40 Isabel Grobba  Ronan Maria Pinto foi para domiciliar.
22:49:03 Roberson MPF  http://m.oantagonista.com/posts/85-dos-brasileiros-apoiam-a-lava-jato
23:09:03 Deltan  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/apoio-da-populacao-a-lava-jato-aumenta-
indica-pesquisa/
23:33:45 Athayde  Pessoal, li agora as pecas e as decisoes da operacao de Angra. O trabalho dos colegas foi
excepcional e com mt qualidade. Bacana demais as franquias da LJ. Adir Assad foi preso nessa decisao de hj novamente.
23:34:53 Roberson MPF  O Kibe tá de cabelo em pé uma hora dessas
23:35:01 Athayde  Ta fudido
23:36:16  Olhem esse trecho da decisão: Aliás, o Sr. Adir Assad, a partir de agora, alcança a incrível marca
de estar envolvido, SIMULTANEAMENTE, em 4 GRANDES OPERAÇÕES POLICIAIS DE NÍVEL NACIONAL: Lava Jato, Saqueador,
Abismo e PRIPYAT (Lava Jato/RJ).
23:36:49 Deltan  ótimo enquadramento rs
23:37:19 Julio Noronha  👏👏👏👏
23:37:21 Deltan  LJ e Abismo são uma e Saq-Pripyat noutro juiz, mas enquadrou como 4...
23:37:34  Conseguiram trabalhar no nosso pedido de prisão do assad?
23:37:46  pein??
23:38:00 Julio Noronha  Loading...
23:40:22 Roberson MPF  Estamos só aguardando isso para PEIN
23:40:57 Athayde  Se bobear ele entra no cabral tb. a ag deve te feito a grana c ele
23:41:21 Deltan  kkkkk
23:50:03 Roberson MPF  Fez muita, mais de 100 MM
23:50:09  Vai lá tb
23:50:14  Hehehe

7 JUL 16
00:25:45 Athayde  http://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/pf-prende-em-flagrante-nesta-noite-
conselheiro-do-carf/
04:16:54 Orlando SP  Pessoal, precisamos organizar a oitiva de FM. Terá mais coisa dos irmãos Adir. No mínimo
confirmação robusta de tudo. Ela já está no Brasil e nós já temos a portaria da Pgr. Não sei se Laura terá tempo para fazer isso
sozinha!!
04:49:40 Paulo  Viram os 85% que apoiam a LJ, mas viram os demais números da pesquisa? São bem
interessantes
04:49:44  http://veja.abril.com.br/blog/sergio-praca/operacao-lava-jato/a-quem-os-brasileiros-atribuem-os-
trabalhos-da-lava-jato/
06:14:36 Laura Tessler  Orlando, vc acha possível que o Pace e/ou a Renata participem da colheita dos depoimentos junto
conosco? Seria uma ajuda e tanto! Sei que o PGR é contra a participação da PF, mas a minha dúvida é se eles não poderiam
participar de nada ou se a nossa presença junto com eles já supriria a ideia de condução pelo MPF
06:20:59  Eu não tenho condição de tomar todos os depoimentos dele. Se a gente pudesse se revezar com a
ajuda do Pace, Renata e Márcio seria ótimo, pois eles tb conhecem bem o caso e as provas...e ainda tem aquele lado "bipolar" e
a memória um pouco vacilante do FM com a qual eles já aprenderam a lidar
07:40:02 Deltan  Péssimo o nome da nova operação... quase lilguei para a PF para pedir para não colocarem nada
com "fantasma", mas pensei: óbvio que não vãocolocar isso. Vai parecer vingança
07:40:13 Jerusa  🙈
07:41:17 Deltan  PF evoluiu na nota... agora inclui conteúdo
07:42:07 Jerusa  Nomes sairam na globonews agora
07:52:17 Deltan  Caros, segue a divisão de trabalho da PGR
07:52:17  328919.odt
07:54:56  Estou preocupado com isso de alvo ser tio do dissidente... só eu estou?
07:58:00  Essa visibilidade próxima à da PF é algo extra-ordinário
07:58:25  Agora, a CGU levar o crédio com parte da populaçao é engraçado
07:58:54 Jerusa  Certamente vao perguntar isso na coletiva 🙈
07:59:29 Deltan  Tem alguma evidência de envolvimento dele?
07:59:44  Existe alguma razão objetiva para crer que ele queria melar a LJ por causa disso?
08:00:27 Jerusa  Nao
08:00:49  Q eu saiba
08:01:03 Deltan  Je, Vc precisa conversar com a PF antes. Vcs têm que unificar o discurso e precisa cuidar para que
eles não deem um enfoque que pareça perseguição ou vingança...
08:01:31  O Fanton (tio) era pelo menos central para ter o nome de caça-fantasmas a operação? Ele tinha
ascendência no banco?
08:01:45 Jerusa  Sim
08:01:54  Ok Vou falar com Igor
08:13:23  Pessoal. O projeto de lei do abuso de autoridade é muito ruim para qualquer autoridade que deseje
trabalhar. Precisamos usar a lava-jato para falar contra o projeto. Principalmente o Deltan.
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08:18:42 Isabel Grobba  Apoiadíssimo!
08:19:42  Eu quero trabalhar! Ninguém vai me impedir de trabalhar!
08:30:21 Diogo  Eu ajudo
08:31:30 Athayde  Pessoal, Vou perder as reunioes pela manha. Dei uma piorada e vou no medico
08:34:42 Deltan  - "captura, detenção ou prisão fora das hipóteses legais" -Obter provas, durante investigações, por
meios ilícitos -Dar início a persecução penal sem justa causa fundamentada - penas para autoridades que divulgarem, "antes de
instaurada a ação penal, relatórios, documentos ou papeis obtidos como resultado de interceptação telefônica, de fluxo de
informação informática ou telemática [...] de escuta ambiental". -Reproduzir ou inserir, nos autos de investigação ou processo
criminal, diálogo do investigado com pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar sigilo, ou
qualquer outra forma de comunicação entre ambos, sobre fatos que constituam objeto da investigação: -Deixar de corrigir, de
ofício, erro que sabe existir em processo ou procedimento, quando provocado e tendo competência para fazê-lo. -Deixar de
determinar a instauração de procedimento investigatório para apurar a prática de crimes previstos nesta Lei quando tiver
conhecimento e competência para fazê-lo.
08:34:51  íntegra:
08:34:52  http://www.camara.leg.br/sileg/integras/713795.pdf
08:35:10  Sugestões de discurso?
08:36:30 Jerusa  Tb ajudo laura!
08:36:42 Roberson MPF  Putz, Tata. Melhoras!
08:37:00  Eu tb!
08:37:17 Athayde  👍👍
08:38:59 Roberson MPF  Acho que o discurso de novas penas para essas condutas vem ao encontro do projeto do Renan.
Ele pode catapultar o projeto de abuso de autoridade.
08:39:41 Jerusa  O que houve com Athayde? Melhoras!!!
08:41:12 Laura Tessler  Valeu, galera! Vou dar uma jeito de organizar as oitavas, porque nesse caso não temos anexos
propriamente, só a entrevista dele lá na Suíça
08:42:09  Melhoras, Athayde! Se precisar algo, avise!
08:42:14 Athayde  Acho q uma gripe
08:42:18  👍
09:07:39  Discurso é do oportunismo do projeto, visando restringir investigação da PF e do mpf. Um projeto
contra a lava-jato. O que desejam é que o bandido prenda o mocinho.
09:07:58 Isabel Grobba  Eu ajudo!
09:12:11  Alguém poderia elencar ideias bem claras sobre os maiores absurdos e me mandar. Com isso eu
crio um texto bem polêmico e agressivo. Não está na hora de luvas de pélica, mas de luvas de boxe.
09:12:44  Pelica
09:13:04  Em qual andar será a reunião?
09:15:19 Isabel Grobba  Querem nos manietar! Algemas para nós!
09:23:06 Julio Noronha  Normalmente, é no primeiro andar - sala 118
09:26:01 Januario Paludo  Ou Jerusa. Conseguiu fazer a operação. Parabéns. Que a busca de bons resultados.
09:26:18  http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/07/policiais-temem-saida-de-delegada-da-
forca-tarefa-da-lava-jato.html
09:26:27 Januario Paludo  Me avise se tiver novidades.
09:26:33  Bloco bem?
09:26:45 Jerusa  aviso sim
09:28:46 Januario Paludo  O Welter está me devendo as fitas e as fichas. Vou pedir um BA.
09:30:14  Depois eu levo bronca do csmpf por que não entrego os relatórios.
09:32:07 Julio Noronha  Bloco B
09:49:54 Paulo  parabéns Jerusa!!!
09:52:46 Welter Prr  Olha o abuso de autoridade!
10:05:38 Paulo  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/o-sugestivo-nome-da-operacao-caca-fantasmas
10:19:33 Isabel Grobba  Jerusa, Parabéns! Acabei de ter ouvir! Falou com muita propriedade!
10:22:33 Laura Tessler  👏👏👏👏👏👏👏
10:24:10 Isabel Grobba  Hoje são 4 operações no país!
11:05:08 Jerusa  Gente Tenso esse negocio de coletiva! Segundo rubens, nao fui tao mal!
11:05:13  😂😂😂
11:05:26 Laura Tessler  Hahahaha
11:05:48 Julio Noronha  Certeza Q vc bem!!! 👏👏👏
11:07:48 Jerusa  Prefiro ficar limpando latrina! 🙈🙈🙈🙈
11:08:01 Laura Tessler  Hahahahah
11:08:09  Vamos ver no JN!
11:08:36  Mandou um beijo pra Dra Ela?
11:09:36 Jerusa  Putz! Esqueci!
11:10:26 Roberson MPF  Je brilhando!! Parabéns!!
11:15:45 Laura Tessler  
11:25:10 Athayde  🙈 dr ela vai ficar triste
11:41:44 Jerusa  ate fui de pink em homenagem a Ela
11:42:05  
11:42:07  Kkkkk
12:44:30 Andrey B Mendonça 👏👏👏👏👏👏parabens Je!!!!!!
13:43:09 Januario Paludo  Vou ouvir a coletiva à noite!!
13:43:56  Ficou linda de pink!!
13:48:01 Jerusa  😁
14:45:50  Como ninguém me mandou nada, coloco uma sugestão de texto. Ainda não está bom, pois fiz isso
durante a reunião da ODEBRECHT.
14:45:50  Chamem o ladrão. O Brasil é um país contraditório. Um país rico, com uma população pobre. Um
país em que pessoas de bem trancam-se em suas casas enquanto criminosos andam livremente pelas ruas. E agora, com o
projeto de lei de crimes de abuso de autoridade, estamos diante do paradoxo absoluto, o presidente do Senado pretende
transformar em lei o direito do criminoso de prender quem o investiga. No passado, com a indignação da população, diversos
projetos de mordaça de autoridades foram derrotados. E essas propostas foram bancadas por políticos do PSDB, PMDB e do PT,
dentre outros, pois se há um terreno comum em nossa política é o interesse de em calar investigações. No entanto, agora há
um movimento muito mais insidioso e sofisticado. Sob o discurso da repressão do abuso de autoridade, que realmente acontece
no dia a dia, mas não nas hipóteses previstas nesse projeto, pretende-se em verdade não apenas calar investigadores e juízes,
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mas paralisar investigações de criminosos do colarinho branco, especialmente aqueles que possuem poder político. Essa prática
de terror contra funcionários públicos, atemorizando-os com ameaças a sua liberdade, seu patrimônio e o seu bom nome,
apenas demonstra o nível de degradação a que chegou o Estado brasileiro. Quem deve ser expurgado da vida pública não é o
policial que investiga, nem o promotor que acusa, muito menos o juiz que julga, mas aqueles que recebem valores desviados do
Poder Público, aqueles outros que vivem de negociatas com os poderes que a lei lhes defere, ou ainda aqueles que por
motivação ilícita deixam de cumprir sua responsabilidade para com a população. Isso fica claro quando se percebe que a
autoridade que dá uma 'carteirada' em um agente de trânsito, que aquela autoridade que usa do seu cargo para entrar em
lugares públicos sem pagar, continuam impunes por esse projeto. Somente uma lei séria, coerente com a vontade da população
e com a finalidade ética que deve permear todas as atividades do Estado, pode prosperar. Enfim, cabe novamente a população
repelir essa nova ameaça, permitindo a continuidade das investigações que lavam este país de norte a sul, doa a quem doer.
15:16:18  http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/07/delegado-afastado-diz-que-nao-volta-
para-lava-jato-enquanto-diretor-geral-da-pf-permanecer.html
15:18:47 Laura Tessler  Muito bom!!!!!
15:19:21 Jerusa  excelente o texto!
15:19:35  perguntaram na coeltiva hoje sobre esse video do mauat
15:40:07 Isabel Grobba  http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/07/07/entrevista-eduardo-cunha.htm
15:47:01 Deltan  Muito bom!! Mudaria o fim pq o fim da fora do seu padrão. Inseriria a ideia de que isso é exercício
do poder para fins particulares, desvio de finalidade. Mencionaria a questão do momento e pano de fundo. Retiraria menção a
partidos pq isso gerará reação e defesa. O começo ficou sensacional.
15:47:19  Jerusa Vc tá sendo modesta, tenho certeza que abafou!!
15:56:09  É engraçado que abuso de autoridade (desvio de finalidade) é o que ele está fazendo rs...
15:56:40  Viram que parece que foi Gilmar que pediu para pautar esse projeto?
16:02:12 Isabel Grobba  Eu logo me lembrei dele quando começamos a falar desse tema. Em dezembro de 2000, ao que
consta Gilmar foi o responsável pelo texto de Medida Provisória que estabelecia que o Procurador da República ou Promotor
pagaria multa de 151.000,00 quando ação penal ou civil pública fosse julgada improcedente por juiz ou tribunal.
16:04:10  Essa medida provisória foi veementemente repudiada e ficou em vigor apenas por um mês...
16:26:06 Welter Prr  Eu lembro. O que sobrou dela foi só a resposta previa na AIA e a mudança do tipo da denunciação
caluniosa
16:27:07 Isabel Grobba  Isso mesmo!
19:01:42 Orlando SP  Laura - impossível a pf fazer os depoimentos do FM. BSB surtaria. A portaria é para nós. Pior, se
não fizermos bem feito os depoimentos tos vai gralhar. Acho q devemos fazer os nossos e chamar o pessoal de BSB para colher
os depoimentos q interessam a eles. Depois de homologado, podemos utilizar Pace e Renata para explorar mais coisas,
sobretudo o drousys q ainda não temos. Sorry
20:04:16 Deltan  Reclamei hoje da lei de abuso
20:04:29  Mas o discurso não está afinado ainda
21:18:06 Laura Tessler  Beleza...já imaginava, rs
21:30:11 Jerusa  A gente ajuda, só organizar!
23:21:30  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/07/1789563-lewandowski-pede-informacoes-a-moro-sobre-
gravacoes-de-lula.shtml
23:22:16  Seria melhor termos uma acusação logo, pois está na mão do Lewandowski.
23:37:19 Deltan  Para qd está programada a primeira?

8 JUL 16
09:33:54 Paulo  http://mobile.valor.com.br/financas/4628041/procurador-dallagnol-diz-ter-acoes-de-petrobras-btg-
e-queiroz-galvao
09:59:12 Jerusa  Pessoal, comecei a trabalhar na parte da corrupção da denuncia, mas tenho MUITAS duvidas.
10:15:22  Creio que o maior problema seja a ausência de um link probatório razoável com a diretoria de
serviços. É isso?
10:17:34 Isabel Grobba  Preciso das diretrizes para a AIA!
10:31:48  E quantos dias depois deveria vir a AIA?
10:46:45 Deltan  Pedi uma nota para a ANPR sobre o abuso de autoridade
11:38:37  Castor. Estou fazendo o arquivamento do Aurélio, da FCB, como foi combinado por ocasião do
acordo. Não sei se houve o arquivamento do Borghi, como combinamos. Se houver algum impedimento, me informe.
13:05:57 Orlando SP  Pessoal, mensagem de Leonel
13:05:58  Caro orlando Enviei um e-mail para essa FT copiando Deltan e Roberson A PGFN gostaria de trocar
ideias sobre ação proposta por Nestor Cervero anulatória de débito fiscal e ou de bloqueio de bens
13:27:45  Laura, Roberson, Julio e Welter (pessoal da ode), O sistema my Webday tb foi apreendido pelos
suíços. Eles precisam da senha, pois esta criptografado. Se dermos uma prensa em Paulo Soares e Camilo, conseguimos a
colaboração deles facinho, pois estão ferrados. Temos muitos fundamentos para preventiva clássica. Que acham de chamá-los
novamente para ouvi-los formalmente e "pedir a senha"? Os suíços estão precisando delas. A ode estava mudando o servidor
para a Suécia, pois estavam com medo da colaboração da Suíça. O servidor da Sueco já está identificado
13:28:31 Laura Tessler  podemos oferecer a imunidade a eles em troca de auxílio, o que acham?
13:28:40  afinal, eles são técnicos
13:29:46 Julio Noronha  Acho que é uma boa! Podemos incluir um deles na entrevista de quinta e colocar na parede
13:32:56 Laura Tessler  podemos chamá-lo aqui pra trocar uma "idéia" aqui com a gente
13:33:26  posso falar com o advogado dele
13:33:33  do camilo
13:34:17 Roberson MPF  Boooa!
13:37:34 Welter Prr  grande ideia. só que durante a colaboração da Ode não podemos usar os dados obtidos. Se a deles
for fora do pacote fica mais fácil
13:38:02  Carlos te mandei o texto com algumas sugestões. tem que corat
13:38:05  cortar
13:42:06  Ok. Vou ver.
13:42:12 Roberson MPF  Só temos que analisar a questão com calma. Um simples bypass na empresa seria péssimo nas
negociações. Temos que pensar bem os termos desse próximo passo
13:43:01 Laura Tessler  Estranho que ontem perguntei do mywebday e disseram que não tinham
13:43:16 Roberson MPF  Msm pq estávamos lembrando aqui que foi a Ode que trouxe Camilo e Paulo para a primeira
reunião conosco
13:43:31  E vero!
13:43:42  Convidei Samanta e Robalinho para virem para Curitiba. Assunto principal é fazê-los entender
nossos pontos de vista sobre a nova lei de leniência.
13:45:06 Athayde  Boa, CF
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13:46:31 Orlando SP  Se foi a ode quem trouxe Camilo e Paulo não dá. Laura, vc não ia chamá-los?
13:47:10 Laura Tessler  Chamei, mas não vieram
13:47:12  Ahahah
13:51:49 Orlando SP  Então acho q não dá!
13:58:11 Welter Prr  Tem estas questoes todas
13:59:20  A Ode nao vai querer entregar, pois la deve estar a caveira de muita gente, talvez do MO e do
emílio
13:59:47 Jerusa  meio acordo? 😳
14:00:52 Welter Prr  Como temos o sistema eles vao ter que entregar a senha na colaboração. Se não não tem acordo
14:01:17 Orlando SP  Dentro do acordo dá para exigir a senha. Aí não tem como eles negarem
14:01:17 Welter Prr  Dai quebramos com o pessoal tecnico
14:05:08  Ficou ótimo o texto. Só troquei mandaletes para garoto de recados...rs...afinal pretendo publicar
também fora do Rio Grande do Sul...rs...Colocarei seu nome junto.
14:05:46 Laura Tessler  Pessoal, outra coisa: o que acham de, a partir da proxima semana, nos dividirmos em dois grupos
para ouvirmos os pretensos colaboradores?
14:17:26  pessoal, vou ligar para o advogado do Migliaccio. pensei em iniciarmos as oitivas na semana do dia
18/07. ok pra vcs?
14:17:57  faríamos aqui na FT
14:20:16 Paulo  nessa semana em princípio tem a visita dos americanos e teremos que ter um procurador junto
todo o tempo...
14:20:27  não sei como está isso - douglas e deltan estão vendo
14:20:42 Laura Tessler  huuuum, bom saber
14:21:09 Paulo  não se se impede, mas bom compatibilizar
14:30:28 Welter Prr  Toque regional
15:40:55 Jerusa  O senado abriu consulta pública sobre o pls 280/2016 que visa disciplinar o abuso de autoridade.
Por enquanto, são 3 votos a favor e 228 contra. Quem quiser opinar:
http://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=126377
16:40:50 Deltan  Isso Douglas está fazendo a agenda. Seria importante compatibilizar ou fazer conjuntamente
16:42:29  Quem faz um texto curto pra eu colocar no face pedindo pro povo votar? Podem assinar ou colocar
o nome de todos. O número de pessoas alcançadas frequentemente supera a circulação diária dos jornais de maior circulação
16:42:54  É um instrumento nosso para qdo quiserem usar
16:44:14  Coisa de um ou dois parágrafos instigando a votar contra
16:47:53 Orlando SP  PG ou Deltan, preciso falar com vcs com urgência. PG, já voltou a trabalhar?
16:49:51 Paulo  só volto segunda orlandinho, to no exterior ainda
16:50:03 Orlando SP  Blz
16:55:20  Paulinho, segunda trabalhando?
16:56:23  Copiei-lhe no e-e-mail. Pode ser q as autoridades de Antígua liguem na segunda para Vinicius
Deltan, ok?
16:57:49 Paulo  blz garoto tranquilo
18:08:16 Deltan  Tranquilo
18:08:56  Vi e respondi paralelamente a Vc acho
18:45:42 Orlando SP  Isso. Acho q agora resolveu a questão com o envio da tradução da cooperação e decisão judicial
20:52:36 Jerusa  Postei no meu face, amas como o teu é muito pop, pode melhorar:
20:52:39  O Projeto de Lei 280/2016, que visa disciplinar o abuso de autoridade, na verdade pretende, além
de calar investigadores e juízes, paralisar investigações dos crimes de colarinho branco. Vamos votar contrariamente a esse
projeto de lei, no link abaixo, garantindo um Ministério Público forte e um Judiciário independente, corolários essenciais ao
Estado Democrático de Direito.
21:40:19 Welter Prr  https://youtu.be/z10VUwq7lmU
21:42:33  Amigos, Encaminho o link da apresentação da minha filhota, no TEDx. Como pai coruja, achei
demais Abraços é bom final de semana
21:44:05 Jerusa  ���� Papai orgulhoso! Parabéns!
21:47:47 Julio Noronha  👏👏👏👏👏👏👏👏
21:48:02  Que top!!! Parabéns, Welter!!!
21:53:36 Roberson MPF  Legal demais!!! 👏👏👏👏👏👏
21:54:44 Welter Prr  Obrigadi pessoal Nao resisti e tive que mandar
22:08:40  Parabéns pela filha, Welter.
22:12:59 Welter Prr  Valeu Carlos. Me desmanchei
22:14:20  Filho desmonta a gente
22:26:49 Athayde  👏👏👏👏👏👏👏👏👏
23:52:56 Roberson MPF  http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,stj-manda-soltar-carlinhos-cachoeira-e-outros-quatro-
presos-na-operacao-saqueador,10000061860
23:53:31 Diogo  Sistema atuando
23:58:51 Laura Tessler  Que legal, Welter!!! parabéns pela filha!!!!

9 JUL 16
04:22:36 Orlando SP  Grande Welter. Ela puxou mesmo a mãe! Parabéns!
09:19:01 Andrey B Mendonça Parabens Welter. Que maturidade e que eloquencia! Adorei. Parabens pra ela e pra vc! Fiquei
admirado! 👏👏👏👏👏
10:30:24 Deltan  Caramba Welter!!! Que idade tem ela?? Fiquei impressionado!! Quantas horas treinou?? Rapaz, não
é nada fácil falar num palco... Ainda mais falar um texto longo, 6m, com firmeza e com calma como ela fez... Mande um super
parabéns para ela. Nestes últimos dias estávamos falando, mesmo, que palavras têm poder...
10:31:28  #IsabelaRocks
10:31:40  Obrigado Je
10:49:21 Isabel Grobba  Tão bom quando a vida nos oferece oportunidade de viver a gratidão pelo que agora nossos filhos
já fazem por si, por nós e também pelos outros, capazes de inspirar para a arte que traz plenitude, pertencimento e conexão.
Momento realmente recompensador, Welter! Que emoção! Eu sou fiel espectadora dos Ted Talks. O da sua filha foi singular!
Parabéns!
11:28:20 Deltan  Programei um post como segue:
11:28:22  Ajude a Lava Jato na votação online do Senado O Projeto de Lei 280/2016, que visa disciplinar o
abuso de autoridade, é um cavalo de Tróia que pretende calar investigadores e juízes e obstruir as investigações da Lava Jato.
Embora fosse legítimo discutir aumento de pena para abuso de autoridade e criar novas hipóteses, o conteúdo, o momento e a
"urgência" da proposta mostram claramente para que veio. Vote contrariamente a esse projeto de lei, no link abaixo, garantindo
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um Ministério Público forte e um Judiciário independente, essenciais para a democracia e para o combate à poderosos corruptos
e corruptores.
11:28:40  Tomei por base o seu, valeu Je!!
11:29:22 Jerusa  ��
11:32:32 Deltan  Vcs acham que coloco o nome de todos embaixo, para dar mais força, ou coloco em nome de todos
os procs da LJ, ou deixo mais Low profile?
11:54:52  Pode colocar todos
12:04:20 Welter Prr  Obrigado gente! De coração!!
12:30:01 Deltan  Andrey, estou te colocando tb
12:34:10  Programei para 17h
12:35:28  O slogan que precisamos usar para esse projeto é cavalo de Tróia. Porque em outras circunstâncias
e conteúdo a discussão seria legítima
12:46:59 Isabel Grobba  Apoio integral meu!
12:47:11 Jerusa  �
12:47:58 Julio Noronha  👍
14:47:13 Andrey B Mendonça Com certeza!
15:08:50 Laura Tessler  👍👍👍👊👊👊
15:11:57  http://m.oantagonista.com/posts/exclusivo-doleiro-do-pt-e-advogado-do-garcom-de-lula
15:12:37  Não sabia que o Toninho da Barcelona estava também enrolado na lava-jato.
16:49:56 Deltan  Rapaz aí tem coisa. Se cavarmos, vamos achar.... Vale pedir uma olhada nos créditos na firma pro
Leonel
18:04:35  Em 1h, post já alcançou 50k. Aplicativo do Senado deu problema acho
18:04:41  
18:05:25 Jerusa  Hahaha
18:05:50  Tanta gente votando contra q Travou a votaçao
18:05:52 Orlando SP  Vai ter fratura exposta!!
18:28:47  http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/07/09/policia-federal-e-forca-tarefa-
investigam-rede-de-doleiros-em-angola.htm
18:29:04  Aí está a tese do Athayde.
18:47:56 Laura Tessler  tb acho que tem dinheiro escondido na Africa!!! o do 9 deve estar lá (ou em outro país africano)
20:05:14 Diogo  Pouco provável
20:05:25  São países mt instáveis politicamente
20:05:42  Pode ter um guerra civil e confiscar Td
20:06:47  Eu aposto em Dubai
21:48:09 Deltan  http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/abuso-de-autoridade-senadores-recusam-votar-
projeto/
22:02:20  Petição para "exonerar" toffoli rs
22:02:21  https://www.change.org/p/presid%C3%AAncia-da-rep%C3%BAblica-do-brasil-
exonera%C3%A7%C3%A3o-do-ministro-dias-toffoli?
recruiter=379245740&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
22:02:37  25k assinaturas
22:40:49  Dicotomia interessante: delitos de powerless e powerfull, Cf., RODRÍGUEZ, Javier Llobet. La
Corrupción Pública como parte de la Criminalidad de los Poderosos. Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales. Número
6. RDMCP-UCR. 2012. Segundo Javier powerfull são delitos que tem regulação legal insuficientemente assentada ou que a
dogmática se encontra em fase de elaboração, de estudo. A seu turno, delitos de powerless são os crimes do modelo clássico do
Direito Penal, daquela dogmática já assentada, pacífica. Daí que se produza uma mudança significativa quanto ao modelo de
delito que serve de referência a construção dogmática: em lugar do homicídio do autor individual, trata-se, por exemplo, de
constatar atos de corrupção realizados por uma empresa privada ou pública ou em detrimento desta.
22:41:10  (copiei e colei o texto de outrem e esqueci das aspas)
23:36:34  Boa analogia feita por um empresário: “A lei é como teia de aranha; é feita de moscas e pequenos
tipos de pequenos insetos, para assim falar, mas permitem que as grandes abelhas rompam”. " (COLEMAN, James Willian. The
Criminal Elite. Understanding White-Collar Crime.Sixth Edition. 2006. p. 180.)

10 JUL 16
16:26:16  Caros não tinha dado report mas quinta fui ao Globo. Boa conversa com editores e jornalistas. Bati
bastante nas reformas. Falei tb com Joaquim Falcao, cara espetacular e que está 100% do nosso lado.
16:33:12  http://m.oantagonista.com/posts/stf-tenta-afastar-lewandowski
17:06:22 Laura Tessler  Seria excelente!!!
17:08:34  Imagem de carlos fernando
17:09:40  
17:09:51  Imagem de carlos fernando
17:14:12  
17:48:38 Athayde  Acredito que o trf reforme
17:49:52  É preciso fazer um recurso firme e bem fundado.
17:50:01 Athayde  👍👍
17:51:23 Laura Tessler  A meu ver, quando o TRF decidiu o conflito de competência, reconheceu, pelo menos
implicitamente, a competência federal para o tema
18:03:40 Paulo  Só vou ler amanhã essa decisão. Mas tem até uma lei que autoriza a união a atuar em favor das
suas empresas. Não sei se a juíza superou isso
18:33:04 Athayde  Portugal!! Portugal!! Portugal!!
18:38:13 Roberson MPF  Jogaço!
18:41:14 Athayde  Top
18:43:31 Welter Prr  Beleza pura!!! Portuga!
18:51:20  investigadores
18:53:01  CONTRAPONTO Pegadinha do malandro Na semana passada, quando voltava de Brasília para
Curitiba, Edward Carvalho, advogado de alvos da Lava Lato, como o ex-presidente da OAS Léo Pinheiro e o pecuarista José
Carlos Bumlai, pegou o mesmo voo que alguns procuradores da força-tarefa. Curiosos, os investigadores resolveram perguntar
o que Carvalho fazia por aquelas bandas. — Vim assumir a defesa do Eduardo Cunha. Ele vai fazer delação — disse. Diante das
caras de espanto, o criminalista achou que era melhor explicar: — É brincadeira, pessoal!
18:53:16  Quem tava nesse voo?
18:58:21 Deltan  Eu não
18:58:48 Welter Prr  Acho que nesse dia voltou o Carlos
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18:58:54  Rss
18:59:12  LAVA JATO Se depender do juiz Sergio Moro, a central da Lava Jato de Curitiba fechará seus
escritórios até fim do ano. Se não der, dura até março, quando a operação completará três anos. Isso não significará o fim do
pesadelo de muita gente. Os processos envolvendo outras malfeitorias serão redistribuídos para outros juízos
18:59:31  http://m.folha.uol.com.br/colunas/eliogaspari/2016/07/1790206-o-preco-da-sacralizacao-do-
judiciario.shtml?mobile
18:59:42  Será?

11 JUL 16
03:46:19 Januario Paludo  331108.ogg
08:08:27 Isabel Grobba  Em que processo foi essa decisão?
08:46:49 Athayde  Aia da mendes
09:26:14 Isabel Grobba  Esses juízes do cível não tomam jeito! Depois de 1 ano e meio se ver incompetente? Vivem de
realizar contramarchas nefastas.
09:28:48  331136.mp4
09:42:27 Isabel Grobba  Laxante! 😂😂
10:52:52 Orlando SP  É essa o PG nem pegou. Imagine a decisão q vem da outra juíza!!
10:53:02 Athayde  kkkk
10:53:10 Diogo  adir assad ja saiu
10:53:11  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/07/1790354-stj-revoga-prisao-de-adir-assad.shtml
10:53:15  salve o STJ!!
10:55:01 Jerusa  putz
11:03:12 Diogo  http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/07/1789974-eduardo-cunha-estuda-
propor-sua-prisao-para-poupar-mulher-e-filhas.shtml
11:27:48 Jerusa  alguém sabe se os anexos do Delcidio baixaram? e quais?
11:33:54 Diogo  eu acho q sim
11:34:02  nao sei se o juiz abriu pra gente
11:48:16 Jerusa  E a do Cerveró?
11:48:55 Diogo  este ai ja veio
12:47:22 Januario Paludo  o andré esteves foi denunciado pelo PGR?
12:52:52 Deltan  331250.mp4
13:14:13  Grupo que está atuando na LJ no TRF4 quer reunião a parttir da segunda quinzena de agosto.
Sanzi entrou em contato. Sugiro irem Paulo, Welter e Jerusa. Topam? Se toparem, já copio no email e marcam.
13:15:21 Jerusa  por mim, ok
13:39:53 Andrey B Mendonça Pessoal, tem alguma investigação ai sobre PETROS? Se sim, podem me passar o número por
favor?
13:40:29 Paulo  tem sim... isabel e laura
13:40:45  pessoal, alguém indo p sp nos próximos dias?
13:40:49 Andrey B Mendonça otimo. Podem me passar depois o número Isabel ou Laura?
13:42:11 Laura Tessler  Meu celular é (11)99110-9257
13:42:23  Em 10 min to na FT
13:45:36  Pessoal, alguém sabe em qual IPL ou procedimento foi juntado aquele famoso bilhete apreendido
na cadeia com o MO?
13:45:42 Welter Prr  Ok
13:46:03 Laura Tessler  Aquele que ele fala em apagar e-mails das sondas
14:13:22 Paulo  ok, mas não tinha uma outra pessoa responsável por esse contato no trf4 parte criminal?
14:15:46  caríssimos, o último passo para a minha cidadania curitibana finalmente aconteceu
14:16:14  meu DDD agora é 41! (41) 8817-7779
14:16:19  não Delta, não estou namorando kkk
14:16:32 Diogo  achei que vc teria um filho na republica de curitiba
15:02:27  Alguém ligou para mim?
15:26:45 Deltan  puts foi a primeira coisa que pensei rsrsrs... a gente chega lá
15:29:30  Caros, Douglas fez uma programação para a visita dos americanos. Não sei se ele já falou com
todos sobre a divisão do acompanhamento dos americanos, mas tudo pode ser adaptado. Adianto aqui para se programarem ou
informarem alguma impossibilidade para ele fazer adequações.
15:29:36  331357.pdf
16:25:42 Jerusa  Paulo e Welter, sobre a reunião com a PRR4, que data vcs podem? marquei férias fictícias de 08 a
17 de agosto, então para mim ficaria melhor a partir do dia 18/08
16:29:33 Welter Prr  Para mim está bem
16:33:42 Deltan  Caros, temos conversas com americanos amanhã 16.30h, e eles gostariam de abordar a Ode tb.
Welter, Robito ou Júlio podem participar? conference call
16:49:54 Welter Prr  Vom certeza
16:51:30 Deltan  ótimo
16:51:59  Caros, quem janta hj com Pelella e SB? Jerusa e Diogo já toparam. Preciso fazer reserva para
20.30. Eu chegarei um pouco atrasado.
17:02:43 Diogo  onde será professor?
17:02:45  badida?
17:11:38 Deltan  Tem que combinar com eles... eu topo badida
17:11:59  Jerusa vai adorar pq vai conhecer o verdadeiro churrasco do sul kkk
17:14:22 Diogo  BOA
17:15:02 Jerusa  kkkkkkkkkkk
17:28:23 Diogo  queridinhos, quem ta por dentro das seguintes empresas: 1) GRANDE MOINHO CEARENESE; 2)
CMAT; 3) DIAS BRANCO
17:59:44 Roberson MPF  Positivo!
18:01:17 Paulo  Grande Moinho e Dias Branco, nóis
18:01:35  por conta do Argolo
18:01:47 Diogo  hmm
18:21:48 Paulo  não vou poder hj
18:24:48  Pessoal do TRIPODI, Petro começou uma CIA e achou um email comprometedor dele com o Ferraz
tratando da Sete. Queriam saber se aguardavam a CIA ou se mandavam em separado, mas eu disse que aguardassem o
contato de vcs ok?
18:25:19 Laura Tessler  Show!!!!!
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18:25:41  Qual a previsão, PG?
18:25:51  Para a Cia?
18:26:26 Paulo  dois meses talvez. eles poderiam oficializar mandar em separado, mas eu acho que basta
pegarmos a informação do email pq talvez consigamos das bases que já temos
18:26:35  A CIA é do Tripodi, e não da Sete
18:27:03  Pessoal a VENINA ainda é importante para nós de qq forma? Temos algum compromisso com ela?
18:27:33  Ela é a principal testemunha contra a Petro na ação dos investidores americanos e eles vão bater
pesado nela. Eu disse que em princípio não temos nada contra.
18:27:48 Laura Tessler  Sim...a da sete já veio
18:28:15  Pede o e-mail de qualquer forma, então?
18:30:27 Paulo  entra em contato com o Vagner? minha sugestão seria pedir o email informalmente p ver o que é e
de onde veio
18:31:36  Laura, eles também perguntaram sobre o aditamento da Odebrecht para incluir aqueles contratos.
Não sei se vcs querem ou podem aproveitar p fazer isso agora q querem aditar p incluir a hochtief
18:35:16 Isabel Grobba  Não sei se podemos ampliar a ação em face da ODE ante o termo de confidencialidade.
18:41:25  Há informações do Genu que teria pago Venina a mando do PRC.
18:58:50 Isabel Grobba  Vejam a barafunda que fizeram com a distribuição das AIAs
18:59:07  
19:00:09  Felizmente a do Cunha não foi redistribuída.
19:16:31 Jerusa  Julio, Laura e Isabel, alguem tem q ir jantar tb .... senão tb nao vou ☺ 
19:22:57 Diogo  Eu vou
19:36:27 Laura Tessler  queridos, o que acham de mudarmos o jantar para um restaurante japonês? KAN pode ser?
19:41:02  Pelella e SB já concordaram
19:45:59  mudamos então para o KAN (Getulio Vargas, 3121)
19:52:23 Jerusa  mudamos então para o KAN (Getulio Vargas, 3121)
19:55:06 Paulo  mudamos então para o KAN (Getulio Vargas, 3121)
19:55:08 Diogo  Japonês no taj Eh 50 por cento do preço hj
20:30:02  Será 8:30 mesmo?
20:38:14  💤💤💤
20:38:27 Jerusa  Oi
20:38:33  Estamos saindo da FT
20:38:56  Kan
20:38:57 Diogo  Acho Q não irei
20:39:09  Estamos bem representamos
20:39:13  Representados
20:53:21 Jerusa  😒
23:21:47 Deltan  Quem são titular e substituto da 5a?
23:22:22  Golpista
23:22:25  Rs
23:48:41 Jerusa  http://www.folhapolitica.org/2016/07/forca-tarefa-da-lava-jato-pede-ajuda.html?m=1

12 JUL 16
00:10:41 Deltan  Tata Vc tem acesso ao drive J da PGR?
00:13:14  
00:14:04  Post bombou. 274k pessoas alcançadas. 5k compartilhamentos. 5k likes.
00:14:50  Mais de 12 mil cliques
00:29:42 Diogo  Boa!!
07:11:18 Andrey B Mendonça Eu tenho Delta.
08:03:32 Athayde  Tenho
08:36:17 Isabel Grobba  Os processos saíram da 5a. Agora estão na 1a, 3a. e 11a.
09:35:44 Deltan  Valeu Andrey mas quero copiar para a FT... Tata lá tem todas as denúncias do GT... Quero copiar e
pedir pra um assessor contar dep e sen denunciados por partido... Vc cópia pra um endereço e me Avisa?
09:36:07  E quem são os novos juízes? Precisamos ver os nomes e sondar se são bons
09:44:31 Athayde  Delta, eu ja baixei as denuncias
09:56:14 Isabel Grobba  Farei isso.
09:56:58  O da 11a. parece muito desanimado...
10:15:26 Deltan  onde estão?
10:36:13 Athayde  na minha pasta: ATHAYDE
11:02:12 Deltan  Nesta segunda-feira, 11, a ANPR entregou nota técnica ao Senado Federal para pedir a rejeição do
Projeto de Lei nº 280/2016, que define os crimes de abuso de autoridade. A despeito de reconhecer que a lei precisa ser
aperfeiçoada, a entidade de classe questiona os motivos que levaram o Senado a “repentinamente” considerar prioritária a
apreciação da matéria. Todos os parlamentares que compõem a Comissão da Consolidação da Legislação Federal e
Regulamentação da Constituição receberam o documento. “É imperativo que projeto de lei que trate do tema do abuso de
autoridade siga seu trâmite regular, com a devida apreciação na Comissão de Constituição e Justiça, não havendo a menor
justificativa para a urgência conferida a este PL, que em uma semana já se anuncia será submetido à apreciação do Plenário do
Senado”, argumenta. Entre os artigos que podem causar prejuízos está o de número 30, que pretende punir a persecução
penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada. “O tipo é aberto, indefinido e, com a devida vênia, claramente
findaria por inibir e amordaçar os órgãos persecutórios do Estado, prejudicando a ação técnica e autônoma do Ministério
Público, e dos órgãos de controle do Estado”, avalia. A Associação indaga, ainda, a quem interessaria um Ministério Público,
policiais, e agentes do Estado acuados e sem liberdade para atuar na forma da Lei. Confira a íntegra da nota técnica.
http://anpr.org.br/assets/uploads/files/noticias/2016/07_Julho/NT_PRESI-ANPR-JR_008-2016_PLS280-2016.pdf
11:03:06  Copiei para: L:\CRIME\Deltan\FT-Lava Jato\STF\Denuncias para quem quiser usar
11:44:00 Paulo  pessoal, alguém acertou com Bsb a interposição de recurso contra o encaminhamento da ação
penaldo Lula e Cerveró para a JFDF?
11:48:10 Jerusa  perguntei sobre isso ontem para Pellela e SB .... mas não tinham uma resposta ☺ 
12:14:07 Paulo  posso sugerir q vcs vejam isso tb direto com a dupla de lá que está responsável? não sei se teve
recurso, sb tb não sabe, e daqui a pouco o prazo passa
12:28:40  Estamos indo no sale pepe
12:44:01 Welter Prr  http://blogdofred.blogfolha.uol.com.br/2016/07/12/palestras-de-juizes-terao-cache-sigiloso-e-
sem-limite/
13:35:38 Roberson MPF  
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13:44:39 Paulo  pessoal, fiquei sabendo agora que a Camargo trouxe Furnas no prazo da leniência... alguém
recebeu esse anexo aqui e fez alguma coisa?
13:44:48  vou olhar no eproc tb
14:25:54 Deltan  http://pgr.clipclipping.com.br/revistas/ler/noticia/6209109/cliente/19
14:26:43  Julio, não é o recurso que enviei a Vcs para olharem? Confirmando, falei com Douglas sobre isso,
Paulo
14:27:20 Jerusa  sim, já tinha avisado o paulo (estou tendo a mesma manesia parcial dos nossos colaboradores)
14:52:50 Deltan  Caros, foi feito o pedido em relação ao Higino? Quem está responsáel? Quando feito, precisamos
enviar o número para alguma prioridade na decisão
14:53:27 Jerusa  Athayde. foi protocolado sexta.
14:54:13 Deltan  Tatá, passou o número para a JF? Se não, envia pra mim?
14:54:19  Valeu Je
14:56:17 Jerusa  5033073-16.2016.4.04.7000 - Higino (não sei se Atahyde passou o nº para JF)
15:01:09 Deltan  Obrigado!
15:01:29 Jerusa  estão todos na reuniao com o CADE
15:03:52 Deltan  Caros, estou buscando nos inscrever para um prêmio da TI em combate à corrupção, por meio de
um colega (não é possível autoindicação), prov a Thamea. Como fui indicado já por duas pessoas de fora espontaneamente,
não vejo fraude (rs rs rs) em pedir uma inscrição institucional da FTLJ que é mais apropriada. De todo modo, achei melhor
colocar aqui para eventual opinião contrária... De qq modo, acho tb que seremos indicados... a vantagem de sugerirmos é que
irá um texto com base nas nossas inscrições padrão, mais completo.
15:05:17  Cristiana Lôbo babando no Robinho... não sei se todos viram... ficou top!!
15:05:18  http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/t/videos/v/cristiana-lobo-comenta-
efeitos-da-operacao-lava-jato/5138256/
15:07:38 Roberson MPF  Que legal Delta! 🔝🔝🔝
15:17:47 Athayde  👏👏👏
15:19:40 Julio Noronha  👏👏👏👏👏
15:54:48 Paulo  seguem notas da reunião com o CADE. Mais importante, precisamos resolver a questão da UTC...
15:55:20  1. Questão do compartilhamento de provas no TCC: sugestão de que conste cláusula no sentido de
que documentos poderão ser compartilhados com MP – para evitar que tenhamos que pedir judicialmente acesso aos dados a.
Porém CADE não deve fazer TCC com todos os interessados. Então problema vai ser menor. 2. Hoje ainda não há nenhum
processo administrativo concluído e remetido ao Tribunal. Intenção é concluir até fim do mandato de Eduardo (meados/2017).
Os despachos que já ocorreram foram apenas de instauração do processo administrativo. 3. CADE está disposto a só assinar as
leniências que nós quisermos. Em tese poderia ser assinado sem a participação do MP, mas CADE prefere evitar o problema. a.
Uma terceira opção seria assinar o acordo de leniência com o CADE, mesmo sem leniência nossa, só para cartel, e poderíamos
processar por corrupção etc. 4. Empresas com as quais nós já assinamos: CADE pode continuar as tratativas, e nós
assinaremos em conjunto, apenas tendo o cuidado de verificar se eventualmente há algum fato novo que nós não conhecemos.
5. 3 casos em fase avançada, entregam minuta de histórico de conduta: a. 1º caso: UTC: trouxe BR Distribuidora como marker,
TCC em Petro e Angra. i. Trazem minuta de histórico da conduta da leniência UTC na BR. História bem contada, dois lotes de
licitação de tanques. Envolve UTC e ECMAN, relato de participação de OAS, ODE, AG, várias pequenas. Outras empresas
pequenas. ii. Precisamos dar resposta sobre a assinatura dessa leniência. iii. Possível mini-busca em BR. Athayde responsável.
b. 2º caso: Belo Monte da AG: leniência da AG. Camargo não conseguiu contar história de um cartel (marker era da CC). Vamos
assinar? c. 3º caso: Copa. Não é a FT. Ver quem pode assinar com o CADE. Entrar em contato com os colegas. Ver questão de
Recife e Minas – precisa assinar? 6. Pedido de Roberson para CADE auxiliar no cartel Hope, Manchester etc. 7. Em fase
intermediária: a. Leniência Carioca Cenpes/CIPD/Vitória b. Terminais portuários Carioca (talvez vire TCC na Petro) c. Leniência
Favelas Andrade d. Leniência CC plataformas offshore (P-55, P-58 e P-62) e. Leniência OAS BRT DF e outras obras viárias f.
Leniência OAS Centro Administrativo MG 8. Em fase inicial: a. Leniências OAS Arco Metropolitano, BRT Transcarioca, Complexo
Suape b. Leniências ODE canal do sertão alagoano, estação Pirapama, rodoanel SP, centro administrativo DF c. Leniências CC
(talvez virem 3): aeroportos (obras antigas), hidrelétricas e trens e metrôs, obras viárias em Santos 9. PA da PETRO: quem da
PF responsável? 10. ANGRA 3: a. Camargo Correa pode trazer um novo diretor. Seria o caso de nós assinarmos junto. Ver se ele
entrou na leniência. b. ANGRA 3: ainda não tiveram acesso ao material da busca. c. Fazer contato com LAURO, mandar email
copiando. 11. Caso ferrovias: Carioca vai colaborar (CADE participou da busca). Então CADE pergunta até que ponto o Hélio
sabe, até que ponto ele não sabe? Falar com Hélio, explicar. 12. Avisamos que NM Engenharia vai pedir marker na Transpetro.
15:55:40  trouxeram minutas de histórico de conduta de três acordos, como está acima, e vou colocar na
pasta ft-procuradores
17:00:11 Diogo  decisão da 1ª turma do STF de hoje no sentido de que dispensa indevida de licitação prescinde de
dano: Em relação ao crime de dispensa indevida de licitação, o ministro Fachin ressaltou a natureza formal do delito, não sendo
necessária demonstração de efetivo prejuízo para tipificar a conduta. Destacou não ser possível que o administrador escolha
quem vai efetuar determinada obra, ainda que fique provado que o poder público não fosse receber melhor proposta, pois a
exigência de licitação para a contratação pelo poder público tem como objetivo de preservar bens maiores que apenas eventuais
prejuízos ao erário.
17:00:44 Athayde  👍👍👍
17:17:48 Isabel Grobba  Boa!
17:40:28 Welter Prr  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/07/1790942-renan-sofre-derrota-e-proposta-sobre-
abuso-de-autoridade-e-adiada.shtml
17:43:27 Deltan  Lula poderia usar esse precedente em favor dele no tocante à parte internacional:
http://www.jdsupra.com/legalnews/leading-a-briber-on-isn-t-the-same-as-58228/
17:45:23  Tesao de caso da BR heim Tata
17:45:46 Athayde  HEHE
17:53:08 Deltan  Caros, considerando a potencial viagem de quinta, caso se confirme, vamos adiantar a reunião
geral para amanhã 16h, pode ser? Estou pré-agendando
17:58:30 Paulo  Grupo da CAMARGO: CF nos incumbiu de tocar uma negociação com a Camargo, embora em tese
seja grupo Jerusa/Diogo/Orlando. Por conta da delação do Sérgio Machado, Camargo se movimentou para trazer mais alguns
diretores etc, e o que é mais importante, está querendo também trazer AS PROVAS DA CASTELO DE AREIA
17:59:14  não aceitamos inserir tudo isso na leniência e deverá ser negociado acordo em separado, para as
pessoas físicas (ex-presidentes e acionista) e um aditivo ou novo acordo para a empresa
18:01:10 Welter Prr  A viagem para BSB é na quarta de tarde. Se não sair, temos tempo. Se sair, a reunião tem que ser
as 14
18:06:12 Deltan  Boa, 14h então, reprogramado. Se for 14h, seria bom Tatá colocar um pouco mais tarde a com
Lauro do RJ, mas isso só se não se cancelar a viagem
18:27:01  repasso info: Só para conhecimento, Néfi Cordeiro teve apoio de Gleisi para ir ao STJ
18:27:39 Laura Tessler  nada é por acaso....
18:28:23 Welter Prr  vocês enxergam o mal em tudo...
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19:37:48 Deltan  Caros tem alguém de nós vendo questões do complexo medico penal atualmente?
19:38:03  antes era Januario sozinho ou alguém estava ajudando?
21:05:51 Welter Prr  O Adriano da Ode acaba de ligar. Vai falar com MO amanhã de amanhã na carceragem e vai
desistir do requerimento. Depois da desistência ficamos de confirmar a reunião de quinta.
21:08:21 Deltan  Ótima notícia
21:37:59  Sensacional
21:38:01  Ada Pelegrini favorável à execução provisória :
http://blogdofred.blogfolha.uol.com.br/2016/07/12/jurista-defende-prisao-depois-da-sentenca/
22:34:02  Propínquo:
22:34:12  Propinoduto:
22:34:14  http://pgr.clipclipping.com.br/site/ler/noticia/6217958/cliente/19
23:53:58  Caros, segue discussão relevante sobre a perda de patrimônio das empresas. Digamos que a
empresa investe X para construir uma refinaria, e recebe a título de receita 2X. O contrato foi obtido por meio de pagamento de
propina. A questão é: o confisco do produto/proveito(e proveito dto/indto) deve se dar sobre a renda bruta (2X) ou líquida (X)?
Afinal, X a empresa já tinha originalmente e só teria ganho mais X.
23:54:18  "A Corte Americana apreciou o assunto no caso EUA vs Santos, 128 S. Ct. 2020 (2008) . Neste
caso o Senhor Santos era o responsável pela prática de jogos ilegais nos EUA e os rendimentos obtidos com os delitos foram
investidos em capitais lícitos e reinvestidos em novas prática ilegais de jogos. Santos foi condenado por lavagem de capitais e
por jogos ilegais. A discussão recaiu sobre a possibilidade ou não do desconto do patrimônio líquido de Santos. A Suprema
Corte Americana decidiu, com o voto de 5 juízes, pela aplicação do princípio da ganância neta e, outros 4 juízes, aplicaram o
princípio da ganância bruta. O resultado foi o desconto do patrimônio líquido do patrimônio bruto de Santos. O entendimento
dos 5 juízes que optaram pelo princípio da ganância neta, foi no sentido de que não havia legislação americana sobre o assunto,
neste caso, aplicaram o que melhor resultaria para o réu. Entretanto, face a polêmica que gerou este caso nos EUA, em maio de
2009, o presidente dos EUA, Barack Obama, firmou o documento “Fraud Enforcement and Rocovery Act of 2009” (FERA),
passando, definitivamente a se posicionar em favor do princípio de ganancias brutas ."
23:55:32  "O direito italiano, por sua vez, não se optou sobre os princípios das ganancias brutas ou netas.
Primeiramente pela falta de certeza dos limites do que seria lucro (profitto) líquido e bruto e, num segundo momento, devido às
distorções que pode provocar o princípio de ganancias brutas, já que os elementos que as compõe traz um tratamento às
pessoas jurídicas por demais gravosos, podendo, inclusive, provocar a paralização das atividades da empresa, prejudicando
terceiros alheios aos fatos. A legislação italiana , portanto, optou pelo pela distinção entre reato contratto (contrato delitivo) e
reato in contratto (delito no contrato). No primeiro há uma perfeita identificação do delito com o objeto do negócio jurídico,
resultando em um contrato contaminado pela ilicitude e, portanto, submetido amplamente ao confisco de todos os bens obtidos
com o delito, sem desconto. O segundo, o comportamento criminal relevante não coincide com o objeto do contrato, incide, ou
na fase de conclusão do contrato ou na fase de formação da manifestação da vontade contratual, podendo, inclusive ocorrer na
fase de execução do programa contratual, gerando, desta forma, um instrumento contratual perfeitamente válido entre as
partes. Neste caso, é possível identificar e individualizar aspectos legais e atividades legítimas entre os contratantes,
provocando um lucro legal que seria objeto de desconto quando da consecução do confisco. "
23:56:49  "Por fim, na Alemanha a discussão ganhou profundidade na jurisprudência, tanto do Tribunal
Constitucional Alemão como no Tribunal Supremo Alemão. A inclinação dos tribunais é pela exclusão do princípio de ganancias
netas e incorporação das ganancias brutas, entretanto, dois julgados provocaram críticas e novas discussões. O primeiro refere-
se ao caso envolvendo pagamento de propina para determinadas pessoas para que uma empresa específica ganhasse o
contrato com o poder público, ocorrido em 2005. O Tribunal inclinou-se pela aplicação do princípio de ganancias brutas. O
segundo caso, ganhou notoriedade entre os juristas alemães porque envolveu abuso de informações privilegiadas. O julgamento
ocorreu em 2010 e envolveu diretores de uma empresa que possuíam informações privilegiadas, em especial sobre o aspecto
financeiro da empresa. De posse de tais informações, tais diretores venderam suas ações obtendo lucros com esta ação. A
questão enfrentada pelo Tribunal Alemão estava em se saber se o confisco atingiria todos os bens relacionados com a operação
- totalidade dos preços das vendas das ações – ou somente o lucro líquido oriundo da venda efetivamente obtida pelos
diretores. Neste caso, optou o Tribunal Alemão pela incidência do princípio das ganancias netas. Feito este exame inicial,
entendemos que as premissas trazidas pela conclusão de BLANCO CORDERO são essenciais para o debate, isto é, nos casos que
os sujeitos ativos envolvidos são pessoas jurídicas dedicadas às práticas de corrupção de funcionários públicos na obtenção de
vantagens ilícitas, como por exemplo, em licitações públicas ou àquelas empresas que praticam delitos econômicos previamente
estipulados em legislação própria, há que se aplicar o princípio da ganancias brutas em detrimento das ganancias netas. "
23:58:54  Desculpem pela extensão dos textos, mas achei mto importante para nosso caso, especialmente
para a reflexão sobre o confisco, o que se aplica aos casos de corrupção, cartel e ações cíveis.
23:59:12  Extrai de livro no prelo de Sólon Cícero Linhares, sobre Confisco de Bens

13 JUL 16
00:17:11  http://oglobo.globo.com/brasil/projeto-de-abuso-de-autoridade-permite-vinganca-privada-dizem-
procuradores-19696145
07:19:28 Andrey B Mendonça http://www.conjur.com.br/2016-jul-12/entrevista-ada-pellegrini-grinover-advogada-
processualista
07:19:59  A entrevista completa traz alguns pontos interessantes (embora outros nem tanto, rsrs). Vale a
leitura
07:20:16  Q legal. Que editora Delta?
09:07:19  http://glo.bo/29H5s8n
09:07:33  Artigo meu e de Welter.
09:12:22 Julio Noronha  Top demais o artigo!!! Parabéns CF e Welter!
09:14:47 Laura Tessler  O artigo ficou sensacional!!!
09:35:57 Diogo  Tá me traindo ... Hehe.. Parabéns.. Ficou ótimo 🐿🐿
10:15:29 Jerusa  EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUÍZ FEDERAL DA 13ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO DO PARANÁ Ref.: Ação Penal nº 5051379-67.2015.4.04.7000/PR MARCELO BAHIA ODEBRECHT, com dados de
qualificação nos autos do processo em referência, vem à presença de Vossa Excelência, por seu advogado signatário, requerer a
desistência do pedido consubstanciado no evento nº 146 por motivo que se encontra sob sigilo. Pede deferimento. De Brasília
para Curitiba, 13 de julho de 2016. A. Nabor A. Bulhões OAB/DF 1.465-A
10:16:36 Deltan  Rt, mas ainda não saiu
10:17:01 Welter Prr  Nabor. Voltou atras
10:17:09 Deltan  Ótimo
10:17:13  Boa notícia
10:17:23  👏👏👏👏👏👏
10:17:27 Welter Prr  Ate pelo simbolo!
10:39:40 Athayde  👏👏👏👏👏
10:39:45 Laura Tessler  E a reunião?

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
02

:4
3



30/01/2021 Telegram Backup for

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/chat_72924018_p3.html 66/93

10:39:52  iremos para Bsb?
10:39:53 Roberson MPF  
10:40:00  Confirmada
10:40:17 Athayde  que massa
10:40:42 Roberson MPF  Vamos mandar os nomes para eles?
10:40:46 Laura Tessler  gostei do "motivo que se encontra sob sigilo"
10:41:36 Julio Noronha  Por mim, reunião confirmada e já mandamos os nomes
10:45:03 Welter Prr  Mandamos sim
11:16:31 Andrey B Mendonça Valeu
11:17:28  👏👏👏👏👏👏👏mto bom mmo!!
11:51:50 Paulo  pessoal, quem é responsável por alimentar o sisdelatio, como ficou isso? vi que temos mtos
depoimentos que não estão lá
11:52:04  o próprio sasaki está fazendo isso aos poucos?
11:52:12  (apesar disso, top o sistema)
11:57:32 Welter Prr  Almoçamos junto?
12:08:54 Diogo  Eu coloquei tds os meus
17:14:55 Paulo  caros, CF e grupo Orlando/Diogo/Jerusa e Athayde em especial:
17:15:42  fomos fuçar os autos da Camargo procurando as informações de furnas e vimos que a empresa
apresentou no fim do prazo da leniência uma série de pessoas para serem para aderirem, diferentes fatos
17:16:04  o prazo é para sexta e parece que está perdido na casa (adriel teria entregue a arthur que não
recebeu)
17:16:29  o prazo é o de menos, mas pergunto: alguém avaliou todos esses fatos e sabe do que se trata
cada um e está de acordo com todas essas adesões?
17:17:05  eu estava atrás apenas do caso de furnas, poderia me manifestar sobre isso ou até sobre tudo,
mas preciso ter uma noção do que foi discutido com a empresa
17:37:51 Diogo  nao to sabendo
17:40:43  alias, este negocio de prazo, ta o samba do crioulo doido aqui
17:41:01  pessoal da secretaria nao dá conta e os prazo vao se esvairando
17:41:10  jerusa ja tinha alerta para este problema
17:41:21  é soh ver no eproc temos dezenas de prazos expirados
17:41:30 Jerusa  VERDADE e muito processos sem dono
17:57:50 Orlando SP  Esse assunto da CC foi tratado exclusivamente por CF.
18:45:09 Diogo  
18:46:19 Paulo  http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2016/07/ex-juiz-da-zelotes-julgara-caso-
da-compra-de-silencio-de-cervero.html
18:46:25  o juiz é péssimo
18:51:44 Diogo  50326340520164047000
18:53:09 Deltan  está na pauta das últimas reuniões mas nca conseguimos chegar a isso...
18:54:42  Não entendi, Galvão. O que foi perdido?
18:56:04 Paulo  o papelzinho do prazo está perdido, é um prazo sem dono... a não ser que esteja com vc
18:56:29  mas o mais importante é saber se tudo aquilo foi discutido e se estamos de acordo com tudo
entrar na leniência
18:57:54  O que não ia entrar na leniência é o material do Sérgio Machado.
19:01:06  Creio que o assunto não tenha essa urgência.
19:06:08 Deltan  Je, vou falar amanhã com a secretaria. Vc pode falar junto sobre isso, já que conhece os
problemas?
19:06:29 Jerusa  claro
19:07:15 Deltan  Obrigado por informar Diogo. Muito importante informarem aqui no grupo qdo surgir qq coisa de
foro para informarmos BSB diretamente e antes da remessa dos autos
19:08:09 Paulo  sim Carlos, não tem urgência apesar de ser prazo para sexta, se ninguém acha relevante não vou
assumir então rs
19:08:27  mas tenho todo interesse na questão de furnas, que pode alavancar o caso dimas por aqui
19:09:05 Diogo  dava pra pensar numa preventiva pro bertin?
19:09:12  lembra muito a agenda do prc
19:09:13  333124.pdf
19:09:27  precisamos de um perito em criptografia
19:09:55 Deltan  Dimas é importante avançarmos
19:10:54  Segunda vou aí ver do que se trata.
19:11:34 Paulo  blz Carlitos, fique tranquilo, não vejo problema nenhum em perdermos esse prazo, ou até pedir
prorrogação
19:12:29  minha preocupação é que pode ter alguns migué lá - tipo diretor com participação maior entrando
com imunidade na leniência
19:13:37  O único caso que negamos foi o do Sérgio Machado. Iam entrar dois membros do Conselho de
Administração.
19:14:41 Diogo  situação é a seguinte: Vilardi peticiona dizendo que dois funcionarios querem delatar furnas. Nao
da mais detalhes
19:15:01  nao seria o caso de apresentar o termo detalhado para analisarmos se temo interesse?
19:15:07  se nao vira festa
19:15:50  Ele deve entregar qualquer caso que envolva middleman.
19:16:08  Peçam para esclarecer.
19:16:24 Diogo  tendi
19:16:35  mas se o cara nao traz nada?
19:16:38  se ja temos?
19:17:56  A leniência está lá para esses casos menores. Peçam esclarecimentos e conversamos.
19:22:55 Paulo  mas o despacho abre vista para nos manifestarmos sobre 8 adesões, não apenas furnas
19:23:04 Diogo  tendi
19:23:24 Paulo  blz, vou tratar de furnas diretamente com o villardi, e dps vemos o resto
23:14:16 Deltan  Caros, na linha das nossas conversas do almoço de hoje, há 4 teorias norte-americanas que
fundamentam o confisco. A depender da teoria, o confisco da renúncia bruta fica bem justificada. Peço desculpas porque o texto
é de alguns parágrafos, msa quem não quiser ler pode ignorar os próximos balões grandes:
23:14:28  "Retomando a análise da normativa norte americana, quatro são as teorias sobre o perdimento de
bens no âmbito federal que se destacam: a) Teoria do Perdimento de Contrabando; b) Teoria de Perdimento de Produtos; c)
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Teoria da Facilitação; d) Teoria do Empreendimento. A Teoria do Perdimento de Contrabando desenvolve-se em duas linhas: o
conceito do contrabando per se e o contrabando derivativo. Quanto ao primeiro, trata-se daquele que a propriedade de um
determinado bem é considerada ilegal porque a lei assim a considera, por exemplo, o sujeito que, sem autorização legal, está
na posse de substâncias entorpecentes. Tal produto será perdido para o Estado de per se, ou seja, pelo simples fato da conduta
subsumir-se à previsão legal. O contrabando derivativo, por outro lado, é aquele cujo bem, em primeira análise, tem posse
legalmente permitida, entretanto, como utilizado com intuito de praticar contrabando, acaba se tornando ilegal por derivação. É
o caso, por exemplo, do carro utilizado para transportar a droga . A Teoria de Perdimento de Produtos diferencia-se da
perdimento de contrabando porque alcança, além da propriedade ligada com a atividade ilegal, todos os juros, dividendos e
rendas, incluindo até mesmo a valorização da propriedade. Outro fator que prepondera para esta teoria é o fato do perdimento
do bem não precisar estar ligado a um crime em particular, basta s ligação a um crime de maneira geral, vale dizer: não há
necessidade de provar que o bem foi comprado diretamente com recursos ilícitos, basta um standard de provas – causa
provável, previamente previstos em lei – para a vinculação da propriedade com um crime em sentido amplo. A decisão final de
perdimento, passa, necessariamente, pelo sistema do preponderance of evidence: não é necessário um juízo de certeza. Para
se formar a convicção da decisão exige-se apenas que o julgador demonstre por meio do conjunto probatório disponível as
evidências prováveis, aptas a formar uma convicção que o bem deve ser perdido a favor do Estado. Este sistema não tem a
finalidade de retirar todas as dúvidas do julgador, apenas o inclina, pelas provas que preponderam, por um lado da balança (the
balance of the probabilities) . Por sua vez, a Teoria da Facilitação está relacionada diretamente ao perdimento da propriedade
que tenha sido usada ou que tenha o propósito de ser utilizada na atividade criminal. Esta teoria visa transferir maior
responsabilidade para os legítimos proprietários, em especial, no cuidado com suas coisas. Vale dizer: os proprietários não
podem permitir que seus bens sejam usados para a prática criminosa, devendo se valer de todos os cuidados necessários para
tanto. A Corte Americana em decisão proferida no caso United States vs Tencer, 1997 U.S. App. LEXIS 12778, 40-41 (5th Cir.
1997), decidiu que o dinheiro de contas provenientes de lavagem de capitais, recebidos por Tencer em conta corrente, juntando
com fundos legítimos os ilegítimos, através de transferências eletrônicas de várias outras contas pelo país, deveriam ser objetos
de investigação. Rapidamente, Tencer, antes da decretação de indisponibilidade dos valores, transferiu para outra conta
corrente, de modo a tentar esconder a natureza e a origem do crime. Em face de tais provas, o júri decidiu que todo o dinheiro
da conta corrente estava envolvido com lavagem de dinheiro e, portanto, sujeito ao confisco . Por fim, a Teoria do
Empreedimento, relacionada diretamente aos bens das organizações criminosas. Um exemplo da utilização desta teoria está no
caso United States vs Cauble, 706 F 2d 1322, 5th Circuito, 1983, ocasião em que o Governo Americano confiscou uma
participação societária de um rancho, incluindo a terra e os bens móveis ali existentes, com o fundamento de que o réu
integrava organização criminosa dedicada ao tráfico ilícito de entorpecentes . Portanto, para fundamentar o perdimento de bens
os EUA têm à disposição as quatro teorias acima estudadas, cada uma com utilização específica para um caso concreto
enfrentado pelo Tribunal."
23:19:04  ". O caso Bennis vs Michigan, 516 U.S. 442, 1996 trata do uso de um carro pelo senhor Bennis
para apanhar uma prostituta. Neste caso a Corte entendeu que poderia ser perdido o carro, mesmo sendo ele de propriedade
da senhora Bennis, uma senhora inocente em que todos concordavam não teria consentido que seu marido utilizasse o veículo
para aquele fim particular. Ao que se vê, o perdimento de bens, no direito americano, além de ter uma função compensatória,
também preocupa-se em desencorajar o mau uso da propriedade, criando uma espécie de transformação cultural coletiva,
obrigando que os proprietários sejam vigilantes em relação ao uso da sua propriedade, levando sempre o seguinte aviso: não se
pode alegar que é terceiro inocente se não foi tomada as medidas de cautelas necessárias para o uso lícito da propriedade."

14 JUL 16
00:18:52 Athayde  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/07/1791475-ex-juiz-da-zelotes-vai-julgar-denuncia-
contra-lula-por-compra-de-silencio-de-cervero.shtml
10:45:29 Deltan  Caros, segue resumo da reunião de ontem, mesclando um pouco com reuniões anteriores para
manter o panorama geral:
10:45:46  1. Novas fases: A. QG e IESA - protocolado parecer, fazendo denúncia - presos Ildenfonso e Othon
- primeira semana de agosto B. NOVO CENPES denuncia - caminhando bem - único preso e Paulo Ferreira - denúncia novo
Cenpes programado para dia 8 de agosto C. FANTON - Fanton e Banco Panamenho do tio - será declinado provavelmente logo,
nenhum preso D. EMPRESAS INTERNACIONAIS E JORGE LUZ - Sargent (falta Vaccareza), Subsea 7, seal tite, trafigura
(Marcondes, executivo, e Pereira, gerente executivo do PRC), GM Marine (Fechada), Maersk e Vacareza (Paulo e Tata) - Diogo
tem samsumg, sevan Marine e etesco e subsea 7 com Zelada e saipem - mais 15 dias para protocolar - Adicionar JORGE LUZ
nessa operação. E. PASADENA (Laura) - depende de Baiano identificar transferências relacionadas a Pasadena. Laura deu
olhada não achou e pediu para advogada ver com Baiano. E2. PETROS - Isabel olhando Petros - material bom, minutarão
pedidos de quebra - pedirão material para Petrobras para fundamentar. Ampliação do conjunto Pituba da Bahia. Petros construiu
e Petrobras alugou. Mendes Pinto que foi gerenciar recebeu 55 milhões e não tinha nem empregados. Ligação com Tripodi e
com presidente da Petros. As operações de outros Estados são com outros objetos, investimentos mal feitos. F. BR (Paulo e
Tata) - chegou do STF parte do material - caso Higino entrará neste contexto - isso é o mais quente no grupo G. FGTS (não logo
- Jerusa) - terminando bancário, encontraram coisas boas H. TACLA, IVAN CARRATU (consultor financeiro que indicou Tacla para
RP) e ASSAD (Vinícius Borin traz coisa que permitirá em tese prender - coisas que STJ não apreciou) - quebras, ouviram Ricardo
Pessoa que disse que fez 40MM com ele. Pedido de prisão dele e Ivan Marratun. Marlus foi constituído agora como advogado. I.
CREDENCIAL 2 - pronto para prisão do Guido Mantega - Pedido dele o Eike pagou 5 milhões para Feira, confessado pelo Eike.
Panoeiro tem também Eike como alvo e pensamos em fazer prisões conjuntas. Grupo X, grupo espanhol Isolux, e Mendes Jr. -
Ideal seria para fim do mês de julho J. MARKETING - Quebra bancária e fiscal de 64 PJ e PFs. Trabalho em cima do Tripodi e
Giovani, mas não Santa Rosa. CF falará com Trench para pegar material. J.2. SANTA ROSA - Jerusa e Diogo K. AIA Gim Argelo -
fazendo já - entra com OAS e UTC? No final. L. Ação anticorrupção contra Engevix - PAULO minutou, quase no fim M. Isabel
olhará a primeira ação das sondas para ver quando consegue oferecer, e incluirá Cunha - falou com Andrey e é impossível pq há
elementos no STF não compartilhados - estamos esperando ou a cassação ou compartilhamento, mas não foi pedido esse
compartilhamento especificamente - fizemos pedido mas estamos instaurando ICP para cada um para dar autos para Douglas
Fischer pedir - avaliarão em grupo menor se pedirão compartilhamento agora ou remessa de cópia - RESULTADO: sem
compartilhamento é impossível e coloca em risco a ação atual do cunha. Esperaremos compartilhamento ou perda do foro. N.
MEIRE - Welter - denúncia Meire - tem representação da PF pedindo busca na Meire. Osório mandou material para o PGR, sem
mandar tudo e dizendo que parte ainda ficou arquivado com ele. O. CABRAL - descendo depoimentos da AG e há alguns do
PRC. Carioca traz coisas do CAbral mas tudo do RJ. Léo Pinheiro tem mensagens tb interessantes. Faremos junto com os
colegas do RJ. Evoluindo com pessoal do RJ. - Atualização - 60 a 90 dias para protocolar P. PALOCCI - quebra sigilos andando
(Laura) para mais tarde fazer operação, inclusive compra do terreno do IL pela Odeb. P.2. ZILMAR E DUDA MENDONCA. Recebe
dinheiro da operação estruturada. Bateram também na ZILMAR e provavelmente Duda Mendonca. Q. KEPPEL - (acordo ZWI) -
Vão colocar a culpa nos dirigentes R. CARLOS HIGINO - em quebra de e-mails S. CARTEL - Fabio pegará depois de acabar novo
CENPES T.(acrescentei unilateralmente após reunião): Dimas (para acompanhar), Toffoli (OAS-Construcap), Construcap
10:45:46  2. Próximas: QG (Primeira de agosto), Lula dia 28, credencial 2 (grupo X, tentar semana do dia 22
esta ou a do Tacla), Zilmar/Duda Mendonca, Tacla (tentar semana dia 22 está ou credencial 2). Denuncia novo CENPES. AIA
GIM e AÇÃO ANTICORRUPÇÃO ENGEVIX. Olimpíada dia 5 até dia 20 aproximadamente, prov. sem operação. 3. Semana 1 - Lula
- triplex e lavagem - corrupção Jerusa fará - QUINTA DIA 28 (meta terça dia 26). Semana 2 - corrupção da mudança - está
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pronto a lavagem, falta a corrupção que será a mesma da primeira denúncia Semana - coringa - oferecer junto mas publicizar
depois - cautelares patrimoniais - está pronto, só mudar o pedido Semana 3 - lavagem sítio e corrupção odebrecht - Athayde
vai trabalhar na corrupção Semana 4 - LILS e palestras Semana 5 - terreno Julio e Roberson trabalharão na lavagem. Assessor
Isabel nas improbidades para irmos soltando 4. UTC e KEPPEL - 350MM acordo na CGU - reunião próxima sexta. 5. AGU -
sentar e definir o que passa para eles - Isabel marcará reunião REUNIAO COM JF -e-mails Petrobras - autorizar judicialmente o
procedimento? Teria que dizer que é legal e não precisa da autorização, mas por cautela da. REUNIAO COM PF -Representação
Meire -datas das operações próximas PENDENTE -DNA - -questão administrativa do Juliano -proposta regulamentação destino
valores junto ao MJ - quem fica responsável - proposta Aureo na pasta lj-colegas email. -31a fase: Esse foi um caso em que
conseguimos investir bastante tempo na nota e preparação para comunicação. Quanto antes saírem as notas e se conseguirmos
investir tempo razoável na comunicação, melhor passaremos nossas mensagens. -Um assunto que sugiro é a análise das
responsabilidades de cada grupo e eventual redistribuição. Outro é um cronograma dos próximos passos, especialmente
operações e investigações. Por fim, quero fazer uma observação sobre a forma que comunicamos para Brasília nossas posições
sobre acordos. -secretaria prazos
10:52:34 Paulo  Não consigo c chegar na FT. Maldita tocha
10:52:50 Jerusa  😳
10:53:16 Welter Prr  Culpa do Eike!
10:53:24 Deltan  Como eu estava aqui 8am, não tive esse problema
10:54:08 Paulo  Me desviaram e tá td parado. Acho q vou ficar no Mueller até o almoço
10:56:42 Diogo  Vou apagar esta tocha
10:56:50 Jerusa  kkkkkkkkk
11:17:53 Diogo  galvão finalmente conseguiu uma justificativa legítima para ficar no shopping a manhã inteira 😂
😂
11:25:30 Paulo  Chance grande de encontrar CF aqui
11:26:48 Jerusa  CF ta na praia, comendo camarão frito a essa hora ....
11:38:06 Deltan  Caros, Vcs acham que seria conveniente que o Moro fosse a audiência pública na Câmara para falar
sobre as 10 medidas?
12:02:53 Welter Prr  Ele ja se posicionou dobre este e outros assuntos de forma publica. Não vejo problema maior. Mas
o ideal talvez seja que vá ele e outros juízes
12:04:37 Paulo  Eu acho ótimo, mas será q ele iria? Ele recusou a homenagem lá na câmara
12:52:12 Welter Prr  http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/07/14/ccj-rejeita-recurso-contra-
processo-de-cassacao-de-cunha.htm
14:02:38  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/07/1791495-pgr-quer-lista-de-obras-sem-propina-para-
agilizar-delacao-da-odebrecht.shtml?mobile
14:10:49 Paulo  caros, a AIA que foi declinada é uma das AIAs conexas ajuizadas pela União, e a juíza não entra no
mérito da legitimidade do MPF. a decisão é bem fraquinha e se esquece do art. 5º da Lei 9.469, que diz:
14:10:53  Art. 5º A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou rés, autarquias,
fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais.
14:11:06  apesar de ser a ação da União, vamos também recorrer
14:31:19 Isabel Grobba  Beleza!
15:54:40 Paulo  
15:54:51  Separados no nascimento: Castor x Cortez
15:54:55  tá circulando na internet
15:55:06 Jerusa  😂😂😂
15:55:16 Laura Tessler  Hahahaha
15:55:57  Castor tá famoso!!! Parece mesmo
15:56:22 Jerusa  viralizando nas redes sociais
15:56:50 Andrey B Mendonça 😂😂😂
16:19:11 Isabel Grobba  Hehehe
16:37:40 Paulo  Evento 56 - ANTONIO MIGUEL MARQUES - Vantagens indevidas PETROBRAS e BELO MONTE - NÃO
JUNTOU DEPOIMENTOS Evento 57 - SILVÉRIO TOTARO GARBIN - UFN3 Três Lagoas; TECAB (Cabiúnas); REPAR e REVAP. -
DEPOIMENTOS JUNTADOS Evento 58 - FERNANDO SARIAN ALTOUNIAN - UFN3 Três Lagoas - participou de uma reunião -
DEPOIMENTO JUNTADO Evento 60 - FERNANDO SARIAN ALTOUNIAN - complementação - Tubovias e Piperack - Comperj -
DEPOIMENTO JUNTADO Evento 61 - MARCELO STURLINI BISORDI (foi testemunha no processo do GIM ARGELLO) - ANGRA3 e
BELO MONTE - NÃO JUNTOU DEPOIMENTOS Evento 62 - EDMILSON JOSÉ MACIEL - assinou contratos com a Madmetal Locação,
Iça Peso Locação e Construtora Master, contratos utilizados para viabilizar o pagamento de propina a funcionários públicos -
NÃO JUNTOU DEPOIMENTOS Evento 63 - LUIZ ALFREDO LIMA SAPUCAIA - PETROBRAS REPAR (Empresa de Consultoria ETK);
ANGRA (CARTEL) - NÃO JUNTOU DEPOIMENTOS Evento 64 - ARNALDO BARROS FEITODA - UHE BELO MONTE (Consultoria com
AP Energy) - NÃO JUNTOU DEPOIMENTOS Evento 65 - RAGGI BRADA NETO - Repasse de vantagens indevidas em contrato com
a PETROBRAS (não mencionou qual contrato)- NÃO JUNTOU DEPOIMENTOS Evento 67 - GARBOR PAL KELEN - Contratos com a
PETROBRAS ex-funcionário PAULO KAZUO, consorcio com a ODEBRECHT; Contratação da empresa FREITAS FILHO/SUL BRASIL
pelo consórcio CAMARGO CORRÊA ODEBRECHT consultoria - DEPOIMENTOS JUNTADOS
16:38:11  breve resumo do que a camargo está trazendo. Pedi p Vilardi detalhar Furnas e UFN3.
17:09:15  Castor, Petro está interessada nessa história da denúncia da Samsung... não falei que vc ia fazer
denúncia mas disse q tinha alguma novidade sobre isso
17:52:35  operações Erga Omnes (14ª), Xepa (26ª) e Abismo (31ª), tem algo que não deve ser
compartilhado com o CADE#?
18:27:13 Jerusa  Paulo, vc fez ou vai fazer esse prazo da CC?
18:27:37 Paulo  não, CF pediu para esperar o retorno dele
18:27:51  eu pedi info diretamente ao vilardi, não nos autos
18:28:17 Jerusa  diogo tinha passado isso para assessoria e estou me questionando
18:28:27  vou pedir mais prazo
18:34:29 Paulo  ótimo
18:41:02 Diogo  eu ia fazer
18:41:08  a assessoria disse que faria hj
18:41:12  nao fez?
19:01:43 Athayde  Moro nos EUA: "Não consigo dizer com certeza porque é um caso em andamento e às vezes novas
evidências aparecem. Um dia eu disse que poderia terminar no fim do ano, e a maioria das empresas que pagaram propinas já
foram ouvidas, acusadas e julgadas", respondeu. "Minha parte deve ser no fim do ano, mas não posso dizer com certeza",
afirmou.
19:01:48  http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/07/custo-da-corrupcao-sistemica-e-enorme-diz-moro-
em-palestra-nos-eua.html
19:10:41 Paulo  vital do rego vai ser testemunha de defesa do gim

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
02

:4
3



30/01/2021 Telegram Backup for

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/chat_72924018_p3.html 69/93

19:10:41  audiência dia 29/07
19:10:41  e ele está com o caso pasadena, e quer marcar reunião conosco
19:10:44  e investigado na PGR
19:12:28 Athayde  Qual o objeto da reuniao? Ele ta enrolado
19:17:40 Paulo  tratamento que o TCU vai dar aos nossos acordos de colaboração... bem importante. estranho que
o assessor disse q o ministro queria vir aqui
19:17:55 Laura Tessler  Bizarro!!!!
19:18:00 Paulo  WELTER/JERUSA: podemos confirmar dia 26/08, sexta-feira, reunião com a PRR4?
19:18:44 Jerusa  sim
20:05:26  http://m.oglobo.globo.com/brasil/padilha-pediu-andrade-gutierrez-que-contratasse-seu-call-
center-19712802
20:28:54 Paulo  Já pedi para a AG esclarecer todo esse relatório. Tem mta coisa
21:33:18  http://m.oantagonista.com/posts/uma-dupla-infernal
21:34:31 Jerusa  Verdade isso?
21:38:15  Do jeito que ele está exposto, deve ser uma ameaça. Só acho que está faltando parlamentares..
Rsrsrs

15 JUL 16
00:48:42 Deltan  Pra facilitar, segue o programa da visita dos americanos. Reservem data para não perderem a
oportunidade de irem à churrascaria com eles na terça... batel grill. Será uma experiência transcultural, uma oportunidade para
treinar o inglês, aprender de outro sistema, aproximar equipes de investigação, exercitar cooperação itnernacional e comer um
ótimo churrasco daqueles que só existem no PR
00:48:42  334341.pdf
08:18:08 Laura Tessler  Pessoal, pedi para o Migliaccio vir pra FT na quarta que vem. Caso algum de vcs tenha
disponibilidade, poderia pedir para ele ficar aqui para tomar os depoimentos te na quinta e sexta. Na quinta eu tenho audiência,
mas poderia ajudar na sexta, caso alguém possa fazer na quinta
08:21:41  De qualquer forma, a reunião da quarta da quarta seria importante pra retomar o contato e
lembrá-lo que não vamos aceitar omissões...a meu ver, seria bom ouvi-lo para já ir adiantando prova em relação a alguns fatos
e verificar eventuais omissões e conflitos com o resto do pessoal da Ode
08:21:42 Isabel Grobba  Eu posso na quinta, Laura. Conte comigo!
08:22:25 Laura Tessler  Vou salvar na rede um material que foi apreendido com ele e que podemos usar para as oitavas
dele
08:22:36  Oitivas
08:23:18 Isabel Grobba  Eu posso na quinta, Laura. Conte comigo!
08:24:44 Laura Tessler  👍
08:33:33  Só pra atualizar: Tem alguns fatos do Migliaccio que envolvem prerrogativa no STF (Dilma e
Gleisi). Comentei ontem com SB e Melina, e eles manifestaram interesse em ouvir o Migliaccio junto conosco com relação a
esses fatos. Me ofereci a ajudá-los na oitiva,
08:41:24 Isabel Grobba  Eles virão, então?
08:42:13 Laura Tessler  Vou primeiro confirmar com o advogado e depois confirmo com eles
08:42:25 Jerusa  Posso ajudar, Laura!
08:42:31 Isabel Grobba  Ok!
08:43:22 Laura Tessler  Deltan, vc vai usar o teu gabinete na sede para receber os americanos?
08:43:55  Ou poderíamos usar para colher os depoimentos do Migliaccio?
08:56:56  http://veja.abril.com.br/politica/ex-musa-do-avai-e-doleiro-sao-denunciados-pelo-mpf/
09:05:36 Deltan  São mais de dez... Acho que tem que ser na sala grande... Checa com Douglas, Laura, como ele
programou. Temos a sala de oitiva no 7o andar tb do Patriarca
09:24:04 Welter Prr  Laura Na quarta, como conversamos, fazemos juntos. Na quinta tem a reuniao da Ode com os
americanos, mas talvez se resolva em menos tempo e não leve o dia todo. Na sexta posso colher o depoimento novamente
10:00:27 Deltan  Estou no prédio da frente, 14o andar
10:03:24 Laura Tessler  Beleza! Vou ver e já reservo a do 7 andar do Patriarca
11:43:03 Paulo  http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/07/microsoft-vence-batalha-judicial-e-nao-tera-de-
ceder-dados-policia-dos-eua.html
14:01:45  Deltita... kd o sr? tem reunião agora
14:01:48  keppel e utc
14:43:47 Isabel Grobba  Pessoal, almocei hoje com a Mônica Nicida que, como sabem, está no grupo da Lava Jato no STJ.
Alguém poderia me incluir aqui no Telegram no Grupo do STJ?
15:08:29 Paulo  Figueiredo, no seu périplo até achar um procurador que aceite, me ligou p falar da multa do julio
camargo. Disse que já falou com douglas e pelella e eles disseram que poderia ser feito. Nem sei direito do que se trata
15:19:36 Orlando SP  Ele sempre faz isso. Tenta por todos os meios e pessoas
15:21:45 Isabel Grobba  Obrigada, Paulo!
18:27:43 Deltan  Caros, segue minuta da ata de colheita de entrevista pelos americanos para usarem na próxima
semana...
18:27:49  334773.odt
18:29:57  hahaha... golpe
18:30:46  Laura, Vc é segunda cedo pelo schedule, ok?
18:31:00  Imaginou que já saiba, mas não custa lembrar rs
18:32:36  telefone do Chris, do DOJ, caso alguém precise ao longo da semana: +1.202.714.0735.
18:34:19 Laura Tessler  👍👍👍

16 JUL 16
01:19:11 Deltan  Marcio está ciente de que estamos tocando a denúncia e ficou de coordenar o relatório
07:15:20 Julio Noronha  Show!
07:26:42 Jerusa  Otimo! (Julio caiu da cama no sabado) 😳😳😳
07:27:38 Julio Noronha  Já corri meus 12k aqui 😂😂😂
07:28:07 Jerusa  😂😂😂😂 na chuva ainda!
10:13:58 Deltan  
10:14:37  Ig Sara nossa Terra. Vão fazer um grito de guerra pelas 10 medidas ao fim. Estão fazendo vídeos
individuais para deputados.
11:49:13  Segundo eles, mais de 4 mil pessoas. Foi minha maior plateia. Mas tenho que fazer uma palestra
nova e especial para 25menos
11:50:07 Laura Tessler  Show!!!!
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11:55:29 Deltan  
12:05:59 Jerusa  ���

17 JUL 16
10:29:51 Welter Prr  4000 é muita gente! Parabéns
11:04:45 Laura Tessler  Deltan, vc poderia incluir na nossa proxima reunião um ponto sobre nossos colaboradores
mentirosos ou "esquecidos"? ultimamente tem aparecido muita omissão no curso das investigações...por um lado, não acho
conveniente intimá-los durante a investigação para prestar esclarecimentos, pois vão vazar a investigação...por outro, também
não acho certo que a omissão/mentira fique clara e não adotemos qualquer medida cautelar contra eles (prisão, por exemplo)
11:05:54  tanto em relação a nossos colaboradores quanto em relação aos que firmaram acordo com a PGR
13:18:28 Diogo  👍👍👍boa
13:20:07 Deltan  Coloco sim. Isso tá incomodando a todos. O ideal é que todos pudessem participar nesse assunto
15:14:28  
15:15:27  http://www.conjur.com.br/2016-jul-17/entrevista-eugenio-aragao-ex-ministro-justica-membro-mpf
15:24:02 Welter Prr  Pensando pelo lado positivo, ele se expõe ao máximo. Mas, por outro lado, ele não pode ocupar
mais nenhum cargo na casa.
18:06:28 Isabel Grobba  Alguém está na FT?
18:09:40  perdi a conexão remota
18:38:04 Orlando SP  Na casa, não assume nada, nem como síndico
18:38:13  Mas ele sabe disse
18:38:54  É exatamente por isso q fica sem controle
18:39:55  Tem mais uns 5 colegas q farão o mesmo ao sair da carreira ou perto da aposentadoria. Cospem
no prato que comem ou comeram
20:26:35 Deltan  Tem um na própria FT que vai abandonar o barco com os amigos!!
20:29:42  Acho que não devemos responder. O que acham?
20:29:42  Cavalheiros e senhoras, eu responderei s Eugenio de forma genérica. Mas quero saber se vocês
desejam algo específico no nome de vocês. Alguma nota por exemplo
20:29:42  http://www.conjur.com.br/2016-jul-17/entrevista-eugenio-aragao-ex-ministro-justica-membro-mpf
20:29:42  Obituário Robalinho!! Vou consultar o pessoal, mas em pp não
20:43:29  Vou é arranjar um jeito de vocês ganharem um dinheiro honesto... Rsrsrs...
22:10:33 Welter Prr  Estava lendo a coluna do Jânio de Freitas de hoje e não entendi uma coisa. O Ivan Marx pediu o
arquivamento criminal de uma representação em face da Dilma? Ou foi dos ex-ministros dela? Ela não tem foto no STF, ao
menos por enquanto? Paulo, sabe como foi isso?
22:10:54  foro no STF
22:14:06 Deltan  ela tem foro no stf sim
22:21:51 Welter Prr  Mas o arquivamento criminal foi em face dela?
22:22:14  Ele não podia arquivar, então
22:23:41  Se foi em face dela, está com cheiro ruim
22:24:53 Jerusa  😐
22:26:20 Januario Paludo  Ivan, o terrível!!
22:27:56 Welter Prr  Mas não deve ter sido. Deve ser em face dos ex-ministros. Seria demais. Alguém tem a peça?
22:28:35 Paulo  Ex ministros ou secretários, Welter
22:34:05 Welter Prr  Seria demais, mesmo. Mas a conclusão da imprensa e que o arquivamento criminal foi em face
dela também.
22:34:28  http://www1.folha.uol.com.br/colunas/janiodefreitas/2016/07/1792523-os-alvos-em-
questao.shtml
23:11:34 Jerusa  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/07/1792521-muitos-criticaram-e-hoje-me-indicam-diz-
advogado-pioneiro-de-delacoes.shtml
23:16:59 Paulo  Com inauguração marcada para 13 de agosto, a próxima edição da Mostra Artefacto Curitiba, que
celebra os 40 anos da marca de mobiliário de alto padrão no Brasil, terá o tema “Os destinos mais desejados no mundo”, assim
como nas demais cidades onde ela acontece. Mas, entre as personalidades homenageadas pelos profissionais que assinam os
ambientes, estão nomes que não deixam dúvidas: o evento terá a cara da República de Curitiba. O juiz Sergio Moro e o
procurador Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Lava Jato, estão entre os escolhidos. Moro será homenageado pela
dupla Eduarda e Carlos Ehlke, e Deltan, por Elaine Zanon e Cláudia Machado.
23:18:15 Laura Tessler  👏👏👏👏👏👏
23:18:26 Isabel Grobba  Estão em todas!
23:19:51  Deixa Eugênio saber!

18 JUL 16
01:45:56 Deltan  http://jota.uol.com.br/e-leitor-estamos-perto-fim-nao-representa
01:46:23  Peixe do Diogo
07:44:58  As mudanças são insuficientes.
09:04:55 Athayde  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/07/1792686-por-delacao-defesa-de-marcelo-odebrecht-
desiste-de-pedido-de-liberdade.shtml
09:15:00 Welter Prr  6 bi eles não topam. Ja passaram o recado
09:16:35 Jerusa  Mas nao eram 12bi? 🙈🙈
09:52:02  Então avisa que é melhor encerrar a discussão.
09:52:20  E o piso não é 6.
09:52:59  Robinho. Você escreveu um artigo sobre acordo de leniência? Onde foi publicado?
10:08:56  http://economia.uol.com.br/empreendedorismo/noticias/redacao/2016/07/18/empresa-que-
transcreveu-audios-da-lava-a-jato-fatura-r-700-mil-por-ano.htm
10:17:21 Deltan  Laura estou em tese no ramal 8818... Ao menos é o número que aparece aqui, mas não sei se está
certo
10:20:22 Roberson MPF  Não escrevi, CF. Escrevi um na Huffpost que aborda a colaboração, apenas
10:23:24 Deltan  http://pgr.clipclipping.com.br/coluna/ler/noticia/6223170/cliente/19
11:05:04  Se for verdade que o TCU vai decidir sobre a destinação do valor para o MPF no acordo da SBM,
fica claro que não vamos poder celebrar nenhum acordo conjunto, pois não podemos nos submeter a esse controle
11:19:13  Aliás, PG poderia ver esse assunto junto aos colegas do Rio, pois isso é fogo amigo do TCU, ou é
sacanagem. Só depende do ponto de vista.
11:31:15 Paulo  o buraco é mais embaixo
11:31:52  vens hj? podemos discutir esse assunto
11:34:04  Amanhã. Estou gripado. Quando vai ter a próxima reunião geral?
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13:05:37 Laura Tessler  Estamos indo almoçar com os americanos.
13:27:26 Deltan  Sale peppe
13:31:15 Jerusa  Já almoçamos
13:47:13  336197.docx
13:47:15  Caros. Em anexo um artigo sobre acordos de leniência. Aceito sugestões sobre o conteúdo, sobre o
português e até sobre a conveniência da publicação.
14:03:01 Paulo  http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/de-congressos-a-evento-de-igreja-procurador-da-
lava-jato-deltan-dallagnol-viaja-pelo-brasil-e-prega-mudancas-na-lei-9l5v20cm7k9y7qdnytslaye8p
14:03:08  menino tá com moral na gazeta
14:30:40 Orlando SP  Pessoal, precisa da gente indicação denúncia ortopedista que entenda de costas
14:30:44  Coluna
14:36:00 Paulo  Vejam o que o colega Rodrigo escreveu para a CGU/TCU, mais abaixo. Como conversamos antes
aqui, apesar de estranho o posicionamento do TCU, ele tem servido a segurar a CGU, então o ideal é nos mantermos neutros
nessa briga, e não fazer algo como o Lines. Devemos dizer que não nos submetemos ao TCU, porém não devemos entrar na
discussão sobre se a CGU se submete ao TCU. A CGU ligou hoje pedindo nossa opinião sobre a vista que o TCU pediu no acordo
da Camargo e da Borghi, e claro que o que eles querem é que façamos igual ao Rodrigo Lines. "Não me oponho à concessão de
vista dos autos ao Tribunal de Contas da União, desde que haja anuência dos demais participantes e seja mantido o sigilo,
tendo em vista que o acordo não foi concluído e há duas companhias listadas em bolsa envolvidas (Petrobras e SBM Offshore).
Solicito apenas que tal acesso seja restrito a um determinado número de servidores e ministros, bem como seja certificado nos
autos do processo administrativa quais são as pessoas que terão acesso a tais informações. Alinho-me à posição adotada pela
CGU quanto à remessa do acordo apenas após sua assinatura, porquanto conforme já aduzi em diversas ocasiões, não há base
legal para o rito estabelecido pelo TCU em instrução normativa, o controle prévio é excepcional e deve estar expressamente
previsto e o controle prévio estabelecido pelo TCU transformaria aquele órgão em mais um dos participantes, sem o necessário
distanciamento que a atividade daquela Corte de Contas requer, afastando-se inclusive do modelo previsto em caso de acordos
de colaboração premiada na forma da Lei 12850/13, em que o juiz não participa da negociação tem aprova previamente o
acordo. Sem mencionar a dificuldade prática que isso acarretaria em se tratando de órgão colegiado. Ressalto também,
conforme cláusula específica presente na minuta, que o órgão legitimado para o controle das questões referentes à aplicação da
Lei de Improbidade Administrativa no âmbito do MPF é a Câmara Anticorrupção -5a CCR, por se tratar de atividade fim do MPF,
não se submetendo ao controle do TCU. Por fim, estou de acordo também com a remessa da resposta à AGU, Petrobras e SBM
Offshore."
14:45:13 Deltan  fui mas não lembro... fala com o Rodrigo que já te indiquei (marido da Letícia juíza, ortopedista
especializado em mão) e pergunta pra ele...
14:45:26  é pra quem Orlando?
14:46:26  Caros, estou arquivando um ofício em que o colega Ramiro informa uma ACP que ajuizou há uns 5
anos para construção de um presídio específico para casos de corrupção, que teria como potencial ter museu de corrupção,
galeria de fotos de corruptos condenados, fotos de mobilizações etc.
14:47:07  quninta, as usual
15:07:51  Temos nos mantido neutros em relação ao TCU, mas talvez seja caso de mudarmos. Creio que a
posição do TCU não é a de parte do procedimento de leniência, mas de órgão de controle a posteriori. E isso em relação ao
acordo da CGU/AGU, mas nunca em relação ao nosso. Um tribunal com três ministros investigados não pode querer agora criar
controles sobre nossos acordos. Estamos caminhando claramente para o estabelecimento de regras que vão inviabilizar os
acordos na prática.
15:14:13 Paulo  pode ser, mas lembra que essa IN do TCU foi bem útil para inviabilizar os acordos da CGU no
passado
15:15:25  precisamos estabelecer uma estratégia. não precisamos entrar nessa disputa, uma solução seria
continuar a fazer nossos acordos em separado aos da cgu. o problema da SBM é que fizeram tudo num acordo só
15:17:37 Roberson MPF  Pessoal, alguem tem o número do eproc da homologação do acordo do Vinicius Borin?
15:23:08 Laura Tessler  Não tenho de cabeça, mas pede pra Mairia olhar na pauta de audiências o número do processo da
audiência da terça
15:23:25 Roberson MPF  Blz!
15:23:31  Obrigado!
15:23:38 Laura Tessler  Victor deve saber tb, pois foi ele que protocolou
15:31:50  Nº passado nos aproveitamos para controlar a AGU. Entretanto, com a discussão da nova lei,
precisamos de um ordenamento claro a respeito, pois a ausência de segurança jurídica para as empresas vai resultar em
dificuldades para os nossos próprios acordos.
16:41:07 Paulo  http://www.cartacapital.com.br/revista/910/o-futuro-presidente
16:45:35 Deltan  Votem em mim
16:46:12  Serei seu marketeiro.
16:46:44 Athayde  vou com o ministerio turismo
16:47:05  Vamos começar comprando uns terninhos do Frischmann Magazine.
16:47:12 Jerusa  nao nao nao ministério do turismo é meu!
16:47:30 Athayde  jerusa vai comandar o min do esporte
16:48:03  Você pode começar contando que Deus falou para você salvar o Brasil.
16:50:58  Falando sério, o Mino Carta pegou pesado. ELe te pegou o dicionário para usar todos os adjetivos
possíveis.
16:51:15 Athayde  julio, ministerio da saude (ja foi dentista) paulo, mini relacoes exteriores laura, min justica (brava)
robinho, casa civil cf, relacoes Institucionais diogo, min transporte (por ordem nos pedagios) isabel, min cultura FALTAM:
orlando, welter, januario,
16:51:41  O Paulo é realmente um mini Ministro...rs...
16:51:55 Athayde  kkk
16:51:59 Laura Tessler  Eu queria ir para a dos Dtos Humanos, Carlos
16:52:22  Estava pensando em chamar o Bolsonaro...
16:52:32 Jerusa  Laura iria extinguir com os direitos humanos em dois atos
16:52:43  Afinal, eu serei o Dirceu do novo Lula....rs...
16:52:51 Laura Tessler  😂😂😂😂😂😂
16:55:09  Orlando: Ministro da Casa Civil
16:56:25 Welter Prr  CF está mais para Golbery do que para Dirceu
16:56:36  Ministro sem pasta
17:00:01  Gostei mais disso. Afinal o Golbery morreu em casam enquanto o Dirceu vai morrer na cadeia.
17:45:41 Deltan  Deixem comigo. Vou começar reduzindo a jornada de trabalho para umas 4h diárias.
17:45:52  Considerem-se nomeados, excelentes indicações
17:54:07  Acho que você se equivocou. 4 horas diárias é aumento de jornada.
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18:19:01  Caros ( principalemente Athayde, Deltan, Welter e PG). Fiquei de escrever algo sobre o
ressarcimento de danos nos acordos de leniência para o grupo que trabalha com o acompanhamento do projeto da lei. Alinhavei
algumas ideias agora a tarde. Estou mandando em anexo. Gostaria da opinião de vocês, pois somos meio que pais dos acordos,
mas há muitos padastros querendo ser pais postiços. É preciso que não deixemos o barco correr, pois depois temos que lutar
com situações consolidadas. A minha luta aqui é impedir que exijam um valor predeterminado de ressarcimento em acordos de
leniência. Vejam as inconsistências lógicas, os erros de português e acrescentem argumentos, por favor.
18:19:29  336475.docx
18:20:27  E se puderem, me ajudem no outro artigo. Se não, vou mandar embora para os jornais amanhã.
18:41:53 Deltan  que outro artigo?
18:42:41  336508.docx
18:47:10  
18:48:33 Jerusa  irresponsáveis!
18:52:24 Deltan  ts ts ts... tenho que rever minhas amizades
18:52:47 Laura Tessler  Irresponsáveis!!!! por isso é que eu digo que precisaria assumir a Secretaria de Direitos
Humanos!!!
19:02:09 Paulo  CF, dei uma olhada rápida no artigo para amanhã. Está ótimo, principalmente os três últimos
parágrafos. No começo e meio, acho desnecessário nominar os inimigos (Dilma, Ministro da Transparência), pois não
precisamos de guerra aberta ainda (especialmente com o MInistro), mormente pq o tal projeto nem foi enviado e isso pode
atrapalhar as tentativas de interferir na redação.
19:02:17  336533.docx
19:18:38 Deltan  CF, reunião quarta, 16.30, sobre novas frentes do 9. Venha.
19:59:15  OK.
20:11:20 Welter Prr  Vou olhar
20:55:49 Deltan  Laura, Erika se colocou à disposição para fazer via Skype lá na PF amanhã. Disse que ajuda no que
puder tb.
21:07:20 Laura Tessler  Blz. Amanhã o PG vai lá ouvir o Youssef com os americanos.
21:37:10 Athayde  http://paranaportal.uol.com.br/operacao-lava-jato/por-delacao-marcelo-odebrecht-abre-mao-de-
defesa/
21:37:32  "Por motivo q se encontra sob sigilo"
21:40:02 Jerusa  Forçando a amizade com essa estratégia! Depois vao dizer que, por conta da negociacao, foi
violada a amola defesa!
21:40:19 Athayde  Reu indefeso..
22:03:25 Roberson MPF  Me parece que ele está cavoucando em busca de um HC de ofício
22:04:06 Athayde  Acho q poderiamos pensar em pedir pra ter adv dativo ou dpu
22:04:54 Roberson MPF  Ou HC de algum cidadão que, não previamente combinado, fique "sensibilizado"
22:04:57 Athayde  E q deconhecemos o motivo sigiloso q o faz abandonar a defesa
22:06:50 Laura Tessler  😂😂😂
22:07:57  Odebrecht sendo Odebrecht...sempre querendo passar a perna e se achando mais esperta que
todos
22:25:38 Deltan  Fernanda viu minha agenda e perguntou o que que o Diogo vai fazer no Tahiti e por que o Paulo só
tira férias kkkk
22:29:53 Jerusa  😂😂😂
23:48:13 Diogo  Haha diga que fui ����

19 JUL 16
01:53:21 Deltan  CF achei ótimo. Concordo com as sugestões do Paulo e retiraria a menção ao partido do Paulinho
da Força (retiraria menção a ele mesmo também, mas teria que refrasear). Melhor é fazer a crítica sem que ele se sinta
obrigado a responder do que o contrario. Fora disso ele não parece uma ameaça hoje a ser neutralizada por desmoralização.
Temos mais a perder do que a ganhar nominando. Para o leigo (90% dos seus leitores), valeria uma rápida diferenciação em
algum lugar entre leniencia e colaboração, ou uma ideia do que são. De qq modo, manda ver, ficou excelente, parabéns
05:56:03 Welter Prr  http://painel.blogfolha.uol.com.br/2016/07/19/lava-jato-reprova-delacao-de-executivos-da-
odebrecht-por-serem-superficiais/
08:18:28 Athayde  http://m.oglobo.globo.com/brasil/odebrecht-recupera-dados-com-provas-de-propina-para-
garantir-acordo-de-delacao-19743134
08:25:59 Laura Tessler  Palhaçada da Odebrecht!!!! Próxima reunião poderíamos fazer junto com a imprensa, em uma
coletiva...assim já economiza o tempo da Ode de ficar vazando tudo
08:48:28  http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/07/18/lewandowski-manda-moro-separar-
audios-que-envolvem-lula-e-politicos-na-lava-jato.htm
09:38:57 Welter Prr  Está muito bom. fiz uma pequena sugestão.
09:39:03  336843.docx
10:01:58 Deltan  tremendo caô. Seria absurdo subir logo depois de descer, então garantiu que isso não será usado
para prender
10:04:43  Os vazamentos da Ode, embora indevidos, não estão ruim para nós. Estão mostrando exigências e
critério, aceitar só com provas. E não revelaram desta vez conteúdo, só procecimento.
10:22:27 Welter Prr  Art. 16. § 6o A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação do
respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do processo administrativo
10:26:13  O interesse em tornar públicas as tratativas de acordo pode surgir do vazamento feito pela
empresa, dado que a divulgação pode trazer beneficios a ela. Na bolsa, por exemplo, onde vende seus titulos. Se for dada
publicidade à existência da tratativa, esvazia eventual tentativa de manipulação da informação. Mas teríamos que ter como
demonstrar que o vazamento é deles
11:09:18 Paulo  laura e isabel, estou limpando minha caixa de email aqui e achei umas coisas antigas sobre petro,
trazidas pelo pessoal do Romano... cara não muito confiável mas que ajudou a chegar no Eike, creio. vou mandar por email p
vcs
11:14:56 Laura Tessler  Valeu, Paulo!
11:21:02 Paulo  "petros"
12:05:34 Welter Prr  quem vem almoçar?
12:14:45  PG e Deltan. Recebi esta mensagem do assessor do Higino. Creio que devemos mandar o email
sugerido, especialmente depois das manifestações do TCU sobre o exercício de controle sobre o nosso acordo. Vejam e me
informem o seu ponto de vista.
12:14:48  Dr. Carlos, bom dia. Acabo de receber uma ligação do Dr. Carlos Higino, da CGU, pedindo que
fizesse esse contato com o senhor, a fim de tratar do não envio prévio do acordo da Borghi ao TCU. Eles estão de acordo com o
posicionamento do MPF, mas apenas solicitou que fosse encaminhado um e-mail para ele (secretaria.executiva@cgu.gov.br),
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dizendo que o MPF não se submete a controle prévio de legalidade perante o TCU em sua atividade-fim. Entendi que isso daria
um conforto maior para as autoridades administrativas. Seria possível que o sr encaminhasse esse e-mail? Muito obrigado
12:15:59 Athayde  Eles me ligaram ontem tb
12:16:17  Combinei com o PG de conversar c vc hj CF
12:31:56  Só vou aí amanhã final da tarde. Minha posição é que neste momento precisamos isolar o TCU.
Essa é a posição dogmaticamente correta e evita mais influência política para o futuro.
12:41:53  Modifiquei alguns parágrafos do artigo, nos termos propostos pelo PG, Athaide e Deltan. Incorporei
com modificações dois parágrafos do Welter. Assim, coloquei o Welter como coautor.
12:43:51 Jerusa  Diogo vai ficar magoado ☺ 
12:50:53 Paulo  governista
12:50:58 Diogo  😫😫

12:51:00  
13:08:33  http://veja.abril.com.br/brasil/governo-propoe-alterar-leniencia-e-regular-lobby/
13:21:22  Precisamos ter esse posicionamento, seja qual ele seja, hoje. Só não podemos submeter nosso
acordo para julgamento do TCU.
13:30:21 Paulo  o nosso nunca precisa ser submetido, o que precisa é o da cgu, que podemos ou não assinar
juntos
13:30:27  o problema da SBM é que fizeram um acordo só
13:32:15 Deltan  Pendências para falar na JF?
13:32:21  Mandem por favor
13:32:48  Exemplo de resposta marketeira na imprensa, quando se faz merda, ao fim da matéria:
http://m.folha.uol.com.br/mundo/2016/07/1793138-mulher-de-trump-e-acusada-de-plagiar-discurso-de-michelle-
obama.shtml?mobile
13:33:44  dá pra analisar cada linha, que foi pensada e repensada pelos maiores marketeiros do mundo rs
13:36:39  Não entendi tb o que NOSSO acordo da Borghi tem a ver com TCU
13:37:05  Eles não estão manipulando discurso pra ter nosso email e força pra usar contra o TCU? Ainda
assim, não me oponho em fazer, pq tb acho que é preciso colocar esse limite agora
13:57:20  O nosso acordo com a Borghi é considerado no acordo da CGU, que está agora na AGU, como
suficiente em termos de determinação do valor. São sempre os acordos, em termos de valor, analisados em conjunto, pois o
valor de um deve ser considerado para a fixação do outro.
13:58:44  A questão do TCU é importante. Conforme o texto que mandei para vocês ontem, o acordo de
leniência trata de valor de multas - o que está fora do âmbito da análise prévia do TCU - e não de ressarcimento - neste caso
um mero adiantamento.
13:59:49  O TCU tem feito confusão com os conceitos, tentando trazer a discussão sobre o ressarcimento
correto para o momento da negociação do acordo. Isso não só é tecnicamente incorreto, mas na prática impedirá a celebração
de acordos em casos como os nossos.
14:00:43  Por isso é preciso firmar pé nessa questão. Insistir em uma posição política de não
comprometimento é jogar o instituto para os leões.
14:58:25 Deltan  CF, por mim manda ver.
14:58:59  Ok. Mas o PG é quem deve mandar o email para o Higino.
14:59:07 Deltan  O que Vc quer, que é dizer que não concordamos em submeter nosso acordo ao controle do TCU,
creio que todos concordamos
14:59:34 Paulo  então já tá certo que nós vamos assinar o acordo que a CGU fizer, em conjunto c eles?
14:59:38 Deltan  Até que horas? PG tá na PF. Se for um texto simples e PG não puder, faço
14:59:52  Não precisamos entrar nesse mérito
14:59:57  pelo que entendi
15:00:02 Paulo  acho q estão colocando o carro por cima dos bois aí rsrs... não entendi a urgência, p hj p q?
15:00:04  Neste momento sim. Mas a longo prazo precisamos nos colocar claramente sobre a posição do
TCU.
15:00:26  Na verdade fomos nós que pedimos urgência no caso da Borghi.
15:00:38  Está ára ser assinado na AGU.
15:01:07  Quanto a assinarmos um acordo em conjunto, temos que deixar claro que não poderá ser
submetido ao TCU.
15:01:26 Paulo  bom, eu ainda não estou convencido, mas sendo voto vencido, mandem ver aí... Athayde, vc
escreve?
15:01:32  Estamos brigando para que o acordo saia logo.
15:01:35 Paulo  o wagner não mandou email da Borghi ontem só da Camargo
15:01:37 Deltan  Não entendi
15:01:49  Vc tb acha que TCU não pode rever, certo?
15:01:51 Paulo  e Deltan, vc teria que ligar para o Julio Marcelo ao menos e explicar, não?
15:01:56 Deltan  O ponto é esse
15:02:25 Athayde  to fazendo 5 coisas ao mesmo tempo...🙈
15:02:43 Paulo  o ponto é esse, podemos e devemos nos limitar a isso, mas a CGU quer mais... como constou do
email do Rodrigo Lines que eu mandei aqui
15:03:28  Dr. Carlos, bom dia. Acabo de receber uma ligação do Dr. Carlos Higino, da CGU, pedindo que
fizesse esse contato com o senhor, a fim de tratar do não envio prévio do acordo da Borghi ao TCU. Eles estão de acordo com o
posicionamento do MPF, mas apenas solicitou que fosse encaminhado um e-mail para ele (secretaria.executiva@cgu.gov.br),
dizendo que o MPF não se submete a controle prévio de legalidade perante o TCU em sua atividade-fim. Entendi que isso daria
um conforto maior para as autoridades administrativas. Seria possível que o sr encaminhasse esse e-mail? Muito obrigado
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15:03:43  O email que estou tratando é sobre a Borghi.
15:03:57  Podemos tratar da generalidade outra hora.
15:04:16 Paulo  Então está certo que nós vamos assinar o acordo da Borghi com a CGU, não é?
15:04:45  mesmo já tendo assinado um nosso em separado
15:04:55  Eles querem que assinemos?
15:05:12  Não lembro disso ter sido tratado na última reunião com os ministros.
15:06:22 Paulo  nossa que complexo haha
15:06:40  Não basta mandar o email tal qual solicitado?
15:07:05  Mesmo porque podemos limitar a afirmação aquilo que é induvidoso.
15:07:21 Jerusa  meu Deus! que conversa de malucos!
15:07:35 Paulo  então vc quer que mandemos um email para a CGU dizendo que o acordo que a CGU vai assinar
com a Borghi não deve se submeter ao TCU, porque o acordo que nós assinamos anteriormente com a Borghi não pode se
submeter ao TCU?
15:08:13 Athayde  na verdade eles querem a assinatura conjunta para usar esse entendimento. Senão nao faz sentido
15:08:23 Paulo  isso, p mim não tá fazendo sentido
15:08:45  Dizendo que descabe o envio de acordo assinado pelo MPF em sua atividade fim para o TCU para
análise prévia de legalidade.
15:09:30 Paulo  isso eu concordo em escrever, mas tenha certeza que não é o que a CGU quer... ou se ela se
satisfizer com isso, é pq vai dar a entender ao TCU que nós vamos assinar em conjunto
15:09:46 Athayde  é isso
15:10:49  Concordamos enfim com alguma coisa. Como vai ser usado e os limites disso, conversamos depois.
Sugiro que vocês contrabandeados da Câmara, conversem com o Moscogliato a respeito.
15:20:52 Paulo  Carlitos, é óbvio que a mensagem da CGU presume que nós vamos assinar em conjunto. Segue
uma minuta de email à CGU utilizando-se da tática "john armless", em que colocamos a nossa posição sem dizer se vamos ou
não vamos assinar em conjunto
15:21:11  Sr. Secretário-Executivo, Cumprimentando-o, e em atenção às tratativas mantidas entre esse
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle com as empresas do grupo Borghi/Lowe, para assinatura de termo de
leniência complementar ao acordo anteriormente firmado pela empresa com o Ministério Público Federal, vimos esclarecer que
os acordos de leniência firmados pelo MPF não se submetem a controle, prévio ou a posteriori, pelo Tribunal de Contas da
União, vez que os órgãos legitimados para o controle das questões referentes à aplicação da legislação criminal, de improbidade
administrativa e anticorrupção são o Poder Judiciário e, no âmbito do MPF, a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. Ademais,
ressalta-se que o acordo firmado pelo MPF com a empresa Borghi Lowe já foi homologado tanto pela 5ª Câmara de
Coordenação e Revisão, quanto pelo Juízo Federal da 13ª Vara da Seção Judiciária do Paraná. Atenciosamente, Paulo Roberto
Galvão Procurador da República Carlos Fernando dos Santos Lima Procurador Regional da República Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador da República Athayde Ribeiro Costa Procurador da República
15:22:13  Retire o parágrafo do Ademais e manda ver.
15:26:05 Paulo  foi
16:50:02 Deltan  hahaha, onde um fala outro não escuta... não!! (kkk) O email dirá que o acordo do MPF não se
submete ao TCU rs
16:50:26  isso
16:52:11  boua
16:58:50 Paulo  In caso, a CGU está falando que como os acordos com a participação da do MPF envolveriam,
também, a Lei 8.429/92, os entendimentos cabíveis, em termos de controle do TCU, não se fariam presente, sendo necessária
a autorização do MPF para o exercício do controle e acesso do TCU à documentação... Temos interpretação distinta. A CGU só
faz acordo com base na Lei 12.846/2013, cujos atos administrativos são sujeitos a jurisdição de controle federal. Qual é o
entendimento de vcs?
16:58:50  Estou despachando um processo sobre isso hoje, com pedido de cautelar... Vai dar zebra...
16:59:14 Athayde  TCU começou a ameaçar. vejam a msg do RAFAEL JARDIM no guropo
16:59:22  isso, pg
17:00:49 Paulo  óbvel que não ia passar desapercebido né... e olha que isso é só a resposta de ontem da camargo
quanto às vistas
17:05:53  Caro Rafael, nesse caso do ofício, da Camargo, o que ocorre é que a empresa apresentou no
processo judicial da leniência alguns fatos novos identificados nas investigações internas, e que não foram ainda sequer objeto
de homologação judicial. Não temos óbice a encaminhar as informações ao TCU, como já fazemos até diretamente, mas apenas
nesse caso específico precisamos manter o sigilo dessas informações até eventual operação ou denúncia. Sobre esse ponto,
creio que já conversamos e estamos de acordo que o TCU não precisa ter acesso a determinadas informações sensíveis pré-
operações, não é? Porém, creio que essas informações não estejam no processo da CGU, e então não teremos óbice a dar vista.
17:05:58  será minha resposta, continuando a dar migué
17:06:41  Creio que não devemos passar esse tipo de informação para o TCU.
17:07:06 Athayde  mas o silencio eloquente tb nao seria bom . pq eles vao despachar ferrando os colaboradores la
17:07:17  acho que ta boa a resposta
17:07:42 Deltan  Caros, falei quase 2h com o Igor aqui. Falei da minha preocupação com o clima interno da PF etc.,
evitei me meter em assuntos internos e estimulei a ele buscar unir a equipe e estimular coesão conosco. Ele me confidenciou
que por vezes alguns DPFs querem realmente emplacar acordo lá sem MP (acho que no caso da Monica Moura era a ideia inicial
deles), mas ele tem dito que essas disputas devem ser resolvidas fora da LJ. Acho importante continuarmos nos abstendo de
comentar, na medida do possível, inclusive em redes sociais, sobre pontos em que há discordância de visão com a PF (assim
como seria recomendável que eles fizessem o mesmo). Comentei tb minha preocupação em não saírem críticas externas aos
acordos da PGR, pela PF, e ele concorda. Como algumas demandas nossas têm passado no vácuo, combinamos de centralizar
nele nossos pedidos. Se quiserem mandem direto, ou quando preferirem posso mandar e manter um controle de demandas
pendentes (ou Paulo pode fazer isso, o que faz mto bem kkk). Pedi para me passar a divisão de trabalho deles, e devo receber
hoje ou amanhã.
17:08:10 Paulo  sim, se as informações na CGU forem apenas as que já não tem sigilo judicial, não vejo como não
dar vistas
17:10:14 Deltan  Ah, próxima fase, QG, prov. será dia 2
17:10:46  Precisamos sentar e unificar nossos pontos de vista. Se for o caso trazer a Câmara para a
discussão. ALém disso, os acordos em questão são sensíveis e interessam ao gabinete do PGR, o que é mais um motivo para
serem tratados com cuidado.
17:13:32  Gostaria de que os especialistas me respondessem: 1. Qual é o fundamento legal que o TCU usa
para entender que os acordos de leniência da lei Anticorrupção são suscetíveis a controle prévio deles? 2. Os acordos do CADE
não estão sujeitos ao mesmo controle? 3. Qual seria a medida judicial que o TCU poderia tomar caso a CGU não submetesse o
acordo, por nós termos assinado em conjunto, ao TCU?
17:14:47  Penso ainda que a solução é nos alinharmos a CGU.
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17:15:00 Deltan  achei boa t
17:15:01  Vamos conversar sobre isso amanhã.
17:15:01 Paulo  bandeou total p o governo haha
17:15:02 Deltan  tb
17:15:31 Paulo  te explico, não concordo necessariamente, mas pessoalmente né
17:16:02 Athayde  1- a IN que eles próprio editaram; 2 - eles só fazem isso com os da CGU. A argumetnação pode
ser que stricto sensu so os acordos da CGU tratam de patrimonio pubçico. 3- sei la. Isso tem um monte.
17:16:04  Cada momento com sua estratégia.
17:16:23 Deltan  CF estava estressado...agora que descansou, ficou bonzinho
17:16:35  A menos que a CGU venha a insistir em acordões novamente.
17:16:42 Athayde  ah, nao sou especialista
17:16:46 Paulo  kkk aí voltamos a apoiar o TCU
17:16:57  pois essa IN nos foi muito válida em determinado momento
17:17:00  Cada momento com sua estratégia.
17:17:04 Athayde  de fato eles vao fazer.
17:17:16  Mas tecnicamente acho que a CGU tem razão.
17:17:27 Athayde  já deixaram no ar aquele dia que iriam fazer o acordo da engevix tb
17:17:30  Não é possível na prática passar esses acordos para o TCU.
17:17:33 Paulo  vcs deram graças a deus qdo o Julio Marcelo fez esse pedido... e ainda desceram o pau no Adams
qdo ele tentou interferir na redação da IN no TCU
17:17:34  Não vai funcionar.
17:18:59  Por isso estou insistindo em tomarmos uma posição técnica, com apoio da Câmara.
17:19:37  Mas com certeza a participação do TCU foi só o bode na sala naquele momento que era preciso
deter o Adans.
17:20:17  A vida é assim. Ou você é coerente com as meninas que você engana fingindo que é bom
moço...rs...?
17:23:33  Deltan. Vou escrever para a Época Negócios. Texto de 6000 caracteres. Vou falar sobre as dez
medidas. Algum ponto que devo enfatizar para o público da revista (homens e mulheres de negócios, empreendedores, etc...)?
17:24:02  Acho melhor voltar a trabalhar que ficar aqui em casa tratando disso pela Internet.
17:24:10 Paulo  kkk
17:24:27  venha Carlitos. Vc é mais perigoso em casa ruminando sozinho
17:26:19  sempre concordo que temos que uniformizar, mas para isso algumas pessoas têm que esperar a
conversa ao invés de acordar e querer fazer o que dá na cabeça!
17:27:24  Houve demanda específica da CGU e também isso é resultante de conversas que tivemos com eles
e com a AGU e com a Câmara há duas semanas.
17:28:43 Athayde  vs dois podem fazer as pazes, por favor. ❤ ❤ ❤ 
17:29:11  Sou sempre paz e amor.
17:29:17 Jerusa  🙈❤ 🙈 mais amor, por favor!
17:29:17 Paulo  vamos no rodízio hj todos juntinhos
17:30:58 Deltan  Enfatizaria que indicadores internacionais mostram que qto menos corrupção, melhor é a economia
e melhor é a competitividade das empresas no cenário global. Desafia eles também: empresários que querem um ambiente
sadio de negócios precisam agir, nesta janela de oportunidade, para pedir a parlamentares federais, diretamente ou por meio de
lideranças do seu mercado, a aprovação das 10 medidas
17:31:28 Paulo  ação do Lula na PRDF com o Ivan! fudeu! se duvidar vai pedir p não receber
17:31:45 Jerusa  ferrou!
17:31:51  Onde posso conseguir esses indicadores?
17:31:52 Athayde  ele nao e doido..
17:32:05  Não endenti. Ação do que?
17:32:20 Deltan  CF, Orlando, Diogo e Robito, que estsão na piscina: batel grill 20h
17:32:27 Paulo  embaraço à investigação, Cerveró, Delcídio, Lula aditado
17:33:06 Deltan  Aqui: http://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/relatorio-corrupcao-custos-
economicos-e-propostas-de-combate/
17:33:14  Quero ver ele fazer isso.
17:33:23 Deltan  tem que ser maxo
17:33:39  maXo
17:34:11  Amanhã é reunião sobre o 9. Vamos ver as estratégias.
17:38:15 Paulo  ele é imprevisível... não duvide que peça prisão
17:38:28  depende do ânimo do dia
17:38:48 Jerusa  vai falar que a denuncia é inepta
17:39:14  O pior é um arquivamento. Mas aí ele vai ter que enfrentar o mérito do episódio do Delcídio.
17:39:47 Deltan  Caros, reunião na JF: 1) emails petrobras da trench: fazer novo procedimento, com petição
dizendo que foram identificadas irregularidades na Petrobras, Transpetro e BR (checar com Trench se há outras), que há uma
investigação interna feita pela Trench, que eles estão analisando documentos que indiquem crimes (pegar com Trench relatório
do trabalho), e que estão identificando evidências de crime. Pedir então autorização judicial para ter acesso aos resultados da
investigação - Responsável: Tatá 2) colaboradores mentirosos ou "esquecidos" - falei como é nos EUA, que pelo acordo tem que
falar TUDO, e que se não falar no contexto dos crimes financeiros praticados de um homicídio feito há 5 anos e se descobrir o
MP pode pedir para não aplicar o benefício, e que o juiz não tem discicionariedade para usar a seção 5K e aplicar ou diminuir a
pena sem o pedido do MP. Ele disse para pedirmos que não seja dado o benefício em AL e que podemos adiantar isso em
petição e eventualmente pedir cautelar que seja cabível, e postura dele é de deferência. Podemos invocar ausência de
colaboração em outras situações, perda de credibilidade, enfraquecimento do sistema, incentivo à mentira etc. Disse que não
quer decidir quebra em separado - ponto interessante - pq haveria recurso nos autos da quebra e depois esse recurso poderia
interferir com ações a serem julgadas ou já julgadas (fora gerar um processo a mais com recurso). Ou seja, temos que começar
a sentar a lenha conforme entendamos cabível. 3. Desistência das testemunhas pela Ode - informamos situação e que
poderíamos protocolar peça. Posição dele era a prevista, está desistido por conta e risco da defesa.
17:40:13  Prestem atenção todos no ponto 2 acima, importante. O resto podem ignorar
17:40:49  Ivan é petista, PG? Vi algo na internet mas era blog cinza rs
17:41:39 Jerusa  �
17:41:50 Paulo  não abertamente, que nem eugêncio e outros, mas já adotou várias posturas pró-PT, como o
arquivamento penal das pedaladas
17:42:32  ELe arquivou o material referente às pedaladas da Dilma. E e defesa da Dilma queria chamá-lo
como testemunha no impeachment.
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17:42:39 Paulo  é do grupo das investigações do araguaia (mas andrey tb era) e a esposa dele era comissionada da
sedh
17:43:20 Jerusa  ele é de esquerda, digamos assim
17:43:41 Paulo  ele vive criticando a LJ, competência, conexão
17:43:49  Ele estava querendo o controle das investigações da PEtros ou do BNDS, não era?
17:44:06 Paulo  e fez uma oitiva do Lula bem esquisita, escondida, num acampamento no araguaia
17:44:11 Jerusa  exato! foi meu colega de faculdade .... conheço de outros carnavais!
17:44:37 Athayde  uhhummmmmm outros carnavais da facu....
17:44:52 Paulo  hmmmmmmmmmmmmmmmm
17:47:35 Jerusa  😒
18:14:50 Deltan  Caros, Gilmar Mendes estará aqui para uma palestra na sexta na FIEP. Como é lá e temos contato
lá, creio que conseguimos falar com ele em separado, inclusive nos apresentar, sobre o caso etc. Estarei fora de Curitiba.
Alguém toparia fazer isso? Se topar, eu agilizo isso.
18:15:54  Caros, dia 25/7, 14h, o deputado Onyx, presidente da comissão especial das 10medidas, estará
aqui na FT.
18:16:03  Cada convite....rs...quando é para conversar com advogata da CGU ele sempre está à disposição.
18:16:28  Vade retro, Satanás.
18:17:23  Rodrigo maia trouxe o relator, Onyx Lorenzoni, e ambos se comprometeram com a votação até
9/12, dia internacional contra acorrupção.
18:17:45  Mensagem do Robalinho sobre audiência com Rodrigo Maia e a tramitação da 10 medidas.
18:18:01 Jerusa  posso participar da conversa com Onyx, já que é do RS
18:18:24  Já terei retornado de férias no dia 25.
18:20:53 Deltan  kkkk
18:21:34  hummmm... carnavais mesmo? ❤ ❤ ❤  Então Je fala com ele!!
18:21:54 Jerusa  sai fora, Deltan! esse cara é um mala!
18:21:56  hahaha
18:22:30 Deltan  👍👍👍👍
18:22:33 Athayde  Resposta do TCU após sg do PG
18:22:33  Eis a questão. Concordo contigo. O que coloco é a manifestação deles dando a entender q
informações do acordo com eles poderiam estar alheias ao conhecimento do TCU.
18:24:53  Não entendo bem a colocação. O que é alheio ao TCU? É a existência de tratativas de acordo? São
as cláusulas do acordo? São os termos e provas juntados no acordo? O que é conhecimento do TCU? Isso envolve uma decisão
de mérito a respeito do acordo?
18:27:44 Deltan  Acho que CF e Paulo tinham que ir falar com Gilmar
18:27:47  preciso da confirmação
18:28:26  Estou de férias.
18:28:56  E não creio que haja qualquer utilidade nisso.
18:30:04 Isabel Grobba  http://veja.abril.com.br/brasil/nelma-kodama-a-tornozeleira-eletronica-me-da-alergia/
18:30:29  Vejam que escárnio!
18:33:56 Athayde  Com todo o respeito meninas: que fdp. Olha o luxo do ap.
18:34:13 Isabel Grobba  mais de 400 m2
18:35:12  Vou andar para o Moro.
18:38:12 Diogo  Concordo
18:38:27  Eh mesma coisa Q falar com tofoli
18:39:38 Jerusa  diogo, manda fotos do Tahiti!
18:39:56  absurdo essa Nelma ter ficado com o apartamento
18:40:13 Isabel Grobba  Não ficou ainda!
18:47:00 Paulo  gilmar to fora
18:47:17  Outro assunto: como tínhamos combinado no nosso último encontro, vcs teriam agenda para
conversar c o Ministro Vital, no dia 28, quinta-feira, aqui em Brasília? O assunto é Pasadena, avaliando, entre outros assuntos, a
consequências administrativas dos delatores nos processos do TCU, o que seria a primeira decisão sobre a matéria.
18:47:58  Nem vai ficar. Especialmente depois dessa matéria.
18:49:25 Jerusa  ufa!
18:50:44 Diogo  
18:51:20  Para ver isso eu viajo até o Barigui...rs...
18:51:35 Laura Tessler  Diogo tá criando capivara???
18:51:41 Isabel Grobba  Hehehe
19:06:49 Jerusa  337430.pdf
19:06:50 Paulo  Vamos sair da pf agora e direto p o batel grill
19:07:07 Jerusa  Lewandowski se superou nessa decisao sobre os audios
19:43:31 Paulo  Chegamos
19:44:40 Athayde  Seu amigo RAFAEL JARDIM ta com ciumes pg
20:30:11 Roberson MPF  Pessoal, cheguei agora em casa. To cansadão. Prometo ir no próximo jantar com eles
20:33:42  Gostaria de ter uma reunião específica sobre os acordos em andamento. O Vladimir me reclamou
da reportagem da Bella Megale sobre a desistência do recurso. Voltando de férias quero estar por dentro dos desdobramentos.
20:34:01 Jerusa  Cake 🍰
21:55:59  Gentem, nao me levem a mal, mas nao tragam mais convidados nesse lugar. Ambiente péssimo,
atendimento deplorável e comida bem mais ou menos! #prontofalei #jerusasincera
22:48:46 Paulo  Talouco
22:49:00  Tava mto boa a comida!!!
23:05:59 Diogo  Jerusa, nosso paladar Eh muito sofisticado pra eles 🙊🙊
23:18:48 Athayde  To de prova q a Jerusa nao foi bem atendida.. Ela pedia a carne de um jeito e os caras nao davam
a mínima. Atenderam bem so o centrao da mesa..
23:23:51 Jerusa  🙈�
23:48:34 Deltan  desistência de que recurso?
23:49:20  kkkk isso é ciúmes de gaúcha que conheceu o que é uma boa churrascaria

20 JUL 16
06:46:00 Paulo  
07:01:28 Laura Tessler  😂😂😂
08:13:02  http://avaranda.blogspot.com.br/2016/07/moro-candidato-juizao-paulo-sotero.html?m=1
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09:28:32 Laura Tessler  http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,odebrecht-reestrutura-divida-de-r-7-
bilhoes,10000063911
11:04:39 Deltan  Caros, não sei se alguém estava tratando da questão do MEINL junto a Orlando (acho que Diogo
não estava... talvez Laura? Paulo?), mas se estiver e quiser acompanhar ou assumir (melhor até rs) questões referentes a
Antigua e Barbuda, fale comigo. Victor me trouxe algumas questões da cooperação com Antigua e Barbuda e fui resolvendo
mas agora estão maiores, estamos fazendo contatos e relatos que precisamos enviar com máxima urgência etc. Se alguém
estiver envolvido particularmente na questão do bloqueio, por favor fale comigo...
11:26:15 Paulo  pessoal, quem pode participar de uma conversa ao telefone com o ivan marx? com calminha, p
tirar umas dúvidas dele
11:26:54 Jerusa  robinho! 🙊
11:27:16 Paulo  ele vai ratificar a denúncia, mas já me mandou umas msgs esquisitas, tipo às 2h20 da manhã
perguntando se já tinha lido a denúncia e se não tínhamos nada a mais p ajudar
11:27:21  e agora disse o seguinte:
11:27:29  Quero saber se nos laudos da pra comprovar que as idas do Delcidio ao instituto lula em abril de
2015 foram anormais.
11:27:29  E também se as ligações do Lula Pro Bumlai em maio de 2016 foram anormais. Em caso positivo
isso reforçaria muito o argumento
11:27:41  Pode ser 15h30, antes da reunião do caso 9?
11:29:06 Jerusa  anormal é ele!
11:30:07 Roberson MPF  Kkkkk Só pode ser piada
11:30:31  Sugiro que seja depois, PG
11:31:01  Assim podemos conversar antes como interagiremos como ele
11:31:12  Vai que fica uma conversa entre anormais
11:34:07 Athayde  Tenho que sair da proc as 17:20 hs.
11:35:57 Paulo  alguém aqui está acompanhando investigação da CAMARA & VASCONCELOS?
11:39:25 Andrey B Mendonça Paulo, a camara vasconcelos ta envolida com pgtos pros lira em bsb (ja teve denuncia pelo pgr)
e no caso do aviao do eduardo campos q caiu. Houve deflagracao de operacao , q acho q rodrigo telles ta cuidando, em que
houve a morte do dono da empresa. Nao sei de outras frentes envolvendo a empresa
11:39:35  Morte ou suicidio, sei la
11:40:11 Paulo  valeu Andrey. mas lembra se tem algo aqui?
11:40:35  eu achei aqui em anexos da galvao, e tem coisa antiga do prc e youssef, mas acho que ninguém
está acompanhando?
11:40:37 Andrey B Mendonça Nao lembro de nada ai.
11:40:51  Esses pgtos do lira envolveram prc e ay
11:41:03  O ay pagou o lira por meio da camara
11:41:23  Talvez ela estwja envolvida na transposicao do sao francisco
11:41:45  Ela pagava pra empresas de fachada. Mas posso estar errado
11:41:55 Paulo  tem os anexos antigos, achei no sisdelatio... mas só coisa q subiu e não desceu
11:42:05  valeu!
11:42:27 Andrey B Mendonça Blz! Teles pode te dar uma lux
11:42:29  Luz
12:14:02 Paulo  acordo João Carlos de Mello Lyra, Aldo Guedes e cia, vou deixar então comigo e Athayde. Não sei
se vai sobrar alguma coisa p Cwb
12:23:27  pessoal que se faz de morto no grupo do TCU: min vital do rego sugere dia 28, próxima quinta,
para uma visita. eu poderia ir se alguém assumir minha audiência da AG aqui
12:23:50  embora o min seja investigado, enquanto ele estiver lá acho que temos que ir. Quem mais vai?
Laura e CF? Ou Laura e Deltan?
12:40:21  Como está a pauta da ODE? Haverá reunião na próxima semana?
13:39:39 Laura Tessler  dia 28 posso ir
14:02:06 Welter Prr  http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2016/07/20/depois-do-recesso-camara-discutira-
fim-do-foro-privilegiado-para-politicos/
14:55:04 Paulo  veja.abril.com.br/brasil/a-caminho-da-delacao-duque-e-transferido-para-carceragem-da-pf/
14:55:09  por que a transf? alguém pediu?
14:56:15 Welter Prr  PF?
14:56:26 Jerusa  fomos contra e moro deferiu. Disse q ele tem direto de conversar com os advogados para pleitear
acordo com o MPF.
14:56:53 Paulo  muito estranho... muito estranho mesmo
14:57:09 Jerusa  DESPACHO/DECISÃO Peticiona a Defesa de Renato de Souza Duque informando que o acusado
está em tratativas para a formalização de acordo de colaboração premiada e requerendo que, por isso, seja ele transferido para
a carceragem da Superintendência da Polícia Federal, nesta capital, eis que, segundo a Defesa, o espaço físico do Complexo
Médico-Penal não seria adequado para as conversas que serão entabuladas entre os advogados e seu cliente. Ouvida, a Polícia
Federal informou que, apesar do limitado espaço físico da carceragem, não se opõe ao pedido, eis que é praxe a permanência
de acusados colaboradores naquele recinto. Por sua vez, o MPF informou não haver tratativas de acordo em curso relativamente
ao acusado Renato de Souza Duque. Decido. Apesar da manifestação do MPF, aparenta ao Juízo que o interesse da atual Defesa
é ouvir o acusado e dele colher informações para apresentar uma proposta de acordo ao MPF. Evidentemente, a celebração ou
não de qualquer acordo fica sujeita à discrição do MPF. Não obstante, reputo razoável a pretensão de deslocamento temporário
do preso para a carceragem da Polícia Federal, o que facilitará o contato com seus atuais defensores. Assim, defiro o requerido
para autorizar a transferência, por 45 dias ou até nova deliberação do Juízo, de Renato de Souza Duque do Complexo Médico
Penal para a carceragem da Polícia Federal. Intime-se Defesa e MPF e a autoridade policial para as providências necessárias
para a transferência do preso. Curitiba, 19 de julho de 2016.
15:00:05  😐
15:03:19 Laura Tessler  http://www.oantagonista.com/posts/ate-9-de-dezembro
15:26:23 Jerusa  
15:26:29 Deltan  Caros, SEC (com DOJ e outras agências) farão um congresso nos EUA (Washington) e querem
saber se alguém de nós iria (curiosamente, convidam e não pagam rs). Dariam espaço para falar sobre o que quiséssemos.
Parece interessante, mas se sobrepõe ao período do ENPR. Paulo e eu achamos que é possível que a SCI pague - se algue´m se
dispuser, tentaremso. Alguém se candidata? No silêncio, sugeriremos outra pessoa de fora ou recusaremos.
16:03:00 Diogo  Quem está com o Cézar de Souza Tavares?
16:03:18 Laura Tessler  eu
16:03:24  no caso de Pasadena
16:03:39 Diogo  Ele está com uns 5 milhões bloqueados sem denúncia. Foi julgado hj o incidente de restituição.
Indeferido, mas não sei até quando. O prazo pra oferecimento da denúncia já foi pra lá de estourado.
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16:03:56  (Msg do Mauricio)
16:04:04 Laura Tessler  blz...vou ver isso
16:04:34 Diogo  Soh copiei e colei a msg do Mauricio Gerum
16:04:50 Laura Tessler  blz
18:12:52 Isabel Grobba  Laura
18:13:23 Welter Prr  Estamos na oitiva
18:13:37  Nao quer trocar comigo
18:13:42  ?
18:14:20 Paulo  SANTA BARBARA - tem alguém olhando? PRC mencionou como uma das empresas avulsas ao
cartel, mas não achei sequer IPL
19:16:38 Deltan  Resultado da reunião sobre o 9: Roberson falará com Júlio para um deles ficar ou exclusivo nas
novas frentes do 9, ou quase exclusivo. Quem deles ficar, até Januário vir, coordenará a distribuição de novas frentes para
Welter, Isabel, Athayde e Jerusa.
19:20:12 Andrey B Mendonça Pessoal, a nelma fez acordo mesmo? Maria luiza (q cuida do caso rocha matos) diz q queria ouvi-
la se tiver acordo
19:20:28  Outra coisa: era o filho do rocha matos q trabalhava com ela?
19:20:51  Ela, digo, nelma
19:21:22 Paulo  Keppel sifu. Caiu feio em outra colaboração
19:21:27  Laura, te add, veja o anexo 1 do Calazans
19:23:25 Deltan  Robito e Welter, amanhã reunião sobre Ode com americanos. Começa 10h. Talvez haja alguns
assuntos gerais tb.
19:26:36 Roberson MPF  👍👍
19:29:53 Welter Prr  Beleza. Na sede?
19:30:28 Jerusa  Não fez ... quer dizer, fez com a PF, mas ....
19:52:26 Isabel Grobba  Sim, trabalhava com ela.
19:55:07 Laura Tessler  Hahahahahaha
19:55:22  👊👊👊👊
19:56:03 Andrey B Mendonça Tks!
21:09:28 Welter Prr  Carlos e Paulo Ainda sobre a nossa discussão da tarde, li agora o acordo da SBM. tem quitação
nele, da AGU, CGU e do MPF
21:12:20  A diferença é que no caso dele os fatos estão delimitados, o que facilita o dimensionamento do
dano

21 JUL 16
09:10:03  Eles estão arriscando. Assim o TCU vai sambar na cabeça deles.
09:58:28 Roberson MPF  A reunião com os americanos agora será na FT ou na Prpr
09:58:29  ?
14:18:35 Athayde  http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/delacao-de-gim-argello-e-homologada.html
15:07:36 Paulo  http://www.mpf.mp.br/df/mpf-df-denuncia-delcidio-do-amral-e-mais-seis-pessoas-por-obstrucao-
a-justica
15:09:15 Jerusa  "o procurador da República Ivan Cláudio Marx faz acréscimos à peça inicial, com o objetivo de
ampliar a descrição dos fatos e as provas que envolvem os acusados" achou que a denuncia do PGR nao era suficiente
15:49:20 Paulo  SANTA BARBARA - tem alguém olhando? PRC mencionou como uma das empresas avulsas ao
cartel, mas não achei sequer IPL
16:01:04 Deltan  http://pgr.clipclipping.com.br/impresso/ler/noticia/6225977/cliente/19
17:19:58 Paulo  CARLITOS: 1. Os considerandos da IN 74/2015, do TCU, resumem de onde o TCU tira seu poder
para fiscalizar acordos de leniência: Considerando o poder regulamentar conferido pelo art. 3º da Lei 8.443/1992, que autoriza
a expedição de atos ou instruções normativas, de cumprimento obrigatório, sobre matéria de suas atribuições e sobre
organização de processos a lhe serem submetidos, obrigando ao seu cumprimento, sob pena de responsabilidade; Considerando
que a jurisdição própria e privativa do Tribunal abrange qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome
desta, assuma obrigações de natureza pecuniária; Considerando que cabe aos sistemas de controle interno dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, na forma do inciso IV do
art. 74 da Constituição Federal; Considerando que, nos termos dos arts. 41, I, “b”, e 42 c/c o art. 38 da Lei n.º 8.443/1992,
para assegurar a eficácia do controle e para instruir o julgamento das contas, compete ao TCU promover o acompanhamento
sobre a gestão e o controle contábil, orçamentário, financeiro e patrimonial praticados pela administração pública e pelos
sistemas de controle interno dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, não podendo nenhum processo, documento ou
informação ser sonegado ao TCU em sua ação de fiscalização, sob qualquer pretexto; Considerando que, por não afastar a
reparação de dano ao erário, nos termos art. 16, § 3o, da Lei n.º 12.846/2013, a celebração de acordos de leniência por órgãos
e entidades da administração pública federal é ato administrativo sujeito à jurisdição do Tribunal de Contas da União quanto a
sua legalidade, legitimidade e economicidade, nos termos do art. 70 da Constituição Federal; Considerando que cabe ao
Tribunal de Contas da União apreciar as contas daqueles que derem causa a prejuízo a perda, extravio ou outra irregularidade
que resulte prejuízo ao erário público, nos termos do art. 71, inciso II, da Constituição Federal; Considerando que o inciso II do
art. 71 da Constituição Federal atribui ao Tribunal de Contas da União a competência para julgar as contas dos administradores
e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público, resolve:
17:20:18  (acho de cara muito difícil, senão impossível, irmos contra esse poder do TCU - vc precisaria mover
deus e o mundo)
17:21:07  (nada impede, claro, que consigamos convencer o TCU a aceitar que ele só deve intervir após a
realização do ato - mas não é por meio de lei que vai conseguir isso, pois o próprio TCU se considera competente para declarar
inconstitucionalidade de lei rsrs)
17:21:37  338874.doc
17:22:13  2. Veja, também, esses dois acórdãos que mostram, por toda a fundamentação, que um dos
objetivos do Julio Marcelo e do TCU foi impedir que a CGU nos atravessasse nos acordos de leniência:
17:22:37  https://contas.tcu.gov.br/juris/Web/Juris/ConsultarTextual2/Jurisprudencia.faces?
grupoPesquisa=JURISPRUDENCIA&textoPesquisa=PROC:316620155
17:23:18  338877.rtf
17:23:24  338878.rtf
17:36:02  3. O CADE em tese se submete também ao TCU. Porém, não há histórico de interferência do TCU.
Antes da LJ, quase todas as leniências do CADE eram carteis privados.
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18:10:57 Deltan  Alguém quer ir passear em fortaleza de graça? Por favor se manifestem hj, se não vou oferecer
para alguém de fora da FT:
18:10:57  Evento Conaci - Conselho Nacional de Controle Interno - para 2000 pessoas 04/08/2016 - quinta-
feira, as 15:15 no Praia Centro Hotel – Av. Monsenhor Tabosa, 740 – Praia de Iracema – CEP 60165-010 – Fortaleza/CE. Tema
proposto para o Painel seria: “OPERAÇÃO LAVA JATO – Êxitos, Dificuldades e Oportunidades para o Controle Interno do País” -
com até 40 min para falar. Obs.: Haverá Outorga da Comenda: “Honra ao Mérito em Controle Interno” as 15h;
18:11:21  Reúne o povo da CGU e congêneres estaduais e municipais
18:21:55 Welter Prr  Considerando que, por não afastar a reparação de dano ao erário, nos termos art. 16, § 3o, da Lei
n.º 12.846/2013, a celebração de acordos de leniência por órgãos e entidades da administração pública federal é ato
administrativo sujeito à jurisdição do Tribunal de Contas da União quanto a sua legalidade, legitimidade e economicidade, nos
termos do art. 70 da Constituição Federal;
18:22:22  não faz sentido
18:22:56  se não há quitação da reparação de dano, o dano sempre pode ser buscado e não é o acordo que
impede
18:42:03 Deltan  Caros segue relação atual de presos. Vou pedir para Douflas ver grupo por grupo se há instrução
encerrado ou algo que mereça atenção. É importante que cada grupo olhe os casos mais sensíveis e com chance de soltura ou
mais importantes pra nós para avaliar possibilidade s
18:42:03  
18:43:28  Gim, genu, bumlai... (O último fora da lista)
18:45:33  Portaria GT
18:45:33  338975.pdf
19:49:43  Alberto Quintaes - Tata e/ou Robinho - creio que é bom colocar no grupo da carioca para manter
PGR a par, não?
19:57:24 Roberson MPF  Tatá tá com essa! Gostei do "Tatá tá" rsrsrs
20:01:57 Athayde  Kkk
20:18:10 Paulo  Orlando, dono do Swadisht envolvido com Youssef... Vcs sabiam disso??
20:19:06 Deltan  Caros, estou autorizando as férias do Jonatas. Se alguém vir algum problema grite, mas rápido kkk
20:19:06  Dr Deltan, conforme orientação, informo minha necessidade de gozar parte das férias entre 25/7 e
10/8. Nesse período não haverá colisão de férias com o Júlio ou com a Michelle, o que, em tese, não prejudicaria de forma
significativa a força de trabalho da equipe.
20:19:06  Havendo necessidade, pelo menos na primera semana, estarei em Curitiba e poderei atender as
demandas que surgirem.
20:19:24 Isabel Grobba  Quando?
20:19:46  Ah!
20:19:52  Vi aqui
20:20:02 Jerusa  Ok
23:23:02 Orlando SP  Não

22 JUL 16
01:40:47 Deltan  Do túnel do tempo, quando Orlandinho não era governista
01:40:51  "Esse pessoal do STJ não entende nada de investigação", disse Martello Jr. à Folha,
01:41:00  Para saber mais: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1109200808.htm
02:12:18  Do túnel do tempo, manifesto que Orlando e eu lançamos:
02:12:19  http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_criminal/decisao-do-stj-anula-
interceptacoes-e-prejudica-o-interesse-publico-no-caso-sundown
02:18:11  esqueçam esse link acima, que filtrou nosso manifesto... vejam na íntegra rs
02:18:15  339175.pdf
02:26:18  Deixamos Diogo no chinelo:
02:26:19  Não é incomum também se repetir, em nosso meio, que muitos dos Ministros dos Tribunais
Superiores, em matéria criminal, não mantêm seus pés na realidade. Com efeito, vários nunca buscaram conhecer as
dificuldades, necessidades e ignoram mesmo aquilo que é impossível na prática da apuração criminal, acabando por conceder
valor demasiado a aspectos formais.
02:28:51  Nós e o povo brasileiro estamos cansados de uma Justiça Criminal que, alegando as mais variadas
filigranas jurídicas – que existem e podem ser encontradas e criadas às centenas -, não produz resultados práticos contra
criminosos ricos e poderosos.
02:37:32  Tudo isso mostra que a alta administração da Justiça Penal no Brasil não é, infelizmente, séria. O
julgamento de ontem foi mais um capítulo desse livro.
02:39:20  Ou seja, as 10 medidas são fruto de muito sofrimento. Cansamos de dar murro em ponta de faca.
LJ é total ponto fora da curva, e olha que não chegamos ainda ao fim... como num filme de terror, por muito tempo ainda
teremos suspense...
06:55:14 Jerusa  😂😂😂
08:33:28 Diogo  🐿🐿🐿🐿👍
08:41:02  Este manifesto foi pra minha dissertação
08:41:03  Achei o máximo
09:38:07 Deltan  Achamos os culpados. Estragamos o menino kkkk
09:50:14  Eu sempre me senti culpado de ter passado esse caso Sundown para meninos inexperientes...
09:53:07 Laura Tessler  hahahahahahah
09:55:53 Welter Prr  Traumatizaste eles, Carlos. Muita responsa
10:13:13  Era muita pressão. Um caso redondinho. Depois ficam culpando o Judiciário...
10:14:40  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/07/1794141-para-advogado-de-lula-moro-tornou-se-
um-juiz-acusador.shtml
10:15:03  Vamos mostrar quem é o acusador.
13:52:48 Athayde  Olha o look do garoto... Em MG nao se usa uma gravata dessas, ne Julio?
13:52:49  
13:57:39 Roberson MPF  Esse é o jeito do Tatá dizer que gostou da gravata. Tira uma foto para ver se encontra uma
comprar depois
13:57:48 Athayde  kkkkkkkkkkkk
13:57:50 Jerusa  hahahaha
14:00:04  Metrosexual mineiro. 339314.png
14:23:42 Roberson MPF  Kkkkkkkkk
14:34:22  Caros, especialmente Deltan. Segue esboço de artigo para Época Negócios. Sujeitoa considerações
sobre linguagem e conveniência, mas não há como torná-lo maior. Tudo que for sugerido a mais terá que indicar algo a ser
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cortado. Se não houver manifestação, erá para a editora na segunda.
14:35:26  339320.docx
14:54:54 Paulo  Caros, verificamos aqui e temos um compromisso muito importante na quinta-feira. Pedimos
desculpas ao Ministro, mas não conseguiremos ir agora.
14:54:54  Não seria interessante ver uma data, mais à frente, para uma reunião mais geral, em que
pudéssemos novamente fazer uma discussão ou apresentação com os demais ministros?
14:54:54  Podemos gazer isso sim. Só para organizar uma estratégia: a fase agora é bem "aguda"; a de,
concretamente (e o Min Vital é o relator desse caso concreto) fazer valer uma consequências menos gravosa dos delatores. O
primeiro caso será a referência. O "alguns alinhamento" da tese c o relator é
14:54:54  Importante...
14:54:54  Vou conversar com o Vital para expor a opinião de vcs. Qual seria uma data viável para vcs? (Seja
individualmente com o relator com com os demais ministros?
14:55:09  pessoal, eu vou ter que dizer ao Rafael Jardim que não estamos confortáveis em falar com o vital
do rego
14:55:13  alguma outra sugestão?
14:56:10 Welter Prr  Não escreve isso. Só diz
14:57:02 Paulo  pensei em falar por telefone, pedindo reserva
14:57:25  e ele poderia nos ajudar inclusive a dar uma desculpa lá dentro. mas o pessoal não sabe se ele é
confiável
14:57:55 Athayde  confiável ele nao me parece ser
15:31:54 Isabel Grobba  Sim, é melhor.
15:34:56  Paulo, outra coisa, não consegui abrir o documento da Petros (áudios) que você mandou por e-
mail. Laura, você conseguiu? Gostaria de ver também os documentos que acompanham o ofício do Douglas.
15:38:42 Paulo  ANTIGUA: situação resolvida, High Court deu a ordem hoje, último dia do prazo, mantendo o
bloqueio dos valores, sem a necessidade de novo documento do Moro.
15:38:55  Tá vendo aí Delta... Foi só colocar meu nome no email que a coisa resolveu kkk
15:39:10 Jerusa  ���
15:39:13 Paulo  Brincando, parabéns aos colegas envolvidos e ao Vitor e Douglas. Eu não fiz nada
15:40:28  Agora, não entendi e não quis discutir se esse bloqueio está ou não está violando os termos do
acordo de confidencialidade com a ODE... Qq reclamação, não é comigo!
15:41:14 Jerusa  Nem comigo
15:42:12 Welter Prr  Qq coisa diga ao Adriano que esse pedido já havia sido solicitado e aguardava análise ...
15:56:48 Laura Tessler  não tentei ainda
16:17:41 Paulo  Caros, estamos fechando leniência com uma empresa pequena que vai trazer um cartel na
Transpetro - ideia é que foge da regra de segurarmos as leniências até concluir ODE
16:18:00  CF, marquei algumas cláusulas para vc olhar, tendo em vista suas maquinações durante as férias
16:18:06  339380.odt
16:18:20  A leniência é tranquila nesse caso.
16:18:26  Vou ver.
16:22:21 Jerusa  
16:22:22  
16:23:03  Pessoal! Ausiencias da semana que vem! Sorry, Paulo, nao deu para fazer o quadro do Julio, pq a
Vara so confirmou agora e eu ja estou no aeroporto!
16:25:34 Paulo  haha tudo bem! Eu faço segunda e quinta as da Andrade
16:29:51 Jerusa  *audiências
16:29:55  ☺ 
16:53:43 Orlando SP  Saiu pq o pedido de cooperação foi redondinho.... Quanto à ODE, antes de requerer eu dei 5 min
para q se manifestassem. Como ninguém se opôs, pedi.
16:54:16 Deltan  Gostei do tic tac do quadro kkkk
17:09:38 Athayde  IMPORTANTE Pessoal, conversei com o TCU. Ponto 1: despacho com o Min. Vital Esclarecemos a
sensibilidade de uma reunião isolada com VITAL pelo fato de o relator ser investigado. Por outro lado, uma reunião com todos
os ministros, segundo Rafael Jardim, não seria produtiva para resolver o problema. Ele se comprometeu a tentar propor uma
reunião com os relatores de outros casos que envolvem nossos colaboradores com julgamento iminente. Então é provável uma
reunião com os Min. Bruno Dantas, Benjamim e Vital. A meu ver, já fica melhor para gente. Será um leading case lá para todos
os temas que envolvem colaboração. Ponto 2: CGUxTCU. . A relação está azedada. O caso da SBM vai dar problema. Ele não
adiantou o que era. Argumentou que se não fosse a participação do MPF no caso SBM, a CGU teria poderes amplos e sem
expectativa de controle. È aquela história antiga que ensejou a edição da IN, que na época foi interessante para nós. . No
acordo da CC, Rafael perguntou se de fato há ou não alguma informação sensível no processo da CGU que o TCU não possa ver.
Em caso negativo, ele pediu para a gente avisar. Do jeito que está, é possível que saia uma ordem de inspeção no processo de
leniência da CC que corre na CGU. Segundo Rafael, não havendo problema em o TCU ter vista, mediante manifestação nossa, o
problema lá seria abrandado.
17:17:12 Deltan  Estou lendo. Excelente começo. Se fosse seu, tava uma m..., seria um escândalo rs, mas na boca
de outro em outro contexto ficou perfeito. Do tipo: se Vc vestiu a carapuça ao ler, problema seu hahaha
17:17:36  Contudo, tiraria a parte do dízimo porque individualiza a crítica
17:18:22  Vai parecer que tá chutando cachorro caído, que Vc derrubou rs
17:20:05  Sugiro trocar a palavra "exangue" rs, ainda que Vc me diga o que significa
17:21:16  "é o ser" por "é de ser" ou "é ser"
17:23:21  "Espólio criminoso" por "espólio" ou outra mudança pq a palavra aparece em seguida
17:24:39  O atual por A atual
17:26:07  exangue: que ficou sem sangue; esvaído em sangue.
17:26:08 Deltan  Terminei de ler. Esta sensacional. Creio que o melhor sobre isso até agora. Tenho só uma sugestão
de alteração, já envio.
17:26:18  Perfeito para a ideia de sanguesugas.
17:28:44 Deltan  Para não desincebtivar quem está dando o sangue, agora pela aprovação das medidas rs, e para
não as enfraquecer antes de serem aprovadas, sugiro trocar o seguinte trecho: "Podemos, portanto, usar de todos os
mecanismos dissuasórios previstos nas “10 Medidas contra a Corrupção”, e, ainda assim, a necessidade de ser eleito, de ter seu
partido no poder levará a novos casos de corrupção." Por este ou algo do género: "Precisamos, portanto, usar de todos os
mecanismos dissuasórios previstos nas “10 Medidas contra a Corrupção”. Contudo, precisamos ir além delas, porque ainda
assim a necessidade de ser eleito, de ter seu partido no poder levará a novos casos de corrupção."
17:32:03 Paulo  sobre o acordo da CC, só está pendente uma resposta do Villardi, sobre se tem alguma informação
ainda sigilosa com a CGU, ou se só tem o que já veio a público
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17:32:09 Deltan  Ou melhor ainda: "Precisamos, portanto, usar de todos os mecanismos dissuasórios previstos nas
“10 Medidas contra a Corrupção”. Contudo, precisamos ir além delas, porque ainda assim a necessidade de ser eleito, de ter seu
partido no poder poderá levar a novos casos de corrupção."
17:38:16  Kkkk 👏👏👏👏👏👏👏👏
17:38:27  Boa Lorde
17:39:21  Hahaha nem comigo. Peguei o bonde andando tb kkkk colocamos a culpa em Orlando que tá de
férias
17:40:46  Vc me deve um almoço. Para dizer o mínimo.
17:47:16  Dia 8 de set vence FT. Como Janot sai lá por set de 2017, pensei em pedirmos prorrogação por 6
meses e depois março por 1 ano. Por outro lado, com o discurso do Moro de enxugar, não sei se renovamos todos em março.
Depende de como for 2017. Vou ver que dia Janot vence mandato para ver se daria para ser 1 ano e renovar antes d swir
17:51:01 Athayde  Acho melhor por 1 ano e dps renova antes dele sair
18:55:33 Deltan  Mandato PGR vai até 17set
18:56:10  Pedimos então por 1 ano, concordam?
18:56:19 Athayde  👍👍👍
18:58:08  Voto por três meses.
18:58:48  Brincadeirinha...
19:15:45 Roberson MPF  Vamos torcer, se der boa nessa linha e comprovarmos o embaraço pode ser que tenhamos o
motivo (recente e novo) para a prisão do homem
19:16:08 Jerusa  ?
19:16:09 Roberson MPF  339578.odt
19:18:06  339579.pdf
19:18:57 Jerusa  �
19:27:43 Welter Prr  Só no Brasil, mesmo. O apontado terrorista islâmico se chama ... Israel.
19:27:47  http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2016/07/vizinhos-dizem-que-pf-apreendeu-uma-
bandeira-negra-na-casa-de-preso-por-suspeita-de-terrorismo-6791652.html
20:38:14 Isabel Grobba  Kkkkkk

23 JUL 16
14:40:24 Diogo  Olhem que orgulho nisso rj, dando exemplo de como a ppp pode ser um sucesso!! 🐿🐿🐿
14:41:05  
15:02:41 Jerusa  😳🙈😔
15:29:46 Isabel Grobba  🙄😤😡
22:27:44  http://m.congressoemfoco.uol.com.br/noticias/advogados-de-lula-dizem-que-defesa-de-moro-
reforca-sua-parcialidade/
22:28:46  A defesa do Lula está forçando uma polêmica com o Moro. Precisamos estar atentos para
servirmos de anteparo.

24 JUL 16
13:36:02 Roberson MPF  Tata, to desenvolvendo um método de crossbaby aqui. Veja coma Nati se interessa
13:36:53  340012.mp4
13:38:03  Delta, veja aí se interessa para o Thomás também
14:05:48 Athayde  Kkkkkkkkjk💪💪💪
14:06:24 Deltan  Hahahaha aceitamos sim. Precisamos gastar a energia dos moleques
14:40:55 Isabel Grobba  Sensacional! 👊💪👏
15:40:31  😂
15:53:08  http://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/mp-teria-pedido-medidas-duras-contra-
lula-ao-denuncia-lo-por-tentar-barrar-lava-jato/
17:24:22  http://www.conversaafiada.com.br/brasil/procurador-questiona-competencia-de-moro
19:23:34 Jerusa  Pqp!
19:50:45 Deltan  Esses caras vão nos afundar
19:53:12  Esse C3 se arroga em cima da inv do Banestado, mas não sei de nada de relevante que ele tenha
feito. Vc sabe, CF? Parece que ele tava no começo, não fez nada de relevante, o caso foi pra CWB e ele morreu de inveja dos
resultados e ficou pra sempre reclamando. É isso mesmo CF?
20:11:54  Ele tinha um ramo menor da investigação de Foz do Iguaçu em cascavel. Uma única casa de
câmbio. O que ele fez foi identificar depositantes da CC5 dessa casa de câmbio e denunciá-los. Fez o caminho oposto ao nosso
na FT CC5, pois fomos atrás de quem organizava o esquema é deixamos os depositantes para a receita.
20:12:38  Sempre foi uma investigação equivocada e de poucos resultados.
20:13:58  O problema tô CC3 é que ele se tornou insignificante e é partidário do Requiao.

25 JUL 16
07:23:43  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/07/1795060-grupo-organiza-plebiscito-informal-para-
separar-o-sul-do-resto-do-brasil.shtml
07:25:13  Se o movimento separatista tentar usar a lava-jato, vamos precisar nos posicionar públicamente
contra.
10:22:17 Deltan  Ou a favor. Podemos começar separando as salas da LJ kkk
10:23:31  Hoje temos reunião 14h com o dep Onyx, relator da comissão especial das 10 medidas, que pediu
reunião... seria bom que participássemos em um bom número. Alguém tem que perguntar se ele quer fazer colaboração rs
10:29:30  Não acho que vão usar a LJ... se usarem, acho que não temos que nos manifestar, salvo se for
algo que nos coloque em posição visivelmente ruim. Qto menos entrarmos em questões diferentes de corrupção, melhor,
porque começamos a perder apoiadores de graça... legalização dos bingos é exemplo disso
10:30:06  Discordo. Nossa obrigação não é única.
10:30:40 Deltan  Parece que o Joaquim Passarinho estará conosco na reunião tb. Ele é presidente da comissão
especial
10:51:56 Welter Prr  Coisa que a gente se arrepende. Lá em 1997 pedi o arquivamento de um IPL contra o Adilson
Cadorin, que era e é o lider desse movimento, por violação da lei de segurança nacional, entendendo que era atípica essa ação.
Esses caras são uns racistas, xenófobos, criticam veladamente nordestinos e os que não são brancos. Acho que temos que ficar
longe deles e repelir qualquer tentativa de identificação.
10:54:54 Diogo  Os Gauchos não desistem nunca 🙊🙊 brincadeirinha
13:29:15 Paulo  
13:29:18  projeto verão Athayde e CF
13:29:28 Athayde  kkk
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13:32:02  Versão PG 340574.png
14:37:42 Paulo  pessoal, esta sexta, nada na agenda, vou p bsb de manhã mas ficarei disponível e trabalhando o
dia inteiro
14:38:40  na sexta seguinte, nada na agenda, tirarei meu "plantão" e vou p bento encher a cara, indisponível
o fds inteiro
15:58:58 Deltan  Caros, vou sair uma semana de férias, de amanhã até a outra segunda. Venho para a reunião na
quarta, 15h.
17:02:30 Paulo  http://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/musica/funkeira-critica-tratamento-dado-a-
criminosos-pegos-pela-operacao-lava-jato-47qfkn3fu3tyr1wv8xc5lm7tb
17:02:46  tadinha, não fez por mal, alguém tem que explicar a ela
17:02:51  acho que é um trabalho p o super castor
17:05:29 Jerusa  não falta mais nada mesmo ...
17:14:33  340678.png
17:36:47 Jerusa  
17:36:55  Promotores é f....
18:33:52 Deltan  kkkkk
19:13:03 Athayde  Alguem que ta ai na padaria, pode trazer uma empada de frango, por favor. A Nathi ta com desejo
19:18:02 Paulo  Ok
19:33:34 Deltan  Paulo é como o CF. Pensa em ir embora e desaparece kkkk
19:34:00  Uma boa noite pra Vcs dois
19:40:43 Roberson MPF  Novas frentes do LILS: 1. BTG e ESTRE - ATHAYDE 2. BTG e SETE - LAURA 3. BTG e SONAGOL -
DIOGO 4. ROBERTO TEIXEIRA - ISABEL 5. FILHOS - ROBERSON/JULIO 6. OBSTRUÇÃO/EMAIL - ROBERSON/JULIO 7.
APARTAMENTO FÁBIO - JERUSA 8. DECORAÇÃO APARTAMENTO - JERUSA 9. IMÓVEL CONTÍGUO LULA E MARISA - ISABEL OBS:.
#JANUARYVOLTAFORONTEM
19:44:54  Para ajudar: 1) Tatá - fiz uns levantamentos na última sexta e encontrei depósitos da Estre em PJ
´s e PF´s "da Lava Jato" nos seguintes montantes
19:45:00  
19:46:01  Acho que vale uma olhada de lupa na Gasbol (operador que paga vários Petrobras), pois paga
diversos funcionários da Petrobras
19:48:07  2) LAURA, TATÁ e DIOGO, também na sexta passada encontrei algumas transações bem
interessantes do BTG
19:48:48  
19:49:10  Os dois filhos do BUMLAI recebem mais de R$ 100 milha em 2012
19:49:50  
19:50:54  MAURÍCIO recebe e paga altas quantias também
19:51:55  
19:53:03  Seguem as planilhas gerais
19:53:15  340892.ods
19:53:15 Deltan  Caros, seria bom se alguém nos representasse no ato público contra o PL do abuso de autoridade.
CF, Vc pode? Entidades de classe de membros do Judiciário e do Ministério Público vão promover ato contra o Projeto de Lei nº
280/2016, na próxima quinta-feira, 28. A proposição, que define os crimes de abuso de autoridade, está tramitando no Senado
Federal e já recebeu nota técnica da ANPR. As Associações farão, ainda, mais dois atos contra o PL 280/2016 e contra os cortes
orçamentários. Em São Paulo (SP), a manifestação está marcada para o dia 2 de agosto, no Fórum Pedro Lessa. Já em Brasília
(DF), está prevista para o dia 8 de agosto, no Senado Federal. O presidente da ANPR, José Robalinho Cavalcanti, conclama os
membros do MPF a participarem. Na nota encaminhada aos senadores, a ANPR pediu a rejeição do PL nº280/2016. As
entidades de classe entendem também que o adiamento da apreciação dos projetos que tratam da recomposição dos subsídios
seria uma retaliação do governo federal, ocasionada pelo êxito de investigações como a Operação Lava Jato. Confira a íntegra
da nota pública divulgada no último dia 15 de julho. Cronograma: 28 de julho: às 15h, Justiça Federal, Av. Anita Garibaldi, 888,
Ahú, Curitiba (PR) 2 de agosto: às 14h, Fórum Pedro Lessa, Av. Paulista, 1682, São Paulo (SP) 8 de agosto: Brasília (DF), no
Senado Federal
19:53:16 Roberson MPF  340894.ods
20:08:32 Deltan  A AJUFE convidou para o ato a PRPR. Seria bom que mais de um colega fosse, aliás. Quanto mais,
melhor. Quem topa?
20:13:27 Athayde  👍👍
20:39:44 Laura Tessler  Eu topo! Acho que deveríamos ir todos...afinal, se for aprovado, nós seremos os primeiros réus,
com certeza
20:40:42 Diogo  Refere se a venda de uma fazenda
20:41:06 Jerusa  Tb topo!
20:41:35  Vamos todos. Só precisamos saber o protocolo.
20:41:43 Diogo  Houve s transferência da fazenda regular salvo engano por 250 milhões
20:41:43  Alguns falam que o valor era subfaturada
20:59:13 Paulo  tenho audiencia lá esse horário, 14h
22:09:17 Isabel Grobba  Contem comigo!
22:30:57 Deltan  Quem fala com o presidente da AJUFE e vê o protocolo? Não me deem trabalho, estarei de férias
kkkk

26 JUL 16
07:51:17 Athayde  http://painel.blogfolha.uol.com.br/2016/07/26/sete-possiveis-delatores-da-odebrecht-ja-
prestaram-depoimento-aos-procuradores-da-lava-jato/
08:33:17  http://m.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/07/1795358-executivos-da-oas-e-
odebrecht-ameacam-rebeliao.shtml?mobile
08:33:37  Chega a ser engraçado... Rsrsrs
10:12:05 Roberson MPF  http://pgr.clipclipping.com.br/impresso/ler/noticia/6229304/cliente/19
10:12:26  Estão soltando o garrote
10:24:41 Laura Tessler  seria interessante vermos esse parecer...muito esquisito!!!
10:32:02 Paulo  é um absurdo isso... o parecer vai dizer que não existe restrição jurídica pq não há decisão judicial
proibindo, mas o risco de crédto para o bndes é evidente
10:44:46 Deltan  O risco é economico. Apenas a base são os processos. Essa análise não deveria divergir de outros
passivos, em outros casos. Uma distinção injustificada é uma manobra ilegal com potencial de gerar imenso prejuízo
econômico. O ideal seria o colega do local do Banco ou de BSB pedir esse parecer e analisar. Se nos metermos disso, poderá
pesar mais uma vez contra nós o discurso de quebrar as empresas. Talvez alguém que trabalhou em BSB pudesse falar com
alguém de lá... Quem que conhecemos que trabalhou lá? Rs
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10:46:59  Melhor lermos o parecer. Não podemos deixar de considerar que o risco de crédito é matéria de
interesse do MPF, uma vez que a desconsideração disso na concessão de benefício pode ensejar crime financeiro.
11:08:21 Deltan  👍👍
11:08:23  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/07/1795380-ex-presidente-do-bndes-pedia-doacao-ao-
pt-diz-empreiteiro-ricardo-pessoa.shtml
11:09:10  Tenho a intuição de que esse cara colaborará. Só precisa de um incentivo. Podíamos começar
ouvindo ele. Quem está com BNDES?
11:11:55 Laura Tessler  em princípio, BNDES está com o nosso super colaborativo colega IVAN MARX, da PR/DF...
11:12:06 Jerusa  😒
11:21:47 Deltan  Em pp, está conosco rsrsrs... Pessoa trouxe ele para nosso caso rsrsrs Se não tiver grupo,
podíamos ver quem poderia intimá-lo para vir depor. Se ele for esperto, já pega um adv pra colaborar kkk Ou sugerimos o adv
do Eike pra dar umas dicas pra ele...
11:26:18 Laura Tessler  kkkkk
11:28:18 Roberson MPF  Kkkkkk
11:42:17 Julio Noronha  Pessoal, segue o artigo que o Caio nos entregou: "When is a campaign contribution a bribe?":
11:45:04  341211.pdf
12:04:10 Diogo  Podemos ouvi lo no caso bumlai
12:04:18  Estou com o ic de dourados
12:08:00 Deltan  Aquele empréstimo concedido que não foi pago pela empresa que quebrou, Diogo? Manda ver...
12:08:01 Laura Tessler  vamos almoçar?
12:09:23 Diogo  Isso
14:02:10 Paulo  pessoal, com quem está o krummenauer mesmo? incrivelmente na minha tabela quase-perfeita
não tem ele
14:04:41 Jerusa  acho que é do Diogo
14:06:01 Paulo  quem for, tem um material novo da AG aqui comigo
14:06:51 Laura Tessler  É do Diogo
14:06:55 Jerusa  😊 pode me passar
14:17:20 Diogo  Isso
14:17:22  Nosso
14:24:08 Laura Tessler  Julio, Robinho e CF, a vídeo da ODE será agora lá na sala do 2º andar da sede. vamos lá?
14:24:42 Julio Noronha  Laurinha, pessoal de BSB confirmou?
14:26:06 Deltan  Pessoal me chamem para o lanche
16:25:04 Jerusa  people, cuidado ao usar o sisdelatio: há termos que estão no sistema mas não baixaram
formalmente do STF!
16:35:32 Welter Prr  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/07/1795538-marisa-leticia-pede-ressarcimento-de-r-
301-mil-por-imovel-em-guaruja.shtml
16:36:10  tem que buscar cópia dessa ação
16:36:54 Jerusa  341389.pdf
17:05:30 Deltan  vamos comer 18h povo
17:11:25  Se, não, como estou de férias, vou aí e fico conversando até verem que não têm como se livrar de
mim kkkk
17:12:20 Isabel Grobba  Vem logo! Só sabemos conversar de trabalho mesmo! hehehe
17:12:37 Jerusa  kkkkkk
17:42:26 Deltan  Boa, minha estratégia será ir aí e ficar falando da vida até se obrigarem a ir pra padoca pra poder
falar de trabalho rs
17:43:09 Laura Tessler  ahhahahahahaha
17:44:11 Jerusa  kkkkkk
17:44:35  pode vir que a sala ta igual a casa da mãe joana
17:55:53 Laura Tessler  Pessoal, quanto às novas frentes do 9, sugiro fazer uma pequena reunião para que os novatos no
caso possam saber exatamente qual é a linha de investigação que vcs haviam pensado e as provas que já apareceram na
investigação de vcs
17:56:15 Isabel Grobba  Apoiada!

17:59:54 Jerusa  
18:11:33 Paulo  Kkk
21:52:10 Deltan  Caros, alguém se opõe a que eu forneça ao Igor tudo que temos de SITEL e SIMBA? Ele pediu uma
lista, para evitar trabalho dobrado, e me parece razoável
22:05:59 Orlando SP  Não, mas faça o mesmo em relação a ele. Parece-me razoável Tb.
22:46:18 Deltan  Pedi tb
23:08:17 Paulo  Pessoal, precisamos responder aos e-mails do Carlos Fontes

27 JUL 16
07:53:41  http://m.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1795752-para-atrair-mais-recursos-governo-discute-
modificar-lei-de-repatriacao.shtml
08:58:10 Athayde  Olha a armacao: Uma dúvida é se alguém que seja alvo de processo por deter recursos no exterior,
mas ainda não condenado em última instância, pode participar do programa.
10:11:00  O Estado de São Paulo | Política Motivação: Espontânea Avaliação: Neutra Ministério Público
Federal | Ministério Público Federal, MPF Equivalência Comercial: Tribunal pode suspender acordo da SBM Autor: Fábio Fabrini
BRASÍLIA Auditores do Tribunal de Contas da União (TCU) pediram que a corte suspenda acordo de leniência de R$ 1 bilhão
fechado pelo governo e o Ministério Público Federal (MPF) com a SBM Offshore, multinacional holandesa acusada de pagar
propina por contratos com a Petrobrás. Numa representação, os técnicos do tribunal argumentam que a negociação foi feita
sem aval prévio do TCU, descumprindo norma da corte. A discussão pode atravancar as tratativas de acordos com outras
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empresas, entre elas as empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato. O ministro Vital do Rêgo, relator de processo que
acompanha o caso SBM no TCU, deu prazo de cinco dias para que o MPF, o Ministério da Transparência e a Advocacia-Geral da
União (AGU) se pronunciem. Depois disso, decidirá se concede a medida cautelar requisitada pelos auditores, suspendendo o
acordo. Conforme a negociação a SBM ressarcirá os cofres públicos em US$ 355 milhões (R$ 1,1 bilhão), dos quais US$ 328
milhões (R$ 1 bilhão) à Petrobrás.
10:14:28  Precisamos articular a resposta com o Rio e a 5ª Câmara.
10:16:29  O Globo | O País Motivação: Espontânea Avaliação: Neutra Justiça Eleitoral, Justiça Nacional | STF,
Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, TSE Equivalência Comercial: Especialistas dizem que caixa 2 poderá levar
a condenação por corrupção Confissão de João Santana sobre verba da campanha de Dilma é comparada ao caso do mensalão
Autor: Não informado A afirmação do marqueteiro João Santana de que recebeu dinheiro no exterior pela campanha da
presidente afastada, Dilma Rousseff, em 2010, poderá não ter impacto direto no âmbito eleitoral, uma vez que o primeiro
mandato da presidente acabou em 2014, mas dará fôlego maior para as investigações criminais já existentes contra envolvidos.
O ex-juiz Marlon Reis, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, e um ministro do Supremo Tribunal Federal, que não
quis se identificar, traçaram paralelo com o mensalão. Nesse caso, os acusados diziam que os recursos ilegais eram fruto de
caixa dois, mas o STF concluiu que se tratava de corrupção, por terem origem em desvio de recursos públicos, repassados fora
do período eleitoral. — O que ele (Santana) declara, que as despesas da campanha foram com verbas que não tramitaram pela
conta, é muito grave. E o fato de os pagamentos serem feitos depois, em vez de justificar, faz agravar a situação, pois mostra
que se omitiu da Justiça durante a campanha. Isso tem total similaridade com o caso do mensalão. Ali se abriu um precedente
que torna possível uma conclusão bastante severa para esse tipo de prática no aspecto criminal — afirmou Reis. — O que tem
de se saber é a origem do dinheiro. Se, de fato, confirma-se que foi de propina, é óbvio que é corrupção. Quem praticou a
corrupção vai ter que ser verificado no processo. Mas tem implicações fiscais, como sonegação, e de corrupção — disse o
ministro do STF. A confissão de Santana não tem impacto nas ações em trâmite no Tribunal Superior Eleitoral, porque elas são
específicas ao ano de 2014. Marlon observa que não houve ações relativas a 2010, que deveriam ter sido protocoladas até 15
dias após a diplomação. Só assim seria possível um processo no âmbito do TSE. O vice-presidente jurídico do PSDB, deputado
Carlos Sampaio, ressalta que Santana reconheceu apenas ter recebido de uma empresa no exterior, mas não falou sobre um
possível pagamento de despesas de campanha no Brasil. — A cassação de registro é só quando se comprova que o dinheiro no
exterior bancou a campanha aqui. Caso se confirme isso no futuro, seria para extinção e perda do registro — disse Sampaio.
12:37:53 Paulo  Opção de almoço a menos de 10 min da proc
12:38:26  
12:46:54 Jerusa  Onde?
12:50:20 Paulo
12:59:02  Tem esse aqui tb
13:05:25  
13:40:44 Deltan  Pessoal só pra reforçar hoje tem reunião com a consultoria do Innovare 15h. Seria bom estarem
mais pessoas, especialmente as mulheres para verem que aqui se combate o bicho feio da corrupção com beleza
13:41:39 Paulo  "só para reforçar" = primeira vez que se está falando no assunto 😂
13:41:58 Laura Tessler  hahahahah...boa, Paulo!!!
13:47:18  Deltan, semana que vem, em princípio, o pessoal do GTLJ estará aqui em Curitiba para fazermos
várias oitivas relacionadas ao acordo da ODE (em especial, a oitiva do MO). será que não seria possível marcarmos a reunião
com a PF na segunda (antes do pessoal da PGR chegar)? Não sei se depois os ânimos não ficarão meio acirrados por causa da
postura da PGR de excluir a PF do acordo
14:29:49 Welter Prr  Paulo Tens informacao sobre decisão do STF que afastou competencia da JF em caso da lava jato?
14:47:32 Paulo  não sei... algum caso em especial?
14:48:38 Welter Prr  Segue mensagem do Gavronski
14:48:42  Estou em sessão e preciso urgente de ajuda: alguém sabe de uma decisão do STF q afirmou, numa
AIA da Lavajato, q se a União não manifestar interesse na ação a competência não será da JF? Preciso do número para acessa-
la, pois o Loraci está querendo adotar esse entendimento p todas as AIAs. Acredito ser possível sustentar q uma tal situação só
se ponha qdo o interesse direto for de soc ec mista, como a Petrobras. O caso em julgamento aqui é AIA do MPF x licitação do
aeromóvel de Canoas, c recursos da União.
14:48:57  Nao lembro dessa decisao
14:50:01 Jerusa  smj, a decisao que teve em AIA da LJ sobre isso é de 1º grau e não do STF
14:52:19 Paulo  não é LJ, falei com a Carla
15:27:55 Welter Prr  Valeu
17:09:14 Isabel Grobba  Pessoal, para organizar a questão do desmembramento do Pedro Correa, acho será necessária a
cooperação de cada um dos grupos daqui dada a extensão dos anexos com assunto diversos. Pedi ao assessor FÁBIO para
tentar indicar cada anexo eventuais PIC ou INQUÉRITO já existentes.
17:09:32  O assessor Fábio mandou a seguinte mensagem
17:10:16  Dra. Isabel, conforme conversamos, quanto aos termos do Pedro Correa, fiz separação por temas,
identificando os grupos responsáveis por cada um deles. A ideia inicial seria que os procuradores de cada grupo lessem os
termos que mencionam assuntos de sua atribuição para ver se realmente tem interesse neles (por exemplo, já passei os termos
com menção ao Lula ao Dr. Roberson). Com base nisso, informaríamos à PGR quais termos nos interessam por cisão ou cópia.
Nos casos em que já identifiquei um procedimento relacionado, anotei na destinação, mas na maioria dos casos não temos um
procedimento específico identificado (lembro que nossa tabela de inquéritos está com descrição genérica de assuntos, não
permitindo uma pesquisa muito precisa). Além disso, há muitos termos que tratam de assuntos que, até onde sei, não estamos
investigando (IRB, Furnas, Mensalão, DNIT, Denatran, Moradias - Ministério das Cidades, Minha Casa/Minha Vida, etc. -, acertos
políticos específicos, etc.), que dependeriam, talvez, de uma análise conjunta dos procuradores para ver se há algum interesse.
Assim, seguem dois arquivos: 1) arquivo “IPL Pedro Correa”: tem um breve resumo de cada termo, a identificação das
autoridades com prerrogativa de foro mencionadas e uma sugestão de possível destinação por grupo de procurador; e 2)
embora acredite que o arquivo anterior seja suficiente e mais claro para a função que mencionei, mando ainda uma arquivo
chamado “destinação Pedro Correa”, em que os termos estão agrupados em tabelas por assuntos abordados (lembrando que há
termos que tocam mais de um assunto). Caso não seja essa a solução mais adequada ou haja a necessidade de qualquer
complementação, por favor, me informe.
17:10:16  342126.odt
17:10:16  342127.ods
17:12:45  Agora, penso que a solução seria cada grupo ver qual o anexo de seu interesse e pedir ao seu
assessor respectivo informar ao Fábio para que ele consolide as informações para levarmos à PGR, que aguarda essa
providência para poder peticionar ao Relator imediatamente após o fim do recesso.
17:48:49 Roberson MPF  Isabel, Laura e Tatá, reparem no que BAIANO mencionou: "QUE em relação ao tema, no final de
2006, não se recordando o mês exatamente, o depoente teve uma conversa com JOSÉ CARLOS BUMLAI, na qual ele veio
conversar com o depoente; QUE foi apresentado a BUMLAI por um amigo, WILSON QUINTELA, pois eles trabalharam juntos na
CONSTRAN; QUE acredita que tenha sido apresentado em 2006 para ele; QUE BUMLAI era sócio ou executivo da CONSTRAN e
QUINTELA era sócio de OLACIR DE MORAIS, que era dono da CONSTRAN"
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17:59:58  "QUE então o depoente marcou uma reunião com tal advogado, a qual foi realizada, pelo que o
depoente se recorda, não tendo contudo certeza, no escritório da empresa ESTRE, no Rio de Janeiro; QUE o depoente era
amigo de WILSON QUINTELA, dono da ESTRE, e por isso eventualmente usava o escritório da empresa para reuniões"
18:14:22 Deltan  Seg estou de férias
18:14:38  Outra sugestão?
18:14:52  Kkkkk
19:14:26 Paulo  Pessoal, Eu, Douglas e Rafael Sasaki iremos comemorar nossos aniversários (fazemos em julho)
nesta quarta-feira (27/07). Gostaríamos muito da presença de todos vocês para festejar conosco! Será no Hop 'n Roll (bar de
cervejas artesanais) que fica na Rua Mateus Leme, 950, Centro Cívico, a partir das 19h30min. http://www.hopnroll.com.br/
Estão todos mais que convidados, já sabem né?! HOP'N ROLL :: 32 CHOPES ARTESANIAS Onepage Multipurpose Bootstrap
HTML Template
19:14:28  quem vai?
19:55:27 Athayde  http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,cunha-faz-churrasco-de-confraternizacao-na-
residencia-oficial-nesta-quarta-feira,10000065324
19:55:54  Quero ver um open house se ele mudar pra CURITIBA
22:07:55 Deltan  Pessoal, apenas para reforçar:
22:07:56 Laura Tessler  Cunha é um cara que deveria fazer open house em Catanduvas 🙈🙈
22:08:02 Deltan  
22:08:25  Amanhã o ato na ajufe, 15h
22:19:24  http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/t/videos/v/medidas-usadas-pela-forca-
tarefa-para-avancar-as-investigacoes-da-lava-jato-geram-criticas/5194123/
22:30:34  Desconsiderem, achei que o viés era crítico, mas olhando acho que não foi.
22:32:28  Laura, confirmei provisoriamente, mas podemos mudar. Que outro dia sugeririam?
22:32:28  Pode ser Deltan. Quinta feira 17:00. Desta vez no MPF, certo!?
22:41:25 Laura Tessler  👍 Julio e Robinho que estão acertando as agendas de oitivas do pessoal da Ode.
22:46:12  Achei neutra a reportagem, Deltan...até um pouco favorável ao mpf...mas me chamou atenção que
aquele advogado (Renato de Morais) é do pelotão de defesa da Ode...veio chutar nossa canela e só informou que era advogado
do Zelada...👀👀
23:19:09 Welter Prr  Também gostei. Apesar o advogado, como disse a Laura

28 JUL 16
07:27:32 Jerusa  Achei boa a reportagem
08:02:14 Isabel Grobba  Deltan, você foi muito bem; bem didático, no ponto!
10:05:00 Welter Prr  Pessoal sugiro que façamos uma reunião hoje à tarde, após o evento na JFederal, para tratar da
denúncia e das demais medidas. Julio, Jerusa e Roberson, esperamos vocês. Deltan, se quiser interromper as férias, melhor
ainda! rsss
10:06:29 Jerusa  Ué!? Welter nao estava de ferias tb? 🤔
10:06:51 Welter Prr  interrompi para ver vocês! deu saudade!
10:07:33 Jerusa  Hahaha Ok!
10:08:05 Laura Tessler  Hahahaha
14:23:17 Paulo  http://www.infomoney.com.br/mercados/politica/noticia/5372634/lula-entra-com-peticao-onu-que-
alega-violacao-dos-direitos
14:25:00  http://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/28/brazils-scandal-hit-former-president-turns-to-un-
for-help-as-he/?WTmcid=tmgoff_soc_spf_fb&WT.mc_id=sf31969815
14:26:15 Laura Tessler  esse Lula é um fanfarrão mesmo!!!
15:03:45 Paulo  depoimento do Otávio hj detona a Dilma na campanha de 2014, já elvis p ela
15:06:01 Deltan  Valeu Welter, hj vou passar. Tirei essas férias para colocar minha palestra no papel, fazendo um
livreto sobre corrupção, lava jato e reformas necessárias. Eu tinha esperanças de que o livro do Vladimir Neto viesse pregando
mudanças, falando das medidas etc, mas foi mto jornalístico e factual, sem juízos de valor. Acredito que o livro é um modo de
atingir um público que não atingi com as palestras e tenho uma semana só para escrever rs...
16:19:41 Laura Tessler  Massa!!!
16:35:43 Deltan  golpistas
16:45:28 Roberson MPF  http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1795854-banco-de-andre-esteves-anuncia-que-
ex-presidente-do-stf-virou-socio.shtml
16:52:09 Paulo  § 5o Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será
admitida a progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos.
16:53:13  fingimos que não vimos isso hein
16:56:24 Welter Prr  vimos, mas não limos
17:16:29 Deltan  vamos pegar o Jobim agora então kkk
18:24:48 Paulo  8 DE JULHO DE 2016 ÀS 18H15 MPF/DF opina sobre obrigações descumpridas por Delcídio do
Amaral Parecer foi enviado à Justiça Federal na quinta-feira (27) O Ministério Público Federal em Brasília (MPF/DF) se
manifestou, nesta quarta-feira (27), no processo em que o Supremo Tribunal Federal determinou à Justiça Federal de primeiro
grau a fiscalização das obrigações que Delcídio do Amaral se comprometeu a cumprir em troca de sua liberdade provisória. No
parecer, o procurador da República Aldo de Campos Costa observou que o ex-senador deixou de atender às exigências de
recolhimento domiciliar e de comparecimento quinzenal na 12ª Vara Federal do Distrito Federal, além de ter mudado de
endereço sem prévia autorização judicial. Segundo ele, esses fatos autorizam, em tese, o restabelecimento da custódia, de
acordo com o artigo 282, §4º, do Código de Processo Penal.
18:32:05 Diogo  cuidado que este aldo eh doente mental
19:43:20 Deltan  Brasília teve sorte em o caso estar conosco kkkkk
20:41:23  O Vladimir vai pedir informações para nós sobre os fatos da petição do Lula na ONU. Pediu para
não nos manifestarmos a respeito. Eu disse que nossa única manifestação até agora foi de rir das bobagens escritas.
22:22:01 Deltan  Caros, por acaso alguém pegou um livro publicado pela FGV, que tem um artigo do Higino, que fala
que a probabilidade de punição da corrupçáo é de 3%?
22:22:10  Não estou achando
22:24:38  (e Diogo, sim, estou pensando em Vc rsrsrs)
22:24:56  Meu plano B é Robinho
22:37:35 Diogo  Larguei esta vida
22:50:07 Isabel Grobba  
22:53:07 Deltan  Ah bonitão
22:53:29  CF, manda seu texto... sugiro enviar pra imprensa... vou postar no face

29 JUL 16
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08:01:21  http://m.oglobo.globo.com/brasil/a-lista-da-odebrecht-executivos-vao-delatar-mais-de-cem-
politicos-1-19807443
08:01:42  Eu acho que isso saiu do MPF.
09:06:47 Welter Prr  Ou da Ode
09:25:24  Não me parece da Ode. As informações são muito semelhantes a nossa linguagem e modo de
pensar.
09:26:36 Jerusa  E essa reuniao com a oas? Vai ter mesmo?
09:26:58  Que reunião?
09:27:48 Jerusa  
09:27:52  Ta na materia
09:29:02  Desconheço. Não está na agenda.
09:30:35 Welter Prr  Mas a noticia da reuniao de hoje
09:31:23 Jerusa  Em bsb?
09:51:40 Welter Prr  Isso
10:10:37 Jerusa  �
11:05:00 Welter Prr  Carlos Teu colega Osorio mandou o restante do material da Meire ao Pgr.
11:09:22  E confirmou que nao tem procedimento
11:29:33  Eles vão fazer alguma coisa?
11:30:19 Welter Prr  Temos que conversar e ver o próximo passo.
11:30:50  Está com o Wilton.
11:31:38  Vou tentar dar uma olhada no material. Mas ele adiantou que é só impresso da internet.
11:33:13  Precisamos deixar claro que é preciso tomar frente. Ontem, o Daniel, que faz o controle externo na
PRPR me disse que recebeu também o material. Isso para ir contra a PF. Tudo isso é uma estratégia de intimidação com apoio
de um Procurador. É inadmissível.
11:35:16 Welter Prr  Recebeu do Osório? Ele não pode disparar este material conforme a vontade dele.
11:36:00  Não sei dizer como chegou. Mas é sabido que ele mandou para diversos órgãos. Talvez pudesse ser
requerido dele essa informação, com cópia de todos os ofícios.
11:36:46 Welter Prr  Vou sugerir ao Wilton que indague do Osório que esclareça para quem mandou, encaminhando as
cópias dos ofícios e esclarecendo o fundamento desta remessa.
11:38:20  Wilton Falando com os colegas, parece que Osório mandou o material para outros órgãos. Talvez
seja interessante indagar do Osório para quem mais ele remeteu essas informações e ainda qual o fundamento destas
providências. O que tu acha? Abc Welter
14:23:39 Paulo  alguém da reunião da ODE vai ficar por Bsb?
16:58:09 Welter Prr  Vou para casa. Semana que vem, ferias. Vou zerar meu gabinete na PRR
17:19:17 Julio Noronha  PG, eu volto para CWB hj
17:20:19 Laura Tessler  Todos voltamos hj
17:39:33 Jerusa  
17:40:58  Audiencias da proxima semana: 01/08 14h e 15h - Diogo 03/08 10h, 14h e 16h -Athayde 05/08
9:30 e 14h - Diogo
17:43:35  Sorry: 05/08 9:30 Diogo 05/08 14h Athayde
19:06:00 Paulo  Pessoal, história esquisitissima em off
19:06:55  Delegado da zelotes teria sido chamado ontem pelo russo em Cwb p saber o q tem sobre o filho do
9
19:07:07  Teria viajado só p isso
19:07:58 Athayde  Russo do filho do 9 hj. Mas disse que veio do Marcio
19:08:03 Paulo  Meu primeiro palpite é q seja coisa dos dpfs de Cwb
19:08:57  Isso q imaginei. Como estão por fora da nossa investigação, podem estar querendo capitalizar com
outra coisa
19:13:30 Deltan  panificadora? estou indo aí deixar o computador e convidar quem topar...
19:14:05 Julio Noronha  Muito esquisito... Marcio perguntou nesta semana se tínhamos as quebras do Luleco (investigado
na Zelotes) e das empresas dele
19:15:00 Deltan  Olhando pelo lado bom, precisamos de novas frentes, nossas ou de outros
19:15:58 Julio Noronha  Verdade tb
19:16:00 Deltan  343915.docx
19:17:55  Caros, olhando aqui entrevistas antigas, para aproveitar coisas, percebi que a maior parte das
críticas já respondemoos "n" vezes... Para consubstanciar tudo de um modo acessível à população, e ter um histórico do caso
conforme evoluiu, estou pedindo para a ASCOM pegar todas as entrevistas e artigos de todos, em ordem cronológica, pedir
autorização para os jornais, e publicaremos, inclusive online, pelo MPF, como um histórico da LJ
19:18:34  É mais uma linha para a estratégia de comunicação... vendo os textos passados, acho que ficará
super bacana
19:19:06  O material que o moro nos contou é ótimo. Se for verdade, é a pá de cal no 9 e o Márcio merece
uma medalha.
19:23:34  Falei que vamos tocar por aqui. Mesmo que depois nos tirem, pois não é Petrobras
19:24:27 Deltan  Estou curioso agora!!
19:24:48 Jerusa  Athayde quer roubar o caso 😏
19:26:00 Paulo  Mas tem conexão? Pessoal da zelotes tá com medo de a gente roubar
19:41:44  Assunto para segunda. Não é CARF
20:15:35 Welter Prr  Se sair das quebras de Curitiba, é conexo com a LJ
20:20:44 Roberson MPF  Se o avião usou combustível da Petrobras é nosso!
20:23:12  Né Tata?
21:03:39  Creio que a zelotes tem sua razão de reclamar, mas..
21:09:00 Deltan  Eu, Deltan, não concordoooo. A competência é límpida e claraaa
21:14:59 Athayde  Isso, Robito. Combustível da BR Dist é nosso e já tem grupo prevento...😜😜
21:16:23 Deltan  nossa, é claro rs
21:22:49  Bom. Creio que a PF merece uma visita na segunda.
21:23:16 Jerusa  😖
21:23:32 Athayde  Temos uma reunião marcada c o Pace. Eu e PG
21:25:00  Irei junto para falar com o Márcio.
21:25:24 Athayde  Será na FT
21:25:42  E o PG deve explicar com detalhes como se deu essa informação dele.
21:25:50 Jerusa  Gente, esse filho do 8 era meu investigado! 😂😂😂
21:26:17  Então vocês ficam e eu vou. Jerusa vai comigo.

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
02

:4
3

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/343915.docx


30/01/2021 Telegram Backup for

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/chat_72924018_p3.html 87/93

22:00:14  http://politica.estadao.com.br/blogs/fernando-schuler/lula-acredita-que-a-politica-pode-vencer-a-
justica/
22:19:04 Isabel Grobba  Vocês querem me matar de curiosidade! 🤔😱

30 JUL 16
12:01:23 Deltan  Caso Lula
12:01:24  Os colegas de direitos humanos, de plantão, podem responder melhor. Vou dar o pitaco. Acho que
o pedido dele foi direcionado ao Comitê de Direitos Humanos, por suposta violação ao Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos. Em 2009, o Brasil ratificou o Protocolo que permite petições individuais ao Comitê. O comitê vai analisar a
admissibilidade da petição, o que requer que a demanda não esteja sendo discutida em outro mecanismo internacional. Depois,
o Estado tem alguns meses para responder. Comitê delibera no mérito; como não é uma corte não profere sentença, mas uma
forma de recomendação, dizendo ou não para cessar a pratica violadora. E cobra depois a efetividade da recomendação ao
Estado violador. Creio que não tem possibilidade de recurso para a Corte, que trabalha no contencioso com disputas submetidas
pelos próprios Estados. Exemplo bom e recente é o da Guiné Equatorial submetendo à CIJ demanda contra a França pelo
mandado de captura internacional expedido contra o vice presidente, por lavagem de dinheiro da apropriação de recursos
públicos. Na demanda, alegam violação à imunidade de jurisdição por parte da França.
12:12:42 Laura Tessler  Curioso é o Lula, tão íntimo e apoiador de sistemas bolivarianos alegar que violamos direitos
humanos por conduzi-lo coercitivamente e tratá-lo como todo e qualquer cidadão
12:12:47 Diogo  Creio que se Exige exaurimento das instâncias internas de discussão ou prova de que elas são
sérias
12:23:26 Laura Tessler  http://m.oantagonista.com/posts/o-fim-da-odebrecht
12:26:44  http://m.oantagonista.com/posts/lewandowski-da-liminar-a-advogado-que-grampeou-moro
16:26:08  http://veja.abril.com.br/politica/assessor-do-planalto-que-vazava-dados-privilegiados-pede-
demissao/
19:31:08 Jerusa  Deltan, tomei a liberdade de ler o esboço do livro que vc enviou ontem. Impressionante como vc,
participando dos fatos, consegue ter uma visão externa e crítica. A leitura é fácil e bem fluída (em pouco tempo, já estou na
metade, enquanto descanso o corpinho para a meia maratona de amanhã). Aproveitando a deixa, é uma honra imensa
trabalhar com todos vcs (mesmo sendo catadora de papel - ou limpadora de latrina).
20:22:21 Deltan  Hahahaha mandei totalmente sem querer
20:22:25  Nem tinha visto
20:22:38  Agora To morrendo de vergonha
20:25:46 Jerusa  😂😂😂😂
20:25:57  Agora ja li!
20:26:07 Deltan  Até esquentei aqui, fiquei vermelho sozinho kkkk
20:26:13  Ia mandar pra Vcs lerem mesmo,mas mais pra frente
20:26:20  Tá tudo em esboço mesmo rs
20:26:35  Já que tá vendo, agora rs, pode dar sugestões
20:26:51  Tem coisa que tenho medo de estar até meio ridículo ou cafona rs
20:27:01 Jerusa  Huahuahua
20:27:04  Pode deixar
20:27:15  Ja anotei algumas coisas
20:27:22 Deltan  Só peço para não salvarem em rede, apesar de eu ficar vazando o texto pros meus grupos de
telegram kkkk
20:30:56  Tava em dúvida até em ser em primeira pessoa a narrativa... foi o único jeito que achei de fazer
algo com roteiro de história no estilo clássico, que conectasse os capítulos como em uma história... por enquanto vou curitir
minha vergonha aqui rsrsrs
20:39:12  Como vai se chamar?
20:49:30 Deltan  algo como lava jato e corrupção, o que Vc tem a ver com isso
20:49:38  ou para além da lava jato, reformas necessárias
20:49:48  não tenho título ainda... nem capa... aceito ideias
20:50:06  to olhando o caso propinoduto aqui... inacreditável
20:50:22  já era absurdo até 2014 (lembram do meu artigo na FSP?).... ficou pior
23:01:19  http://luizflaviogomes.com/stf-uma-criatura-feita-para-impunidade-das-elites-que-mandam-no-
pais-impoe-se-ruptura-com-tradicao-ministro-por-sorteio/

31 JUL 16
09:27:04  Estou começando a gostar do LFG.
09:27:07  http://m.oglobo.globo.com/brasil/panama-se-recusa-enviar-dados-da-odebrecht-19819253
10:06:45 Athayde  Temos escutas na sala....
10:06:46  
10:06:46  
10:06:46  
10:08:21 Roberson MPF  Que M.!!!
10:09:23  Tvz agora seja o caso de pedir uma escuta para o descobridor
10:10:01 Athayde  Pode ser
10:16:46  Tao foda esses vazamentos. Prejudica demais. Nesse caso, noticias q envolvem advs diferente,
empresas diferentes. desesperador!!!!
13:19:01  Não entendi. Três vazamentos, de três empreiteiras diferentes? Qual é o denominador comum?
Foram todas na mesma sala? Ou foram os mesmos procuradores?
13:20:15 Laura Tessler  Athayde leaks 🙈🙈🙈
13:24:15  Lauro Jardim. Colunista com excelente contato com o gabinete.
15:00:15 Athayde  Da pgr nao foi
15:00:38  Estamos suspeitando do juiz do rj.
15:02:15  Os colegas da ft la nao tem interesse nenhum nisso. So prejudica
16:45:35 Diogo  Sensacional este artigo. Nos faz compreender sociologicamente o judiciário

1 AUG 16
06:32:27  http://m.oantagonista.com/posts/fique-atento-deltan
06:34:32  É direito dos deputados alterarem projetos. É preciso cuidado com qualquer manifestação. Melhor
batalhar no conteúdo e ceder em alguns casos.
11:21:35 Welter Prr  http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/08/1797560-justica-manda-soltar-
monica-moura-mulher-de-marqueteiro-de-dilma.shtml
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11:22:38  Acho que o Moro fez a conta de que ela faz acordo e aí não vai ter pena privativa de liberdade a
cumprir
11:23:05 Athayde  Ele avisou na sexta que iria soltar.
11:26:58 Isabel Grobba  Manteve o marido?
14:25:27 Paulo  Castor, tá confirmada sua festa amanhã?
15:13:54  Senhor Superintendente. Com a finalidade de instruir procedimento sigiloso e reservado a cargo
desta Procuradoria Geral da República, solicito dessa Superintendência a disponibilização de sala nessa SR, com capacidade
para 10 a 12 pessoas, para reunião do MPF com Marcelo Odebrecht e seus advogados no dia 03 de agosto de 2016, a partir das
10:00. Solicito também que essa sala esteja aparelhada com computador e impressora, bem como que o preso Marcelo
Odebrecht seja escoltado da carceragem para esta reunião no referido horário.
16:03:19 Diogo  Jerusa ta por dentro
16:08:27 Jerusa  eu?
16:09:31 Paulo  Jerusa, confirmada a festinha amanhã? Nota pronta? rsrs
16:09:50 Jerusa  pqp
16:09:53  nao faço ideia
16:09:53 Paulo  me passam a decisão ou o eproc?
16:10:51 Jerusa  345326.pdf
16:19:49  vou providenciar a nota
16:19:57  mas vc vai amanhã na coletiva, né Diogo?
21:00:30 Deltan  diogo mais uma pro seu rol
21:00:31  http://reporteralagoas.com.br/novo/stf-salva-teo-vilela-e-anula-provas-da-operacao-navalha/
21:00:37  navalha anulada em março
21:00:46  interpceptações feitas após indicios de pessoa com foro
21:04:47 Diogo  Isto Eh historinha Q contam pra melar
21:19:46 Deltan  345566.odt
21:19:54  Caros, segue release. Comentários em 3, 2, 1...
21:34:15  Je, fiz alterações... segue de novo
21:34:18  345580.odt
21:34:49 Jerusa  Haha
21:38:02 Laura Tessler  Pode nos mandar em pdf?
21:45:08 Deltan  Carlos, posso ir amanhã à PF pela manhã. Que tal 10.30h? Tenho que ir em seguida ao aeroporto e
volto tarde. Quarta posso pela manhã e fim de tarde.
21:45:22  (quarta só não posso até umas 16h)
21:46:31 Jerusa  Amanha tem a coletiva as 10h. Carlos tb ira
22:49:36 Diogo  345640.odt
22:49:47  olha dei uma adequada no primeiro § 1º
23:25:57 Jerusa  Ok
23:29:50 Diogo  345689.odt
23:29:54  agreguei uma fala
23:35:07  345697.odt
23:35:11  dei mais uma revisada
23:35:14  agora vai

2 AUG 16
00:17:34 Deltan  ótimo Diogo! Uni dois parágrafos apenas e arrumei um typo...segue
00:17:38  345704.odt
07:07:40  Jerusa. Você vai na PF?
07:15:47 Diogo  Boa
07:47:50 Jerusa  Vou, Carlos
08:35:35  Ótimo.
09:28:18 Isabel Grobba  Parabéns, pessoal!
09:34:41 Jerusa  People Quais sao as 2 empresas com maiores valores de contratos na petrobras?
09:36:05 Paulo  Primeiro Odebrecht
09:36:57 Jerusa  Segundo?
09:41:27 Paulo  segundo seria techint, e depois qg, mas agora estou em dúvida se esta informação está correta ou
se diz respeito apenas a 2014
09:42:05  tirei daquele laudo da PF sobre cartel
09:42:29 Jerusa  Ok
09:45:41 Paulo  
09:45:55  
09:47:05  laudo nº 2311/2015, é tudo
09:47:24 Jerusa  Valeu Paulo!
09:47:38  Carlos ja ta na pf?
09:53:41 Paulo  Je, pergunta do boechat: a qg não já tinha sido alvo
09:53:54  E realmente houve temporárias na 7a fase
09:54:05  Só p vc se preparar!
10:02:20 Jerusa  �
11:58:03  http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,assessor-de-teori-assina-manifesto-a-favor-de-
lula,10000066335
12:06:51 Laura Tessler  Ti chegando. Me esperem pra almoçar
12:07:45 Paulo  Laura, os suíços já transferiram as contas de Pasadena?
12:08:01 Laura Tessler  Ainda não
12:10:00  Seria muito bom que mandassem o quanto antes
12:23:49  Pessoal. Estou pensando na feijoada de minha mãe na quinta-feira, dia 18. Não marquem nada
para esse dia.
12:24:42 Jerusa  😋😋
12:27:59 Paulo  pessoal, na minha função de tapador de buracos (não sei se é melhor que limpador de latrinas
rsrs...), segue msg q vou mandar p o Stefan sobre transferências de processos e novas prioridades - quem quiser se opor ou
propor diferente tem até depois do almoço:
12:28:36  Stefan, I'm trying to put all the info together here - Orlando who was helping on this is still on
leave. We'll check on each case and if not sent yet, we'll get the acceptance letters ready as soon as possible. It seems like
there is also something stuck in our central authority. Our order of priorities on the abovementioned cases would be: 1.
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Pasadena (HIGH PRIORITY) 2. Ana / Othon (HIGH PRIORITY) 3. Carioca 4. Ferraz 5. Newton and Andre Luiz 6. Paulo Aquino 7.
Fernando Barros Regarding new priorities, and looking into our notes from the meeting in December, let me pass them on to
you into two groups: 1. HIGH PRIORITIES: 1.a. LUZ's accounts (apart from Ana / Othon's case) 1. b. Carlos Roberto Martins
Barbosa 1.c. Trafigura 2. OTHER PRIORITIES 2.a. Bitume's (Glauco) 2.b. Roberto Gonçalves 2.c. Sérgio Machado (though since
he is now cooperating he will have given fast track authorizations)
12:29:49 Athayde  ISABEL E PG, estamos indo pro SALE PEPER
12:38:00 Orlando SP  Pessoal (IMPORTANTE), O corregedor-geral do TRF/4 estará às 14:30 na sede, no gabinete da
procuradora-chefe. Ele antecipou a reunião, motivo pelo qual não veio convite para nós. Paula me ligou e pediu para convidar
todos, ressaltando a importância da presença de alguém da FT. Acho importante alguém ir, dar a cara, mostrar q somos
normais. Só não deixem CF ir... Repito: é hj às 14:30. Bjs
12:40:46  Ops.: Só não deixem o CF ir com aquela camisa rosa q ele acha q ainda está na moda. Alguém,
por favor, explica para ele q a modo não dura 5 anos
12:55:18 Roberson MPF  PG, no nosso grupo o Roberto Gonçalves e bem prioritário. Estamos coma denúncia dele quase
pronta, mas se chegar o caso dele na Sw podemos pedir mais do que a condenação... Rsrs
13:05:50 Deltan  Evento mais importante marcado na nossa agenda pros próximos meses. 9 vem depois rs
13:06:55 Roberson MPF  🔝🔝🔝🔝
13:29:36 Paulo  blz
13:32:39 Deltan  5 não, 30
13:34:16  Tínhamos uma audiência separada com o corregedor amanhã tarde que ele pediu, mas então deve
estar cancelada. Importante alguém mesmo ir
13:34:33  Boa PG
13:36:06 Jerusa  alguem tem que ir: Athayde? Robinho? Julio? diogo? PG?
13:36:06 Welter Prr  Fechar a agenda nesse dia!!! Levo i vinho
15:20:33 Deltan  Caros artistas pensam em vir a CWB dar apoio para a LJ e contra a lei de abuso. Perguntaram se
poderia ser um almoço junto ou visita à FT. Alguma preferência ?
15:20:58  Na segunda dia 08/08 estarão em Curitiba para dar apoio a JF e MPF, principalmente as 10
medidas e contra Lei Renan de abuso de Autoridade artistas entre eles estarão Cantor FAGNER, atrizes Suzana Viera, Malu
Mader, Luana Piovani, Atores Vitor Fasano, Marcos Palmeira. Eles almoçaram com Sérgio Moro e farão um ato na JF e depois
visitarão ao MPF na pessoa do Procurador Deltan.
15:21:08  Lucinha Lins, Jorge Pontual estao pra confirmar Malu Mader, Maria Fernanda Candido. Ainda temos
nomes pendentes
15:40:36 Laura Tessler  Legal, Deltan! Ótima iniciativa deles! Vai dar excelente repercussão positiva!!!
15:49:55 Diogo  Posso convidar a Paola oliveira?
15:50:03  💑💑
17:38:46 Paulo  http://www2.valor.com.br/politica/4655423/lava-jato-forca-tarefa-pode-colaborar-com-
investigacao-sobre-rio-2016
17:38:46  Os colegas do Mprj que fizeram o pedido acima pediram um contato para falar com vcs . Há
alguém que poderia conversar com eles ??
17:38:51  quem tá com essa manifestação?
17:40:50 Laura Tessler  Talvez seja eu. Já me manifestei favoravelmente, mas o Moro tinha indeferido
17:41:14  Agora vou manifestar de novo...favoravelmente de novo
17:41:41 Paulo  tá, o pessoal do MPRJ quer alguém para importunar... vou pedir p ligarem p vc!!
17:42:08 Laura Tessler  Não!!!!!
17:42:18  Fala que já vamos peticionar
17:42:25 Paulo  kkk
17:43:16 Jerusa  Leram isso? http://mobile.valor.com.br/politica/4655423/lava-jato-forca-tarefa-pode-colaborar-
com-investigacao-sobre-rio-2016 Caros guerreiros de Curitiba, como já havia comentado com o Paulo Galvão ano passado,
temos o GT Olimpíadas aqui na PRRJ, entrosado com a FT daqui, e temos muito interesse em informações sobre as obras das
Olimpíadas. A PRRJ já conseguiu o bloqueio dos recursos de Deodoro e também já temos investigação sobre o Parque Olímpico
da Barra (a partir de informações da CPI da Câmara dos Vereadores). Se não têm recursos federais diretos, todas essas obras
têm financiamento federal.
17:43:41  viram essa mensagem?
17:43:50 Paulo  hmm nem tinha visto Je
17:44:05 Jerusa  😁
17:44:10 Paulo  Laura poderia então compartilhar já tb para as investigações do MPF o mesmo material, daí deixa
eles se matarem por lá
17:44:32  se bem que acho que é tudo federal, por conta da autoridade olímpica
17:45:36  http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2016/08/assessor-de-teori-que-assinou-
peticao-de-apoio-lula-pede-demissao.html
17:54:16 Laura Tessler  Posso manifestar pelo compartilhamento e eles procurarem o que interessa? Esse povo também
fica achando que sabemos de tudo a fundo
17:55:09  Não dá pra eu ficar selecionando o que é de cada um...vou fazer um kit compartilhamento e
mandar pra todos
17:58:47 Paulo  sim seguro!
17:59:00  mas faz isso, de pedir para ser compartilhado com esse grupo do MPF-RJ Olimpiádas tb?
18:05:47 Laura Tessler  Eles pediram compartilhamento?
18:07:51 Paulo  não pediram oficialmente
18:08:00  veja msg acima que a jerusa mandou
18:08:15 Laura Tessler  Vou ver
18:09:20  Só pra esclarecer: Moro despachou ontem...o pessoal pode ser menos histérico, né?
18:11:24 Paulo  kkk... esse pessoal do MPRJ já tinha perguntado para vários colegas avulsos se tinha coisa da tal
linha 4 do metrô aqui
18:14:34 Athayde  Mandaria no momento pro mpf. Senao vao atrapalhar eles la. Igual aconteceu c a gente no caso
mpsp
18:14:43 Laura Tessler  Se perdessem mais tempo investigando do que especulando, teriam melhores resultados😂😂😂
18:19:58 Paulo  pessoal, me veio à mente aqui... a solução para o caso Carioca - filhotes não foi homologada pela
CCR e não sei se seria...
18:20:45 Athayde  houve um problema na homologacao PG. homologaram sem anexos e, por isso, ficamos vendidos
18:21:37 Paulo  mas não é isso... refiro-me aos fatos novos trazidos após a homologação. A CCR não vai entender
que tudo o que for trazido está albergado, ou vai?
18:21:45  eu não vou levantar essa bola, claro...
18:22:13 Athayde  isso. vamos resolver internamente como fizemros no RJ..
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18:22:16  e pronto
18:22:26 Paulo  mas sou eu que tenho que ligar p os colegas p dizer que eles não recebem nada do dinheiro rsrs...
daí um desses colegas fala na CCR
18:22:49 Athayde  é so dizer que o grosso do dinheiro foi para a colaboracao, homologada no stf
18:34:51 Welter Prr  http://expresso.sapo.pt/dossies/diario/2016-08-02-Grande-entrevista-a-Lula-Fiz-o-mesmo-que-os-
presidentes-de-Franca-Inglaterra-e-Portugal
19:27:23 Deltan  Vou marcar almoço e uma rápida visita à FT
19:31:11 Jerusa  Thiago Lacerda virá?
21:48:48 Diogo  Não
21:49:22  Mas parece que Stenio Garcia está solteiro e confirmou presença 🙊🙊🙊 brincs
21:50:04 Jerusa  😂😂😂
23:03:49 Isabel Grobba  Se pudesse escolher ...
23:09:09  Não pode ser dia 17?

3 AUG 16
00:12:01  
00:12:21  Momento olímpico
00:21:29 Deltan  sensacional
01:27:17 Athayde  Deltan, excelente a entrevista no Jo... Parabens...
01:28:00 Deltan  Valeu Tatá. Robito, Jerusa e Júlio me salvaram de cometer alguns atos de suicídio social no Jô, com
bons conselhos prévios kkk
01:28:26 Athayde  👏👏👏
01:31:19 Isabel Grobba  Sensacional!!
01:33:46  Você me representa!
01:34:06 Laura Tessler  Parabéns, Deltan! A entrevista foi excelente!
01:34:17 Roberson MPF  Foi a Top das Top!!!
01:34:58 Deltan  Valeu queridos, é bom ter amigos ❤ ❤ ❤ ❤ 
01:35:47 Isabel Grobba  É bom ter você!
01:46:31 Deltan  😘😘😘
01:46:33  http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/criada-por-getulio-vargas-petrobras-alvo-de-cpis-
desde-os-anos-jk-jango-16763221
01:47:54  http://oglobo.globo.com/brasil/teori-critica-argumentos-de-moro-para-prender-ex-deputados-
19838833
08:09:50 Diogo  Po nem sabia Q vc ia
10:08:49 Deltan  Avisei em conta gotas pq avisar me deixa nervoso rs. Tenho um temor reverencial em relação ao
gordo
10:16:35 Laura Tessler  Hahahahahaha
10:31:40 Athayde  Tb não fiquei sabendo Diogo. Talvez pq esteja gordinho🙈🙈🙈rsrs
10:35:14 Welter Prr  Parabens Deltan Eu não assisti, mas a repercussao esta muito boa!!
10:52:40 Jerusa  acabei de assitir e ficou realmente muito bom! parabéns Deltan!
10:52:50 Diogo  Soh avisou para a nata
10:53:17 Jerusa  so para quem vai na padoca ....
10:53:19  hehehe
10:54:11 Deltan  o estilo dessa ida lá foi fruto da anterior... na anterior, não consegui prender a atenção da
audiência... teve carne do hamburguer, faltou pão... nessa tentei equilibrar com mais pão, sem perder um tanto de carne
11:45:26  A repercussão foi boa. Não assisti. Só que essa história de sanduíche é meio esquisita...
12:24:19 Laura Tessler  Almoço
12:24:27  ?
12:24:35  Estamos saindo daqui
12:24:36 Julio Noronha  Descendo Laurinha
12:24:37  Where are you going?
12:24:38 Julio Noronha  Esperem
12:27:34 Jerusa  onde vao?
12:27:51  Jerusa translation...
12:29:31 Roberson MPF  Kkkk
12:29:42  Estamos aqui na frente da Prpr
12:29:52 Athayde  Descendo
12:30:22  Wait a minute. We're arriving.
12:30:47 Roberson MPF  Deixa com us
12:35:55 Julio Noronha  Estamos pegando mesa no arrumadinho
12:48:02 Paulo  Opa to indo c a Isabel agora
12:48:16  Pede um file p mim pls
12:49:59  Isabel vai na feijuca
15:29:07  Pessoal. Vou tentar confirmar uma feijoada para o almoço do dia 18. Creio que todos estaremos
aqui.
15:32:56 Paulo  boa
15:35:02 Jerusa  �
15:41:47 Paulo  Pessoal, jantar de hoje: !ª opção Lagundri. Tailandês, dos melhores do Brasil. Preço caro-normal.
2ª opção: Barolo. Pratos p dividir.
15:42:13  3ª opção: Durski. Caro p c...
15:43:29 Jerusa  1 ou 2
16:10:34 Deltan  Caros, recebi notícia abaixo. Estou passando para Arthur e Jonatas
16:10:36  Marcello Henrique Amynthas da Costa Barros - Sócio administrador da empresa Mega Wind Brasil
Engenharia e Participacoes LTDA - 23.720.896/0001-89 - Recebedor das propinas para campanhas Marco Polo Cavalcante
Purisol - fiscal das obras e operador do esquema Angelo Henrique Modesto Barros - Sócio da Empreiteira Top Engenharia
17:55:21 Paulo  Pessoal, o Douglas vai manter atualizado, na planilha de acordos, os eprocs derivados do
desmembramento de termos. Para isso os assessores estão orientados a informar a ele os números dos desmembramentos
19:22:00  Pessoal. Jornalistas já estão sondando a PF sobre a veracidade da oitiva do MO. Eles orientaram
para que a entrada seja pela garagem.
19:25:16 Paulo  caros, a Petro gostaria de conversar amanhã às 14h sobre os seguintes assuntos:
19:25:25  Os assuntos sao: class action, valores depositados na CEF, Pasadena, Samsung, P58 e P62
(arbitragens) e Ds 5 Ensco.
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19:25:48  quem puder participar, ótimo
19:41:58 Jerusa  vai rolar o jantar?
19:42:19 Laura Tessler  vamos!!!
20:07:31 Paulo  Castor Barolo
20:31:53 Diogo  Ok
20:39:48  Eu vou com a namo
20:43:41  Se chegar antes, pede aquele raviolini de tomate seco por favor
20:47:29 Paulo  Já estamos aqui! Terceiro vinho já p vc pagar
20:52:21 Deltan  Caros, não teremos reunião amanhã cedo em razão da Ode
20:52:43  Pessoal da Ode: conseguem horário para reunião sexta pela manhã? Ou tarde?
20:54:05 Julio Noronha  Delta, sexta marcamos oitivas manha e tarde tb
21:00:34 Jerusa  Sexta nao estarei
21:57:06 Deltan  347245.mp4
21:57:15  Silas Malafaia contra PL de abuso de autoridade... Nunca o encontrei, mas ele me mandou e pediu
para repassar a Vcs
23:30:58  Tatá, qto ao seu médico amanhã... Orlando pediu pra Vc mandar um abraço pro Dr. Polegar, o
proctologista que Vcs amam
23:36:52 Athayde  Isso é coisa de vcs paranaenses

4 AUG 16
08:07:17  Pessoal. A entrevista de hoje é muito importante. Muita coisa pode ser superá-los nesse acordo,
mas uma versão sem a assuncão de culpa pelo MO é obstáculo intransponível.
08:29:34 Athayde  http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2016/08/justica-do-rio-condena-ex-
presidente-da-eletronuclear-43-anos-de-prisao.html
08:53:31 Andrey B Mendonça Cuidado com esse Silas, Deltan. Há notícias de que ele seria proximo ao EC.
10:27:37 Deltan  Eu sei. Não só isso.... Ele é meio um radical. Tem muita neblina ali...
10:30:12 Andrey B Mendonça tem mesmo
15:10:47 Paulo  pessoal, há um eproc em que a Petro solicita informações sobre valores devolvidos pelos
colaboradores - com quem está?
15:19:01 Jerusa  januario 😐
15:26:46  http://www.conjur.com.br/2016-ago-03/agu-processar-envolvidos-lava-jato-desembargador
15:27:21  Agravo de Instrumento 5032106-19.2016.4.04.0000/PR
15:45:37 Paulo  Comunicação / Fórmula 1: ofício anterior da Petro omitiu o nome de 79 pessoas, algumas
relevantes. Talvez abram apuração para verificar por que esses nomes foram omitidos. Talvez seja bom perguntarmos o porquê
16:16:36 Deltan  https://www.youtube.com/watch?v=sQb5fGZeb70&feature=share
16:19:39  Ótimo!!!
16:29:03  Caros, sei que eu estava em férias, mas estou sentindo falta de reunião. Serão que naõ
conseguiríamos fazer hoje de noite, excepcionalmente? Temos que tratar de vários assuntos, inclusive acordos, como da Monica
e acompanhar o da Ode.
16:30:41  Vejam o comentário do Jô, do dia seguinte, sobre a entrevista. Jô foi mto criticado pela entrevista
com a Dilma. Acho que quer ser elegante com o convidado (no caso, eu) e se redimir também. O efeito foi bem positivo...
16:32:39 Jerusa  por mim, ok, se for até as 21h ....
17:39:22 Laura Tessler  pode ser. o pessoal que está na PF chega que horas aqui?
17:41:02 Roberson MPF  Parece que eles cancelaram Laura
17:41:15 Laura Tessler  não...reunião nossa!
17:41:23  o pessoal da PF são vcs, rs
17:41:54  reunião da FT
18:06:52 Deltan  reunião com Igor amanhã 11.30 sobre o assunto de hoje (Daniel)
18:07:09  Vcs conseguem Robito e Julio reunião hj?
18:07:16  Que horas conseguiriam chegar?
18:14:05 Julio Noronha  Estamos voltando, mas temos duas oitivas marcadas aí agora
18:19:42 Deltan  330 volts voceis kkkk
18:19:54  👏👏👏👏👏
18:39:13 Athayde  Me esperem
18:40:06  No caminho
18:51:33 Jerusa  menino ou menina?
19:15:39 Deltan  opa, quero saber!!
19:16:29 Isabel Grobba  👶⁉ 
19:20:58 Deltan  https://www.youtube.com/watch?v=zuuNgqxjsSU&feature=share
19:21:03  Agora sim
19:21:34 Jerusa  Laura Estamos indo
19:35:36 Laura Tessler  👍👍. Desisti. Indo pra casa
20:37:33 Deltan  biblio corrupção
20:37:33 
http://www.law.harvard.edu/faculty/mstephenson/2016PDFs/Stephenson%20Corruption%20Bibliography%20July%202016.pdf
20:42:58  http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/08/delegados-da-lava-jato-tambem-
aderem-ao-pokemon-go.html
20:43:48  Agora sabemos porque estão de mal humor. Não conseguiram capturar o Pikachu.
20:44:29 Jerusa  😂😂😂
20:44:48  Mau humor.
20:54:34 Laura Tessler  https://www.youtube.com/watch?v=6-RerthVB54&feature=share
21:41:56 Isabel Grobba  😹😹😹😹😹
22:04:39 Welter Prr  http://m.oantagonista.com/posts/caiu-o-petista-da-gravata-amarela

5 AUG 16
06:40:52  Uma pena a queda do Higino. Pelo menos era uma pessoa inteligente e que sabia o que estava
falando.
06:45:58  http://m.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1799111-crise-com-lava-jato-corroi-patrimonio-dos-
donos-do-grupo-odebrecht.shtml
08:42:10 Diogo  
08:42:11  Nossa procurador federal
09:33:08 Deltan  Foi a foto que eu queria que não saísse em nenhum lugar pq é um cara de direita.... É gazeta?
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09:33:51 Diogo  Bessa
09:33:53  Gazeta
12:09:57  Pessoal. Quem está em Curitiba e vai almoçar?
12:11:17 Laura Tessler  Eu, Athayde, Julio e Robinho estamos aqui na sede ouvindo os malas da Ode...vamos almoçar sim!
Espera a gente!
12:20:03  Ok. Quando descerem, me avisem.
12:20:17  Hoje tem dobradinha no Arrumadinho...rs...
12:22:55 Laura Tessler  Dobradinha não!
12:32:30 Jerusa  😂😂😂
12:35:45 Paulo  Valeu, já estou almoçando!!
12:35:46  
12:36:41 Athayde  ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 
12:37:50 Jerusa  Love is in the air
12:39:05 Julio Noronha  ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 
12:39:30  Agora entendi o motivo do novo penteado topetinho.
12:41:35 Laura Tessler  💑💑💑
12:45:57 Julio Noronha  ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 
12:48:12 Deltan  Tatá me liga urgente
12:50:16 Laura Tessler  Pode descer, Carlos
12:55:49  Athayde, estamos indo no Sale Peppe
15:56:59 Jerusa  Gente, maior cilada aqui no MS. Vou falar depois do gebran e do vlad.
15:57:02  😁
16:01:30  Gebran quer saber pq nao pegamos a casa de angra do barusco
16:02:52  Porque na época entendemos que o salário dele era significativo e que 100 milhões de dólares
também. Até hoje foi a maior indenização individual e uma das mais importantes da investigação.
16:03:06  E se a Petrobrás quiser, pode ir atrás.
16:03:33 Deltan  Pombinhos lindos
16:03:43 Jerusa  �
16:07:14 Deltan  Isso é só a antecipação
16:27:59 Jerusa  Gebran mandando recadinhos Falou q tem q aumentar as penas nos acordos
16:28:02  ☺ 
16:29:17  Fale para ele que isso é uma acordo e que durante uma negociação o que interessa é o resultado
para as investigações.
16:34:38 Deltan  Falei tb
16:34:58 Jerusa  �
17:04:42 Deltan  Moro decretou prisão de Assad
17:09:48 Roberson MPF  E do Tacla?
17:10:05  Pedimos nos mesmos autos
17:13:05  Ele decidiu de ofício? Digo isso pq nos autos onde pedimos a prisão de ambos ele não decidiu
17:22:32 Diogo  cara estranho
17:26:46  onde esta isto?
17:47:50  deferiu busca no pedagio
17:47:51  kk
17:54:49  prepara a mala robinho
17:54:56  vc vai pra miami prender o tacla
18:42:57 Roberson MPF  Toooop! Não achei a decisão ainda, ajudem-me
18:44:03  To curiosão
18:45:40 Diogo  5035144-88.2016.4.04.7000
19:30:34 Jerusa  Pra miami eu vou!
19:30:37  Kkkk
20:12:53 Paulo  [ENEM 2016] Em qual desses aplicativos você pegou mais monstros? A) Pokemon GO B) Tinder C)
Badoo C) ParPerfeito D) Victoria Villa E)Guaratubanda G) Carnaval Matinbanda H) Festa uva em Colombo Valendo!
20:12:59  Aê Castor
20:22:50 Roberson MPF  Kkkkkk
20:59:51 Diogo  Festa da uva
21:17:32 Paulo  Falaram enpr...
21:17:58  (homens e mulheres)
21:22:53 Jerusa  👀
21:55:45  Eu peguei muito no Parperfeito... Rsrsrs
22:16:58 Julio Noronha  Kkkkkkkkkk

6 AUG 16
20:08:22 Deltan  
20:08:22  
20:08:22  
20:08:22  
20:08:40  Dra Thamea, nao achei nada sobre a Grafica. Todas as páginas tem a marca d'Água do Ministério
Público Federal - Procuradoria da República
20:08:40  A autoria é de Celso Antônio Tres É a apresentação é do Senador Roberto Requiao
20:08:40  O documento data de 26/07/16 as 12:57min
20:08:40  Pessoal, algumas fotos e informações sobre oblitero distribuído na comissão especial. Do Celso 3
20:10:00  Fundamentou no 6º, XVIII, b da LC75
20:10:00  
20:29:39  Estou em cascavel. Ouvi de promotora que C3 simulou o atentado no carro dele. Pagou para
atirarem no carro dele por visibilidade e para sair daqui. Ouvi de juiz que ele estava bem qd sozinho, mas qdo chegaram outros
colegas e começaram a desconfiar da conduta moral dele ele achou isso para sair daqui. Ouvi ainda que ele era já, então, um
pau mandado do Requiao.
20:29:48  Todos detonando ele
20:30:44 Jerusa  😳
20:50:22 Laura Tessler  O C3 se queima sozinho
21:11:56 Deltan  Não é o caso de irmos para nível pessoal, mas é bom saber com quem lidamos
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21:12:24  C3 foi sondado parece para ser secretario de RR. Parece ainda que são parecidos. Curto caminho
entre neurônios e boca
21:15:50  Calma. Neste caso há pouco a fazer. Melhor se concentrar em rebater os pontos principais do
material dele.
21:34:57 Welter Prr  Ja desisti de compreender o Celso. Complicado, ambicioso e contraditório nas suas ações. Tem que
rebater o que ele escreveu. Mas tem que bater de volta, também. Ele passou dos limites. De novo.

7 AUG 16
00:08:11 Diogo  Oq Eh rr?
00:09:42 Jerusa  Roberto Requião
09:11:54  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/confira-pois-caiu-agora-diz-empreiteiro-a-
paulo-bernardo/
10:03:19 Jerusa  http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,odebrecht-diz-que-repassou-r-10-mi-a-pedido-de-
temer,10000067461
10:45:16 Paulo  Jleaks
11:23:29 Laura Tessler  Isso ai já não é mais vazamento...estão falando tudo!!!
15:01:44  http://www.claudiawallin.com.br/a-receita-sueca-para-combater-a-corrupcao/
19:09:37 Deltan  Deltan na região oeste do PR (kkkk):
19:09:38  http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-1edicao/videos/t/cascavel/v/procurador-da-republica-
visita-regiao-oeste/5216195/
20:20:40 Paulo  Pessoal, tô com conjuntivite, e salvo se eu melhorar muito não vou amanhã. Até pq é contagioso e
vcs são muito de abraçar e beijar
20:23:47 Jerusa  👀

Previous page Next page
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7 AUG 16
20:28:35 Deltan  http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,governo-so-puniu-duas-empreiteiras-da-lava-
jato,10000067545
20:28:59  O que andou fazendo no RS pra pegar?
22:14:46 Paulo  tô apostando na hidro...

8 AUG 16
01:43:23 Deltan  Carlos, marcou com Moro? Sugiro amanhã cedo, 11h. Depois temos almoço com artistas, vou pra
Proc, e pego vôo 17h para BSB. Fico fora terça e quarta.
06:25:33  Eu ia esperar o Januário chegar.
06:32:27 Welter Prr  O Januario chega hoje logo apos o meio-dia
07:56:46 Isabel Grobba  Carlos, por favor, fale com Moro sobre a Petros.
08:57:13  Deltan. Não vou poder ir no almoço. Convide o castor.
09:11:17 Diogo  Já confirmei com a Luana Piovani
09:11:21  Diretamente
09:35:13 Laura Tessler  CF, e-proc quebras Petros: 5037370-66.2016.4.04.7000
12:53:24 Welter Prr  
14:06:39  http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,proposta-do-governo-e-pagar-para-ser-anistiado-diz-
procurador,10000067582
14:06:56  CF cachorro louco em ação.
17:38:58 Paulo  Pessoal, especialmente CF e Athayde, combinei videoconferência com Moscogliato amanhã 17h,
para falar sobre leniências
17:39:08 Athayde  ok
17:39:53 Paulo  Ah, amanhã teremos a visita de um colega ilustre para o almoço... Vamos ver se todos almoçamos
juntos
17:40:15 Athayde  PUTZ. chama para ir no ZAF. to cansado de almoco caro... rs
17:40:26 Paulo  É o colega Orlando Martello
17:40:32 Athayde  kkkkkk
17:42:03 Paulo  videoconf alterada para 16h
19:18:05 Laura Tessler  http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/08/pf-intima-donos-de-sitio-e-vai-intimar-marisa-
leticia-para-depoimento.html
19:18:06 Jerusa  
19:18:28  
22:21:15 Roberson MPF  Pessoal, estamos eprocando a denúncia do Novo Cenpes agora
22:21:30  350847.pdf
22:22:36  Pensamos em soltar o release amanha de manhã, quem pode dar uma revisada?
22:25:26 Athayde  👏👏👏👏
22:26:17 Deltan  Acho que o melhor é ir. Se for o caso de fazer, assumimos. Eles estão fazendo o que
entenderíamos certo caso o DPF visse em um caso qq que a colaboração é interessante... demandar o MP. Nada impede de eles
marcarem reunião. Não podemos ser preciosistas nisso.
22:26:59 Roberson MPF  350857.doc
22:27:01 Deltan  Se a data for inviável, acho que é o caso de ajustar outra
22:27:35  Robito, ve se Paulo ou CF conseguem olhar. Eu vou começar a me preaprar agora para amanhã
cedo
22:27:40 Jerusa  Ja passou e nao fomos comunicados. So vi hoje pq fui dar dilacao de prazo no ipl
22:27:47 Roberson MPF  Delta, a data é inviável. Já passou!
22:27:49  kkk
22:30:21 Jerusa  Hahaha
22:31:11  Ficou otimo o release. Mas no titulo consta 15 denunciados e no link final 22. 15 ou 22??
22:34:12 Deltan  Não fomos oficiados então?
22:34:19  (caso schahin)
22:34:52 Roberson MPF  15, Je
22:34:56 Deltan  Laura, confirmado amanhã 16h?
22:34:56 Roberson MPF  Falha nuestra
22:35:08 Jerusa  Nao
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00:59:54 Diogo  no
00:59:57  26/7
01:00:00  fizeram na surdina
01:00:07  má fé manifesta
01:00:13  nao vao chegar a lugar nenhum assim
02:47:36 Deltan  Suponho que tenha sido falha do escrivão. Ela mandou oficiar, se entendi direito, mas nao fomos
oficiados e ela decidiu prosseguir. Ela que não foi esperta, porque conseguiu criar resistência. A outra tática era melhor. O que
podemos fazer, por transparência, é deixar os advogados saberem que seremos contra e que a posição do juiz é contrária,
dizendo ainda que, se quiserem conversar, estamos à disposição.
02:54:58  Diogo, Vc que tem o contato dos advogados dos Schahin?
03:58:12 Laura Tessler  Sim!
06:51:13 Jerusa  
06:51:36  Foi o Pace
06:57:29 Laura Tessler  Sempre nos comunicamos por telegram para falar desses casos de possíveis acordos... O ofício e o
conteúdo do despacho,a meu ver, foram pra provocar mesmo...
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07:21:17  http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/08/ministerio-publico-em-minas-gerais-
abre-investigacao-sobre-construcao-de-unidade-da-petrobras.html
07:26:30 Paulo  Um inquérito civil do MPF sobre essa obra está vindo para cá, declinado
07:34:39  
07:35:26  tem que lembrar que essa República de Curitiba é feita de baianos, mineiros e paulistas!!
07:46:33 Laura Tessler  Isso aí é ideia de uma meia dúzia de babacas
07:47:37  Eu já quis me manifestar a respeito.
07:57:00 Deltan  Posso estar errado. Contudo, independentemente de o que é mais provável que tenha acontecido,
é um princípio saudável para os relacionamentos interpretar a atitude sob a luz mais favorável possível. Acho que devemos dar
o benefício da dúvida em relação a eles, à PGR e entre nós, se não mais cedo ou mais tarde vamos acabar nos matando rsrsrs
08:13:54 Jerusa  Deltan e Diogo! Boa sorte na Câmara! Muita energia boa para encarar mais esse desafio!
08:14:35 Athayde  Boa sorte
08:14:39  Mandem ver
08:14:52 Diogo  Tenho deste adv
08:15:01 
08:15:52 Laura Tessler  Muita sorte lá!!! Tenho certeza que vão arrebentar!!!
08:17:40 Julio Noronha  Muito sucesso lá!!! Que tudo corra bem!
08:22:06 Diogo  Vlw
08:50:40 Welter Prr  Detestável esse povo.
08:52:59 Deltan  😘😘😘
09:00:05 Roberson MPF  Brilha lá Delta!!
09:02:31 Isabel Grobba  Muita luz pra você!
09:04:26 Welter Prr  Força Deltan!! Paz e alegria!
09:04:31 Isabel Grobba  Mônica Nicida também vai falar!
09:05:01  Vão colocar muita luz por ali! Viva!
09:07:21 Roberson MPF  Pessoal, podemos soltar o release com a correção sugerida por Je?
09:13:12 Paulo  dei uma lida agora, tá "explicadinha" rs, mas muito boa!
09:15:16  uma sugestão, mas só se vcs acharem que vale a pena e que ainda dá tempo, seria focar um
pouco mais no que tem de provas contra o Paulo Ferreira - um parágrafo ou uma linha - para já antecipar as alegações de que é
ilação, só com base em delatores etc
09:17:30 Roberson MPF  Valeu PG!
09:37:53 Isabel Grobba  Ficou super didático como precisa ser!
09:38:15 Roberson MPF  Obrigado Isabel!
12:09:11 Laura Tessler  Almoço?
12:09:26 Isabel Grobba  Sim, fome!
12:09:40  Venha
13:00:49 Welter Prr  Já almoçaram?
13:01:05  Chegamos em 15 minutos
13:02:49 Athayde  Ja
15:38:31  Júlio e Robinho. Já receberam a champanhe aí? Cortesia da casa para os pombinhos.
15:38:47 Paulo  Julio e Robinho, precisamos falar urgente! Problemas da Carioca...
15:38:51  onde vcs estão?
15:39:13 Roberson MPF  Tamo aqui em baixo conversando com Januario
15:39:22  Vamos subir
15:41:00  Embaixo
15:52:20 Deltan  Se der para segurar o ideal seria lançar den e release amanhã só, pq hoje a pauta do impeachment
vai tomar o noticiário
15:52:57  Acabou agora minha sabatina, sem almoço. Sobrevivi. Obrigado a todos pelo conforto do apoio e
incentivo de Vcs. É como minha família me apoiando
15:55:04 Jerusa  Foi show, Dektan! Arrasou!! ���
15:55:20 Welter Prr  Parabéns Deltan!!
15:55:48 Athayde  boa, Delta. Parabéns.
15:56:12  A proxima sabatina vai ser sua indicação para o STF...
15:58:50  Laura e Welter. Vamos na vídeo.
16:00:27 Laura Tessler  Vamos sim
16:00:33  2 andar da sede
16:00:43 Welter Prr  Descendo
16:00:44 Isabel Grobba  Parabéns, Deltan!
16:01:48  Você nos representa!
16:04:43 Deltan  Valeu queridos!!
16:04:54  Chego à vídeo em 10m
16:05:01  Mas vão começando
16:14:42 Laura Tessler  Alguém tem algo sobre o Funaro?
16:16:20  Melina tá perguntando
16:29:23 Isabel Grobba  Pessoal, quem for participara da video com Mônica Nicida e Marcelo Moscogliato, pode me chamar?
16:39:20 Diogo  Eu tenho ele comprando carros pro cunha
19:02:50 Januario Paludo  Conversa com Figueiredo. Pena de multa do Julio Camargo: R$ 20 milhões. A proposta é executar
a garantia imediatamente. Não haverá oposição da defesa (aliás, isso já está dito no acordo). Se houver diferença entre o valor
da multa e leilão/arrematação ele tem que pagar com juros e correção monetária (selic + 1% ao mês) em até 30 dias após a
praça. Como condição para não romper o acordo ele tem que oferecer outro bem de igual valor justamente para garantia do
cumprimento do acordo. Rompido o acordo ele perde o bem. A outra opção é simplesmente quebrar o acordo (letra "k" da
cláusula 17), o que não sei se é boa coisa. A questão do dinheiro da Suiça está simplesmente fora da nossa alçada. O problema
é deles e não temos nada com isso. Se alguem discordar me avise até amanha. abraço.
19:03:15  Lembrando que ele já depositou 20 milhões do total de 40 milhões.
19:36:53 Deltan  Isso, Januário, executar bem, ótimo
19:52:00 Jerusa  Recebi ofício do corregedor refional 😁
19:52:11  *regional
19:52:39 Januario Paludo  Que horrrrorrrrr!!!
19:52:43  Cara mala esse....
19:52:53 Jerusa  😐
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00:02:24 Isabel Grobba  351859.mp4
00:08:26  Hoje foi ainda mais alicerçada essa luta!
00:31:08 Deltan  Russo vai sair fim do ano mesmo, contando que já tenhamos processado o 9 e o Cunha. Pode
reavaliar conforme venha o Renan ou a depender da Ode. Acho difícil segurar ele.
00:40:01 Diogo  quem virá no lugar dele?
01:07:27 Deltan  Incerto. A saída dele é algo para manter entre nós
06:32:01  Precisamos trabalhar com o nome do Josegrei.
07:45:27 Jerusa  Sério mesmo?
08:44:28 Diogo  Poiseh
08:44:33  Se não vem o Flavio
08:44:37  Já pensou?
08:47:06 Jerusa  Josegrei é o que deu entrevista sobre o caso dos terroristas tupiniquins?
09:06:54  
09:06:57  CF na zero hora
09:07:42  E vem aí o app do eproc
09:07:51  
09:15:03 Januario Paludo  Prezados. O trf4 vai editar uma série de súmulas. Quem está coordenando e o vice presidente,
nosso ex-colega Lenz, que nos procurou. Ele nos pediu, "diante da nossa experiência" a redação de súmulas em matéria
criminal e AIA, especialmente. Abs
14:29:24 Deltan  Simula n. 1: no mínimo, a pena máxima
14:29:39  Amanhã é feriado???
14:31:30 Diogo  pq?
14:34:27 Paulo  sim, 11/08, pr fechada
14:35:51 Diogo  pq?
14:36:43 Jerusa  Dia do Advogado
14:37:49 Diogo  me nego a nao ir trabalhar por esta razão🙊
14:39:09 Welter Prr  Dia do pindura!!
15:26:03 Athayde  Pessoal, segue decisao autorizando o uso do material colhido pela TRENCH ROSSI.
15:26:13  352146.pdf
15:26:51 Laura Tessler  Show!!!
15:32:43 Isabel Grobba  Ótimo!
15:33:49 Welter Prr  Resolvido mais um problema
15:44:25  Jerusa. Reunião com a Trench no dia 19.
16:03:42 Julio Noronha  Show, Tata!
16:28:59 Jerusa  Ok! Que horas, Carlos?
17:57:51 Paulo  Pessoal, reuniões importantes para resolvermos questões de leniência: 22 segunda, 14h - AGU
(pessoal de Cwb + diretor de probidade Bsb) 23 terça, dia inteiro - 5ª CCR (Moscogliato e Monica virão a Cwb) 28 segunda, 14h
- novo Sec. Executivo CGU A questão do TCU melhor deixar para resolver após a reunião com Moscogliato.
18:00:47 Roberson MPF  PG, terça temos reunião manhã e tarde com a Ode aqui em Cwb. Não sei se atrapalha
18:01:20  Minto, essa reunião de dia inteiro será na próxima semana
18:03:13 Paulo  ótimo
18:03:53 Jerusa  O 9 podia contratar uns advogados melhores, pq esses são péssimos!
18:04:54 Paulo  quem me pediu apresentações em inglês, estão na pasta: L:\CRIME\Deltan\FT-
procuradores\COORDENACAO\APRESENTAÇÕES PAULO\APRESENTAÇÕES INGLÊS
18:06:02 Laura Tessler  Valeu, Paulo!
18:06:43  Querem cavar uma suspeição nossa!!
18:19:13 Deltan  Caros, em relação à reclamação do Lula, é imporante seguirmos o padrão de colocar o nome de
todos os procuradores ao final das peças. Isso protege e dá mais legitimidade para a atuação. É sempre mais difícil dizer que 11
pessoas agiram errado do que 4 agiram errado
18:19:54 Athayde  o lado bom é que menos da metade da FT fica "suspeita" de atuar no caso ... 🙈🙈
18:20:00 Deltan  Creio que esse deva ser o padrão para toda peça relevante que sai (den, AF, prisões,
manifestações sensíveis), para dar força à atuação
18:20:20  Nossa força deriva justamente da atuação coletiva
18:21:18 Jerusa  Eu sou laranja! Usaram meu nome! Meu token! Minha assinatura! 😩😩😩
18:57:10 Laura Tessler  Hahahah...colocaram teu nome porque queriam a força de uma procuradora antigaça😂😂😂
19:03:57 Roberson MPF  Kkkkk
19:04:09  Nada como uma boa investigadora
19:05:04 Jerusa  😂😂😂
19:54:03 Athayde  Robinho e Julio, o Juliano Breda esta pedindo reuniao para tratar de colaboracao de executivos de
uma "empresa media" envolvida na denuncia desta semana. Sugeriu reuniao na sexta. Vcs dao o retorno a ele?
20:00:56 Julio Noronha  Damos sim
20:00:57 Roberson MPF  Kkkk
20:01:30  Ouvir é sempre bom
20:01:49  Deve ser Construcap ou Construbase
20:02:06  Vc tem o contato dele?
20:02:09 Athayde  Ele naos quis adiantar no cel
20:02:15 
20:03:11 Julio Noronha  Valeu!
20:15:30  Jerusa. A reunião será às 10:00.
20:16:02  Jerusa. Você come camarão?
20:18:29  De que reclamação do Lula vocês estão falando?
20:19:16 Jerusa  Ok
20:19:25  Sim
20:19:39 Julio Noronha  http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2016/08/lula-aciona-conselho-do-mp-
contra-declaracao-de-procuradores.html
20:20:49 Januario Paludo  O direito à reclamação é garantia constitucional de qualquer cidadão, o que não quer dizer que ela
seja procedente. Os procuradores citados lançaram parecer nos autos judiciais no exercício regular de suas funções
institucionais.
20:21:48  Lembrem-se do almoço dia 17. Bobó de camarão.
20:21:54 Januario Paludo  Acho que o Jn vai pedir para alguém dizer algo sobre a reclamação.
20:22:34  O bobo já está na agenda???
20:27:47 Athayde  Ele tem telegram
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20:29:37  Só o Deltan não vai estar.
20:30:32  Essas manifestações no caso do Lula devem ser de todos.
21:11:34 Diogo  Gente boa!!🙊🙊
21:12:01  Achei Q ele era contra a colaboração.. Fiel aos princípios ideológicos
21:51:49 Laura Tessler  http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/08/maia-marca-para-12-de-setembro-votacao-do-
processo-de-cunha.html
22:41:10 Welter Prr  Camarao? Nao era lula?

11 AUG 16
00:10:10 Deltan  Não seria dia 18?? Sacanagem mudar o dia!! Cadê o contraditório e a ampla defesa??
00:10:34  Vou recorrer à OEA, ONU e tudo o mais
00:18:33  Moro vai revogar a domiciliar do Bumlai... Diogo, a frente em relação ao filho evoluiu?
00:18:46  Se mantivermos prisão normal do Bumlai, acho que ele não aguenta
00:26:01 Diogo  O plano era usar a obstrução como argumento
00:26:09  Mas mandaram pra bsb
00:26:23  Se bem Q moro não decreta prisão de familiares
00:28:25 Deltan  Não tem mais nada dele aqui?
00:41:05 Diogo  Tem o caso schahin
01:00:04 Deltan  ele foi denunciado? será que os SCHAHIN não tem mais coisas dele?
01:20:51 Diogo  Foi sim
01:20:57  Dele nada
01:21:13  Mas o bumlai voltando pra cadeia vai refletir melhor
07:26:42  O Deltan tem razão. Precisamos fazer algo em relação ao filho. Mas de qualquer modo o assunto
obstrução pode ser usado para reforçar a necessidade de prisão.
08:40:42 Deltan  http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37030120
08:47:59 Diogo  Vou analisar
08:50:52 Jerusa  Do Bumlai, Nós pedimos, tanto nas alegações finais da AP, quanto nos autos próprios.
09:55:05 Deltan  Isso. Ele já começou a escrever, falta só acabar
13:27:42 Jerusa  Moro restabeleceu a preventiva do Bumlai
13:27:45  Assim, superado o prazo, inclusive a prorrogação, do benefício da prisão domiciliar, fica
restabelecida a prisão preventiva, o que faço com base no ora exposto e ainda no já fundamentado na decisão de 19/11/2015
(evento 3). Na prisão, poderá o acusado persistir nos exames e tratamentos necessários, seja no Complexo Médico Penal, seja
eventualmente por saídas provisórias para exame em hospitais privados, com a necessária escolta. Deverá se apresentar à
Polícia Federal em Curitiba no dia 23/08/2016.
13:29:37 Laura Tessler  Muito bom!!! Bumlai deve estar com saudades dos amiguinhos do CMP😂😂😂
14:29:00  pessoal, pra quem ainda não comprou passagem para o ENPR, acabei de ver que a gol está com
preço promocional pra Salvador nas datas (R$ 342 por trecho)
14:59:45 Paulo  http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/delacao-da-odebrecht-sem-pegar-judiciario-nao-
e-delacao.html
15:00:43 Julio Noronha  http://www1.folha.uol.com.br/colunas/janiodefreitas/2016/08/1801493-discussao-entre-lava-jato-
e-odebrecht-leva-a-impasse.shtml
15:50:35 Paulo  http://mobile.valor.com.br/politica/4667289/anistia-da-lava-jato
15:53:40  05h00 A anistia da Lava-Jato Por Maria Cristina Fernandes A reta final do impeachment da
presidente afastada Dilma Rousseff coincide com o avanço, nos bastidores do Congresso, de uma anistia para uma parcela dos
políticos que tiveram seus nomes envolvidos na Operação Lava-Jato. A ideia transita na cúpula dos Poderes Legislativo e
Executivo. Já estava em pauta com a perspectiva de o deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), sem mandato, vir a fazer delação
premiada e ganhou força com o acordo, em fase final de negociação, entre o Ministério Público e Marcelo Odebrecht. Um grupo
de advogados com clientes na Lava-Jato começou a discutir a minuta de uma proposta que tanto pode vir a entrar na
negociação das dez medidas anticorrupção, que tramitam no Congresso, quanto pode constar da reforma política que estará em
pauta depois das eleições municipais. O centro da proposta é a distinção entre caixa dois e propina. A legislação já os distingue
mas a partir de uma fronteira cinzenta que não impediu a Lava-Jato de juntar os dois crimes no mesmo balaio. Alvo da proposta
em discussão é separar caixa 2 de propina Os grandes acordos de delação premiada, tanto o de Marcelo Odebrecht quanto o
das demais empreiteiras envolvidas na operação, só evoluem a partir desta alquimia. Não é difícil obter uma confissão de caixa
dois, crime eleitoral de baixo potencial punitivo. Mais difícil é arrancar dos empreiteiros a relação de atos prometidos a partir de
doação ilegal. É isso que constitui corrupção. A anistia que se começa a discutir no Legislativo avinagra o principal conteúdo das
delações e deve enfrentar forte reação no Ministério Público. Um de seus integrantes acaba de anunciar, na Câmara que a Lava-
Jato cumpriu apenas um quinto de suas tarefas. A inclusão da anistia no debate das medidas anticorrupção seria a senha da
negociação do pacote. A despeito da grande reverência com a qual o juiz Sergio Moro foi tratado, na semana passada, ao
defender as medidas em audiência da comissão especial, o pacote que, entre outras medidas, agrava a punição do caixa dois,
traz imenso desconforto aos parlamentares. Os artigos que tratam do alongamento dos prazos da prescrição penal e aqueles
que limitam os recursos à disposição dos réus são o limite do que o Congresso pode vir a aceitar das medidas do Ministério
Público. Em troca, a proposta ganharia o jabuti da anistia. Dado o poder de mobilização do Ministério Público, que colheu 2
milhões de assinaturas em apoio ao projeto, prevê-se reação estratosférica. Com a entrada em pauta, em novembro, da
reforma política seria aberta uma janela à tramitação da proposta. Um de seus maiores defensores, o presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), nega que a ideia já esteja formatada, mas reconhece discussões no sentido de separar crime eleitoral
de propina. Maia trabalha para que, depois das eleições, quando prevê um grande desarranjo decorrente da proibição das
doações empresariais, o Congresso aprove o fim das coligações, para enxugar o sistema partidário, e institua o modelo de lista
fechada com o qual prevê campanhas mais baratas. O discurso a ser adotado pelos parlamentares como vacina no acirrado
debate público por vir é o de que a história do país se constrói num pomar de anistias. Foi neste terreno que brotou a Nova
República. É por meio de sucessivos Refis que muitas empresas permanecem em funcionamento. O acordo em negociação com
os Estados também prevê, em larga medida, um perdão de seus crimes de responsabilidade fiscal. O capital refugiado também
receberá as bênçãos de uma anistia em sua repatriação. E, por fim, muitos contribuintes não conseguiriam se regularizar sem
anistias periódicas de IPTU promovidas pelas prefeituras. Não parece haver dúvida de que o Judiciário, frente à contra-delação,
saia à frente no quesito apoio popular. Mas o Congresso tem um calendário eleitoral a seu favor. Espera-se desta disputa
municipal sem dinheiro empresarial uma inflação de eleitos com curral cativo (comunicadores e igrejeiros) ou conta bancária
recheada (empresários). A iniciativa parlamentar buscaria l
15:53:40  egitimidade na deterioração da representação política a partir da tentativa de apartar a política do
seu leite materno. A substituição de Fernando Haddad por Celso Russomano na maior cidade do país seria o principal símbolo
da mudança para pior da política sob o signo da Lava-Jato. A narrativa parte do pressuposto de que só há dois tipos de
políticos, os que recebem por fora para se enriquecer e aqueles que o fazem para se eleger. Condenar Eduardo Cunha e José
Serra ao mesmo vaticínio seria decretar a morte da política e entregar o país para o Ministério Público governar. Passado o
impeachment, a cassação do ex-presidente da Câmara marcaria o fim da transição para a era dos redimidos. Entre os poucos
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que, no Congresso, se dispõem a falar sobre o tema, há expectativa de que um meio empresarial com ícones como Luiz Carlos
Trabuco e Joseph Safra na linha de tiro, veja com simpatia a reação legislativa. Este aval é a maior aposta parlamentar para o
rompimento da aliança indissolúvel entre imprensa e Ministério Público. O capítulo mais delicado é o envolvimento do Palácio do
Planalto. Se Michel Temer aparecer como avalista, o vaticínio dos grampeados do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado,
cai como uma espada sobre sua cabeça. O impeachment, finalmente consolidado, teria o objetivo de riscar no chão os limites
da Lava-Jato. Quando esta proposta vier a ser formatada, Temer estará desprovido dos biombos com os quais governou até
aqui. Sem a sombra de Dilma Rousseff, será mais diretamente cobrado por resultados, seja por quem quer sangue, seja por
aqueles que pedem atadura. Não se descarte, ainda, a possibilidade de o Ministério Público, em reação, acelerar o capítulo
Jaburu de suas investigações. O presidente interino não precisa consultar a Constituição para saber o que uma gestão sem
resultados, somada a revolta popular contra um abafa sob patrocínio estatal, produziria sobre seu mandato. A afinação entre
Rodrigo Maia e o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), mais próximo do que nunca do Palácio do Planalto,
dispensa um maior envolvimento de Temer nas tratativas. Nenhum aliado da anistia, no entanto, é mais poderoso do que a
decadência de uma esquerda que, de porta-voz da decência, tornou-se potencial beneficiária do acordo. Maria Cristina
Fernandes é jornalista do Valor. Escreve às quintas-feiras E-mail: mcristina.fernandes@valor.com.br Facebook Twitter Linkedin
Google Plus E-mail WhatsApp
16:02:59 Deltan  Em Hong Kong, após as reformas legislativas, houve uma ampla reação dos corruptos, que levou à
anistia de crimes menores. Lá, foi impossível de segurar. Apenas um registro histórico.
16:06:25  Diz Eliana: — Delação da Odebrecht sem pegar Judiciário não é delação. É impossível levar a sério
essa delação caso não mencione um magistrado sequer.
16:29:09  Pra quem não leu, aqui vaiu um artigo brilhante relacionando Mãos Limpas e Lava Jato: Craxi só
caiu porque 3 pessoas próximas fizeram acordo e o entregaram. Os papeis lembrariam os de Bumlai, Dirceu e Vaccari
16:29:14  352846.odt
18:38:12  Vou tentar escrever algo contra essa anistia.
18:51:18 Deltan  O ideal seria trazermos Bianca Arenhart, se ela topar, no lugar do Moro, se e qdo ele sair mesmo
18:57:33 Diogo  Q hs reunião com Pf amanhã?
20:21:15  Prefiro o Josegrei.
21:35:18 Diogo  Me too
21:35:40  Declinei os motivos aos colegas no elevador hj
21:41:05 Deltan  Se Jerusa, Laura e Isabel souberem, não fai sobrar nem pedaço de Diogo pra contar a história
21:41:26  Sem querer te entregar (kkkk)
21:42:49 Laura Tessler  😂😂😂😂

12 AUG 16
00:57:18 Jerusa  🤔
09:39:27 Isabel Grobba  🤔
10:22:26  http://www.valor.com.br/opiniao/4669119/multa-e-reparacao-nos-acordos-de-leniencia-da-lei-
anticorrupcao
10:27:31 Orlando SP  Em especial Laura, O Adv do pessoal do Meinl me ligou. Ele vai peticionar pedindo a liberação de
uma operação (um CDb garantia) do Meinl q está bloqueada pq a conta q tem de pagar o banco está bloqueada (conta latam).
Em resumo, o banco tem de receber um dinheiro de uma conta bloqueada em razão de um CDb q garante um empréstimo do
banco para o dono da conta. Disse q tem toda documentação comprovando. Disse que, em principio, não via problema em
concordar com tal liberação, já q é uma operação de 2025, q vencerá agora. O banco emprestou dinheiro e agora tem de
receber o q emprestou por meio do resgate do CDb. De qq modo, disse q Laura ou outro colega da FT quem se manifestará no
pedido. Abs
10:41:01 Athayde  Vou chegar na hora do almoco. Me esperem...
10:41:17  Temos que cuidar com a recomendação expedida pelo CNMP a respeito da comunicação social,
especialmente o art. 18:
10:41:24  Art. 18. Quando se tratarem de informações constantes de procedimentos investigatórios, a sua
divulgação só se dará após a conclusão das investigações, salvo quando o interesse público ou as finalidades da investigação
demandarem a divulgação antecipada de informações. Parágrafo único. Quando o assunto for de conhecimento público, caberá
à comunicação divulgar apenas a atuação do Ministério Público, sem adiantar posições ainda não consolidadas.
10:41:58  Apesar de não ser vinculante, certametne abrirá caminho para diversas recomendações.
10:44:15 Laura Tessler  👍
10:44:41  Ou melhor representações.
10:59:50 Laura Tessler  Deltan, alguém da PF confirmou a reunião hj?
11:18:12 Welter Prr  Colegas, especialmente Carlos e Januário, Falei longamente com o Cazzaré e ele veio me trazer um
ponto trazido pelo Gebran, quanto aos acordos feitos depois da sentença e após o julgamento de apelação no TRF4, exatamente
na linha do que discutimos esta semana. O Gebran está questionando que um dos acordos afastaram a decisão do TRF4,
anulando, ou reduzindo, os efeitos da condenação. Temos que cuidar com estas questões, de acordos pós-sentença, traçando
uma estratégia, ou parâmetros mais definidos, para não termos problemas, inclusive para não prejudicar a situação dos
colaboradores.
11:19:05  Vou falar com o Cazare novamente hoje, para tentar resolver.
11:35:11 Athayde  Pessoal, tenho uma noticia boa. Talvez venha ser excepcional.... Só conto para quem me der um
doce... rstes
11:35:40 Paulo  Opa
11:35:45 Welter Prr  Tem passoquinha na minha mesa, pode pegar!!!
11:35:50 Athayde  kkkkk
11:36:58 Isabel Grobba  Te dou um brigadeiro ou chocolate semana que vem 🍫
11:38:01 Laura Tessler  não dou doce nenhum, senão estraga tua dieta, e a Nathy briga comigo, hahahahah
11:38:48 Jerusa  😂😂😂😂
11:44:17 Isabel Grobba  Incorruptível!
11:45:10 Athayde  Kkk
11:58:21 Deltan  Nope
11:58:38 Paulo  Pessoal só consigo ir no meio da tarde. Caminhão da mudança não conseguiu vaga 😩
11:58:58 Deltan  Gêmeos
11:59:03  Trigêmeos
11:59:34  vamos descontar seu ponto
12:07:56 Athayde  nao.... é algo que pode ajudar a investigacao. mas ainda nao deu certo ..
12:12:10 Roberson MPF  Pensei a msm coisa hehehe
14:38:39 Deltan  Caros, 3 generais querem vir fazer uma visita de cortesia. Estamos atolados, mas não vejo como
negar receber o apoio de pessoas de alta representatividade. Vou recebê-los na segunda 16h, e seria bacana se CF e mais
alguém pudesse estar presente.
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14:38:56  Até pq se formos atacados, chamamos o exército rs
15:01:05  Creio que é melhor receber.
15:01:18  Mas eu naõ estarei aqui.
15:31:04 Diogo  62 belucci contra natal 🎾🎾🎾🎾
15:31:54  Quanto está?
15:32:31 Diogo  6/2
15:32:43  Belucci ganhou o 1o set
15:33:15  Vai levar o segundo
15:33:49  🎾🎾🎾🇧🇷🇧🇷🇧🇷🏆🏆
15:40:05 Deltan  Caros, prêmio CNMP será entregue dia 21 de setembro de 2016. Reservem a data na agenda (já
coloquei lá, aliás). Eles custeiam um representante.
15:40:09  checarei o horário
15:40:24 Athayde  vamos marcar uma reuniao la
15:40:50 Deltan  Como no prêmio República, os demais ou tem que marcar outra atividade em BSB no dia, o que
será fácil para nós, ou pagar do bolso
15:41:19  Minha sugestão é que quem não tiver reunião compre passagem o quanto antes e nós todos,
inclusive o que vai custeado, dividirmos os custos... juntinhos nas alegrias e nas tristezas rs
15:41:39 Jerusa  Nos ganhamos?
15:41:41 Deltan  Isso torna indiferente quem vai com a passagem do CNMP
15:42:10  Desta vez não tem babado rs... vamos saber só na hora... a não ser que alguém tenha um bom
informante, como p. ex. alguém que tenha atuado dentro do CNMP e agora seja secret geral kkkk
15:42:37 Jerusa  Hahaha
15:42:41  Vou me informar
15:43:55 Deltan  O ideal seria que quem pegue a passagem seja alguém que não tem outra justificativa pra ir a
BSB... quem está nessa categoria e quer ir?
15:45:50 Jerusa  � Mas antes vou ter certeza de que ganhamos
15:46:19 Deltan  Isso!!
15:47:09  Vou recusar dizendo que eles não podem premiar pessoa que responde sindicância pela mesma
operção.
15:47:27  Brincadeirinha.
15:48:29 Roberson MPF  kkkk
15:49:18 Jerusa  Kkkk
15:55:41  Blal falou que nao sabe
15:55:48  Mas que se fosse eu, iria!
16:40:47 Laura Tessler  Estarei de férias!!!!😀😀😀
16:54:23 Deltan  Laura já está esnobando... cansada de receber tantos prêmios 😂😂😂
17:07:23 Laura Tessler  Hahahahh
17:12:16  Pessoal, só para cientifica-los: Moro suspendeu a ação penal das operações estruturadas por 2
semanas em razão das notícias de negociação de acordo. A defesa concordou e eu discordei.
17:12:51  Ressalvou apenas que esse fato não poderia ser utilizado pela defesa para pedir liberdade por
excesso de prazo
19:16:17 Paulo  feliz dia dos pais aos papais do grupo!
19:16:27  
19:22:32 Isabel Grobba  😱😱😱
19:32:42 Roberson MPF  Certeza que foi a mãe que pediu
19:33:01  Digo "sugeriu" a homenagem
19:33:02  kkkk
19:34:43 Laura Tessler  Homenagem que será lembrada não apenas no dia dos pais...criança genial 😂😂😂😂😂
19:39:56 Welter Prr  AMor de criança
19:46:49 Deltan  kkkk
19:46:53  Caros, msg do DRCI
19:46:54  Caro Deltan, Para conhecimento, enviamos o ofício anexo ao Sergio Moro sobre compartilhamento
de provas, pois temos visto que muitos outros juízes e promotores estão solicitando “provas emprestadas” a ele sobre a Lava
Jato. Aí é importante lembrar das provas que vieram do exterior. Caso essa FTLJ tenha que se manifestar nos autos sobre esses
pedidos de compartilhamentos, entendemos importante seguir o princípio da especialidade, conforme exposto no ofício. Se
puder divulgar aos demais membros da FTLJ, agradecemos. Att Giacomet
19:47:02  353953.pdf
19:53:35  Peru está informando dois diplomatas que receberam de 5 mil dólares cada de Cesar Alvarez
Aguilar, através Jorge Burgos, conhecido como "bubu". Não chequei ainda as infos. Alguém tem algo relacionado a isso ou
lembra de cabeça esses nomes? Talvez sejam de empreiteira... Preciso distribuir isso...
20:02:33 Laura Tessler  Não lembro desses nomes
20:03:58 Julio Noronha  Tb não lembro

13 AUG 16
13:24:13 Athayde  Pessoal, temos q fazer orcamento para o churras na semana q vem . Alguem anima olhar isso?
13:35:37 Diogo  Q churras?
15:18:01  Lembrando que teremos almoço na quarta.
15:33:03 Athayde  Sabado
15:41:47  http://istoe.com.br/documentos-atestam-o-extravio-de-bens-da-uniao-na-era-pt/
17:01:40 Deltan  tatá, vc tinha visto isso?
17:01:41  http://istoe.com.br/34602_O+HOMEM+DE+R+1+BILHAO/
17:24:13 Athayde  Sim
17:26:05  O Athayde ainda está me devendo o padre.
17:34:57 Athayde  �������
18:08:24 Deltan  CF, qual sua idade?
18:08:30  E qual a do Januário?
18:13:46  http://veja.abril.com.br/brasil/faixa-presidencial-esta-desaparecida/
18:14:05  https://noticias.terra.com.br/brasil/politica/faixa-presidencial-de-dilma-tem-diamantes-e-90-
cordoes-em-ouro,2438859fd53ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
18:24:27 Jerusa  Idade e taças de vinho nunca deveriam ser contadas.
19:08:57 Isabel Grobba  Não quer saber a minha?
19:14:45 Deltan  Vc é mto mais nova!! Quero saber quem são os mais velhos!!
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19:16:25 Isabel Grobba  Estou realmente sempre vivendo muitos noviciados!
19:16:45  Heheh
19:23:36  35 anos...
19:34:16 Isabel Grobba  Tempo tempo tempo tempo! Tempo, entro num acordo contigo: não serei nem terás sido.
22:19:47 Deltan  http://www.economist.com/news/books-and-arts/21700610-why-donald-trumps-rhetoricwith-
apologies-orwellworks-so-well-double-plus-effective?fsrc=scn/tw/te/pe/ed/doublepluseffective

14 AUG 16
01:31:22  Januário, veio a público a investigação do Botelho que mostra vazamento?
10:35:03  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1779851-ministerio-da-transparencia-declara-
inidonea-mais-uma-empreiteira-da-lava-jato.shtml
10:35:24  Isso em junho... quem foi até agora é a MJ e a Skanska, esta sem atividades no BR desde 2014
10:35:35  Acho que estão segurando mesmo
12:44:51  O pessoal que me abordou hoje no aeroporto veio me falar da velha história de terras da família
Lula em guarapuava e em Goiás. Acho que temos que pensar uma investigação a respeito.
13:00:27 Roberson MPF  Exato, CF. Estamos fazendo uma análise da consolidação das ERBS dos telefones de Lula e família
para se há concentração em certas "áreas rurais"
13:46:44  Me disseram hoje que o lulinha esteve nos locais. Corretores de imóveis tem obrigação de
comunicação de operação suspeita. Podemos usar isso para pressionar por informações.
14:40:41  http://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/2017-sera-ainda-pior-para-investigados-
na-lava-jato-dizem-criminalistas/
14:42:21  Vou lançar a campanha: Delação, últimas vagas. Aproveite o momento.
14:43:08 Jerusa  😂😂
15:32:53 Deltan  Alguém tem algo envolvendo do DF? Temos algum contrato de lá com propina? Estádio da copa
talvez?
15:42:40 Paulo  Sim Delta, mas não ficou conosco
15:43:06  Estádio a AG trouxe. Tem um material da Via eng tb. E tem alguém trazendo centro administrativo
de Taguatinga
15:43:09  Pq?
18:28:50 Deltan  Porque a Claudia, proc do TCDFT, estava fazendo umas conexões lá e queria derrubar um
conselheiro que seria bem corrupto... Conexao inexistente ou tênue, mas achei melhor perguntar, vai que...
18:36:41 Orlando SP  0-18kg. Tatá e Deltan, tem esta cadeirinha dando sopa aqui. Se quiserem, podem ajustar a melhor
forma de usá-la. Se Deltan tiver uma mais apropriada para recém nascido, passa passa para tatá e pega esta. Abs,
18:36:45  
18:37:07  
18:37:09  
18:42:28 Athayde  Uai, orlando. Nos temos interesse.. Seria uma otima ajuda. Vamos ver se o Deltan tb n quer.
19:57:01 Januario Paludo  Oi Deltan. Já está pública a história do Botelho.
19:57:25  Acho que está com nível baixo.inq 737
19:57:56  O Cf Tem 52 anos e eu 51.
20:16:04  O Januário fez delação?
20:23:18 Isabel Grobba  🙊
22:42:50 Laura Tessler  http://m.oantagonista.com/posts/lula-voltara-a-onu
23:37:50 Deltan  kkkk valeu Januário, vou checar!!
23:37:54  Obrigado
23:42:50  Diogo, Vc entrou na LJ com que idade?

15 AUG 16
00:14:29 Diogo  27
01:15:21 Deltan  Valeu Orlandinho e Tatá!! Estamos com 4 cadeirinhas agora... Tatá, temos aliás um bebê conforto
para recém nascido, se quiser
01:15:38  Mascote mesmo rsrsrs... valeu Diogo!!
07:02:47  http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,comissao-discute-afrouxar-propostas-
anticorrupcao,10000069457
07:08:38  http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,uma-conspiracao-em-curso,10000069414
07:23:19  http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/08/apos-olimpiada-lula-devera-ser-
denunciado-por-participacao-no-petrolao.html
07:25:17  http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/08/investigadores-da-lava-jato-ate-abrem-
mao-de-delacoes-de-politicos.html
07:27:32  http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/08/investigadores-da-lava-jato-no-parana-
estao-ansiosos-com-impeachment-de-dilma.html
08:45:33  http://m.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/08/1802328-defesa-de-lula-questiona-
se-desembargador-e-padrinho-de-filho-de-sergio-moro.shtml
08:50:40  http://f5.folha.uol.com.br/colunistas/fernando-oliveira/2016/08/lava-jato-deve-dar-origem-a-ao-
menos-duas-series-na-tv-e-internet.shtml
08:56:00  http://blogdofred.blogfolha.uol.com.br/2016/08/15/o-que-o-mundo-juridico-espera-de-carmen-
lucia/
09:50:45 Jerusa  Vai ter a reuniao com a PF hj? Que horas?
10:19:02  Revista Carta Capital | ANDANTE MOSSO Motivação: Espontânea Avaliação: Neutra Justiça Eleitoral
| TSE Equivalência Comercial: Andante Mosso Apelo de FHC Recentemente, Emílio Ode-brecht, presidente do conselho da maior
empreiteira do País que leva o sobrenome da família, recebeu o ex--presidente Fernando Henrique Cardoso para uma conversa
delicada. Encontro posterior ao vazamento de trechos das delações premiadas dos executivos da empresa e, principalmente, a
de Marcelo Odebrecht, filho de Emílio, preso em Curitiba pela Operação Lava Jato. FHC falou sobre a possibilidade de um
abrandamento da denúncia envolvendo José Serra e Aécio Neves. Emílio, delicada e amavelmente, respondeu mais ou menos
assim: “Temos 52 executivos. Se quiséssemos, não teríamos condições de influenciá-los”. E arrematou: “Se não temos
condições aqui dentro, imagine lá fora”. Apelo de Moro O juiz Sergio Moro acompanhou de perto o acordo da delação premiada
com a Odebrecht. Orientou Marcelo e os executivos para evitarem as incoerências. Pediu o máximo de provas e evidências.
11:01:18 Paulo  todo mundo resolveu aderir ao horário Robinho-Julio?
11:01:46  Eu estou trabalhando desde cedo, como sempre.
11:04:43 Jerusa  Estou de ferias. Irei para reuniao, se houver.
11:27:30 Deltan  Se não houver com a PF, vamos fazer nossa 15h
11:28:13  Só estarei aí amanhã.
11:29:19 Jerusa  Perdi a conexão em GRU. Só chegarei depois das 16h.
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11:46:04  PG, vai ter a reuniao na PRR4 semana que vem?
12:01:27 Paulo  Ahh eu e vc mandamos email e eles não responderam... Acho q podemos deixar p dps né
12:02:27 Jerusa  Ok! Vou comprar passagem, entao!
12:02:47 Paulo  Pera, vou falar com alguém lá
12:02:59  Quem tá à frente agora, Welter? Mudou tudo
12:11:40  Almoço? Acabando aqui. Querem descer?
12:12:30 Laura Tessler  Eu vou almoçar em casa
15:06:18 Diogo  Bom dia De ordem do DPF Pace informo que foi agendada para o dia 16/08/16 às 14 horas reunião
com a defesa do grupo SCHAHIN, na qual serão realizadas tratativas visando a possibilidade de celebração de acordo de
colaboração premiada com executivos de referido grupo, para que, caso entenda pertinente, compareça ao encontro que será
realizado nesta SR/PF/PR. Att Leonardo CARBONERA Escrivão de Polícia Federal Matrícula 19.315
15:06:57  estão avisados
16:55:40 Deltan  Convite para boca livre com esposas rsrsrs. Preciso da confirmação de quem vai.
16:55:40  Doutor, segue os dados do evento: Dr. Deltan Dallagnol para ser homenageado e condecorado pela
Maçonaria Paranense do Grande Oriente do Brasil - Paraná, com a sua mais alta comenda: a Comenda Duque de Caxias. O
Evento denominado "Loja Especial Duque de Caxias", ocorrerá no dia 20/08/2016, às 20:00h, no Restaurante Madalosso. O Dr.
Deltan e sua família, e os demais procuradores da Lava Jato, com suas respectivas esposas, são os convidados para o jantar
que se seguirá à cerimônia. Para tanto, preciso dos nomes para que possa solicitar ao Grão-Mestre Adjunto Gerald Koppe Junior,
que está organizando o evento, possa colocar na lista de convidados.
17:00:35  Minha primeira tendência seria de ir e sermos humildes, mas não é tão simples. E se eles
começarem a conduzir negociação de penas? Discordar ali será comprar briga. Talvez uma conversa prévia e franca para ver
como eles pensam em conduzir isso, diante de nossa divergência... Estou tentando falar com a PF, ainda, para reunião
17:01:09 Jerusa  Que machista esse convite!
17:02:08 Deltan  Paulo lembrou que é o mesmo dia do braves + churrasco... acho difícil de participarem, e fiquem à
vontade, mas se alguém decidir ir será ótimo também
17:03:09  rs Não sei se não foi Adriel que reduziu a termo... leia procuradores(as) com cônjuges, namorados
ou afins rs
17:05:46  Complementando, não conversei com a maçonaria previamente... o convite e a homenagem
apareceram. Lá direi, naturalmente, que é um trabalho de equipe e recebo a homenagem na condição de representante de
todos
17:15:54 Paulo  http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/colunistas/reinaldo-bessa/deltan-o-suave-e-
indomavel-6wciif1zgyzhfc38jgqdzya65?ref=colunista-capa
17:27:48 Isabel Grobba  Muito!
17:30:08  Não esqueça das mulheres!
17:30:16  Kkkkk
17:30:51 Jerusa  Vou contar pra Dra. Ela
17:51:16 Welter Prr  Jerusa e Paulo Falei agora com o Sanzi a respeito de nossa reunião. O ponto principal são os
acordos e seus reflexos nas apelações, principalmente quando o acordo é pós-sentença. Tem acontecido dos acordos não serem
comunicados à Regional e na sessão a defesa, ou o relator traz a notícia do acordo. Eles pedem para serem comunicados logo
após a homologação, para evitar surpresa. Temos que colocar essa comunicação como procedimento de rotina pós acordo. Acho
que a mesma comunicação tem que ser feita à PGR. Fiquei de marcar uma data para a reuniao, depois de conversar com vocês,
que seria exclusiva da área criminal, preferencialmente numa segunda-feira. A do dia 26 fica prejudicada. Amanhã conversamos
pessoalmente e fechamos uma data. Acho que pode ser no dia 05/09, com a Jerusa e talvez o Januário, já que o Paulo fica mais
para os problemas do cível (como ele mesmo pediu, não estou excluindo ninguém, kkkk).
17:54:40 Jerusa  blz, Welter!
17:55:11 Paulo  ótimo Welter!
17:55:12 Jerusa  dia 05/09 já adianto que não posso, mas fiquem à vontade para marcar
18:37:08 Laura Tessler  http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/08/carregadores-de-celular-e-pendrives-sao-
encontrados-em-cela-de-dirceu.html
19:23:30  Isso tem um cheiro estranho.
19:34:50 Isabel Grobba  Muito!!!!
19:42:02 Deltan  Muito esquisito isso
20:06:15  Marquei com Pace amanhã 11h. Carlos Fernando pode ir comigo? Na PF, sobre Schahin. Salvo se
mudarmos de ideia até lá, a conclusão a que Paulo e eu chegamos, conversando, é ir lá e explicar por que não participaremos,
por acharmos que pode gerar ruídos e prejudicar relacionamento. Entendemos que há um risco disso porque é difícil que eles
abram mão de negociar a pena. Vemos ainda 2 problemas na nossa participação: foi da PF a iniciativa do acordo (nos nossos
casos, são sempre dos réus); e abre precedente para que os advogados comecem os processos de negociação por lá. Não vejo
como eles fazerem sem o MP... e se aparecer autoridade com foro? Se eles levarem ao STF, duvido que STF autorize... mesmo
no nosso caso só via PGR...
20:28:46  Porque resolveram ir? Completo non sense.
20:29:35 Deltan  Caros, enviem por favor assuntos para reunião com russo que estejam pendentes
20:31:35  Tem o CMP, que seria bom conversar
20:31:43  Pedágio já foi pra ele, Diogo?
20:31:50  Se foi, seria bom Vc ir
20:41:24  Vamos centrar amanhã em poucos assuntos. Eu tenho uma lista na minha mesa, mas não tenho
como pagar antes da reunião.
20:44:27 Welter Prr  Não é o caso de falar com os advogados e explicar nossa posição, que o acordo feito pela PF não
vai valer?
20:45:00 Diogo  Eu não iria
20:45:13  Não Eh assim Q resolve as coisas
20:45:26 Jerusa  Tb pensei nisso
20:45:27 Diogo  Eles já fizeram outra reunião
20:45:42  O schahin já veio
20:45:47  Não deu certo
20:45:58  Não tinha nada provado
20:46:17  Eh uma colaboração Q já descartamos e eles tentam ressuscitar
20:46:25  Será uma nova nelma
20:46:40  Esta Prestes a ir
20:46:47  Assim Q deflagrar tacla
20:52:40 Isabel Grobba  A Petros.
21:34:43 Deltan  CF, confirmada reunião na JF 10h
21:38:49  Ia me oferecer pra pegar, mas Vc precisa me fazer um mapa para achar na sua mesa 😂😂😂

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
02

:4
6



30/01/2021 Telegram Backup for

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/chat_72924018_p4.html 9/26

21:39:45  Explica melhor Isabel?
22:43:57 Isabel Grobba  Pedimos quebra de sigilo. Carlos está a par.
22:46:13 Deltan  Caros, FYI. Favor manter, evidentemente, reservado.
22:46:13  Está um pouco corrido aqui porque hoje ele estava correndo para ajeitar sala etc para uma
comissão de PAD que vai trabalhar aqui até o final deste ano. Muitas coisas estão acontecendo e às vezes ele fica sem
responder para nós tb. Não se preocupe com isso. Mas acho que é importantíssima a reunião para não deixarmos um
distanciamento entre as instituições. Hoje teve notícia na época que as relações entre a gente estava prejudicada e que a PGR
não queria nossa participação no caso Odebrecht por receio de vazar a delação. Acho que estas pequenas coisas terminam
machucando um pouco o pessoal. Nada que lavar uma roupa suja não resolva. Sou bem tranquilo quanto a estas coisas, mas
precisamos ser rápidos para que as arestas não aumentem. Teve várias pequenas coisas que terminaram por ampliar um pouco
isso e seria desonesto da minha parte não lhe ser franco. Vou citar algumas só para vc ficar mais dentro do contexto e avaliar a
situação: - oitiva do Marcelo na PF - ficamos sabendo pelo próprio Marcelo que disse para o Newton (que usa tornozeleira) que
seria ouvido pelos procuradores na quinta feira. Isso deixou a todos perdidos Pq sempre tivemos certeza na confiança que
tinham na gente. - a representação de uma fase em que não tínhamos conhecimento algum. Nada de errado, mas sempre
trabalhamos juntos e sempre foi dito nas reuniões desta troca e parceria. - uma cota que o Pace recebeu num IPL que poderia
ter sido conversado antes uma vez que já havia algo acordado sobre a questão. Estou dando alguns exemplos para vc entender
apenas. Estou sendo muito honesto por todo respeito que tenho por vcs. Não significa que não erramos. Não significa que vcs
também não tem direito de se magoar com algum comportamento nosso. Mas acho que devemos superar tudo isso com
transparência e isso só vai acontecer se vcs puderem dizer abertamente onde estão os problemas. Tipo papo de amigo mesmo.
Peço escusas por ser franco desta forma, mas o faço porque acredito demais na operação e também neste ótimo
relacionamento que se teve com o MPF do Paraná. Nem todo lugar é assim, mas vcs e nós mostramos que isso é possível de
certa forma. Conte comigo neste processo, mas conte com minha honestidade com as palavras tb. Vou ver o horário da reunião
certinho se Igor ainda não te respondeu. Um abraço. MOSCARDI
22:47:18  Carlos Fernando foi visto de papo pro ar em SP, passeando... uns trabalham, outros ficam por aí...
23:18:42 Julio Noronha  Advogados de Lula convocam coletiva de imprensa Os advogados do ex-Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva e de seus familiares falarão com a imprensa amanhã (16/08/2016), às 10 horas, sobre a intimação de D. Marisa Letícia
Lula da Silva e Fábio Luis Lula da Silva para prestarem depoimento em relação ao Inquérito Policial nº 5006597-
38.2016.4.04.7000/PR. Endereço: Rua Padre João Manuel, 755, 19º andar. São Paulo

16 AUG 16
00:43:47 Diogo  vão anunciar que pretendem aderir à colaboração premiada
08:25:50  Deltan, vão falar com o moro hj?
09:31:38 Paulo  pessoas, apresentação sobre LJ em português mais atualizada, quem tem?
09:31:48  para compartilhar com um pessoal que vai dar curso na África
10:08:49 Deltan  Robinho o pedido do Pace do Palocci já foi protocolado? Tem o número? Para que o russo possa
analisar se usa ou não
10:09:06  Estou aqui
10:09:24 Roberson MPF  Acho que ainda não foi, Delta
10:09:41  Ele protocolou apenas, por enquanto, os pedidos de quebra
10:15:35  5031082-05.2016.4.04.7000
10:36:13 Diogo  Falou do pedágio?
11:02:37 Laura Tessler  Esse já foi analisado e deferido
11:54:37 Deltan  Um dos maiores ditados da sabedoria humana, desenvolvido pelo grande Xung Xi Lan na China na
época da construção do grande muro dos antepassados, num momento de inspiração única, e que se aplica perfeitamente a
essa situação, é: a língua é o chicote da bunda
11:55:21  Falamos... está ainda naquela fase de absorção rs
11:55:57  Valeu Laura, na verdade é outro pedido, que ainda não foi mesmo...
11:56:29  Hoje os advogados de Lula fizeram coletiva para dizer que eles usariam seu direito constitucional e
ficariam, na coletiva, em silêncio
11:56:49  😂😂😂
12:03:33  http://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/pf-deflagra-6a-fase-da-operacao-
acronimo/
12:24:13 Paulo  Tem alguém p comer ainda?
12:24:59 Welter Prr  Estamos no italia, terminando
12:28:20 Roberson MPF  Nós PG
12:28:42  Acabaremos a entrevista aqui em uns 20 min. Se quiser aguardar
12:34:57 Paulo  Valeu robito, já tinha sentado aqui no Mafalda
12:35:10  Que por sinal agora é quilo, mas bem fraquinho
12:37:39 Roberson MPF  👍👍
12:47:00  Caros, medidas da Operação X deferidas: 8 PT's (embora tenha concedido apenas as PTs nesse
momento, disse que estavam presentes os requisitos para a preventiva) 8 CC's, 24 BA's e alguns bloqueios.
12:47:12 Laura Tessler  👏👏👏👏👏
12:50:26 Deltan  Sensacional!!!!!!!
13:17:03 Diogo  Boa!!
13:20:17 Athayde  👏👏👏👏
13:21:20 Paulo  show
13:24:13 Isabel Grobba  Que legal!
13:25:25 Diogo  355536.mp4
14:36:16 Januario Paludo  👍👍👍
15:30:49  
15:31:15  É preciso uma explicação para isso.
16:02:37 Deltan  Procede isso de Lila e Rosemery?
16:02:39  http://pgr.clipclipping.com.br/revistas/ler/noticia/6243975/cliente/19
16:02:46  OAS entregando?
16:03:21  Ich não circula essa foto que vou dormir no sofá, mesmo sendo inocente rs
16:09:53 Paulo  pessoal, tem três acordos low profile que estamos acompanhando com a PGR, que são bastante
interessantes. Quem quiser dar uma olhada, estão na pasta FT-PRocuradores. Há vários temas que são multi-grupos: 1. João
Carlos Lyra e Eduardo Leite, da empresa Câmara & Vasconcelos 2. Flávio Calazans, do escritório Calazans & Freitas 3. NM
Engenharia (cartel Transpetro)
16:23:02 Januario Paludo  estamos vendo isso da "Lila" e "Rose".
18:43:10 Diogo  todos os réus da saqueador foram soltos
18:43:16  cinco hcs deferidos pela sexta turma
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18:43:20  nefi atuando forte
18:43:28  👍
18:44:19  nao sei se o assad foi solto
18:45:17 Jerusa  pessoal, o Baiano falou que, em algum momento, entregou para um de nós, uma NF da HASTEC
para a Sao Fernando, no valor de 1 milhão e pouco. Alguém recebeu essa NF?
18:49:34 Paulo  [19:02, 27/11/2015] Dr. Sergio Riera (adv Baiano): Pedi ajuda para a empresa que depositou a
quantia para o Bumlai. Eles informaram que a nota fiscal foi emitida pela TRANSPORTADORA SÃO FERNANDO LTDA NF 2901
Emissão 16/09/11 Vencimento 04/10/11 Valor R$1.500.000,00 [19:04, 27/11/2015] Dr. Sergio Riera (adv Baiano): Pedi cópia
da NF, mas eles não estão encontrando. Prometeram entregar o comprovante da TED na segunda ou terça-feira.
18:49:49  Dr. Orlando, Informarei por petição, mas como prometido, adianto por aqui os dados informados
pelos advogados da empresa que efetuou o pagamento para a Transportadora São Fernando ltda (empresa do Bumlai) -
assunto pagamento para a nora do Lula: NF 2901 Emissão: 16/09/11 Vencimento: 04/10/11 Valor: R$1.500.000,00 Att.,
18:50:06  Nada me escapa
18:50:44 Jerusa  VALEU!
20:56:02  Não se esqueçam do almoço.
20:56:56 Jerusa  Qual o endereço, Carlos?
20:56:59  Januário. Você chega que horas?
20:59:26  rua Barão dos Campos Gerais, n. 524, ap. 31, Alto da Glória.
20:59:44  Será no salão de festas.
21:01:38 Jerusa  �
21:07:26 Januario Paludo  Chego amanhã 14:30
21:09:15 Laura Tessler  👍
21:28:53 Paulo  Que almoço?
21:28:57  Ninguém me convidou
21:29:06  😩
21:35:32 Diogo  Soh pra diretoria

17 AUG 16
06:47:21  http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2016/08/17/resposta-de-moro-a-advogados-exibe-
tempestade-judicial-que-espreita-lula/
07:26:25  http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/08/ministros-apostam-que-lewandowski-
deixara-stf-apos-setembro.html
07:26:39  Já vai tarde.
10:57:56 Paulo  Vaquinha p o russo?
10:58:20  Pessoal vou direto p o almoço. Alguém vai passar na FT e pode dar uma carona p a Isabel?
10:59:26 Welter Prr  Ninguem mais trabalha de manha?
10:59:28 Isabel Grobba  Pode deixar, Paulo.
10:59:48 Laura Tessler  eu to aqui
10:59:55  Isabel pode ir comigo
11:00:02 Isabel Grobba  Obrigada
11:15:32 Deltan  É o nome.
11:15:59  O gato sai, o rato faz a festa
11:23:06 Diogo  Q hs Eh a boca livre?
11:23:19  Estou indo pra ft posso dar carona
12:18:11 Athayde  Pessoal, ja cheguei. Podem se arrumar pq o trem aqui ta chique
13:06:18 Deltan  Mandem fotos!! Não acredito que estou perdendo essa boiada!! Agora vou ter que convencer CF a
não se aposentar para ter outra dessas daqui a 3 anos!!!
13:16:02 Welter Prr  http://jota.uol.com.br/decisao-ministro-nefi-cordeiro-transcreve-dialogo-entre-assessoras
13:37:08 Diogo  
13:40:59 Deltan  Tata e Julio, larguem o celular
13:41:06  Conversem com os amiguinhos kkkk
13:41:17  Boa Diogo, valeu pela fotinho!!
14:53:49 Isabel Grobba  Foi um almoço muito especial! Quero poder um dia retribuir essa delicadeza da mãe do Carlos! 💐
14:54:18  Obrigada, Carlos!
14:54:51 Jerusa  obrigada, Carlos! tudo perfeito! Almoço delicioso!
14:57:23 Athayde  Foi excelente, CF. Muito obrigado
15:03:08 Paulo  show de bola!
15:03:23  sou da opinião de que devemos manter essa prática...
15:03:31 Athayde  tb
16:44:05 Laura Tessler  Almoço top!!! Tudo perfeito!!!
16:44:29  Apoiado!!!
17:08:05 Julio Noronha  Pessoal, segue a minuta do 9, no estado da arte:
17:08:30  356488.odt
17:13:27 Jerusa  pessoal, não da pra fazer reuniao sobre o 9 na sexta ao invés de amanhã? gostaria de participar e
amanhã estarei em BSB.
17:13:57 Laura Tessler  teremos reunião geral da FT amanhã?
17:14:13  ou só do caso do 9?
17:15:38  Robinho e julio, chegou a COOPIN da SHELLBILL. O contrato da Golden Rock tá lá, caso vcs
precisem
17:19:19 Julio Noronha  Valeu, Laurinha!
17:19:47 Laura Tessler  Vou colocar lá na rede
17:20:56 Paulo  Laura, passa p o Jonatas
17:21:17 Laura Tessler  Voz
17:21:22  Blz
17:26:42 Roberson MPF  Sugeriria então na segunda, pois 6a não estarei
17:29:08 Welter Prr  Prefiro amanha
17:55:54 Deltan  Doutor, o ator Cássio Scapin, virá fazer-nos uma visita na sexta-feira, preciso saber o melhor
horário para recebê-lo?
17:55:54  15h. Marca na agenda e avisa todos por favor
18:14:12  Geral
18:59:07 Januario Paludo  Deltan. A reunião geral tera que ser feita no almoço. Temos a pauta? Abs
19:21:07 Paulo  Cunha andando sozinho no aeroporto de bsb
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19:21:09  Bom sinal
19:22:38 Laura Tessler  daqui a pouco ele não vai mais andar sozinho...só escoltado pela PF, HAHAHAHAH
19:48:45 Jerusa  PT lança cartilha em quatro idiomas em defesa de Lula SÃO PAULO - Em uma ofensiva
internacional, o PT lançou uma cartilha em quatro idiomas (português, inglês, espanhol e francês) para defender o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No documento, sob o título “A caçada judicial ao ex-presidente", o partido afirma que o
petista enfrenta a “mais violenta campanha de difamação contra um homem público em toda a história do país”. Em julho, a
defesa de Lula já tinha feito uma investida internacional ao recorrer ao Comitê de Direitos Humanos da ONU contra o juiz Sergio
Moro, responsável pelas investigações da Operação Lava-Jato. Os advogados de Lula acusam o magistrado de violações e abuso
de autoridade. Como exemplo, citaram, entre outros, a condução coercitiva do petista e a interceptação telefônica dele com a
presidente afastada Dilma Rousseff. O PT diz que Lula vem sendo, desde a reeleição de Dilma em 2014, alvo de uma caçada
judicial por parte de “agentes partidarizados do Estado” no Ministério Público, na Polícia Federal e no Poder Judiciário. “Dezenas
de procuradores, delegados, fiscais da Receita Federal e até juízes atuam freneticamente nesta caçada, em cumplicidade com os
monopólios da imprensa e bandos de difamadores profissionais”.
20:07:27 Welter Prr  Ala internacional?
20:24:59 Roberson MPF  
20:25:35  Pedimos para fazer umas pequenas alterações (acrescentar mais uns 5 kg de fraudinha, que é na
mostarda)
20:25:37  O que acham?
20:26:34 Jerusa  Por mim ok
20:26:58  Dai faltam as bebidas: chopp, refris e agua
20:27:10 Roberson MPF  Chopp té fechado já também
20:27:24 Julio Noronha  Shoooooooow
20:36:10 Laura Tessler  Por mim, beleza!
21:37:43 Deltan  Falei com Januario. Reunião amanhã 11h. Talvez atrase 15m. Depois continuamos no almoço...
22:03:45 Welter Prr  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/08/1803990-lei-da-ficha-limpa-parece-ter-sido-feita-
por-bebados-diz-gilmar-mendes.shtml
22:19:13 Deltan  
22:19:16  
22:19:50  Era bom vermos essa decisão. Paulo ou Tata, Vcs dão uma olhada nisso?
22:23:52 Athayde  Sim.
22:24:22  O min ligou na FT tb, mas nao estavamos la. Acha valido um retorno a ele?
22:30:57 Deltan  Opa positivo, por questão de consideração
22:31:20  O ideal era ver o voto antes pra já aproveitar para pedir algo, mas de qq modo retornar amanhã
22:50:16 Isabel Grobba  Como a imprensa deu: "alguns ministros levantaram a possibilidade de que o bloqueio de bens
prejudique acordos de leniência e de delação premiada em andamento com os citados. Para solucionar isso, o ministro
Benjamin Zymler, relator do processo, incluiu no voto a previsão de monitoramento da indisponibilidade dos bens, que pode ser
revista no caso de acordo de leniência e delação, à medida que os envolvidos estejam dispostos à indenizarem o erário público."
23:25:19 Paulo  Aparentemente consideraram PRC responsável mas deixaram de bloquear seus bens em respeito
ao acordo
23:25:44  CF, veja q há então mto espaço p trabalhar com o tcu
23:26:21 Isabel Grobba  Não andou tão mal o TCU, parece!
23:26:55 Paulo  E me parece pelas noticias que o julgamento decorre do sobrepreço constatado por aquele trabalho
de análise das notas de entrada e saída (e não apenas com base no cartel da LJ)
23:27:30 Isabel Grobba  Estudo econométrico...

18 AUG 16
05:53:50  Rsrsrs... Eles botam o pé na porta para não deixar que fechamos e nos obrigam a negociar. E no
final achamos bom... Rsrsrs... Me digam porque escolheram ode e oas especificamente?
07:58:16 Paulo  êh bicho desconfiado... mas se não tem acordo, vc queria que eles abrissem mão de suas funções
até que o MP resolvesse? isso nunca vão fazer mesmo
09:28:00  E porque eles foram para cima das duas empreiteiras que estão em processo de acordo e que
podem causar o maior estrago ao status quo? Posso ser desconfiado, mas não sou ingênuo.
10:22:46 Paulo  Conversei com Rafael Jardim. Segue relato objetivo da conversa: A decisão de ontem, na visão
dele, foi costurada para não atrapalhar os acordos já firmados e para colocar pressão nas empresas que ainda não fizeram
acordo, no sentido de dizer que sem acordo não tem saída para as empresas. Não foi acertada apenas entre os ministros, tendo
contado com a interferência direta dessa equipe. A decisão não foi de julgamento sobre responsabilidade final, mas apenas
sobre indisponibilidade cautelar. Deixaram de fora PRC e Barusco em razão do acordo, e será expedido um ofício para que o MPF
informe se eventualmente houver acordo com as empresas, para que seja revisto o bloqueio sobre elas. Foram Odebrecht e
OAS porque eram as duas que estavam nessa obra da RNEST. Embora nesse momento tenha sido possível resolver, os ministros
ainda estão com muitas dúvidas em relação ao julgamento final de responsabilidade, sobre como aliviar para os colaboradores
nesse momento final. O dano não foi calculado com base em cartel e estudo econométrico, mas sim em auditoria que verificou
discrepâncias entre entradas e saídas de nota fiscal. O cartel foi usado, porém, como prova de confirmação e também para
apontar omissão funcional, nos termos do que constou das nossas ações de improbidade. O ministro Benjamin, que antes nos
havia criticado, está um pouco mais aberto, mas é preciso mais conversa. Há situações que para ele seriam fáceis de resolver,
como a da SBM, porém o MPF tem ignorado os pedidos de conversa, 5a CCR não retorna ligações. Eles continuam tentando na
parceria mas uma hora a coisa pode estourar e eles não terão o que fazer se nós não queremos conversar.
10:23:25  minha opinião: não precisamos acreditar na versão dele, mas não podemos simplesmente tomar
por certo que a decisão foi para prejudicar e dificultar o acordo. Precisamos trabalhar com todas as possibilidades.
10:57:48 Deltan  Temos que ir lá. Paulo; irmos naquela semana que separamos está mantido, certo?
11:13:52  No caminho
11:18:14 Paulo  semana que vem resolvemos, após a conversa com Marcelo
11:20:41 Roberson MPF  PF cancelou a reunião. E agora José?
11:22:22 Diogo  poiseh
11:23:10 Deltan  Estou falando c Moscardi e Igor
13:27:00 Jerusa  Tenso
13:49:17 Paulo  
14:15:02  alguma boa alma pode ligar meu computador aí?
14:15:15 Athayde  vou la
15:07:10 Jerusa  OAS quer termo de confidencialidade
15:07:23  Veem algum problema?
15:07:36  Termo generico sem armisticio?
15:07:52 Athayde  acho desnecesário
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15:07:59 Julio Noronha  O problema do termo de confidencialidade é quererem a suspensão dos processos (já que a
apelação do Leo Pinheiro está pautada)
15:08:21 Athayde  e tem interrogatorio semana que vem
15:08:54 Jerusa  SB e carol falaram que os termos outros q nao da ode nao continham essa clausula de suspensao
dos processos
15:08:55 Isabel Grobba  No caso da Petros estamos pedindo quebra de uma SPE controlada pela OAS
15:09:30 Jerusa  Ate pq vamos denunciar LP em breve
15:09:59 Isabel Grobba  E de cautelares?
15:10:08 Jerusa  Colocaremos expressamente que nao havera suspensao nem armisticio
15:10:27  Sem a clausula q foi usada no tc da ode
15:10:54  Vira coisa boa
15:11:20  Ha 4 reunioes eles pedem o termo e estamos enrolando. Ou assinamos ou fechamos a negociacao
15:13:02  ??
15:18:02 Welter Prr  Jerusa A dificuldade é que deve sair denúncia em breve, além da apelação da OAS que está no
TRF4. A conclusão do julgamento da apelação pode colocar a administração da empresa (lei Pinheiro e outros) presos, para
execução da pena, desde já. O termo de confidencialidade, se sair, tem que ser sem armistício, preferencialmente prevendo que
as partes continuarão a atuar em juízo conforme seja de seu interesse e conveniencia.
15:20:22 Jerusa  Isso!
15:30:04 Deltan  Caros, CF está atendendo um jornalista e em seguida terminamos nossa reunião geral. 16h.
15:32:45  Jerusa, antes, pergunta por que eles querem o termo. Pergunta o que muda para eles. Vamos
entender bem o interesse EXPLÍCITO deles e atendê-lo, para mostrar boa vontade, sem qualquer concessão adicional. Vamos
colocar expressamente que não suspende medidas cautelares e nem pode ser usado para pedir suspensão de processos,
liberdade ou qq outra coisa.
15:35:36  smj, claro
15:35:39 Jerusa  Segundo eles, os executivos querem o termo para falar. Ja falamos que o termo nao muda nada
nos processos. SB esta redigindo e ja envio para vcs
15:35:45  Claro e objetivo
15:36:13  Alias, pq no caso da ode teve armisticio? 🤔
15:37:52 Julio Noronha  Pq eles pediram (e insistiram muito). Além de tudo, atendia aos nossos interesses tb de o MO e cia
pararem de pedir novos HC´s
15:38:30 Paulo  pq esses meninos não são durões que nem vc Jerusa!!
15:39:01  gostei da ideia do Deltan, dizer especificamente que não pode ser pedido suspensão de processo
liberdade etc com base em negociação de acordo
15:39:25  isso é diferente dos temos anteriores, em que no máximo se dizia que não havia nenhum acordo
de suspensão
15:52:19 Jerusa  TERMO DE CONFIDENCIALIDADE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio dos membros do
Ministério Público da União Sérgio Bruno Cabral Fernandes, Ronaldo Pinheiro de Queiroz e Jerusa Burmann Viecili, integrantes
do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República através da Portaria PGR/MPU nº 3, de 19/01/2015, e os
advogados José Luis Oliveira Lima, Rodrigo Dall´Acqua e Ana Carolina Piovesana, neste ato representando os interesses da
empresa OAS, resolvem subscrever o presente termo de confidencialidade, por meio do qual se comprometem a guardar sigilo
sobre todas as informações, escritas e orais, fornecidas durante a negociação, celebração e execução de eventual acordo de
colaboração premiada no âmbito da chamada “Operação Lava Jato”, devendo o segredo ser mantido até eventual levantamento
do sigilo do acordo a ser firmado. O presente termo não constitui impedimento para que as partes continuem a atuar judicial e
extrajudicialmente, na investigação e nos processos judiciais, de acordo com seus interesses, ainda que em temas
contemplados nos anexos apresentados, nem tampouco pode ser utilizado em juízo ou fora dele para pedir adiamento ou
suspensão de processos ou atos processuais em curso. Por fim, as partes também se comprometem a guardar sigilo sobre a
existência do presente termo. Brasília (DF), 18 de agosto de 2016. Jerusa Burmann Viecili Procuradora da República Ronaldo
Pinheiro de Queiroz Procurador da República Sérgio Bruno Cabral Fernandes Promotor de Justiça
15:52:30  Vejam aí
16:03:01 Diogo  boa
16:03:04 Deltan  Robito, tem reunião com a RF na terça? Que horas? Pergunto porque Roberto me disse que tem
mas não sabe o horário certo e não tá na agenda (sem querer reclamar, mas já reclamando kkkk)... preciso falar com o
Venturini (OAS), Paulo Martinasso e Cecília separadamente dos demais.
16:03:16 Diogo  quero ver a 1ª prisao com execução provisoria
16:03:31 Jerusa  Algudm leu?
16:03:34  Esta ok?
16:03:38 Athayde  li
16:03:54  sem objeçao
16:10:38 Jerusa  5 4 3 2 1
16:17:28 Welter Prr  Li Concordo
16:53:27 Deltan  http://pgr.clipclipping.com.br/impresso/ler/noticia/6246424/cliente/19
17:02:12  Caros, vou ignorar emails pedindo informações sobre a LJ para fins de pesquisas, mesmo de colega
do MP-BA que faz doutorado em Lisboa. Ressalvarei assuntos que interessam e agregam ao desenvolvimento do caso ou às 10
meddias. Caso alguém queira atender, avise que passo, mas é um tempo, a meu ver, mal empregado NESTE momento
17:26:50 Roberson MPF  Reunião no dia 24/08 as 10:30
17:27:26  E tá na agenda há um tempão!! 😜
17:49:47 Athayde  É menina.....😊😊
17:50:11 Laura Tessler  ah, acertei!!!!!
17:50:31 Julio Noronha  👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
17:50:45  Muita saúde para a Angelina!!!
17:50:59 Laura Tessler  Parabéns!!!! Agora quero ver Tatá morrendo de ciúmes da Angelina!!! hahahahahah
17:51:11 Roberson MPF  Shoooooou!!!
17:51:16  Agora sim!!!
17:53:52 Jerusa  🍼🍼🍼🍼
17:53:56  ���
17:54:19 Paulo  parabéns Tatá, que show!!!!!!
17:55:15  357095.docx
17:55:15  Eis o Acórdão (acima) da indisponibilidade.
17:55:15  Abaixo, relatório e voto
17:55:15  357098.pdf
17:55:15  357099.pdf
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17:55:24  Carlitos, favor dar uma olhada
18:10:50 Welter Prr  Parabens meus amigos!! Saude e alegria!!
18:14:35 Athayde  😀😀😀😀😀😀
18:55:48 Roberson MPF  Pessoal, segue planilha dos custos do Churras Braves
18:55:53  
18:56:09  Preciso saber agora quem vai participar do rachide
18:56:14  1. ROBERSON
18:56:25 Athayde  2. Athayde (pai da Angelina)
18:56:41 Paulo  🙄
18:56:59  teve reunião interna nossa? tem notas?
18:57:36 Julio Noronha  3. Júlio
18:58:40 Jerusa  teve reunião interna nossa? tem notas?
18:58:44  4. Jerusa
19:00:09 Laura Tessler  5. Laura
19:30:27 Roberson MPF  Pessoal, vi aqui as camisetas das 10 medidas para corrermos o Braves
19:30:36  Custo de 20 pila cada
19:31:06  Quem topa tb custear as camisetas da galera que vai correr o braves conosco?
19:31:18 Julio Noronha  Eu topo
19:31:36 Athayde  👍
19:31:40 Paulo  Robinho, problema é o frio...
19:32:01  Se bem q parece q melhorou a previsão
19:32:07 Roberson MPF  PG, frio por frio vamos pra lama e pro gelo
19:32:26  Daria de qq forma para por por cima de outra camiseta
19:32:32  Acho que rende umas fotos maneiras
19:32:51 Paulo  Ah por cima é uma boa
19:33:03 Roberson MPF  Boa então!
19:33:06 Paulo  Topo
19:33:17  Final das contas pouca gente vai participar mesmo
19:33:31  Cada um arrumou uma desculpa
19:33:35 Roberson MPF  Isso. Vou soltar uma msg no Patriarca, ok?
19:33:56 Paulo  Uma fez peeling, outro fez botox...
19:34:02 Jerusa  😂😂😂
19:34:10  Alguem foi pegar os kits?
19:34:27  Qt isso vai custar alem do churras? 😁
19:34:35 Roberson MPF  Eu to indo agora
19:34:57 Jerusa  Deixei meus docs com o athayde. Sera q ele foi pegar?
19:35:07 Paulo  
19:35:19 Roberson MPF  Ele me passou aqui
19:35:22 Jerusa  🤔
19:36:04 Roberson MPF  Se for uns 15 participantes (os que estão confirmados la no grupo) sai 300 a mais
19:36:08  E ai?
19:36:17 Athayde  👍👍
19:40:03 Julio Noronha  👍👍👍
19:46:39 Jerusa  Aceita cartao?
19:46:44  Parcela?
19:46:46  🙈
20:33:46  Requiao no meu voo 😁
20:35:07 Roberson MPF  Convida ele pro Braves
20:35:09  Kkk
20:40:54 Paulo  Riera é o advogado dos nadadores americanos
20:45:25 Deltan  Agora entendi por que Athayde tava querendo tanto que eu participasse!!!!! Seu pão
duro!!!!!!!!!!!!!!!
20:46:56  Fala das 10 medidas pra ele 😂😂😂
20:47:04  ou fala que Vc é amiga da C3
20:47:10  do Celso 3
21:05:07 Paulo  http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/agu-vai-cobrar-na-justica-dinheiro-que-nelson-
meurer-teria-desviado-da-petrobras-75su3mw7gr7klouyrx5nrpemu
21:06:39 Deltan  A PGR pediu o compartilhamento geral no fim das contas?
21:09:24 Paulo  Não lembro rs. Acho q sim
21:22:22 Deltan  Caros, estou evitando trazer palestras, mas esta é interessante. Seria muito bom se alguém
pudesse. Público de 1000 pessoas, em Brasília, promovida pela CEF: Entao, sera no dia 12/09 no periodo da tarde, em Brasilia,
provavelmente no auditorio da Caixa (vou confirmar). Pelo que a corregedoria passou, participarao desde gerentes,
superintendentes, diretores ate vices e presidente. Ela estima umas 1.000 pessoas.
21:22:33  Alguém topa?
21:25:21 Isabel Grobba  Essa semana mesmo reiterei a reiteração da reiteração do pedido de compartilhamento com a
PGR! Falei de novo com Sérgio Bruno! Queria fazer a ação do PP antes da AGU!
21:29:07  Douglas Fisher ia ver como está no Supremo
21:29:31  Amanhã falo com ele
21:33:49 Athayde  Vamos encaminhar a notícia no grupo ftmpf
21:38:10 Paulo  Caros queridos, hoje assinamos nossa 6ª leniência, com a NM ENGENHARIA. Em síntese: - cartel
na Transpetro, que era comandado pelo próprio Sérgio Machado (e que ele omitiu em sua colaboração); - pagamentos em
espécie aos indicados por SM, que se identificados poderão levar diretamente a algum dos figurões do PMDB; - propina através
da compra de um fundo proprietário da empresa de publicidade Fisher; - propina em contas do exterior, tratadas diretamente
por Sérgio Filho (de uma forma diferente da relatada por ele); - doações oficiais a vários partidos por indicação de SM, inclusive
ao PSDB; - propina a um gerente da Transpetro que era indicação do PT (talvez JW). Também já foi um acordo com texto
revisado e algumas novas cláusulas que discutimos com CF e Athayde.
21:40:17 Julio Noronha  👏👏👏👏👏👏👏
21:40:25  Show demais!!!
21:42:12 Deltan  Sensacional!! 👏👏👏👏👏
21:46:54 Laura Tessler  Excelente!!!
21:49:49 Isabel Grobba  Muito bom, Paulo!
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21:50:44 Laura Tessler  Ajuizar a ação do PP seria muito massa!!!
22:01:14 Roberson MPF  🔝🔝🔝🔝
22:40:42 Jerusa  Da CEF? 😳
22:51:40 Deltan  rs isso. Querem recuperar credibilidade. Encaro de modo positivo
22:52:03  CF e eu já fomos há algum tpo (uns 8 meses) a uma

19 AUG 16
00:09:54  Alguém se interessa por palestrar no méxico, no maior evento (ou programa) que já ocorreu lá
sobre corrupção, dia 20 de outubro? Creio que a data é maleável
00:10:13  Pagam despesas
00:46:12  Amanhã venho perto de 13h caso alguém se anime de me esperar para almoçar
01:42:52  Caros marquei reunião na agenda amanhã 16h, aproveitando a janela livre. Vamos tentar fechar os
pontos, nem que não estejam todos presentes, e mando o resumo aqui depois.
06:30:27  Precisamos insistir no compartilhamento para fazermos a ação do PP.
06:31:40 Laura Tessler  agora acho que sai...Isabel botou uma pressão lá no Douglas, heheheh
06:44:29 Deltan  Falei c Carol e SB ontem tb
08:27:22  E o resumo?? (rsrsrs)
08:51:15 Paulo  P fazer o resumo tem que ter lido kkk
12:35:07 Deltan  Alguém topa me esperar para almoçar perto das 13h?
12:35:26  Se ng topar, passo almoçar em casa
12:55:49 Jerusa  Estamos indo agora
14:18:26 Deltan  Boas notícias
14:18:30  QG quer colaborar
14:18:37  Mais uma pra nossa licitação kkkk
14:18:43 Julio Noronha  kkkkkkkkkk
14:18:44 Athayde  a QG é boa no PMDB
14:18:50 Deltan  Diogo, posso marcar para segunda 14h?
14:18:58  Disseram ter coisas interessantes
14:20:18  Diogo, aproveitando, traz o caneco pra adicionar aos nossos prêmios aqui rs
14:23:33 Athayde  Pessoal, podemos ver com o ANDREY o que foi apreendido no Diretorio do PT.. Por exemplo, se
eventualmente tivermos agendas apreendidas podemos dar sorte e corroborar encontros narrados por PEDRO CORREA na
agremiação.
14:24:33 Paulo  Pedro Correa tá um problema... Márcio está ameaçando não homologar
14:26:14 Deltan  Liguei para Carol hoje, mais cedo. Combinei de ela mandar a mensagem subliminar para o Márcio
que faremos de qq modo. Para o STF, seria ruim estrategicamente, se eles pensarem em perda de poder (não gosto desse
pensamento, mas creio que isso pesa por lá)
14:26:26  Boa Tatá
14:26:34 Athayde  vou ligar para ele
14:26:35 Deltan  Ótima ideia... checar não custa
14:26:48  Se der bom resultado, pago almoço
14:26:52 Athayde  hehehehe
14:26:55 Deltan  Em tempo: só pra Vc e no ZAF
14:27:01 Athayde  kkkk
15:03:36 Diogo  Boa
15:28:36 Athayde  SER ANSIOSO NÃO E TAO RUIM... http://www.contioutra.com/ser-ansioso-pode-indicar-que-voce-
e-mais-inteligente/
15:28:44 Januario Paludo  Julio. Já estou com os dados mas vou levar comigo.
15:28:58 Athayde  Boa, Januario
15:29:15  vai dar bingo?
15:29:19 Julio Noronha  hahahahha!! Não me mate de curiosidade!
15:29:22 Januario Paludo  Só não pedi amigo passageiro, pá demora mais
15:29:33 Julio Noronha  Mande aqui q analisamos
15:29:40 Januario Paludo  Posso entregar o pen drive para o motorista
15:29:50  Ele entrega pra vcs.
15:29:51 Julio Noronha  Por favor! Peça a ele me entregar aqui
15:29:56  Shoooow!!!
15:30:47 Januario Paludo  Falei com o Marcio e ele vai trabalhar no fim de semana e fechar o relatório.
15:31:28 Julio Noronha  Blz!!
15:51:57  Pessoal, como forma de ganhar tempo caso ocorra a homologação do acordo do PEDRO CORREA, o
Fábio trabalhou na sugestão de desmembramento dos termos, para encaminharmos para a Carol. Na maioria dos termos, foi
possível encontrar vinculação com procedimentos da FT. Naqueles em que não foi possível encontrar o vínculo, ele destacou na
planilha a seguir (em amarelo e vermelho). Parece que em relação aos seguintes termos não há vinculação/há predominância
do foro e, portanto, poderiam/deveriam ser encaminhados para outros locais: 14 (Ministro TCU); 22 (PEC da reeleição); 25
(Ministério das Cidades); 30 (DNIT); 33 (eleição de líder do PP em SC); 35 a 41 (DENATRAN); 42 (MALUF); 43 (Fundo
partidário); 44 (CEF/FGTS); 49 (CEF) 51 (BB); 52 (CEF); 53 (MALUF); 54 (RUSSOMANO); 55 (Minha casa, minha vida); 56
(IRB); 57 (BNB); 58 (Ministério do Trabalho); 61 (DNIT); 63 Diversos políticos (63). Parece que em relação aos seguintes
termos a relação com a FT é fraca, que dependeria do aval do grupo mais próximo do caso para pedir o desmembramento para
cá: 11 (Genu – DIOGO/JERUSA); 15 (FURNAS – ATHAYDE/PAULO); 19 (POSTALIS – ISABEL/LAURA); 26 (Genu –
DIOGO/JERUSA); 27 (Ministério da Saúde – DIOGO/JERUSA); 29 (Palocci – ISABEL/LAURA); 45 (Reforma da Previdência –
JÚLIO/ROBERSON); 50 (Ministério da Saúde – DIOGO/JERUSA); 60 (intermediário de Cunha – DIOGO/JERUSA); 61 (Carlos
Wilson – ATHAYDE/PAULO); Assim, se puderem ver, para darmos andamento seria ótimo.
15:52:24  357699.odt
15:57:03 Paulo  http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/memoria-futebol-clube/sergio-moro-criticou-as-vaias-na-
olimpiada-generalizou-e-falou-besteira/
15:58:01  pra-quê-ilson?
16:45:32  Pessoal da Carioca, vejam por favor se está ok o aditivo, pois a ideia é nos de Cwb assinarmos na
terça
16:45:57  E mais importante... Combinaram caronas p amanha?
16:46:32 Jerusa  paulo, passa me pegar e pegamos o athayde
16:56:06 Paulo  Ta dando 1h de carro no maps
16:56:45  Então pego Jerusa 8:20 e Tata 8:30
16:57:00 Athayde  😍😍😍

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 2

0:
02

:4
6

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/357699.odt


30/01/2021 Telegram Backup for

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/chat_72924018_p4.html 15/26

16:57:07 Jerusa  �
17:16:57 Paulo  Isabel reunião 5a agu ok?
17:19:40 Isabel Grobba  Estarei aí, mas preciso ver com Laura a que horas marcou na Polícia, pois vamos lá falar da Petros.
18:50:06 Laura Tessler  http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/08/delfim-netto-diz-pf-que-recebeu-r-240-mil-da-
odebrecht-por-consultoria.html
19:55:07 Deltan  Paulo, como ng se manifestou quanto a ir pro México enviei a Vc o email para analisar... só
confirma pra mim depois que respodeu please
20:00:19 Orlando SP  Quanto e para quem pago o churras?
20:20:14 Athayde  Quem vai no teatro? To indi

20 AUG 16
11:03:58 Deltan  Caros, sugiro que na redação de todas as denúncias do Lula a linguagem seja bem simples,
compreensível a uma criança ou a uma vovó. Sugiro evitar mesmo "cujo" ou "cuja". Sugiro evitar qualquer rebuscamento ou
palavras que aprendemos depois de entrarmos na faculdade, como por exemplo, "engendrar". Seria bom ensinar em nota
qualquer conceito mais complexo
11:04:09  que seja imprescindível
11:04:42  Estou gostando muito da denúncia. Enviarei sugestões por parte para Vcs, RRobito e Julio, a
medida que evoluir
11:05:32  à
11:12:17  Na parte geral, entendo que devemos descrever, embora não imputar, que o esquema englobava
não só Petrobras, mas MPOG, Eletronuclear e CEF (com gráfico até). O que acham? Coloco aqui para não dar trabalho
desnecessário caso haja discordância e prevaleça opinião diferente. Contudo, vou defender essa posição bastante rs. É um
esquema macro e isso reforça muito a ideia de um vértice comum
11:13:11  Coisa resumida, remetendo a anexo, em poucos parágrafos para cada, apenas para mostrar que o
esquema era maior e que o mínimo múltiplo comum era o partido e a cúpula do governo.... e, é claro, ele
14:47:28 Isabel Grobba  Ex-presidente da OAS delata ministro do STF Dias Toffoli http://veja.abril.com.br/brasil/ex-
presidente-da-oas-delata-ministro-do-stf-dias-toffoli/ via VEJA.com
15:37:42 Laura Tessler  Povo, vão que horas pro churrasco?
16:05:01 Julio Noronha  A caminho, Laurinha
16:05:55 Laura Tessler  Beleza!
16:06:04  saindo daqui a pouco
17:01:30  http://m.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/08/1804884-stf-vive-tensao-com-rumor-
de-que-alto-funcionario-da-corte-caiu-na-lava-jato.shtml
19:41:00 Julio Noronha  
21:46:36 Paulo  http://veja.abril.com.br/politica/lula-comemora-teori-nao-remete-inquerito-a-moro/

21 AUG 16
00:12:33 Deltan  Caros quem está hoje conduzindo o acordo da OAS? Tem quase todos nós lá no grupo rs. Lembro
que Robinho e Júlio passaram para outro grupo... Quem ficou? Jerusa?
00:14:39  CF, olha lá no grupo da OAS e da sua opinião por favor. Fique à vontade, apenas é importante ouvir
Vc tb.
00:37:59 Diogo  Jerusa e eu
00:38:06  Jerusa foi na última reunião
00:38:38 Deltan  👍👍👍
01:10:39 Athayde  Pessoal, foi massa demais nosso sabado. Excelente para unir a ft, aproximar os servidores de nos
em momento informal. Isso é otimo para que tenhamos um ambiente de trabalho cada vez melhor. Nosso churrasco tambem foi
top. Robinho, agradeca a Amanda pra gente. Ela mais uma vez foi 10. 👏👏👏
01:11:16  Ps- segunda temos q ver flores pra esposa do Leonel
07:31:40 Deltan  👏👏👏👏👏👏👏👏
07:39:21  Deltan. Acho que é caso de fechamento de negociação.
07:47:14 Deltan  Agora? Vc não se preocupa com a msg que vai passar de que protegemos STF?
08:02:26  
08:04:55  Minha preocupação é com o STF.
08:05:13 Deltan  Mas e a nota, nao resolve?
08:05:53  Não. Além disso, é preciso colocar um pouco de freio nesses vazamentos.
08:07:11  É preciso proteger o instituto e as instituições.
08:18:49  Neste caso, podemos estar diante de um turning point nas colaborações e leniências. É isso que
está em jogo. Por exemplo, o Teori pode negar o acordo do Pedro correa e na decisão colocar impecilhos graves a todos os
demais acordos. Os advogados já perceberam a possibilidade. Uma reação corporativa do STF deve ser evitada.
08:49:22 Jerusa  Nao da para encerrarmos a negociacao e tambem fazermos a nota?
11:26:39 Januario Paludo  Concordo com o Deltan. Não dá para sair no afogadilho para proteger o stf. Se suspender vai
parecer proteção e nós é que ficamos na linha de tiro.
11:27:10  Acho que a caca deve secar
11:29:21 Deltan  Valeu Januario, eu já estava pensando se estava vendo fantasmas
11:31:52 Januario Paludo  A nota lá do ouro grupo acaba por confirmar o fato é a fonte da veja.
11:33:19  Só encerrarmos a negociação vai ficar evidente para todos que a história da veja tem consistência.
11:33:43  Creio que devemos pensar mais estrategicamente.
11:33:49 Januario Paludo  E que nós sabíamos dela, dai por que estamos encerrando a negociação.
11:34:07  A estratégia é desmentir a veja.
11:34:25  No curto prazo a única preocupação é com o STF.
11:34:27 Januario Paludo  Ou dar forca para a matéria?
11:35:38  Se houver uma reação negativa, ela pode dar força para um discurso contra colaboração e
leniências.
11:36:15  E o caso do toffoli não tem consistência suficiente no momento.
11:36:18 Januario Paludo  O momento para encerrar a negociação é errado.
11:36:28  Não creio.
11:36:32 Januario Paludo  Se encerrar vai tocar evidente a causa e efeito
11:36:42  Vai ficar evidente
11:37:10 Deltan  tb acho Januario
11:37:14  Escreve lá no grupo...
11:37:17  Neste momento podemos imputar a responsabilidade para eles, pois não há esse anexo.
11:37:25 Januario Paludo  Se tivesse sido encerrado antes não tinha problema. Agora vai ficar na cara!!
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11:37:27 Deltan  Ficaremos vencidos, mas estimulará cuidados
11:37:34  Acho que ficamos na reta tb
11:37:47 Januario Paludo  Totalmente ...
11:37:48  Depois, poderá ser imputado a nós.
11:37:55 Deltan  Qdo chega no judiciário, eles se fecham
11:38:07  Corrupção para apurar é a dos outros
11:38:20  Já to vendo o Reinaldo Azevedo kkk
11:38:34  Exatamente por isso não podemos agir irresponsavelmente com essa reportagem.
11:38:41 Januario Paludo  A veja já publicou muita merda sobre a colaboração.
11:39:03  Mas o momento atual é de fragilidade perante o STF.
11:39:04 Januario Paludo  Inclusive acaba dois anos atrás, que ela já tinha sido assinada.
11:39:50  Agir de modo firme é a única mensagem possível.
11:40:18 Januario Paludo  Normalmente eu concordo contigo, mas desta vez não.
11:40:49  Se dermos mais valor a matéria do que ela realmente tem, a coisa tende a crescer a ficar sem
controle.
11:40:59  Só devemos agir em relação ao STF com provas robustas.
11:41:43  O que está em jogo aqui é o próprio instituto da colaboração.
11:42:42  Quanto a OAS e ao toffoli, as coisas vão crescer e talvez daí surjam provas.
11:43:13 Januario Paludo  Eu sempre fui favorável à prisão do Leo Pinheiro e não a um acordo de colaboração. Agora que a
coisa está posta e que há um aparente clima de competitividade entre as duas grandes teríamos prejuízo em suspender.
11:43:18  Mas se ficarmos quietos e recebermos esse anexo, teremos certamente problemas.
11:43:28 Januario Paludo  A suspensão, volto a repetir, reforça a materia da veja.
11:43:54  Vao perguntar: por que foi suspenso?? resposta: por que publicaram a materia do tofoli, que foi
vazada...
11:43:54  Esse anexo é de um não crime.
11:44:09 Januario Paludo  Entao trate ele como ele é e nao de mais importancia do que ele t em.
11:44:47  Eu não me preocupo agora com a mensagem para o público em geral. Mas sim para o STF.
11:44:49 Januario Paludo  E so dizer que a revista veja novamente se equivoca em travestir ilações em fatos.
11:45:34  Estamos com dificuldades com a homologação do Pedro correa.
11:45:48 Januario Paludo  Sempre tivemos em todas.
11:45:58  Se nao homologarem, o onus sera do STF.
11:46:18  E tenho medo de uma decisão de não homologação com estabelecimento de regras.
11:46:43 Januario Paludo  Neste caso, teremos um confronto.
11:46:53  Não. O problema será nosso se o STF decidir normatizar as colaborações.
11:47:10  Não é o Pedro em si, mas o próprio instituto.
11:47:13 Januario Paludo  Eles podem fazer o que querem, pagando o preço politico por isso.
11:48:16  Creio que devemos pagar o preço é manter as rédeas da situação. Não me preocupo com o
Reinaldo Azevedo.
11:48:35  Mas sim com o Teori e o STJ.
11:49:10 Januario Paludo  Se querem evitar problema com o STF, acho que o JANOT deve ir lá e explicar que nao tivemos
nada com isso e se nos tomarmos uma decisao agora a respeito da suspensao da negociaçao vai parecer que estamos
endossando a materia da veja ou fazendo proteção.
11:49:17  A mensagem para a Odebrecht é que não deve brincar com o problema.
11:49:57  Lá não é como ir no moro explicar.
11:50:31  E a OAS vai ficar desesperada.
11:51:35 Januario Paludo  Eles ao gregos e devem se entender. Se publicarem a nota, temos que pedir a abertura de IPL para
apurar o vazamento.
11:53:07  Bom nada sairá hoje. Vamos esperar as próximas 24 horas.
11:57:35 Januario Paludo  Pelo menos isso.
12:05:41  Creio que é um erro sobrepormos o receio de crítica de jornalistas como o Reinaldo Azevedo com o
risco que a investigação corre no STF.
12:11:03 Jerusa  Concordo com CF
12:15:15 Deltan  Não vejo tudo isso. Tá consolidado. O que está em jogo é Pedro Corrêa. O que não significa que
não seja mto relevante. Para entender a força dos argumentos de CF (que são fortes), deve-se compreender o medo que eles
incutem. Meu professor de constitucional nos EUA tinha razão
12:18:48  É claro que minha preocupação não é o Reinaldo Azevedo, mas entendo o que quer dizer. Enfim,
Se Jerusa concorda e os demais lá estão todos na posição oposta, Jan e eu somos vencidos
12:41:43  Reverter uma notícia é uma coisa. Reverter uma decisão do STF é outra. E não é o Pedro correa,
mas um novo paradigma de análise do mérito do acordo pelo judiciário na fase de homologação. Aqui estamos diante de uma
gestão de riscos.
13:13:09 Jerusa  Tata, PG e Robito, como estao no dia pos-braves?
13:19:06  Pessoal, quem fez a contabilidade do churras- camisetas? Quanto ficou e para quem deposito?
14:44:00 Orlando SP  A respeito do Toffoli, peçam pesquisa para a Spea de pagamentos da OAS para o escritório da
esposa do rapaz q terão mais alguns assuntos para a veja
14:44:36  Não é nada relevante, mas acho q da uns 500 mil
15:58:35 Deltan  A RF tá olhando... Mas isso eu não sabia
16:02:47 Paulo  Até q to bem... Só todo cortado rs
16:02:53  
16:03:05  Saiu o resultado. Teve gente acabando em 4h30
16:03:21  E pouquíssima gente fechou abaixo de 2h, só uns 50
16:04:53 Orlando SP  Já passei para os jornalistas
16:43:18 Athayde  Todo dolorido
16:44:53  Pg, acha meu nome ai
17:41:24 Roberson MPF  Ótimo!! Uns pequenos arranhões, apenas. Foi muito massa, Je!
17:48:50  O custo do churras ficou quase conforme a tabela
17:48:56  
17:49:01  Tirando os 110 dos docinhos (que não fomos buscar) e acrescentando os 150 adicionais que acabei
passando para os churrasqueiros que ficaram bastante depois do combinado, o custo total do churras ficou em R$ 2276,00.
17:51:35  Manifestaram que participarão do racha: 1) Roberson 2) Athayde 3) PG 4) Jerusa 5) Laura 6) Julio
7) Orlando
17:52:04  Mas a Je nem foi
17:52:59  Cf falou que participaria, mas já custou integralmente o almoço (top) da semana. Entonces no!
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17:54:19  Então dividimos por 6 (379 para cada)?
17:55:39  Segue a minha conta: Banco do Brasil, AG 8002-0, c/c 16.073-3, CPF 049103019-33
18:05:01  Eu participo sim. Não tem uma coisa com a outra.
18:06:09 Jerusa  Eu tb
19:14:34 Deltan  Pessoal, tb concordo em entrar na divisão
21:44:29  Paulo a reunião de terça tem uma pauta?
22:57:51  Estou lendo a denúncia, mas não sei se pensaram nisso já, uma questão conceitual. Do jeito que
descrevemos, estamos descrevendo não só a corrupção de Lula no esquema Petrobras, como corrupção passiva. Estamos
também descrevendo corrupção ativa dele em relação aos demais partidos e agentes políticos.
22:58:17  Temos que avaliar os prós e contras dessa imputacao, mas do modo como estamos fazendo, que
creio ser o melhor, será difícil escapar disso
22:59:14  Teremos que abrir um item da IMPUTACAO pra isso...
22:59:44  Essa corrupção ativa é fundamento da corrupção passiva
23:00:50  Se não houver essa corrupção ativa, então é porque a nomeação não tinha por objetivo arrecadar
propina e ele não sabia. Se o objetivo da nomeação era arrecadar propina, isso era um modo de comprar apoio político. Isso
vale, é claro, para a Dir de Abastecimento e para o PMDB, e não para as do PT
23:55:57  Qto à estratégia de comunicação, isso é mais do que Mensalao, mas usar o mensalão tem um
apelo. Mensalao era um esquema de compra de apoio. Este é compra de apoio (PP/PMDB) + perpetuação no poder. Temos que
pensar em formas simples de comunicar isso.

22 AUG 16
07:26:14  Terminei a leitura. Se outros já tiverem terminado, podemos discutir alguns pontos. O que mais
precisa ser discutido é o capítulo da corrupção. E creio que seja necessário deixar mais claro o que é contextualização do que é
imputação.
07:40:47  O Globo já está noticiando a "suspensão" da negociação da OAS.
07:44:38 Laura Tessler  Conseguiram provar que o vazamento foi da OAS?
08:31:33  Como não temos esse anexo, ainda é possível dizer que foram eles.
10:14:33 Paulo  Leniência. Várias dúvidas que eles levantaram na videoconferência. Além dos nossos casos,
querem discutir o acordo SBM e vamos falar também sobre o projeto de lei, relacionamento com CGU e TCU etc.
10:16:25 Deltan  👍👍👍
10:18:47 Paulo  Alterei o horário, começamos no almoço. E à noite vamos jantar, já preparem o bolso 💵💵💵
10:19:00  Diogo e Athayde convidados p ajudar a rachar a conta
10:19:14 Athayde  😳😳😳
10:21:16 Isabel Grobba  Amanhã embarco com Mônica Nicida.
11:01:34 Deltan  buemba
11:01:35  http://pgr.clipclipping.com.br/noticia/ler/noticia/6249789/veiculo/coluna/cliente/19
11:01:48  Figueiredo Bastos delatado
11:02:24 Diogo  demorou
11:02:52 Athayde  Eu te proponho A propósito, o advogado de Lúcio Funaro foi à Procuradoria-Geral da República há
dez dias e acenou com uma bomba: se Rodrigo Janot topar pedir o relaxamento da prisão, o doleiro poderia entregar, mesmo
sem fazer delação premiada, a cabeça de um advogado cheio de clientes delatores na Lava-Jato. Funaro diz a interlocutores ter
a prova de que o tal advogado tem liderado uma espécie de mercado de delações, achacando personagens da República, com a
promessa de salvá-los das colaborações de seus clientes. A chance de isso ocorrer, sem uma delação premiada negociada, no
entanto, é zero.
11:03:37 Diogo  quem será o advogado?
11:03:43  ele nao fala expressamente no figueredo
11:03:48  🙊🙊🙊
11:03:53  pode ser o marlus
11:03:58  vilardi
11:03:58 Laura Tessler  Melina e Rayol contaram que foi patética a ida do advogado do Funaro...cara mega fanfarrão
11:04:49  Evidentemente é o Figueiredo.
11:07:18 Deltan  Mônica Bergamo diz que é forte o clima de tensão no STF por rumores de que um funcionário de
confiança da Corte pode ter caído na rede da Lava Jato
(http://pgr.clipclipping.com.br/noticia/ler/noticia/6249256/veiculo/coluna/cliente/19)
11:08:19  Qdo Funaro veio à FT em 2005/2006, o rei da delação era já o Figueiredo.
11:09:08  PG e Tatá, sabemos quem são? AGU planeja entrar com ações cíveis na Justiça pedindo
ressarcimento de dinheiro desviado da Petrobras por 26 investigados
(http://pgr.clipclipping.com.br/noticia/ler/noticia/6249350/veiculo/impresso/cliente/19
11:09:11  O advogado do Funaro era o Figueiredo.
11:10:32 Laura Tessler  Advogado atual do Funaro é um cara do RS. Acho que o Welter sabe quem é
11:11:44 Jerusa  parece que é o Alexandre Wunderlich
11:13:30 Deltan  Vamos tentar reuniãó geral com PF amanh]a
11:13:30  Que tal fazermos a reunião geral amanhã qdo vier aqui?
11:13:30  Pode ser... claro. Vou avisar o pessoal aqui
11:13:30  Ótimo
11:14:12 Roberson MPF  Delta, amanhã não é um bom dia pra a reunião geral. Tem reunião da ode.
11:14:25  Amanhã tem reunião com a 5ª câmara e depois eu viajo para São Paulo para um debate que um
determinado Procurador me arranjou.
11:14:28 Roberson MPF  A menos que fosse bem no final da tarde
11:14:43  Vixe,então não tb
11:25:36 Welter Prr  Se é aquele historia que ouvimos na PGR o advogado é o Daniel Gerber. Não tenho nada a favor do
Figueiredo (nem contra), mas esse cara está de sacanagem. A Melinda contou que o Daniel Gerber propôs que o Funaro fosse
solto mediante interferênca do PGR junto ao Teori, sendo que ele (Daniel) conseguiria fazer acordo com outro advogado, pois
ele é contra e já escreveu artigo nesse sentido. Faria um acordo sigiloso que seria referendado após a soltura por outro
advogado. Esse cara perdeu a vergonha. Por essas e outras tem que gravar as conversas
11:27:10 Deltan  Mas Vc confirmou com Igor? Vi isso, mas qdo confirmou eu pensei em transformar em geral
11:28:20 Roberson MPF  Confirmei apenas para aproveitarmos a vinda dele e termos uma rápida conversa sobre as fases
pendentes. Estamos tentando isso a duas semanas. Rsrsrsr
11:29:27 Deltan  Vamos marcar com PF 17H, Robito? Já acertei com Paulo aqui
11:32:11 Andrey B Mendonça Carlos, no dia da prisão, o Funaro falou que era o Adriano, advogado dos Trombetas e do Cleto.
Falou mal do Figueiredo, que ele usa influencia e tal, mas a questão do achaque era ligado ao Adriano Salles, smj.
11:32:56  Não conheço esse advogado. OU não estou me lembrando dele.
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11:33:22 Andrey B Mendonça Eu conheci agora tb...
11:33:31  com o Cleto e de uma reuniao com os trombetas
11:35:04 Paulo  reunião com AGU esta semana
11:35:21  De qualquer modo, na última reunião com o Figueiredo eu já o alertei sobre esse tipo de fofoca.
11:35:29 Paulo  mas são todos os que constam da notícia, todos em relação aos quais o AGU pediu o
compartilhamento p o cível
11:35:29  Muito interessante:
11:35:36  Supremo sem política é ilusão’ Autor: Gilberto Amendola Para estudiosa, Poder Judiciário é político,
não partidário, e tem agido `nas omissões' do Legislativo Para a cientista política Maria Teresa Sadek, 69 anos, uma das
referências no estudo do Poder Judiciário, “Supremo sem política é uma ilusão de rede social”. “O Judiciário é político. O que ele
não pode ser é partidário”, diz a pós-doutora e professora da faculdade de pós-graduação de Direito do Largo de São Francisco.
Ao Estado, Maria Teresa avaliou o papel da Justiça no processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff e os
desdobramentos da Operação Lava Jato – além da delicada relação do Supremo Tribunal Federal com o Legislativo. Que
avaliação faz do papel do Judiciário no impeachment? Na condução do processo, eu diria que o Judiciário teve um papel
importante. Agora, nós temos que salientar que o protagonismo se deve ao desenho institucional que foi feito na Constituição
de 1988. Essa Constituição fez com que o Judiciário se transformasse de fato em um poder de Estado, com a atribuição de
exercer o controle da constitucionalidade, de leis e atos. E, com isso, o Judiciário se tornou um protagonista de primeira
grandeza. Desde 1988, o Judiciário tem cumprido suas tarefas e crescido como ator político. Decisões muito relevantes, tão
relevantes quanto um processo de impeachment, são tomadas no âmbito do Poder Judiciário, como a questão da união
homoafetiva, das células-tronco... O protagonismo do Judiciário causou ruídos na relação com o Congresso? Sim, a atuação do
Judiciário tem criado esse tipo de atrito sobretudo porque o Judiciário tem agido nas omissões legislativas. Isso cria atrito com o
Legislativo e outros setores da sociedade. Gera uma situação de certa tensão. No Brasil, isso é uma novidade. Há 20 anos não
existia esse protagonismo. A cientista politica Maria Teresa Sadek O Legislativo tem sido fraco? Se você tem uma fragilidade no
Legislativo é quase que esperado que o Judiciário ou o Executivo avancem. Não podemos dizer que isso aconteça por acaso. O
Supremo tem sido muito suscetível à opinião pública? Eu acho que a opinião pública é levada em consideração, mas não é
determinante. É o que acontece em todos os países. O juiz hoje tem muito mais consciência das consequências dos seus atos.
Não temos mais o juiz que se fecha em uma redoma e não se importa com o que acontece do lado de fora. Hoje, o juiz sabe
que qualquer decisão tem consequências e implicações na vida das pessoas e nos arranjos políticos. Existe Poder Judiciário sem
influência política? Supremo sem política é uma ilusão de rede social. O Judiciário é político. Ele não é partidário. Ele não pode
ser partidário. Mas que é uma instituição política, ora, isso ele é. E mais: os ministros têm um papel político relevante. Essa é
uma discussão tardia no Brasil. Nos EUA, a atuação política da Corte já é algo absorvido pela sociedade. A discussão é sobre o
limite, sobre até onde podemos ir ou não. Obviamente que um governo de juízes não faz o menor sentido – porque aí você não
teria nem pra quem apelar. Qual seria um exemplo de decisão política da Corte? A decisão de liberar os cartazes de “Fora,
Temer” na Olimpíada, por exemplo. Pode ou não pode apresentar um cartaz de “Fora, Temer” durante os Jogos? Pode. É um
direito constitucional, é liberdade de expressão. É uma manifestação política que você pode concordar ou não, mas deve existir.
A forma como o Supremo é constituído, via indicação do Executivo, não aumenta a sensação de partidarização das decisões?
11:35:36  A análise completa diz que isso não é verdade. Se você olhar o mensalão e a Lava Jato, vai
entender que, embora o PT tenha nomeado oito dos atuais integrantes do Supremo, é impossível dizer que eles beneficiaram o
partido. O modelo que seguimos é o norte-americano – adotado desde o início da República. Sei que esse modelo provoca
insatisfação entre a magistratura. Você tem poucos juízes de carreira no Supremo e isso pode causar distorções. Mas que tipo
de alternativa nós temos? Eleição direta não faz sentido. População escolher? Menos sentido ainda. Esse protagonismo do
Judiciário, particularmente da Corte máxima, está fazendo com que a pressão sobre a qualidade dos indicados se torne cada
mais forte. O que a senhora acha do papel do juiz Sérgio Moro? Lembra do que aconteceu com o ministro Joaquim Barbosa
durante o mensalão? Ele entrava nos lugares e as pessoas batiam palmas. Agora, nós temos o Moro. Qual é o problema? Ele
reflete uma especialização que nós temos no Judiciário de hoje e que nós não tínhamos antes. O Judiciário hoje é capaz de lidar
com temas que no passado eram pouco habituais. Mas só ele? Não. Você tem uma rede de juízes que também lida com isso. A
questão é que você precisa considerar que a instituição é mais importante do que o ator. Em vez de falar de Sérgio Moro, temos
que falar da Justiça e do Judiciário. Ele é importante, mas não é o único. O risco de incensar um único personagem é que se ele
desaparece, o processo acaba. Quando o impeachment for concluído, a Lava Jato acaba? Eu não acredito no fim da Lava Jato.
Claro que estamos no reino das probabilidades. Temos um jogo político em curso. Óbvio que o jogo político tem interferência,
mas com o grau de autonomia das investigações e com a cooperação entre Polícia Federal, Ministério Público Federal, Receita
Federal e Justiça é muito difícil que tenha uma interferência que elimine de vez a investigação. O que acha da autorização das
prisões em 2ª instância? O Supremo, por maioria, aprovou que segunda instância era a situação que decidiria a prisão. No resto
do mundo é assim: existem duas instâncias recursais. O que não significa que depois de preso o advogado não possa recorrer.
Não acabou o recurso. O que tem que ficar claro é que existe recurso.
11:37:06 Deltan  👍👍👍
11:52:26 Paulo  pessoal, vcs conseguiram ver os aditivos da Carioca?
11:55:13 Laura Tessler  pessoal, vou trabalhar em casa hj. Se precisarem de mim, avisem. Se precisarem, chego rapidinho
aí
12:00:06 Deltan  Se alguém quiser ir a este evento como speaker, avise: As discussed with most of you and as
indicated in the attached letters, we would like to extend an invitation for each of you to be a speaker at the 2016 Foreign
Bribery and Corruption Conference, scheduled to be held at the SEC headquarters from October 31- November 3, 2016. If you
cannot participate as a speaker but would still like to attend, that would fine. If you have any questions, do not hesitate to
contact me.
12:01:03  Próxima vez o braves vai passar por decisão da coordenação. Athayde está semi-imputável hoje.
12:02:06 Laura Tessler  hahahaha...não fui no Braves...vou trabalhar mesmo
12:10:37 Jerusa  http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2016/08/renato-duque-negocia-delacao-e-deve-citar-
dilma-e-lula-7304043.html
12:12:22  vamos encerrar a negociação com o duque tb?!
12:13:59 Deltan  Alguém toparia este convite para Londres, 4 novembro? Estoy fuera, mas é super interessante.
Manifestem-se: Como de acordo, gostaria de confirmar a data do dia 4 de novembro de 2016 para a realização do seminário em
Londres, na sede de nosso escritorio. O dr. Deltan será o principal palestrante deste evento tendo como demais palestrante Dan
Braun, sócio de nosso escritório em NY, especializado em crimes do colarinho branco e FCPA, tendo já ocupado o cargo de vice
chefe de contencioso da Seção de Fraude da Divisão Criminal do DoJ (veja cv:
http://www.freshfields.com/profiles/Daniel_Braun/). Participarão também outros sócios do nosso escritório de Londres
responsáveis pela nossa Global Investigation practice. Aguardamos a confirmação da disponibilidade do dr. Deltan e na
sequência enviaremos maiores informações sobre o programa, além das informações mencionadas abaixo na troca de emails
com a Sra. Mairia.
12:14:57  Esta seria a terceira edição do ciclo de seminários sobre o tema combate à corrupção no Brasil e,
para tanto, gostaríamos de contar com a ilustre e distinta participação dos Srs., cujo saber em tal área alcançou notoriedade em
nível internacional. Registro que o primeiro ciclo de palestras foi organizado em janeiro de 2014, quando da entrada em vigor
da lei 12.846/13. Naquela ocasião, tivemos a participação do Dr. Romulo de Carvalho Ferraz, dentre outros palestrantes, que
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puderam expor as principais temáticas atinentes ao texto da nova lei anticorrupção. Naquele ano, tivemos uma grande
audiência, sobretudo em Londres e aqui em Milão, onde realizamos o seminário em colaboração com a Bolsa de Valores. As
palestras foram realizadas também na Alemanha (Colônia e Munique). Tendo em vista que o seminário será realizado no
auditório de nossa sede em Londres (e possivelmente na Itália e Alemanha), o escritório arcara' com as despesas de transporte,
alimentação e hospedagem dos palestrantes durante as atividades afins ao seminário, evitando assim que tal ônus possa
impedir a aceitação ao nosso convite. Esclarecemos, ademais, que o seminário não tem fins lucrativos, não sendo cobrado dos
participantes qualquer taxa de inscrição, assim como, não é prevista nenhuma remuneração pelas palestras proferidas. Caso os
Srs. desejem obter maiores detalhes sobre tal evento, bem como sobre o nosso escritório, estarei à disposição para lhes enviar
toda e qualquer informação que possa ajudar a ilustrar as nossas atividades, iniciadas em 1743 no Reino Unido e em 1840 na
Alemanha, em nível global assim como nosso foco em "global investigation" e Brasil.
12:15:35 Diogo  http://www.gazetadopovo.com.br/esportes/poliesportiva/chuva-e-frio-deixam-ainda-mais-tenso-o-
desafio-braves-9vbqx5d0ojz4cf4a3frcl1060
12:18:25 Paulo  Freshfields está entre os 5 maiores escritórios do mundo
12:19:31 Jerusa  londres é do circuti do Paulo
12:51:31 Julio Noronha  Hi Julio, When we all last spoke, we had discussed having a follow-up call early this week. Please
let us know if you are all available today or another day this week to discuss Odebrecht. We also want to provide another
update regarding Rodrigo Tacla Duran. We spoke with his U.S.-based attorney on Friday. He advised that Tacla’s Brazilian
counsel has been in contact with Carlos Fernandez at MPF regarding a possible meeting with Tacla in the United States. We told
him that we did not believe that there would be such a meeting, but that we would discuss with you all. Tacla’s attorney also
advised regarding some concerning Wickr messages that were sent to another of his clients (“El Chino”) from someone who he
believes may be Vinicius Borin, suggesting that “El Chino” and Tacla leave the U.S. and never go back to Brazil. Would like to
discuss this with you as well. Please let us know if you have time for a call today or another day this week. Thanks, David
12:51:55  Acho q o Vinicius Borin pode estar querendo deixar de ser colaborador...
13:56:45 Paulo  vejam fotos 18 e 19, é a amiguinha da Lê
13:57:21  com um gajo 👉👀
14:42:51  Quem toca a improbidade da Queiroz? É o caso de agilizar
14:43:12  Próprio grupo consegue fazer? Ou Isabel se habilita?
15:34:12 Jerusa  conseguiram o nome e endereço da esposa do leonel?
15:38:04 Julio Noronha  Eunice Almeida Lima Rua Saldanha marinho 1453 apto 102
15:40:39 Isabel Grobba  Estou terminando as tarefas urgentes do 9. Posso depois...
15:41:26 Diogo  ateh ela tao investigando agora

15:41:31  
15:42:27 Athayde  kkkkkkk
15:45:23 Jerusa  A GENTE NÃO POUPA NINGUÉM
15:56:28 Laura Tessler  Olha aí Jerusa imitando Diogo e Welter...mandando os delegados pagar o churras
15:56:34 Jerusa  kkkkkkk
15:56:57  PESSOAL, contabilidade do churrasco: churrasco: 2728,00 adicional tempo: 150,00 camisetas 10
medidas-braves: 300,00 flores esposa leonel 184,00 total:3362,00
15:57:22  racha: 1. Robinho 2. Julio 3. Athayde 4. Jerusa 5. Laura 6. Orlando 7. Deltan 8. CF
15:57:30  33628
15:57:34 Deltan  Robinho e Julio, Fabio está liberado para o cartel, certo?
15:58:08 Jerusa  420,25 por pessoa
15:59:32  depositar para Robinho
16:00:33  Segue a minha conta: Banco do Brasil, AG 8002-0, c/c 16.073-3, CPF 049103019-33
16:00:49 Julio Noronha  Ele continua cuidando da AP do Novo Cenpes tb
16:01:56 Paulo  eu não preciso pagar?
16:02:00  que bom...
16:02:10 Jerusa  ops, PAULO
16:02:15 Welter Prr  http://www.newyorker.com/magazine/2016/08/29/deutsche-banks-10-billion-scandal?
mbid=nl_160822_Daily&CNDID=44181507&spMailingID=9394711&spUserID=MTQ2MzA5NTQxNzQ3S0&spJobID=981814496&sp
16:02:26 Paulo  preclusão consumativa
16:02:40 Jerusa  373,55 POR PESSOA
16:04:09 Laura Tessler  blz. transferência feita!
16:06:56 Jerusa  robinho, amanhã te deposito: 373,55 - 184,00 das flores = 189,55
16:09:15 Roberson MPF  Isso que é rapidez!!
16:09:19 Paulo  vcs poderiam consolidar e informar novamente esses valores dos depósitos, pls?
16:09:22 Roberson MPF  Valeu Je!!
16:09:45 Jerusa  total: 3362,00
16:10:00  dividido por 9 = 189,55 por pessoa
16:10:21  9 pessoas: 373,55 por pessoa
16:11:47 Paulo  continuo sem entender
16:11:58  qto vai p onde?
16:12:21 Jerusa  373,55 para robinho Banco do Brasil, AG 8002-0, c/c 16.073-3, CPF 049103019-33
16:13:32  http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/vazamento-sobre-toffoli-faz-janot-suspender-delacao-
de-leo-pinheiro-por-enquanto-nada-ha-contra-ministro/
16:13:57  Ele não foi verborrágico como de costume. Acho que tudo está sob controle.
16:14:46 Jerusa  acho que ainda estou em 3º lugar!
16:15:50 Welter Prr  A medalha de Ouro é minha. Ninguém tasca
16:18:03 Laura Tessler  não chega nem perto do Welter e do Diogo....se bobear, depois dessa ainda fazemos as pazes com
a PF
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16:20:56 Athayde  a Renata quer flores..... Quem manda?
16:22:14 Jerusa  💐
16:23:44 Deltan  
16:23:51  Não gosto de dever pra sem vergonha
16:24:01 Roberson MPF  kkkk
16:24:17  Nunca vi tanto dinheiro entrando
16:24:32 Laura Tessler  COAF tá de olho
16:24:32 Roberson MPF  By the way, pedir para esposa pagar o churras da FT é sacanagem Delta
16:26:17  É vero!
16:42:58  O Deltan é como o Athayde. Não tem alçada para pagar tanto.
16:43:22 Athayde  nao entendi...... rsrsts
16:51:57  http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/08/ex-diretor-da-petrobras-flerta-com-
delacao-premiada.html
16:53:28 Roberson MPF  Caros, estou encaminhando as demandas apresentadas pela RFB para nossa reunião de 4a de
manha
16:53:42  Quem pode ajudar com essa: 1) Fernando Baiano Extratos das contas bancárias do exterior –
Segundo o Procurador do Fernando Soares o MPF já estava com os extratos de contas dele, no exterior. Termo de Colaboração
nº 03 - declarações prestadas por Fernando Antônio Falcão Soares: Na página 18 de 21 do citado Termo, o colaborador afirma:
"QUE nesta época o depoente inclusive recebeu um e-mail de EDUARDO CUNHA contendo uma planilha sobre os valores
devidos e pagos por JÚLIO CAMARGO; QUE acredita que tenha ainda cópia deste e-mail com planilha e se compromete a tentar
localizá-lo." Achamos essencial para o trabalho, principalmente em relação ao suposto pagamento de propinas envolvendo a
compra de navios sondas pela Petrobrás, o acesso ao e-mail e à planilha citada. Gentileza verificar com os procuradores se eles
tiveram acesso ao e-mail e à planilha. Caso contrário, gentileza verificar se foram apreendidos computadores do colaborador e,
em caso positivo, onde eles se encontram e se podemos ter acesso aos conteúdos dos respectivos HD's.
16:54:55  8) Akyzo e Tacla Duran Embaraços à fiscalização. MBA?
16:55:30  Tacla Duran está resolvido. Lembram se já houve pedido/busca na Akyzo?
16:56:25 Paulo  lembrei, akyzo operava p o kumenauer
16:56:36  passei um material da AG p o diogo; busca não houve creio
16:57:34 Roberson MPF  Boa. Há chance de BA no curto/médio prazo?
17:03:43  359368.odt
17:04:13  Seguem as demandas, com a posição atual nossa em amarelo
17:04:48  Peço a todos os grupos que vejam se há algo diferente do que apontei
17:42:40 Diogo  facil
17:43:27 Jerusa  Trata-se de pedido de providências, com pedido de medida liminar, deflagrado pelo ex-Presidente
da República Luiz Inácio Lula da Silva em desfavor dos Procuradores da República Julio Carlos Noronha, Roberson Henrique
Pozzobon, Jerusa Burmann Viecili e Athayde Ribeiro Costa, integrantes da “Força-Tarefa Lava Jato” da Procuradoria da República
no Paraná, em que requer a intervenção deste Conselho Nacional para determinar que os requeridos se abstenham de, em
qualquer hipótese, emitir comentários depreciativos a respeito do requerente e de seus familiares, ou juízo de valor público
acerca de investigações que a eles se referem.
22:53:11 Laura Tessler  pessoal, temos quebra telemática do VACCARI?
22:54:23  computador/celular dele foram apreendidos e periciados? onde encontro?

23 AUG 16
00:15:11 Diogo  Eh com a Pf
06:36:21  http://m.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/08/1805944-vazamento-de-citacao-a-
toffoli-em-delacao-abre-crise-entre-stf-e-mpf.shtml
06:56:10  Um ponto a ser colocado na denúncia são os valores totais recebidos por Lula e instituto para
contextualizar e não parecer que é pouco somente o triplex.
06:56:33 Welter Prr  Gilmar e Toffoli. Essa dupla vai longe. O Gilmar tem dois votos para qualquer coisa no Stf
06:57:28  Em bom português, tem o dele na mão
07:01:29 Jerusa  Nao consigo abrir Alguem copia e cola aqui?
07:13:51 Laura Tessler  O vazamento de informações que envolvem o ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal
Federal), na delação da OAS abriu uma crise entre a corte e o Ministério Público Federal. O ministro Gilmar Mendes diz que os
magistrados podem estar diante de "algo mórbido que merece a mais veemente resposta". DO BEM Além de defender que seja
investigada a possibilidade de os próprios procuradores terem vazado a citação a Toffoli, Mendes faz críticas contundentes a
algumas das dez propostas de combate à corrupção elaboradas pelo Ministério Público Federal. "Eles estão defendendo até a
validação de provas obtidas de forma ilícita, desde que de boa-fé. O que isso significa? Que pode haver tortura feita de boa-fé
para obter confissão? E que ela deve ser validada?" PODER TOTAL Segue Mendes: "Já estamos nos avizinhando do terreno
perigoso de delírios totalitários. Me parece que [os procuradores da Lava Jato] estão possuídos de um tipo de teoria absolutista
de combate ao crime a qualquer preço". ALVO CERTO Sobre a citação a Toffoli feita pela OAS, ele afirma: "Não é de se excluir
que isso esteja num contexto em que os próprios investigadores tentam induzir os delatores a darem a resposta desejada ou
almejada contra pessoas que, no entendimento deles, estejam contrariando seus interesses". LINHAS TORTAS Para Mendes,
decisões de Toffoli que davam liberdade a réus da Lava Jato e que fatiavam as investigações "contrariaram [os procuradores] a
tal ponto que alguns deles chegaram a escrever um artigo na Folha [em 3 de julho] achincalhando o ministro".
07:18:15  dessa vez, Gilmar passou de todos os limites!!! um misto de desespero e arrogância.
07:19:35  Exatamente o que eu pensava que ele ia fazer. Entretanto, os excessos dele podem isolá-lo no STF.
07:20:34  O que não pode acontecer é eles se unirem e se fecharem numa posição corporativa.
08:03:48 Welter Prr  Esse é o risco. Mas de modo geral a reação corporativa é silenciosa. O Gilmar esta precisando
trocar o remedinho. Depois de chamar o congresso de bêbado, novamente passou do tom. Ele só será líder se o supremo se
acovardar, se e quando seus brados servirem para defender quem tem rabo preso. Se a maioria nao quiser a companhia dele,
ele nao terá
08:10:32  http://g1.globo.com/mundo/blog/helio-gurovitz/post/leo-pinheiro-nao-falara-mais-nada.html
08:43:47 Isabel Grobba  Havia insistido quanto a isso também!!!
08:50:32 Andrey B Mendonça http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/08/1805759-procuradoria-diz-que-negociacao-de-
delacao-com-leo-pinheiro-esta-rompida.shtml?cmpid=newsfolha
09:20:49  Creio que a "suposta" crise com o STF ainda é artificial, pois a única fonte dos jornais é o próprio
Gilmar. Vamos ver os desdobramentos.
09:33:26  Creio que a estratégia de comunicação em off deve focar em uma tentativa de usar esse
depoimento como forma de colocar o STF contra a Lava Jato, acusando-a de permitir leviandades.
09:34:14 Jerusa  �
09:35:25 Welter Prr  E de permitir que figurar como Gilmar possam limitar a investigação e impedir que ela chegue a
seus protegidos
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09:53:15 Deltan  Estou no prédio da frente olhando Lula. PG que horas 5CCR chega? Almoçamos juntos? Ponte?
09:56:35 Paulo  Sim, mas o Marcelo vai atrasar um pouco
09:56:53  Ddeltan. Veja a pergunta do Igor.
09:56:58 Deltan  Creio que é preciso fazer uma nota de que não tínhamos tal anexo. Isso estanca as especulações
09:57:17  Sugiro um almoço mais rápido para podermos trabalhar. Eu viajo no meio da tarde.
09:57:43  A nota somente pode ser feita pelo PGR.
09:57:59 Jerusa  Exato
09:58:51 Deltan  Discordo. Somos parte do processo de negociação. A acusação de vazamentos cai sobre nós
também.
09:58:56  Podemos e devemos nos defender
09:59:08  Algo simples
09:59:16  Somente se formos autorizados.
09:59:50  Essa comunicação deve obedecer a uma estratégia geral.
10:10:40 Deltan  Ok. Se não autorizarem a nota de modo expresso, vou falar em off. Não podemos ficar sangrando.
10:10:49  Gilmar subiu e está montado batendo
10:11:06  A história dele faz sentido. Advogados vão usar e jornalistas de esquerda vão usar.
10:11:20  Confirma os vazamentos seletivos
10:11:24  Calma. O Gilmar errou o tom e a nossa luta é hoje no STF.
10:12:06 Deltan  Ele está simplesmente nos acusando de abusar e cometer ilegalidades. Com o diferencial de que é
Ministro do STF
10:12:28  Mas os demais ministros sabem quem é o Gilmar.
10:12:41  E a maioria dos articulistas também.
10:14:16 Diogo  E sabem quem Eh tofoli
10:16:33 Welter Prr  Quem e da aldeia conhece os caboclos
11:49:10 Januario Paludo  A partir do momento que o janot tomou as rédeas e cancelou a negociação, a conclusão é óbvia:
puxou nossa orelha. Nós estamos na linha de tiro.
11:49:41  E não é o pessoal de Bsb. Somos nós!!!
11:50:54  Quem saiu ganhando foi a veja, que teve uma historieta conformada pelo tamanho da reação.
11:51:20  Até a oas perdeu.
11:52:34  O lula tb ganha com a história.
12:00:37  Januário. Há algumas premissas suas que eu não entendo.
12:01:35 Deltan  Caso não tenha enviado para todos:
12:01:35  Caro A Eunice mandou agradecer em muito a flor recebida Muita delicadeza de vossa parte Não
precisava mesmo . Abs
12:02:09  A condução do acordo é em conjunto, motivo pelo qual não houve uma puxão de orelha, mas sim
uma posição majoritária pela condução do assunto nessa forma. Mesmo entre nós, houve empate nas manifestações.
12:02:37  E o jogo era evitar a manobra que o Gilmar tentou fazer hoje.
12:02:54  Criar um movimento corporativo no STF contra as colaborações.
12:04:05  O jogo na opinião pública é difícil, mas dá para trabalhar. Mas um problema com o STF, por mais
que tenhamos razão, fica mais difícil.
12:04:35  Até agora o único problema foi a PGR não ter emitido uma nota colocando adequadamente o
problema.
12:06:01 Laura Tessler  acho que seria saudável também uma conversa entre o PGR e o Teori para acalmar os ânimos e
desfazer o "ti ti ti" da imprensa
12:06:07 Orlando SP  Pgr não vai polemizar com o stf (e está certo). Quando tiver oportunidade, pode ser q retruque o
Gilmar.
12:14:40  Retrucá-li agora pode provocar o espírito de PORCO
12:41:00  Não cabe neste momento nenhum comentário que não seja via nota da PGR.
12:43:45 Deltan  E o almoço? Nada da 5CCR, Paulo?
12:43:50  To c fome
12:43:56 Paulo  aguardando marcelo... vamos no sale
12:46:35  vamos descer agora!
16:07:35 Diogo  “Isso já ocorreu antes no Brasil. O cemitério está cheio desses heróis. Mesmo no elenco dos
procuradores. Ninguém pode esquecer de Guilherme Schelb, Luiz Francisco e tantos mais (procuradores da República que foram
acusados de abusos). Estamos preocupados, mas está dado o recado.”
16:07:42  gilmar passou dos limites
16:08:04 Roberson MPF  Totalmente
16:19:35 Jerusa  https://www.youtube.com/user/conselhodomp
16:20:09  Janot começou a rebater esse ataque à LJ aqui no CNMP, neste instante. Acesso pelo YouTube.
17:02:18 Paulo  pessoal, confirmado o jantar hj à noite com monica, moscogliato, eu, isabel... quem mais?
18:26:15 Deltan  A quem interessa esse vazamento? Vocês traçaram alguma hipótese?
18:26:15  Estamos com uma linha, ligada ao governo atual...
18:26:15  Para minar vcs!
18:26:15  Em off total, há um grande acordo sendo costurado, inclusive com o PT, para melar o jogo.
18:26:15  Três pilares: Lula, Serra e Renan.
18:26:15  Vc acha que é o momento mais crítico da lava-jato?
18:26:15  Então, há uma corrente forte de advogados que os três citados acima estariam fechando um
acordao.
18:26:15  Uma das metas é anular as duas últimas delação
18:26:15  O ataque a OAS não é o real alvo
18:26:15  E, sim, a Odebrecht
18:26:15  Dentro da Odebrecht acham isso tbm
18:26:15  Não acredito em presepada do Juca. Ele não é assim...
18:26:15  E ele vazaria para a Mônica Bergamo, sua ex-mulher
18:47:57 Diogo  faz sentido
18:56:27 Orlando SP  Deposito feito para Robinho
19:16:35 Jerusa  
19:16:37  Flores da esposa do leonel
19:17:09  Pessoal, acho q fui eu que diz a cota mencionada pelo Pace,' ☺ 
19:26:48 Deltan  kkkk qdo ele falou, pensei: Jerusa é brava rs, mas Diogo tem antecedentes rs
19:27:15 Jerusa  ☺ 
19:37:45 Deltan  Caros, acho que a ANPR tem que nos defender. As acusações do Gilmar contra nós são graves.
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19:37:53  Ou nós fazemos nota, ou a ANPR
19:39:19 Roberson MPF  Muito bonitas, Je. Valeu!!
19:44:55 Welter Prr  Tambem acho. Tem que ser quase uma interpelacao
19:45:46  Nao podemos descer ao nivel do Gilmar. Mas a ANPR pode
19:49:03 Jerusa  ALGUÉM FALOU COM A anpr?
20:09:31 Deltan  Falei Je
20:09:35  Amanhã nos mandam
20:13:14 Jerusa  OK1
20:29:04  "a gente vaza aquilo que tem, se você não tem a informação, se você não tem o acesso, você vaza
o que? você vaza o nada"
20:33:39 Roberson MPF  360692.pdf
20:53:50 Julio Noronha  Prezados, últimos termos e anexos da ODE estão no caminho: L:\CRIME\Deltan\FT-
procuradores\Acordos em negociação ou extra sigilosos\ODEBRECHT\termo + anexos\Relatos entregues ao MPF em 23.08.2016
21:30:28  O jogo agora é no STF e envolve jobim e Gilmar. É ali o risco de bloqueio da ODEBRECHT.
21:32:46 Welter Prr  Esse pessoal não trabalha mais. Nem esperam para jantar com todo mundo
21:34:11 Paulo  Pooo
21:34:20  Isso são hs de acabar reunião??
21:34:45 Welter Prr  nao se trabalha mais nessa FT...
21:41:20 Diogo  😫 direito penal do autor
21:46:57 Deltan  Caros, isso do Gilmar tá me incomodando ainda. Ele fez acusações graves contra nós e não é qq
um. Se ficarmos quietos, parece verdade. Acho que temos que fazer nota, além de nota da ANPR.
21:54:18  Não precisa ser batendo ou grande. Pode ser simples, de um parágrafo
21:54:23  Não dando mta moral
21:54:36  Até pra não aprofundar polêmica
21:55:16  Se não ele ganhará apoio de outros
21:56:23 Roberson MPF  Concordo, Delta
21:56:52  A rigor ele imputou falsamente crime a todos nós
21:59:36 Paulo  E ainda ameaçou o deltan de morte
21:59:46  "Todo herói acaba no cemitério"
22:00:42 Jerusa  Concordo com a nota
22:04:11 Isabel Grobba  Também concordo!
22:14:39  Concordo, mas se é para escrever, que seja bem feito. Um juiz me pediu cuidado. Temos que usar
o abuso contra ele, mas sem agredir. Hora de posar de vítimas.
22:15:15 Deltan  Pensei em algo simples, como segue: Diante de feitas à imprensa pelo Ministro Gilmar Mendes no
dia 23/08/2016, a Força Tarefa do Ministério Público Federal no caso Lava Jato, reafirmando seu profundo respeito pelo
Supremo Tribunal Federal, vem a público esclarecer que sua atuação é rigorosamente pautada pela Constituição e pelas leis. Por
essa razão, toda a atividade da Força Tarefa vem sendo legitimada por decisões judiciais de quatro instâncias independentes do
Poder Judiciário, em mais de quatrocentos habeas corpus, inclusive aqueles julgados pelo próprio Supremo Tribunal Federal.
Com relação às acusações, sem provas, de vazamento de suposto anexo das tratativas de colaboração da empresa OAS,
envolvendo o Ministro Dias Toffoli, o Ministério Público Federal esclarece que jamais recebeu anexo com qualquer indicação
referente ao referido Ministro, em mais de seis meses de negociações. A Força Tarefa já demonstrou que sua atuação é técnica,
imparcial e apartidária, sendo indiferente a rosto ou cargo. Seu comprometimento é com a sociedade e com a justiça e, por
isso, em buscar a responsabilização de todos aqueles que cometeram graves crimes em detrimento do país, sejam quem forem.
22:15:32  faltou a palavra "afirmações" no começo
22:17:02  Pensei em uma resposta genérica, para não ficar sem, mas com cuidado para não agredir, evitando
adjetivar, reafirmando respeito pelo STF e colocando que não procede a afirmação de que vazamos. Talvez falte uma afirmação
geral de que não vazamos
22:17:41  Não gostei da nota.
22:17:46 Deltan  Eu sabia
22:17:55  Melhor Vc já escrever direto rs
22:18:09  Próxima vez vou mandar uma antiga qq e Vc escreve
22:24:11  Estou no hotel somente com o celular. Não vou poder escrever. O que acho que devemos fazer não
é substituir o PGR sobre o vazamento. A questão para nós é a leviandade da acusação sem qualquer base fática, mas apenas
ilações e preconceitos.
22:27:29 Orlando SP  Coloca na nota tb q todo vazamento é prejudicial ao MPF, já q impede medidas cautelares de
preservação da prova.
22:33:36 Deltan  já mando com alterações
22:46:50 Paulo  Sugiro esperar as colunas de amanhã p ver a repercussão da fala do Janot
22:47:10  Nossa nota de qq forma só adiante ser divulgada pelo meio.dia
22:48:29 Orlando SP  O q Janot disse? Algo contundente?
22:48:30 Welter Prr  Acho que a melhor nota seria da ANPR, que pode bater sem dó. O PGR já falou e rebateu ele.
22:49:30 Paulo  Blog Agora no Brasil: 'Cada um faz seu pequeno assalto', diz Gilmar sobre vantagens de juízes
http://blogs.oglobo.globo.com/agora-no-brasil/post/cada-um-faz-seu-pequeno-assalto-diz-gilmar-sobre-excesso-de-vantagens-
de-juizes.html
22:49:41  Parece q gilmar despirocou
22:50:25 Deltan  já me falaram que todas as manchetes são da fala do Gilmar
22:50:43  começo da manhã
22:51:21  Sim, mas nosso silêncio é esquisito pra quem está fora. Pensarão: pra ficarem quietos é pq têm
culpa no cartório. Por isso precisamos de qq coisa. Pode ser super simples
22:53:47  Diante de afirmações feitas à imprensa pelo Ministro Gilmar Mendes no dia 23/08/2016, a Força
Tarefa do Ministério Público Federal no caso Lava Jato vem a público prestar os seguintes esclarecimentos. As acusações de
vazamento não têm qualquer base em fatos ou provas. Todo vazamento é prejudicial ao Ministério Público Federal, pois impede
que buscas e apreensões ou outras medidas cautelares tenham êxito. Os onze integrantes da Força Tarefa acumulam décadas
de serviço público pautado pelo fiel cumprimento às normas jurídicas. Além disso, o suposto anexo contendo menção ao
Ministro Dias Toffoli, que teria sido vazado, jamais foi recebido pelo Ministério Público Federal em mais de seis meses de
negociações com a empresa OAS. A atuação da Força Tarefa é rigorosamente pautada pela Constituição e pelas leis. Por essa
razão, toda atividade da Força Tarefa vem sendo legitimada por decisões judiciais de quatro instâncias independentes do Poder
Judiciário, em mais de quatrocentos habeas corpus, incluindo dezenas deles julgados pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A
atuação da Força Tarefa é técnica, imparcial e apartidária, sendo indiferente a rosto, bolso ou cargo. Seu comprometimento é
com a sociedade e com a justiça. Por isso, buscará a responsabilização de todos aqueles que cometeram graves crimes em
detrimento do país, sejam quem forem, contando com o apoio das Instituições encarregadas de fazer justiça nesse momento
em que tantos crimes de poderosos vêm à tona.
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22:56:18 Diogo  Ele falou do auxílio moradia de sete mil Q ele recebe?
22:56:19 Orlando SP  Já tá no uol a fala de Janot. Foi categórico em dizer q o anexo não existe, nem nunca entrou no
MPF. Gilmar vai ficar pendurado com o pincel na mão.
22:58:49 Welter Prr  O PGR já falou por nós. A ANPR vai falar também.
23:03:16 Deltan  Gilmar nos acusou de modo bem mais amplo. Disse que esse é como os outros vazamentos, saem
do MPF
23:03:40  Silêncio será vestir carapuça. Ele está acusando os procuradores de CWB
23:26:11  http://veja.abril.com.br/blog/felipe-moura-brasil/cultura/10-respostas-devidas-por-janot-a-
sociedade-brasileira/Cabe a Janot prestar contas à sociedade brasileira, respondendo tintim por tintim as seguintes questões
(algumas das quais – ou todas – obviamente não responderá): 1) Qual é a diferença entre o caso da OAS e de todas as demais
delações vazadas parcial ou integralmente à imprensa sem que tenham sido suspensas em função dos vazamentos? 2)
Nenhuma das demais delações tinha acordo semelhante de confidencialidade assinado pelas partes antes da ocorrência dos
vazamentos? (Quais tinham?) 3) O acordo prevê a suspensão da delação independentemente da apuração sobre quem vazou a
informação (seja alguém da OAS, seja alguém do Ministério Público Federal)? 4) O acordo prevê a suspensão da delação
independentemente também de haver ou não (e não havia neste caso) imputação de ação criminosa à pessoa citada na
informação vazada (Toffoli)? 5) O PGR soube quem vazou a informação antes de decidir suspender a delação? Se sim, quem foi?
6) Os 70 anexos da delação da OAS contendo a imensa sujeira do submundo político brasileiro serão jogados no lixo por causa
de uma única informação vazada (sabe-se lá por quem)? 7) Qual é a possibilidade de o senhor revogar sua própria decisão ou
estabelecer um novo acordo de delação com a empreiteira? 8) O senhor foi procurado e/ou pressionado por ministros do STF e
seus emissários antes de suspender a delação da OAS? 9) Há uma enorme pizza sendo assada diante dos olhos da população
brasileira pelas maiores autoridades deste país para livrar da cadeia o alto escalão da corrupção nacional? 10) Diante das
decisões não ou mal explicadas da PGR e do STF, o senhor reconhece que a sátira em bonecos infláveis é até um gesto educado
dos cidadãos que pagam por meio de altos impostos seus salários, sobre os quais atualmente ainda se discute um aumento?
23:29:31  Caros, preciso que todos se posicionem quanto à nota
23:30:31 Julio Noronha  Sou a favor da nota tb
23:33:54 Deltan  Valeu Julio. Poderia dizer tb se está de acordo com a última versão?
23:33:59  esta
23:40:00 Laura Tessler  Dado o grau de desespero do Gilmar, devemos estar bem pertinho do "calcanhar de Aquiles" dele.
23:43:21  Apoio tb a ideia da nota! Achei boa a última versão!
23:49:04 Julio Noronha  Delta, gostei da ultima nota, mas, concordo com o PG que talvez seja melhor esperar amanhã pela
manhã para fechar o texto. Divulgar agora não ganhará tanto espaço qto se pudermos ja rebater o q já sairá de qq forma, sem
ou com nossa nota.
23:49:05 Deltan  Pensei em adicionair isto ao fim do último parágrafo:
23:49:06  O único propósito dos vazamentos é pressionar pela realização de acordos que não atendem o
interesse público e tentar abalar a credibilidade da Lava Jato perante a sociedade.
23:52:02  ich, vou ter que mudar... na Ode não necessariamente não atende interesse público... já mando
final
23:52:12  atualizado, uero dizer
23:53:09 Laura Tessler  Concordo tb em deixarmos pra ver amanhã o que será publicado
23:55:53 Diogo  Pensei nisso tb
23:56:08 Deltan  Diante de afirmações feitas à imprensa pelo Ministro Gilmar Mendes no dia 23/08/2016, a Força
Tarefa do Ministério Público Federal no caso Lava Jato vem a público prestar os seguintes esclarecimentos. O contexto de como
uma investigação funciona e as circunstâncias do caso demonstram que os vazamentos não têm origem no Ministério Público
Federal. Todo vazamento é prejudicial ao Ministério Público e à apuração da verdade, pois impede que buscas e apreensões ou
outras medidas cautelares tenham êxito. Os onze integrantes da Força Tarefa acumulam décadas de serviço público pautado
pelo fiel cumprimento às normas jurídicas. Além disso, o suposto anexo contendo menção ao Ministro Dias Toffoli, que teria sido
vazado, jamais foi recebido pelo Ministério Público Federal em mais de seis meses de negociações com a empresa OAS. O único
propósito dos vazamentos é pressionar pela realização de acordos, independentemente de atenderem o interesse público, e
tentar abalar a credibilidade da Lava Jato perante a sociedade. A atuação da Força Tarefa é rigorosamente pautada pela
Constituição e pelas leis. Por essa razão, toda atividade da Força Tarefa vem sendo legitimada por decisões judiciais de quatro
instâncias independentes do Poder Judiciário, em mais de quatrocentos habeas corpus, incluindo dezenas deles julgados pelo
próprio Supremo Tribunal Federal. A atuação da Força Tarefa é técnica, imparcial e apartidária, sendo indiferente a rosto, bolso
ou cargo. Seu comprometimento é com a sociedade e com a justiça. Por isso, buscará a responsabilização de todos aqueles que
cometeram graves crimes em detrimento do país, sejam quem forem, contando com o apoio das Instituições encarregadas de
fazer justiça nesse momento em que tantos crimes de poderosos vêm à tona.
23:57:21  Vou avisar o Pelella que estamos considerando fazer a nota e vou enviar a ele como uma redação
inicial, para ele avaiar sugestões.

24 AUG 16
00:07:07  Pelella já está ciente
00:07:24  Como vcs preferirem. A gente não vai soltar nota aqui. Hoje o Janot falou em on.
00:07:24  Não acho que seja uma boa estratégia. Isso tende a acirrar os ânimos no STF. Os Ministros jamais
ficaram ao nosso lado e publicamente contra um outro Ministro
00:07:24  Aliás, veja como aquele artigo contra o Toffee foi cobrado hoje
00:07:24  Pedi também nota à ANPR. Qdo ela fizer, mando pra Vc olhar tb.
00:07:24  Falei com a ANPR tambem
00:07:24  Boa
00:10:45 Diogo  Isso Q ele não sabe ainda da ação popular
00:10:49  🙈
06:07:44 Jerusa  http://veja.abril.com.br/politica/janot-se-enrola-para-explicar-suspensao-da-delacao-da-oas/
06:10:10 Laura Tessler  http://m.oantagonista.com/posts/temer-avalia-moro-para-o-stf
06:50:34  Deltan. São duas situações diferentes. Uma era a já prevista reação do Gilmar usando a entrevista.
Outra é do pessoal da esquerda usando o fechamento do acordo. Continuo preocupado com o STF e o Moro me expressou
ontem preocupação com nossa reação. O PGR falou pelo acordo e a ANPR falará por nós. Deixe o Gilmar errar a forma. Não se
discute com pessoas como ele, pois ele pode escalar e nós não. A menos que seja isso que você deseje.
07:53:52 Orlando SP  Mesmo pq já perdeu o timing. Já é assunto superado diante das explicações de Janot. Todos os
jornais falam q o anexo não existe
07:54:10  Não dá para vazar o q não existe
07:57:56  Posição da Luiza na brigada, e que eu acho correta:
07:58:00  O discurso de nota contra o Gilmar tem que ser de isola-lo como aquele que desrespeita as
instituições - os tribunais de conta , quando o que fazem não é válido , a sociedade e o legislativo quando diz que a lei da ficha
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limpa foi feita por bebados , ao MP como um todo quando diz o disse de colegas e do Pgr hoje e a toda a magistratura quando
disse que fazem pequenos assaltos
07:59:42  A nota da ANPR pode contextualizar os excessos dele cometidos nos últimos dias. Ele falou mal dos
legisladores da ficha limpa, ficou mal com os tribunais de contas, falou contra o aumento do judiciário e é leviano conosco.
08:00:19  Em off basta dizer que o médico deve aumentar a dose da medicação... Rsrsrs
08:32:25 Paulo  Delta, não entendi bem a sua nota... O mais forte dela é a nossa assinatura embaixo. E isso o que
vc acha que está faltando, para acalmar os voluntários por exemplo?
08:34:39  tem um lado positivo desse episódio, que é reforçar o senso comum de que delacões podem ser
boas para a sociedade
08:36:24  http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/08/1806266-dois-pesos.shtml
08:36:32  http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2016/08/1806256-e-absurdo-que-janot-ceda-a-
pressao-do-supremo-diz-leitor.shtml
08:46:36 Isabel Grobba  É isso mesmo. O todo precisa ser pontuado.
08:47:37  O desrespeito precisa ser a tônica.
09:29:38  A que horas é a reunião da denúncia?
09:40:04 Julio Noronha  17:30, Isabel
09:47:57 Deltan  17.30
09:48:06  Objetiva. Não sobre pequenas sugestões rs
09:48:31  Coisas maiores ou que gerem discussão
09:49:14  Ficar quieto diante do Gilmar é péssimo. Vamos parecer o filho que toma bronca quieto do pai
porque tem culpa no cartório
09:49:41  Nem PGR nem ANPR falam por nós. São terceiros nos defendendo que não têm como saber se não
somos nós que vazamos
09:50:41  É como o reu que fica quieto no interrogatório. Uma acusação "indiguina" o inocente. Não reagir
dará uma leitura equivocada para milhões
09:50:51  É como admitir abusos
09:51:21  A opinião de Luiza é uma. Recebi opinião de trocentas pessoas de que temos que responder
09:51:43  Não importa tanto o conteúdo. Pode ser sereno ou picolé de xuxu. É a postura que importa
09:51:45 Isabel Grobba  Ok
09:51:51 Deltan  O cara nos acusou de crimes
09:52:37  Tudo bem não oferecermos notícia crime (deve ser APP condicionada), mas ficar quieto ê outra
coisa
09:52:43  Moro me escreveu tb
09:53:15  Ele não falou para não reagir, mas para cuidar com a reação. Isso é o que precisamos fazer. Reagir
de modo sereno e contido
09:53:25  Dizer: não procede. Ponto
09:53:51 Isabel Grobba  E o timing ?
09:54:47 Paulo  caros, tem alguém vindo para as audiências da carbono 14 às 11h?
09:55:01 Deltan  Não é para neutralizar. É para assumir postura e mostrar que não procede. É para não ser o filho
que toma bronca quieto porque aprontou
09:55:42  Não é timing. É mostrar que temos uma dignidade a defender
09:56:20 Isabel Grobba  Então nota muito curta.
09:56:58 Jerusa  acho que o diogo
09:57:49 Paulo  tá anotada na agenda uma reunião do diogo às 11h na FT
09:59:36 Jerusa  faz a audiencia aí, então, PG!
10:00:12 Paulo  putz eu até faço, mas é uma baita casca de banana... essa é uma denúncia que eu nem li
10:00:23 Jerusa  eu tb nao
10:00:24 Paulo  e tenho três testemunhas agora, não dá p parar e ler
10:01:47  se vcs conseguirem me dizer ao menos se o diogo está vindo ou não, já ajuda muito! o cel está na
caixa
10:03:32  Delta, não sou contra a sua nota, apenas não vi nenhum efeito prático, salvo esse mesmo de
assinarmos embaixo
10:03:44  A nota da ANPR pode ser bem mais forte
10:04:18  E acho que caberia explicarmos aos articulistas em conversa porque faz sentido suspender a
negociação e por que não faz sentido que o vazamento seja nosso. Isso ainda não foi bem explicado
10:12:56  falei com Castor, eu faço aqui... Mas deu algum rolo na pauta dessa semana... Julio, dps vc
descobre o que foi?
10:13:10  Eu já inclusive imagino... Adriel!
10:14:07 Athayde  não sabia dessa audiencia
10:16:38  Adriel não colocou na agendas as audiências. Ontem por sorte vi que teriamos audiencias do GIM
pela manha tb. Fui falar com ele e veio cheio de desculpinhas que nao deu tempo.. Avisei que audiencia na agenda nao pode
falhar
10:16:51  Seria bom mais alguem dar esse recado ao Adriel
10:18:14 Jerusa  my fault tambem, eu estava verificando as audiencias na sexta-feira para repassar a todos e na
sexta passada não fiz isso.
10:27:09 Julio Noronha  PG, vi aqui agora na pauta e, de fato, essa audiência do Castor não estava. Vou falar tb com o
Adriel
10:38:10 Jerusa  http://g1.globo.com/politica/blog/matheus-leitao/post/depoimento-de-leo-pinheiro-sinalizara-
nova-estrategia-de-defesa.html
10:40:46  http://pgr.clipclipping.com.br/impresso/ler/noticia/6252113/cliente/19
10:40:59  Comentamos sobre isso na reuniao com a QG ...
11:34:49 Paulo  Arrumadinho?
11:35:07 Athayde  nao posso
11:35:22  tenho que ser rapido no almoco pq tenho que rever algumas coisas para os interrogatorios
11:42:59 Diogo  eu posso
13:17:31 Jerusa  ANPR publicou nota?
13:25:14 Welter Prr  http://anpr.org.br/noticia/4781
13:27:54 Paulo  http://www.amb.com.br/novo/?p=30949
13:30:33  "É lamentável que um ministro do STF, em período de grave crise no País, milite contra as
investigações da Operação Lava Jato, com a intenção de decretar o seu fim, e utilize como pauta a remuneração da
magistratura. O ministro defende financiamento empresarial de campanha e busca descredibilizar as propostas anticorrupção
que tramitam no Congresso Nacional, ao invés de colaborar para o seu aprimoramento."
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13:59:47 Orlando SP  CF, Welter, e demais colegas, Sobre a nossa nota: conversei com Deltan e reflui um pocuo no meu
posicionamento. Ainda acho que passou o timing, mas acho que esta não é a questão. Tb dúvido que uma nota leve, conforme
as minutas que rolaram aqui no messenger, vá causar qq escalonamento. Na nota falamos quase que para nós mesmos. Não
vejo qq possibilidade de "escalar", ou seja, do ministro querer responder. Se algum repórter for questioná-lo, o fará com base
na nota da ANPR. De outro lado, Deltan está preocupado com o público mais leigo, q não tem compreensão do "cachorro louco"
que é o sujeito. Não acompanha o cotidiano do Judiciário e, portanto, vê a ausência de resposta como assunção de culpa.
Deltan tem toda razão neste aspecto!!! A nota, de conteúdo, diria inofencivo, tem neste aspecto grande valor para esses
colaboradores das "10 medidas" que acreditam que o MPF faz um trabalho sério e legal. Apoiemos ele na publicação desta nota.
14:00:54  Abs
14:02:02  A nota além de "Inofenciva" será hinócua.
14:03:04 Jerusa  😐
14:18:38 Roberson MPF  Laura e Isabel. Esse caso da Petros está com vcs ne? Posso pedir para a Fernanda passar essa
representação para o Juliano?
14:18:38  Dr., essa última quebra que a Dra. Renata pediu para o senhor olhar relaciona-se ao caso da
Synthesis e da JR-M. Os Trombetas, através da SINTESYS, lavavam dinheiro para a OAS. Parte dos valores depositados pela
empreiteira eram repassados pela SINTESYS para a JR-M, a qual, por sua vez, repassava a outras pessoas. Dentre elas,
encontra-se a empresa WDP, registrada em nome de WAGNER PINHEIRO, ex-funcionário da PETROS e irmão do GALANTE
JUNIOR, proprietário da JR-M. A WDP atuou em diversos negócios como pessoa interposta de GALANTE, adquirindo cotas de
hotéis IBIS no RJ, registradas em nome do próprio GALANTE, mas negociadas pela WDP. Ela menciona, ademais, que a JR-M
recebeu valores também da JBS e das empresas CAPITAL PRODUTIVO/GLOBALPREV, mas não faz pedidos relacionados a isso.
Ao fim, requer a quebra telemática e do icloud de WAGNER e a quebra de sigilo bancário de WAGNER e da SINTESYS.
Concordamos?
14:19:15 Laura Tessler  pode passar pra mim mesmo
14:19:30  eu mesma faço
14:19:44 Roberson MPF  Blz
14:37:54 Deltan  http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2016/08/24/roberto-requiao-afirma-que-fisiologia-
esclarecida-ainda-pode-salvar-dilma/
14:44:27  http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,corrente-articula-lula-no-comando-do-
pt,10000071638
20:33:44 Paulo  Confirmem por favor se temos reunião geral amanhã e se o horário está mantido
20:48:45 Jerusa  tomar bronca de DPF não dá, né? E depois ainda reclamam que eu faço cota em IPL .... 🙈
20:50:02 Laura Tessler  Kkkk
20:54:05 Deltan  resume rs
20:54:37  Nossa tava com o dia do telegram errado kkkk
20:54:48  10.30h
20:54:51 Jerusa  😳
20:56:15 Welter Prr  Pessoal vamos ir tomar um chopps.
21:22:59 Deltan  http://oglobo.globo.com/brasil/investigacoes-da-lava-jato-no-stf-ja-atingem-364-politicos-
cumplices-19987904
21:23:56  http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2016/08/1806256-e-absurdo-que-janot-ceda-a-
pressao-do-supremo-diz-leitor.shtml
21:25:09  Infográfico de persongens
21:25:11  http://infograficos.oglobo.globo.com/brasil/lava-jato-personagens.html
21:28:39  http://jornalggn.com.br/noticia/procurador-admite-que-lava-jato-foi-usada-para-derrubar-dilma
21:56:00  Caros vários pediram pra fazer mais tarde a reunião geral desta quinta. Sugiro fazermos às 11h, se
ng se opuser. Posso revisar a última e continuar de onde paramos
22:00:40 Paulo  Pedro Correa. Está analisando. Mas disse que há um "problema maior". Não vi o acordo do Correa.
Segundo ele há repercussão inclusive sobre a condenação dele sobre a AP 470 (mensalão), que está com o Barroso. O
regimento interno do STF prevê que isso poderia gerar uma "prevenção" do Barroso. Sei não. Quem fez o caso talvez fosse bom
ir esclarecer todos os detalhes.
22:01:21  Reiterei pedido de compartilhamento com Curitiba para fins de improbidade. Ele me disse:
"despachei tanto compartilhamento nessa semana" que não lembro, mas acho que não era de improbidade não. Ajustei com ele
que vou mandar para ele por email agora a petição nossa para ele amanhã de manhã checar e dar andamento mais rápido
possivel se ainda não fez. ok ?
22:32:05 Jerusa  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/08/1806501-ministro-do-stf-diz-preferir-excessos-do-
ministerio-publico-a-omissoes.shtml
22:35:55 Welter Prr  O Marco Aurelio, que é índio e mora na aldeia, conhece os demais
23:05:32 Diogo  mundo ta virado
23:05:37  marco aurelio nos defendendo
23:05:44  🙈
23:21:28  tem reuniao amanha?
23:24:56 Roberson MPF  11 hrs Castore
23:25:00 Diogo  Ok

25 AUG 16
00:15:58 Deltan  Tognolli, jornalista de SP que, com Romeu Tuma Júnior, escreveu os livros “Assassinatos de
Reputações – Um Crime de Estado” (com foco no assassinato de Celso Daniel) e “Assassinatos de Reputações II: Muito Além da
Lava Jato” (baseado principalmente em depoimentos de Meire Poza), me ligou agora à noite, bem preocupado. Segundo ele,
com a ajuda/apoio do doleiro Lúcio Funaro e do senador Valdir Raupp (PMDB/RO), Meire Poza está articulando uma delação
“contra” Figueiredo Basto, o “tal advogado” desta nota da coluna do Lauro Jardim deste domingo: “O advogado de Lúcio Funaro
foi à Procuradoria-Geral da República há dez dias e acenou com uma bomba: se Rodrigo Janot topar pedir o relaxamento da
prisão de Funaro, o doleiro poderia entregar, mesmo sem fazer delação premiada, a cabeça de um advogado cheio de clientes
delatores na Lava-Jato. Funaro diz a interlocutores ter a prova de que o tal advogado tem liderado uma espécie de mercado de
delações, achacando personagens da República, com a promessa de salvá-los das colaborações de seus clientes. A chance de
isso ocorrer, sem uma delação premiada negociada, no entanto, é zero.”). Tognolli passou estas informações para o
Antagonista, que publicou uma sequência de notas nesta segunda: 1 - “Lúcio Funaro também parece duvidar da inteligência
alheia ao plantar na imprensa boatos contra advogados que negociam delações premiadas. A estratégia de melar a Lava Jato já
é conhecida, assim como recentes encontros de emissários do corretor com Meire Poza.” 2 - “Como O Antagonista revelou mais
cedo, o corretor Lúcio Funaro, preso na Papuda, se articula com Meire Poza para tentar melar a Lava Jato. Na semana passada,
seu advogado Daniel Gerber esteve com Meire e o advogado da ex-contadora em São Paulo. Esse é o caminho mais rápido para
Funaro permanecer atrás das grades - e Meire vai acabar na cela ao lado.” 3 - “O Antagonista soube que, antes de se encontrar
com o advogado de Lúcio Funaro na semana passada, a contadora Meire Poza esteve com o senador Valdir Raupp. Será que o
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peemedebista não aprendeu nada com o exemplo de Delcídio do Amaral, preso ao tentar obstruir a Lava Jato?” 4 - A assessoria
de Valdir Raupp enviou a O Antagonista a seguinte nota: ‘O senador Valdir Raupp afirmou ser fantasiosa a informação de que se
encontrou com a contadora Meire Poza, semana passada. Também disse que não compactua com atos que impeçam o trabalho
célere e transparente da Justiça brasileira.’” Tognolli acha que Meire Poza está sendo paga para fazer isso. Ele e Romeu Tuma
Júnior estão muito bravos, se sentem “usados” por ela por causa do livro. não sei se estas informações procedem ou não, não
quis estender a conversa (na dúvida, evito qualquer situação com potencial de afetar as investigações). Se for o caso, posso
fazer a ponte com o Tognolli para que ele converse com alguém da FT.
06:57:45 Paulo  http://m.oantagonista.com/posts/teori-compartilha-lava-jato-com-agu
06:57:45  Gente vamos ficar p trás nessa história...
07:53:58  http://www.conjur.com.br/2016-ago-24/tese-central-lava-jato-ainda-nao-foi-transformada-
denuncia
07:54:59  http://www.viomundo.com.br/denuncias/amauri-teixeira-gastos-do-stf-com-viagens-de-mulheres-
de-ministros-precisam-ser-investigados.html
07:56:24  http://mobile.valor.com.br/politica/4686435/o-estrume-do-futuro
08:00:48  http://m.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/08/1806648-alem-de-toffoli-outros-dois-
ministros-do-stf-foram-investigados-pelo-mpf.shtml
08:01:13  Ainda estão tentando emplacar a estratégia.
08:03:56  Fica claro que a manobra é para nos intrigar com o STF. Cabe ao PGR manter a interlocução com
os ministros.
09:38:12 Laura Tessler  Deltan, pode colocar na pauta da nossa reunião a organização D as oitivas do Fernando Migliaccio?
10:17:46 Paulo  Pauta tb : ações p a Agu fazer
10:28:09 Deltan  http://www.viomundo.com.br/denuncias/amauri-teixeira-gastos-do-stf-com-viagens-de-mulheres-
de-ministros-precisam-ser-investigados.html
10:28:20 Athayde  Atrasado
10:29:02 Deltan  Opa claro
10:29:08  Kkk
10:59:14 Jerusa  http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/08/sergio-moro-autoriza-devolucao-de-passaporte-
para-claudia-cruz.html
15:04:03 Deltan  UTC: 1. PRESSÃO POR FATOS - A realização do acordo não é mais instrumento de pressão para
relatar fatos. Já fizeram anexo negativo de viracopos e entregaram infos de constran. Após 6 meses, não há mais o que insistir.
2. EFEITO SISTÊMICO - Não tem nenhum outro caso em que fizemos colaboração com Diretores e não com a empresa. Não tem
efeito sistêmico; 3. INCONGRUÊNCIA DE TRATAMENTO DOS EXECUTIVOS - Resolvível. Podemos fazer acordo de colaboração
paralelo com outros executivos com poder de decisão. 4. ARGUMENTO DA ENGEVIX DE QUE TROUXERAM TUDO - Não se aplica
porque não temos acordo com executivos. Não é porque trouxe tudo que temos que fazer. Esse não é o princípio. O princípio é
que trouxemos E usamos E fizemos acordo com executivos. 5. RISCO CGU - Não tem mais esse risco no momento, na atual
conjuntura. Autorizaria a não fazermos. 6. PALAVRA EMPENHADA - Afirmamos para a CGU que faríamos. Voltar atrás pode ser
questionável, embora tenha havido mudança de conjuntura. 7. VANTAGENS NEGOCIAIS - Melhor do que inidoneidade e ação
por 15 anos, é resolver já com pagemento de multa expressiva. CONCLUSÃO PARA SER DEBATIDA: vale fazer, mas precisa ser
negociada multa consistente e acordos globais com principais executivos. Reclamem agora ou calem-se para sempre. Corrijam
pontos postos ou agreguem. Acho que podemos deixar para o Paulo decidir, ouvindo todo mundo. Se alguém quiser fazer
reunião, pode ajustar com ele.
15:05:28 Paulo  esperarei até 18h por argumentos novos!
17:09:22 Januario Paludo  E dobrar a multa por eventual rompimento do acordo.

30 NOV 18
09:49:29 Paulo  caros vou excluí-los e extinguir o grupo ok? quem quiser salvar alguma coisa grite
09:49:52  Orlando @jerusabv Deltan Andrey
12:17:28 Deltan  Noooo
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