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Ao: DPF FILIPE HILLE PACE   

Do: APF RODRIGO PRADO PEREIRA 

 

 

 

REF: RE: 11/2018 

Assunto: INDÍCIOS – EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OBSTRUÇÃO”  

 

 

 

 

Senhor Delegado, 

 

 

 

 

 

Esta INFORMAÇÃO POLICIAL tem o objetivo de encaminhar a Vossa Excelência o resultado 

parcial das diligências realizadas com o objetivo de reanalisar o material apreendido no âmbito da Operação Lava 

Jato com o objetivo de corroborar ou não as informações prestadas pelo criminoso colaborador ANTONIO PALOCCI 

FILHO, buscando elementos que corroborem ou não com as denúncias do crime de “embaraço à investigação de 

infração penal que envolva organização criminosa”, previsto no art. 2º, §1º, da Lei 12.850/13.  
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Inicialmente cabe destacar que conforme solicitação de Vossa Excelência, a equipe de 

policiais federais da qual faço parte realiza diligências com o objetivo de identificar elementos que corroborem ou 

não as informações prestadas pelo criminoso colaborador ANTONIO PALOCCI FILHO, através dos termos de 

colaboração lavrados em decorrência do acordo celebrado e homologado com a POLÍCIA FEDERAL.  

  

De acordo com os relatos do criminoso colaborador ANTONIO PALOCCI FILHO formalizados 

junto aos termos de colaboração premiada, o mesmo sustenta a hipótese de que a pessoa de LUIZ INÁCIO LULA DA 

SILVA promoveu tentativas de obstrução às investigações da OPERAÇÃO LAVA JATO, especificamente no tocante as 

ações articuladas por MARCELO BAHIA ODEBRECHT e seus comparsas.  Segue abaixo o trecho analisado.  

 

“QUE, a respeito de investigação conduzida na 14ª Vara Federal de Curitiba/PR, 

foi indagado o COLABORADOR se teve conhecimento de articulações para remoção de delegados 

da OPERAÇÃO LAVAJATO após matéria veiculada no “Estadão” em novembro de 2014, 

respondeu que, na oportunidade, gerou-se uma crise no Governo, uma vez que LULA estava 

esperançoso que a publicação da matéria era a oportunidade perfeita para retirar os Delegados 

que estavam à frente da operação; QUE o COLABORADOR estava com LULA no INSTITUTO LULA 

na oportunidade e presenciou o ex-presidente cobrando isso da então Presidente DILMA 

ROUSSEFF; QUE LULA estava irritado com JOSÉ EDUARDO CARDOZO, pois dava a impressão de 

que não estava ajudando a remover os delegados; QUE LULA se irritou ainda mais com a 

manifestação de LEANDRO DAIELLO, então Diretor-Geral da POLÍCIA FEDERAL, após a publicação 

da matéria, que estaria defendendo os delegados citados; QUE LULA brigou com DILMA sobre 

manifestação de DAIELLO, pois, em sua visão, era o momento ideal para a transferência dos 

delegados; QUE LULA atribuía a passividade mais a CARDOZO do que a DILMA; QUE pode citar 

que conversava com MARCELO ODEBRECHT sobre a OPERAÇÃO LAVAJATO e alternativas para 

bloquear o sucessão da operação; QUE em uma oportunidade conversaram sobre iniciativas para 

impedir que dados da Suíça sobre a ODEBRECHT chegassem formalmente ao Brasil; QUE o 

COLABORADOR passou algumas dessas questões a JOSÉ EDUARDO CARDOZO por intermédio de 

GILLES DE AZEVEDO;” (Trecho do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10 prestado por ANTONIO 

PALOCCI FILHO na data de 17 de abril de 2018) – GRIFO NOSSO.   

 

A referida hipótese supracitada sustenta ainda que DILMA VANA ROUSSEFF boicotou tais 

tentativas de embaraçar as investigações da OPERAÇÃO LAVA JATO, pois na visão da mesma, apenas LULA seria 

responsabilizado pelos crimes investigados. Desta forma, com LULA enfraquecido, DILMA vislumbrava recuperar a 

autonomia financeira do Partido dos Trabalhadores. Segue abaixo o trecho analisado.  
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“QUE a respeito da ruptura entre LULA e DILMA, recorda-se o COLABORADOR 

que, durante o crescimento da Operação Lavajato, DILMA deu corda para o aprofundamento 

das investigações, uma vez que isso sufocaria e implicaria LULA; QUE, por sua vez, LULA, em 

movimento reverso, relembrava que DILMA era a presidente do Conselho de Administração da 

estatal na época de grande parte dos fatos apurados, lembranças estas que fazia em diversas 

reuniões no Instituto na presença de dezenas de pessoas; QUE LULA construía assim sua narrativa, 

dando recados diretos à DILMA; QUE, por fim, destaca que LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA tinha por 

hábito solicitar recursos em nome do PARTIDO DOS TRABALHADORES, mas, na prática, era ele 

quem administrava a destinação das verbas; QUE, desta maneira, LULA era quem autorizava e 

desautorizava quem seriam os beneficiários dos recursos; QUE DILMA, no momento dos 

conflitos, tentou asfixiar esse poder de LULA sobre os recursos do PT, visando, sobretudo, 

desencorajá-lo a concorrer à Presidência de 2014; QUE o COLABORADOR gostaria de destacar, 

ao final, na sua visão, que esse momento da ruptura se caracterizava por um ex-presidente 

dominante que queria controlar o governo de sua indicada e preparar sua volta à Presidência, 

sendo que isso exigia um controle do financiamento lícito e ilícito do seu instituto e do PT, ao 

passo que a Presidente lutava pela renovação de seu próprio mandato; (Trecho do TERMO DE 

DECLARAÇÕES prestado por ANTONIO PALOCCI FILHO na data de 09 de agosto de 2018) – GRIFO 

NOSSO.   

 

Com base nesses elementos apresentados, a equipe de policiais federais diligenciou novas 

análises junto aos materiais apreendidos no âmbito da 07ª, 14ª, 21ª, 24ª e 35ª etapas da Operação LAVAJATO, 

respectivamente “JUIZO FINAL”, “ERGA OMNES”, “PASSE LIVRE”, “ALETHEIA” e “OMERTÁ”. Essas análises tem o 

objetivo de coletar elementos que corroborem ou não com as hipóteses sustentadas pelo criminoso colaborador.  

 

CRONOLOGIA DOS EVENTOS   

 

Consta publicada no dia 13 de NOVEMBRO de 2014, as 03h00, no sitio do JORNAL ESTADÃO 

matéria jornalística intitulada “Delegados da Lava Jato exaltam Aécio e atacam PT na rede” – (acessada através do 

endereço eletrônico https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,delegados-da-lava-jato-exaltam-aecio-e-

atacam-pt-na-rede,1591953, na data de hoje). A referida matéria sugere que os delegados de polícia federal 

envolvidos na Operação Lava Jato teriam direcionado as investigações. 

 

No mesmo dia, 13 de NOVEMBRO de 2014, as 17h24, o mesmo veículo de imprensa publicou 

outra matéria jornalística afirmando que o então MINISTRO DA JUSTIÇA, JOSE EDUARDO CARDOSO, havia 

determinado que a CORREGEDORIA-GERAL da POLÍCIA FEDERAL apurasse o comportamento dos delegados federais 

da Operação Lava Jato, conforme notícia anteriormente vinculada (acessada através do endereço eletrônico 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,delegados-da-lava-jato-exaltam-aecio-e-atacam-pt-na-rede,1591953
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,delegados-da-lava-jato-exaltam-aecio-e-atacam-pt-na-rede,1591953
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https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,ministro-manda-investigar-delegados-da-lava-jato,1592354 na data 

de hoje). 

Na manhã do dia seguinte, no dia 14 de NOVEMBRO de 2014, foi deflagrada a 7ª etapa da 

OPERAÇÃO LAVA JATO, na qual diversos diretores de grandes empreiteiras foram objeto das medidas judiciais, 

inclusive alguns executivos da própria ODEBRECHT.  

 

1. MATERIAL Nº 4771/17 - LAUDO Nº 2207/2017 - LJ 17 – MARCELO ODEBRECHT 

 

A seguir serão apresentados os elementos identificados como relevantes que foram 

analisados a partir do notebook utilizado por MARCELO BAHIA ODEBRECHT - MATERIAL Nº 4771/17 - LAUDO Nº 

2207/2017 – SETEC/SR/PF/PR.  

 

1.1. “15/11/2014 17:35:30” – “Assunto: Res:”  

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico “Res:” localizado no caminho 

(/img_Notebook_Safeboot.dd/vol_vol4/Correio/Nova PST/mbahia_archive.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens 

Excluídos/Res:). No referido arquivo consta uma troca de mensagens entre MARCELO ODEBRECHT, FERNANDO 

SANTOS REIS, ALEXANDRINO ALENCAR e MAURICIO FERRO.  

 

Constam indícios de que o grupo discute a oportunidade que a então Presidente do BRASIL, 

DILMA ROUSSEFF, teve de afastar os Delegados de Polícia Federal que estavam à época envolvidos nas investigações 

da OPERAÇÃO LAVA JATO: “Embora não fosse a minha impressão inicial, cada vez mais tendo a achar que essa inoperância, 

por mais burra que seja, é proposital !!”- “A coletiva do JEC  hoje deixa isso patente !!”.  

 

Na sequência do texto, MARCELO ODEBRECHT escreve: “Acho que existe sim muita falta de 

parceria/lealdade, além de um grande egoísmo e "autismo" por parte dela e do núcleo ao redor dela, mas não creio que seja 

proposital.” 

O criminoso colaborador ALEXANDRINO ALENCAR escreve aos demais: “Estou muito 

preocupado,pq acho que ela quer fazer um voo solo,e ele se lançou a 2018 de modo a mante-la sob controle.Neste cenário 

entra também a lava jato,pois ela acredita que chega nele e não nela,ai está a grande confusao,na qual estamos 

metidos.Alguns que foram presos são da turma dele,so que com fortes ramificações nela,ai mora o perigo.”  

 

 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,ministro-manda-investigar-delegados-da-lava-jato,1592354
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MAURICIO FERRO completa escrevendo: “JEC teve na mão dele a chance de abortar a operação 

na sexta, pela notícia no Estadão do envolvimento declarado dos delegados da LAva Jato em apoio a Aecio. Abriu somente 

investigação administrativa.” Segue abaixo o e-mail analisado.  

 

INTEGRA DO ARQUIVO:  
Assunto: Res:  
De: Alexandrino Alencar /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXANDRINO 
Para: Mauricio Ferro /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mauricioroberto; Fernando 

Santos Reis /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=freis;  
CC: Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia;  
Envio: 15/11/2014 17:35:30 

 
Acho que da forma que fez,sem agir imediatamente,deu tiro no pé, e tomou um tiro na testa em menos de 24h 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 

De: Mauricio Ferro 

Enviada: sábado, 15 de novembro de 2014 17:18 
Para: Fernando Santos Reis 
Cc: Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht 

Assunto: Re:  

 

JEC teve na mão dele a chance de abortar a operação na sexta, pela notícia no Estadão do envolvimento declarado dos delegados da LAva Jato 
em apoio a Aecio. Abriu somente investigação administrativa. 
 
Por isso duvido da capacidade deste governo de se mexer no tempo certo. 
 
Terei informações importantes a noite.  
 

 
Em 15/11/2014, às 16:44, Fernando Santos Reis <freis@odebrecht.com> escreveu: 

Alex, estou de acordo com a análise, mas coloco uma espoleta mais nesse barril de pólvora que é o PMDB se sentir atacado diretamente para prejudicar as 
eleições na Câmara e Senado !! É o sentimento deles !! Vão revidar e, como vc coloca, colocam em xeque a Governabilidade !! 
 
FLR 

From: Alexandrino Alencar 

Sent: Saturday, November 15, 2014 15:57 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Fernando Santos Reis 

Cc: Mauricio Ferro 
Subject: Res:  

 
Vamos la.Estou muito preocupado,pq acho que ela quer fazer um voo solo,e ele se lançou a 2018 de modo a mante-la sob controle.Neste cenário entra também 
a lava jato,pois ela acredita que chega nele e não nela,ai está a grande confusao,na qual estamos metidos.Alguns que foram presos são da turma dele,so que 
com fortes ramificações nela,ai mora o perigo.Estao se mexendo.Hoje devo estar com ES que entre quinta e sexta esteve em BSB e em SP,correndo atras. 
Achei madura a posição dos tucanos o que é bom,mas o jogo será decidido na imprensa e por aí que devemos entrar para apagar os incendios. 
Tem ainda os políticos para entrar na roda,ai sim a governabilidade estará em cheque. 
Temos que botar nossas instituições representativas para agir rapido,para evitar a fulanizacao,como foi a capa da Veja.  
E fundamental estarmos em contato permanente,para buscarmos o melhor resultado possível e evitar crucificacoes pontuais e perigosas,estamos em mares 
muito revoltos,e não haverá um ganhador. 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: sábado, 15 de novembro de 2014 14:21 

Para: Fernando Santos Reis 
Cc: Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 

Assunto: Re:  

 
Ótimo. Boa iniciativa 
 

From: Fernando Santos Reis 

Sent: Saturday, November 15, 2014 14:20 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 

Subject: Re:  

 

mailto:freis@odebrecht.com
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Eu estou cada vez mais tendendo a acreditar nesse general autista !! E o desfecho pode ser esse que vc descreve !! 
 
Falei longamente com RA agora e fiquei de caminhar na praia amanhã de manhã com ele !! 
 
FLR 

From: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Saturday, November 15, 2014 14:14 
To: Fernando Santos Reis 

Cc: Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 
Subject: Re:  

 
Acho que existe sim muita falta de parceria/lealdade, além de um grande egoísmo e "autismo" por parte dela e do núcleo ao redor dela, mas não 
creio que seja proposital. 

Mas vão acabar pagando caro por isto.  
Algumas batalhas podem até ser vencidas, mas acho que um general autisma, egoísta de desleal não tem como sair vivo de uma guerra 
sangrenta, intensa e que se prolongue. 
 

From: Fernando Santos Reis 
Sent: Saturday, November 15, 2014 12:38 

To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 
Subject:  

 
Marcelo, 
 
Ontem, eu, MRF e AA conversamos muito sobre a razão da inoperância diante de tudo o que acontece !! Embora não fosse a minha impressão 
inicial, cada vez mais tendo a achar que essa inoperância, por mais burra que seja, é proposital !! Fica a impressão que essa turma está vendo a 
oportunidade de fazer uma faxina e se diferenciar, ainda que isso seja praticamente impossível. 
 
A coletiva do JEC  hoje deixa isso patente !!  
 
FLR 
 
 
 

 
 

 
Internet Headers: 
Received: from ODBPA231WI.odebrecht.net (10.19.255.1) by 
ODBPA233WI.odebrecht.net (10.19.255.3) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29 via Mailbox Transport; Sat, 15 Nov 2014 14:35:32 -0500 
Received: from ODBPA234WI.odebrecht.net (10.19.255.4) by 
ODBPA231WI.odebrecht.net (10.19.255.1) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29; Sat, 15 Nov 2014 14:35:31 -0500 
Received: from ODBPA234WI.odebrecht.net ([fe80::d915:b226:91f7:cfa7]) by 
ODBPA234WI.odebrecht.net ([fe80::d915:b226:91f7:cfa7%19]) with mapi id 
15.00.0995.028; Sat, 15 Nov 2014 14:35:31 -0500 
Content-Type: application/ms-tnef; name="winmail.dat" 
Content-Transfer-Encoding: binary 
From: Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com> 
To: Mauricio Ferro <mferro@odebrecht.com>, Fernando Santos Reis 
<freis@odebrecht.com> 
CC: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Subject: Res: 
Thread-Index: AQHQAOHMRZDaIgbHbUGtxX3fn6u9aZxiMLeAgAABwICAAABbgIAAGqKAgAAND4D//7WrbYAABLB/ 
Date: Sat, 15 Nov 2014 14:35:30 -0500 
Message-ID: <20141115193613.6566037.24877.14772@odebrecht.com> 
References: <20141115143859.6508695.30589.28484@odebrecht.com> 
<20141115161511.6434964.12827.72773@odebrecht.com> 
<20141115162127.6508695.12212.28489@odebrecht.com> 
<20141115162243.6434964.31370.72778@odebrecht.com> 
<20141115175803.6566037.60281.14755@odebrecht.com>,<20141115184447.6508695.71153.28497@odebrecht.com>,<6ED50230-381D-
4F57-A3B5-B55EE7D0D7A6@odebrecht.com> 
In-Reply-To: <6ED50230-381D-4F57-A3B5-B55EE7D0D7A6@odebrecht.com> 
Accept-Language: pt-BR, en-US 
Content-Language: pt-BR 
X-MS-Has-Attach: 
X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 
X-MS-TNEF-Correlator: <20141115193613.6566037.24877.14772@odebrecht.com> 
MIME-Version: 1.0 
X-MS-Exchange-Organization-MessageDirectionality: Originating 
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: ODBPA234WI.odebrecht.net 
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Internal 
X-MS-Exchange-Organization-AuthMechanism: 04 
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X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: 66dce4d4-8aa2-44a0-b379-08d1cf2273a5 
Return-Path: alexandrino@odebrecht.com 
 

 

1.2. “15/11/2014 21:08:26” – “Assunto: Re”  

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico “Re:” localizado no caminho 

(/img_Notebook_Safeboot.dd/vol_vol4/Correio/Nova PST/mbahia_archive.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens 

Enviados/Re:). No referido arquivo consta uma troca de mensagens entre MARCELO ODEBRECHT, FERNANDO 

SANTOS REIS, ALEXANDRINO ALENCAR e MAURICIO FERRO.  

 

As mensagens analisadas a seguir são parcialmente iguais às mensagens analisadas no item 

anterior, porém trata-se de uma derivação alternativa da troca de e-mails. Isto se deve ao fato de que em 

determinado momento, uma das respostas originou uma cisão e passaram a circular dois e-mails com o mesmo 

assunto, porém com respostas que foram incluídas em apenas um dos e-mails.  

 

No referido e-mail em questão constam mensagens indicando que MARCELO ODEBRECHT e 

seus comparsas acionaram o escritório de advocacia de MÁRCIO THOMAZ BASTOS para dar continuidade aos planos 

de obstruir a operação LAVA JATO.  

 

Corroborando com o e-mail em questão, consta divulgado na imprensa, matéria jornalística 

com o título: “As reuniões de Lula, advogados e policiais federais para tentar abafar a Lava Jato”, acessada através 

do endereço https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/10/reunioes-de-lula-advogados-e-policiais-federais-

para-tentar-abafar-lava-jato.html na data de hoje.  

 

https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/10/reunioes-de-lula-advogados-e-policiais-federais-para-tentar-abafar-lava-jato.html
https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/10/reunioes-de-lula-advogados-e-policiais-federais-para-tentar-abafar-lava-jato.html
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FONTE: https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/10/reunioes-de-lula-advogados-e-policiais-federais-para-tentar-abafar-lava-jato.html  

 

As reuniões de Lula, advogados e policiais federais para tentar abafar a Lava Jato 
 
O ex-ministro Márcio Thomaz Bastos, um ex-delegado influente na PF e Lula tiveram encontros no hospital Sírio-Libanês. 

E lá se traçaram novas estratégias contra a investigação e para proteger a Odebrecht – essa é uma das ações que estão na mira da Polícia 

Federal 
 
ALANA RIZZO COM THIAGO BRONZATTO 

09/10/2015 - 23h09 - Atualizado 09/10/2015 23h24 

 

“Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, um dos mais modernos do Brasil, é o preferido dos poderosos da República. Trata-

de se um ambiente perfeito para os políticos: agentes de inteligência da Polícia Federal (PF) dizem que não podem instalar escutas ambientais 

ali, para não interferir nos sofisticados equipamentos médicos. Em meados de novembro do ano passado, nesse cenário asséptico, 
personagens-chave com envolvimento na Lava Jato discutiram os rumos da maior operação de combate à corrupção no país. Segundo fontes 

com conhecimento das reuniões secretas, que toparam falar a ÉPOCA nas últimas semanas, desde que permanecessem no anonimato, as 

conversas destinavam-se a encontrar uma estratégia que melasse a Lava Jato. 
 

O ex-ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos ocupava uma das unidades de internação do Sírio naquela semana, desde 

o dia 13 de novembro. Bastos era o responsável pela defesa da Odebrecht e da Camargo Corrêa. Despachava do hospital, ignorando 
orientações médicas e pedidos da família. Apesar do estado de saúde debilitado, ele monitorava, desenhava as estratégias e repassava a sua 

equipe e a outros advogados envolvidos na operação as tarefas da defesa. Naquela semana, além das visitas dos advogados, Bastos se 

encontrou com o ex-delegado da Polícia Federal Jaber Makul Hanna Saadi, que também estava internado no Sírio-Libanês, e o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Àquela altura, a Lava Jato estava na sétima fase, a do Juízo Final. No dia 14 de novembro, levara para 

a cadeia o ex-diretor de Serviços da Petrobras Renato Duque, empresários poderosos – e, também, recolhera documentos nas sedes de 

grandes empreiteiras do país. 
 

O delegado aposentado Jaber chefiou por cinco anos a Superintendência da Polícia Federal no Paraná, a unidade que 

deflagrou a Lava Jato. Ocupou também a Superintendência da PF em São Paulo. Jaber e Bastos eram amigos de longa data. Quando deixou 
a polícia, o delegado passou a colaborar com o escritório de advocacia do ex-ministro. Jaber conhece como poucos a estrutura da PF. Ficou 

37 anos na carreira e manteve, mesmo depois da aposentadoria, relações muito próximas com os policiais. Coleciona uma legião de pupilos 

e uma rede de influência que garante informações sobre operações, relatos internos do órgão e detalhes das constantes brigas de poder. 

 

Desde o início da operação, a defesa das empreiteiras buscava falhas na condução das investigações pela Polícia Federal – 

e preparava ataques por meio dessas informações. Jaber era um importante aliado para mapear e localizar possíveis colaboradores. São os 
chamados “dissidentes”, mencionados por Marcelo Odebrecht, presidente do grupo empresarial, dias após esse encontro no Sírio em uma 

das anotações de seu celular, apreendido pela PF. 

 
No mesmo período em que Jaber e Bastos estavam internados e se encontraram no Sírio, Lula também discutiu com seu 

ex-ministro o andamento da Lava Jato. Lula esteve no hospital duas vezes naqueles dias: em 15 de novembro, para fazer um checkup, e em 

18 do mesmo mês, para visitar Bastos. Lula e Bastos tinham uma longa relação. Bastos fora advogado de Lula e seu ministro da Justiça. Fora 
Bastos, ainda como titular da Justiça, quem havia socorrido Lula em 2005, construindo a narrativa de que o mensalão fora um mero desvio 

de caixa dois para campanhas. Bastos morreu dois dias depois do encontro com Lula. Mas deixou instruções precisas para sua equipe. 

 
Não se sabem maiores detalhes das conversas nos encontros narrados. Mas as reuniões foram confirmadas pelo advogado 

José Diogo Bastos, sobrinho de Márcio Thomaz Bastos, e pelo advogado Augusto Botelho. “Estava com o Márcio na visita do ex-presidente 

Lula e foram conversas apenas de amenidades. Com relação ao Jaber, eles eram amigos há muito tempo e ele também estava internado”, 
afirmou José Diogo. O ex-delegado Jaber confirma que esteve internado e que, nesse período, se encontrava com Bastos no Sírio-Libanês. 

Diz ainda que, apesar de trabalhar com Bastos por muitos anos, não tratava com ele assuntos da PF. Por contato telefônico, o Instituto Lula 

afirma que o ex-presidente esteve com Márcio Thomaz Bastos “no dia 18 e, muito provavelmente, no dia 15 também”. O Instituto não 
esclareceu o teor das conversas. Em nota, a Odebrecht afirma que “desconhece o teor das investigações” e que “reforça a sua confiança no 

trabalho ético e qualificado dos seus assessores legais”. 

 

OS DISSIDENTES 

 

Em junho deste ano, a Lava Jato chegou a sua 14ª fase. Nela, foram presos os executivos de algumas das maiores 
empreiteiras do país, inclusive Marcelo Odebrecht. Seus computadores e celulares foram apreendidos. Analisando esse material, a PF 

descobriu que Marcelo Odebrecht fazia anotações detalhadas de seus compromissos e das ideias que tinha para proteger sua empresa das 

investigações. Em uma delas, Marcelo Odebrecht diz: “Trabalhar para parar/anular (dissidentes PF...)”. O juiz Sergio Moro considerou o 
trecho perturbador. A anotação foi feita no mesmo intervalo de tempo dos encontros no Sírio-Libanês entre Bastos, Lula e Jaber. 

 

Os encontros do Sírio-Libanês são peças de um quebra-cabeça que ainda está sendo montado pela PF. Um inquérito da 
Corregedoria da Polícia Federal, que tramita sob segredo de Justiça na 14ª Vara Federal de Curitiba, apura a suspeita de que policiais federais 

venderam dossiês a um grupo de advogados. Entre eles, como revelou reportagem da Folha de S.Paulo, Augusto Arruda Botelho, do escritório 
Cavalcanti e Arruda Botelho Advogados. O advogado e sua sócia, Dora Cavalcanti, trabalharam com Bastos durante anos. 

 

https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/10/reunioes-de-lula-advogados-e-policiais-federais-para-tentar-abafar-lava-jato.html
http://epoca.globo.com/palavrachave/marcio-thomaz-bastos/
http://epoca.globo.com/palavrachave/odebrecht/
http://epoca.globo.com/palavrachave/camargo-correa/
http://epoca.globo.com/palavrachave/lula/
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2014/11/lava-jato-pf-prende-ex-diretor-da-bpetrobrasb-e-executivos-de-empreiteiras.html
http://epoca.globo.com/palavrachave/renato-duque/
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Poucos dias depois dos encontros no Sírio, em dezembro do ano passado, um automóvel Honda percorreu os 404 
quilômetros entre Curitiba e a capital paulista. Era o carro do delegado da Polícia Federal Paulo Renato Herrera. Ele não estava em missão, 

tampouco informou seus superiores sobre a viagem a São Paulo. Herrera entrou na polícia em 2002 como agente. Nunca teve uma atuação 

muito expressiva e, depois de se envolver em um tiroteio, passou por períodos de síndrome do pânico. Acabou escanteado na corporação. 
Foi em Foz do Iguaçu que conheceu e se aproximou do ex-agente da PF Rodrigo Gnazzo, que mantém uma relação de confiança com Jaber. 

 

Na Lava Jato, Gnazzo e Herrera se uniram, de acordo com as fontes, com um único propósito: fornecer informações para 
um dossiê com supostas ilegalidades, de modo a invalidar a operação. Ou seja, melar a Lava Jato. Em segundo lugar, queriam obter dados 

privilegiados da operação, como datas e locais de batidas da PF. Gnazzo trabalhou na área de inteligência e de entorpecentes na 

Superintendência do Paraná, por muito tempo feudo de Jaber, parceiro de Bastos e um dos pacientes do Sírio naquela semana de novembro. 
Gnazzo estava insatisfeito com o trabalho na polícia, segundo colegas. Pediu licença do órgão para trabalhar em uma gráfica em Curitiba. 

De lá, foi para a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, durante a passagem do deputado federal Fernando Francischini pela Pasta. Pouco 

tempo depois pediu exoneração da PF. Ele também é investigado pelo sumiço de dinheiro durante uma apreensão. 
 

Em informações trocadas com superiores, Gnazzo e Herrera confirmam ter se encontrado com advogados da Lava Jato e 

citam, inclusive, viagens a São Paulo. Os dois, no entanto, dizem ter desistido de dar prosseguimento ao “serviço”, que havia começado 
meses antes, a partir de uma ordem do advogado Márcio Thomaz Bastos. O ex-ministro pediu a Botelho que encontrasse os policiais.  De 

acordo com o relatado a Botelho, eles tinham informações sobre ilegalidades da Lava Jato. Um dos encontros aconteceu num escritório de 

advocacia de Curitiba. Contou com a presença do advogado Marden Maues, que defendia a doleira Nelma Kodama. Nelma foi uma das 
primeiras pessoas a detalhar o assédio de policiais aos advogados e vice-versa. 

 

Dias depois, Maues buscou Botelho no aeroporto de Curitiba. Eles foram a um novo encontro com os policiais, que 
prometiam apresentar documentos que comprovassem as ditas ilegalidades. A reunião transcorreu num motel da capital paranaense. Na 

reunião, Gnazzo e Herrera apresentaram papéis com informações sobre ilegalidades da operação: detalhes sobre escutas, interceptações 

telefônicas e desvio de conduta de colegas. Todos os dados foram repassados, segundo os envolvidos, sem nenhum pagamento. “Reuni-me, 
a pedido de Márcio Thomaz Bastos e no estrito exercício da minha atuação profissional, com policiais federais. Fato esse, inclusive, já 

informado por petição à 14ª Vara Federal de Curitiba”, afirma Botelho. Ele nega a compra de “qualquer dossiê, informações sigilosas ou 

privilegiadas no curso da Operação Lava Jato”. Botelho relata que leu as informações, que se tratava de “brigas internas”, considerou-as 
irrelevantes e não voltou a encontrar os policiais. Manteve contato apenas com Maues, que tem um escritório a poucas quadras do escritório 

de Botelho. No entanto, outro encontro do grupo foi realizado em um posto de gasolina também na capital paranaense antes da viagem a São 

Paulo. Maues confirma os encontros com Gnazzo e Herrera: “Nada de ilegal ou irregular foi objeto desses encontros”. 
 

Botelho deve ser intimado a depor nos próximos dias. A preocupação da Odebrecht é que a investigação do dossiê atinja a 

empresa. O escritório de Nabor Bulhões, que assumiu recentemente a defesa de Marcelo, vem escanteando Botelho e sua sócia Dora 
Cavalcanti da defesa da empresa. O caso é monitorado pela cúpula da empresa e tratado com sigilo. Marcelo Odebrecht está preso desde 19 

de junho e seu pai, Emilio Odebrecht, passou a temer o impacto negativo das apurações na prisão do filho, que sejam tratadas como tentativa 

de obstrução da Justiça. Marcelo é investigado por ter passado um bilhete com as anotações de “destruir emails sondas” a seus advogados. 
O executivo teve seu segundo habeas corpus negado na semana passada. Emilio participou de duas reuniões com o ex-ministro Márcio 

Thomaz Bastos para articular a estratégia conjunta das empreiteiras para abafar o caso. Alguns desses encontros estão detalhados em material 
apreendido pela PF e estão sendo analisados com cautela pelos investigadores. 

 

FONTE: https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/10/reunioes-de-lula-advogados-e-policiais-federais-para-tentar-abafar-lava-jato.html 

 

Da mesma forma, consta divulgado em fontes abertas outra matéria jornalística, sustentando 

a hipótese de que AUGUSTO DE ARRUDA BOTELHO, um dos advogados da ODEBRECHT à época estaria sendo 

investigado pela Polícia Federal por dentre outras coisas, prejudicar as investigações da OPERAÇÃO LAVAJATO. 

(fonte: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/10/1689926-advogado-da-odebrecht-na-lava-jato-e-

investigado-pela-policia-federal.shtml acessada na data de hoje).  

 

https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/10/reunioes-de-lula-advogados-e-policiais-federais-para-tentar-abafar-lava-jato.html
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/10/1689926-advogado-da-odebrecht-na-lava-jato-e-investigado-pela-policia-federal.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/10/1689926-advogado-da-odebrecht-na-lava-jato-e-investigado-pela-policia-federal.shtml
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Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/10/1689926-advogado-da-odebrecht-na-lava-jato-e-investigado-pela-policia-federal.shtml 

 

Finalmente, consta outra matéria afirmando que AUGUSTO DE ARRUDA BOTELHO teria sido 

indiciado pela participação no crime de corrupção no caso da divulgação de dossiê de mensagens dos perfis pessoais 

de delegados que integram a Força Tarefa da Operação Lava Jato. (Fonte: 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1766311-policia-federal-indicia-advogado-da-odebrecht-por-

corrupcao-passiva.shtml  acessada na data de hoje).  

 

 
Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1766311-policia-federal-indicia-advogado-da-odebrecht-por-corrupcao-passiva.shtml 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1766311-policia-federal-indicia-advogado-da-odebrecht-por-corrupcao-passiva.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1766311-policia-federal-indicia-advogado-da-odebrecht-por-corrupcao-passiva.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1766311-policia-federal-indicia-advogado-da-odebrecht-por-corrupcao-passiva.shtml
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Segue o e-mail analisado.  

 

INTEGRA DO ARQUIVO:  
Assunto: Re:  
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA 
Para: Mauricio Ferro /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mauricioroberto;  
CC: Alexandrino Alencar /o=odebrecht/ou=exchange administrative group (fydibohf23spdlt)/cn=recipients/cn=alexandrino; Fernando Santos Reis 
/o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=freis;  
Envio: 15/11/2014 21:08:26 

 
Augusto conhece GA? 
 

From: Mauricio Ferro 

Sent: Saturday, November 15, 2014 21:02 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Alexandrino Alencar; Fernando Santos Reis 

Subject: Re:  

 

Este é o ponto. 
 
Augusto e o advogado do MTB e de excelente transito no PT e da confiança plena do Felipe. 
 
Precisamos marcar reunião urgente com GA, eu e o augusto para tomar providências rápidas. 
 
MTB está internado com pneumonia.  
 

 
Em 15/11/2014, às 20:52, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 

Augusto? 
Vamos ver pois falei com GA a uma semana, atrasando até um dia minha viagem e aparentemente, apesar de eu achar que o impactei, nada se mexeram 
 

From: Alexandrino Alencar 

Sent: Saturday, November 15, 2014 18:51 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Fernando Santos Reis 
Cc: Mauricio Ferro 

Subject: Res:  

 
Acabei de estar com ES e Augusto,mto boa conversa.ES mto preocupado,vai falar com GA,para encontrar com Augusto.Parece qie a ficha começa a cair. 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 

Enviada: sábado, 15 de novembro de 2014 17:12 
Para: Fernando Santos Reis; Alexandrino Alencar 

Cc: Mauricio Ferro 
Assunto: Re:  

 
Ela deve se achar Deus que com o dilúvio destruiu o mundo para reconstruir de novo. Aliais não deve se achar, tem certeza de que eh! 
 

From: Fernando Santos Reis 

Sent: Saturday, November 15, 2014 16:44 
To: Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht 

Cc: Mauricio Ferro 
Subject: Re:  

 
Alex, estou de acordo com a análise, mas coloco uma espoleta mais nesse barril de pólvora que é o PMDB se sentir atacado diretamente para prejudicar as 
eleições na Câmara e Senado !! É o sentimento deles !! Vão revidar e, como vc coloca, colocam em xeque a Governabilidade !! 
 
FLR 

From: Alexandrino Alencar 
Sent: Saturday, November 15, 2014 15:57 

To: Marcelo Bahia Odebrecht; Fernando Santos Reis 
Cc: Mauricio Ferro 

Subject: Res:  

 

mailto:mbahia@odebrecht.com
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Vamos la.Estou muito preocupado,pq acho que ela quer fazer um voo solo,e ele se lançou a 2018 de modo a mante-la sob controle.Neste cenário entra também 
a lava jato,pois ela acredita que chega nele e não nela,ai está a grande confusao,na qual estamos metidos.Alguns que foram presos são da turma dele,so que 
com fortes ramificações nela,ai mora o perigo.Estao se mexendo.Hoje devo estar com ES que entre quinta e sexta esteve em BSB e em SP,correndo atras. 
Achei madura a posição dos tucanos o que é bom,mas o jogo será decidido na imprensa e por aí que devemos entrar para apagar os incendios. 
Tem ainda os políticos para entrar na roda,ai sim a governabilidade estará em cheque. 
Temos que botar nossas instituições representativas para agir rapido,para evitar a fulanizacao,como foi a capa da Veja.  
E fundamental estarmos em contato permanente,para buscarmos o melhor resultado possível e evitar crucificacoes pontuais e perigosas,estamos em mares 
muito revoltos,e não haverá um ganhador. 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: sábado, 15 de novembro de 2014 14:21 
Para: Fernando Santos Reis 

Cc: Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 
Assunto: Re:  

 
Ótimo. Boa iniciativa 
 

From: Fernando Santos Reis 
Sent: Saturday, November 15, 2014 14:20 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 

Cc: Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 
Subject: Re:  

 
Eu estou cada vez mais tendendo a acreditar nesse general autista !! E o desfecho pode ser esse que vc descreve !! 
 
Falei longamente com RA agora e fiquei de caminhar na praia amanhã de manhã com ele !! 
 
FLR 

From: Marcelo Bahia Odebrecht 

Sent: Saturday, November 15, 2014 14:14 
To: Fernando Santos Reis 

Cc: Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 
Subject: Re:  

 
Acho que existe sim muita falta de parceria/lealdade, além de um grande egoísmo e "autismo" por parte dela e do núcleo ao redor dela, mas não 
creio que seja proposital. 
Mas vão acabar pagando caro por isto.  
Algumas batalhas podem até ser vencidas, mas acho que um general autisma, egoísta de desleal não tem como sair vivo de uma guerra 
sangrenta, intensa e que se prolongue. 

 

From: Fernando Santos Reis 
Sent: Saturday, November 15, 2014 12:38 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 

Cc: Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 
Subject:  

 
Marcelo, 
 
Ontem, eu, MRF e AA conversamos muito sobre a razão da inoperância diante de tudo o que acontece !! Embora não fosse a minha impressão 
inicial, cada vez mais tendo a achar que essa inoperância, por mais burra que seja, é proposital !! Fica a impressão que essa turma está vendo a 
oportunidade de fazer uma faxina e se diferenciar, ainda que isso seja praticamente impossível. 
 
A coletiva do JEC  hoje deixa isso patente !!  
 
FLR 
 
 

 
Internet Headers: 
Received: from ODBPA231WI.odebrecht.net (10.19.255.1) by 
ODBPA233WI.odebrecht.net (10.19.255.3) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29 via Mailbox Transport; Sat, 15 Nov 2014 14:35:32 -0500 
Received: from ODBPA234WI.odebrecht.net (10.19.255.4) by 
ODBPA231WI.odebrecht.net (10.19.255.1) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29; Sat, 15 Nov 2014 14:35:31 -0500 
Received: from ODBPA234WI.odebrecht.net ([fe80::d915:b226:91f7:cfa7]) by 
ODBPA234WI.odebrecht.net ([fe80::d915:b226:91f7:cfa7%19]) with mapi id 
15.00.0995.028; Sat, 15 Nov 2014 14:35:31 -0500 
Content-Type: application/ms-tnef; name="winmail.dat" 
Content-Transfer-Encoding: binary 
From: Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com> 
To: Mauricio Ferro <mferro@odebrecht.com>, Fernando Santos Reis 
<freis@odebrecht.com> 
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CC: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Subject: Res: 
Thread-Index: AQHQAOHMRZDaIgbHbUGtxX3fn6u9aZxiMLeAgAABwICAAABbgIAAGqKAgAAND4D//7WrbYAABLB/ 
Date: Sat, 15 Nov 2014 14:35:30 -0500 
Message-ID: <20141115193613.6566037.24877.14772@odebrecht.com> 
References: <20141115143859.6508695.30589.28484@odebrecht.com> 
<20141115161511.6434964.12827.72773@odebrecht.com> 
<20141115162127.6508695.12212.28489@odebrecht.com> 
<20141115162243.6434964.31370.72778@odebrecht.com> 
<20141115175803.6566037.60281.14755@odebrecht.com>,<20141115184447.6508695.71153.28497@odebrecht.com>,<6ED50230-381D-
4F57-A3B5-B55EE7D0D7A6@odebrecht.com> 
In-Reply-To: <6ED50230-381D-4F57-A3B5-B55EE7D0D7A6@odebrecht.com> 
Accept-Language: pt-BR, en-US 
Content-Language: pt-BR 
X-MS-Has-Attach: 
X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 
X-MS-TNEF-Correlator: <20141115193613.6566037.24877.14772@odebrecht.com> 
MIME-Version: 1.0 
X-MS-Exchange-Organization-MessageDirectionality: Originating 
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: ODBPA234WI.odebrecht.net 
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Internal 
X-MS-Exchange-Organization-AuthMechanism: 04 
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: 66dce4d4-8aa2-44a0-b379-08d1cf2273a5 
Return-Path: alexandrino@odebrecht.com 
 

 

 

1.3. “17/11/2014 22:39:26” – “Assunto: Re”  

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico “Re:” localizado no caminho 

(/img_Notebook_Safeboot.dd/vol_vol4/Correio/Nova PST/mbahia_archive.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens 

Excluídos/Re:). No referido arquivo consta uma troca de mensagens entre MARCELO ODEBRECHT, ALEXANDRINO 

ALENCAR e MAURICIO FERRO.  

 

INTEGRA DO ARQUIVO:  
Assunto: Re:  
De: Mauricio Ferro /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MAURICIOROBERTO 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia;  
CC: Alexandrino Alencar /o=odebrecht/ou=exchange administrative group (fydibohf23spdlt)/cn=recipients/cn=alexandrino;  
Envio: 17/11/2014 22:39:26 

 
Acho que vale a pena 
 

 
Em 17/11/2014, às 22:38, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 

Dureza. Temos como coloca-los neste mundo agora? 
 

From: Alexandrino Alencar 

Sent: Monday, November 17, 2014 21:44 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 

Cc: Mauricio Ferro 
Subject: Res:  

 
No instituto tão noutro mundo,ainda acham que tem que se trabalhar a opinião publica.Qto ao L o melhor cara é o LM da cidade do amigo do seu pai.Alias em 
principio seu pai vai estar com ele dia 24. 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: segunda-feira, 17 de novembro de 2014 20:46 

Para: Alexandrino Alencar 

mailto:mbahia@odebrecht.com
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Cc: Mauricio Ferro 

Assunto:  

 
Como foi no instituto? 
O amigo de meu pai não tem como acionar tb o Lewan...? 
 
 
 

 
Internet Headers: 
Received: from ODBPA237WI.odebrecht.net (10.19.110.76) by 
ODBPA233WI.odebrecht.net (10.19.110.72) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29 via Mailbox Transport; Mon, 17 Nov 2014 19:39:27 -0500 
Received: from ODBPA239WI.odebrecht.net (10.19.110.78) by 
ODBPA237WI.odebrecht.net (10.19.110.76) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29; Mon, 17 Nov 2014 19:39:27 -0500 
Received: from ODBPA239WI.odebrecht.net ([fe80::4575:ed09:4104:ef3]) by 
ODBPA239WI.odebrecht.net ([fe80::4575:ed09:4104:ef3%19]) with mapi id 
15.00.0995.028; Mon, 17 Nov 2014 19:39:27 -0500 
Content-Type: application/ms-tnef; name="winmail.dat" 
Content-Transfer-Encoding: binary 
From: Mauricio Ferro <mferro@odebrecht.com> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
CC: Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com> 
Subject: Re: 
Thread-Index: AQHQArhjQ+F0msbjlUabCOwK3Imq6Zxlz1IAgAAPJQD//6xO8A== 
Date: Mon, 17 Nov 2014 19:39:26 -0500 
Message-ID: <B9258D5A-1296-4E52-8857-2B51B85AAC46@odebrecht.com> 
References: <20141117224731.6508695.61329.73191@odebrecht.com> 
<20141117234448.6557845.50282.15035@odebrecht.com>,<20141118003900.6508695.10996.73205@odebrecht.com> 
In-Reply-To: <20141118003900.6508695.10996.73205@odebrecht.com> 
Accept-Language: pt-BR, en-US 
Content-Language: pt-BR 
X-MS-Has-Attach: 
X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 
X-MS-TNEF-Correlator: <B9258D5A-1296-4E52-8857-2B51B85AAC46@odebrecht.com> 
MIME-Version: 1.0 
X-MS-Exchange-Organization-MessageDirectionality: Originating 
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: ODBPA239WI.odebrecht.net 
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Internal 
X-MS-Exchange-Organization-AuthMechanism: 04 
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: 158b9f47-325d-4b36-4d7c-08d1d0df3e01 
Return-Path: mferro@odebrecht.com 
X-MS-Exchange-Organization-AVStamp-Enterprise: 1.0 
 

 

 

1.4. “21/06/2011 13:05:43” – “Assunto: [Sem Assunto]”  

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico “[Sem Assunto]” localizado no caminho 

(/img_Notebook_Safeboot.dd/vol_vol4/Correio/Itens enviados de Set 2010 até 31-12-2011.pst>>Início de Pastas 

Particulares/Itens Enviados/[Sem Assunto]). No referido arquivo consta uma troca de mensagens entre MARCELO 

ODEBRECHT e LUIZ ANTONIO MAMERI.  

 

O criminoso colaborador MARCELO ODEBRECHT escreve a LUIZ ANTONIO MAMERI 

informando que ele não deve mencionar nada relacionado à “conta corrente com italiano” pois somente “ele” – 

ITALIANO – e o “amigo do meu pai” – LULA – sabem.  
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INTEGRA DO ARQUIVO:  
Assunto: [Sem Assunto] 
De: Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia 
Para: Luiz Antonio Mameri /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mameri;  
Envio: 21/06/2011 13:05:43 

 
Qd mencionar ao amigo de BJ que o acerto do evento foi com Italiano/amigo de meu pai, e não com PT, importante não mencionar nada 
sobre minha conta corrente com Italiano pois só ele e amigo de meu pai sabem. 
 

 

 

É o relatório.  

 

Curitiba, 13 de setembro de 2018. 

 

 

RODRIGO PRADO PEREIRA 
Agente de Polícia Federal 

Matrícula 19.006 - 2ª Classe 
 


