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Senhor Delegado, 

 
 

 
 
 
 
 

O presente relatório destina-se a apresentar à Autoridade Policial o resultado da análise de 

possíveis “QUESTÕES DE SEGURANÇA” obtidas a partir das interceptações telefônicas autorizadas 

pelo PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFONICO Nº 5006205-

98.2016.4.04.7000/PR, expedido pelo MM. JUIZO FEDERAL da 13ª VARA CRIMINAL FEDERAL DO 

PARANÁ. 
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1. DAS INVESTIGAÇÔES: 
 

A análise do monitoramento das ligações interceptadas no âmbito da OPERAÇÃO ALETHEIA 

identificaram questões relativas à segurança que foram consideradas relevantes e por este motivo são a 

base do presente relatório.  

O monitoramento identificou que alguns grupos sindicais e agremiações partidárias estão se 

mobilizando na tentativa de frustrar possíveis medidas cautelares. Essas medidas possivelmente 

ameaçam a integridade física e moral tanto dos investigados quanto dos policiais federais envolvidos. 

Assim sendo, sugere-se que sejam adotadas cautelas e procedimentos para evitar os riscos 

identificados. Serão apresentadas ligações que foram consideradas relevantes e que tem 

relacionamento com as questões de segurança elencadas.  

1.1. LIGAÇÂO 80575682 - 26/02/2016 13:02:33  

 

Consta interceptada a ligação identificada como 80575682 na qual há o diálogo entre o Sr. LUIZ 

INÁCIO LULA DA SILVA (LILS) e o Sr. VAGNER FREITAS DE MORAES, presidente da CUT.  

No referido, LILS pergunta se VAGNER “poderia chamar algumas pessoas”. VAGNER 

responde que “então eu vou levar o meu estado-maior aí pra conversar com você”. LILS diz que “Eu 

tô preocupado também” e que “E vai entrar numa rota delicada de colisão”.  

LILS x VAGNER FREITAS  

ALVO  DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 26/02/2016 13:02:33 00:03:45 80575682.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x DAISE - Diz que caiu a ligação.  
 
LILS x VAGNER FREITAS - VAGNER diz que depois desse negócio da PETROBRAS, eles vão largar 
de mão. Diz que foi falar com o pessoal e eles acham que fizeram o melhor acordo da vida. VAGNER. 
BERZOINI. Fizeram isso para o GOVERNO não ser derrotado. VAGNER diz que o que foi derrotado foi 
o PROJETO dele. LILS diz que precisa ter uma conversa com ele na segunda feira. Pede para ele 
chamar algumas pessoas. Na segunda feira. VAGNER diz que está alertando o LILS porque na CUT 
está difícil controlar o pessoal. VAGNER FREITAS pergunta para LILS se ele viu a notícia do 
EDUARDO GUIMARAES hoje. LILS diz que viu e que quer conversar com VAGNER sobre isso. 
VAGNER diz que vai falar com o ESTADO MAIOR dele e vai levar essas informações para LILS na 
segunda feira. LILS diz que é para VAGNER levar o ESTADO MAIOR dele que LILS vai levar o 
ESTADO MENOR dele. Ironiza. LILS diz que está preocupado porque tem muita crítica do PT ao 
GOVERNO. E vai entrar em uma rota de colisão. Marcam segunda feira pessoalmente. 
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TRANSCRIÇÂO 

 

MORAES: Boa tarde! Eu gostaria de falar com DAISE. 

DAISE: É a DAISE. 

MORAES: O, DAISE, é o MORAES. Caiu a ligação. 

DAISE: Tudo bom? 

MORAES: Tudo bom. 

DAISE: Um minutinho por favor. 

MORAES: Tá. Tá bom. Obrigado. 

DAISE: Tchau, tchau. 

MORAES: Tchau. 

(Intervalo) 

VAGNER FREITAS: Alô! 

MORAES: Doutor VAGNER. Só um minuto. Tudo bom? Só um minuto por favor. 

LILS: Alô! 

VAGNER FREITAS: E aí, chefia? 

LILS: Fala, querido! 

VAGNER FREITAS: Querido, tudo bem?... Alô? 

LILS: Tudo bem pra quem, cara pálida? 

VAGNER FREITAS: Eu só tô falando pra você. Eu te liguei pra dizer o seguinte, velho. Depois desse 

negócio do.. da PETROBRAS, nós vamos largar de mão, Presidente. Não dá mais entendeu? Eu fui lá 

falar com o (ininteligível) e eles acham que tá tudo correto. BERZOINI, por exemplo, foi a coisa mais 

bonita que ele fez na vida o acordo. Entendeu? Então eu fui falar com o VAGNER e com o BERZOINI. O 

BERZOINI me disse que, na realidade, não entregou nada. Tem um acordo muito bem feito. Que era pra 

não ter a derrota do Governo. É muito ruim o Governo ser derrotado. Eu falei: não é o Governo de você 

derrotado. Foi derrotado todo o nosso projeto. Diferente de você...Os caras não é só ela também. Os 

caras também tão achando que tá tudo bem. Que o mundo tá uma maravilha. 

LILS: Então.. Mas VAGNER, querido. Antes de ficar muito nervoso, vamos ter uma conversa na 

segunda-feira, querido? 

VAGNER FREITAS: É que eu preciso definir a posição da CUT em relação a isso. Anota... 

LILS: "Vamo" ver..."Vamo" ver.. ter uma conversa porque a gente poderia.."cê" poderia chamar algumas 

pessoas. Eu nem tenho a minha agenda de segunda-feira. Mas você liga pra CLAUDIA ou liga pra 

CLARA pra gente conversar um pouco na segunda-feira. 

VAGNER FREITAS: Eu tô te alertando porque aqui na CUT tamo ficando (ininteligível), Presidente. 

LILS: Eu sei. Eu sei como é que é. Eu sei como é que é. 

VAGNER FREITAS: Só que nós vamos fechar. Eles vão atropelar nós aqui dentro. (Ininteligível), 
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inclusive. Entendeu? 

LILS: A minha tese "cê" sabe. 

VAGNER FREITAS: Você viu a notícia do EDUARDO GUIMARÃES hoje? 

LILS: Eu vi. Eu vi, querido. Mas eu também quero conversar com você sobre isso. 

VAGNER FREITAS: Tá. Segunda-feira. Então eu vou levar o meu estado-maior aí pra conversar com 

você. 

LILS: Isso, querido! 

VAGNER FREITAS: Aí a gente determina o que fazer em conjunto. Eu vou começar a fazer sozinho, aí 

não vai dar certo. 

LILS: Aí "cê" traz o seu estado-maior. Eu levo o meu estado-menor. Eu tô aqui com a GABRIELA que 

tem um metro e quarenta sabe. (risos). Eu tô preocupado também, querido. Tô preocupado porque tem 

muita crítica do PT ao Governo.  

VAGNER FREITAS: Isso. 

LILS: E vai entrar numa rota delicada de colisão. 

VAGNER FREITAS: Eu nem vou nesse negócio do PT, porque se eu for, aí com o mau homor que eu 

tô... 

LILS: Então. Eu também não vou. Eu também não vou lá. 

VAGNER FREITAS: Se me deixarem falar, eu vou pegar esse microfone e dizer (ininteligível). Se me 

deixarem falar vai ser uma tragédia. Então é melhor eu nem ir nesse negócio. 

LILS: Eu tô de mau humor também. Não quero ir. 

VAGNER FREITAS: "Cê" também não vai? 

LILS: Não. Eu vou na festa do PT, mas não vou... 

VAGNER FREITAS: Nesse negócio. 

LILS: Na reunião do Diretório. 

VAGNER FREITAS: Se eu for na reunião do diretório e me deixarem falar, bicho, não vai dar certo 

entendeu? Então é melhor eu ficar por aqui mesmo. Agora segunda-feira eu vou levar. Nós vamos ter 

que decidir o que fazer. Daqui a pouco nós vamos "tudo abraçado" pra casa do chapéu e assim não dá. 

LILS: Tá bom, querido. 

VAGNER FREITAS: Tá bom? Segunda-feira eu vou aí então. 

LILS: Tá bom. Uma abraço, meu querido. Tchau. 

 
 

1.2. LIGAÇÂO 80614729 - 27/02/2016 22:34:32  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80614729 na qual há o diálogo entre o Sr. 

VALMIR MORAES DA SILVA, o Sr. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (LILS) e o Sr. RUI GOETHE DA 

COSTA FALCÃO. 
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No referido, LILS informa RUI que está aguardando “a operação de busca e apreensão” na casa 

dele e de seus filhos, bem como de PAULO OKAMOTTO. LILS avisa que vai pensar em chamar 

DEPUTADOS para acompanharem os procedimentos: “Eu vou pensar amanhã se eu convoco alguns 

deputados... Pra surpreendê-los”. 

LILS x RUI FALCÃO  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(11)994191370 27/02/2016 22:34:32 00:03:54 80614729.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x RUI - Chama de PRESIDENTE. Diz que o LILS vai falar.  
 
LILS x RUI - LILS pergunta se RUI está no RIO ainda. Diz que só volta amanhã. LILS pede desculpa 
pelo desabafo. RUI diz que foi bom. Que estava precisando. Didaticamente. RUI diz que ficou mais um 
pouco para ver a repercussão. Falou que o povo saiu de lá com "gana". RUI diz que os jornais vão dar a 
notícia amanhã que LULA LANÇA CANDIDATURA. LILS diz que quer que se fodam. LILS fala que o 
DATA FOLHA vai publicar amanhã que o LILS foi o melhor presidente do BRASIL. RUI diz que 
compararam LILS com o FHC. RUI diz que JW contou para ele que na segunda feira, talvez LILS fosse 
falar com "ela". RUI diz que estava conversando com EDINHO e perguntaram se LILS ia estar com a 
DILMA na segunda feira. RUI disse que não sabia. EDINHO também disse que não sabia de nada. LILS 
diz que não tem resposta. LILS tinha perguntado para DILMA se ela ia ao RIO DE JANEIRO. Falou que 
daí eles conversariam lá. Ela aproveitava e dormia uma noite lá. Não custa nada dormir na frente da 
praia. Ela perguntou se não dava para LILS ir em BRASILIA para conversarem. LILS disse que dava. JW 
ficou de ver com ela. Como DILMA ainda não chegou do CHILE, LILS está aguardando. LILS vai 
aguardar. RUI diz que a carta foi para a imprensa antes de RUI ler a carta. Foi a MARINA que deu a 
carta. LILS pergunta se RUI percebeu que LILS fez um discurso para mostrar e garantir o direito do PT 
em divergir "dela". RUI diz que todo mundo percebeu. LILS diz que eles têm que sustentar essa porra. 
RUI diz que se "ela" sair é pior para eles. LILS diz que sabe disso. RUI diz que amanhã vai estar em 
SAO PAULO. LILS já está no carro indo para casa. LILS diz que está esperando segunda feira a 
operação de busca e apreensão na casa dele, na casa do filho FABIO, na casa do filho MARCOS, na 
casa do filho CLAUDIO, na casa do PAULO OKAMOTTO. RUI diz que viu no noticiário. LILS diz que vai 
pensar amanhã se convoca alguns deputados para surpreende-los. LILS diz que vai pensar amanhã. 
Sem muito alarde. RUI diz que talvez seja boato. Despedem-se. 
 

TRANSCRIÇÂO 

(a patir de 1min25s)  

RUI FALCÃO: Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje o JAQUES tinha me falado que segunda-feira talvez 

você fosse falar com ela. Supreendentemente eu tava conversando com o EDINHO. Eu e o EDINHO 

conversando. Me perguntaram se "cê" ia "tar" com a DILMA segunda-feira. Eu falei: não sei. EDINHO 

também não sabia de nada.  

LILS: Eu não tenho resposta.  

RUI FALCÃO: Não, não. Eu não falei nada.  

LILS: O que ele perguntou assim pra mim. O que o WAGNER perguntou é se. O quê eu tinha dito pra ela. 

O DILMA você vá ao Rio de Janeiro. Sabe que a gente aproveita e conversa lá. "Cê" dorme uma noite no 

Rio de Janeiro. Não custa nada dormir na (ininteligível) na praia caralho!  
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RUI FALCÃO: Sei.  

LILS: Não dá pra ele vim em Brasília conversar? Eu falei: dá. Daí o WAGNER ficou de ver com ela. Como 

ela acho que não chegou ainda. Vai chegar,  

RUI FALCÃO: Tá. Tá bom.  

LILS: Vamos aguardar.  

RUI FALCÃO: Tá bom. A outra coisa é o seguinte: a carta foi pra imprensa antes de eu ler a carta se você 

quer saber. Foi a MARINA que deu a carta em primeiro lugar.  

LILS: Agora você percebe que é o seguinte: eu fiz o discurso pra tentar mostrar, primeiro garantir o direito 

do PT divergir dela... sabe?  

RUI FALCÃO: Não... Isso todo mundo percebeu. A gente tá apoiando, mas também não tem que 

concordar com tudo.  

LILS: A gente tem que sustentar essa porra. Não tem jeito.  

RUI FALCÃO: Claro. Porque é pior né. Se ela sair, pior ainda.  

LILS: Eu sei. Mas tá bom. "Cê" tá amanhã em São Paulo né?  

RUI FALCÃO: Tô. "Cê" tá embarcando agora?  

LILS: Não. Já tô no carro pra ir pra casa.  

RUI FALCÃO: Ah tá. É. Amanhã eu tô em São Paulo. Pra qualquer coisa você quiser conversar já tô lá. 

LILS: É eu tô esperando segunda-feira. Eu tô esperando segunda-feira a Operação de busca e apreensão 

na minha casa, do meu filho MARCOS, do meu filho FABIO, do meu filho SANDRO, do meu filho 

CLAUDIO.  

RUI FALCÃO: É, eu vi esse noticiário aqui.  

LILS: Na casa do PAULO OKAMOTO. Eu vou pensar amanhã se eu convoco alguns deputados...  

RUI FALCÃO: Sei.  

LILS: Pra surpreendê-los.  

RUI FALCÃO: Tá.  

LILS: Sabe. Eu vou pensar amanhã. (ininteligível)  

RUI FALCÃO: Você qualquer coisa me avise.  

LILS: Tá bom.  

RUI FALCÃO: Às vezes é muito boato também.  

LILS: Tá bom, querido?  

RUI FALCÃO: Tá bom. Um abraço.  

LILS: Outro. Tchau, querido. Tchau. 

 
 

1.3. LIGAÇÂO 80682229 - 02/03/2016 10:48:27  
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Consta interceptada a ligação identificada como 80682229 na qual há o diálogo entre o Sr. 

VALMIR MORAES DA SILVA e o Sr. VAGNER FREITAS DE MORAES.  

No referido, VAGNER informa MORAES que toda a “executiva da CUT” está em SÃO 

BERNARDO DO CAMPO/SP a disposição de LILS.   

MORAES x VAGNER FREITAS  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(11)947628848 02/03/2016 10:48:27 00:01:31 80682229.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x VAGNER FREITAS - Pergunta se o PR está bem. VAGNER avisa que toda a executiva da 
CUT está em SAO BERNARDO de prontidão. Se ele quiser conversar a noite, pede que LILS ligue a 
noite. VAGNER diz que precisam cuidar dele. 
 

TRANSCRIÇÂO 

MORAES: VAGNER? Alô? Alô? Alô?  

VAGNER: Alô?  

MORAES: Seu VAGNER?  

VAGNER: MORAES, tudo bem?  

MORAES: Tudo bem.  

VAGNER: Presidente tá bem?  

MORAES: Tá tudo bem?  

VAGNER: Tá em São Paulo? Tá em Brasília?  

MORAES: Tá em São Paulo. Tá tendo um reunião aqui com as mulheres aqui no Instituto. Ele tá 

participando.  

VAGNER: Tá tudo bem com ele.  

MORAES: Tá tudo bem.  

VAGNER: Dá um toque pra ele que a gente tá tudo em São Bernardo. Que tá tendo a executiva da CUT 

aqui em São Bernardo.  

MORAES: Certo.  

VAGNER: Se à noite ele quiser que eles vão praí... (ininteligível) dá uma ligada. A gente traz ele aqui no 

Sindicato ou vai lá na casa dele pra dar um conforto pelo menos. Nós temos que cuidar dele, MORAES.  

MORAES: Não, lógico. tem que dar um..  

VAGNER: Dar uma assistência. Tem que levantar o moral dele aí.  

MORAES: Levantar a moral e relaxar o stress. Isso aí.  

VAGNER: O meu papel é agora. O meu papel é isso agora. Não é pedir nada pra ele. É só...É só falar pra 

ele que eu não tô (ininteligível) à noite passar aqui, no Sindicato ou algum lugar que ele queira. Os amigos 

daqui dele. Tomar uma cerveja com ele pra levantar o moral dele. Pra falar como que foi os últimos dois 
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(ininteligível).  

MORAES: Vou falar com ele durante o dia aí (ininteligível). Tá bom?  

VAGNER: Abraço.  

MORAES: Falou. Abraço. 

 
 

1.4. LIGAÇÂO 80816251 - 09/03/2016 13:12:29  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80816251 na qual há o diálogo entre o Sr. LUIZ 

INÁCIO LULA DA SILVA e o Sr. VAGNER FREITAS DE MORAES.   

LILS x VAGNER  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(11)947628848 09/03/2016 13:12:29 00:01:29 80816251.WAV 

RESUMO 

 
LILS x VAGNER - LILS fala que está firme. Lutando como Leão para não morrer como um gatinho. 
VAGNER diz que cabra como ele não morre. JARARACA não morre. LILS diz que conforme acontecer 
em BRASILIA, vai ter que conversar com VAGNER ainda hoje. VAGNER está em ATIBAIA. LILS vai ter 
conversa agora, e não sabe quando termina. Depois dessa conversa vai embora para SAO PAULO. 
Assim que tiver indo para o aeroporto, liga para VAGNER. Para VAGNER ir direto para o escritório de 
LILS em SAO PAULO. Vão se encontrar ainda hoje. 
 

TRANSCRIÇÂO 

VAGNER: Alô? 

MORAES: Seu VAGNER?  

VAGNER: Oi? 

MORAES: Vou passar o presidente. Um minuto. 

LILS: Alô? 

VAGNER: Oi, querido. Tudo bem? 

LILS: Querido VAGNER, tudo bem? 

VAGNER: Tudo. Tá firme e forte, aí? 

LILS: Firme e forte, lutando como um leão pra não morrer como um gatinho. 

VAGNER: Não, não.. um cabra como você não morre, e se morrer não é como um gatinho. Jararaca não 

morre. 

LILS: Tudo bem? 

VAGNER: Tudo bem. Nós temos conversa amanhã e eu tenho uma conversa com o RUI FALCÃO pela 

manhã.. 

LILS: Não, deixa eu te falar. 

VAGNER: Aham 

LILS: Eu conforme acontecer aqui em Brasília, talvez a gente tenha que conversar ainda hoje. 
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VAGNER: Ainda hoje? 

LILS: É. 

VAGNER: Tá. Eu tô em Atibaia, eu quero falar com você hoje. Precisava falar com você hoje. É possível? 

LILS: É possível. Deixa eu te falar: eu vou te uma conversa agora, depois da conversa eu vou embora pra 

São Paulo. Eu não sei que horas termina a conversa. mas aí quando eu for pro aeroporto eu lhe telefono, 

porque o tempo de eu chegar aí é o tempo de você chegar no escritório. 

VAGNER: É. Porque eu to em Atibaia, daqui a pouco eu to indo pra São Paulo, tá? 

LILS: Tá bom.  

VAGNER: Tá? 

LILS: Tá bom querido, um abraço. 

VAGNER: (ininteligível) 

LILS: Eu te ligo, te ligo assim que terminar. 

 
 
 

1.5. LIGAÇÂO 80820959 - 09/03/2016 15:24:50 
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80820959 na qual há o diálogo entre uma 

interlocutora MNI (Mulher não identificada), sendo esta funcionária do INSTITUTO LULA, e o interlocutor 

identificado por ARISTIDES, tendo este dito que é do PT da cidade de Rodeio/SC.  

Na referida ligação ARISTIDES avisa a funcionária do INSTITUO LULA que pelo fato de a PF ter 

quebrado as senhas e bloqueado os e-mails do referido instituto, ele iria mandar “uma gracinha pro 

SÉRGIO MORO”. Até o presentem momento, o interlocutor não foi identificado, no entanto, poderá ser 

em momento posterior, utilizando inclusive dos dados por ele mesmo fornecidos à funcionária do 

instituto, tendo até afirmado que trabalhou no BLOG VIOMUNDO. Segue abaixo a referida ligação com 

um RESUMO e também com a TRANSCRIÇÃO. 

ARISTIDES x MNI (INSTITUTO LULA) 

ALVO  DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11) 20657022 09/03/2016 15:24:50 00:01:12 80820959.WAV 

RESUMO 
ARISTIDES (PT DE RODEIO) x MNI: ARISTIDES pede e-mail do IL, pois viu que a PF quebrou as senhas dos e-mails; 
MNI passa e-mail CONTATO@INSTITUTOLULA.ORG; ARISTIDES disse que vai mandar uma gracinha pro SERGIO 
MORO; ARISTIDES disse que trabalhou no blog VIOMUNDO, "blog sujos como eles chamam"; diz que vai mandar uma 
mensagem direcionada a eles pra ver o que é bom pra tosse. 

TRANSCRIÇÃO 

 

ARISTIDES: Aqui é o ARISTIDES (ininteligível) de RODEIO, tinha uma EDNA que trabalhou em 
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Florianópolis na sede do PT. 

MNI: Não. 

ARISTIDES: EDNA, qual é o e-mail ali do instituto? Eu tô lendo aqui no VIOMUNDO que foi bloqueado, 

sei lá, a PF bloqueou, sei lá, tem os e-mails de vocês, quebraram as senhas? 

MNI: Tá. É contato 

ARISTIDES: Isso, eu vou mandar já que a Polícia Federal tá vendo, eu vou mandar uma gracinha pro 

SÉRGIO MORO. 

MNI: É contato@ 

ARISTIDES: Certo. 

MNI: institutolula 

ARISTIDES: lula 

MNI: .org 

ARISTIDES: O meu nome é ARISTIDES (ininteligível) eu sou aqui do PT de Rodeio, tá? 

MNI: Certo. 

ARISTIDES: Eu trabalhei no VIOMUNDO aqui, nos blogs sujos como eles chamam. 

MNI: Aham 

ARISTIDES: Aí tão falando de se bloquear a Polícia Federal (ininteligível) a Polícia Federal (ininteligível) 

virtualmente o Instituto Lula. Eu vou mandar uma mensagem direcionada a eles já que eles tão querendo 

ver o que é bom pra tosse, tá bom? 

MNI: Tá bom. 

ARISTIDES: Obrigado, EDNA. 

MNI: Nada, imagina. Tchau, tchau. 

 

1.6. LIGAÇÂO 80830977 - 09/03/2016 19:56:22  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80830977 na qual há o diálogo entre o Sr. 

VALMIR MORAES DA SILVA, o Sr. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (LILS) e o Sr. VAGNER FREITAS DE 

MORAES.  

No referido, LILS confidencia que precisa da ajuda de VAGNER para uma decisão muito 

importante, possivelmente referindo-se ao convite para assumir um MINISTÉRIO no GOVERNO DA 

PRESIDENTE DILMA.  

Na sequência, LILS comenta que DILMA está desesperada: “E a pessoa lá tem muita pressa, 

muita pressa.... Muita pressa, muita pressa, muita pressa... Tá assim uma coisa de desespero...”. 
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Em seguida, VAGNER responde que os dois precisam pensar muito bem a respeito disso: “Tá, legal... 

Mas a gente tem que pensar direitinho o que a gente vai fazer...”.   

LILS x VAGNER FREITAS  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(11)947628848 09/03/2016 19:56:22 00:02:38 80830977.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x VAGNER FREITAS - Diz que LILS quer falar.  
 
LILS x VAGNER - Pede desculpas por não chegar a tempo para a reunião com ele. LILS fala da reunião 
amanhã. VAGNER, GEOVANA, RAFAEL. LILS diz que vai querer conversar exclusivamente com ele 
porque LILS teve muitas conversas importantes hoje. Muita coisa na cabeça dele. LILS diz que tem muita 
indecisão. VAGNER diz que quer ajudar ele a decidir. LILS quer compartilhar isso com VAGNER. LILS 
diz que "a pessoa lá" tem muita pressa. LILS diz que é coisa de desespero. VAGNER diz que os dois 
(VAGNER e LILS) tem que pensar direitinho o que vão fazer. VAGNER diz que durante o dia de amanhã 
eles fogem 30 minutinhos para conversarem sobre isso. LILS agradece a VAGNER pelo ato no sindicato 
dos BANCARIOS. LILS diz que vão continuar com a “filha-da-putisse”. LILS diz que CONSERINO fez 
algo que não tem validade. LILS diz que todos têm que ter paciência. Fizeram merda e não tem como 
enfiar a viola no saco. 
 

TRANSCRIÇÂO 

VAGNER: Oi... 

MORAES: Sr. VAGNER!  

VAGNER: Oi! 

MORAES: O PRESIDENTE quer falar com o Senhor. 

LILS: Alô! 

VAGNER: Tudo bem? 

LILS: Querido companheiro! Tudo bem? 

VAGNER: Tudo...  

LILS: Desculpe eu não ter chegado à tempo, bicho... Para te atender...  

VAGNER: Eu estou a sua disposição... 

LILS: Porque demorou para caralho, o avião... Quase duas horas... Uma hora só em SÂO PAULO 

sobrevoando por causa da chuva...  

VAGNER: É foda, né meu? 

LILS: Deixa eu te falar uma coisa querido: Nós vamos ter a reunião amanhã, correto? 

VAGNER: Vamos. 

LILS: Vai estar você, vai estar a GEOVANA, vai estar o RAFAEL, né? 

VAGNER: Isso. 

LILS: Eu queria uma hora e escapar com você... Queria conversar uma meia hora com você... Sabe? 

VAGNER: Comigo só ou com... 

LILS: Pode ser com eles "junto"... Porque eu tive muita conversa importante hoje... Muita coisa na minha 
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cabeça...  

VAGNER: Eu quero te ajudar a decidir... Eu quero te ajudar a....  

LILS: Muita indecisão.... Muita.... Muita compreensão do momento em que estamos vivendo... Eu quero 

compartilhar isso... 

VAGNER: Eu também queria conversar com você... 

LILS: E a pessoa lá tem muita pressa, muita pressa.... Muita pressa, muita pressa, muita pressa... Tá 

assim uma coisa de desespero...  

VAGNER: Tá, legal... Mas a gente tem que pensar direitinho o que a gente vai fazer...  

LILS: Eu sei, eu sei... Eu sei querido...  

VAGNER: Amanhã a gente foge meia "horinha" para conversar... 

LILS: Tá bom, meu irmão... Tá bom... Por enquanto obrigado... Eu nem te agradeci... O Ato nos bancários 

foi muito bom...  

VAGNER: (Risadas) "Tamo" junto cara, eu já falei que você não está sozinho... Você lidera um povo todo, 

meu... "Tamo" junto, meu! 

LILS: Foi muito bom... Mas ele vão continuar com a "filha-da-putisse"... 

VAGNER: Você viu agora ai? 

LILS: Porque... O que esse cara fez agora é uma “cretinice”... Não tem nenhuma validade... Ele disse que 

ia fazer isso em JANEIRO. Sabe? Então, nós temos que ter paciência, querido, porque eles... Eles fizeram 

merda para caralho e não tem como enfiar a viola no saco...  

VAGNER: Pois é....  

LILS: Eu preciso ficar tranquilo para não...  

VAGNER: Isso... Fica tranquilo... 

(Ligação é interrompida) 

 
 
 

1.7. LIGAÇÂO 80831134 - 09/03/2016 19:59:24  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80831134 na qual há a continuação do diálogo 

anteriormente citado, entre o Sr. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (LILS) e o Sr. VAGNER FREITAS DE 

MORAES.   

No referido, LILS comenta que a conversa que teve com a PRESIDENTE DILMA foi muito 

importante para a consciência dele: “E a conversa que eu tive com ela foi muito, muito, muito, muito, 

muito importante para a minha consciência, para os meus companheiros...” 
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Na sequência, LILS confidencia que avisou aos SENADORES que ele é a única pessoa que 

poderia “incendiar” esse pais, mas que “prefere” não fazer: “E hoje eu disse para os SENADORES: Eu 

não quero incendiar o país! Eu sou a única pessoa que poderia incendiar esse país... E eu não 

quero fazer como "NERO", sabe? Não quero! Sou um homem de paz, tenho família...” 

LILS x WAGNER  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(11)947628848 09/03/2016 19:59:24 00:03:32 80831134.WAV 

RESUMO 

 
LILS x VAGNER - Continua ligação. LILS diz que o ato no domingo não vai ser muito forte. VAGNER diz 
que os advogados vieram conversar com ele sobre a possibilidade de uma batida policial no SINDICATO 
e na CUT. LILS fala que o exagero deles se torna um benefício para eles. LILS diz que querem acabar 
com ele, com a CUT e com todos. LILS diz que teve uma reunião com os SENADORES. Diz que a 
conversa foi boa. LILS diz que o problema é que precisam montar uma equipe para trabalhar esse pais. 
LILS está disposto a percorrer o pais. LILS diz que a conversa que ele teve com "ela" (DILMA) foi muito 
importante para a consciência dele, para os companheiros dele. Diz que disse para ela quem são os 
verdadeiros aliados dela. LILS disse para ela que ela está fazendo propostas para o mercado e que o 
mercado não vai votar nela. Ele diz que o mercado que ela está tentando agradar quer o fim dela. LILS 
diz que ficou muito feliz com a conversa. LILS diz que é complicado para ele porque tem que tomar a 
decisão esses próximos dias. LILS diz que não é uma coisa fácil. LILS diz que é importante ter um 
esquema de segurança na CUT. LILS diz que ele próprio estava muito bem na entrevista. Diz que mudou 
as coisas no BRASIL com essa entrevista. LILS diz que não quer incendiar o pais. Ele é um homem de 
paz. Ligação cai. 
 

TRANSCRIÇÂO 

MORAES: VAGNER? Vou passar a ligação. 

VAGNER: "Araujo". 

LILS: Viu meu querido?  

VAGNER: Oi meu querido...  

LILS: É muita tranquilidade... Eu acho que o ato "deles" de domingo não vai ser tão forte. 

VAGNER: Eu também acho que não...  

LILS: Sabe? 

VAGNER: É que hoje está um dia meio conturbado para a gente, viu querido?  

LILS: Porque?  

VAGNER: Os advogados vieram aqui, conversaram, foram na minha casa, foram falar comigo e com a 

EDUARDA... Sobre a possibilidade de uma batida policial no SINDICATO, na CUT... Tá?  

LILS: Mas tudo isso... É o seguinte, VAGNER... Tudo isso que foi exagero deles, termina sendo um 

benefício para nós.  

VAGNER: “Uhumm”. Eu sei. 

LILS: Esquema de pessoas na CUT... Não deixar a CUT sozinha... Sabe? 

VAGNER: Tá legal. 



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

NÚCLEO DE ANÁLISE – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR 

 

                           Página 14 de 20 

 

LILS: Acho que tem que ter um pouco de... É o seguinte: Se eles puderem acabar com o PT, acabar com 

a CUT e acabar comigo, eles acabam com tudo.  

VAGNER: Agora eles vão ter que brigar muito, ein? 

LILS: Hã? 

VAGNER: Eles vão ter que brigar muito...  

LILS: Hoje eu fiz uma reunião muito boa com 26 SENADORES, sabe? Foi boa a conversa... Agora é o 

seguinte: O problema é que nós precisamos montar uma equipe para trabalhar esse país. Eu estou 

disposto, meu caro! Eu estou disposto a percorrer o pais, dizendo o que eu penso...  

VAGNER: A partir de amanhã nós vamos construir isso...  

LILS: Sabe? Eu estou muito a vontade, meu querido. Eu estou muito a vontade... E a conversa que eu tive 

com ela foi muito, muito, muito, muito, muito importante para a minha consciência, para os meus 

companheiros... Quero que você saiba que a cada palavra que eu disse para ela, sobre os aliados dela... 

Quem "é" os aliados dela. 

VAGNER: Ah, que legal... 

LILS: "Ela" está fazendo proposta para o mercado que é inimigo dela. Nenhum do mercado vai votar nela. 

O mercado que ela tá pensando em agradar não quer reforma da previdência... Quer o fim dela...  

VAGNER: Isso...  

LILS: Sabe? Que do lado dela, ela sabe quem é, porra...  

VAGNER: Isso... Sem dúvida nenhuma...  

LILS: Foi muito boa! 

VAGNER: Você ficou feliz com a conversa com ela então?  

LILS: Boa, boa, boa, boa... Mas é um pouco complicada para mim, ne? Porque eu tenho que tomar a 

decisão... Por esses dias... E não é uma coisa fácil para mim... Mas eu converso contigo querido! 

VAGNER: Beleza. Amanhã a gente conversa. 

LILS: Agora é importante ter um esquema de segurança na CUT, porque pode ter vândalos que "queira" 

quebrar a CUT...  

VAGNER: Isso...  

LILS: Sabe? Tem que ter um esquema...  

VAGNER: Maravilha... 

LILS: Tá bom meu querido?  

VAGNER: Tá ok. 

LILS: Tá bom... Um grande abraço... Eu gostei muito do ato dos bancários... Sabe?  

VAGNER: Bonito o ato ne? 

LILS: E sem falsa modéstia, na entrevista eu estava muito bem... Eu estava muito, muito...  

VAGNER: Você deu um show naquela entrevista...  

LILS: Eu estava com muita vontade de falar...  
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VAGNER: Você viu que foi brilhante... Você deu um show naquela entrevista... Mudou as coisas no 

BRASIL... Tenha força ai que a gente está no jogo... Pode ter certeza...  

LILS: É isso meu querido... É isso... E hoje eu disse para os SENADORES: Eu não quero incendiar o país! 

Eu sou a única pessoa que poderia incendiar esse país... E eu não quero fazer como "NERO", sabe? Não 

quero! Sou um homem de paz, tenho família... 

VAGNER: Isso... Isso mesmo chefia... Ok?  

(Ligação interrompida)   

 

 
 

1.8. LIGAÇÂO 80861908 - 10/03/2016 20:17:25  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80861908 na qual há o diálogo entre o Sr. 

VALMIR MORAES DA SILVA, e HOMEM NÂO IDENTIFICADO (HNI).   

No referido, HNI solicita informações referentes ao pedido de prisão preventiva de LILS feito pelo 

MP-SP. MORAES diz que estão todos em reunião. HNI insiste que precisa de alguma informação dos 

advogados, pois ele está receoso de que os populares tomem atitudes possivelmente violentas e/ou 

agressivas: “E eu tô com medo da turma fazer besteira se não tiver informação que tranquilize”. 

MORAES x HNI  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(11)996892310 10/03/2016 20:17:25 00:01:11 80861908.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x HNI (HOMEM NÃO IDENTIFICADO) - Pergunta se o povo está em reunião ainda. MORAES 
diz que sim. HNI diz que o BRASIL inteiro quer uma informação. Quer avisar a MILITÂNCIA. HNI tem 
medo que a turma faça uma besteira se não tiver informação. 
 

TRANSCRIÇÂO 

HNI: Bom, MORAES? 

MORAES: Tudo bem? 

HNI: O povo tá em reunião ainda? 

MORAES: Tá reunido.  

HNI: Porra 

MORAES: Foda. 

HNI:  É, o problema é que o Brasil inteiro numa pressão querendo alguma informação. 

MORAES: É. 

HNI: E eles reunidos. Todos fechados aí é pra se foder. 

MORAES: Mas tá bom. 
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HNI: Não, que nós só “tamo” querendo alguma informação dos advogados, né? Sobre a juíza. Se tem 

algum... Se despacharam com eles. 

MORAES: Eu vou tentar saber alguma coisa aí. 

HNI: Eu acho que era pelo menos só essa informação, sim ou não, pra avisar a militância porque ninguém 

sabe pra onde vai, entendeu?  

MORAES: Tá bom. 

HNI: E eu tô com medo da turma fazer besteira se não tiver informação que tranquilize. 

MORAES: Lógico. Não, claro. 

HNI: Você entendeu, né? 

MORAES: Entendi. Tá bom. 

HNI: Chama aí qualquer coisa. 

MORAES: Tá bom. Um abraço. Tchau, 

 
 

1.9. LIGAÇÂO 80884869 - 11/03/2016 19:53:33  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80884869 na qual há o diálogo entre o Sr. LUIZ 

INACIO LULA DA SILVA (LILS) e seu irmão, Identificado como “VAVA”. 

No referido, LILS comenta com seu irmão que no domingo terão diversos “peões” em frente à 

sua casa e que se manifestantes contrários à ele por lá aparecerem – “coxinhas” – estes últimos vão 

“levar tanta porrada que eles nem sabem o que vai acontecer”: “Domingo, domingo eu vou ficar um 

pouco escondido, porque, porque vai ter um monte de peão na porta de casa pra bater nos 

coxinha. Se os coxinhas aparecer, vão levar tanta porrada que eles nem sabem o que vai 

acontecer”.  

LILS x VAVA  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(11)78621872 11/03/2016 19:53:33 00:03:54 80884869.WAV 

RESUMO 

MORAES x VAVA - Diz que o LILS vai falar.  
 
LILS x VAVA - Diz que ia passar na casa de VAVA amanhã, mas vai ter que cancelar. Tem reunião com 
advogado amanhã. LILS diz que falou com a LUCINHA, diretora do SARAH KUBISTHECK. Diz que 
GILBERTO CARVALHO levou a foto. LUCINHA disse que vai providenciar a cadeira dele. LILS diz que 
vai ficar escondido no domingo porque vai ter um monte de "peão" na porta de casa para bater nos 
coxinhas. LILS diz que se os "coxinhas" aparecerem vão tomar tanta porrada que nem sabem o que vai 
acontecer. LILS pergunta se FREI CHICO foi. Diz que sim. LILS pergunta se alguém está pegando 
dinheiro. VAVA diz que a ADRIANA. Despedem-se. 
 

TRANSCRIÇÂO 
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Transcrever a partir de 02'00". 

LILS: LUIZA tá bem? 

VAVA: Tá tudo bem, tá joia. Aqui ta eu, o MARCIO, a LIVIA, a ADRIANA. 

LILS: Dê um beijão 

VAVA: Visita aqui não falta. No dia que você quiser, passe! 

LILS:  Não, eu vou ver aqui, vou ver, eu vou ver. 

VAVA: Não faça, não faça nada! (interrompido) 

LILS: Domingo, domingo eu vou ficar um pouco escondido, porque, porque vai ter um monte de peão na 

porta de casa pra bater nos coxinha. Se os coxinhas aparecer, vão levar tanta porrada que eles nem 

sabem o que vai acontecer. 

VAVA: Deixa aí, deixa esses caras. Esses caras são uns babacas. 

LILS: Mas eu...eu  vou te ver, querido! 

VAVA: Esquece esse...(ininteligível). Vamo tocar a vida, meu filho. 

LILS: Ta bom, voce ta bem? Eu tou gostando da tua voz, porra! 

VAVA: Ta bom,,,(interrompido) 

LILS: O FREI CHICO ja foi aí? 

VAVA: Veio ontem, agora ele  aparece né, que nem cachorrinho sem dono. 

LILS: Foi dar palpite, ne?! 

VAVA: A TIANA  veio aqui hoje. 

LILS: A TIANA?! 

VAVA: A MARIA BAIXINHA falo que vai vir amanha, vai fazer o frango pra mim.  

LILS: A MARIA BAIXINHA.. 

VAVA: A MARIA BAIXINHA tá internada. 

LILS: Outra vez, caralho!? 

VAVA: Tá, ué! Ela vai sair amanha, falou  que só amanhã. 

LILS: Puta que pariu; 

VAVA: mas ela, ela tem um problema no...(ininteligível). 

LILS: Quando ela sai do  hospital, ela quer que eu arrume convite pra ela, pro carnaval de SAO PAULO, 

foi duas noites. 

VAVA: é foda viu bicho! 

LILS: E fica fumando escondida . 

VAVA: é, deixa ela. Ela falou que não vai fazer mais nada escondida não! 

LILS: (risadas) 

VAVA: ela falou que vai fazer isso. 

LILS: Meu abraço, querido! Meu abraço! 

VAVA:  Outro pra você, LULA, muito obrigado viu!  
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LILS: Ow, VAVA, alguém tá pegando dinheiro?! 

VAVA: Ta, ta indo pra ADRIANA. 

LILS: Ah, ta bom. 

VAVA: Ta bom, fica tranquilo. 

LILS: ta bom querido . 

VAVA: ta bom, 

LILS: Fica com Deus, querido! 

VAVA: um abraço, outro pra você, um abarco! 

LILS: Dê um beijao na LUIZA e nas meninas aí! 

VAVA: Vou mandar.  Um abraço. 

LILS: Tchau, querido! 

VAVA: Ta bom, tchau, tchau; 

 
 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

Seguem abaixo as informações cadastrais de VAGNER FREITAS.  

  
 
 
Dados Pessoais:  

Nome VAGNER FREITAS DE MORAES  

Data Nascimento 17/04/1966 

Sexo MASCULINO 

Nome Pai ADEMAR CAETANO DE MORAES  

Nome Mãe SANTA CATARINA FREITAS DE MORAES  

Local Nascimento SÃO PAULO-SP-BRASIL 

Nacionalidade BRASIL 

CPF 11576385892  

Doc. Identidade 167251831 - SSP/SP Exp:10/05/2012 

Título Eleitor 153644020183 - Sessão:34 - Zona:350 - UF:SP 

http://cmv101sinapse.cintepol.dpf.br/?q="VAGNER FREITAS DE MORAES"
http://www.google.com.br/search?q="VAGNER FREITAS DE MORAES"
http://www.facebook.com/search.php?type=users&q="VAGNER FREITAS DE MORAES"
http://cmv101sinapse.cintepol.dpf.br/?q="ADEMAR CAETANO DE MORAES"
http://www.google.com.br/search?q="ADEMAR CAETANO DE MORAES"
http://www.facebook.com/search.php?type=users&q="ADEMAR CAETANO DE MORAES"
http://cmv101sinapse.cintepol.dpf.br/?q="SANTA CATARINA FREITAS DE MORAES"
http://www.google.com.br/search?q="SANTA CATARINA FREITAS DE MORAES"
http://www.facebook.com/search.php?type=users&q="SANTA CATARINA FREITAS DE MORAES"
http://cmv101sinapse.cintepol.dpf.br/?q="11576385892"
http://www.google.com.br/search?q="11576385892"
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Certidão Casamento - Número:065909 - Livro:B215 - Folha:30 - Cartório:VL PRUDENTE - Munic 

Doc. Militar 04096224312 - Série:3 - Categoria:3 - Unidade:4 CSM 

Estado Civil Casado(a) 

End. Residencial AV. OTACILIO TOMANICK 343 APT. 203 B - BUTANTA, SÃO PAULO - SP, 05363-000, BRASIL  

Telefone 1137333808  

E-mail vagner@cut.org.br  

Profissão BANCÁRIO 

 

Destaca-se a Vossa Senhoria que VAGNER FREITAS, em determinadas situações, já se 

colocou publicamente a favor de que populares se manifestassem com a utilização de armas nas ruas. 

Seguem abaixo.  

FONTE: http://oglobo.globo.com/brasil/lider-da-cut-ameaca-pegar-em-armas-17173689 

 
 
 

http://oglobo.globo.com/brasil/lider-da-cut-ameaca-pegar-em-armas-17173689
http://maps.google.com.br/maps?q=" AV. OTACILIO TOMANICK 343 APT. 203 B - BUTANTA, SÃO PAULO - SP, 05363-000, BRASIL "
http://cmv101sinapse.cintepol.dpf.br/?q="1137333808"
http://www.google.com.br/search?q="1137333808"
http://www.facebook.com/search.php?type=users&q="1137333808"
http://cmv101sinapse.cintepol.dpf.br/?q="vagner@cut.org.br"
http://www.google.com.br/search?q="vagner@cut.org.br"
http://www.facebook.com/search.php?type=users&q="vagner@cut.org.br"
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FONTE: http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/presidente-da-cut-pede-ida-a-rua-com-armas-na-
mao-se-tentarem-derrubar-dilma-7txyw6ewczj2xlq0mlfw8fe3q 

 
 

Era o que havia a relatar. 

  Curitiba, 09 de março de 2016. 

         
EQUIPE DE ANÁLISE 

GT LAVA JATO/SR/DPF/PR 
 

 

 

 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/presidente-da-cut-pede-ida-a-rua-com-armas-na-mao-se-tentarem-derrubar-dilma-7txyw6ewczj2xlq0mlfw8fe3q
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/presidente-da-cut-pede-ida-a-rua-com-armas-na-mao-se-tentarem-derrubar-dilma-7txyw6ewczj2xlq0mlfw8fe3q

