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AUTO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA Nº 060/2016 

    
 

 
 
 
 

 

Ao Delegado: DPF LUCIANO FLORES DE LIMA 

 
REF: OPERAÇÃO ALETHEIA – “QUESTÕES DE SIGILO PROFISSIONAL” 
 
Autos: Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico Nº 5006205-98.2016.4.04.7000/PR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Senhor Delegado, 

 
 

 
 
 
 
 

O presente relatório destina-se a apresentar à Autoridade Policial ligações 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, que apresentam relações com as prerrogativas previstas legalmente 

no que tange o sigilo profissional advogado/cliente. 
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1. DAS INVESTIGAÇÔES: 
 

A análise das ligações interceptadas junto ao monitoramento devidamente autorizado pelo MM. 

JUIZO, no âmbito da OPERAÇÃO LAVA JATO, especificamente no percurso da fase denominada 

“ALETHEIA”, identificou que constam chamadas interceptadas entre advogados e seus respectivos 

clientes, bem como ligações de advogados com outros interlocutores. 

Ademais, será ainda consignado neste presente outras ligações relevantes que não tem relação 

com as prerrogativas supracitadas, nos mesmo moldes do AUTO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 

050/2016 - GT-LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR. 

Desta forma, diante das peculiaridades já apontadas, resolveu-se apresentar a Vossa Senhoria as 

ligações relevantes em apartado no bojo deste AUTO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 060/2016 - 

GT-LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR. 

 

2. DAS INTERCEPTAÇÕES: 
 

As ligações interceptadas consideradas relevantes para a presente investigação serão 

apresentadas a seguir  

 
2.1. LIGAÇÃO 80582546 - 26/02/2016 17:37:03  

 

Consta interceptada a ligação identificada como 80582546 na qual há o diálogo entre o Sr. VALMIR 

MORAES DA SILVA e o Sr. ROBERTO TEIXEIRA. No referido, ROBERTO avisa que CRISTIANO está 

ligando insistentemente para “aquele número” (JW) e que não consegue falar. MORAES diz que vai ligar 

lá. 

 
MORAES x ROBERTO TEIXEIRA 

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)964812034 55(11)981447777 26/02/2016 17:37:03 00:00:51 80582546.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x ROBERTO - Diz que o CRISTIANO está tentando ligar insistentemente naquele número e 
não está conseguindo falar com "aquela pessoa" (JW). MORAES vai ligar lá. 
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TRANSCRIÇÂO 

 

MORAES: Alô, oi?!  

ROBERTO TEIXEIRA: O Cris... Alô? Moraes?  

MORAES: Pois não, pois não...  

ROBERTO TEIXEIRA: Moraes, o CRIS tá tentando ligar insistentemente naquele número, não consegue 

falar com a pessoa. Ele tá há uma meia hora aqui;  

MORAES: Eu vou ligar lá. eu vou ligar lá  

ROBERTO TEIXEIRA: Então peça pra ele ligar, e se for o caso, manda ele ligar no geral aqui, procurando 

pelo CRIS.  

MORAES: Tá bom, tá bom, tá bom!  

ROBERTO TEIXEIRA: Urgente! Tá bom? MORAES: tá bom, tá bom, tchau, tchau, até mais. 

 
 
 

2.2. LIGAÇÃO 80582729 - 26/02/2016 17:44:08  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80582729 na qual há o diálogo entre o Sr. VALMIR 

MORAES DA SILVA, o Sr. ROBERTO TEIXEIRA e o Sr. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (LILS). No referido, 

MORAES avisa para ROBERTO que “a pessoa” (JW) já falou com CRISTIANO. 

Em seguida, LILS pergunta novamente para ROBERTO se CRISTIANO já conversou com o Exmo. 

Sr. MINISTRO JAQUES WAGNER: “O nosso amigo já falou com o nosso amigo? ”. ROBERTO 

responde que já está tudo encaminhado: “Já. Tá tudo encaminhado”. 

 

LILS x ROBERTO TEIXEIRA  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(11)30603324 26/02/2016 17:44:08 00:01:40 80582729.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x NILVA - pede para falar com Dr. ROBERTO.  
 
MORAES x ROBERTO - Diz que vai passar LILS. MORAES diz que "a pessoa" (JW) já falou com o 
CRISTIANO. ROBERTO diz que já falou.  
 
LILS x ROBERTO - LILS pergunta para quem ele mandou esse material. ROBERTO diz que mandou 
errado. (Recebido por e-mail). LILS diz que esse material ele não precisa receber nem ele entende. 
ROBERTO diz que valeria a pena das uma olhada nos fatos. LILS diz que tem confiança total em 
ROBERTO. ROBERTO quer que LILS tenha conhecimento dos fatos apenas. LILS pergunta se "o nosso 
amigo" (CRISTIANO) já falou com "o nosso amigo" (JW). ROBERTO diz que já. Está tudo encaminhado. 
ROBERTO vai estar lá ao meio dia. LILS diz que vai almoçar com a filha dele. E depois encontram-se 
no SOFITEL. 
 

TRANSCRIÇÂO 
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NILVA: NILVA.  

MORAES: Fala, NILVA. Deixa eu falar com o doutor ROBERTO? É o MORAES. Obrigado.  

NILVA: De nada.  

(INTERVALO)  

ROBERTO: Oh, MORAES.  

MORAES: Oh, Doutor. Eu vou passar pro Presidente. A pessoa falou que já falou com o doutor 

CRISTIANO né?  

ROBERTO: Já falou.  

MORAES: Então tá bom.  

ROBERTO: Acho que eu errei o que eu mandei pra você. Vou mandar (ininteligível)  

MORAES: Ah, o senhor mandou errado.  

ROBERTO: É. MORAES: (risos) "Peraí", "peraí".  

LILS: ROBERTO!  

ROBERTO: Oi?  

LILS: Pra quem você mandou esse material, meu filho?  

ROBERTO: Mandei errado. Presidente, mandei errado. Eu tomei duas cápsulas hoje..(ininteligível)  

LILS: Porque deixa eu te contar. Esse material nem eu preciso ler nem eu entendo.  

ROBERTO: Não! Então, mas é só vc...valeria a pena você dar uma olhada na parte dos fatos aí.  

LILS: Não. Não precisa, ROBERTO. A nossa relação é de confiança total porra.  

ROBERTO: Não. É porque você tenha conhecimento. Só isso.  

LILS: Não.  

ROBERTO: Como foi posto os fatos aí.  

LILS: Não. O nosso amigo já falou com o nosso amigo?  

ROBERTO: Já. Tá tudo encaminhado. E eu vou fazer o seguinte: eu vou estar aí pelo meio dia mais ou 

menos.  

LILS: Tá bom. Eu vou almoçar com a minha filha aqui, ROBERTO.  

ROBERTO: Sim.  

LILS: Sabe. Mas eu vou estar aqui no SOFITEL tá bom?  

ROBERTO: Tá bom. Eu vou pro SOFITEL direto então.  

LILS: Tá bom, querido.  

ROBERTO: Ok então. Até mais.  

LILS: Um abraço. Tchau.  

ROBERTO: Outro, Tchau. 
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2.3. LIGAÇÃO 80623134 - 28/02/2016 12:37:13  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80623134 na qual há o diálogo entre LUIS INÁCIO 

LULA DA SILVA (LILS) e o deputado federal WADIH DAMOUS. Nesta ligação, LILS, utilizando o telefone 

celular de ROBERTO TEIXEIRA, pede para que WADIH ligue para o advogado NILO BATISTA para dizer 

que as informações publicadas em uma nota pelo jornalista LAURO JARDIM referente a uma possível 

contratação de outra equipe de advogados não são verdadeiras. 

Além disso, LILS diz estar confiante de que com o apoio da bancada do PT no congresso eles 

podem “fazer a diferença nesse processo com o MORO, com LAVA JATO”. Diz ainda que quem fala 

alguma coisa dele tem que ter medo, que “tem que dormir sabendo que no dia seguinte vai ter dez 

deputados na casa dele enchendo o saco, no escritório dele enchendo o saco, vai ter uma representação 

no Supremo Tribunal Federal, vai ter qualquer coisa”. 

 

LILS x WADIH DAMOUS  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO 
SEQUENCIAL 

55(11)981447777 55(21)981814900 28/02/2016 
12:37:13 

00:03:54 80623134.WAV 

RESUMO 

 
LULA pede pra WADIH ligar para NILO (advogado de LULA, NILO BATISTA) para dizer que a nota 
que saiu hoje no LAURO JARDIM (jornalista de o GLOBO) dizendo que LULA está buscando reforços 
no time de advogados não procede, que NILO é o advogado que eles contrataram. LULA diz que já 
marcou com QUÁQUÁ e FABIANO para eles irem a SP para conversar. LULA diz que se a bancada 
deles estiver animada, eles podem fazer muita diferença no processo com o MORO e com a LAVA 
JATO. 
 

TRANSCRIÇÂO 

 
WADIH NEMER DAMOUS FILHO: Alô. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: WADIH? 
 
WADIH: (ininteligível) 
 
ROBERTO: Oi, é o ROBERTO TEIXEIRA, tudo bem? 
 
WADIH: Tudo bem. 
 
ROBERTO: Um minutinho só, o nosso PR vai falar. 
 
LILS: Alô. 
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WADIH: Tudo bem, presidente? 
 
LILS: Tudo bom, querido? 
 
WADIH: Tudo bem. 
 
LILS: Beberam muito ontem outra vez, cacete? 
 
WADIH: Porra, muito. 
 
LILS: Puta que o pariu. (ininteligível) 
 
LILS: Querido, eu to te ligando até pelo seguinte, olha, eu queria que você visse, hoje saiu uma notinha 
no Lauro Jardim, sabe.. de.. de.. uma notinha que no NILO não ficou tão chateado como da outra vez, 
com o fogo amigo.. que.. que tava pensando que eu tava pensando em contratar outro criminalista. 
Liga pro NILO e fala: NILO, ó, eu, vi a matéria, manda esse Lauro Jardim tomar no cu que você não 
pode fazer política citando Lauro Jardim. 
 
WADIH: Uhum. 
 
LILS: Tá? 
 
WADIH: Tá. 
 
LILS: Ele é o advogado que nós contratamos e fim de papo.  
 
WADIH: Eu ligo pra ele agora.  
 
LILS: Tá bom?  
 
WADIH: Tranquilo, deixa que eu falo com ele.  
 
LILS: Tá.. Foi bom ontem, né.. ô.. WADIH? 
 
WADIH: Muito bom. Muito bom. Muito bom. O pessoal saiu animado, muito bom, presidente. 
 
LILS: O senhor sabe, WADIH, que eu to, eu já marquei com o QUÁQUÁ e o FABIANO.. 
 
WADIH: Aham. 
 
LILS: Pra eles virem aqui em São Paulo pra gente ter uma conversa.. 
 
WADIH: Aham. 
 
LILS: E.. e.. e eu to botando muita fé de que se a nossa bancada tiver animada ela pode fazer a 
diferença nesse processo com o MORO, com LAVA JATO, com qualquer coisa, sabe? 
 
WADIH: A bancada tá outra bancada. 
 
LILS: Eu acho que eles têm que ter em conta o seguinte, bixo, eles têm que ter medo. 
 
WADIH: Aham. 
 
LILS: Eles têm que ter preocupação.. um filho da puta desses qualquer que fala merda, ele tem que 
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dormir sabendo que no dia seguinte vai ter dez deputados na casa dele enchendo o saco, no escritório 
dele enchendo o saco, vai ter uma representação no Supremo Tribunal Federal, vai ter qualquer coisa.. 
 
WADIH: Aham. 
 
LILS: Vai ter dez discursos na câmara contra ele, vai citar o nome dele, sabe? Se não parar com esse 
negócio de que eles tão acima do bem e do mal.  
 
WADIH: É isso mesmo. 
 
LILS: Sabe? Se um filho da puta desses qualquer pode pegar (ininteligível) sabe? E achincalhar, 
porque a gente não pode achincalhar. 
 
WADIH: É verdade.  
 
LILS: Sabe? Que história que é essa?  
 
WADIH: É verdade. A bancada tá com um perfil bem melhor, presidente.  
 
LILS: Sabe? Eu to muito otimista, bixo.  
 
WADIH: Não, eu também..  
 
LILS: Eu to convencido que a bancada poderá ser a redenção do PT, viu?  
 
WADIH: Aham.  
 
LILS: Sabe? 
 
WADIH: E nesse sentido pode contar comigo. 
 
LILS: Tá bom, querido?  
 
WADIH: Tá. Eu vou ligar pro NILO agora, tá?  
 
LILS: Tá bom. 
 
WADIH: Perfeito. 
 
LILS: Um abraço, meu irmão. 
 
WADIH: Tá legal, um abração. 
 
LILS: Pera aí que o ROBERTO quer falar com você, peraí.. espera aí. 
 
WADIH: Tá, tá bom. 
 
ROBERTO: Oba. 
 
WADIH: Oi. 
 
ROBERTO: É.. bom.. era essa a questão aí, né? Que agora mandava essa mensagem pra ele ficar 
tranquilo. 
 
WADIH: Aham.. tá, não, deixa comigo. 
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ROBERTO: Tá bom, então. 
 
WADIH: Vou ligar agora pra ele, tá? 
 
ROBERTO: Perfeito. Ok, então. Um abraço. 
 
WADIH: Um abração. Qualquer coisa pode ligar a qualquer hora, qualquer dia, tá? 
 
ROBERTO: (ininteligível).. o tempo todo. 
 
WADIH: Tá certo. 
 
ROBERTO: Ok, então. Obrigado, WADIH. 
 
WADIH: Um abração pra você. 
 
ROBERTO: Até logo. 
 
WADIH: Tchau. 
 

 

2.4. LIGAÇÃO 80726093 – 04/03/2016 19:49:06  
 

Na ligação identificada como 80726093, entre ROBERTO TEIXEIRA e JORGE, JORGE fala a 

ROBERTO a estratégia a qual ele acredita que deveria ser seguida por LILS, de subir o tom contra o juiz 

SERGIO MORO, o MPF e a Polícia Federal, provocando assim uma possível prisão por “desacato a 

autoridade”, transformando LILS em um “preso político”. 

JORGE também critica a atuação do Delegado de Polícia Federal MOSCARDI, o qual ele acredita 

ser um “inimigo do PT” que já esteve no Acre fazendo uma “operação contra o PT”, dizendo inclusive que 

“denunciamos (a operação da PF comandada pelo DPF MOSCARDI) pro ZÉ EDUARDO CARDOSO várias 

vezes que era uma ação dirigida, que ele tem ódio”. 

ROBERTO TEIXEIRA x JORGE  

ALVO INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO 
SEQUENCIAL 

55(11)981447777 55(61)82172900 04/03/2016 
19:49:06 

00:07:09 80726093.WAV 

RESUMO 

 
ROBERTO TEIXEIRA x JORGE: JORGE diz que tem que subir o tom, transformar LULA em preso 
político, enfrentar MORO, MPF e PF até ser preso por desacato. Dizer que está desafiando para 
proteger sua família. Fala que MOSCARDI é um inimigo do PT que estava lá prendendo LULA, que 
ele esteve no Acre e fez uma operação contra o PT. Diz que MOSCARDI fez uma operação contra 



 

 

 
 

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 9 de 18 

 

TIÃO VIANA no Acre. JORGE diz que LULA precisa transformar isso numa situação político e sair do 
jurídico. 
 

TRANSCRIÇÂO 

 
JORGE: Alô? 
 
ROBERTO TEIXEIRA: JORGE? 
 
JORGE: Oi, ROBERTO. Eu sei que você tá tão atarefado, mas eu precisava.. eu to aqui no Acre, no 
interior, querendo ir pra Brasília, desde cedo tô me deslocando de carro, mas primeiro ser solidário aí 
com vocês e eu vi a nota de vocês, eu acho que foi a coisa mais coerente que eu vi até agora.. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Perfeito. 
 
JORGE: Eu quero só passar uma ideia de quem tá longe, e que ao mesmo tempo sofre como se 
tivesse perto. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Perfeito. 
 
JORGE: Eu acho que a fala do presidente foi bom, mas ela foi muitos tons abaixo do que deveria ser. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Certo. 
 
JORGE: Talvez.. olha a minha ideia.. falei até com o DAMOUS. Talvez seja a única oportunidade que 
o presidente tem de por fim à essa perseguição, essa caçada contra ele. Se numa segunda-feira, por 
exemplo, reflitam sobre isso, ele chamar uma coletiva e comprar e estabelecer uma relação, um 
diálogo com seu MORO pela, ao vivo, MORO, PROMOTORES, DELEGADOS, dizendo que ele não 
aceita mais que ele persiga a família dele porque ele tá agindo fora da lei, os promotores fulano e 
ciclano estão agindo fora da lei, os delegados fulano e ciclano e quem age fora da lei é bandido e que 
se ele quiser agora vim prendê-lo, que venha, mas não venha prender minha mulher, prender meus 
netos, nem meus filhos.. E forçar a mão nele pra ver se ele tem coragem de prender por desacato a 
autoridade, porque aí, aí eles vão ter uma comoção no país, porque ele vai tá defendendo a família 
dele, a honra dele.. dizer: olha, eu estou defendendo a minha honra, você está agindo fora da lei, quem 
age fora da lei é bandido.. me sequestraram, me colocaram.. eu não sei, tinha que pensar algo parecido 
com isso e dar uma coletiva e provocar e dizer que não vai aceitar mais.. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Perfeito. 
 
JORGE: Não aceita, em hipótese nenhuma.. se rebelar.. greve de fome, alguma situação.. você tem 
também alguma insubordinação judicial, não aceito mais ser investigado por esse bando que tá agindo 
fora da lei e querendo alcançar minha família, minha mulher, meus filhos e meus netos. Não aceito 
mais. Me prendam. Se prenderem ele, aí vão prender e tornar um preso político, aí nós fazemos esse 
país virar de cabeça pra baixo. Fora disso eu não vejo saída (ininteligível) 
 
ROBERTO TEIXEIRA: É.. mas isso, mas viu, JORGE, ele anunciou isso, falou isso, ele disse que vai 
varrer o Brasil inteiro, vai denunciar isso o tempo todo.. 
 
JORGE: Isso não funciona. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: E agora.. 
 
JORGE: Não tem clima no interior do Brasil pra ele vir, pra ele andar. Ele tem que fazer uma ação ao 
vivo chamando coletivas, isso é mais forte do que ele fazer comício, fazer coisa.. gente, o clima tá 
muito ruim contra nós, não há uma comoção. Ele tem que botar a família dele, fazer a defesa e virar a 
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fazer.. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Entendi. 
 
JORGE: E fazer um confronto direto com eles. Se não fizer isso agora, não tem clima pra andar no 
Brasil.  
 
ROBERTO TEIXEIRA: Perfeito.  
 
JORGE: Esses caras tão trabalhando há muito tempo esse ambiente. (ininteligível). 
 
JORGE: Diga: me prenda, eu estou aqui. Vou ficar nesse endereço esperando a chegada dos seus 
subalternos com o mandado de prisão. Se ele prender, o LULA vira um preso político e vira uma vítima, 
se não prender, ele também se desmoraliza. Tem que virar o jogo agora. Esse negócio de andar o 
Brasil, de falar, isso não vai funcionar, isso foi num passado distante. Tem clima, e isso tem que ser 
feito urgente, porque senão no dia 13 vai ter milhões de pessoas na rua querendo a prisão do LULA. 
Eu to dando um toque, eu to no andar de baixo andando e é só mais pra vocês refletirem um pouco 
se puder. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Perfeito. Vamo, vamo refletir sim, vamo transferir isso aqui. Ele agora vai estar 
num ato aqui dos bancários, que ele vai agora falar pro povo, né? E.. 
 
JORGE: Eu não sei, mas você fala, diz: ó, foi uma possibilidade, LULA, existe greve de fome quando 
alguém se rebela e não aceita determinadas coisas, na parte judicial, porque ninguém do Supremo vai 
dar colhida mais ao LULA, mas tem muitas manifestações favoráveis. Se o LULA colocar como o 
defensor da família dele, da mulher, dos filhos e desafiar e dizer que eles tão agindo fora da lei, como 
agiram hoje fora da lei, quem age fora da lei é bandido e dizer: vocês são bandidos, agiram foram da 
lei. Só vai ter uma saída: ou o cara prende ele ou fica desmoralizado. Não aceito mais. Que o judiciário 
ponha um juiz isento pra me investigar, ponha um promotor isento pra me investigar, ponha é.. é.. 
delegado da polícia federal isento.. esse MOSCARDI veio aqui no Acre, fez uma operação contra o 
PT, nós denunciamos pro ZÉ EDUARDO CARDOSO, entramos com uma representação há seis anos 
contra esse delegado que pegou o presidente hoje. Ele é um inimigo do PT e tava lá. Agora, o 
presidente não tem outra oportunidade. Pra mim ele tem que fazer no máximo até segunda-feira, 
chamar uma coletiva e insubordinar e dizer que não aceita mais, não aceita mais e dizer: olha, vocês 
estão agindo fora da lei, e quem age fora da lei é bandido (ininteligível) o senhor está agindo como 
bandido, e o senhor não tem moral de me apurar de me investigar, eu to falando como cidadão, não é 
como ex-presidente, cidadão. Aqui está a constituição. Pense nisso. Reflita, porque nós não vamos ter 
outra oportunidade igual ao dia de hoje, não. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Perfeito. Eu vou pensar e transferir. Eu vou passar essa informação. Qual é o 
nome daquele delegado que você falou que já fez problemas aí? 
 
JORGE: O.. esse MOSCARDI. O MOSCARDI, eram três. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: MOSCARDI? 
 
JORGE: MOSCARDI. Esse cara fez uma operação, G7, aqui no Acre, contra o governador TIÃO 
VIANA. Ele declaradamente (ininteligível) eleição, contra o PT, contra tudo. Denunciamos pro ZÉ 
EDUARDO CARDOSO várias vezes que era uma ação dirigida, que ele tem ódio. Ele demonstrou 
várias vezes. Agora ele tá lá agindo contra o presidente LULA. É o mesmo. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Perfeito. MOSCARDI. Tá bom. 
 
JORGE: O governador TIÃO VIANA sabe bem disso.  
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ROBERTO TEIXEIRA: Perfeito. Eu vou.. (ininteligível) 
 
JORGE: Agora, ROBERTO, reflita. Têm coisas que só tem um momento de virar o jogo. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Certo. 
 
JORGE: Essa ação deles hoje foi uma barbeiragem. O ministro MARCO AURÉLIO, todo mundo, mas 
na segunda ou na terça eles vão consertar. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Sei. 
 
JORGE: (ininteligível) Eles tão botando a receita agora. Se o presidente LULA fizer isso ele vai virar e 
vai deixar de ser uma ação jurídica e vai ser uma ação política. O presidente LULA precisa transformar 
esse confronto numa ação política. Eles tão se rebelando, só dizendo que não aceita mais o MORO, 
que agora se ele mandar um ofício ele não vai, e dizer que ele tá agindo fora da lei, chamar de bandido. 
E diga: venha me prender, agora eu que estou desafiando, venha me prender. Mas não venha prender 
minha mulher, nem meus netos, nem meus.. a mim, eu to aqui nesse endereço esperando. Os seus 
policiais. Aí o povo vai pra rua, aí a gente faz um confronto institucional pela política, que é o campo 
do LULA, e não pelo jurídico que é o campo deles. Pensa nisso. Era.. era alguma observação que eu 
queria fazer. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Tá ótimo, então. 
 
JORGE: Tá bom, querido. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Ok, então. 
 
JORGE: Um abraço. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Um abraço. 
 
JORGE: Sorte aí, que Deus ajude você. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Tchau. 
 

 

2.5. LIGAÇÃO 80757275 – 06/03/2016 22:31:23  
 

Na ligação identificada como 80757275, entre ROBERTO TEIXEIRA e MARINHO, prefeito de São 

Bernardo do Campo/SP, MARINHO informa que chegou ao seu conhecimento através de uma repórter da 

Rede Globo que a emissora teria acionado duas equipes para permanecerem a partir das quatro da manhã 

na sede da Polícia Federal em São Paulo/SP e na residência de LILS em São Bernardo do Campo/SP 

devido à possibilidade de uma nova operação policial naquela data. 

MARINHO diz que tentou ligar para RICARDO LEVANDOWSKI, ministro do STF, mas que não 

conseguiu. MARINHO questiona se TEIXEIRA não poderia ligar para os amigos deles no STJ para tentar 
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obter alguma informação, mas TEIXEIRA diz que não, que não seria de grande ajuda, pois o processo não 

está correndo no STJ, e sim no STF.  

ROBERTO TEIXEIRA x MARINHO (PREFEITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO) 

ALVO INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO 
SEQUENCIAL 

55(11)981447777 55(11)41017178 06/03/2016 
22:31:23 

00:03:56 80757275.WAV 

RESUMO 

 
ROBERTO x MARINHO: MARINHO fala que tem notícias de que amanhã às 4h e 5h a Globo está 
escalada para estar em dois endereços: casa do LULA e na PF. MARINHO diz que tentou falar com 
LEVANDOWSKI, mas não conseguiu. MARINHO pede pra ROBERTO ligar para CRISTIANO. 
 

TRANSCRIÇÂO 

 
ROBERTO TEIXEIRA: Alô? 
 
MARINHO: Roberto? 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Oi. 
 
MARINHO: MARINHO. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Sim, MARINHO. 
 
MARINHO: Tudo bem? 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Tudo bem, companheiro. Tudo em ordem. 
 
MARINHO: Tentei falar com o CRIS. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Sim. 
 
MARINHO: Notícias que amanhã quatro da manhã e as cinco da manhã a globo tá escalado pra estar 
em dois endereços: casa do LULA e na PF. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Sei. 
 
MARINHO: E eu não sei o que fazer. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Na casa dele? 
 
MARINHO: É.. quatro e as cinco. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Sei. 
 
MARINHO: Pode ser tudo, pode ser nada, entendeu? 
 
ROBERTO TEIXEIRA: É. Você não tem como avisá-lo? 
 
MARINHO: Eu tenho, mas avisar pra que? Entendeu? 
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ROBERTO TEIXEIRA: É.. pelo sim, pelo não..  
 
MARINHO: Pra sofrer a noite toda. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: É. 
 
MARINHO: Pode ser parte de um processo de terrorismo, entedeu? 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Exato.. exato.. exato.. que coisa. 
 
MARINHO: Tentei falar com o LEWANDOWSKI, pra saber se.. se ele conseguia.. e não consegui. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Sei. Mas que coisa. Realmente a gente não sabe o que fazer, porque não.. né?  
 
MARINHO: É. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Informações não.. 
 
MARINHO: Teus amigos ministros do STJ.. conseguem ver.. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Não, não.. lá eles não sabem nada, não. Porque isso daí só podia ser alguma 
coisa do STF. 
 
MARINHO: É, só to perguntando por desencargo de consciência. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: É. Eu realmente não sei.. não.. não sei o que fazer aqui. 
 
MARINHO: Avisa o CRIS.  
 
ROBERTO TEIXEIRA: É. Realmente é um.. o que fazer.. é é forte a tua posição, a tua indicação? 
 
MARINHO: Oi? 
 
ROBERTO TEIXEIRA: A sua indicação é forte? 
 
MARINHO: É, uma repórter lá.. tá escalado. Assim, a globo mandou escalar duas equipes, só isso que 
eu sei, nada mais. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Certo. 
 
MARINHO: Avisa o CRIS disso e sei lá.. vou.. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Eu acho.. avisa.. avisa. 
 
MARINHO: Vou avisar. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Avisa. Em última análise, se for o caso, ele sabe o que fazer. Ou fica ou vai pra 
casa de um filho, alguma coisa, né? Um hotel. Vai pra tua casa, qualquer coisa assim, né? Avisa.. E 
sugere.  
 
MARINHO: Tá bom. 
 
ROBERTO TEIXEIRA: Tá bom? 
 
MARINHO: Abraço. 
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ROBERTO TEIXEIRA: Outro, amigo. Tchau. 
 
MARINHO: Tchau. 
 

 
2.6. LIGAÇÃO 80829672 - 09/03/2016 19:22:49  

 

Consta interceptada a ligação identificada como 80829672 na qual há o diálogo entre o Sr. VALMIR 

MORAES DA SILVA, o Sr. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (LILS) e o Sr. ROBERTO TEIXEIRA.    

No referido, LILS comenta com ROBERTO TEIXEIRA que terá um encontro com “ZÉ MUCIO” no 

INSTITUTO LULA antes do evento no qual participará o MINISTRO NELSON BARBOSA.   

LILS x ROBERTO TEIXEIRA  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(11)981447777 09/03/2016 19:22:49 00:03:10 80829672.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x HNI - Vai passar o LILS.  
 
LILS x ROBERTO - Diz que chegou agora. Fala sobre a denúncia do MP-SP. ROBERTO fala que foi o 
CONSERINO. Fala que foi LAVAGEM DE DINHEIRO. Falam de juízo de valor. VEJA. ROBERTO quer 
falar com ele pessoalmente. LILS diz que amanhã está muito ocupado. LILS fala que amanhã as 09:30 
tem café com LURIAN, as 10 horas tem reunião com MST, as 11 horas tem reunião com JOSE MUCIO 
e com VALFRIDO. As 14 horas com NELSON BARBOSA, só vai estar livre as 17 horas. ROBERTO diz 
que foi procurado por um colega dele, CAIXA DAGUA, diz que ele se tornou advogado do AURELIO. 
Diz que entrou em contato com ele. CAIXA DAGUA é o cara que acompanhou o PAULO. CRISTIANO 
vai ficar lá em BRASILIA. Teve reunião hoje. ROBERTO vai tentar encontrar LILS as 17 horas. 
 

TRANSCRIÇÂO 

 

ROBERTO TEIXEIRA: Fala, meu amigo. 

MORAES: Vou passar o presidente, tá? 

ROBERTO TEIXEIRA: Tá bom, ok. 

LILS: Ô, ROBERTO. 

ROBERTO TEIXEIRA: Fala meu compadre. 

LILS: Tudo bem querido? 

ROBERTO TEIXEIRA: Tudo bem, tudo em ordem. Chegou agora? 

LILS: Cheguei agora, querido. Fazer só uma pergunta: que palhaçada que é essa que o Ministério Público 

de São Paulo me denunciou? 

ROBERTO TEIXEIRA: Então. Soube disso agora. Aquele CONSERINO. Certo, lembra? A informação 

que nós tivemos foi agora, esse processo não é eletrônico, então a gente não consegue acessar agora. 

LILS: Ahn 
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ROBERTO TEIXEIRA: Entende? Então essa informação que veio vamos esperar até amanhã o que 

acontece, né? De que forma que ele proce.. parece que teria sido por lavagem, né? 

LILS: É. Lavagem de dinheiro. 

ROBERTO TEIXEIRA: É, alguma merda que ele fez que agora nós temos que depois fazer a defesa, né? 

LILS: Aham 

ROBERTO TEIXEIRA: Mas a gente sabia que ele iria  fazer essa merda, né? Isso era claro, né? Tanto 

que nós nem fomos lá depor naquela altura porque ele já havia feito juízo de valor dizendo pra veja que 

iria denunciar, né? É uma merda. 

LILS: Tá bom. 

ROBERTO TEIXEIRA: E amanhã eu gostaria de conversar com vosmicê. 

LILS: Amanhã eu to fodido, ROBERTO. Amanhã eu vou contar uma coisa pra você: eu tinha um encontro 

com a LURIAN agora que não pode ser agora, eu marquei pra nove horas da manhã.  

ROBERTO TEIXEIRA: Certo. 

LILS: Às 10 horas eu tenho a direção do movimento sem terra. Meio dia eu almoço com o ZÉ MÚCIO e 

com o VALFRIDO. Às duas horas da tarde eu tenho um debate com o NELSON BARBOSA. 

ROBERTO TEIXEIRA: Certo. 

LILS: Eu vo tá livre lá pelas cinco horas da tarde. 

ROBERTO TEIXEIRA: Perfeito. Tá bom. Eu vou ver se eu faço isso aqui. Hoje eu fui procurado por um 

colega, o CAIXA DÁGUA, ele se tornou advogado do.. do.. foi constituído pelo.. pelo.. como é que é, pelo 

AURÉLIO. 

LILS: Aé? 

ROBERTO TEIXEIRA: É. Então ele entrou em contato comigo pra.. tá ótimo..  

LILS: Tá bom, querido. Então amanhã a gente conversa. 

ROBERTO TEIXEIRA: Agora colocou um advogado .. (ininteligível) 

LILS: (ininteligível) O CAIXA DÁGUA é o cara que acompanhou o PAULO. 

ROBERTO TEIXEIRA: Eu sei.. eu sei.. eu sei.. 

LILS: Tá bom, querido? 

ROBERTO TEIXEIRA: Tá bom, amigo. 

LILS: Tá bom. 

ROBERTO TEIXEIRA: Ok, então.. e amanhã então.. 

LILS: O.. o.. o.. já voltou o CRISTIANO? 

ROBERTO TEIXEIRA: Não, o CRISTIANO vai ficar lá. Ele teve hoje uma reunião lá, mais uma, né? Então 

ele vai ter que ficar lá. Ele vem amanhã à tarde pra cá. Às cinco horas tem uma reunião aqui também de 

um outro assunto. 

LILS: Tá bom. 
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ROBERTO TEIXEIRA: Vamo ve, conforme for, se você estiver livre lá pelas cinco horas da tarde a gente 

te daria um pulinho lá pra passar duas ou três informações. 

LILS: Tá bom, querido. 

ROBERTO TEIXEIRA: Tá bem? 

LILS: Tá bom. 

ROBERTO TEIXEIRA: Ok, então. 

LILS: Um abraço, querido. 

ROBERTO TEIXEIRA: Outro. Tchau. 

LILS: Tchau. 

 
 

3. OUTRAS LIGAÇÕES RELEVANTES 

 

3.1. LIGAÇÃO 80760968 – 06/03/2016 22:31:23  

 

Na ligação identificada como 80760968, entre PAULO GORDILHO e a interlocutora identificada 

como CÁSSIA.  

Na referida ligação, resta-se claro que realmente os serviços/reformas nos imóveis objeto de 

investigação nesta OPERAÇÃO LAVA JATO, foram prestados/realizadas pelo engenheiro da Construtora 

OAS em favor do Sr. LUIZ INACIO LULA DA SILVA. 

Isso, porque PAULO GORDILHO afirma categoricamente que não roubou, não matou e nem ganhou 

dinheiro algum, mas que fez apenas o que o PRESIDENTE pediu. No presente ponto, não se sabe 

exatamente se PAULO GORDILHO faz referência à LEO PINHEIRO, então presidente da Construtora 

OAS ou ao próprio beneficiado, Sr. LUIZ INACIO LULA DA SILVA. 

Corroborando com a ideia de subordinação de PAULO GORDILHO à pessoa de LEO PINHEIRO, a 

interlocutora CASSIA afirma que esse apenas cumpriu ordens. Por fim, PAULO GORDILHO disse que a 

única coisa que ganhou com isso, foi um desemprego no final do ano. 

GORDILHO x CÁSSIA 

ALVO INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO 
SEQUENCIAL 

55(71)988558000 55(11)982819997 07/03/2016 
09:12:25 

00:04:40 80760968.WAV 



 

 

 
 

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 17 de 18 

 

RESUMO 

 
GORDILHO x CASSIA: CASSIA diz que tá preocupada com o ABATIMENTO dele; GORDILHO diz 
que não roubou, não matou, não ganhou dinheiro com isso; o PRESIDENTE PEDIU e eu fui; CASSIA 
diz que ele cumpre ordens; GORDILHO diz que ganhou no final do ano um desemprego de presente; 
CASSIA diz isso foi a gratificação; diz que é chato passar por isso, mas no final não vai causar grande 
mal; GORDILHO diz que tava ele e a NETA, e acordou com a PF na porta, levaram tudo dele; 
GORDILHO diz que teve uma confusão, pois lá disseram que ele era ACUSADO e na PF disseram 
que ia ser ouvido como testemunha; CASSIA diz que tudo isso vai passar; CASSIA o convida pra ir 
passar um tempo em SP, se quiser ir pro sítio. 

TRANSCRIÇÂO 

 

Transcrição de trecho relevante até 0:02:16 

GORDILHO: Oi Cassinha! 

HNI: Alô?! Alô? Quem? 

GORDILHO: Alô, é PAULO GORDILHO, CASSIA tá aí?! 

HNI: Ô, PAULO! 

GORDILHO: Oi, "Di", tudo bem?! 

HNI: Tudo joia. (Ininteligível) 

GORDILHO: Diz que CASSIA me ligou aí 

HNI: Sim, deixa eu passar pra ela, só um instantinho. 

GORDILHO: Tá, um abração querido! 

HNI: Abraço. 

CASSIA: Alô 

GORDILHO: Oi "CASSINHA", tudo bem? Como é que estão as coisas? 

CASSIA: Tá, tão indo bem, a gente já foi viajar, voltamos, tamo preocupados aí com o seu 

abatimento, porque o resto nós não temos nenhuma dúvida, é só uma questão de passar por essa 

chateação.  

GORDILHO: Essa fase espetaculosa. 

CASSIA: É, então, você ficou famoso ne?! 

GORDILHO: É, e não roubei, não matei, não ganhei nenhum dinheiro com isso. 

CASSIA: Você tenha certeza. 

GORDILHO: Só fui prestar (ininteligível), O PRESIDENTE PEDIU E EU FIZ. 
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CASSIA: É logico, você cumpre ordens, né?!  

GORDILHO: E ganhei no final do ano, um desemprego, entendeu?! De presente. 

CASSIA: É, o desemprego foi a gratificação. 

GORDILHO: Não foi nem por causa disso, mas aconteceu né! 

CASSIA: Sim, sim. Mas, é, eu achei que...É chato tudo isso, passar por tudo isso, mas acho que 

não, no final, não vai te causar nenhum grande mal, mas é muito desconforto, né?! 

GORDILHO: É. 

CASSIA: Eles fizeram da mesma forma, né?! Você acordou com eles na sua porta, né?! 

GORDILHO: É. 

CASSIA: É, uma merda, ne! 

(...) continuam falando de assuntos de cunho pessoal, não relevantes para esta investigação. 

 

 

Era o que havia a relatar. 

  Curitiba, 15 de março de 2016. 

         
EQUIPE DE ANÁLISE 

GT LAVA JATO/SR/DPF/PR 
 

 

 

 

 


