
• ＴＢＯＬｾ＠ ｾ＠
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF 

Sr. Ministro, 

Apresento a Vossa Excelência, nos termos do § 2°, art. 6° da Lei 

9.296/96, o Auto Circunstanciado nO 3, correspondente às interceptações 

telefônicas implementadas com base em decisão desse Juizo, referentes ao 

período de 06 de maio de 2017 a 22 de maio de 2017. 

INTRODUCÃO 

Consoante a decisão que a autorizou, a medida teve por fundamento 

fatos levados ao conhecimento da Procuradoria-Geral da República pelos 

aspirantes a colaboradores JOESLEY MENDONÇA BATISTA e RICARDO 

SAUD e podem ser, em síntese, assim categorizados, por núcleos, com seus 

respectivos alvos das medidas cautelares, além dos próprios informantes: 

A) Núcleo 1 - Pagamento de vantagem indevida ao Senador da 

República AÉCIO NEVES DA CUNHA: 

I. Aécio Neves da Cunha 

11. Andréa Neves da Cunha 

111. Frederico Pacheco de Medeiros 

IV. Mendherson Souza Lima 

B) Núcleo 2 - Pagamento de vantagem indevida ao ex-Deputado' 

Federal EDUARDO COSENTINO CUNHA e a seu operador. 

financeiro LÚCIO BOLONHA FUNARO, a fim de manter ｳ･ｵｾ＠

silêncios, com a ciência e a anuência do Presidente da ｒ･ｰ｢ｬｩ｣ｾ＠

MICHEL TEMER: 

I. Roberta Yoshimoto 

11. Dante Funaro 

111. Altair Alves Pinho 

C) Núcleo 3 - Tratativas com o Deputado Federal RODRIGO 

SANTOS DA ROCHA LOURES, este na condição de indicado 
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pelo Presidente da República MICHEL TEMER, a fim de atender 

os interesses do Grupo J&F junto a órgãos públicos 

estratégicos: 

I. Rodrigo Santos da Rocha Loures 

NÚCLEO 1 

No que tange ao Núcleo 1, qual seja, o grupo de eventos relacionados 

ao pagamento de vantagem indevida ao Senador da República AÉCIO NEVES 

DA CUNHA (fls. 02/34), o terceiro período de interceptações ratificou a 

ocorrência dos fatos trazidos pelos colaboradores e já identificados nos dois 

primeiros período de interceptações. 

Recapitulando, consoante a representação que deu origem aos 

trabalhos, o Senador da República em tela haveria solicitado R$ 2.000.000,00 

(dois milhões de reais) para pagamento de honorários advocatícios, pagamento 

este que seria efetuado através do também colaborador e executivo do grupo 

JBS RICARDO SAUD, em quatro parcelas de R$ 500.000,00 (quinhentos mil. 

reais), cada. Dois destes eventos ocorreram sob a vigência do primeiro período· 

de interceptação e, juntamente com outras diligências policiais, foram: 

devidamente registrados. 

A última entrega programada foi realizada no período abarcado pelo: 

segundo Auto Circunstanciado, onde novamente foi possível registrar a dinâmica 

dos acontecimentos e, igualmente, demonstrar-se que os ｩｮｶ･ｳｴｩｧ｡､ｯｾ＠

FREDERICO PACHECO DE MEDEIROS e MENDHERSON SOUZA LIMA 

deslocaram-se, em 03/05/2017, da cidade de Belo Horizonte até a cidade de São 

Paulo e, estando ali, compareceram até a sede do grupo JBS. 

O período de interceptações anterior ao que ora se apresenta trouxe 

como dado novo o possível destino dos valores, ante a constatação de que 

versão apresentada pelo Senador investigado ao colaborador, dando conta de 
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que o valor solicitado seria para o pagamento do advogado ALBERTO 

ZACHARIAS TORON, mostrou-se inverossimil, haja vista que os recursos foram 

transportados para Belo Horizonte e aquele possui escritório sediado na cidade 

de São Paulo. Por outro lado, sinalizou-se a possibilidade de que valores da JBS 

recebidos pelos investigados FREDERICO e MENDHERSON tenham ido parar 

na conta da empresa TAPERA PARTICIPAÇÕES, cujo sócio majoritário é o filho 

do Senador ZEZÉ PERRELA, GUSTAVO HENRIQUE PERRELA AMARAL 

COSTA. 

Neste sentido, apontam os analistas do caso que os ID's 3469924, 

3472792, 3473050 e 3475625 (fI. 3) indicam uma sucessão de ações 

relacionadas ao depósito de 130 mil reais em espécie na conta da empresa 

TAPERA, sinalizando-se que podem também ser recursos do evento de entrega 

do dia 12/04/2017. 

No presente período de interceptação não foram realizados eventos de 

entrega de valores. Não obstante, o vazamento para um grande veículo de : 

comunicação dos fatos sob apuração foi sucedido de um suspeito encontro entre, 

os investigados FREDERICO e MENDHERSON no escritório do primeiro. Como 

se observa à fI. 16 do presente Auto Circunstanciado, do encontro com 

FREDERICO, MENDHERSON se dirigiu até a cidade de Nova Lima/MG, onde,. 

no dia seguinte, foi preso no âmbito da ação policial desencadeada naquele dia: 

Por ocasião da deflagração da operação e da prisão de MENDHERSON, 

o APF MORAIS, integrante desta equipe de investigação, testemunhou o 

momento em que MENDHERSON declarou informalmente que havia levado , 
parte do dinheiro recebido da última entrega da JBS, ocorrida aos 03/05/2017, 

para a casa da sua sogra, AZELlNA ROSA RIBEIRO, RG MG 4.565.739-

SSP/MG, localizado na Rua Paraná, 26, Bairro Cristais, em Nova Lima/MG,. o 

que coincide com os registros de ERB's do seu telefone, conforme 

circunstanciado (fI. 15/16). 
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Da mesma forma, policiais integrantes desta equipe de investigação 

fizeram ainda o seguinte registro no Auto Circunstanciado (fls. 18): 

"Observando-se as etiquetas que serviram para 

acondicionamentos dos maços das cédulas apreendidas 

na residência da sogra de MENDHERSON, verifica-se o 

nome de VALSIRIA MARIA BEZERRA SOUZA, a qual, por 

meio das pesquisas em bancos de dados, constata-se que 

é tesoureira da empresa BLUE ANGELS SEGURANÇA 

PRIVADA E TRANSPORTE DE VALORES, cuja a matriz 

está localizada em São Paulo, o que, pelo menos em tese, 

indica que os maços das referidas cédulas foram 

preparados na capital paulista e repassados, via instituição 

bancária, para a empresa JBS, para em seguida, chegar as 

mãos de FREDERICO." 

Com efeito, consoante oficio da JBS, a empresa BLUE ANGELS , 

SEGURANÇA PRIVADA E TRANSPORTE DE VALORES presta serviço de' 

transporte de valores para o referido grupo. 

Com relação ao investigado AÉCIO NEVES DA CUNHA, os áudios de 

Ids 3519078, 3519173, 3519232 e 3576084 demonstram sua relação próxima, 

com o outro investigado FREDERICO PACHECO. Desta feita, vê-se que AÉCIO 

NEVES atua junto ao BRADESCO no intuito de discutir a compra de uma 

fazenda de cem hectares pertencente a um outro primo, de nome LUCIANO 

CAMBRAIA. AÉCIO realiza o contato junto ao banco e credencia FREDERICO , 
a dar continuidade com as tratativas, o que sinaliza que o mesmo atuava 

, 

efetivamente em nome e no interesse do Senador em negócios diversos. 

Ainda com relação ao Senador AÉCIO NEVES, registre-se que um dós 

motivos que determinou a instauração do presente inquérito consistiu no seu 
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interesse em interferir na distribuição ou mesmo na condução de inquéritos no 

âmbito da Polícia Federal, consoante decisão que autorizou a presente medida. 

As chamadas de Ids 3414581, 3414804, 3415661, 3416327, 3417108, 

3419561 e 3419844 (fls. 22/25) trazem uma sequência de ligações nas quais o 

Senador AÉCIO NEVES, a pretexto de tratar de assuntos da "previdência", 

solicita uma reunião com o Diretor-Geral da Polícia Federal, LEANDRO 

DAIELLO. 

Ato contínuo à confirmação da reunião, o Senador realiza uma série de 

ligações, descritas no auto, a fim de saber se o inquérito de número 4392 do STF 

jà se encontrava na Polícia Federal e se já havia sido distribuido a alguma 

autoridade policial. Uma destas ligações foi para o seu assessor FLÁVIO JOSÉ ' 

DE ALENCASTRO, conforme reportado (fI. 24), ocasião em que AÉCIO solicita 

a FLÁVIO o nome de um delegado que havia sido indicado a seu chefe de ' 

gabinete e interlocutor nesta chamada. FLÁVIO, então, se compromete a obter • 

tal nome. 

Em razão de o número do telefone de FLÁVIO não ter sido interceptado,; 

não foi possivel verificar quem seria o Delegado de Polícia Federal cujo nome 

AÉCIO queria saber antes da reunião agendada. 

De igual forma, não foi possível confirmar por meio de chamadas 
• I 

posteriores se a intenção de AECIO NEVES era o de indicar algum nome para a 

condução do Inquérito 4392 ou algum outro inquérito que responde na Polici.a 

Federal. ainda que os sinais e circunstâncias sinalizem neste sentido. 

° inquérito em tela, que trata de corrupção envolvendo a construção da 

Cidade Administrativa, chegou ao GINQ/STF/DICORlPF, unidade da PoliCia 

Federal encarregada da instrução dos Inquéritos do STF no âmbito policial, no 

dia 05/05 e foi distribuído a um de seus delegados lotados, sem que tenha 

ocorrido mudança posterior da autoridade responsável. 
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Ainda com relação ao investigado AÉCIO NEVES, cabe realizar a 

seguinte RETIFICAÇÃO em face da informação Policial anexa ao presente 

relatório. 

No período de diligências imediatamente anterior, foi interceptado, no dia 

29/04/2017, ID 3168126, diálogo onde AÉCIO trava a seguinte conversa com o 

interlocutor identificado como "MORENO": 
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10: 3168126 Tipo: Áudio Direção: 

Data: 29/04/2017 Hora: 18:28:19 Duração: 00:02:30 ' 

Alvo: Aécio NevesfRicardo N9 : 61999620045 NO Contato: 0991865555 

Arquivo: 3168126_20170429182819_8105_000230 

IntcrlocutorcsAécio Neves x Moreno 

Dcgravac;iio: 
MORENO: Alô? 
AEClO NEVES: Fala. Moreno. 
MORENO: Tudo bem? 
AEClO NEVES: Tudo e você? 
MORENO: Tudo e aí? 
AECIO NEVES: Caminhando ... você está onde? 
MORENO; lõ em 8H. 
( ... ) 
100:00:45) 
AéCIo NEVES: Deixa eu te falar .cara. Não sei se vai ser simples n&o ... mas cu precisava que 
você tentasse dar uma procurada là na ... naquele negócio do passeio da moto. ｳ｡｢･ｾ＠
MORENO: Unh um. . 
AÉCIO NEVES: Naquela organização que a gente ia razer em julho. 
MORENO: Unhum. 
AECIO NEVES: Eééé ... porque ... você viu os jornais hoje? 
MORENO: Mais ou menos. Uma parte sim. outras ... algumas outras coisas aLo 
AEClO NEVES: Ê não ... é não ... tem uns negócios listados que o cara Que ia ser o guia. 
sabe? ... lincompreensrvel} ... 
MORENO: Unhum ... sei. 
AEClO NEVES: Procurou pra ... pra fazer o roteiro. entendeu? Ainda ... 
MORENO: lã. 
AEClO NEVES: E eu tô sem nenhuma ... sabe ... ｩｮｦｯｲｭ｡ｾ￣ｯ＠ que ... que ... por conta da;Quela ... 
daquelas coisas ... daQueles malucos lá. sabe? 
MORENO: Unhum. 
AECIO NEVES: Aqueles motoqueiros malucos que falaram qualquer coisa. Em vez de chamar. 
eles resolveram se antecipar. sabe? , 
MORENO: Eu falo com cle ... ele está por aqui. Eu falei com ele ontem... . 
AÊCtO NEVES: Lê o Estadão ... lê o Estadão ... le o Estadão ... e ai porque tá. .. né ... a ycrdade 
mesmo, sempre, tudo ... s6 pra você! ver se consegue ter um notícia em Que 
MORENO: tá bom. 
AÊClO NEVES: ... termos que vai ser a viagem ... se vai ser mais longa. se cle ... se é aquele 
trajeto que a gente tinha já combinado. entendeu? 
MORENO: Vai manter aquele mesmo né? 
AÊelO NEVES: É ... ou se teve alguma ... alguma coisa nova. Tenta ver se você dá um colada 
nele pessoalmente nele até segunda .. . 
MORENO: lã bom. til joia. 
AfCtO NEVES: Vai pessoalmente. 
MORENO: Ok. tá ótimo. 
AECIO NEVES: Você entendeu nó? 
MORENO: tá tudo bem aí. né? 
AEClO NEVES: Um abrcu;:ão. tudo caminhando ... tudo bem. Aí também? As meninas estão 
bem? . 
MORENO; Tao ótimas, cara. Tudo ótimo 
AfClO NEVES: lá um beijão em todas as três. Tchau. tchau. 
MORENO: Obrigado amigo. Pra você também. Tchau, tchau. 
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As análises aportadas no diálogo citado e lançadas no AC nO 02 

permanecem inalterados. Não obstante, a reanálise do conteúdo transcrito 

sinaliza que o interlocutor identificado como "MORENO", não se refere à mesma 

pessoa também denominada "MORENO" em outros diálogos. 

Assim, e com base na informação complementar em anexo, não se pode 

afirmar que o interlocutor da conversa em tela seja ALEXANDRE ACCIOL Y, tal 

como, indicado no AC nO 02. Ao que parece, a denominação "MORENO" parece 

ser utilizada indistintamente entre algumas três pessoas, ao menos, do núcleo 

de pessoas próximas a AÉCIO NEVES. 

NÚCLEO 2 

No que tange a este núcleo de eventos, não houve diálogo de relevância 

criminal reportado neste período de interceptações. 

NÚCLEO 3 

Destaca-se do Auto Circunstanciado referente a este núcleo de eventos 

que RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES, que ocupava o cargo de 

Assessor Especial da Presidência da República, ainda exerce interlocução sobre 

assuntos do Palácio do Planalto. (lOs nO 3419414 - fI. 38). 

Além disto, e tal como captado no AC nO 02, foram registrados diálogos 

interceptados nos quais RODRIGO LOURES realiza tratativas acerca do Decreto , 

de regulamentação dos portos. Neste sentido, o investigado teve diálogos com· 

o Senador WELLlNGTON FAGUNDES (10 nO 3461050), e com RICARDO' 

CONRADO MESQUITA, membro do Conselho Deliberativo da ABPT -' 

Associação Brasileira dos Terminais Portuários e Diretor da empresa. 

RODRIMAR (lOs nO 34663895), fls. 41142. 
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CONCLUSÃO 

Com estas informações e diante da execução das medidas judiciais 

realizadas em 18/05/2017, e da posterior Decisão Judicial de encerramento dos 

trabalhos de interceptação, em 22/05/2017, comunicamos que foram remetidas 

às Operadoras a respectiva ordem de cancelamento do sigilo das comunicações 

telefônicas que transitavam nos seguintes terminais, bem como nas contas de 

e-mail: 

telefone/e-mail OPERADO ALVO AÇAO 
RA 

41999722644 VIVO RODRIGO LOURES Encerra 
r 

11999084611 VIVO RICARDO SAUDI Encerra 
r 

31999560211 VIVO ANDREA NEVES DA CUNHA Encerra 
r 

31996821568 VIVO FREDERICO PACHECO Encerra 
r 

31999942162 VIVO FREDERICO PACHECO Encerra 
r 

61999587303 VIVO AECIO NEVES DA CUNHA Encerra 
r 

61999620045 VIVO AECIO NEVES/RICARDO Encerra 
CYPRIANO r 

61981153222 VIVO RICARDO CYPRIANO/CARLENE Encerra 
r 

31992056711 VIVO MENDHERSON SOUSA LIMA Encerra. 
r 

61992769346 CLARO RODRIGO LOURES Encerra, 
r 
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11992485169 

11991873044 

11991378750 

11982199447 

61992197771 

aecioncnc@ 

gmail.com 

ancancmg2016 
@ 

gmail.com 

CLARO RICARDO SAUDI 

CLARO DANTE FUNARO 

CLARO JOESLEY BATISTA 

TIM JOESLEY BATISTA 

TIM ANDREA NEVES/TATIANE 

GOOGLE AECIO NEVES DA CUNHA 

GOOGLE ANDREA NEVES DA CUNHA 

Brasília, 26 de aio e 2017. 

10 

o de Sousa 
lícia Federal 

fDICOR 

Encerra 
r 

Encerra 
r 

Encerra 
r 

Encerra 
r 

Encerra 
r 

Encerra 
r 

Encerra 
r 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
04

.1
82

.9
51

-4
0 

AC
 4

31
6

Em
: 3

1/
05

/2
01

7 
- 1

0:
30

:2
1



SERViÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJ-DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
GINQ/STFIDICOR-GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF 

OPERAÇÃO PATMOS 

AUTO CIRCUNSTANCIADO 
N° 03/2017 
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ｾｕｔｏ＠ CIRCUNSTANCIADO nO. 03/2017 - pág.1 de 47 '\ 

Senhor Delegado, 

Em cumprimento aos Mandados de Interceptação Telefônica - nO 1/3, 

2/3, 3/3 do Supremo Tribunal Federal, datados de 09 de maio de 2017 , aos 

Mandados de Interceptação Telefônica - nO 1/3, 2/3, 3/3, do Supremo Tribunal 

Federal, datados de 24 de abril de 2017, e ao Mandado de Interceptação e 

Monitoramento Telemático de 24 de Abril de 2017, todos da lavra do 

Excelentíssimo Ministro do STF EDSON FACHIN, que autorizaram o 

afastamento do sigilo das comunicações dos terminais telefônicos móveis de 

n.os.: 61992769346; 11992485169; 11991873044; 11991378750; 61992197771; 

11982199447; 11999084611; 61999587303; 41999722644; 31992056711; 

31999560211;31996821568;31999942162,61999620045,61981153222 edas 

contas de e-mail: ancancmg2016@gmail.com e aecioncnc@gmail.com pelo 

prazo de quinze (15) dias fixado em lei, apresentamos o resultado dos trabalhos 

levados a efeito até o presente momento por este Núcleo de Análise. 

1. PRAZO 

o presente Auto Circunstanciado contempla transcrições telefônicas e 

análises do período de 06 de maio de 2017 a 22 de maio de 2017. 

2. CONSIDERAÇÕES 

Foram transcritos e anexados ao presente Auto Circunstanciado os 

trechos relevantes. Para a identificação das conversas é utilizado o número 10. 

A indicação no formato [00:00:00) sinaliza que o áudio foi transcrito a partir do 

referido instante da conversa. 

Os áudios encontram-se no formato .Ibc e são compatíveis com a 

aplicação SMplayer que acompanha a mídia. Sendo, portanto, necessário a 

instalação do referido software. No cabeçalho dos trechos transcritos encontra-

se uma referência "Arquivo" que é exatamente o nome do arquivo de áudio 

vinculado à transcrição. Anexo ao relatório seguem também todos os áudios 

relativos ao período considerado. 
ｾ＠ .. 1 
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3. ANÁLISE 

Em relação as linhas de números (31) 99994-2162 (VIVO), utilizada por 

FREDERICO PACHECO DE MEDEIROS, CPF: 666.838.586-91, e (31) 99205-

6711 (VIVO), utilizada por MENDHERSON SOUZA LIMA, CPF 054.928.666-72, 

os áudios captados no período de monitoramento considerado reforçam ainda 

mais às suspeitas já levantadas no Auto precedente, de que parte dos valores 

em espécie obtidos junto a empresa JBS e operacionalizadas pelos 

investigados, foram parar na conta da empresa TAPERA PARTICIPAÇOES, cujo 

sócio majoritário é o filho do Senador ZEZÉ PERRELA, GUSTAVO HENRIQUE 

PERRELA AMARAL COSTA. 

Observou-se também, embora finalizados os eventos programados em 

São Paulo, que continuaram os contatos suspeitos entre os alvos e o contador 

EULER NOGUEIRA MENDES, responsável pela empresa ENM AUDITORIA, a 

qual, conforme relatório anterior, aparece envolta numa transferência de 500 mil 

reais para a empresa TAPERA. 

Destacou-se ainda, vários áudios em que MENDHERSON aparece 

conversando com um novo empregado do Banco Bradesco. Novamente 

observa-se que o objetivo de tais contatos está relacionado ao controle das 

contas bancárias de duas empresas ligadas ao Senador ZÉZE PERRELA, quais 

sejam, a TAPERA e LIMEIRA. 

A propósito, chama a atenção em especial, o áudio em que 

MENDHERSON, utilizando-se do empregado do Escritório Parlamentar de ' 

alcunha TOSTÃO, na verdade RENATO ABREU DE ARAÚJO, gerencia um novo, 

depósito suspeito na conta da empresa TAPERA. Dessa vez, em espécie e em 

circunstâncias com indicativos de que possa se correlacionar com os valores 

obtidos junto à empresa JBS na data de 12/04/2017, conforme adiante melhor 

explicitado. 

Por fim, considerando-se a divulgação antecipada de fatos envolvendo a ' 

presente investigação, ocorridos na tarde e início da noite do dia 17/05/2017, ｾｪ＠

portanto, às vésperas da deflagração da operação policial que culminou na "--fi 
ｾ＠ 2' 
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prisão dos investigados, observou-se, de forma incomum e bastante suspeita, 

principalmente em razão do horário, pois já se passavam das 20 horas, um novo 

encontro dos alvos no escritório de FREDERICO. 

Em momento subsequente ao referido encontro, através dos registros de 

ERB's, observou-se que MENDHERSON dirigiu-se até sua residência para logo 

em seguida se deslocar até a cidade de Nova LimalMG, onde, ao que tudo 

indica, teria desligado o seu aparelho de telefone. 

Na correlação desses fatos com os resultados obtidos na deflagração da 

Operação PATMOS, ocorrida na manhã do dia 18/05/2017, na qual se 

apreendeu um total de 480 mil reais em espécie guardados em sacolas na casa 

da sogra de MENDHERSON, localizada justamente na cidade de Nova Lima, I 

desponta-se com forte suspeita que o encontro entre os alvos, ocorrido na noite 

anterior no escritório de FREDERICO, ante à aparente preocupação de ambos 

com as notícias divulgadas pela imprensa, ao que tudo indica, teve como 

propósito deliberar acerca dos valores em espécie que ainda estavam na posse 

dos investigados. 

Por fim, a novos contatos telefônicos entre FREDERICO e o Senador 

AÉCIO NEVES, os quais, conforme já apontado no Auto precedente, evidenciam 

ainda mais a proximidade entre ambos, denotando-se, inclusive, como já 

alinhavado, que FREDERICO trabalha informalmente para o referido Senador 

da República. 

Passa-se, portanto, em pormenores, a especificar as transcrições e 

registros de ERB'S considerados relevantes no período. As transcrições 

adiantes, ID's 3469924,3472792,3473050 e 3475625, indicam, em sequência, 

as ações prévias e concomitantes de MENDHERSON, envoltas num depósito' 

em espécie, no valor de 130 mil reais, na conta da empresa TAPERA, sobre o 

qual recaem fortes suspeitas de que correspondam a parte dos valores em 

espécie entregues para FREDERICO na sede da JBS, em 12/04/2017. 

Primeiramente, no primeiro áudio especificado, correspondente às 10' 

horas e 02 minutos do dia 10/05/2017, MENDHERSON fala com o contador 

EULER NOGUEIRA MENDES. A conversa em pauta gira basicamente em torno 

de valores e pagamentos, demonstrando-se no seu bojo a existência de relação 
ｾ＠
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negociai entre o Escritório Parlamentar do Senador ZEZÉ PERRELA, o qual 

MENDHERSON representa na fala, e o contador EULER. Verifica-se também 

que MENDHERSON fala em "precisar de mais um tiquinho", ao argumento de 

que teria que pagar 37 (trinta e sete) mil em boletos do escritório. 

3469924 T1po: Direção: 

10/05/2017 Hora: 

ÁudiO 

10:02:02 

31992056711 

Duração: 

Mendherson Souza N!!.: 

3469924_20170510100202_4366_o00214 

Interlocutores: MENDHERSON J( EULER 

Degravação: ( ... ) 
(00:00:31) 
EUlER: Alô! 
MENDHERSON: Fala Doutor! 
EUlfR:Bão'? 
MENDHERSON: Rio! 
EULER: Eu nêlo entendi essa mensagem ｓｕｾＮ＠
MENDHERSON: cento r oitenta ... 
EULER: Você não illl!llTtUl'\M? 

MENOHERSON: la .. .mIlS •.. mas o meu não sal agora não sã. 
EULER: Os 230 seu não sai nio'? 
MENDHERSON: NãoLde uma vez nao .. ｾ＠ te faleiontem ... você nio lembra? 

EULfR: Ah .•• então eu vou inteirar...Intelrar os meus 500 então. 

N!! Contato: 

00:02:14 

MENOHERSON: Nlio •.. rmlsdelxa eu te falar...capaz de precisar de mais um tiquinho •• .a ÂNGELA me mandou 
agora ... tem 37 mil de boleto pra pagar 
EULER: De quem? 
MENDHERSON: Lã do escritóriO. 

EULfR: Do seu cunhado? 

MENOHERSON: L.é o segulnte_.esse ai... 

EULER:: NioL.sõ hlllzI 230. 

MENOHERSON: NZio! ..• etJ seLmllseu vou ver se eu ... eu vou ai e converso com você 

EULER: Tê bom! 
MENOHERSON:Tõ só I!5Penlndo WiLSINHO ｣ｨｾｲ＠ ilqui. 

EULER: Tê bom! 
MENOHERSON: Entendeu?_.agolCl o outro val ｳ｡ｾ＠ ... mas só que. .. eu te expliCO. 
EUlER: Tá boml 

tNe ... ai be:lezcLmas ai ele marCOU? .. nãoL.ele filk>u que wite lipL.ltl ele chegou ontem dez hores da noite e 

falou assim .. .será que eu ligo pn ele? .. não milnda LlIJIa mensagem pra ete ... pode falar com ele que eu te falei que 
ele ia te ligar 

EULER: beleza! 
MENOHERSON: d&qui a flOUCO eu passo ai entiío._tô só esperando o WltslNHO chegar aquI. 

[OESPfOEM-SE]. 

Na segunda dessas transcrições, ID 3472792, com áudio captado às 11 

horas e 35 minutos, MENDHERSON liga para o seu local de trabalho (Escritório 

Parlamentar do Senador ZEZÉ PERRELA em BH) e conversa com a secretária· 

do Gabinete, que se identifica como ÂNGELA (Possivelmente ANGELA MARIA 

FERREIRA - Auxiliar Parlamentar Júnior). 

Observa-se que MENDHERSON fala em encontro reservado na sala de 

ROGÉRIO (possivelmente ROGÉRIO NUNES DE OLIVEIRA - Motorista), 
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aduzindo em seguida que irá despachar TOSTAo para uma "coisa rápida" e, em 

seguida, questionando sua interlocutora acerca de pagamentos do escritório. 

Infere-se, por ocasião do referido áudio, que MENDHERSON já tinha em 

mente a realização de depósito na conta da empresa TAPERA, sendo possfvel 

presumir, nesse sentido, inclusive, que os valores correspondentes ao depósito 

a ser realizado, no valor de 130 mil reais em espécie, já estivessem no escritório 

ou que tenha sido providenciando junto ao contador EULER, conforme áudio 

anterior. 

ID: 3472792 TIpo: 

Data: 10j05/2017 Hora: 

A""" Mendherson Souza N!:: 

""""'"" S472792_20170510113512_4366_000105 

Áudio 

11:35:12 

31992056711 

Direção: 

Duração: 00:01;05 

NI! Contato: 

tntedocutores: MENOHERSON X ANGElA 

Degravaç8o: ÂNGELA: ｇ｡｢ｬｮ･ｴｾＱ＠ Ângela I 
MENOHERSON: Só escuta! ... você está sozinha? 
ÂNGELA: agora estou. 
MENDHERSON: O ROGERINHO lá ai? 
ÂNGELA: Não._o ROGÊRIO foi para Brasllia 

MENDHERSON: Então tá ... eu VO\J •• .a hora que eu Chegar C1i. •. eu vou dimo pra S31i!1 dele ... e você vai pra lá 
comigo .. .só nos; dois .. .lI[ depois que eu despachilf o TOSTÃO ... que é pra uma coisa ráplda ... ai eu vou lá pr1l 
sala ... que nós ternos que fazer pagamentos, não temasr 
ÂNGELA: Temos 

MENOHERSON: Pois ê .... ai a I:ente faz, mas não preocupa não. __ 

ÂNGElA: Comblnlldo! ... tã joia. 
MENOHERSON: Só qu.j! eu tenho que fazer UTM coisa rápidllltBOfa. 

ÂNGELA: sem problemas 
MENOHERSON: O chefe me ligou ontem onze.j! meia da noite. 
ANGELA:Tá bom! .. pode deixar. 

No áudio subsequente, captado somente alguns minutos depois, 

MENDHERSON estabelece contato com o empregado do Banco Bradesco, 

identificado pelo prenome MARLON, nome completo MARLON RODRIGUES 

GONZAGA. O objetivo da ligação é preparar o seu interlocutor para o 

recebimento do depósito em espécie de 130 mil reais, a ser realizado por 

TOSTAO, conforme já mencionado anteriormente. 
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10: 

Data: 

Alvo, -Interlocutores: 

DegnuI'eçiJo: 

3473050 TIPO: 

10/05/2017 Hora: 

Mendherson Souza N1" : 

34730s0_2017USl0114441_4366_000127 

MENDHERSON X MARlON 
MARlON: Oi MENDHERSONI 
MENDHERSON: MARlONI 
MARlON:Oi 

Áudio 

11:44:41 

31992056711 

Direção: 

Durução: 

N!Contato: 

00:01:27 

MENDHERSON: Eu vou ｾ＠ pedir um favor ... o TOSTÃO vai ai fazer um dep6sIto....um ponto ｢ﾷ￪ｳ｟Ｎｾ＠ ｰｯｾ＠ deixllT ai 
tom voei e vir embonL.eu ta cheio de coisas .. _eu com você nio tem_.voc:ê confere .. ..se tivrr tudo hem._tudo 
bem .... se não tiver \IOCio me fala. 
MARlON: QUIIIVlIlor7 
MENDHERSON: 130 

MARlON: dinheiro em •.. eletem que estar aqui pra eu contar .. Que horas Que ele vai VÍr? 

MENOHERSON: Ele vai sair do esaftõtio aqui agora. 
MARLON: Nós vamos sair pra almoçar agora. 
MENOHERSON: Que horas vod chep? 

MARLON: Eu vou chegar uma hora. 

MENDHERSON: Uma hol'1l! 

MARlON: uma hora. 
MENOHERSON: Então tá L.uma hora ele vai ai entJo. 
MARlON: Beleza! 
MENOHERSON:Tá bom? 
MARlON: Eu fico aguardando ･ｾ＠ aqui. 

MENDHERSON: Nós mudamos o esquema aquLque eu prefiro fazer com você. 
MARlON: Então tranquilol 

(DESPEDEM·SE]. 

Por fim, finalizando-se a sequência de áudios correlacionados, observa-

se que MENDHERSON liga para o funcionário TOSTAO, justamente no· 

momento em que este está acompanhando a conferência do dinheiro a ser 

depositado junto ao Banco Bradesco. Chama a atenção a fala de TOSTAo 

quando diz que estão "faltando 7 notas num pacote" e uma noutro, esclarecendo· 

logo em seguida que "num pacote de quinhentos só tinha 93" e "outro pacote de. 

50, tinha 99", aduzindo, por fim, estar "faltando 400 reais". 
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10: 
Dal>: 

Nvo: 
AlquiVO: 
Intel1Qartores: 

Degravação: 

3475625 
10/0512017 

MenC1helson SOUza 

Topo: 
HOra: 
N": 

3475625_20170510130803_4366_000152 

AudIO 
13:08:04 
31992056711 

MENOHERSON X TOSTÃO- FAlTA CÉDUlAS NO DEPÓSITO 
TOSTÃO:OiI 
MENDHERSON: Tudo bem? 
TOSTÃO: Bom!.... o senhor? 
MENDHERSON: Deu ter1D? 

OlreçaD: 
Duração: 00:01:52 
N" Contato: 

TOSTÃO: Tá ... lá passando aqul...1em um paro1e 1aItou sele no1as ...• outro ... um pacote 1aItou 
uma. lá? 
MENDH'ERSON: NãoL.tudo bem ... de quanto? 
TOSTÃO:Não ... um paco1e de quinhentos só tinha 93 ..• outro pacote de 5<LUnha 99 .. .agooa lá 
passando as de 20 
MENOHERSON: Ah tál .. .mas nota de 50? 
TOSTÃO: ê .... aI) todo la _ 400 reais 
MENOHERSON: \fi bom. 
'TOSTÃO: ｐｯｲｾｯＮ＠
MENOHERSON: \fi joia. 
TOSTÃO: tá? . .IaIoo •.. ｾ＠ _ eu bolo pra _ o met1ilo com o serI10r ai. 
MENOH"""dlSON: Oi? 
ｔｏｓｔￃｏｾ＠ coisa eu boto o c:alxa pra ralar com você ai 
MENOHERSON: Não! não! TOSTÃOL.EU só vou te ralar uma _ ... de duas horas ale quatro o 
meu telefone vai estar desIgaIIO ... então não precisa de passar mensagens pra mim .• .não precisa 
me ligar 
TOSTÃO: O senhor lá onde? 

MENOHERSON: eu vou fá numa reunião 
TOSTÃO: O senhor lá onde agooJ? 
MENDHERSON: Eu tõ indo_. 
TOSTÃO: Não vai me esperar não? 
MENDHER5ON: Não! ... uaILtá tudo prm1n lá com você. 
TOSTÃO:Menlãotá. 
MENDHERSON: deixei tudo ... 1udo pronmho 
TOSTÃO: Entao lá bom! 
MENDHERSON: É porque se não eu atraso. 
TOSTÃO: 1;; bom. 
MENDHERSON: Alguma coisa pra eu fazer pia você ai? 
TOSTÃO: Do jeito que bater aqui, bateu, né? 
MENDHERSON: Élool! só manda pra mim a 1010 do depóslto ... não precisa nem de me ligilr ... só 
Isso .... ". duas horas amas quatro ni!o predsa me ligar nem mandar _ nem nada .... u 
não vou atender ... 1á bom? 
TOSTÃO: enlãola ... enlào po< enqu;on\O ti "'_o 400 reais;!qul. 
MENDHERSON:TáL.tudo bem ... 1sso porque veiO mutlo, tá? 
TOSTÃO: Enlão ta bom! 
OESP""dJEM-SE. 

Ao se analisar a explicação de TOSTÃO, embora considerando-se que o 

depósito por ele realizado foi de apenas 130 mil reais em espécie, atenta-se para 

uma eventual possibilidade de relação entre o valor individual e modo dé 

acondicionamento das cédulas depositados com aquelas buscadas por 

FREDERICO e MENDHERSON na sede da JBS em São Paulo, na data de 

12/04/2017, conforme fotografia que se reproduz a seguir: 
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Mala correspondente a 

entrega ocorrida em 

12/04/2017 

Maços com 500 

ｾ｟Ｇｉ＠ Cédulas de R$ 50;00 

Maços menores 

com 100 cédulas 

de RS 50.00 

OBSERVAÇÃO 
Na análise da fala de TOSTÃO, 

ele diz que Ittem um pacote", faltou 
7 cédulas de R$ 50,00 num possível 
maço de 500 cédulas e também em 
um pacote faltou uma cédula de R$ 
50,00, totalizando-se assim, o valor 
de R$ 400,00. Portanto, evidencia-se 
ｲｯｾｾｾｯ＠ rom a fuma • 
acondicionamento das cédulas 
entregues para FREDERICO na data 
de 12/04/2017. 

No áudio seguinte, ID 3497584, de 11/05/2017, após ser comunicado por 

MICHELlNE acerca da contemplação em dois consórcios, MENDHERSON, com 

receio de deixar o dinheiro na sua conta pessoal ou em outra qualquer, pede a' 

mesma que faça a transferência dos referidos valores para a conta da empresa' 

TAPERA, evidenciando-se, desse modo, o uso indevido da referida conta' 

bancária para fins alheios ao objeto social da referida pessoa jurídica. 
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tD: 3497584 l1po: Áudio Dirrçio: 

Data: 11/05/2017 Hora: 11:15:41 Duraçiio: 00:04:25 

Alvo: Mendherson Souza N!:!': 31992056711 N!! Contato: 

ｾｾ＠ 3497584_20170511111541_4366_000425 

Interlocutores: MENDHERSON X MICHEUNE 

DeR:ravação: 

1--------------------·---------------------1 
MENOHERSON: Alô! 

MtcHEUNE: MENDHERSONI 

MENDHERSON: Ol.só um minutinho MICHELlNEI 
MICHEUNE: Me lip aqui depois 
MENDHERSON: Oi 
MICHEUNE: MENDHERSONL.você quer me ｲｾ｡ｲ＠ daqui a pouco? 

MENDHERSON: N:!io pode hlla, .. .só uma pesSOa me perguntou um negócio aqui. 
MICHEUNE: Ah tudo bem? 
MENDHERSON: Tudo beml e você? 

MICHElINE:Joia ... você tá em bh? 

MENDHERSON: Tô 
MICHElINE: Vou te dar uma noticia boa ... tá caindo hoje setenta e nove mil trezentos e vinte e trêsdoseu 
consôn:io. 
MENOHERSON: Dos dois? 
MICHEUNE: Dos dois ..• quare-ntil e quatro mil de um ｾ＠ trinta pouco do outro. 
MENOHERSON: Eu vou te pedir um favor ... transfere isso pra conta da TAPERA pra mim ..• você pode confior 

MICHEUNE ... eu só t6 indo no ｭｾｬｴＺｯ＠ agora meio dia ... e eu vou ai e aS5ino_.ls5o não pode ficar na conta ... porque 
tl!m ｬＡｉｱｵｾｉ･＠ ... você ｳ｡ｾ＠ o que tê te hlll!Indo ... 
MICHEUNE: Mas níio caLele cal na parte da blrde. né?! 
MENDHERSON: Ah tá! 
MICHEUNE: EJe nãoCilli hoje i t;arm. .. _ete não tá na conta. ainda "Bo 

MENDHERSON: Ah! Então ti ... eu vou ai 
MICHEUNE: Você assina ... passa aqui...yocê assina comigo .• jli deixl! assiruldo pnl gente transferir 
MENOHERSON: já deixo assinado ai com você. 

MICHEUNE: Combinado. 

MENOHERSON: Tá? .. eu passo aL..eu vou no méãKD agora melo dia. 

MICHEUNE: Tá ..• posso deixar uns consórcios pra você assinar pra mlm? •• pra gente fazer nl!iI1APERA_.dolS mil 
mensats 
MENOHERSON: NãoL.espera ai...deix8 eu fazer ... espera só um mlnutlnho ... ô MICHElINE...eu vou fazer. __ eu 
prometi que vou fazer ..• rnas deixa etJ acabi!lf de acertar eS5a .. .indusive voce retebeu o 50 ai, não recebeu? 
MICHEUNE: Recebi 

MENOHERSON: Pois é .... eu quero acertar essa coisa toda primeiro. 
MICHElINE: Não!...vocêvai fechar esse ｴｾｭ＠ comigo. 
MENOHERSON: Eu tã te prometendo que eu vou fazer! 
MICHEUNE: Posso contar prll esse: mês? 
MENDHERSON: Pode. 
[000021>61 
( .. oI 

Nos áudios subsequentes, ID's 3502050, 3517724 e 3593341, os contatos 

de MENDHERSON com MARLON RODRIGUES GONGAGA, empregado dó 

Banco Bradesco e colega de MICHELlNE, estão relacionados a pedido dI? 

transferência de valores entre as contas das empresas LIMEIRA e TAPERA, 

ambas vinculadas ao Senador ZEZÉ PERRELA. 
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!SEGREDO DE JUSTiÇA! 

AUTO CIRCUNSTANCIADO nO. 03/2017 - pág. 10 de 47 

10: 
Oala: 

Alvo: 
AnpJivO: 
IntertocufDres: 
Degrnvaçllo: 

3502050 TIpO: AudiO 
1 Ul5l1017 Hora: 13:52:25 

Men1lheIson SOuza N": 31992056711 

3502050_20170511135225_4366_000125 

MENOHERSON X MARLON - NEGóciO SUSPEITO 
MARLON: Alôl 
MENDHERSON: Meu amIgO! 

MARLON:OII 
MENDHERSON: Você 1iI no banco? 
MARLON: TÕ ... tô aqui na agência aqUi. 
MENDHERSON: Quebra uma""""" ai pro mm. 
MARLON:OI 
MENDHERSON: Eu VOU suIllr pro COf1"""'" com a MICHEUNE. 
MARLON: hUml Hum' 

Dtreçoo: 
Dumçoo: 00:01:.25 
N" corrta1o: 

MENDHERSON: Se ""'" puder!ater o ""lJÓdO e levar lá em cima"", mim ... quo eu prefiro que 
sair dai. entendeU? 
MARLON: Lá em CIma não pode to enIrIlgar ma;' nIIo. 
MENDHERSON: Ah ... nIIo pode niIo? 
MARLON: Por """"" do .. . 
MENDHERSON: Então .... ""'" ｾ＠ ... _ """ ai pro rnIm...eu SÓ""""" ai do _ .. .pode? 
MARlON: PocIe ... é por """"" do C!JÍUDIO .. .o ClAUDIO é meio sIsIemáüco 
MENDflERSON: Nãol ... tucIo beml .. ,não preowpa nIIoLdo lado ai podeL __ ai que eu 
""'"""'"' com _ 
MARLON:PocIesm. 
MENDHERSOH: Aí dJegando aLeu te mamo 
MARLON: Beleza 
MENOHERSON: Aí ""'" já 1eva .. .sO pro eu assirJaJ 
MARLON: TáLé no da TAPERA, :né? 
MENOHERSON: É! 
MARLON:5O? 
MENDHERSON: Eu só '"'" .... pro _ um <IOamenlo lã com a MICHEUNE. 
MARLON: É 50. né? 
MENOHERSON: É. 
MARLON: Beleza en1ão! 
DESPEDEM-SE. 

No áudio seguinte, MENOHERSON conversa mais uma vez com 

MARLON, funcionário do Banco Bradesco. Ele fala da transferência de crédito 

da conta da LIMEIRA para a conta da TAPERA. 
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!SEGREDO DE JUSTIÇA! 

AUTO CIRCUNSTANCIADO nO. 03/2017-

ID: 

Data: 

Alw, 

951TI24 
12/05/'1.017 

Mendherson Souza 

TIPO: 

Hora: 
ｎｾＺ＠

ａｳｱｾＺ＠ 3517724_20170512103220_4366_000255 

InterioaJtores: MENDHERSON x MARLON 

OegravaçÕo: ( ... ) 

100:01:331 

pág. 11 de 47 

ÁudiO 

10:32:21 

31992056111 

Direção: 

Du:raçSo: 

N2 tontato: 

00:02:55 

MENOHERSON: Deixa eu 'te falar .. .só pra você faler um hNor pnI ｭｩｭＮ｟ＮｾＮ｟｣ｨ･ｧｯｵ＠ um crédito na conta da 
UMEIRA ..•• 
MARlON:oi. 
MENDHERSON: Chegou um crédtto n8 conta da lIMEIAA. .. e eu já assinei um documento ai pra transferir pra conta 
da TAPERA 
MARlON: Há, h8 

MENOHERSON: Ai você só faz um n,vor pra mim 
MARLON: Já transferi 
MENOHERSON: lá transferiu? 

MARlON: Já: trimsferi. 

MENDHERSON: Então pronto ••. era só que.eu ia falar com a MICHElINE...transferlu tudo, né? 
MARLON: transferi tudoL.ela me passou cedo i!lqui ... eu já fiz. a tnmsferêncla 
MENDHERSON:Ah! .•. então tlLzerou li com? 

MARLON: Deixa eu ver aquL.porQue o recibo que ela me deu aqui foi de sete nove, trezentos evinle e três e 
setenta nove._deixa eu ｾｲ＠ o siIIldo aqui ••• perai que eu vou puxar o saldo aqui pra te faJar ... fk:ou um saldo de 
trezentos e Oito reais. 

MENOHERSON: AhL-então t.i. .. ê o que tinha. 

(OESPEDEM-5E1. 

No próximo áudio, o telefone de MENDHERSON é usado pelo funcionário, 

de alcunha "tostão", o qual, em contato com o funcionário do Banco Bradesco, 

pergunta-lhe se este pode enviar um extrato da conta da empresa TAPERA. 

10, 

O.t,,, 

"""" """""'" fnterlocutores: 

Degravação: 

3593341 Tipo: 

17/05/2017 Hora: 

MendhCl"Son Souza N:!: 

3593341_20170517115804_4366_000056 

TOSTÃO X MARLON 

MARLON: Alôl 
TOSTÃO: Oi MARLON! 
MARLON: Ô TOSTÃO!...belez.a1 

TOSTÃO: Eu. ｧｾＵ＠ iII DcusLe você meu jovem? 
MARLON: Tranqullo. 

Áudio 

ＱＱＺｓＸｾＵ＠

31992056711 

OirePo: 

Duração: 

N!! Contato: 

TOSTÃO: O MENDHERSQN lá perguntando só pode merecer um gl1l11de ",ver seu 
MARLON: Digal 

TOSTÃO: St! YOCê podia tirar uma foto do extrato e mandar no whilluap dele. 
MARLON: Da TAPERA? 

00:00:56 

TOSTÃO: ÉL.da TAPERA. . .indusM! com o de hofe._com a data de hOje ... operação de hoJe .•. e o saldo .• .finilllztnho. 
MARLON: Eu mando hoje ai .•. eu mando ai. 
TOSTÃO: Falou líder? 
MARlON: Beleza! 
TOSTÃO: .Ah depois eu passo ai pra tomar um café com vc. 

(DESPEDEM-SEj. 
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!SEGREDO DE JUSTiÇA! 

AUTO CIRCUNSTANCIADO nO. 03/2017- pág. 12 de 47 

Nos áudios que seguem transcritos, ID's 3469477,3474110,3574375, 

3575381 e 3576131, observa-se os vínculos dos investigados com o contador 

EULER NOGUEIRA MENDES, inclusive atentando-se para o áudio de ID 

3474110, no qual se verifica que o assunto em discussão diz respeito com as 

datas de pagamentos de juros. 

ID: TIpo, 

Data: 10j05/2017 Hora: 

Alvo, Mendherson Souza N2 : 

"""""'" 3469477_20170510094830_4366_000224 

Áud;, 

09:48:30 

31992056711 

Direção: 

DUTBçio: 

.r- Contato: 

00:02:24 

Intedoa:rtores: FREDERICO x MENDHERSON 
Oegraveç8o: No presente áudio, MENOHERSON conversa com FREDERICO. que lhe pergunta sobre EUleR. justificando que 

preciSa hllarcom ele. vtde trechos<lue Interessam: 
( ... ) 

[OO<lO,'9J 
FREDERICO: Deixa eu ｾｦ｡ｬ｡ｲ｟＠ .. você teve o Ｑｉｬｭｾｯ＠ com EULER, ClIra? 

MENDHERSON: Ttve o almoço não!..eu tive com ele ontem_.mas não foi o almoço. 
FREDERICO: ｾ･＠ chllnce __ vocêflllou que eu t6 predsando falar com o GU 
MENDHERSON: Ele falou comigo que ia te ligaLfelou de5$e jeito comigo. 
FREDERICO: lá bom! .•. eu vou esperar. 

[OO<1054J 
( ... ) 
[00:01:30) 
FREDERICO: TÔ de:pendendo de falar com "EU LER-caril 
MENOHERSON: Ah tã!...aqui posso te dá uma sugestão? .. dá uma ligadínha pnt ele 

[OO"",'8J 
( ... ) 

3474110 rapo: 

10/05/2017 Hora: 

Mendherson Soou N9: 

3474110_20170510121645_4366_000125 

'ntedocutores: MENOHERSQN X EULER 

DegrllvaçiiD: EULER: Alô! 
MENOHERSQN: Doutor! 
EULER: Senhor! 

ÁudiO 

12:16:45 

31992056711 

ｏｩｲｾＺ＠

OUraçio: 

N2 Contato: 

00:01:25 

MENDHERSON: Só me tira uma dÚ\llda aqui .. Que eu ta fazendo aquele relatól1D •.. o primetro fal dia sete? 
EULER: sete do quatra 

MEHDHERSON: Só um mil\Utinoo ... vai f1carc-ertinho_.sete do quatro .. ti c:erto._em segundo doze do quatro? 
EULER: dezessete. 
MENDHERSON: dezessete •.. pe:raí ... dezes:setedo quatro? 
EULER: 15S0. 

MENOHERSON: 1550? 

EULER: isso 
MENOHERSON: certinho entio .... tã-certo. 

EULER: Então você vai pagaL"voc@vai por como paeo os Juros todo dia doze .. _ 
MENDHERSON: Isso ... nl;o 1550 ai eu já anotei. 

EUlER: O dia sete atrasa cinco dias.. •. e o do dia ､･ｺＮ･ｳｾｴ･＠ ｡ｮｾ､ｰ｡＠

MENDHERSON: Não beleza! .. .i5so ta anotado .•. eu queria só aquelas dabsque 011 gente fatou. 

[DESPEDEM-SE]. 
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!SEGREDO DE JUSTIÇAI 

AUTO CIRCUNSTANCIADO nO. 03/2017- pág.13 de 47 

10: 

DatB: 

Alvo, 

Arquivo, 

Intertocutme$! 

De:ravaç5o: 

10: 

Data, 

Alvo, 

At'QUivo: 

Interlocutores:: 

Degravaçlo: 

SS1Sl81 

16}05/2017 

Frederico Patheco de 

rlpO: 

Hora: 

N!!: 

3515381_20170516113118_9503_000120 

FREDERICO: REUNIÃO COM EULER 

Áudio 

11:31:19 

31999942162 

DIreção: 

Duração: 

N!" Contato: 

00:01:20 

FREDERfCO: Estou com o Doutor EULER aquL.ele me perruntou duma promiSsórla dele •.. mas você me entregou da 

PENTA EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRlOS._quem que é penta? 
(00:00:23( 
( ... ) 

S574975 

16/05/2017 
rlpO: 

Hora: 

Frederico Pacheco de N!!: 

3574375_20170516103800_9503_000105 

FREDERICO: Reunião com EULER e contador 
( ... ) 

(00:00:18J 

Áudio 

10:3S:OO 

31999942162 

Direção: 

Durac!io: 

N!!contato: 

FREDERtcO: Tõ na RAlA lIquL.tenho um.a: reunião com EULER e meu corrmdor aeora as OlUe 

(OO:OO:22J 
( ... ) 

00:01:05 

Nas transcrições seguintes, 10's 3603077 e 3603350, ocorridos na noite 

do dia 17/05/2017, logo após a divulgação pela imprensa de informações 

relativas aos fatos sob investigação, sobressai nítida a preocupação dos alvos. 

10: 

Dato: 

Alvo: 

3603077 

17/05/2017 

Frederico Pacheco de 

rlPD: 

Hora: 

N!!: 

ÁudIo 

20:09:17 

31999942162 

Direção; 

Duração: 

N! Contato: 

00:02:10 

ａｲｾｯＺ＠ 3603077_20170517200916_9503_000210 

Int6fGcutores: fREDERfCO x FERNANDA 

Degravaçio: 
( ... ) 
(OO:OO:49J 
FERNANDA: Que é iss.o fREDERICOL.nio tem problema nSoLo que aconteceu? 
fREDERlCO: Não ... tem .. -puta metdaL.o ･ｬｾ､ｯｲ＠ não andill ... 
FERNANDA: O que? .. o que? 
FRfDERtcO: Eum preso 00 elevador .. .AugustoLNBndal 
FERNANDA: Calma ｆｾ･ｲｩ｣ｯｌＮ｣｡ｬｭ｡ｌｶ｡ｩＡ＠ •••. o que que nouve? 
FREDERtcO: Não ... YDCêvai .••. unHI notícia na Globo ai doAtCIO .•. muito ruim 
FERNANDA:jUl'!l? 

FREDERICO: Eu tô indo encontrar com OIIdvogado aL.não preocuPlI MO ... entlio o seguinte ... o elevador não 
desce ... tll tudo travado aqui 
FERNANDA: calma! 

FREDERICO: Deixa eu te falar _.é ... deixa eu ｾ＠ falar ... amanhã eu pego os meninos e levo na escola pra voc.é ... seu 
compromlsso ... eu quero vê-Ios_.eu quero \/é-Ios .. .pode ficar tranquila que eu pego ... que horas que você quer que 

eu pego? .. tá ... explica pnt eles Que eu tive um probI-ema. .. que &I vou ( ... ) 

(OO:01:44J 
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!SEGREDO DE JUSTiÇA! 

AUTO CIRCUNSTANCIADO nO. 03/2017- pág.14 de 47 

10: 

Data: 

Alvo, 

3603350 

17/O5}2017 

MendhersQn Souza 

Arqu1vo: 36Q3 SSO_20170517201S33_ 4366_000054 

ｉｮｴ･ｲｬｯ｣ｵｴｯｲｾＺ＠ MENDHERSON X HNI 

MENOHERSQN: Eu te ligo ai. 

HNI:Onde vocé tá? 
MENDHERSON: No ｾｲｩｴｲｬｯＬ＠ tá? 
HNI:Tá .•• tem._ 

MENDHERSON: Ah eu sei! 
HNI:viu. 

MENOHERSON: viu. 

Áudio 

20:25:33 

31992056711 

Direçiio: 

Duração: 

NQ Contato: 

00:00:54 

No áudio seguinte, ID 3603004, ocorrido somente alguns minutos antes, 

observa-se uma ligação de FREDERICO para MENDHERSON com o fim de 

combinarem encontro no seu escritório. Local de encontro observado ao longo 

das investigações. 

lO; 

Data: 

Alvo, 

Anodvo' 

3603004 

17/05/2017 
TIpO: 

HonI: 

Frederico Pacheco de N!! : 

3609004_20170517200449_9503_000107 

Áudio 

20:04:50 

31999942162 

Interioootores: FREDERICO X MENOHERSON 

Oegravação: MENOHERSON: Alô! 
FREDERICO:Você tá onde? 
MENOHERSON: Eu tê no BH SHOPPING 
FREDERICO: AquIL .• você não vai jogar tênis hoje não? 

MENDHERSON: Vou._.você quer ir? 
FREDERtCO: Eu tó sentindo ainda colunll ... não sei se vai pra jogar não. 

MENOHERSON: Ah mas vamos encontnlrpra gente ver uai. 
FREDERICO: lá .... eu ainda estou no Escritório ... ｶｯ｣ｾ＠ quer passar aqui? 

MENDHERSQN: pa5S0 

Direção: 

ｏｵｲｾｩｯＺ＠

N!!Contato: 

FREDERICO: Eu tô no posto aqui do lado .. tô subindo pra lá ... YQcê me espera lá.. 
MENDHERSQN: 16 bom. 
'OESPEDEM-SEI. 

00:01:07 
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ISEGREDO DE JUSTIÇA! 

AUTO CIRCUNSTANCIADO nO. 03/2017- pág.15 de 47 

Verificando-se as ERB's de MENDHERSON e FREDERICO em horári o 

posterior, porém próximo ao da referida ligação, observa-se anten as 

coincidentes para o endereço do escritório de FREDERICO, o que faz crível o 

encontro de ambos, conforme coordenadas abaixo: 

ERB FREDERICO 

tHAMADA(ORIGINADA) 

N2 Origem N2 Destino 

31999942162 01531998423029 

ＺｾＵＴＹＡＺＧｬＳＰＵｾＷＶＶＰｻＬｯ＠

Inicio Atendimento Ténnlno 

17/051201720:59:59 17/05/2017 21:00:09 17/0512017 21:01:05 

Célula: 724·23.05931-60852 

Latitude: -19.955378 

Longitude: -43.958661 

Azimute: 340 

Endereço: (724·23-05931-60852) 
AVENIDA RAJA GABAGUA. 2222. Este"1 
30494-170 - BELO HORIZONTE (MG) 
Loto -19.955378 Long_ -43.958661 Azim. 340 

ERB MENDHERSON 

CHAMADA(RECEBIDA) 
NOZ Origem Ne Destino 

31999514231 5531992056711 

3SS3l:w8291?&10 

Inrdo Atencflimem-o Término 

11/05/201720:25:45 17/05/201720:26:07 17/05/2017 20:26:24 
CéAula: 724-23-05931--608$2 

Latitude: -19.955378 

Longftude: -43.958661 

Azimute: 340 

Endereço: (724-23-05931-60852) 
AVENIDA RAJA GABAGUA. 2222. EstoMI 
30494-170,· BELO HORIZONTE (MG) 
Le.t. -19.955378 Long. -43.958661 A;z:irn. 340 

It 
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ISEGREDO DE JUSTIÇAI 

AUTO CIRCUNSTANCIADO nO. 03/2017- pág. 16 de 47 

Acompanhando-se a ERB de MENDHERSON após o indicado 

observa-se que ele vai até a sua residência e dirige-se em seguida par 

encontro, 

a a cidade 

de NOVA LlMAlMG. 

ERB ｒｅｓｉｄｾｎｃｉａ＠ MENDHERSON 

REDIRECIONAMENTO(ORIGINADA) 
N$!! Origém N2 Destino 

31992056711 997466677 

［ＺＮＮＬ［ｮｊｑｱ＿ｾＡＲＦＧＺＱｴＬＱ＠ _. 
Infelo Atendimento Término 

17/05/2017 21:45:19 17/05/2017 21:4 5:19 
Célul", 724-23..05731..-61381 

Urtltude: ·19.939831 

Longitude: .... 3.968278 

Azimute: 3 

Endereço: (724-23-05731-61381) 
RUA PEPERI. 255. NOVA GRANADA 
30431-340 - BELO HORIZONTE (MG) 
Lat. -19.939831long_ -43.9682.78 Azim. 3 

ERB MENDHERSON - NOVA LlMAlMG 

CHAMADA(ORIGINADA) 
NIi! Origem ｎｾ＠ Destino 

31992056711 999509988 

.:ts;,n3mli''1!26./lQ 

'n(do ａｴＢ￪ｮ､ｩｭｾｭｷ＠ Término 

17/05/2017 22:47:40 17/05/201722:47:52 17/05/201722:4 8:17 
Céluhn 724-23-05731-19013 

ｌ｡ｴｴｴｵ､･ｾ＠ -19.998806 

longitude: -43.844889 

Azimute: 255 

Endereço; (724-23-05731-19013) 
RUA RIO PARNAisA. 73, NOSSA SENHORA DE FATIMA 
34000-000 - NOVA UMA (MG) 
llIt. -19.99S806 Long. -43.844889 Azim. 255 
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!SEGREDO DE JUSTiÇA! 

AUTO CIRCUNSTANCIADO nO. 03/2017 - pág. 17 de 47 

Com a deflagração da Operação PATMOS, ocorrida na manhã do dia 

18/05/2017, MENDHERSON foi encontrado e preso em sua residência, 

oportunidade em que declarou informalmente aos policiais presentes e 

testemunhas, que havia levado parte do dinheiro recebido da última entrega da 

JBS, ocorrida aos 03/05/2017, para a casa da sua sogra em Nova Lima/MG, 

situação esta, coincidente com os registros de ERB's do seu telefone, conforme 

anteriormente reproduzidas. 

Na ocasião, equipe de policiais que integravam a busca na residência de . 

MENDHERSON se deslocaram juntamente com ele até o endereço da sua, 

sogra, senhora AZELlNA ROSA RIBEIRO, RG MG 4.565.739-SSP/MG,. 

localizado na Rua Paraná, 26, Bairro Cristais, em Nova Lima/MG, e lá, com o 

consentimento da respectiva moradora, lavrado em termo próprio e na presença . 

de novas testemunhas, lograram o recolhimento de duas sacolas com vários' 

maços de cédulas de 100 reais, os quais, após conferência, totalizaram 480 mil 

reais em espécie. 

As imagens adiante reproduzidas correspondem, sequencialmente, aos' 

valores em espécie entregue pela JBS aos investigados na data de 03/05/2017: 

no total de 500 mil reais, e ao montante apreendido na residência da sogra de 

MENDHERSON aos 18/05/2017, no total de 480 mil reais. 

Valores em espécie entregues 

a FREDERICO na sede da JBS, 

em 03/05/2017 (500 mil reais) 
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!SEGREDO DE JUSTiÇA! 

AUTO CIRCUNSTANCIADO nO. 03/2017 - pág. 18 de 47 

Valores apreendidos na sogra de 
MENDHERSON, em Nova Lima/MG, 
aos 18/05/2017 (Total 480 mil reais) 

Observando-se as etiquetas que serviram para acondicionamentos dos 

maços das cédulas apreendidas na residência da sogra de MENDHERSON, 

verifica-se o nome de VALSIRIA MARIA BEZERRA SOUZA, a qual, por meio 

das pesquisas em bancos de dados, constata-se que é tesoureira da empresa 

BLUE ANGELS SEGURANÇA PRIVADA E TRANSPORTE DE VALORES, cuja 

a matriz está localizada em São Paulo, o que, pelo menos em tese, indica que 

os maços das referidas cédulas foram preparados na capital paulista ê 

repassados, via instituição bancária, para a empresa JBS, para em seguida, 

chegar as mãos de FREDERICO. 

Ｌｾｾｭ［［＠ ｜ＡｉＵｉｉｉｾＡＡｗｬｬｉ［Ｚｗ＠ IlJIUIJ 

ｾｩｩ＠ #1& .-- _ -. f 
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Cédula constante da 
apreensão realizada 
na casa da sogra de 
MENDHER50N. aos 
18/05/2017, e que 

totalizou 480 mil reais. 

Na conversa de ID 3519078, já relacionada ao terminal (61) 99958-7303, 

AÉCIO NEVES em conversa com JOSUÉ PANCINI, executivo do BRADESCO, 

menciona que FREDERICO PACHECO possui uma relação gerencial 

relacionada aos bens do parlamentar, pelo menos o rural. 

10: .... , 
Alvo: 

3519078 

12/05/2017 Hori!: 

N!!: 

Áudio 

11:SD:S4 

61999587S03 

ｄｩｲｾ￪ｯＺ＠

Duração: DO:03:2fl 

N!!:Contato: 

Arquhro: 3519078_20170512113053J651_000320 

rnterloaJtores: Aedo x Neves x Josué Pandnl 

Oecravaçiio: ( ... ) 

[00:00:491 

JOsuÉ PANC1Nl: Senador, eu tê ligando ... ｶｯ｣ｾ＠ fllHlu com o Trabuco sobre uma QUestão de uma área nH1!t lá do 
ｆｾ･ｲｩ｣ｯＮ＠ ne? 
ａｾ｡ｯ＠ NEveS: Isso. 
JOSut PANCINl: Essa ãrea aI. el!! não6t6 con05Co, viu? 
AÉao NEVES: Ah não? 

JOSuÉ PANelNI: Nilo. 

AÉCIO NEVES: N!l.o mais é. Mas eu acho Que ｾ＠ slm ... eu poderia ... rui verdadf! o fredetico e um primo •.. 
JOsuÉ PANCINI: Você quer que eu fale com o Frederico? 
AÉOO NEVES: ｑｾｲｩ｡＠ ... ｾｫＡ＠ queculd8 ､｡ｾ＠ minhas co!saslá ... da minha familia lá na ｦ｡ｺｾ､｡Ｎ＠ Na werdade, é um coisll 
tolio prosaica que eu fiquei encabulado de fali'lr com o Trabuco, mas enfim_o 11 ｾｵ･ｳｴｩｯ＠ é o seguinte, aquela 
fazenda que erll do Tancredo. sabe? NII verdade, hoje ｾ＠ uma coisa muito pequenil porque: foi muito dividida, t,;? f 
tem um vIZInho nosso, que é parente também, tem lil talvez uns cl!m hectafl!!:S, ntio tem mais do que Isso. E uma 
INIrte é um bico dentro da ... exablmentl! da áre:a da minha mãe, um bico qLJe I!ntra quase dentro da casa, sabe? 
lOSUÉ PANClNt Entendi. 
Ata0 NEVES: f ena ;il"e;.!l de cem hectares foi dada em ｾｲ｡ｮｴｦ｡＠ por ｾ＠ outro primo meu que chama Luciano 
eabrahl. 
ｊｏｓｵｾ＠ PANClNI: Unhum, Ludanc? 
AÉao NEVES: L OqLU! QUe minha estava Querendo em rllzi!io de eu ter incomodado vocês com Isso aí. A ｾｴ･＠
quer comprar dele esse pedaço -que está dentrorla flzenda nosSll. 
JosuÉ PANeINI: Entendi. 
AÉCIO NEVES; E &item. quedesmembr.zlr.a escritura e com esse: valorde pagaria pratiCllrnente todo o 
financiamento, ｾｴ･ｮ､･ｵ＿＠ Porque ele._ 
JOSUÉ PANeIN/: Tá entendI. Quer dizer que esse ｾ､ｯ＠ entiio n30 estaria no nome do Frederico, está no nome; 
desse Luciano? 
AÉCIO NEVES: ludllno cambJ".aia. Eu podia enI. pedir par ao Frederico que tem outra terr.:. lã, que não tem nada 
com o btlnco, Que Iips5e para voei ... se pudesse IItendê-lo. 

JOSUÉ PANCINI: Pode ... pode fidar ... pode falar pra ele me ligar. Eu conheço o Frederico, pede pra ele! me ligar. 
AÉao NEVES: Aé. ele ..• ai e!e ... 

lOSUÉ PANCINI: Você ｱｾｲ＠ daro ｴ･ｬｾｦｯｮ･Ｎ＠ eu 1110 com ele? 
AÉCIO NEVES: Eu ｾｯ＠ PnII ele te ligar ... (lncompreensrvell ..• Se voce permitir, eu pmso seu nu mero pr.!I ele ... 

flncompreensfvef1... Ih 
JOSUÉ PANCINI: Pode passar. 
Ata0 NEVES: Aí ele te explica melhor porque realmente os detalhes eu não ... 
JOSUÉ PANCINI: Não tranquilo ... 

L--{._") ｟ＭＭＭＭＮＭｉｾ＠ c; 
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Na sequência, após alguns minutos, AÉCIO NEVES, no áudio de ID 

3519173, solicita que sua auxiliar, provavelmente MARIA LUCIA GOMES, que 

informe FREDERICO o telefone de JOSUÉ PANCINI. 

10: 

Data: ...... _: 
Interlocutores: 

Oegravação: 

3519173 

12/05/2017 

Aécio Neves 

3519173_20170512113439_7651_000034 

Aécio Neves x LúcJa 
lÚClA: Pois não, senador. 

Áudio 

11:34:39 

61999587303 

Direção: 

Duraç50: 00:00:34 

Nº Contam: 

AÉCIO NEVES: liga panl o Frederico ｐｩｬＡｬ｣ｨｾｯ＠ lá em fklo Horizonte I! jã passa o telefone do Panclni plã ele, mas 
manda ele me ligar iIIntes porque vou orientar o que ele ViIi falar, tá bom? 
LÚCIA: lá bom. Ok. 

A ligação solicitada por AÉCIO NEVES é então realizada às 11 :36:58, ID 

3519232, menos de 10 minutos após a ligação com JOSUÉ PANCINI. A posição' 

gerencial de FREDERICO é evidenciada no trecho que AÉCIO NEVES diz 

" ... administra o negócio ... ". 

3519232 

12/05/2017 

TIPO: 

Hora: 

Aédo Neves N!! : 

3519232_20170512113658_1651_000125 

ｉｮｴｾｴｯｲｉＡｓＺ＠ Aécio Neve. x Frederico 

Dee;ravação: AÉoa NEVES: Alô! 

Áudio 

11:36:58 

61999587303 

MMI: É o senhar FREDERICO PACHECO_.eu tó pas5Bndo! 
AÉao NEVES: Tê: bom ..•. aJôL..Ô fRED! 
FREDERK:O:Tudo bem? 

Dire(50: 

Ouração: 00:01:25 

W-' Contato: 

AÉao NEVES: TudoL.deiu-eu te falaf ... eu acabei blando com o TRABUCQ ... eu tinha ｔｾｮｬ￣ｯ＠ com ele -sobre outro 

a5sunto ___ ZlQuele assunto IB do COELHO ..• sabe? .. ele me mandou ligar aqui o PANONL.que é um Vice-presidente do 
Banco. 
FREDERICO: OL.eu conheço ele. 
AÉCto NEVES: É._ele falou que te conhece •.• é eletava ｡ｾ＠ achando que 11 8rell era 5ua ••. ah! do FREDERICO nio tã 
aqui não ..• eu chequei aqui na fazenda ... ele te conhece da campanha. deve seI"", nê? ou não? 
FREDERICO: Niiol ... ｾ＠ dl! um apartamento ... que eu conseeui uma tua boa com ele-.fui lã em OSa5CD .. que deu um 
problema no ma! contrato .. ele ｉＢＢ･ｳｯｾｵ＠ pra mim ..• da compra de um apartamento em BH 
AÉCra NEVES: É._então liga pra ele._.e .•. administ:nl o neg.ócio._eu cheguei a falar o se.guinte ... o objetivo com isso é 
que ele possa saldar pelo palU do financiamento .. 
FREDERICO: Tã .•. e ar certarnente •.. ele VIII me colocar em contato com IIlgyém de MinitS, ｣･ｲｴ｡ｾｮｴ･Ｎ＠
AÉCIO NEVES: É! ... é Isso ... exatamerrte ... foi o que eu pedi pro TRABUCO •.. mlls ele tá fazendo a genb1e2i1 dele mesmo 
ligar. .. entio retoma przI ele lleora ai, m? 
FREDERICO: Tá ... tã espemndo o telefone dele aqui e te dou noticia 
AÉCIO NEVES: Pega com a LÚCIA no Gabinete o ｴ･ｦ･ｦｯｾ＠ e liga de uma vez que ele Játá M agem. 
FREDERICO: Tá ela tá me mandando o número agora. 

DESPEDEM-SE. 
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Na conversa de ID 3576084, de 16/05/2017, FREDERICO PACHECO em 

conversa com AÉCIO NEVES retoma ao assunto o qual anteriormente havia 

recebido a orientação de administração do parlamentar. 

lI): 

OIllD: 

Alvo: _: 
.-..: 
Degrnvação: 

3576084 
16I05I'2017 

Frederito Pacheco de N" : 
3576084jOI70516120204_9503_000307 

Áudio 
12:1l2:O5 
31999942162 

FREDERICO X AÉcIO NEVES- relo,.. de amizode e ""9i><ics 
FREDERICO: alô! 
UNI: Seu FREDEEUCO? 
FREDERICO: ?eis não! 

Okeçõo: 

OUroção: 
trc_: 

UNI: É. .. o Senador AÉCIO gos;ari8 de _ uma pabvrinha com o Senhor. 
FREDERICO: ?eis não! 
AÉCIO NEVES: aI6! 
FREOERtOO: Tudo bem? 
AÉCIO NEVES: Fala PAC1iECOLbelezn? 
ｆｾｅｄｅｒｴｃｏＺ＠ Tudo óCmoL .. g13Ç8S a ｾ＠

OO:ll3:U7 

AECIO NEVES: Oeixeeu IM! lazer lma pergurGI:_k._você vai lã. nesse negócio de sexta-feita? 
FREDERICO: VOU u8iLtà amIrmado? 
AécIo NEVES: Como que é qJe nõs VM'IOS lew4" os eavulos? 
FREDERICO: EntioL.ontem eu conversei tom o PARENllNHO ... eIe fic:ou dever com o Coa..HO 
ki.-$Iü ver se ｾ＠ 'lI'n ｾ＠ gaiolG. .. ,:pra leY3r os ｾＧｩｉｉｯｳ＠ de a."IÚCliO;prQ ponto de _. 
AÊao NEVES: bsnLe dep(à vuilõi pt;t! Fuend;t dr;Io ｗＮＶｌｾ＠ a p bof<'t de novo o 
ｾＯｉｳｰ･ｃｩｉ＠ tôL.r$? • 
ｭｾｉｃｏＺｾｩｯｾＢＮｨｯｪｯ＠ . .QUe ... ｟ｾＢＢ｟ｲｯｒｅｇｉＵ＠ .. _ ...... _. 
AECIOtreVES:Ê-__________ . 

ｾＺＢＢｨｯｧｯｲｉｯＮＮ＠ ..... ｟ＮＬＮｾｏＤｑｉ｟＠AÉOONEVES:NÕO! ____ ..,ii __ . __ ".. ...... 

FREOeRIC(): Jj vou ｾｰｲｳｾ｟＠
AÉOON!õVES:Eu ___ mó .......... _ ..... __ ...... _ 
ｾＺｶＮｯ｟＠ ... ｟ＮＬＮ｟ＢＢＢＢｾ｟ｬｩ｟Ｎ｟Ｎ＠ ___ 
ｾＮｮ￡＿＠
ａｅｑｏｾＺ＠ E vê um QIIrinhio ｾ｡ｩ＠ _.R ai woc:i ｾＧￇＳＺ＠
FREDERlCO: € bcntoI....-.GCho que o:m ｾ＠ ｾ＠ I'elliLRsee C<mlmão leYi! e V'OI3-e ,paga 
isso ai 
AÊCto NEVES: ｖｾ＠ ＨｾＭｂ＠ gente._elJ ｾ＠ isso ai. ü? _.tem problema nio __ e ai nós 
encontramos lá na serta. 
FREOER1CO: você cheglJ que t"Ion!s? _você: vai para CI8Üdio? 
AÉCIO NEVf:S: você Iew o docume:nto daquele pra eu te.....pm gente di UmII Olhada: do negócio 
do eucaIipto._do t8fé. ti? 
FRE.DERlCO: Pode deiX!21'--eu levo t:L . .DeWI eu te c:ontBr._.naquete mesmo dia eu ax'ISeQui 
felaram o PANCI'fL..e1e fatou ｾ＠ na ｾ｡＠ me ig8ria mt dRtor_.QUe já Iigou._ 
chama JOÃO CARLOS._e enWtJu no sistemB pns ver a silu3ç50 do COEl..HO_.já ligou pro 
COflHO_.e o COELHO bi aguardando um dtanmrnerrtn qora do gerente da agênCia dele rã. •. 
então ta tudo encaminhado. 
AÊCIO NEVES.: É. .. agora vai ser o negóci:l do valor depom ... se de for pedir doideim._né 
ｾｅｏｅｒｴｃｏＺ＠ E ... issoqueeuía te falar_mas .. 
AECIO NEVES: Tem que ser aquele úftimovalorque nós falamos m._õ COELHOL..õ dá umo 
erredondadr.ha pra dma. . .malar logo isso ... .niio, não. não. não!._é aquio lá com um reajuISte. .. 
oqueIa arrecfoncb.da QUe você fakJU ali no lnal 
FREDERICO: A gente vê tom ele na tteXta e ma1D essa QUeGtão. 
AÉctO NEVES: Ti bom entio. 
FREDERICO: ｶｾ＠ vai pca ｾ､ｩｯ＠ então? 
AEcIO NEVES: se YCXê qUi8er ｾ｡ｲ＠ ki em Qlta..etJ VQU farer urna amoço lã \,ma hor8. lá em ..... 
f13:EOERICO: Entio vamos cornbnar .. ..a gente &ai P,too PQ ｏｾ｟＠

AE(';IO NEVES: Entio_.ê .. ..3 ｾ＠ ${Si Cf\I3Io hOQs._duas r;J meia G3Leu vou ｾ＠ o 3tnOfO ki em 
ｾＮｵｭ｡＠ e meQI eu YOI.I ｾ＠ o utnoyo ｾ＠ .. ｾ＠ 4;i meQ .. 
F'REDEmcO: Então tí!_.W vou ｾＨｕＢ＠ çom VVO;. 
OESPED<,M-SE. 
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Sobre a interceptação do terminal (61) 99958-7303 de AÉCIO NEVES, 

verificou-se ainda a possibilidade de uma tentativa de influir em investigações. 

Na conversa de 08/05/2017, ID 3414581, às 09:42:25, AÉCIO NEVES conversa 

com o diretor da Polícia Federal, LEANDRO DAIELLO, solicitando reunião para 

tratar aparentemente de texto da reforma da previdência. O encontro fica 

agendado para o mesmo dia às 11 :30 da manhã. 

10: 

O.t,,, 
AI .. " -, 
Interfowtore-s: 

ｾ｡ｶ｡ｩｩｯＺ＠

S414581 

08/05{2017 

ｾｩｯｎ･Ｍｶ･ｳ＠

3414581_20110508094225_7651_000145 

Aeclo Ne:ves x Leandro Daiello 
MNI: OI, Senador. 

ａｾｃｉｏ＠ NEVES: Oi. 
MNI:Eu ta com o do ... do ... doutor Daíetlo na linha. 

AÉCIO NEVES: ... [tncomprecnslvef] ••. 
MNI:Tô passando. 

(00:00:451 

Áudio 

09:42:25 

61999581303 

Direção: 

Duraçlio: 

N2 contato: 

00:01:45 

AÉCIO NEVES: DeOOs eu te falar o seguinte, Leandro. É uma coisa multo muito rápida .. ê ... eu precisava ver se lIOCê 
consegui me dar doco minutos hoje. 

LEANDRO OAIEliO: Opa. 

AÉaO NEVES:Chegou uma emendzl pra mim aquI sobre 8 quHtiio da prevíd!nchl que acho que impacta em vocês. 
Eu preciso saber Qual que ê tua visio em relação a isso. Será que ... 
LEANDRO OAlELLO: Senadora hora queo Ｄ･ｮｨｯｲｱｵＡｾｲ＠ •.• eu tenho ... deixa eu ver uma cotsa ... 
AÉCIO NEVES: Vê aL vi aL tnlnquilo. 

LEANDRO OAJEUO: Tenho Ministro da Justiça às dezoito horas e ... 

AÉCIO NEVES: Mab. cedo ... mais cedo pode ser? Que horas você 6tá ai? cinco minutos. 
LEANDRO DAIElLO: Tenho ... às qu1nze hanls tenho o pessoal da seg1JnlInça da caixa, depois é tudo agendillntema-e: 

às dBOitO. ministro. Hoje .. . 
AÉCIO NEVES: Que horas? 
LEANDRO DAIEUO: rá a manhi livre e M tarde nSe sendo .. . 

AÉCIO NEVES: No ... no final da manha você estaria aí? Tipo .. . 
LEANDRO DAlELLO: Tô lhe Hperando. 
AÉCIO NEVES: Então onze e meia eu passo ai. podeserí' Que eu tiL.. 

LEANDRO DAIElLO: TranQuilo, eu Já vou pedir panJ ｬｩ｢･ｲｬｬｾｭ＠ a pflIiem I!qui. 

AÉao NEVES: Gnlnde abraço. obrigado. Onze e meia •.. 

!LANDHO DAIEllO: Abraço. que isso. 
AfCto NEVES: Coisa de cinco minutos. Um abraço. 
LfANDRO DA/EUO: Opa. 

Já na sequência, conversa de ID 3414804, do mesmo dia - 05/05/2017 

às 09:49:49, AÉCIO NEVES solicita RODRIGO informações de um 

procedimento a RODRIGO, que o informa que já estaria na Policia Federal, 

porém sem distribuição. 
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10: 

Data.: ..... , 
3414804 

08/0512017 

Aécro Neves 

Hora: 

ÁUdio 

09:49:49 

6l999587303 

Direção: 

Duração: 

N!IContato: 

00:02:04 

(61199994-

Arquivo: S414804_20170S08094948_1651_000204 

Inteflocutore5: Aécio Neves,x Rodrlgo 

Degrnação: [00:00:15) 

AÉaO NEVES: Alô. 
RODFUGO: Alô. Oi, Senador, bom dia. 
AÉaO NEVES: Rodrigo, Bom dia.. Mê dã uma informação vê se você ... Rodrigo_ •. aquele ultimo numero que esbwa 
faltando foi né? 
RODRlGO: É. 50 fattava um pera serdiStribuído. Eu tentei um contato Zlgora lá na dlstrlbulç-io, acho que o pessoal 
niio chegou ainda. Mas eu tô ... võ vê isso agora pn, ... 
AÉao NEVES: Mas lá foi dlstnbuido? 
RODRIGO: Até 11 semana passada nia havia sido ainda, ｉｉｴｾ＠ sexta-feira. 

AÉaO NEVES: Mas ... ma5 ... e .•• o quewcê ｾ｡＠ me dizendo ｾ＠ o seguInte na sexta saiu li! duo . du ..•• da outra casa 
ou já estava lá na ... na ... 
RODRlGO: Não, ele já Mtava na policia fedellll aguardando distribuiçSo. 
Alao NEVES: Ilnaudfvel) 
ROORlGO: Já_. já .•. já sim. Já estava, ele já tinha sido encaminhado, mas ..• 

Ata0 NEVES: Tinha que ter me avisado ｩｾｯＬ＠ Eente, para eu pelo menos estar acompanhBndo isso. Desde QUBndO 
estaVB lá? 

RODRIGO: Da sem!lna PBssada, senador. A.chei que NIquela ültima infonnação que nós pftssamos, tinha fTado 
dBro que apesar de estar lá, não tinhZl distribuição. 

ａｾ｡ｯ＠ NEVES: Não, o que eu entendi é que MO tinha enviado ainda porque vocês me disseram que Zllnda tii .... 
ｾｲｱｵ･＠ que tinha Ｘｴｔｩｲｾ､ｯＮ＠ Enfim ... procurtl •.• 
ROORlGO: Em razSo dllquele depoimento, ｾ＿＠
ａｾ｡ｏ＠ NEVES: É daque ... daquele. t isso ... Mzls o que eu ･ｮｾ､ｬ＠ claramente- é que tava ｉｾ＠ alndll. entendeu?Tava 

na ... pOI'que a PGR MO ttnhZl. _ não tinha devolvido lIinda. Porque nfio se sabe nenhuma conversa ... pf'Zl pelo menos 
sabet" ... akrtar. Procura saber se Já foi pra ... 

RODRlGO: Eu vou confirmar para o senhor e já entro em contato aí em seguldZl.Tá ok, eu Já falo com o senhor ai. 

Na conversa de 10 3415661, ainda em 08/05/2017, alguns minutos após 
. , 

as anteriores, às 10:21 :23, AECIO NEVES confirma, aparentemente, a seu chefe 

de gabinete que havia agendado na Polícia Federal. 

ID: 

Date: 

A",", 

Arquivo: 

Interlocutores: 

Orgrllvação: 

.3415661 
08/05/2017 

Tipo, 

HofiJ: 

N!!: Aétlo Neves 

3415661_20170508102123_7651_000033 

Aédo neves x Flávio 

AÉCIO NEVES: Pera aí... pera ai ... perZl eJ na linha. 

Áudio Direção: 

10:21:23 Duração: 00:00-.33 

61999587303 N!!Contato: 

FLÁVIO: Senador, bom dia. Fmvio. Senador. você mercou IIlguma coisa hoje ni polícia federal com doutor Daiello? 
AÉOO NEVES: Onze e meia ... ê ... marquei, vou lá. 
FLÁVIO: Então já esquematizei lá na garagem. 
AfaO NEVES: Tii bom ... tá bom. 

FLÁVIO:Táok. 
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Alguns minutos após, às 10:42:18, conversa de ID 3416327, AÉCIO 

NEVES recebe uma informação de RODRIGO que visa complementar o áudio 

anterior com o mesmo interlocutor sobre a distribuição de procedimento. 

ID: 3416327 TIPO: Áudio Olreçio: 

Data: f)8/0S/2017 Hora: 10:42:18 Duração: 00:00:45 

AIvcr. Aécio ｾ･ｳ＠ N!!:; 61999587303 Ht!conbrto: 

ｾＺ＠ 3416327_20170508104218_7651_000045 

Int8locutores: A@.c:io He\les x Rodtigo 

Degravaçlio: AÉCIO NEVES:AIô. 
RODRlGO: Alõ. Senador. L. senador só para c:omplementar a informaçilo ｱｵｾ＠ eu ーＱｊｓｾ･ｩ＠ agora a pouco para o 
ｾｮｨｯｲＮ＠ o quatro três nove dois (43921 ainda não foi dirtribuido, ti ok? Ele chegou lá, mas não tem distribuição 
ainda, acabei de confrrmar. 
ａｃｉｏｈｍｓＺｏｮｾｲｯ￩＿＠

RODRIGO:qullltro três nove dals (4392). 

AÉCIO NEVES: Ti ale entAo. 
RODRlGO: Ta lepl1 
AÉCIO NEVES:Tá bom 

ROORIGO: Um ｡｢ｲ｡ｾＮ＠

Conforme observado, após agendar uma reunião com o diretor geral ､ｾ＠

Polícia Federal e levantar informações na sequência da distribuição de 

procedimentos no órgão, AÉCIO NEVES, na conversa de ID 3417108, no mesmo 

dia - 05/05/2017 -, às 11:11:59, aparentemente solicita um nome de um 

delegado que havia sido indicado a seu chefe de gabinete, FLÁVIO JOSÉ 

BARBOSA DE ALENCASTRO. 

10: 

Data: 

Alvo! 

""'"""" Interlombwes! 

Degravaçl!o: 

3417108 

08/05/2017 

Aécio Neves 

Tipo, 

Hora: 

NlI: 

3417108_20170508111159_7651_000036 

Aécfo Neves x flávfo 

FtÁVlO: Pois não. Mã. 

Áudio 

11:11:59 

61999587303 

Oirepo: 

Duração: 

N! Contato: 

00:00:36 

AÉCIO NEVES' Flávl0, voâ ｾ＠ l@mb/'lL@ ... do nQmeque o Elmerte deu ... um dia aí . um dia lã .... numa sugestão ... 
doclIr.lI. 
FLÁVIO: Hummm._. um rlelE:pdo né? Posso ｬｩｾｲｰ｡ｲ｡＠ ele por lllP. mas nSo me lembro lIsslm nlio. 

Ateio NEVES: Uga ripldoai por zap ... (incompreensível} ... aqui, tii? 
FLÁVIO: ｔｾ＠ ok. 
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Em torno de 1 (uma) hora e 20 (vinte) rninutos após a ligação anterior, 

AÉCIO NEVES conversa com sua auxiliar, MARIA LÚCIA, e diz para que esta 

encaminhe o telefone de TORON para LEANDRO OAIELLO. Tal conversa, cujo 

10 é 3419561, ocorreu às 12:30:59, portanto, após a suposta reunião entre o 

parlamentar e o diretor da Polícia Federal. 

10: 3419561 Tipo: Áudio ｄｩｲｾ￣ｯＡ＠

Data: (]8/OS!2017 HOfi): 12:30:59 Duração: 00:01:54 

Alvo: Aécio Neves N!!: 61999587303 N!!Contuto: 

Arquivo: 3419561_20170508123058_7651_000154 

Interlocutores: Aédo Neves j( Lúcia 
ｄｾｲｬｬｶＮｩｩｯＺ＠ AÉCIO NEVES: Você tem alguma ... é ... é .... Já nessa secretárIa do Daiello ｉｾＬ＠ tem alguma especifica com quem ｶｯ｣ｾｳ＠

falam? Por iSSO tem que por uma pessoa só porque vai crlando uma reJação, entendeu? cada hora um ,liga, não 
s<lbequem é. 

LÚCI'!!'; Porque são duas, e a MaRda ou !Carrne. 
AÉCIO NEVES: figa para uma delas lá então ... [fncompreensívd] seguinte. .• vocêv"i dizer o ｳｾｵｬｮｴ･＠ .... exatamente 
como estou te fahmdo aqui. L. o .... o doutor Leandro emva aguardando esse numero aqui desse telefone, você 
vai passar o numero do celular do Toron, do advogado, t1\? Ó ... fala assim ... o doutor Leandro estava aguardando 
que o senlldor ･ｮｶｩｩｬｳｾ＠ o telefone do doutorToron que é esse aquI. E. .• anota aLo e segunda coisa ... e para 
lembrá-lo que ... o .... a outra questão deve ser resolvida ainda hoje. fie vai entender, tá? E a seeunda questiiio que 
ele tratou aí... diz nesses termos .. vai ser resolvido ainda hOje;, só pra deior recado pra ele. 
LÚCIA: Ok, to fazendo agora. 

Na conversa seguinte, 103419844, de 08/05/2017, às 12:40:20, AÉCIO 

NEVES questiona MARIA LÚCIA se a orientação anterior havia sido cumprida. 

A sequência de áudios promove dúvida quanto a real intenção do agendamento 

inicial da reunião que seria para tratar de assunto previdenciários. 

10: 

Data: 

Alvo: 

Alquivo: 

Interlocutores: 

Degravação: 

3419844 
08/05/2017 

Aécio Neves 

Tipo: 

Hora: 

3419B44_2017D508124020_7651_000222 

Atício Neves x Lúcia 
AÉCIO NEVES: Oi. 

ÁUdiO 

H:40:20 

619995B7303 

DireçãO: 

Duração: 

N!Contato: 

00:02:22 

LÚCIA: Senador, eu estou pasS<lndo a Ana que é secretâriil do Euníclo, do presidente e só para visâ-Io que ele está 
na ativa, tá? 
AÉCIO NEVES: Tâ bom. E você deixou rerado lá nê? 
LÚCIA: Já, já deixei. Tõ aguardando ela porque -ele ｪｾ＠ não estava mais lá. Eu pedi eta -que ligasse 

no celular dele para passar as informações. 

AÉCfO NEVES:Tá. Você podia depois .. depois talvez ... só para complementar que o doutor Toron já está 
aguardando a ligação. lá bom? 
LÚCIA: Tá olt Tô passando 

( ... ) 

ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＯＭＭＭｾ＠
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Ainda no dia 08/05/2017, às 11:58:11, AÉCIO NEVES em uma conversa 

(103418576) com seu chefe de gabinete FLÁVIO, fala sobre o agendamento de 

uma reunião com alguém que procura não mencionar, para isso faz referência a 

" ... amigo que mora longe ... " e da " ... casa grande ... ". 

m, 
Data: 

Alvo: 

Arquivo.: 

Interlocutores: 

Degnsvaçio: 

3418576 
08/05/2017 

Aécio Nevn 

TIPO: 

Hora: 

N!; 

ＳＴＱＸｓＷＶ｟ＲＰＱＷＰＵＰＸＱＱＵＸＱＱ｟ＷＶＵｾＰＰＰＰＴＲ＠

Aécio Neves x f1ávio 
Ata0 NEVES: Alô 

Álld;o 

11:58:11 

61999587303 

FLÁVIO: Oi Senador, eu não consegui atender o outro número. 

ｏｩｲｾＺ＠

Duraçlio: 00:00:42 

H! Contato: 

AÉCIO NEVES: Pode deixar. É segutnte .•. l1ga lá para aquele meu lJmlgo QUC mora lonle. sabe? daquela casa grande? 
RÁVIO: Unhum. 
AÉCIO NEVES: fala que eu estou aqui hoje, se tem um naráno que eu poderia falar ••. dá uma palavra râplda. rápida 

com ele, t6? 
FlÁVIO: Til, vou ver llgora. 

AÉao NEVES: A partir de agora a hora ... 

FlÁVIO: A hora que ele achar melhor. 

AÉCIO NEVES: A. hora e o local. 
FLÁVIO: Perfeito. 

No dia seguinte, 09/05/2017, às 18:43:32, AÉCIO NEVES novamente em 

conversa (10 3459175) com FLÁVIO faz referência ao ... "amigo que mora 

longe ... " e demonstra uma certa urgência em encontra-lo. 

lO; 

Dab: 

Alvo, ,......., 
Interlcxutores: 

Degrevação: 

!J459175 

09/0S/2017 

Aêcio Ne ... es 

Aécio Neves)( Flávio 
FLÁVIO: PoIs não, Senador. 

TIpo, 

Hore: ... , 
Áudio 

18:43:92 

61999587303 

AÉCIO NEVES:lIl1i1 para aquele meu amigo que mora longe lã. 
fLAVIO: Tá. Unhum. 

Direção: 

Duração: 00:00:27 

N!!Contato: (61)99994-

AÉCIO NEVES: fala com ele né._ fala que eu queria fazer uma visita li ele, pode ser hoje ou amanh.iL ｑｾｮ､ｯ＠ ele 
achar melhor, tá? 
FlÁVIO; Perfeito. 
MOO NP/ES: A hora que ele Quiser noje ou amanhã 
FLÁVIO: Perfeito. 
AÉCIO NEVES: liga aQul...ligil agora ... me ligcI .aQui de ... olta. 
fLAVIO: Tá ok,. abraço. 
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No mesmo dia, 09/05/2017, passado algo em torno de 40 minutos, às 

19:24:20, novamente em uma conversa (ID 3460334) entre AÉCIO NEVES e 

FLÁVIO. O referido diálogo aparenta ser o retorno do agendamento o qual· 

FLÁVIO deveria fazer com o " ... amigo que mora longe ... " da mensagem anterior. 

Todavia, verifica-se que desta vez FLÁVIO faz uma referência com o significado, 

totalmente oposto, " ... aqui do lado ... "!' .... Nesse aqui mais perto ... ". Conclui-se, 

que os interlocutores possam estar utilizando dessa referência antônima 

propositalmente para criar dificuldade de interpretação. A frase que demonstra o 

agendamento por parte de FLÁVIO corrobora o entendimento, " ... Dez horas aqui. 

do ladinho ... ". Por se chefe de gabinete de AÉCIO NEVES, pressupõe que 

FLÁVIO refere-se à proximidade do SENADO. 

m, 
Data: 

Alvo: 

AflIUivo: 

Interloc:utores: 

Degnlvaç1io: 

3460334 TIPO: 
09/05/2017 HorB: 

N!!: Aécio Neves 

3460334_20170509192419_7651_000043 

Aécio Neves x Flávio 
AÉCIO NEVES: Oi. 

Âudio 

19:24:20 

61999S87!1D3 

FLÁVIO: Senador, aqui do !lido né? ｎｾｳ･＠ aqui mais perto. 
AÉoo NEVES: Tã ... tá bom __ ti óUmo .. _ tá ôtimo. 

Di ...... , 

Duração: 

N!! Contato: 

FLÁVIO: E ... o AI... o doutor Álvaro ocou para t@rça-feiravlnte e três ou quarta vinte quatro. 

00:00:43 

{ól) 99681-

AroO NEVfS:Tá bom ... t6 ótimo ... ｾｲ｡Ｍｦ･ｩｬＧＲｬ＠ tá ótimo. l.@mbra de conflflm!l na seguntla. lInota aí, tá? 
nAVIO: TIl._ ele Vili ｭｾ＠ Ilgar que ele vai escolher o dia. 
!\tOO NEVES: Amllnhã dez horas. né? 
fLÁVIO: Dez horas aqUi do ladinho. __ ｾｌ＠ isso. 

AÉCIO NEVES: TiL. tã ale. Abraço. 

Outra ligação do dia 09/05/2017, ID 3460410, entre AÉCIO NEVES 'e 

LÚCIA, menciona que AÉCIO NEVES poderia ter procurado LEANDRO 

DAIELLO novamente ao receber a confirmação que foi ele que ligou. 
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ID: 

Dabl: 

Alvo, 

3460410 

09/OS/W17 

AécIo Neves 

ｾｾＺ＠ 346041Q_20110509192708_1651_ooo110 

lntetloaJtore$: A&:io Neves x Lúcia 

Degril1mÇâo: 

ÁudIO 

19:27:Q8 

61999587303 

Direçào: 

Duraçio: 

N!!Contato: 

00:01:10 

(61)3214-3350 

1----------------------------------------------1 

LÚCIA: Senador, tem alRun\as pendéndas. eu posso faliu? 

AÉCIO NEVES:Podi!: 
LÚCIA: O Moreira Franco não retomou, num seLo 
Afao NEVES: Jei falou. __ ligou no celular aquL.lâ faleI. 
LÚCIA: Ah tã. DomIngos sávio, doutor Trabuco ligou aqui, mas a gente niío conseguIu falar com o senbor. E doutor 

Dalello. 
AÉaO NEVES: Daiello foreu que liguei ne? 
LÚCIA: FoL. foi.. 
AÉCIO NEVES: Então pode delxBr. 

LÚCIA: E o senador Tasso, o senhor falou com de também? 
AÉCIO NEVES: Falei. OTrabucovocê nãocOflSe.gUru retomar nê? 
lÚClA: NSo, ai quando e ｧ･ｾ＠ retornou pra f"lar f!le estalnl numa reunliio e não podia falar. 

AÉCtO NEVES: Mas deixolJ recado que eu retornei? 
LUCIA: Deixei, CaJamos com o ... (lncompreensível) ... 
AÉCIO NEVES: Amanhã voeis me lembram isso tudo ai ... tá bom. 
lUCIA: Tã, ｾ＠ lIi o doutor Daiello, o senhor VIIi querer ... ? 
AÉCIO NEVES: Não, pode deixar. Deixa para amanhã, tá bom. 
LÚCiA: Entio você vai precisar de mais Dlgume coisa? 
AÉCIO NEVES: Não, pode ir, obrigado. 

No dia 11/05/2017, verifica-se uma tentativa de contato com o ministro do 

STF RICARDO LEWANOOWSK. Conversa de 10 3508922, entre AÉCIO NEVES 

e LÚCIA. 

10: 

Data: 

AMr. 

Arquivo: 

Interlocutores: 

DegravaçBo: 

3508922 

11/05/2017 

Aécio Neves 

TIPO: 

Hore: 

Ne: 

3508922_20170511175743_76S1_000049 

Aécio Neves x Lúcia 

AÉCIO NEVES: Alô. 

Áudio 

17:57;43 

61999587303 

LÚCIA: Oi, senador. Osenhorhtlou com o ministro Bruno? 

AÉoo NEVES: Não. 
LÚCIA: O senhor quer que 11 gente insista? 

AÉaO NEVES: É ... é ... lillll pra ele ... e. 

LÚCIA: Tã. E o lewandowski a gente deheei reGIdo porque ele nio está ... 
AÉCIO NEVES:Tá bom_o tii bom ... pode deixar. 

LÚCiA: _. e o Guilherme ainda não retornou. lá vou ligar pru .... 
AÉCIO NEVES: DaquI a pouco vocês podem Ir tembêm. 
LÚC1A:Tá. 

Oireção: 

Duração: 00:00:49 

N! Contato: 

No dia 15/05/2017 novamente AÉCIO NEVES aparenta movimentar-Se 

em função dos procedimentos investigativos na polícia federal. O entendimento 

inicia-se com a ligação de 10 3564605 de 15/05/2017 em solicita FLÁVIO cópias 

dos inquéritos. 
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ID: 35646D5 rl:pO: Áudio Direção: 

Data: 15/05/2017 Hora: 15:38:56 Oura,io: 00:00:46 

A1v", M:cioNev6 N!!: 61999587903 N'! Contato: 

Arqunnr. ＳＵＶＴＶＰｓ｟ＲＰＱＷＰＵＱＵＱｓＳＶＵＶ｟ＷＶｓｾＰｏｏｏＴＶ＠

Interlocutores: Aécio Neves x Flávfo 

Dqravac;ão: [00:00:11) 

AÉao NEVES: Flávio? 
flÁVlO: Alô. POis não senador. 
AÉCIO NEVES: ｖｯ｣ｾ＠ não e5tl§ no gabinete não né'/' 

FLÁVIO: ｎ￣ｯＮｾｵ＠ saí pra peglf meu filho, deixei ele em casa, tô voltando pra lá. Alguma coisa urgente? 
Alao NEVES: Tem uns documentos que estão de baixo d!: televisão. são as cópias do vários inquéritos. Pega 
aqUilo, botar no Ulrro e tn!zer iIIqui em casa você mesmo. Já tii yoJtando i3i? 
FLÁVIO: Tô voltando. 
AÉCIO NEVES: Traz aqUi. 
FlÁVIO: O Ricardo está indo levar o negócio que Andrea pediu. O Ricardo pode pegar lá? 
AÉCIO HEVIS: Entiío._ então mando o "Iurdo .. _ pode ... manda ele pegar IIi então e leVi!lr. 

RÁVIO:Tá. 
AÉao NEVES: lá? tudo que está embaixo ali. 
FLÁVIO: Pode deixar. fazer isso agora,. M ok. 
AÉaO NEVES: São cinco volumes. 

FLÁVIO: ando volumes, tá ok.. 

Na sequência, FLÁVIO solicita que o secretário RICARDO CYPRIANO 

execute a então tarefa designada pelo parlamentar, conversa de ID 3564622. 

ID: 

Datll: 

Alvo, 

Arquivo: 

Intedocutores: 

DegrBvação: 

3564622 
15/05/2017 

Ricardo CVPrieJ'tCI/Carlene 

TIPO: 

Hore: 

N2: 

3564622_20170515153952_8744_000051 

Rkardo x Flávio 

RICARDO: Oi Flávto. 

Áudio 

15:39:52 

61981153222 

FlÁVIO: Riardinho. você i!linda estâ l'Iogi!lblnete? 

RICARDO: Eu tô ､ｾ･＠ aquela hora IIQUi. eu tõ direto. 

Direção: 

Duração: 00:00:51 

N2 Conbrto: 

FLÁVIO: Ah nio, eu seI... eu seL .. acnel que você poderia ter ido. Já 5i11ído. Olha só ... vai lá na sala do senador. 
embaixo da televisão ... cinco inquéritos. 

RICARDO: Certo. 
FLÁVIO: pega esse calhamaço de papel, dnco inquéritos. Junto com aquilo, leva na casa do senador agora, pode 
ser? 
RICAROO: Pode. Ti bom. 

FLÁVIO: vê se está os cinco e me dá se tiver tudo os dnco ai ... só proa ver setiver'faltando algum a gerd:e liga pra: ele 
pra saber a .•• 
RICARDO: São cinco, né? ti. 

1------,- .---------------------.-.--.--.--.-.----.----.----
FLÁVIO: Antes de você sair. confere com e!e e liga pra mim. 
RtcARDO: Tá. Pode deixar. Valeu. 
FLÁVIO:8r1e.ado. abraco. tchau. 
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Algum tempo após, AÉCEIO NEVES conversa com LÚCIA e solicita o 

número de LEANDRO DAIELLO. É importante frisar que nesta conversa de ID 

3566311, o parlamentar obtém o número institucional do diretor. 

ID: 

Dab!-: 

Alvo, 

Arquivo: 

InterloaJtore-s= 

ｾｮｷ｡ｩｯＺ＠

3566311 

15/0S/2D17 

Aécio Neves. 

Aêcio Nel/es x Lúcia 

LÚCIA: Pcns 040, Ｕ･ｮｬｬ､ｾ｟＠

Ata0 NEVES: Alô. 
LÚCIA: Pais não. 

Tipo: 

Hora: 

Pr-: 

Áudio ｄｩｲｾＺ＠

17:16:38 Duração: 00:00:53 

61999587303 N!' Contirto: 

AÉCIO NEVES: vê o número que você tem lIí . ｾ＠ fala aqui portddone ... pode hllar __ do doutor Leandro !>ateUo ... 
que você fala para marur ... (incompreensfveIJ ... 
LÚCIA: falo agora. 

{ ... } 

LÚCIA: L Vinte '111nte quatro (2024]. 
AfelO NEVES: É ｭｾ＠ um [611 Ui. 
LÚCIA: Meia um (611. 

AÉoo NEVES: Vinte vinte quatro f2024] 
lÚOA: Oito quatro quatro zero [8440] 
AÉCIO NEVES: Oito quatro quatro Zl!!ro (84401 

lÚOA: Ou oito cinco zero dois 18502] 

Além do terminal (61) 99958-7303, AÉCIO NEVES teve o terminal (61) 

99962-0045 interceptado, contudo nenhuma informação relevante. Novamente 

é importante mencionar que este último terminal possui em seu cadastro o nome 

de RICARDO CYPRIANO. 

Já com relação ao terminal (61) 98115-3222, este utilizado por RICARD0 

CYPRIANO, foram obtidas informações relevantes, além das já apresentadas 

previamente. Inicia-se com uma conversa de 11/05/2017, ID 3493953, em que 

RICARDO recebe orientação de LlDIA para providenciar uma procuração pública 

para que a irmã manipulasse a conta do parlamentar. Apesar de possuir duas 

irmãs, ÂNGELA e ANDREA, acredita-se que a procuração seria para a segunda, 

pois esta que reside em Belo Horizonte/MG. Tal informação demonstra unia 

capacidade de gerenciamento dos interesses financeiros do parlamentar. 
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ISEGREDO DE JUSTiÇA! 

AUTO CIRCUNSTANCIADO na. 03/2017- pág. 31 de 47 

ID: 

Data: 

"""" .'.uM" 

3493953 ripO: 

11/05/2017 Hora: 

Ricardo ｃｹｰｲｩ｡ｬＧｋｬｊ｣｡ｾｮ･＠ W- : 

3493953_20110511091922_8744_000535 

Áudio 

09:19:22 

61981153222 

｣ｴｲｾ＠

Duração: 

N'I!Contato: 

00:05:35 

ｉｮｴ･ｲｬｯ｣ｵｾＺ＠ Rbrdo li; Lidra 
Oegravação: (00:01:05) 

ÚDIA:O que eu preciso RiaJrdo ... eu tõ I5qui. . daqui li pouco elfi estio me querendo me mandar embora porque 
eu não consigo fzlzer mllk nada em banco, sabe? Entiiotem quet2r uma ｰｲｯ｣ｵｾ￣ｯ＠ lavrãda em C<lrtórto. Sabe 
aquelas que o CBrtórlos vão atr: B pessoa, hlz, públtca. 
RICAROO: Hum. 
ÚDIA: É urna .•• voei: tem que tal!!f que ilqum mais completzl, aquell:l públk.a. 
RICARDO: SeI. 
ÚDIA: Th, que o cartório vai até ele e elevai pilSSBr ... e Si! perguntare que que é._ ｶｯ｣ｾｦ｡ｬ｡＠ assim ... é PZlnI 

movimentelr as wntas. .. é ... do sentldor em Belo Horizonb!:, para a irmB dele movimentar ISS contas em Belo 
Horizonte> ... que os dois estio af para i1ssinar hoje. 

RICAROO: Para B innã movimentar a cont:a, é Isso? 
ÚDtA: Ino, paro a Irmã P1'der ... 
RICARDO: Ê ela que 'dai assinar as contlls dele também,. é isso? 
ÚOIA: É. até pode assinar, entendeu? Mas nll ｾｲ､ｩｬ､･＠ ela pode desbloquearcartio. ela pode ､ｾ｢ｬｯｱｵｾｲ＠ •... se 
tudo._llncompreensivel] ... senhas dele. Então eles tem que generalizar, ･ｬｾ＠ MO fazem sõ PIa uma colse. fies vão 
falar que t!:1e. ... que ela pode movfmenlar a conta do banco ｴ｡ｾ＠ do banco tel. AL. 
RICARDO: ａＸｯｾ＠ ｾＵ｡ｳ＠ contas li gente tem que passar pr8 eles para que ela ーｯｳｾ＠ movimento,,? 
úotA: Tem._ tem. 

RICARDO: ｔｾ＠ que constar no cartÔTkl, é iuo né? Não é simplt!smente rude. 
ÚOlA: Eu vou te passar agora por whlltsapp qual que é o bllnco, qual que. o número da conta, tudo. Eu acho qUt!: 
consigo ... li? se eu não te passar, eu passo dez horas ... até voceconversa rá deu mais que dez. lo .. vê se consegue 
faEt!:rlsso hOje para ela lewrPilnl o Rio com ela hoje às quatro di!! tarde ... 

Outra conversa do terminal (61) 98115-3222 que não imputa conivência 

de RICARDO com nenhuma ilegalidade, mas que discorre sobre uma 

possibilidade de existência de ilícitos. Nesta conversa de 11/05/2017, 10 
3508055, entre RICARDO e GLÁUCIA, ocorre a narrativa de uma suposta 

solicitação de propina para liberação de verba para um município por parte de 

algum ministério. 
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ISEGREDO DE JUSTiÇA! ｣ＩＧｾｊ｜＠
ｾａｾｕｾｔｾｏｾｃｾｉｾｒｾｃｾｕｾｎｾｓｾｔａ］ｎｾｃｾｾｉａ］ｄｾｏｾｮｾｯｾＮｏ］ＳｾＯＲ］ｏｾＱｾＷ｟Ｍ __ ｾｰ｡ｾﾷｧｾＮｾＳＲｾ､･ｾＴＸｾ｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟＠ J 

10: 

Dilta: 

ANO: 

Arquhro: 

Interlocutores: 

ｄｾｲ｡ｶ｡ｩｯＺ＠

3508055 

11/05/2017 

Ricardo CyprianojCartene 

Tipo: 

Hora: 

N!!: 

3508055 20170511172228_8744_o00832 

Ricardo Cyprlano x Glaucill 
GLÁUCIA: Alô. 

RICARDO: E ... oeê está bem? tudo bem por aí? 

GLÁUCIA: Graças li Deus. Muito ... 

RICARDO: e noua Ribeirão das ｎ･ｾｳ＿＠
( .•. 1 

{OO:OO:48] 

Áudio 

17:22:28 

619-81153222 

GLÂUCIA: Mas eu tôte ligando porque eu conversei com a Andrea. 
RICARDO: Sim. 

Direção: 

Duração: 00:08:32 

N'i Contato: 

GLÁUctA: Anteontem, ela pediu para eu ligar com você sobre uma verba que está no Ministério das Cidades. 
RICARDO: MinistérJodas Cidades. Sim .. sim ... 

GlÁUClA: Para você me explicar, mais ou menos quarenÍi!!I milhões. E aí ela falou que o Aécio tinha que tomar uma 
decisão e aí eu queria saber se esse é o da defesa civil. só sobre mim saber que era mesma. 
RICARDO: Não, não é o da defesa Civil, esse aí é um antigo que o prefeito veio aqui e teve comíeo, que o ministro 
quer começar a pagar isso ai, entendeu? 
GLÁUOA: Hum. 

RICARDO: SÔ que ... e ... tem pauto recurso,então tem ｱｵｾ＠ ter prioridade nele, ne? 
GLÁUCIA: Unhum. 

RICARDO: Então ia pagar ... tipo num seI... eu sei de lã que fui levar um negôcio na GI.si! do Aédo e não vou voltar 
agora, mas tenho isso marcadinho lá. Se quiser JXlsso falar com amanhã 
GLÁUClA: Pode, pode. Porque a Andreill falou fica sabendo o que que ê. mas o Juninho teve com você sobre isso? 
RICARDO: Teve, o Juninho sabe. O minIstro falou vou atender .. vou atender ... vou atender, mas, quer dizer, a gente 
tem um prioridade ne? Assim .. 
GLÁUCIA: Pois e. 
RICARDO: Porque a gente tem pouco recurso né? Então por ｩｾｳｯ＠ que ela queria te falar, 
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ISEGREDO DE JUSTIÇAI 

ｾｾ＠
ｾａｾｕｾｔｾｏｾｃｾｉｾｒｾｃｾｕｾｎｾｓｾｔｾａｾｎｾｃｾｉａｾｄｾｏｾｮｾｯＮｾｏｾＳｾＯＲｾｏｾＱｾＷ｟Ｍ __ ｾｰｾ￡ｧｾＮｾＳｾＳｾ､］･ｾＴ］Ｘｾ｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟＠ \ 

entendeu? 

GLÁUCIA: Não, é porque na realidade ... eu num seL •. por isso estou Falando se é B mesma, porque a gente teve um 
reunj';o. O Vinicius Marinho que é o secretário de administroção, ele foi aluno do Anastils!a. 
RICARDO: Certo. 

GLÁUOA: Ai ele tinhll me pedido uma reunião com o Junlnho e com o ... o ... eu .. ele falou GláuCIa, consegue uma ... 

umil reuniSo com o Anllstasia. E eles foram com o AI11tstasill conversar sabre .. ｾ＠ ... essa questão, mas aí tinha 
outras questões relaciooadas proprina 'CIUf' o 0'0 [incomrpeensivell 
RICARDO: Que isso. 

GLÁUCIA: Ê ... e ai, um negócio muito sério. Depois eu queria ate que o Aécio .. eu não sei se eo mesmo dinheiro. 

Por Isso eu nem falou com Andrea ainda porque eu queria saber se o mesmo dinheiro. 
RICARDO: Não, não, bso é ai é defesa civil? 

GLÁUCIA: Era, aí o negócio foi de«arado. 

RICARDO: Defesa civil ê o Ministério da ｉｮｬｾｧｲ｡￣ｯ＠ Nacional, entendeu? 

GLÁUCIA: É, mais eu não J;elseê esse mesmo o dinheiro porque eu acho que era quarenta milhões ｴ｡ｭ｢ｾｭＬ＠ mas ai 

o negôcío, aí nós fomos conversar com o Anastasla porque o negócio era muito aberração. f aí eu vou conversar 
com o Junlnho para ver se o dinheiro ê o mesmo. 

RICARDO: Ele sabe qual ｱｵ･ｾＮ＠ de- esteve com o ministro ... o ministro ｣ｯｮｶ･ｾｯｵ＠ tom ele direitinho, f!le nbe qual é, 
mas de qualquer mllneir.!! ... é ... que coisa absurdll. isso foi no governo do PT? 
GLÁUCIA: ｾｯ＠ menino, esse cara agora. fie exigiu num sei quantos porcentos pro Vinícius 
RiCARDO: Que isso minha filha, você tã doido. 

GLÁUCIA: Isso e é isso. Aí nós fomos no Anastasi... é nós fomos no Anastllsi ... 
RICARDO: Ô gente, como te-m gente ferrada, nê? 
GLÁUCIA: É, mas eu tõ falando que eu n.iio sei se é o mesmo. Por isso que to .. 

RICARDO: Tem que filiar com o Aédo sim, par ao Aecio tornar conhecimento c .. 

GLÁUOA: Mas eu vou perguntar para o Juninho se é o mesmo porque, na verdade, 8 AIldrea demonstrou assim .. 
como boa vontade. Mas a gente term que artkular politicamente também o que nós vamos fazer ... 
RICARDO: É Isso que tê filiando .. 

GLÁUCIA: E com relação ao PSDB, ué. 
RICARDO: Claro_ .. daro.l por isso que eu tõ te falando. Ela falou justamente por conta disso, entendeu? 
GlÁUCIA: É 

RICARDO: Eu vou ... eu vou ... é ... amanhã cedo eu estou lã, eu vejo pra você. E eu acho que n80 é o mesmo não, 

porque Isso ê Ministério das Cidades, se édefcsa cMlé outra COi5&, entendeu? Isso aI, você sabe o que que é? É um 
recuT3óO antigo que tã empenhado ... o Juninho sabe, ele levou até as planilnas. 
GLÁUCIA: Unhum. 

RICARDO: É um recurso antigo que está empenhado do PAC. 
GLÁUCIA: lã. 

RICARDO: Só que tem pouco dinhf'iro no Ministério, então para liberar, tem que definir para onde liberar, você 
entendeu? nê? 

GlÁUCIA: Entendi. pois ii:, mais aí eu falei com li Andrea, olho .•. eu niio tenho drficuldade nenhuma, mas eu acho 
que tem que amarrar Isso com o lunlnho mesmo. Entendeu? 
RICARDO: Claro, apoiar a gente ai ne. 

GLÁUCJA: E eu quero .. eu quero ... tã junto. 
RICARDO: Claro. 

LI 

Com relação ao terminal (31) 99956- 0211 utilizado por ANDREA NEVES, 

identificou-se duas ligações informações aparentemente relevantes. A primeira 

do dia 12/05/2017, ID 3520520, ANDREA NEVES solicita a LÚCIA os telefones 

de ZEZÉ PERRELLA. Tal solicitação foi incluída no auto em virtude do suposto 

destino financeiro dos montantes entregues pela JBS a FREDERICO 

PACHECO. 
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!SEGREDO DE JUSTiÇA! 

AUTO CIRCUNSTANCIADO nO. 03/2017- pág. 34 de 47 

10: 

Data: 

AMr. 

ａｲｾ＠

Interlocutorrs: 

Oegravação: 

3592182 -, 
11/05/2IJ17 HoRl: 

N!:: Akfo Neves 

3592182_20170517110353_7651_000042 

Aécio Neves x ａｮ､ｾＸ＠ NeV6 

ANDREA NEVES: OI. 

Áudio 

11:03:53 

61999587303 

AÉoo NEVES: O que que é is50 .. 0 ｛ｩｮ｣ｯｭｰｲ･･ｮｳ￭ｶ･ｾ＠ ... Joio ... João. 

Dlretio: 

Duração: 

NR Contato: 

ANDRfA NEVES: Aquele •.. lembra que talvez fosse chegar aquele amigo daquele ... 

AÉCIo NEVES: Cheiou lá? 
ANOREA NMS: Não sei, é PfiI ele ficar de olho e aviSllf que chegilrné? 

AÉCIO NEVES: rá bom. O que qUe é no fred aqui que você perguntou? 

00:00:42 

ANOREA NEVES: Nãoé quea reunião que ｾ＠ não foue o caso ｾｦｮ･ｲＮ＠ entendeu? Sevoci! ｱｵｬｳ｣Ｚｲｦ｡ｬ･ｲｾ＠ liderança. 
eu passei: lá perto. 
AÉao NEVES: Beijo ... beijo .. _ beljo._ 

ANDREA NEVES: Tcl1au 

o terminal (61) 99219-7771, utilizado por TATIANE, assistente 

parlamentar, possui o áudio ID 3603558 que menciona, na conversa entre a 

própria TATIANE e LÚCIA, uma ligação para JOESLEY. A conversa ｯ｣ｯｲｲ･ｾ＠

motivada pelas informações veiculadas no dia sobre as gravações feitas por 

JOESLEY BATISTA com AÉCIO NEVES e MICHEL TEMER. 

ID, 

Data: 

Alvo: 

Arquivo: 

Intedoc:utOfes: 

DegrDVação: 

3603558 Tipo: 

11/05/2017 Hora: 

AndTl!a NevM: da Cunha H!!: 

3603558_20170517203938_6235_000706 

Ti!ltlsM' x MBrll!llúc.la 
TATlANE: Oi dona Maria Lúcia. 

MARIA LÚCIA: Oi meu bem. 
TATlANE: E ai a gente alnd21 tem emprego? 

Áudio 

20:39:38 

61992197771 

DI ...... ' 
Duração: 

ｎｾ＠ ContBto: 

MARIA LÚCIA: Pois é. e agora? Voc.é lembfG o dia em que ele ligou pnI ele? você lembra? 
TATlANE: Unhum._lembro. 

OO:07:C16 

MARIA LÚOA: Menina, meu COflIçãO deu umil travada aquele diB, sabe? Você lembra Que ainda fIquei assim com B 
C81'11 meio .•. ? 
TATlANE: lembro. 
MARIA LÚCIA: CIIrlI ... CllrlI._ atlll. •.. 

TATIANE.: Mas o!:SSe erampo foi de celuhu, lú. Porque, se ... foi o Joeslry Que ligou .•. 
MARIA lÚOA: Então ... e niio foi para celular PI'ZI ele? 
TATlANE: Foi. Unhum. 

MARIA LÚCIA: Então, liguei no celutilr dele. 
TATlANE: Fel 
MARIA lÜC1A: Então. 
TATlANE: POm!, WclB, caraCil ｨ･ｩｮｾＮ＠

MARIA lÚCfA: CarBCB mesmo porque eu liguei .. eu acho Que eu ligue e ｾ･＠ nSoestava,lJi querditer .. mais tlIrde 
eu liguei pra ele_. ele atendeu ... quer dizer ... ele se preparou p.m! atender. 

. 
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!SEGREDO DE JUSTiÇA! 

AUTO CIRCUNSTANCIADO nO. 03/2017 - pág. 35 de 47 

Os terminais (11) 99137-8750 e (11) 98219-9447, utilizados por JOESLEY . 

BATISTA, apresentam um total de 73 (setenta e três) registros de ligações. 

telefônicas no SIS - Sistema de Interceptação de Sinais, incluindo as tentativas. 

de chamadas e algumas chamadas repetidas. 

No periodo compreendido de 06/05 a 22/05/2017, há apenas 10 (dez) 

ligações completadas em que JOESLEY trata de assuntos relacionados aos' 

negócios de suas empresas, além de duas ligações do dia 10/05, entre às 21 :32 

e 22:01, em que ele fala que estava embarcando para Nova Iorque onde tem 

escritório de sua empresa e de onde administra seus negócios, conforme já 

informado em relatório anterior, situação que não despertou estranheza pelo fato 

de se encontrar na condição de colaborador, em acordo de delação premiada 

negociando com a Procuradoria da República, que gerou a presente 

investigação, não havendo portanto qualquer impedimento para referida viagem: 

É digno de registro, que após a saida de JOESLEY BATISTA do país em 

10/05, o mencionado não efetuou ou atendeu ligações desde a data ､ｾ＠

14/05/2017. 
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\SEGREDO DE JUSTlçAI 

AUTO CIRCUNSTANCIADO nO. 03/2017 - pág. 36 de 47 

Os terminais (11) 99248-5169 e (11) 99908-4611 usados por RICARDO 

SAUD, executivo da J&F, holding do grupo empresarial JBS, no período de 06/05 

a 22/05/2017, constam registros de ligações até o dia 19/05/2017, com assuntos· 

de família e negócios, e também jurídicos em especial aqueles relacionados as . 

tratativas de homologação do acordo firmado com a PGR, conforme se vê nas, 

transcrições adiante. 

3387655 

06/05/2017 

Ricardo Saudi 

Arquivo: 3387655_20110506181141_1463_000329 

Interlocutorel! RICARDO SAUD X JOÃO 

Oegravação: ( ... ) 

[00:01:41] 

lOÃO: Como é que anda as coisas? 
RICARDO SAUD: Sem ... graças a Deus .. bem. 
JOÃO, ｾＮ＠
RICARDO SAUO: Ontem fui lcL 
JOÃO:Hã. 

Áudio 

18:11:42 

11999084611 

RICARDO SAUO: Fui lá e fiquei sete hOrll5 equerenta e cinco minutos? 

JOÃO: conversando? 
RICAROO SAUO: ... sete horas e quarenta e sels. 

JOÃO: Conversando? 
RICARDO SAUO: E ••. conversando, sete horas e __ 
JOÃO: E ... masesbi dando certo? 
RICARDO SAUD: Tudo CErto, graça li Deus. 
JOÃO:Graças a Deus. 

RICARDO SAUD: I\aoril sõ esperar vê né? Saiu minha multa já, saiu tudo. 
JOÃO: A sua mesmo? Pessoa fisia. 
RICARDO SAUO: Ê minha minha multa pe$.508 físka. 

( ... ) 

Direção: 

Duração: 00:03:29 

ｎｾ＠ Contato: 

36 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
04

.1
82

.9
51

-4
0 

AC
 4

31
6

Em
: 3

1/
05

/2
01

7 
- 1

0:
30

:2
1



\SEGREDO DE JUSTiÇA! 

AUTO CIRCUNSTANCIADO nO. 03/2017- pág. 37 de 47 

ID: 

Dam: 

Alvo: 

Arquivo: 

ｉｮｴｾｴｯｲ･ｳＺ＠

Degravaçio: 

3440974 

09/05/2017 
rtpO: 

tIora: 

Rlc.ardo Saudi N!!! : 

3440974_2Dl70S09092818_146S_000259 

JRF(Alho de Ricerdo) X RICAROO SAUO 

(00""';51] 
RICARDO - À noite t.eu pai pega pra Brasília ... 
JRF· ｎＰＵｾ＠ .. 

Áudio 

09:28:18 

11999084611 

Direção: 

Duração: 

H!! Contato: 

00:02:59 

RICARDO -Pois tenho uma reunlio lá amanhã. bolto horas. Não posso deiXar de ir, pois é a última queeu vou 
fazer do neeóclo lá .. 

[00:02:02) 
JRf -Mas .... Tem ... Piorou alguma coisa? 

RICARDO - NSioll Só melhorou. Graças a Deus.. 
JRf - É? E quando wi começef a sair 8S coisas? 

---------------------------_1 
RICARDO - Então, ainda nio sei ainda filho. É isso que a ge:nte vai ｷＺｲ､ｩｾｩｴｪｮｨｯＮ＠

lO; 

Data: 

Alvo: 

JRF - Beleza. 

RICARDO - Tô fazendo minha wrte. 

3562150 
15/05/2017 

Ricardo Saudi 

TIPO: 
Hora: 

N!i!: 

Áudio 

13:13:03 

11992485169 

OI,eção, 

Duraçio: 

N!! Contato: 

00:02:17 

Arquivo: 3562150 20170515131303_250o_000217 

Intntocutores: RICARDO SAUD x FRANaSCO 

Degravação: 
(QOj)()o40] 
fRANOSCO - ot RICARDO? 
RICARDO SAUD - Oi fRANOSOO. 

FRANasco - Tudo bem meu caro? 

RICARDO SAUO - Tudo bom, graç.&s 11 Deus. Deixa eu tefalllr, tem notícia dll homologação ou não? 
fRANOSCO - Tarno ... tamo tnlbalhando para sair hoje. 
RICARDO SAUD-Ah é? 
fRANOSCO - HOje iI noite, madrugl!lda .. 
RICARDO SAUD - {risosl Sério? 
FRANOSCO - aí? 
RICARDO SAUD- Você acha que ... que hOje devrter uma noticia? 

FRANCISCO - En ... Eu acho que hoje agente deve receber utnll noticia. 
RICARDO SAUD - •.. entHo ti! Ai você me dá uma notíCIa. 
FRANOSCO - Na hOnll ... n8 hOnl •.. 

RICARDO SAUD - Ｈ￭ｮ｣ｯｭｰｲｾｮｳｲｶｯＩ＠ Então esse negócio nosso ficou certo mesmo. Agente vat poder vottar dia 22, 
23 ... 
FRANOSCO - Mas vamos ver o que podemos \ler o que agente altera até lá. Vam05 ver o que agente muda. Nio 
porque se homologar muda um monte de coisa, né? 

RICARDO SAUD-Ahl!ltl Eu não sabra viio. Entio tem chance de eu ficarqueto por aqui entio? 
FRANOSCO - Tem chance de fkar queto por ai. Então vou \l'eT se. suspende todos os atos dos outros proce5$O$ e ... 

e ... ai vocês ficam aI. Nós vamos infonnar on line, fias tranQuilo. 

RICARDO SAUD - Tá bom então. Tá bom douror, eu estOO.elS ordens. Qualquer coisa você me Informa. 

fRANOSCO - Falou querido. Um grande abraço. 
RICARDO SAUD - Grande abraço. 
FRANOSCO - Tâ chau mau. 
RICARDO SAUD - Tã .... Outro. 

. 

Essa última transcrição se refere ao contato que RICARDO manteve com 

o diretor jurídico do grupo JBS, FRANCISCO, quando RICARDO SAUD já Se 

encontrava foram do país. 
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!SEGREDO DE JUSTiÇA! 

AUTO CIRCUNSTANCIADO nO. 03/2017 - pág. 38 de 47 

Os terminais (41) 99972-2644 e (61) 99276-9346, no período de 06/05 a 

22/05/2017, mostram ser utilizados pelo Deputado Federal RODRIGO SANTOS 

DA ROCHA LOURES no trato de entre outros assuntos, temas políticos. 

Dando continuidade em observância a análise anterior, quanto ao período· 

estudado que foi divido em quatro eventos que mereceram destaque, são eles: , 

Vínculo com o Palácio do Planalto, Decreto dos Portos, Pleitos de GANDINI e 

Viagens para São Paulo em 24 e 27 de abril de 2017. Dessa partilha, observar-

se que os assuntos referentes ao Vínculo com o Palácio do Planalto e Decreto' 

dos Portos se perdura para o período em exame, como exposto abaixo. 

No áudio 10 3419414, o Deputado RODRIGO LOURES dialoga com, 

GUSTAVO DO VALE ROCHA, Subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil" 

para tratar de assuntos referentes ao PRÉ 93, mas GUSTAVO informa que já 

atendeu o que era possível em relação essa matéria, e RODRIGO insiste para 

que as pessoas interessadas devam ser pelo menos serem recebidas e ouvidas: 
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ISEGREDO DE JUSTiÇA! 

AUTO CIRCUNSTANCIADO nO. 03/2017- pág. 39 de 47 

10: 

Data: 

Atvo: 

Arquivo: 

tntcrtowtores: 

Dcgravaçio: 

3419414 
fJ8/0S/2017 

Trpo: 

Hora: 

Rodrigo loures Nl!: 

3419414_20170508122603_6721_000506 

ROORlGO LOURES X GUSTAVO ROCHA 
[000000431 

GUSTAVO ROCHA: Alô. 
ROORIGO LOURES: Ô Gustavo. 
GUSTAVO ROCHA: Ô Rodrlgo, tudo bem? 

RODRIGO LOURES: Bom e V()(ê? 

Áudio 

12:26:03 

61992169346 

Direção: 

Duração: 

NtContido: 

00:06:06 

GUSTAVO ROCHA: Tudojoia. Tô te ligando porque parece que tem um ｾｵｮｩ￣ｯ＠ hoje e:voci estâ l1Il pauta da 
reunião. 
RODRIGO lOURES: Isso. 

GUSTAVO ROCHA: Olha .. só ... e primeiro para falar aquI... por ｯｲｩ･ｮｾｩｩｯＮ｡ｴ￩＠ do ministro Paditha e par conta da 
exposição que: ｴｳｾ＠ pode tnl.zer para o ｾｳｩ､･ｮｴｲ＠ ... essa pauta pauta pre noventa e três (931 foi fechada aqui que 
n&o vai pasSGr, t!i? 

RODRIGO LOURES: rá bom. 
GUSTAVO ROCHA: Hão __ só para voc.ê frear ciente ... porque como vêm pn! reunião •.. 

ROORIGO lOURES: Claro. 

GUSTAVO ROCHA: Fica ciente dá .. _ realmente é uma exposil;ão muito gTilnde para o presidente- se -8 (ente colocar 

iSso ..• já conseguiram coisas demflis nesse decreto. 

flODRlGO lOURES: O Importante é ouvi-los. 

[ .•• 1 

(00:03:16) 

RODRlGO LDURES: Se I,'océ puder, um ｧ･ｮｴｩｬｾ｡＠ lá pzlr3. pro Weligton. 

GUSTAVO ROCHA: t .. mas ele ... mas o Weligton Fí esteve comigo aqui umas. dnco (5) vezes._ 
flODRIGO LDURES: Ah é_o 
GUSTAVO ROCHA: É_. umas cinco (5) Ye-zes eeu na sexta-feira, na quinta-feira falei... senador! t ... porque ele velo 

aqui insistiu 11 questão dos setenta [70) anos .•. insistiu ... insistiu .•. depois disso, depois de tudo, eu falei... o 
senador!, 11 gente vai tentar construir o argumento juridico e depois que construir o argumento jurídico eu ｦ｡ｾｩ＠ ... 
não venha agora com antes de noventa e três (9-3J porque iSso nio tem como fazer .•. Ele_. não tudo bem! tudo 

bem! Agora vem novamente com essa pauta pré noventa e três (93]. 

RODRIGO LOURES: SeI... 
GUSTAVO ROCHA: Porque não sei se você sabe. antes de noventa etres 1931 não tinha Ilcib!çã.o, num tinha nada e 
Já tEm é uma lei que cento e oltentzl {ISO) diZls era Prl\! ter tefto a licitação nunca feito. 

RODRIGO LOURES: O que eles alegam ... pelo menos foi o Que ele me disse é Que de lá pra cã, indusive depois dZl 

lei, houveram outnls ..• é ... digamos ... outros entendimentos no judiciário que permitiriam essa Interpretação, na 
ótica deles. 
GUSTAVO ROCHA: L. oque eu conheço écontra. .. o que eu conheço é contra que foi o negócio dos ônibus. 

RODRIGO LOURES: É._ e ai pela proximidade. por fazer parte até recentemente da ｾｬｰ･＠ do presidente, ai me 

viCIam me prorurar.e tal. Eu disse olha ..• vamos ouv ... los.. .. Wlmos lã ... vamos fazer mllls uma reunião ... t!.. .. como o 

Senado ... é ... enfim, també:m eles tem essa frente parlamentar qu.e está querendo Zltuar mais.._. 

GUSTAVO ROCHA: L. ele falou ••. me explicOU aqui. 

RODRIGO LOURES: L. então ... vamos ouvi-Ios ... eu não sou advogado, eu apenas escuto para \ler qual é 
GUSTAVO ROCHA: Minha preocupação é expor o presidente em um ato que é multo sensíveL. eu adio quejá vai 
causa uma exposição pra ele. Esse negócio vZli ser questlonadD. •• 

RODRIGO LOURES: Nb, mas ele_o ele aos setenta anos (761 de idade lá ..• (inoompreensIvel) ... ele ｓｩｉｾ＠ .•• sego ... 
GUSTAVO ROCHA: Não ... pré noventa e três (931, ele mesmo não concorda não. 

ROORIGO LOURES: Mas de qualquer maneira, vamos ouvi-los, vamos verôll ... 

GUSTAVO ROCHA: lá. 
RODRIGO LQURES: Vamos dZlr maIs uma oJ)Ortunidadede ouvir, dai esgota o .•. 

GUSTAVO ROCHA: Tá, tá bom. 
RODRIGO LOURES: O Importante é nio Rear com o gosto ruim na boca depois .. nessas coisas_o essa coisa da 

politica é delialda. 
GUSTAVO ROCHA: Tá, beleza. 
RODRIGO LOURES: MBS t:á bom então três (3) horas eu tô aí, tá bom? 

GUSTAVO ROCHA: Eu vou pedir para confirmar o horário certinho e te avisar 

RODRIGO LOURES: Por favor,. 

GUSTAVO ROCHA: Tá. lá bom. 

RODRIGO lOURES: Um abraço. 
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!SEGREDO DE JUSTiÇA! 

No áudio 3453381 também ocorre menção ao assunto pré-93, também 

mencionado em trecho anterior. 

ID: 

Data: 

Alvo, 

Arquivo.: 

Interloc:utorer. 

DegrBvaç.6o: 

3453381 

09/05/2017 

r!pO: 

Hora: 

Áudio 

15:39:47 

Direção: 

Duração: 

Rodrigo Loures N2! 61.992769346 N! Contato: 

3453381_20170509153947_6721_000S03 

RODRIGO X HNI(BfTO) - PRÉ-93 

00:05:03 

Assunto referente ao PRt-93. ROORlGO diz que OITO foi ex-prefeito de Santos e -que atualmente é parlamentar. 

(BETO possllo'elmente é referência ao Deputado PAULO ROBERTO GOMES MANSUR, mais conheddo como BETO 
MANSUR) [00:00:03J 

RODRlGO LOURES - Oh BETO .. é o RODR1GO. tudo bem? 
BETO - Bem e você? 

RODRlGO LOURES - Bom, desculpa a demori!l. mas eu fiquei meio de -cama ai e tô voltado agora pro __ pra câmafil. 

Bno - O que voce tem? 
RODRIGO LOURES - Não, machuquei o braço. TIve ｵｭｾ＠ tendinite. Fui no médico ontem e tava doendo muito. 
BETO- lá] 

ROORlGO LOURES - Eeee ... mais tem cura, o que importa ｾ＠ que tem cura. 

BETO - Graças a Deus. Deixa eu te falar. Eu estive lá com o Gustavo hoje 

RODRlGO LOURES - SeI. 

BETO - E lfIajel blmbém com o MOREIRA na sexta-feira com <l!quela CRISTIANE que é advogi!lda deles lá. 
ROORlGO LOURES -lsso .. luo 

BETa - Eles estio Irredutíveis de mexer no ... 00._ 

RODRIGO lOURES- PRÉ 93. 

BETa - No PRt 95, PRÉ 93, né1 Entio você chegou 11 convernlrcom o MICHEL? 
RODRlGO lOURES - Cheguei, não! 

SETa - Ou não? 

RODRJGO lOURES - Com o Presidente não. Eu havia dito 11: ele na .semlJnD passada que este era um bom momento 
para pacificar essa matél'Ül, que ffiâ numll espécie de limbo jurldlco. Acho ruim o Governo nlio aproveitar a 

oportunfdade pra fazer_o ontem fiz uma reunião com a equipe 

lá do Ministro PADILHA. Falei com GUSTAVO ROCHA també:m. É . acho que agora ehh ..• realmente ê 11 hora. Seria a 

nora -é ..• de levar a tese jurídica que sustenta. Não há ... não há nenhuma ilegalidade 

6fTO - É! Mas eles estão preocupados que o MICHEL pode ficar .... com a bundC! na janela, a!gumll coisa. 

RODRlGO LOURES- Mas num. .. num.. Eu no ... Eu sinceramente li lá o rmltC'rlal que o Escritório do PlQUET 
CARNEIRO_. 

BETa - Eu também li 
RODRIGO LOURES - É? 
BETO - O que ocorre que eIe_. o GUSTAVO tá muito talaltivo nisso, dizendo que não vai mexer. 

RODAtGO LOURES- ÉI Ele ... ele. .. me ... ligou ontem pra mim também, dizendo que o Ministro PADILHA tava éééé ... I 

desconforbível com l!!SS8 soJuçio. fééé ... ofatD é o seguinte. tem um limbo jurídico, à epoca em Que os PRt 93 
elÓstlam, você lembrtl bem, eles estavam todos dentro da regrn depois houve uma mudança de regra, 

naturalmente que ... éé ... ai precisa fazer e5SlI regra de trans!ção, que não existe ｡ｴ￩ｾＮ＠ né? Induslve os terminais . 

públicos. empre5{l:S públiastem bimbém .... 

BETO - Eu encontrei hoje com RODRIGO e faleI.... Deixa eu te falar, você tem um terminal da PfTROBRAS por 

exemplo no nordeste, que ela leva gasolina pra lá. vai Ik:itlIr, vai ganhar não sei Quem, vai vender o espaço parti a 

PETROBRAS (risos)? 

ROORJGO LOURES - É.. .. não tem nem como sair de lá é. 
BETO - EY não sei... 

RODRIGO LOURES- É.. você_o é .. eu to ... Eu sai de casa há pouco, eu passei li manhã ､･ｾｮ､ｯＮ＠ tomei remêdlo e 

tal para muita dor, mas eu tô indo agora para a CâmalCl. Você tá na CãmM'a7 

BETO - Eu tá na Câmara. 

ROORIGO LOURES - Se você ... como eles tiio._ ééê ... finalizando o texto, .se é que já nao fecharam lá palil a 
cerimônia de IImanhã àSllh, eu IIOU tentar é ... 

BfTO - Não, eles fecharam 

RODAIGO lOURES - Já fechou o texto. 

BfTO fala para RODRIGO que quer ajudar mas que fica o impressão que ･ｾ＠ teria interesse, tendo ROORIGO 

retrucado que iria fazer um ultimo esforço, quando BETO diz que se RODRIGO for falar com o MICHel ele Iria jtJnto . 
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!SEGREDO DE JUSTiÇA! 

AUTO CIRCUNSTANCIADO nO. 03/2017- pág.41 de 47 

No áudio de ID 3461050, o Deputado RODRIGO LOURES conversa com 

o senador WELLlNGTON FAGUNDES, autor do projeto de lei do Senado nO 

768/2015, que, entre outras coisas, estabelece a " ... cessão de espaço físico em 

águas públicas necessárias para o funcionamento de instalações portuárias será 

sempre gratuita ... ". Observa-se o acesso de RICARDO LOURES ao serviço 

médico da presidência, diretamente ao médico do presidente. 

10: 

Data: 

Alvo, 

"""'"'"' 

34610SQ 

09/05/2017 

l1po, 

Hora: 

Rodrigo ｌｯｵｾｳ＠ N!! : 

3461050_20170509195326_6721_000959 

Áudio 

19:53:26 

61992769346 

Direçiio: 

Duração: 

Nt!'Contato: 

00:03:59 

InterloaJtores: RODRIGO LOURES X Senador WEWNGTON FAGUNDES 

Degravação: [oo:OO:48} 

WEWGTON: Alou. 
RODRIGO LOURES: O Wcllgton. Tudo bml? 

WELUGTON: Tudo bom? 

RODRIGO lOURES: Tudo .•. 

WfWGTON: Voce teve um problema no ombro né? 

RODRIGO LOURES: L. eu ttve ume tendinite Que eu vinha brigando com ehl .•. 
WEWGTON: Hum._ 

RODRIGO tDURES: Mas ontem eu sai daquela reunião, fui para uma outra, 050 estava me senUndo bem_o passei no 
senriço ｭｾｩ｣ｯ＠ lá da presidência ... e o médico lá, o doutor Felipe, que 

------
é ate .o médico do presidente fez um exame rãpida, olholJ._ é eu tava um pouco febriLe!e me deu lá como eu 
demorei quatro [4L cinco [5) dias ... enfim ... uma pequena longa estória ... mas aí eu fui pra casa ... 

( ... 1 

[00:01:491 

WElLlGTON: É Rocha._lá ele confrrlTlllrem paRI amanhii, né? o horário? 
RODRIGO WURES: fOI,.confirmado para as onze (111 horas. 
WELUGTON: E eu não tenho 0:5 detalhes do Que que .... 
RODRtGO LDURES: O que eu soube ... o que eu soube é o ｾｩｮｴ･Ｎ＠ Que houve ilgora no final da tarde uma tentativa I 
de tratar do pré noventa e três {931-_ é ... eu ainda não tenho a confirmação se houve mudança de teno. Eu lava 

pensando em dar um pulo lá na ... no paládo ilgDfâ ..• e .... 1Iê se hllo com o Padilha ou com alguém. Porque até ... 
dIgamos ... ilmilnhã dez 110] da manhã. ainda se for o caso de mudar alguma coisa, se muda. num é? 
WElUGTON: Certo. 
RODRIGO lOURES: pelo Jeito voci! não teve novidades. 
WElLIGTON: Não. 
RODRIGO LOURES: Eu sã soube !fino ... que houve ma tenbltiva ... o fruto até da ｮｏＤｾ＠ visita ontem, o pessoa.l I 

comentou lálntemamente que havia ... i!._ que ser18 ume oportunidade PflI r60tv« ... essa questiio do pré noventa 
e três (93} porque isso aitã num vazio juridico Ré? Essescontra1:os estão em um vazio Juridico, então é uma 
oportunidade para resol ... er. Eu \lOU fazer o seguinte ... eu vou ligar lá agora. 
WEWGTON: Tã. 

RODRIGO lOURES: Vou tentar falar com o Gustavo, ver se eles alteraram ... se ficou na mesma maneira que eles 
construíram atfontem porque ｃＧｾｳ＠ queriam fazer quatro 14J mudanças que mudaram ... que ficaram em duas 12} 
mudanças ... sendo que um dela era cs.sa do pré noventa e três (93]. Enmo eu ｉｩｾ＠ lá e ligo pra você daqui 8 pouco, 
pode ser? 
WEWGTON:Tá. bele2a. 

( .. 

41 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
04

.1
82

.9
51

-4
0 

AC
 4

31
6

Em
: 3

1/
05

/2
01

7 
- 1

0:
30

:2
1



!SEGREDO DE JUSTiÇA! 

AUTO CIRCUNSTANCIADO nO. 03/2017- pág. 42 de 47 

No áudio de ID 34663895, o referido parlamentar RODRIGO LOURES 

conversa com RICARDO CONRADO MESQUITA - membro do Conselho 

Deliberativo da ABPT - Associação Brasileira dos Terminais Portuários e Diretor 

da empresa RODRIMAR, que se utiliza do terminal (11)98335-3212, conforme 

cadastro. 

ID: 

ｾｴ･Ｚ＠

Alvo, 

Arquivo: 

Intcrlowtores: 

DegrBvação: 

3463895 

rJ9/05/2D17 

T'IPQ: 

Hora: 

Rodrlgo loures N2: 

3463895_20170509220548_6121_000247 

RQDRtGO LOURES X RICARDO - RODRlMAR 

ÁUdiO 

22:05:48 

61992769346 

DirePo: 

DUrlu;iio: 

N2 Contato: 

00:02:47 

RICARDO redamll de não ter dado certa a alteração do decreto, dos 50 anos(provavelmente referênda ao PRÉ-93). 

RICARDO pede que RODRIGO. BETO {BETO MANSUR} e um terceiro defenda a altel"ilçiio do projeto. 

['X"oo,oa) 
RICARDO - Oi, RODRIGO. 

RODR1GO LOURES - 01 RICARDO, eu 'Vi que você ligou aqui. Tudo bem? 

RICARDO - É .. tudo bem, tudo .. (incompreensfvel) lõ chagando aqui no Emiliano Restzlurante camões. 
RODRIGO lOURES - Sd. 
RICARDO - Eeee .. _ bom, no ... os caras não toparam lá aquela estratégia, por algum motivo, interno lá. 
RODRIGO lOURES - MilS aI... qual-estratégla? 
RICARDO -Aqum ｱｵｾ＠ -eu te refat-ei que: eles iriam ｴｾｮｴｬｊｲＮ＠

RODRIGO LOURES - Quem_. quem Iria tentar? 
RICARDO - A ..• um pessoal que eu te relatei lá. 000 ... 
RODRtGQ LOURES - Pessoal da DTP a ideia de fazer modificações no decreto. 
RICARDO - É aquela coislI apartada de dos 5Q anos. Se lembra do ｱｾ＠ eu falei p&ra você? 
RODRIGO lOURES - Ahh Entendi, entendi. 

RICARDO - Entio. aquilo ali não deu certo. lál Então. eu tõ ch-egando lIqul pnl conve:t"SlIr. 
RODRrGO LOURES - Você vai jantar ainda, então? 
RICARDO -É- eu vou ... 

RODRIGO lOURES - O pessoaL o pessoal do evento de amllnhã. já está em ｂｬＧｚｬｳ￭ｬｾ＿＠ O pesSOZljá chegou? 
RICARDO - Chegou, mas tá uma coisa ridícula 

(00:01:16] 

RODRtGO LOURES - Eu recebi, eu recebi hoje o COflltlte do Ministro Quintella. também acho que eram cinco da 
tarde. sei lá._ meto trilIde.. Agora precisamos ver o que o Governo vai fazer, né? RICARDO com relação ao texto. 
RICARDO - vão ter ... 
RODRlGO lOURES - Eu atitô com pouca ... Oeixe eu te d'rzer. Eutõ com pouca ｢ｩｬＱＺｾｲｩ｡Ｌ＠ tã quase acabando aquI. 
Ehhh chegando lá eu dou uma carga, eu tenho medo que aia, mas só ｾｲ｡＠ dizerque: é. enfim, ficou conflTmado 
amanhã a cerimônia, acho que as onze horas, né? 
RICARDO -Humm Humm 

RODRIGO LOURES - Eeee ... C' ai falamos pOJ" mensagem, que vai cair aqui, vai cair. 
RICARDO - Tá. então chegando lá me liga por gentileza. 
RODRlGO LOURES - TA bom então. 

[RICARDO insiste ir pe5SOCIlmente se encontrar com RODRlGO, mas RODRJGO não concorda, quando então 

RICARDO pede que RODRfGO, BETO e um terceiro Intercedam a respeito do assunto tratado. 

'42 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
04

.1
82

.9
51

-4
0 

AC
 4

31
6

Em
: 3

1/
05

/2
01

7 
- 1

0:
30

:2
1
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* ---------------------------------------------------------------------------- ,., • PAR6METRO(S) DE CONSULTA 
• 
• N6MERO nA LINHA: (11) 98335-3212 

• 
• 
• 

* ---------------------------------------------------------------------------- * 
• N6MERO DA LINHA: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (11) 98335-.3212 • 
* ｅｍｐｒｾｓａＺ＠ ••••••••••.•••• ROORIMAR S/A ｾｎｚｐＮ＠ EQUIP. INDUSTRIAIS E AKM.GERA1S * 
• CNPJ: .................................................... 5Z.ZZ.3.427/0001-52' 
• ENOCREtO: ................................................ AV IBlRAPUERA 2033 • 
* ｾａｬｒｊｴｏＺ＠ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1NOlANOPOt"lS • 
• CEP: ............................................................. 04.029-100 *I 
... MUN1C-tPIO: ..................................................................................................... 5 PAlItO ,., 
." I:::5T'AOO: ..................................................................................................................... SP * 
.. Y.oOALIOAOE;: .................................................................................... 1'()5(:tflP '* 
,. SITUAottO: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ATlVO ,. 
* DATA HABIllTA>iO: ................................................ 10/08/2013 * 
• • 

No áudio 10 3496351, o Deputado ROORIGO LOURES ainda trata a, 

respeito do assunto com MAURíCIO QUINTELLA MALTA LESSA (PRlAL), atual, 

Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 

ID: 

Data: 

Alvo: 

1Uquivo, 

Interfocvtore1i: 

Degravação: 

-3496351 
11/05/2017 

TipO: 

Hora: 

Rodrigo loures N2': 

3496351_20110511103535_6721_000327 

Áudio 

10:35:35 

61992769346 

MIN MAURicIO QUINTElLA X RODRIGO lOURES - PRÉ-9S 

[OO:OO:34} 
MA.URícIO QUINTElLA. - Alô? 

RODRIGO lOURES - OI MAURiciO! 

Direção: 

Dureçfio: 

NiI Contato: 

MAURlclO QUINTEUA - Grande RODRIGO. eu tô ligando p.ara ｉｨｾ＠ perabenizar e lhe .agntdecer.. 
RODRIGO lOURES -Imagina. Parabéns para "ocê, MAURíciO, foi uma luta ai. 

00:03:27 

MAURlclO QUINTEUA - Eh ... Mas foi um golaço. A mídia repercutiu muito bem, o Setor té feliz.Eu já....;li ｣ｯｮｾｩ＠
com GUSTAVO agora de manhiL ' 
ROOR1GO LOU RES - Sei 

MAURfclO QUINTEliA - Nos vamos agonl colemr equi no Ministério todas esses decisões Judiciais que .... que 
subsidiam anhh .•. ahhh_. a permanincia desse ー･ｳｾＱ＠ de93 para poder construir a tese para resofverrâpido. 
porque agora o perigo é começar a cair as liminares, né? 

RODRIGO LOURES - É exatamente eles ehhh. .. já devem ter ti dito ｩＵｾ＠ f1ê? 
MAURíCIO QUINTELlA - Certo 
RODRlGO LOURES - Eu tô cheg;andoaM aqui na posse da ... da Amare e ... 
(começllm a falar de problemas de ｳ｡ｾｊ＠

(OO:01:39) 

RODRIGO lDURES - A reperrussão foi bem. eu não li tudo 

MAURíCIO QUINTEUA ｾ＠ Foi bell 
RODR1GO LQURES - MIJS ･･ｾ＠ .. 
MAURfclO QU1NTEllA ｾ＠ Nãol O pessoaL. pesroal cita ... quer diz.er assim ehh .. A. .. a ... a mídia fala tudo mas porém 
o pré-93 nliofol resoMdo. né? 

RODRlGO lDURES-Isso. 

MAURfcIO QUlNTEUA - Maslilmbêm tá lá explicado que não foi resolvido porque estamos trabalhando porque 

nós estamos mbalhando para encontrar o Instrumento jurídiCO- adequado. 

RODRIGO LOURES-Isso, isso. Que é caminho ehhh de harmonia, ne? Que eo caminho mais seguro, que é o 

caminha de ｨ｡ｲｭｯｮｾＬ･＠ vocêertá de parabéns..nu MAURíciO. 

[Tratam de outros ltSSuntosl 
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!SEGREDO DE JUSTiÇA! 

AUTO CIRCUNSTANCIADO nO. 03/2017 - pág. 44 de 47 

No monitoramento das interceptações nota-se o cuidado que o Deputado 

RODRIGO LOURES tem em tratar assuntos "mais reservados", evitando 

detalhá-los pelo celular, a exemplo das transcrições dos áudios de ID 3508134 

e de 10 3512212, conforme se vê abaixo. 

ID: 

Data: 
Alvo: 

Arquivo: 
ｉｾ＠

ｾＺ＠

3508134 Tipo: 
flIUõ!2011 Hora: 

Rodrigo I.!!!m NO : 
35Il8134_201 105111 12518_1513_099155 

Audio 
17:25:19 
41999722644 

ROORIGO lOURES X ESPOSA. Falam """ f,*"" nada por tõlof""" 

Direç50: 

Ouroção: 

ti" ConIl!!<>: 
0001:55 

A""""", do ROORlGO lOURES quo _ .. ｾ＠ do """"""" do HNI, "'"" ｾ＠ quorem trai.,. do 
_ por tsSlf ..... """""'"" _ """ d:M!m """"""'" por tsSlf ..... 

(00:0050) 
ESPIr.,A. Eu preçi;a" _ com'- a1gu'nas _. 
ROORIGOLOURES . n bom 
ESPOSA· M .. por tsSlfone acho quo é rum. @ 
ROORIGO lOURES· É nim. EltttJ. .. Não sei do quo se tr<ta, mas é """"'" bom ... 
ESPOSA· Nilo, ｾＮ＠ Eu fil pensando da .. Eu vou """"'"'" lá o ... Eu vou _ o _orisIa do """" t<i? 
ROORIGO lOURES • Porque? Usa o FABRICIO ....... 
ESPOSA - M. amor, mas eu acho que prefiro, ｾ＠ se<? Depois • gene fala bem disso. 
RODRIGOLOURES - Eu .. L é. eu acho que se ... o FABRICIO _, pelo menos ｮｯｾＬ＠ _ 
o dia de amanhã. Ele vai are gcr.m-. 

ID: 3512212 Tipo: Audio 
20".23:50 

ｄｾＺ＠

Data: l1iU5I2017 Hcmt: 

Alvo: Rodrigo I.!!!m NO: 41999722644 

Arquivo: 3512212_20170511202350J573_0oo124 

1ntor1oeu!ores: ROORIGO lOURES X MUNDO· REVElAM CONVERSAR POR WHA TSAPP 
1!ea1'l!Yl!Cijg: Não revelam o oontáldo do """"""" que ..ta""", tendo pelo WbaIl!Apo 

[00:99:10J 
MUNDO· Opel 
RODRIGO lOURES . 011.. Votou AUNDO. YUlou. 

00:01:24 

ARUNDO· Eu ta .. ta 19ando no ......... ""'"'"' porqoo ""'"' nogOOio do WbaIl!Apo lá dando num ,"",o. 

ｾｾｾｉｾＺＨ｟Ｉ＠ É difoci 
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ISEGREDO DE JUSTiÇA! 

AUTO CIRCUNSTANCIADO nO, 03/2017 - pág. 45 de 47 

Com relação ao alvo DANTE FUNARO, terminal (11) 99187-3044, no 

período em apuração, constatou-se apenas a chamada entre DANTE e VIVI, de ' 

10 3598440 onde comentam diversos assuntos, e citam a situação de LUCIO e ' 

ROBERTA FUNARO, onde aos 04:32" VIVI expõe que: "Ele está sendo, 

persuadido por ela". Sendo que no restante da conversa continuam com, 

assuntos pessoais e da situação familiar de DANTE. 

OPl!fllção: PA TMOS 

10: 
1Ja1B: 

3598440 
17/0512017 

Tipo: ÁUdio 
Hora: 15:52:59 

Alvo: Dante Fooaro Na: 11991873044 

Arquivo: 3598440_20170517155259_6393_001043 
Interlocutores: OANTExVlVLEle está sendo pelSuadido por 

Degravação: Aos 04:32 

VM:Ele está sendo persuadido por ela. 

Ilíreçâo: 
Duração: 00:10:43 
N"'Contato: 

DANTE: Então, provavemente é O que eu t6 te falando, então você não tem duas maa.tmbas na tua 
vieLa. você vive bem. .. 

Nas demais ligações, verifica-se o trato de assuntos pessoais/familiares e 

também relacionados a atividade laboral de DANTE, havendo um trânsito de 47$ 

comunicações, entre tentativas de ligações nâo completadas, ｣ｨ｡ｭ｡､｡ｾ＠

atendidas e/ou realizadas e atendimentos eletrônicos, não sendo localizadas 

outras situações de relevância vinculadas aos temas ora sob investigação. 
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ISEGREDO DE JUSTIÇA! 

AUTO CIRCUNSTANCIADO nO. 03/2017 - pág. 46 de 47 

Com relação as interceptações dos e-mails aecioncnc@gmail.com e 

ancancmg2016@gmail.comforam obtidas um total de 7.034 e-mails, distribuídos· 

conforme imagem a seguir. 

li ｾ｀ｧｭ｡ｩｬＮｯｯｭＮｇｭ｡￭ｌｇＮｭｴ･ｵｴＮｾ＠ (1246) 

li ｾｯｭＮｇｾｍｴｪｬＧＮＮ￭ｮ｢ｭￍＨｬｭ＠
ｾ＠ ｾｭＮｇｾｳｬｩｴｾｬｬＧＮｮＮ｢ｯｘＨＷｕ＠
li ｾｾｉｲｴｍｃＢＬＮｭ｢ｭｴｻｬｭ＠
a l'J, ........... ｩＡｊｬｭｾｾｇｭ｡￭ｬｌｭｴ･ｬｬｦＮｭ｢＼ｭ＠ (4965) 

íIJ ｾｩ￭ｏｧｭＡｉｾ［ｭｕｉＧＮｭ｢ｩｊ［ｸ＠ U6l» 

a ｾｾｾｾＲｉＧＮｭＮ｡ＮＮｕＶＸｩ＠
iiL .... _.ag:2016@'!jmoil.a ..... 6 ..... u:.,...e....OP ...... (2T.i} 

Apesar de grande volume de informações, não foram identificadas 

informações relevantes. Em suma maioria o conteúdo estava relacionado a 
clippings e mensagens de cunho político. Portanto, não foi apresentado nenhum 

dado nesse relatório sobre tais comunicações. 
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4. ENCERRAMENTO 

Diante da execução das medidas judiciais realizadas em 18/05/2017, e . 

das posterior Decisão Judicial de encerramento em 22/05/2017, comunicamos, 

que foram remetidas às Operadoras a respectiva ordem de cancelamento do . 

sigilo das comunicações telefônicas que transitavam nos seguintes terminais, . 

bem como nas contas de e-mail: 

telefone/e-mail OPERADORA ALVO AÇAO 
41999722644 VIVO RODRIGO LOURES Encerrar 

11999084611 VIVO RICARDO SAUDI Encerrar 

31999560211 VIVO ANDREA NEVES DA CUNHA Encerrar 

31996821568 VIVO FREDERICO PACHECO Encerrar 

31999942162 VIVO FREDERICO PACHECO Encerrar 

61999587303 VIVO ａｾｃｉｏ＠ NEVES DA CUNHA Encerrar 

61999620045 VIVO AÉCIO NEVES/RICARDO CYPRIANO Encerrar I 

61981153222 VIVO RICARDO CYPRIANO/CARLENE Encerrar 

31992056711 VIVO MENDHERSON SOUSA LIMA Encerrar 
61992769346 CLARO RODRIGO LOURES Encerrar 
11992485169 CLARO RICARDO SAUDI Encerrar , 
11991873044 CLARO DANTE FUNARO Encerrar 
11991378750 CLARO JOESLEY BATISTA Encerrar , 

11982199447 TIM JOESLEY BATISTA Encerrar 
61992197771 TIM ANDREA NEVESITATIANE Encerrar 

aecioncnc@ GOOGLE AECIO NEVES DA CUNHA Encerrar 
gmail.com 

ancancmg2016@ GOOGLE ANDREA NEVES DA CUNHA Encerrar ' 
gmail.com 

. 

Brasília, 26 de maio de 2017 . 

. 47 
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