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AUTO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA Nº 058/2016 

    
 

 
 
 
 

 

Ao Delegado: DPF LUCIANO FLORES DE LIMA 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Senhor Delegado, 

 
 

 
 
 
 
 

O presente relatório destina-se a apresentar à Autoridade Policial possíveis “QUESTÕES DE 

FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO” obtidas a partir das interceptações telefônicas autorizadas 

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

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

PARANÁ. 
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1. DAS INVESTIGAÇÔES: 
 

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

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

“ALETHEIA”, identificou que constam possivelmente interlocutores interceptados os quais possuem 

FORO POR PRERROGATIVAS DE FUNÇÃO. Desta forma, o conteúdo interceptado será objeto do 

presente para que, caso seja este o Vosso Entendimento, encaminhá-lo ao JUIZO 

CORRESPONDENTE. 

Cabe informar a Vossa Senhoria que em momento algum esta investigação teve como objeto 

apurar ou investigar pessoas detentoras de FORO PRIVILEGIADO. Todavia, devido ao alto grau de 

inserção política e à considerável rede de relacionamentos que o Ex-Presidente possui, principalmente 

em virtude de seu histórico de vida política e ao fato de ter exercido o cargo de PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA durante dois mandatos consecutivos, o Sr. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA manteve 

conversas telefônicas com diversas pessoas detentoras de FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.  

Desta forma, o conteúdo interceptado que inicialmente foi identificado com essas características, 

envolvendo “QUESTÕES DE FORO”, será apresentado a Vossa Senhoria no presente AUTO DE 

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICO 058/2016 - GT-LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR. 

 

2. DAS INTERCEPTAÇÕES: 

 

A análise preliminar do conteúdo interceptado identificou indícios no sentido de que 

possivelmente os interlocutores das ligações elencadas no presente AUTO DE INTERCEPTAÇÃO 

TELEFÔNICO 058/2016 - GT-LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR estejam agindo dolosamente no intuito 

de atrapalhar o curso e o regular andamento das investigações produzidas no âmbito da OPERAÇÃO 

LAVA JATO, inclusive por meio de um forte aparato político. 

As ligações interceptadas serão apresentadas a seguir em ordem cronológica.  
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2.1. LIGAÇÃO 80575682 - 26/02/2016 13:02:33  

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

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

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

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

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

LILS x VAGNER FREITAS  

ALVO  DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

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

RESUMO 

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

TRANSCRIÇÂO 

 

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

DAISE: É a DAISE. 

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

DAISE: Tudo bom? 

MORAES: Tudo bom. 

DAISE: Um minutinho por favor. 

MORAES: Tá. Tá bom. Obrigado. 

DAISE: Tchau, tchau. 

MORAES: Tchau. 

(Intervalo) 

VAGNER FREITAS: Alô! 

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

LILS: Alô! 
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VAGNER FREITAS: E aí, chefia? 

LILS: Fala, querido! 

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

LILS: Tudo bem pra quem, cara pálida? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

segunda-feira, querido? 

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

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

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

CLARA pra gente conversar um pouco na segunda-feira. 

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

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

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

inclusive. Entendeu? 

LILS: A minha tese "cê" sabe. 

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

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

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

você. 

LILS: Isso, querido! 

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

não vai dar certo. 

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

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

muita crítica do PT ao Governo.  

VAGNER FREITAS: Isso. 

LILS: E vai entrar numa rota delicada de colisão. 

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

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

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

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

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

VAGNER FREITAS: "Cê" também não vai? 

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

VAGNER FREITAS: Nesse negócio. 

LILS: Na reunião do Diretório. 

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

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

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

LILS: Tá bom, querido. 

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

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

 
 

2.2. LIGAÇÃO 80581914 - 26/02/2016 17:12:00  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80581914 na qual há o diálogo entre MORAES 

e ROBERTO TEIXEIRA. No referido, ROBERTO pede que MORAES informe que o Sr. LUIZ INACIO 

LULA DA SILVA (LILS) deve entrar em contato imediatamente com o MINISTRO DA CASA CIVIL, Sr. 

JAQUES WAGNER, para avisá-lo que o “nome do assunto é ROSA WEBER”.  

MORAES x ROBERTO TEIXEIRA 

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(11)30603324 26/02/2016 17:12:00 00:01:33 80581914.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x MNI - Pede para falar com Dr. ROBERTO TEIXEIRA.  
 
MORAES x ROBERTO TEIXEIRA - MOARES diz que JAQUES WAGNER esteve no RIO e está indo 
para SALVADOR neste momento. ROBERTO fala "MEU DEUS DO CEU". ROBERTO diz para MORAES 
entrar em contato urgentemente com JAQUES WAGNER, para que JAQUES WAGNER espere uma 
ligação do "amigo deles" (LILS). E pede que MORAES fale para o "nosso amigo ai" (LILS) que o nome 
daquele assunto é "ROSA WEBER". E que seria conveniente falar com HNI sobre isso. MORAES diz que 
vai fazer. 
 

TRANSCRIÇÂO 

 

MNI: Silva, Martins Advogados, boa tarde!  
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MORAES: Oi, tudo bem? É o MORAES. Como é que tá?  

MNI: Oi Moraes.  

MORAES: Dr. Roberto tá por aí?  

MNI: Tá, pera lá.  

MORAES: Deixa eu falar com ele uma coisa. Muito obrigado!  

MNI: Imagina, tchau. Boa conversa  

(intervalo)  

MORAES: Dr. Roberto!  

ROBERTO TEIXEIRA: Oi Moraes...  

MORAES: Ele esteve aqui no Rio, nesse momento ele está indo pro aeroporto pra ir pra Salvador, pra 

passar o final de semana lá.  

ROBERTO TEIXEIRA: Ai meu Deus do céu.  

MORAES: É.  

ROBERTO TEIXEIRA: Meu deus do céu. Ele está indo? Já saiu?  

MORAES: Tá, o ajudante de HNI (ininteligível) falou que ele tava indo em direção ao aeroporto.  

ROBERTO TEIXEIRA: Então, da pra você conversar com ele pra ele esperar uma ligação de "nosso 

amigo"...  

MORAES: Tá.  

ROBERTO TEIXEIRA: Fala pra ele, fala pro "nosso amigo" aí que o nome daquele assunto é ROSA 

WEBER.  

MORAES: Ah, tá, tá bom, já guardei...  

ROBERTO TEIXEIRA: O nome da pessoa é ROSA WEBER, e que seria conveniente ele falar com o... 

(interrompido)  

MORAES: tá bom, tá bom, eu vejo aqui, eu tento fazer essa ligação agora.  

ROBERTO TEIXEIRA: tá. MORAES: até mais, tchau, tchau. 

 
 
 

2.3. LIGAÇÃO 80581960 - 26/02/2016 17:14:28  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80581960 na qual há o diálogo entre o 

MORAES e ROBERTO TEIXEIRA, e posteriormente entre LILS e ROBERTO TEIXEIRA. No referido, 

ROBERTO avisa que o processo de LILS caiu com ROSA WEBER. LILS diz que o “baianinho está indo 

embora”, referindo-se ao fato de que JAQUES WAGNER está no RIO DE JANEIRO, porém vai viajar 

naquele dia para SALVADOR.  
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Em seguida, ROBERTO TEIXEIRA diz que “JAQUES WAGNER é o caminho para eles falarem 

com “ela”, não ficando claro se estão falando da Exma. Sra. MINISTRA ROSA WEBER ou da Exma. Sra. 

PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF.  

MORAES x ROBERTO TEIXEIRA 

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(11)3060332  26/02/2016 17:14:28 00:01:17 80581960.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x MNI - Quer falar com Dr. ROBERTO.  
 
MORAES x ROBERTO - Pede para falar rapidinho com LILS.  
 
LILS x ROBERTO - LILS pergunta o que é esse nome que você falou. ROBERTO diz que o processo 
caiu com ela (ROSA WEBER). ROBERTO diz que o "baianinho" está indo embora (JAQUES WAGNER 
está indo para SALVADOR). ROBERTO diz que ele é o caminho para falar com ela. LILS diz que vai 
tentar falar com ele. ROBERTO diz que está à disposição. LILS diz que a hora que ROBERTO puder vir 
para o RIO, é melhor. ROBERTO fala que talvez seja melhor ir para BRASILIA. LILS diz que vai tentar 
ligar para ele. Ao fundo da ligação, LILS fala para ligar para WAGNER. 
 

TRANSCRIÇÂO 

 

MNI: "ILCA".  

MORAES: É o MORAES.  

MNI: Oi MORAES.  

MORAES: Posso falar com o Dr. ROBERTO rapidinho?  

MNI: Sim.  

MORAES: Obrigado.  

ROBERTO: Alô.  

MORAES: Doutor, fala rapidinho aqui...  

LILS: Oh ROBERTO...  

ROBERTO: Oi amigo.  

LILS: Só para lembrar. O que é essa pessoa, esse nome que você falou?  

ROBERTO: Aquela "coisa" caiu com "ela".  

LILS: Caiu com ela? Tá bom.  

ROBERTO: Agora, eu sei que aquele "baianinho" está indo embora. Eu acho que ele que é o caminho 

para falar com ela.  

LILS: Eu vou tentar falar com ele.  

ROBERTO: A gente tem que correr atrás e estar ao seu lado. Nós estamos aqui a disposição. Se precisar 

ir para o RIO, nós vamos já.  

LILS: eu vou tentar falar... Eu vou tentar. A hora que vocês puderem vir amanhã para o RIO, duas horas, é 
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bom.  

ROBERTO: Tá bom, nós iremos. Mas quero saber se não há a necessidade de ir para BRASILIA.  

LILS: Eu vou tentar falar com agora.  

ROBERTO: Fala com ele que é ele que tem que falar.  

LILS: Tá. Tchau.  

ROBERTO: Tchau.  

LILS (falando ao fundo com outra pessoa): Me liga com o WAGNER. 

 
 

2.4. LIGAÇÃO 80582001 - 26/02/2016 17:16:09  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80582001 na qual há o diálogo entre o Sr. LUIZ 

INÁCIO LULA DA SILVA (LILS) e o Exmo. Sr. MINISTRO JAQUES WAGNER (JW). No referido, LILS 

pergunta se JW vai embora naquele dia, sendo informado que sim. Em seguida, LILS avisa que precisa 

conversar pessoalmente com JW. Ligação é interrompida.  

LILS x JAQUES WAGNER  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(11)30603310 26/02/2016 17:16:09 00:01:31 80582001.WAV 

RESUMO 

 
LILS x JAQUES WAGNER - LILS pergunta se ele está indo embora. JW diz que está no Diretório. LILS 
pergunta se ele vai embora hoje. JW diz que vai embora hoje. LILS diz que precisa falar com ele. Pelo 
menos dois minutos. LILS diz que está no SOFITEL. LILS diz que vai ao fundo para o CENTRO DE 
CONVENCOES. Ligação caiu. 
 

TRANSCRIÇÂO 

 

MORAES: O Sr. pode falar?  

JAQUES WAGNER: Posso.  

MORAES: Só um minuto por favor.  

LILS: Alô!  

JAQUES WAGNER (JW): Oi, Excelência.  

LILS: Tudo bem, Excelência? Está indo embora?  

JW: Não. Estou no diretório, porra.  

LILS: Mas você vai embora hoje?  

JW: Eu tenho que ir embora hoje. Porque? Você queria falar comigo?  

LILS: Não... Deixa eu te falar. Eu gostaria de falar com você, querido.  

JW: (inaudível)  

LILS: Pelo menos dois minutos.  
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JW: Você está onde agora?  

LILS: Eu estou no SOFITEL. Eu estou indo... Peraí... (Fala com outra pessoa) O MORAES! (Volta a falar 

com JW). Eu estou indo para um lugar que de onde eu estou demora 45 minutos. Só um minutinho. Alô. 

Alô. Para onde eu vou.  

HNI (falando ao fundo): CENTRO DE CONVENÇÕES SULAMERICA.  

(Ligação é interrompida). 

 
 
 

2.5. LIGAÇÃO 80582098 - 26/02/2016 17:19:05  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80582098 na qual há o diálogo entre o 

MORAES, JAQUES WAGNER e LILS. No referido, LILS continua a ligação anterior. Durante a conversa, 

LILS pede que JW encontre pessoalmente com ele. Este por sua vez, informa que não será possível. 

LILS diz que JW tem “que falar com “uma pessoa” em BRASILIA”.  JW pergunta: “É "ela"? "Aquilo" 

que você falou? ”. JW completa dizendo: “se der para você, ela marcou segunda de noite”. LILS 

ironiza dizendo: “Bicho, é o seguinte: se eu não tiver preso, eu vou! ”.   

LILS insiste que JW atenda a ligação de seu advogado, CRISTIANO, pois este vai conversar 

com ele sobre o “assunto”. E que é “urgente” que JW cuide disso: “Fala com o CRISTIANO porque é 

urgente para você cuidar disso”. 

 LILS x JAQUES WAGNER  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(61)95516033 26/02/2016 17:19:05 00:02:37 80582098.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x JAQUES WAGNER (JW) - Pede desculpa porque caiu a ligação. Vai passar para LILS.  
 
LILS x JW - Ele tem que ir para o aeroporto. LILS diz que vai para o encontro com intelectuais. Está 
nervoso. SULAMERIA. Fala que de onde está, ficam distantes 1 km. JW diz que tem avião 7:30. Não 
pode atrasar. LILS diz para atrasar porque é importante. JW diz que CRISTIANO está ligando na outra 
linha. LILS sugere que JW fale com CRISTIANO. LILS diz que JW tem que falar com "uma pessoa em 
BRASILIA". JW pergunta se essa pessoa em BRASILIA é "ela" - "aquilo que você falou". Se for isso, ela 
marcou segunda de noite. LILS diz que se não tiver preso, ele vai pessoalmente. Risadas. LILS diz que 
daqui para frente vai defender essa coisa do PT, essa coisa do PETROLEO. JW diz que já conversou no 
PT. Boas-vindas na campanha. JW diz que ela mudou uma posição dela e falam que eles perderam por 
isso. LILS pede que JW fale com o CRISTIANO, porque é urgente que você cuide disso. JW pergunta se 
pode marcar para segunda feira a noite. LILS diz que tudo bem. Despedem-se. 
 

TRANSCRIÇÂO 

 



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

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

 

                           Página 10 de 92 

 

JAQUES WAGNER (JW): Diga.  

VALMIR MORAES: Alô. Sr. MINISTRO. Desculpe. Caiu a ligação. Só um minuto.  

LILS: Alô.  

JW: Aqui eu tô meio abafado. Eu estou de comercial e teria que ir para o aeroporto. Você está onde 

agora?  

LILS: Eu vou te contar. Daqui a pouco eu vou para o Centro de Convenções.  

JW: Eu sei. O encontro com intelectuais.  

LILS: É SULAMERICANA. Oh, MORAIS.... É Centro de Convenções.... É 01 km de onde você está, 

WAGNER. SULAMERICA.  

JW: CENTRO DE CONVENÇÕES SULAMERICA.  

LILS: É onde eu vou estar daqui a pouco. Da onde você está, é 01 km até lá. Eu vou demorar mais...  

JW: E você está saindo de onde?  

LILS: Eu vou sair daqui agora. Daqui a 45 minutos eu estou lá.  

JW: E você está onde?  

LILS: Eu estou no SOFITEL. É muito longe daí.  

JW: O problema é que eu não tenho como esperar 40. Eu tenho avião as 19:30.  

LILS: Oh, caralho. Atrasa uma porra desse caralho. Eu mando te levar de carro.  

JW: Não, porra. O CRISTIANO está me ligando na outra linha.  

LILS: Então fale com o CRISTIANO. Porque você tem que falar com "uma pessoa" em BRASILIA.  

JW: Não, tudo bem. Eu vou atender ele agora. Agora deixa eu te dizer: É "ela"? "Aquilo" que você falou? 

Se você... se der para você, ela marcou segunda de noite.  

LILS: Bicho, é o seguinte: se eu não tiver preso, eu vou! (RISADAS) Caralho!  

JW: O que eu estou dizendo é que...  

LILS: Daqui para a frente, eu vou defender essa coisa do PT, essa coisa do PETROLEO... Porque eu 

acho que foi melhor que... Do que pudesse ser...  

JW: Eu também acho.  

LILS: Mas como não se conversa, WAGNER... Sabe?  

JW: Mas tudo bem. Eu já conversei aqui no PT e dei as boas-vindas à campanha. E ela ainda mudou a 

posição dela. Nós perdemos uma porra lá e ficam dizendo que ela mudou a posição dela.  

LILS: Eu sei... Fala com o CRISTIANO porque é urgente para você cuidar disso.  

JW: Pode deixar.  

LILS: Tá bom?  

JW: E ai na segunda feira, eu posso dizer para ela que tudo bem?  

LILS: Tudo bem.  

JW: Tá bom.  

LILS: A noite.  
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JW: A noite.  

LILS: Tá.  

JW: Valeu. Um abraço.  

LILS: Um abraço querido. Tchau. 

 
 

2.6. LIGAÇÃO 80582239 - 26/02/2016 17:23:32  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80582239 na qual há o diálogo entre o Sr. LUIZ 

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

TEIXEIRA que não tem como encontrar-se com Exmo. Sr. MINISTRO JAQUES WAGNER 

pessoalmente. LILS avisa que CRISTIANO tem que ligar para JW e dizer que este último tem que 

conversar com urgência com “uma pessoa”: “E aí eu falei com o CRISTIANO. Ele vai ligar pra ele. E 

pra dizer que ele tem que conversar com uma pessoa lá que é urgente”. 

Em seguida, LILS grita com ROBERTO TEIXEIRA dizendo que CRISTIANO tem que ligar para 

JW agora: “Não! Mas você tem que ligar pra ele agora!”.  

LILS x ROBERTO TEIXEIRA  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(11)30603310 26/02/2016 17:23:32 00:02:44 80582239.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x MNI - Quer falar com NILVA.  
 
MORAES x NILVA - Ela diz que vai passar e-mail para ele. Pede o e-mail de MORAES. 
<valmirmoraes.br@gmail.com>. Ela vai passar para o Dr. ROBERTO.  
 
MORAES x Dr. ROBERTO - Vai passar para LILS. Ele diz que mandou os documentos no e-mail de 
MORAES.  
 
LILS x Dr. ROBERTO - Diz que não vai ter como LILS encontrar JW. Diz que o CRISTIANO estava 
ligando para JW. ROBERTO diz que não sabe se JW vai poder ir para BRASILIA. LILS diz que JW 
estava indo para BRASILIA. LILS falou com o CRISTIANO. CRISTIANO vai ligar para JW e dizer que JW 
tem que conversar com "uma pessoa lá, urgente". ROBERTO diz que o CRISTIANO está indo agora 
para BRASILIA. LILS grita e diz que CRISTIANO tem que ligar para ele agora. Despedem-se. 
 

TRANSCRIÇÂO 

(Transcrição a partir de 1min40s)  

LILS: O, ROBERTO!  

ROBERTO: Olá.  

LILS: É o seguinte. Não tem tempo da gente de se encontrar porque eu tô a quarenta e cinco minutos da 
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onde ele tá. E ele tem uma hora pra ir pro aeroporto. Então não dá pra se encontrar. Mas o CRISTIANO 

tava tentando ligar pra ele. Ele ia atender o CRISTIANO.  

ROBERTO: Sim, mas aí é que tá. Mas ele vai ter que... Ele não sei se ele vai poder ir pra lá. Ele tem que 

trabalhar.  

LILS: Não. Ele tá indo pra Brasília caralho!  

ROBERTO: Ah! Tinham me falado que tava indo pra Salvador.  

LILS: Não, não. Tá indo pra Brasília.  

ROBERTO: Ah, tudo bem. Ótimo.  

LILS: Ele tá indo pra Brasília. E aí eu falei com o CRISTIANO. Ele vai ligar pra ele. E pra dizer que ele tem 

que conversar com uma pessoa lá que é urgente.  

ROBERTO: Perfeito. Vamos fazer o seguinte então: se você puder, liga pra ele e fala que o CRIS tá 

saindo. Pode falar que o CRIS tá saindo agora e indo pra lá pra Brasília.  

LILS: Não! Mas você tem que ligar pra ele agora!  

ROBERTO: Tá bom. Pode falar. Ok.  

LILS: Tá bom?  

ROBERTO: Perfeito.  

LILS: Tá. Tchau.  

ROBERTO: Ok. Tchau. 

 
 

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

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

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

CRITIANO está ligando insistentemente para “aquele número” (JW) e que não consegue falar. MORAES 

diz que vai ligar lá. 

MORAES x ROBERTO TEIXEIRA 

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

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

RESUMO 

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

TRANSCRIÇÂO 

MORAES: Alô, oi?!  

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

MORAES: Pois não, pois não...  
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ROBERTO TEIXEIRA: Moraes, o CRIS tá tentando ligar insistentemente naquele número, não consegue 

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

MORAES: Eu vou ligar lá. eu vou ligar lá  

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

pelo CRIS.  

MORAES: Tá bom, tá bom, tá bom!  

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

 
 
 

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

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

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

No referido, MORAES avisa para ROBERTO que “a pessoa” (JW) já falou com CRISTIANO. 

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

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

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

 

LILS x ROBERTO TEIXEIRA  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

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

RESUMO 

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

TRANSCRIÇÂO 

 

NILVA: NILVA.  

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

NILVA: De nada.  

(INTERVALO)  

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

CRISTIANO né?  

ROBERTO: Já falou.  

MORAES: Então tá bom.  

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

MORAES: Ah, o senhor mandou errado.  

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

LILS: ROBERTO!  

ROBERTO: Oi?  

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

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

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

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

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

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

LILS: Não.  

ROBERTO: Como foi posto os fatos aí.  

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

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

menos.  

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

ROBERTO: Sim.  

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

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

LILS: Tá bom, querido.  

ROBERTO: Ok então. Até mais.  

LILS: Um abraço. Tchau.  

ROBERTO: Outro, Tchau. 

 
 

2.9. LIGAÇÃO 80597207 - 27/02/2016 10:52:00  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80597207 na qual há o diálogo entre o Sr. LUIZ 

INÁCIO LULA DA SILVA (LILS) e o Sr. PAULO DE TARSO VANNUCHI. No referido, LILS pressiona 

PAULO para que consiga providenciar acesso de LILS à HOMEM NÃO IDENTIFICADO (HNI) que 

possivelmente está hospitalizado.  
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Ambos conversam sobre a impossibilidade de conversarem com HNI, e que uma pessoa 

identificada como “GENRO” tem acesso à HNI. PAULO informa que “GENRO” informou que HNI não tem 

condições de falar: “Primeiro eu perguntei pro GENRO se ele tinha condição de DIRETAMENTE 

falar com a pessoa, e o GENRO respondeu que não”.  Não fica evidente se utilizam a denominação 

“GENRO” para falar de parentesco ou se de nome próprio. 

Na sequência do diálogo, LILS diz que “ARAGÃO” deveria cumprir um papel de homem: “Eu as 

vezes fico pensando até que o ARAGÃO deveria cumprir um papel de homem naquela porra, 

porque o ARAGAO parece nosso amigo, parece, parece, mas tá sempre dizendo "olha..."”.  

Há indícios de que LILS esteja se referindo ao Exmo. Sr. MINISTRO DA JUSTIÇA EUGÊNIO 

JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO, o qual também é SUBPROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA.  

Em seguida, LILS avisa que vai solicitar que a Exma. Sra. SENADORA MARIA DE FÁTIMA 

BEZERRA e a Exma. Sra. DEPUTADA FEDERAL MARIA DO ROSÁRIO NUNES auxiliem-no junto as 

tratativas relacionadas ao PROCURADOR DA REPÚBLICA DOUGLAS KIRCHNER, pois o mesmo 

participou das investigações nas quais LILS é acusado pela prática de tráfico de influência pelo BNDES: 

“Nós vamos pegar esse de Rondônia agora, eu vou colocar a FATIMA BEZERRA e a MARIA DO 

ROSÁRIO em cima dele”. 

LILS x PAULO VANNUCHI  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(11)955501631 27/02/2016 10:52:00 00:04:06 80597207.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x PAULO VANNUCHI - PAULINHO se identifica como SARGENTO VANNUCHI. MORAES diz 
que vai passar para LILS  
 
LILS x PAULO VANNUCHI - LILS diz que ficou de dar um retorno. PAULINHO diz que ligou para o 
contato dele e soube que "ele" estava na UTI. Situação grave. É respiratória. Ficam com aquelas coisas 
que não dá para falar direito. Canudo no nariz. Diz que não é nada grave. Não tem risco de vida. Mas é o 
tal ENFISEMA. PAULINHO conseguiu falar com o GENRO. É da área. PAULINHO perguntou se o genro 
tinha condições de falar diretamente com a pessoa. Genro respondeu que não. GENRO diz que amanhã 
vai visitá-lo. GENRO diz que leu nos jornais. Vai falar com ele. GENRO vai ver se tem como "ele" falar 
mesmo com o canudo no nariz. LILS diz que dá para tirar o canudo por 30 segundos para o cara falar no 
telefone com ele. Xinga. PAULINHO diz que vai tentar. Assim que tiver um retorno avisa. LILS fala da 
ação dele (PROCESSO no STF). Querem questionar o STF sobre quem é que vai investigar. Se é SAO 
PAULO ou o... (não fala). LILS diz que o filho da puta do procurador, antes de dar a notícia da intimação 
para o advogado de LILS, deu para a GLOBONEWS. Falam que ele é um ativista político. Coxinha. LILS 
fica pensando se não era a hora do ARAGAO cumprir um papel de homem. Diz que o ARAGAO diz que 
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é amigo deles, mas não faz nada. (Possível referência ao Procurador EUGENCIO JOSE G. ARAGAO) 
LILS diz que vão pegar "esse de RONDONIA" agora e eu vou colocar a FATIMA BEZERRA e a MARIA 
DO ROSARIO em cima dele. LILS diz que tirou sarro da CLARA. Sugere que faça um movimento contra 
ele (esse de RONDONIA - Procurador DOUGLAS KIRCHNER) porque batia na mulher, deixava ela sem 
comer, dava chibatada nela. LILS pergunta cadê as mulheres de grelo duro do partido. LILS pergunta se 
HNI foi jantar junto. Diz que foi. Com RICARDO. REGINA NOVAES. RICARDO está bem. 
 

TRANSCRIÇÂO 

 

MORAES: Ministro? Bom dia  

PAULO VANNUCHI: Sargento VANNUCHI se apresentando ao comandante.  

MORAES: O soldado atende o telefone, só um minuto, seu Ministro, vou levar, só um minuto, por favor. 

LILS: Alô  

PAULO VANNUCHI: Fala meu chefe!  

LILS: Tudo bem, PAULINHO?  

PAULO VANNUCHI: Tudo bom.  

LILS: PAULINHO, você ficou de me dá um retorno.  

PAULO VANNUCHI: é, então, eu liguei pra ele agora, o que aconteceu, é aquela hora ontem eu liguei pro 

meu contato e soube que ele tava na UTI, numa situação grave, porque é respiratória, então fica com 

aquelas coisas, que não dá pra falar direito, canudo no nariz. Não é nada grave, assim de risco de vida, 

mas é o tal enfisema. Aí, eu demorei um pouco, consegui falar com o GENRO, que também é da área, 

conhece e tal. Primeiro eu perguntei pro GENRO se ele tinha condição de DIRETAMENTE falar com a 

pessoa, e o GENRO respondeu que não, "não tenho contato" aí tem que ser com "ELE" mesmo. Então 

como é que vamos fazer? Então amanhã eu vou visitá-lo, e eu acabei quando eu vi o recado do MORAES 

pra ligar, eu liguei pra ELE nesse instante, e "ELE" falou "estou indo daqui a pouco pra lá, já leu nos 

jornais, então já sabe do que se trata, e vai falar com "ELE". Agora eu até perguntei "você acha que ele 

tem condição, de nessas coisas, com canudo no nariz, é, telefonar?". ELE falou "eu vou lá, vou sentir e te 

dou um retorno".  

LILS: O canudo tira 30 segundos, caralho! Porra!  

PAULO VANNUCHI: Pois é, então eu tô nessa expectativa e te dou uma informação ainda hoje.  

LILS: tá bom querido. Você sabe qual é a ação nossa, quem é que vai...a SAO PAULO?!  

PAULO VANNUCHI: Sei, sei, sei.  

LILS: e aquele filho da puta do Procurador antes de dar a notícia da intimação, na quinta-feira, para o 

advogado, deu pra GLOBONEWS. É um filho da puta mesmo!  

PAULO VANNUCHI: Ativista político. Coxinha.  

LILS: O problema é o seguinte, PAULINHO, nós temos que comprar essa briga, eu sei que é difícil, sabe?! 

Eu as vezes fico pensando até que o ARAGÃO deveria cumprir um papel de homem naquela porra, 

porque o ARAGAO parece nosso amigo, parece, parece, mas tá sempre dizendo "olha..."  

PAULO VANNUCHI: é, pessoal tá muito... (interrompido)  
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LILS: Nós vamos pegar esse de Rondônia agora, eu vou colocar a FATIMA BEZERRA e a MARIA DO 

ROSÁRIO em cima dele.  

PAULO VANNUCHI: é isso mesmo!  

LILS: sabe porque, eu até tirei um sarro da CLARA ANT de ficar procurando o que fazer, faz um 

movimento das mulheres, contra esse filho da puta! Ele batia na mulher, levava a mulher no culto 

religioso, deixava ela sem comer, dava chibatada nela, sabe?! Cadê as “mulher de grelo duro” lá do nosso 

partido?!  

PAULO VANNUCHI: (risos) é isso, mestre!  

LILS: Tá bom.  

PAULO VANNUCHI: sua fala foi muito boa ontem lá.  

LILS: você foi jantar, ontem?  

PAULO VANNUCHI: fui jantar.  

LILS: com LUCIO?  

PAULO VANNUCHI: Não, fui com SERGIO RICARDO, com a REGINA NOVAES.  

LILS: O SERGIO RICARDO tá bem ne, rapaz? 

PAULO VANNUCHI: bem, muito bem, eu até vou te mostrar, ele chegou em casa, ele fez uma espécie de 

provinha aí. Ai segunda feira eu mostro a prova.  

LILS: eu encontrei ele, eu achei o OSMAR PRADO "velhinho".  

PAULO VANNUCHI: mas foi bom, muito bom!  

LILS: tá bom, querido!  

PAULO VANNUCHI: e brilha hoje lá no PT.  

LILS: tchau, tchau  

PAULO VANNUCHI: tchau. 

 
 
 

2.10. LIGAÇÃO 80605929 - 27/02/2016 16:43:37  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80605929 na qual há o diálogo entre o Sr. 

VALMIR MORAES DA SILVA, o Sr. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (LILS), o Exmo. Sr. DEPUTADO 

FEDERAL PAULO TEIXEIRA e o Exmo. Sr. MINISTRO DA CASA CIVL JAQUES WAGNER (JW).  

No referido, LILS avisa JW que “PAULINHO” – referindo-se ao DEPUTADO PAULO TEIXEIRA – 

precisa falar urgente com JW: “É urgente de urgente de urgente de urgente”. Possivelmente trata-se 

do pedido já especificado em ligações anteriores, nas quais LILS pede que JW interceda junto a Exma. 

Sra. PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF a respeito do assunto definido como “ROSA WEBER”.  
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O DEPUTADO FEDERAL PAULO TEIXEIRA solicita um encontro pessoalmente com JAQUES 

WAGNER para tratarem do assunto. JW orienta PAULO TEIXEIRA a efetuar uma ligação a partir do 

telefone PABX do HOTEL onde estavam para evitar serem monitorados: “Faz ligação pelo PABX de 

hotel, acho impossível ter algum problema”. 

Há indícios de que o Exmo. Sr. MINISTRO DA CASA CIVIL JAQUES WAGNER tivesse 

conhecimento de que os telefones utilizados por LILS fossem objeto de monitoramento telefônico 

autorizado pela 13ª Vara Federal de Curitiba.  

LILS x JAQUES WAGNER x PAULO TEIXEIRA  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(61)95516033 27/02/2016 16:43:37 00:02:40 80605929.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x JAQUES WAGNER (JW) - Diz que vai passar o telefone.  
 
LILS x JW - JW diz que está na BAHIA. LILS diz que está com o PAULO TEIXEIRA e com o 
CRISTIANO. Fala que o PAULINHO vai dar uma palavra com JW. É uma coisa urgente, urgente, 
urgente. Vai passar a ligação.  
 
PAULO TEIXEIRA x JW - PAULO pergunta como pode conseguir falar com ele. Pessoalmente. Vai onde 
ele tiver. Ele está na BAHIA. Pergunta quando ele vai para BRASILIA. Ele diz que vai para BRASILIA as 
06 horas da manhã. PAULO pergunta se pode ir até a BAHIA amanhã. Quer falar pessoalmente. 
Sugerem que conversem no telefone fixo. JW orienta que se PAULO estiver no HOTEL e fizer uma 
ligação do PABX do HOTEL, não tem problema. PAULO pede o telefone de JW. 71-3018-0579. Diz que 
se PAULINHO fizer ligação a partir do PABX do HOTEL não tem problema. 
 

TRANSCRIÇÂO 

 

MORAES: Alô!  

JAQUES WAGNER: MORAES, é WAGNER.  

MORAES: MINISTRO. Sim senhor. Vou passar o telefone tá.  

JAQUES WAGNER: Tá.  

MORAES: Só um minuto por favor.  

(INTERVALO)  

LILS: Alô!  

JAQUES WAGNER: Fala, Excelência!  

LILS: Tá onde, Excelência? Na Bahia?  

JAQUES WAGNER: Na Bahia. Vim ver minha mulher, meu filho e meus netos.  

LILS: Então. Deixa eu dizer uma coisa pra você, WAGNER. Eu tô aqui com... eu tô aqui com o PAULO 

TEIXEIRA e com o CRISTIANO. O PAULINHO vai dar uma palavra com você. Que tem uma coisa que é 
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urgente.  

JAQUES WAGNER: Tá.  

LILS: Viu. É urgente de urgente de urgente de urgente tá bem. Ele vai falar com você tá. E depois o 

CRISTIANO também fala com você. Tá bom?  

JAQUES WAGNER: Falou.  

PAULINHO: Ministro, como é que a gente pode falar com o senhor?  

JAQUES WAGNER: Pera aí. Só um minuto. "Cê" tá falando do quê? "Dum" fixo?  

PAULINHO: Não. Isso aqui é celular. Como é que pode falar pessoalmente com contigo? Pra gente falar 

pessoalmente? A gente vai aonde você "tiver".  

JAQUES WAGNER: Pessoalmente é só na Bahia.  

PAULINHO: "Cê" tá na Bahia. E quando "cê" vai pra Brasília?  

JAQUES WAGNER: Eu vou pra Brasília segunda às seis horas da manhã.  

PAULINHO: Tá. E a gente pode ir amanhã na Bahia?  

JAQUES WAGNER: Claro!  

PAULINHO: A gente pode ir dar uma chegada aí amanhã? Tá bom.  

JAQUES WAGNER: Claro.  

PAULINHO: Então eu vou pra Bahia. Eu e o CRISTIANO.  

JAQUES WAGNER: (Ininteligível) ... no telefone fixo?  

PAULINHO: Num telefone fixo? Podemos falar num telefone fixo.  

JAQUES WAGNER: Repare. Se você tá num hotel e fizer ligação via hotel... (ininteligível) ...Tipo um 

PABX, daí dá.  

PAULINHO: Tá bom. Então vamos fazer o seguinte: qual o telefone? Qual o telefone?  

JAQUES WAGNER: (fala ao fundo) Me dê o telefone aí.  

PAULINHO: Pera aí. O telefone daqui.  

JAQUES WAGNER: Zero, sete, um...  

PAULINHO: Zero, sete, um...  

JAQUES WAGNER: Trinta, dezoito...  

PAULINHO: Trinta, dezoito...  

JAQUES WAGNER: Zero, cinco, sete, nove.  

PAULINHO: Zero, cinco, sete, nove. Tá bom.  

JAQUES WAGNER: Se tirar o zero do telefone daí. Faz ligação pelo PABX de hotel, acho impossível ter 

algum problema.  

PAULINHO: Tá bom. A gente tá ligando pra você então. Tchau, tchau.  

JAQUES WAGNER: Valeu. Tchau. 

 
 

2.11. LIGAÇÃO 80614729 - 27/02/2016 22:34:32  
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Consta interceptada a ligação identificada como 80614729 na qual há o diálogo entre o Sr. 

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

COSTA FALCÃO. 

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

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

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

deputados... Pra surpreendê-los”. 

LILS x RUI FALCÃO  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

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

RESUMO 

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

TRANSCRIÇÂO 

(a patir de 1min25s)  

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

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

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

também não sabia de nada.  

LILS: Eu não tenho resposta.  
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RUI FALCÃO: Não, não. Eu não falei nada.  

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

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

Rio de Janeiro. Não custa nada dormir na (ininteligível) na praia caralho!  

RUI FALCÃO: Sei.  

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

ela acho que não chegou ainda. Vai chegar,  

RUI FALCÃO: Tá. Tá bom.  

LILS: Vamos aguardar.  

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

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

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

do PT divergir dela... sabe?  

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

concordar com tudo.  

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

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

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

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

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

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

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

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

CLAUDIO.  

RUI FALCÃO: É, eu vi esse noticiário aqui.  

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

RUI FALCÃO: Sei.  

LILS: Pra surpreendê-los.  

RUI FALCÃO: Tá.  

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

RUI FALCÃO: Você qualquer coisa me avise.  

LILS: Tá bom.  

RUI FALCÃO: Às vezes é muito boato também.  

LILS: Tá bom, querido?  

RUI FALCÃO: Tá bom. Um abraço.  

LILS: Outro. Tchau, querido. Tchau. 

 



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

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

 

                           Página 22 de 92 

 

 
 

2.12. LIGAÇÃO 80614822 - 27/02/2016 22:38:45  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80614822 na qual há o diálogo entre o Sr. 

VALMIR MORAES DA SILVA, o Sr. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (LILS) e o Exmo. Sr. SENADOR LUIZ 

LINDBERGH FARIAS FILHO. 

No referido, LILS informa LINDBERG que o DEPUTADO FEDERAL WADIH DAMOUS obteve 

acesso à história do “PROMOTOR DE RONDONIA” – possivelmente referindo-se ao PROCURADOR 

DA REPÚBLICA DOUGLES KIRCHNER. LILS comenta sobre a estratégia mencionada na ligação 

interceptada identificado como 80597207: “diz que a mulherada tem que ir para cima dele”. 

Em seguida, LILS orienta que LINDBERG: “Terça feira tem que "trucar" o JANOT e triturar”. 

Possivelmente refere-se ao Exmo. Sr. PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA DO BRASIL, RODRIGO 

JANOT MONTEIRO DE BARROS.  

LILS x LINDBERG  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(61)81779900 27/02/2016 22:38:45 00:03:13 80614822.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x SENADOR - Vai passar para o LILS.  
 
LILS x LINDBERG - LINDBERG diz que LILS arrebentou. Lançou a candidatura de 2018. Diz que foi 
animadíssimo. LILS diz que acredita que a bancada dele pode ser a redenção do partido deles. LILS diz 
que eles têm que ir para o cacete. LILS diz que não tem dó nem piedade deles. LINDBERG diz que 
gostaram muito do discurso de LILS quando ele foi para cima da GLOBO. Diz que esse discurso toca 
fogo em todo mundo. Vão ter que ir para cima. LINDBERG diz para deixar com ele no SENADO que vai 
organizar tudo. Fala que saíram para jantar todos: CHICO D´ANGELO, WADIH DAMOUS, JANDIRA, 
HENRIQUE FONTANA, PAULO ROCHA, WELIGTON DIAS, todos empolgados. Primeiro por LILS ter 
lançado a candidatura e depois por ter batido na GLOBO. LILS diz que o discurso foi para levantar a 
moral da tropa deles. LINDBERG fala que JANDIRA adorou quando LILS falou. LILS diz que ela foi muito 
companheira (JANDIRA). LILS diz que o companheiro WADIH DAMOUS tem a história do promotor de 
RONDONIA, o promotor que pegou um caso do LILS, e diz que a mulherada tem que ir para cima dele. 
Terça feira tem que "trucar" o JANOT e triturar. LINDBERG diz que JANIRA vai pegar esses dados 
também. O WADIH DAMOUS diz que a parte que mais gostou foi a parte do VASCO DA GAMA. Diz que 
tinham muitos VASCAINOS lá. LINDBERG diz que adoraram. Diz que vão todos para a guerra. 
 

TRANSCRIÇÂO 

(Transcrição a partir do 02min26seg) 

LILS: Agora o companheiro WADIH DAMOUS tem a história do promotor de RONDONIA, que pegou um 

caso meu agora, que a mulherada tem que ir para cima dele. Terça feira tem que "TRUCAR" o JANOT e 
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"TRITURAR"...  

LINDBERG (falando para JANDIRA) - Ele está falando do promotor de RONDONIA e RORAIMA, que as 

“mulheres” tem que ir para cima dele, aquele maluco... (agora falando para LILS) A JANDIRA tá dizendo 

que vai pegar esses dados também PRESIDENTE. Agora, o WADIH DAMOUS disse que a parte que ele 

mais gostou foi a parte do VASCO DA GAMA. Risadas.  

LILS: Agora, tinha VASACAINO para caralho lá, hein? (RISADAS)  

LINDBERG: Tinha muito VASCAINO, pô! Nós adoramos, PRESIDENTE! Nós vamos para a GUERRA!  

LILS: Tá bom, querido. Um abraço.  

LINDBERG: Tchau.  

 
 

2.13. LIGAÇÃO 80637384 - 29/02/2016 09:39:11  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80637384 na qual há o diálogo entre o Sr. LUIZ 

INÁCIO LULA DA SILVA (LILS) e o Exmo. Sr. MINISTRO DA CASA CIVIL JAQUES WAGNER (JW). 

LILS x JAQUES WAGNER  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(61)33160095 29/02/2016 09:39:11 00:06:50 80637384.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x SULI - Diz que o MINISTRO JAQUES quer falar.  
 
LILS x JAQUES WAGNER (JW) - JAQUES diz que hoje "ela" já tinha marcado uma reunião com os 
SENADORES. Não querem desmarcar por causa do projeto da PETROBRAS. JW pergunta se LILS 
pode amanhã no horário de almoço. LILS diz que pode. JW pergunta como terminou no sábado o 
evento. LILS diz que foi bom. JAQUES pergunta se estava todo mundo angustiado com o governo. LILS 
diz que não tinha o mau humor do povo contra a DILMA. LILS diz que no discurso disse que "tem 
problemas", mas que o PARTIDO não é obrigado a acatar tudo que o GOVERNO faz e nem o 
GOVERNO é obrigado a atender tudo que o PARTIDO quer. LILS disse que todos têm que ter em conta 
que a DILMA é presidente deles. E que a DILMA sabe que eles são o exército dela. JAQUES diz que não 
tem muito ponto de contato. LILS diz que é que nem a mãe deles: faz comida que eles não gostam, mas 
eles comem. JW dá risada. JW diz que até porque LILS já foi um cozinheiro desse exército. LILS acha 
que o pessoal se queixa da porra do diálogo. LILS não consegue entender. LILS está tentando 
convencer o pessoal. LILS hoje de manhã ele foi fazer ginastica e pegou o pessoal de SAO BERNARDO 
na mesa porque amanhã eles vão fazer uma parada em SAO BERNARDO DO CAMPO. Vai ser uma 
caminhada na ANCHIETA. Vão parar a VIA ANCHIETA. Eles são contra a PRESIDENCIA, e o caralho. 
Contra as demissões, contra o PRÉ-SAL. LILS diz que para eles está ficando muito difícil no chão de 
fábrica. LILS diz que disse para eles que eles deveriam imaginar que a MEDIDA PROVISORIA do 
SERRA era o BODE. Para o BODE dançar, ele colocou uma coisa mais razoável. Que é garantir que a 
PETROBRAS tem a preferência, mas que pode... JW diz que quem decide no final é o CNPEQ que é da 
PRESIDENCIA DA REPUBLICA. LILS diz que isso pode ser negociado montando uma boa diretoria da 
PETROBRAS, um bom conselho de política energética. Eles podem garantir. LILS diz que ficaria 
também muito ruim se a PETROBRAS mantém a titularidade e depois não tem dinheiro para fazer nada. 
LILS acha que a DILMA poderia conversar com a base deles, criando uma comissão especial para tentar 
fazer um acordo estratégico com os chineses, em cima do pré-sal. Em cima desses 30%. Tentando dar 
para os caras um discurso... Como é que fala... Um "capilé"... Uma rota de fuga. Porque o pessoal não 
tem. LILS pergunta se JW conversou com os SENADORES do RIO DE JANEIRO. JW diz que sim. LILS 
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diz que a bancada disse que tinham a maioria, mas que não deu certo. LILS fala que disseram que iam 
votar, mas não teve votação. JW diz que LINDBERG veio falar isso para ele, mas que JW perguntou se 
LINDBERG nasceu ontem. LILS diz que falou para LINDEMBER e que LINDBERG se queixou que o 
GOVERNO mudou de posição. JW diz que não foi o GOVERNO que mudou de posição, foi o BERZOINI, 
com a informação de que o GOVERNO tinha perdido a urgência no dia anterior, a orientação que ela 
passou foi: "Só não pode dar o SERRA!". LILS diz na primeira vez que teve a votação do JOSE SERRA, 
LILS estava num almoço com JUCÁ, RENAN, SARNEY, LOBAO, ele... LILS diz que quando disseram 
para ele que o RENAN ia votar a posição do SERRA, na própria mesa LILS disse para RENAN que o 
PMDB não poderia embarcar nessa porra. LILS disse que o PMDB poderia até flexibilizar, mas 
garantindo que a decisão seja da própria PETROBRAS. LILS diz que no fundo um pouco do que eles 
fizeram foi isso. JW diz que o RENAN estava trabalhando publicamente por essa posição que está 
saindo. JW diz que daí o GOVERNO ia ficar no isolamento porque o LINDEMBERG achava que iam 
ganhar? LILS diz que isso acontece. JW fala que foi na reunião do PT e bancou. JW pede que o povo 
não pode acusar "essa senhora" do que ela não fez. JW diz que ela não mudou a posição dela. Outra 
coisa era o que o CONGRESSO ia votar. LILS pergunta para JW se as vezes eles não brigam em casa 
com a mulher deles sem saber. E que depois que brigam ficam perguntando porque brigaram. LILS diz 
que vai amanhã no almoço com a DILMA em BRASILIA. 
 

TRANSCRIÇÂO 

MORAES: Pois não? 

SULI: Oi.. MORAES? 

MORAES: Pois não? 

SULI: SULI, bom dia, querido. Tudo bem? 

MORAES: O, SULI, tudo bem. 

SULI: O ministro JAQUES quer falar com o.. quer falar. 

MORAES: Ministro JAQUES? 

SULI: Só um minutinho, peraí. 

JW: Alo. 

MORAES: Seu ministro! Vou passar ele. 

JW: Como vai você? 

MORAES: Tudo bem. Só um minuto, por favor. 

JW: Tudo bem? Você já tá com ele? 

LILS: Alo? 

JW: Oi, tudo bem? 

LILS: E essa porra de trovão o que que é, porra? 

JW: Não, quero saber o seguinte: é porque hoje já tinha marcado uma reunião com os senadores. 

LILS: Ahn 

JW: E nego não tá querendo adiar até por conta da votação (ininteligível) do negócio lá da PETROBRAS. 

LILS: Aham. 

JW: Você, amanhã, horário de almoço pode? 

LILS: Posso. Posso. Eu vejo minha agenda e te ligo. 

JW: Tá bom. 

LILS: Mas eu posso, querido. 
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JW: Mas se puder horário de almoço acho melhor. Como é que terminou o sábado? Bem? A festa? 

LILS: Terminou bem. Terminou bem. A festa foi boa. 

JW: Todo mundo angustiado com o governo. 

LILS: Não, foi bom. 

JW: Aham. 

LILS: Eu acho que não tinha aquele mau humor que a imprensa falava contra a DILMA. 

JW: Aham. 

LILS:  Sabe? Eu falei ó: Tem problemas? Tem. O partido não é obrigado a acatar tudo que o governo faz. 

O governo não é obrigado a atender tudo que o partido quer. Sabe? 

JW: Aham. 

LILS: Nós temos que ter em conta que a DILMA é nossa Presidenta. Portanto, meu caro, e ela sabe que 

nós somos o exército dela. Não tem.. 

JW: Tem que achar um ponto de contato. 

LILS: É.. não tem muito o que ficar, sabe? É que nem mãe da gente. Faz comida que a gente não gosta, 

mas come.. caralho.. não tem.. 

JW: Até porque você já foi cozinheiro desse exército. 

LILS: Agora eu continuo achando que tem uma coisa que o pessoal se queixa pra caralho que é a porra 

do diálogo. Eu não consigo entender mais nada. Porque eu to tentando convencer o pessoal, WAGNER, 

ainda hoje de manhã eu fui fazer ginástica, peguei o pessoal da diretoria do sindicato de São Bernardo, 

sentei na mesa, porque amanhã eles vão fazer uma parada aqui em São Bernardo do Campo e vão fazer 

uma.. uma caminhada na via Anchieta e parar a via Anchieta e é contra a previdência, contra o caralho, 

contra as demissões, contra o pré-sal, contra o caralho a quatro. Sabe? Aí, porque pra eles tá ficando 

muito difícil na porta de fábrica, ô WAGNER. 

JW: Eu sei.. (Ininteligível) 

LILS: Então o que eu disse pra eles é o seguinte: olha, companheiros, vamo.. vamo.. vamo imaginar que a 

medida provisória do SERRA era o bode. Sabe? O bode (ininteligível) colocou uma coisa mais razoável, 

que é garantir que a Petrobrás tenha preferência, mas que pode... 

JW: (ininteligível) da presidência da república. Se a gente perder... 

LILS: Mas que pode ser negociado, sabe? Montando uma boa diretoria da Petrobrás, um bom conselho 

nacional de política energética 

JW: Aham 

LILS: Sabe? Que a gente pode garantir. Porque também ficaria muito ruim se a Petrobras mantém a 

titularidade e não teria pra fazer nada. 

JW: Aham. 

LILS: Tá. Eu acho que a DILMA poderia conversar agora com a nossa base, criando uma comissão 

especial, sabe? Pra.. pra.. pra tentar fazer um acordo estratégico com os chineses em cima do pré-sal, 
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porra. 

JW: Aham 

LILS: Sabe, em cima desses 30%. Tentando dá pros caras um discurso, sabe, de.. 

JW: De saída.. 

LILS: Que coloca, como é que fala? como é que fala aquele capilé? Uma rote de fuga 

JW: Entendi. 

LILS: Sabe? Uma rota de fuga, porque o pessoal não tem. sabe? Então a bancada, por exemplo, a 

bancada, você conversou com os senadores lá do Rio? 

JW: Conversei..  

LILS: A bancada me diz o seguinte: A gente tinha maioria 

JW: Diz eles.. 

LILS: Aí o cara começa a contar, aí o cara começa a contar nome.. tem a maioria tal, fulano ia votar, 

fulano ia votar..  fulano ia votar? Sabe porque não teve votação né, filho? 

JW: É, pois é. Eu me admiro. LINDBERG veio me falar isso. eu: LINDBERG, você nasceu ontem, é? 

LILS: É. Então, mas deixa eu falar uma coisa. Mas aí eu falei: ô, LINDBERG, ele falou: pô, a gente tinha 

uma posição do governo, seis horas teve outra posição. 

JW: Não foi posição do governo. Foi o BERZOINI, com a informação que a gente tinha pedido a urgência 

no dia anterior, a orientação que ela passou só não pode dar o SERRA. 

LILS: Sabe? Deixa eu te falar uma coisa, WAGNER.  

JW: Agora tudo bem, você conhece isso.. 

LILS: Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa de bom senso. Vai ficar entre eu e você 

essa porra. Tá? Entre eu e você. A.. a.. logo que foi aquela primeir a vez a votação do ZÉ SERRA, você tá 

lembrado? 

JW: Sei. 

LILS: Eu tava num almoço.. JUCÁ, RENAN, SARNEY, LOBÃO, EU.. quando me disseram que o RENAN 

ia votar posição do SERRA, na mesa eu falei: ô, RENAN, pelo amor de Deus o PMDB não pode embarcar 

nessa porra. O PMDB pode até flexibilizar, mas garantindo que a decisão seja da Petrobrás. 

JW: Aham. 

LILS: Sabe? Então no fundo, no fundo o pouco do que eles fizeram foi isso. 

JW: Presidente, ainda bem que você tocou no ponto, porque o RENAN publicamente tava trabalhando por 

essa posição que acabou saindo. 

LILS: Pois é. 

JW: Aí a gente ia ficar no isolamento porque acho que ia ganhar. 

LILS: Sabe o que acontece, WAGNER. De vez em quando você não briga com FATINHA por nada? 

JW: É. 

LILS: Não tem hora.. 
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JW: Mas eu fui na reunião do PT e banquei, viu? 

LILS: Não tem hora que.. 

JW: Eu disse: gente, pelo amor de Deus, só não acusem essa senhora do que ela não fez. Ela não mudou 

a posição dela. Outra coisa é o que o congresso ia votar. 

LILS: Viu.. deixa eu falar.. às vezes a gente não briga em casa com a mulher da gente sem sabe porque, 

aí depois que a gente briga que fica puto, toma dois uísque nervoso, a gente fica perguntando pô, por que 

que eu briguei, caralho? 

JW: Ah, mais concordo. 

LILS: Então, o WAGNER, temo que aparar tudo isso. Nós temos que...  Então eu tô disposto, querido. Se 

for pra ir amanhã você me avisa... 

JW: Amanhã. 

LILS: Eu vejo agora o que que eu tenho, desmarco o que eu tenho... 

JW: Tá, então fica amanhã... 

LILS: Tá bom. 

JW: No horário do almoço. 

LILS: Tá bom, querido. 

JW: Tá bom, então. Valeu. Um abraço. 

LILS: Abraço, meu irmão. Tchau. 

JW: Tchau. 

 
 
 

2.14. LIGAÇÃO 80658425 -  01/03/2016 08:19:50 
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80658425 na qual há o diálogo entre o Sr. 

VALMIR MORAES DA SILVA, o Sr. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (LILS) e o Exmo. Sr. MINISTRO DA 

CASA CIVIL JAQUES WAGNER (JW).  

LILS x JAQUES WAGNER  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(61)95516033 01/03/2016 08:19:50 00:02:34 80658425.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x JAQUES WAGNER (JW) - Pede um segundo para transferir a ligação.  
 
LILS x JW - LILS diz que acha melhor não ir para BRASILIA hoje por causa da saída do "rapaz" (JOSE 
EDUARDO CARDOSO). JW diz que também acha. Vão dizer que LILS foi comemorar em BRASILIA. 
LILS quer deixar para o meio da semana. LILS diz que alguém deve responder o editorial que foi 
publicado no GLOBO. Fala que tentaram cagar em cima do GOVERNO. Esse editorial tentando colocar 
medo no novo MINISTRO DA JUSTICA. JW diz que estão dizendo que ele arrumou um cara para 
resolver o problema de LILS. JW ironiza perguntando se LILS viu que JW é foda, pois resolveu a porra 
toda. LILS diz que está pensando em não ir hoje. Acha melhor. JW diz que "ela" (DILMA) teve a mesma 
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preocupação que LILS. Tanto que pensou se seria melhor terça ou quarta. LILS diz que teve uma bela 
reunião com a CUT ontem. LILS diz que estão com muita raiva. Mas também muita compreensão. Diz 
que eles querem conversar. LILS diz que a CUT precisa ser tratada com um pouco de mais carinho. São 
aliados. LILS pede que JW fale com "ela" (DILMA) para marcar para outro dia. Diz que pode ser essa 
semana ainda. Ou semana que vem. JW pergunta se pode ser no fim de semana. No TORTO. LILS diz 
que pode sim. JW diz que vai conversar com ela e voltam a se falar. JW está no dentista. Vai falar 
pessoalmente com ela e retorna para LILS. 
 

TRANSCRIÇÂO 

 

JAQUES WAGNER: (falando ao fundo da ligação - ininteligível)  

MORAES: Alo?!  

JAQUES WAGNER: Oi, tudo bem?!  

MORAES: Tudo, só um minuto, por favor. (Fala ao fundo) Senhor Ministro JAQUES.  

LILS: Alo  

JAQUES WAGNER: Oi tudo bem? LILS: ô galego, deixa eu te dizer uma coisa, eu tava pensando se não 

era o caso de eu não ir à Brasília hoje, JAQUES WAGNER: por conta da saída do rapaz?  

LILS: por conta da saída do rapaz, ou seja,  

JAQUES WAGNER: isso, ELA se preocupou ontem, ficou dizendo "depois vão ficar dizendo que ele só 

veio aqui pra comemorar o bota fora".  

LILS: então eu acho que era melhor eu não ir.  

JAQUES WAGNER: deixar pra semana?  

LILS: deixar pra semana. Porque, você veja: O Globo já tem editorial que era importante alguém 

responder, sabe?! Editorial tentando cagar em cima do governo.  

JAQUES WAGNER: Eu nem vi, dizendo o que?  

LILS: ah, mostrando que essa troca não pode significar...é colocando medo do novo Ministro da Justiça.  

JAQUES WAGNER: Não, e dizendo que eu que arrumei um cara pra resolver o teu problema. Você viu 

que eu sou foda, né? Eu resolvo a porra toda.  

LILS: Então eu tava pensando em não ir hoje não, WAGNER. Se você conversar com ela é melhor.  

JAQUES WAGNER: tá bom, ela teve a mesma preocupação que você, tanto que ficou "é melhor sexta ou 

é melhor quarta?"  

LILS: Eu tive uma bela reunião com a CUT, com o birô central da CUT, e muita raiva, e muita 

compreensão.  

JAQUES WAGNER: Muita raiva, ne?!  

LILS: Mas muita compreensão.  

JAQUES WAGNER: Eu achei boa a conversa que tive com eles  

LILS: Não, e eles querem conversar, sabe o que acontece?! Eles precisam ser tratados com um pouco 

mais de carinho, caralho! Eles são os aliados, sabe?!  

JAQUES WAGNER: entendo.  
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LILS: Então deixa eu lhe contar, fale com ELA que é melhor ficar pra outro dia.  

JAQUES WAGNER: o que você acha?! Sexta-feira, ainda?!  

LILS: Pode ser semana ainda, pode ser a semana que vem. Manda ver como é que tá a agenda dela essa 

semana.  

JAQUES WAGNER: Você, fim de semana, se fosse o TORTO, e ELA topasse, tudo bem?  

LILS: Tudo bem  

JAQUES WAGNER: Bom, eu vou conversar com ELA, e a gente volta a se falar.  

LILS: tá bom, querido, tá bom!  

JAQUES WAGNER: eu vou no dentista agora, mas daqui há uns 45 minutos eu saio, mas eu prefiro falar 

com ela pessoalmente, mas fique tranquilo que ELA já tinha levantado essa preocupação ontem.  

LILS: Ah, perfeito, querido, perfeito!  

JAQUES WAGNER: tá bom, então.  

LILS: um abraço, meu querido.  

JAQUES WAGNER: um abraço, tchau. 

 
 

2.15. LIGAÇÃO 80659285 - 01/03/2016 09:12:07  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80659285 na qual há o diálogo entre o Sr. 

VALMIR MORAES DA SILVA, o Sr. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (LILS) e o Exmo. Sr. MINISTRO DA 

COMUNICAÇÃO SOCIAL, EDSON ANTÔNIO EDINHO DA SILVA.  

No referido, LILS informa EDINHO que há muitas críticas ao novo MINISTRO DA JUSTIÇA, 

referindo-se ao Sr. WELLIGTON CESAR LIMA E SILVA, o qual ocupou o MINISTÉRIO DA JUSTIÇA por 

breve período.  LILS avisa que as críticas têm o objetivo de encurralar o novo MINISTRO.  

Em seguida, LILS avisa que as pessoas que criticam o novo MINISTRO querem evitar que ele 

acabe com os “vazamentos da POLÍCIA FEDERAL”.  

LILS x EDINHO  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(61)93405499 01/03/2016 09:12:07 00:06:15 80659285.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x EDINHO - Chama ele de MINISTRO. Pergunta se ele pode falar com o LILS. Passa a 
ligação.  
 
LILS x EDINHO - LILS diz que não deu para eles conversarem no RIO. EDINHO diz que tudo bem. Diz 
que LILS fez uma bela fala no discurso. Diz que gostou muito. LILS pergunta quando EDINHO vai para 
SAO PAULO. Diz que vai sexta feira. Vai lançar canal da cidadania. Querem marcar um encontro na 



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

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

 

                           Página 30 de 92 

 

sexta. LILS diz que ligou para dizer que a FERROVIARIA está bem para caralho. Falam do técnico da 
FERROVIARIA. EDINHO diz que conheceu ele em ARARAQUARA. Diz que a antiga VILARIS foi 
comprada pela INEPAR. A INEPAR é do PARANA. Diz que os sócios da INEPAR são o ATILANO e o 
MARIO CELSO PETRALIA. Este último o presidente do ATLETICO PARANAENSE. Desde de 2004 a 
FERROVIARIA tem uma parceria com o ATLETICO PARANAENSE. Diz que esse técnico era o treinador 
do sub 23 do ATLETICO PARANAENSE. Diz que ano passado o ATLETICO fez parceria com GUARA. 
O GUARA está quase caindo. Ele foi para lá. Não só ele saltou o GUARA como quase qualificou. Como 
tinha a parceria, eles colocaram esse cara na FERROVIARIA. EDINHO diz que falou para esse técnico, 
SERGIO, que ele ainda vai treinar na SELECAO BRASILEIRA. LILS diz para EDINHO avisar para ele 
que gostou muito da entrevista dele. LILS diz que ele é um cara diferenciado. Diz que o time da 
FERROVIARIA está jogando muito. LILS diz que a outra coisa que queria falar com EDINHO é que tem 
muitas críticas do novo ministro. São criticas com o objetivo de encurralá-lo. LILS que serão críticas da 
VEJA, críticas do GLOBO. No fundo eles querem evitar que qualquer ministro acabe com o vazamento 
da POLICIA FEDERAL. EDINHO diz que marcou uma conversa com o JAQUES sobre uma estratégia. 
EDINHO diz que tem que evitar que a ideia de que o JAQUES é o SUPERMINISTRO da casa civil. LILS 
fala para EDINHO avisar para WAGNER que MINISTRO FORTE CAI. EDINHO quer dar um jeito de dar 
uma divulgada nisso. Diz que vão passar a ideia de que o MINISTRO DA JUSTIÇA é um preposto dele. 
LILS diz que o GOVERNO tem que responder. LILS diz que ia hoje para BRASILIA, mas desistiu. Diz 
que não era um bom dia para se encontrar. Diz que estão tentando colocar tudo na conta dele. 
 

TRANSCRIÇÂO 

EDINHO: Alô? 

MORAES: Seu ministro? 

EDINHO: Oi, MORAES, tudo bem? 

MORAES: Tudo bem? O senhor pode falar com o presidente? 

EDINHO: Claro. 

MORAES: Só um minuto, por favor. 

LILS: Alô? 

EDINHO: Bom dia, presidente 

LILS: Querido, EDINHO, tudo bem? 

EDINHO: Tudo bem e você? 

LILS: Tudo bom, querido. Não deu pra gente conversar no rio, né, caralho? 

EDINHO: Não, mas tudo bem, mas, é.. cê fez uma bela fala, viu? Muito boa. Gostei muito, gostei muito. 

LILS: EDINHO, querido, falar uma coisa pro cê: tá vindo em São Paulo esses dias? 

EDINHO: Diz que eu to indo... não.. to indo sexa, presidente. 

LILS: Sexta? 

EDINHO: É. Eu tenho, eu tenho que lançar um canal da cidadania, então obrigatoriamente eu vou ter que 

ter que tá sexta-feira em São Paulo. 

LILS: Hum.. vamo ve se a gente marca um pouco de conversa. 

EDINHO: Tão, tá. Eu ligo lá pra CLÁUDIA e acerto o horário. 

LILS: Eu to te ligando por duas coisas: primeiro pra dizer que a Ferroviária tá boa pra caralho, heim? 

EDINHO: Você viu só? Te falei. 

LILS: Não. E ontem eu vi uma entrevista do técnico da Ferroviária, ele é português, né? 
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EDINHO: 33 anos, presidente. 

LILS: Ele é português, porra, fiquei impressionado com a entrevista dele. 

EDINHO: O cara é bom, é bom. Eu.. quando eu conheci ele, eu jantei com ele um dia lá em Araraquara, 

ele conversa com você sobre economia, sobre o processo migratório da Europa, sobre a crise econômica.. 

LILS: Como que ele foi parar.. como que ele foi parar na Ferroviária? 

EDINHO: É o seguinte, a Ferroviária, só pro cê lembrar, cê vai lembrar, a antiga VILARIS foi comprada 

pela INEPAR, cê lembra? 

LILS: Eu lembro 

EDINHO: A INEPAR ela é do Paraná, e quem.. o sócio da INEPAR é o ATILANO e o MARIO CELSO 

PETRALHA, que é.. que é o presidente do Atlético Paranaense. Então desde 2004 a Ferroviária tem uma 

parceria com o Atlético Paranaense. Eles põe os moleque da base, os moleques que eles querem 

amadurecer eles põe lá pra jogar na Ferroviária. Esse técnico, ele era um treinador sub-23 do Atlético 

Paranaense. 

LILS: Ahn 

EDINHO: E o ano passado o Atlético fez lá uma parceria com o Guará, de Guaratinguetá que o time tava 

caindo. Aí ele com o time de moleque não só tirou do rebaixamento como quase classificou. Aí, né, como 

tem a parceria, o Atlético indicou ele pra por na Ferroviária. Eles puseram onze jogadores e esse 

treinador. 

LILS: Aham 

EDINHO: E o cara tá.. e o cara ta indo bem pra cacete, né? 

LILS: Puta que o pariu, não.. e depois a cabeça dele é boa. 

EDINHO: É boa, o dia que eu jantei com ele eu falei desse jeito pra ele, falei assim: SÉRGIO, você ainda 

vai treinar a seleção brasileira, eu não sei quando, mas você vai treinar. Eu falei então aproveita essa 

oportunidade. Eu falei pra ele: no Brasil, você é um quadro em branco, aproveita essa oportunidade e 

constrói um bom perfil, faz diferente, faz diferentes dos treinadores que tão aqui. É bom, ele tem curso na 

UEFA. 

LILS: Se você conversar com ele pode dizer que eu assisti a entrevista dele e gostei muito. 

EDINHO: Um dia eu levo ele pra falar com você, você vai gostar muito, ele é muito bom. 

LILS: Ele é um cara diferenciado. 

EDINHO: E é um moleque bom. Muito bom. 

LILS: E o time da ferroviária tá jogando bonito. 

EDINHO: E é só moleque, você viu? Só moleque. Tem um ou dois jogadores mais experientes só. 

LILS: Aham. Tá bom querido. 

EDINHO: É bom..  

LILS: Esse é uma coisa que eu queria falar com você, e a outra é o seguinte: é importante você ficar 

atento, porque vai sair muitas críticas indicação do novo ministro, com o objetivo de encurralá-lo. 
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EDINHO: É isso.. É isso, já começou. 

LILS: O objetivo é encurralá-lo. Crítica da veja, crítico do globo, crítica da globo, crítica.. ou seja, no fundo 

no fundo eles querem evitar que qualquer ministro acabe com o vazamento da polícia federal. 

EDINHO: É isso, é isso. 

LILS: Sabe, então, é importante você ficar atento que alguém tem que responder se for o caso. 

EDINHO: Não, pode deixar, eu marquei uma conversa com o JAQUES pra gente poder tirar uma 

estratégia e outra coisa que tem que evitar que é uma coisa que começou hoje na imprensa, é a idéia de 

que o JAQUES é o “super ministro” da casa civil. 

LILS: Vai cair, se ele for forte ele vai cair. 

EDINHO: É isso.. 

LILS: Diga pro WAGNER que ministro forte cai 

EDINHO: Ele precisa, ele precisa arrumar um jeito de dar uma recuada.. de.. de.. porque é o que a 

imprensa vai tentar fazer. 

LILS: Aham 

EDINHO: Ou seja, tudo que der certo no ministério da justiça é dele, tudo que der errado vai ser dele 

também. 

LILS: Aham 

EDINHO: Eles vão passar a ideia que o ministro é um preposto dele. 

LILS: Aham 

LILS: Porque eu acho.. 

EDINHO: Pode deixar. 

LILS: Eu acho que alguém em algum momento tem que responder, tá bom? 

EDINHO: Pode deixar. Pode deixar 

LILS: Tá bom, querido. Um abraço. 

EDINHO: Então tá, presidente. 

LILS: Um abraço. 

EDINHO: Você vem pra cá essa semana? 

LILS: Não, não. Eu ia hoje, mas na verdade eu desmarquei agora. Ele sai de cada cedo pra ir pro 

aeroporto, ela queria conversar, e eu ponderei pra ela que não é um bom dia pra gente se encontrar. 

EDINHO: É, também acho. Também acho. 

LILS: Certo? 

EDINHO: É isso que eu ia ponderar com você também. 

(ininteligível) 

EDINHO: Tão tentando por tudo na tua conta. Se você vem pra cá essa semana vai ser ruim. 

LILS: Ahn 

EDINHO: Tá bom. 
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LILS: É isso, querido. 

EDINHO: Então tá, presidente. Fica tranquilo, eu vou conversar com o JAQUES, tá? 

LILS: Um abraço, meu irmão 

EDINHO: Um abraço. Té mais. 

LILS: Tchau. 

 
 
 

2.16. LIGAÇÃO 80680315 - 02/03/2016 09:13:11  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80680315 na qual há o diálogo entre o Sr. 

VALMIR MORAES DA SILVA, MULHER IDENTIFICADA como “MANUELA”, o Sr. LUIZ INÁCIO LULA 

DA SILVA (LILS) e o Exmo. Sr. SENADOR LUIZ LINDBERG FARIAS FILHO.    

No referido, LILS conversa com LINDBERG sobre as declarações recentes dos DELEGADOS 

DE POLÍCIA FEDERAL e dos PROCURADORES FEDERAIS a respeito das investigações da 

OPERAÇÃO LAVAJATO: “Sabe o que acontece? O problema é que nós temos que fazer nos 

"respeitar"! Um delegado não pode desrespeitar um político, um senador ou um deputado! Sabe? 

Não tem sentido! Um cara do Ministério Público tem que respeitar! Todo mundo quer 

autonomia.... Quem está precisando de autonomia nesse pais é a DILMA! ”.  

Em outro momento, LILS ironiza dizendo que irá falar sobre um determinado assunto justamente 

porque tem conhecimento que a POLÍCIA FEDERAL está monitorando o seu telefone: “Eu estou 

falando nesse telefone porque quero ver se a POLICIA FEDERAL está gravando... (risadas) Quero 

ver se está grampeado! ”.  

Em seguida, LILS conversa com LINDBERG sobre a DELAÇÃO PREMIADA da 

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ: “Se a POLICIA FEDERAL e o MINISTÉRIO PUBLICO, na 

delação da ANDRADE GUTIERREZ, não aparecer o PSDB nem o AECIO, qualquer brasileiro pode 

dizer que a delação é uma farsa, uma mentira...”.  

Há indícios de que LILS tenha conhecimento de ilícitos praticados pelo Exmo. Sr. SENADOR 

AECIO NEVES DA CUNHA, bem como da CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ. LINDBERG 
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declara que: “Sabe aquela história da CEMIG com a ANDRADE GUTIERREZ, é o maior escândalo 

de AECIO”.  

LILS x LINDBERG  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(61)33036426 02/03/2016 09:13:11 00:09:33 80680315.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x MANUELA - Gabinete Senador LINDBERG. Diz que PR quer falar. Entra uma gravação de 
plenário.  
 
MORAES x LINDBERG - Diz que o PR está terminando uma segunda ligação. Já atende.  
 
LILS x LINDBERG - LILS pergunta como está essa semana o CONGRESSO. Diz que não tem nada de 
quente no SENADO essa semana. LINDEMBERG pergunta como estão as coisas para LILS. LILS diz 
que estão caminhando. LINDEMBERG pergunta sobre as notícias de que ia ter (operação da PF). 
Porque não teve. LILS diz que ele não sabe se vai ter ainda ou não, porque são um bando de loucos. 
LILS diz que o DELEGADO da POLICIA FEDERAL disse que precisam de autonomia, dizendo que a 
troca de MINISTRO é interferência política. LILS diz que os delegados têm que tomar no cu. LILS diz que 
esses delegados têm que ser afastados por falar merda. LILS diz que ligou para o ROBERTO COSTA. 
LILS diz que o AECIO não quer mexer em nada porque não quer que ele seja investigado. 
LINDEMBERG diz que vai no encontro de BLOGUEIROS contra a globo. Falam do AECIO. Não fala 
mais em plenário. Fala que o JANOT já recusou 4 investigações contra AECIO. LILS diz que agora é 
guerra. Diz que quem tiver artilharia mais forte ganha. LILS diz que pode ser chamado de GENERAL 
GEAP. LILS diz que conheceu GEAP. (07'10") LILS diz que eles têm que fazer as pessoas respeitarem 
eles. LILS diz que um delegado não pode desrespeitar um político, um senador ou um deputado. LILS 
diz que um cara do MINISTÉRIO PUBLICO tem que respeitar. LILS diz que todo mundo quer autonomia, 
mas quem precisa de autonomia é a DILMA. LILS diz que a DILMA tem o TRIBUNAL DE CONTAS em 
cima dela, tem o MINISTERIO PUBLICO em cima dela, tem a POLICIA FEDERAL em cima dela. Tudo 
mundo em cima da coitada. Xinga. Diz que DILMA está sem autonomia. LINDBERG diz que vai ficar em 
cima do AECIO. Vão marcar ele em cima. LILS diz que se a ANDRADE GUTIERREZ, no depoimento 
deles. LILS diz que está falando isso no telefone para saber se a POLICIA FEDERAL está gravando. 
Está fazendo isso para ver se o telefone dele está grampeado. LILS diz que se a PF e o MPF, nessa 
delação da ANDRADE GUTIERREZ, não aparecer o PSDB nem o AECIO, qualquer brasileiro pode dizer 
que a delação é uma farsa e uma mentira. LINDEBERG diz que vai contar uma coisa sobre AECIO. Fala 
que a história da CEMIG e AECIO é um grande escândalo. LILS diz que sabe disso. LINDEBERG diz 
que a relação da ANDRADE GUTIERREZ com AECIO é um (inaudível). LILS diz que se a ANDRADE 
GUTIERREZ não acusar o PSDB na delação deles, é porque tudo isso é uma farsa. LINDBERG diz que 
no dia que sair essa delação, ele irá fazer esse discurso no plenário. LINDBERG diz que se não sair 
esse assunto na delação, ele vai fazer o discurso. Risadas. Despedem-se. 
 

TRANSCRIÇÂO 

(07'10")  

LINDBERG: Estamos na linha de frente, PRESIDENTE!  

LILS: Sabe o que acontece? O problema é que nós temos que fazer nos "respeitar"! Um delegado não 

pode desrespeitar um político, um senador ou um deputado! Sabe? Não tem sentido! Um cara do 

Ministério Público tem que respeitar! Todo mundo quer autonomia... Quem está precisando de autonomia 

nesse pais é a DILMA!  

LINDBERG:(risadas)  
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LILS: Tem o TRIBUNAL DE CONTAS em cima dela, tem o MINISTERIO PUBLICO em cima dela, tem a 

POLICIA FEDERAL em cima dela... Sabe? Todo mundo em cima da coitada! Autonomia, Autonomia... Vai 

tomar no cu! Porra! Ela não tem autonomia nenhuma.  

LINDBERG: Olha PRESIDENTE! Nós vamos ficar em cima do AECIO!  

LILS: uhum.  

LINDBERG: Já estava um pouco em cima, agora vou ficar marcando ele em cima.  

LILS: Olha, eu vou contar uma história para você. Se a ANDRADE GUTIERREZ, no depoimento deles, na 

delação da ANDRADE GUTIERREZ... Eu estou falando nesse telefone porque quero ver se a POLICIA 

FEDERAL está gravando... (risadas) Quero ver se está grampeado. Se a POLICIA FEDERAL e o 

MINISTÉRIO PUBLICO, na delação da ANDRADE GUTIERREZ, não aparecer o PSDB nem o AECIO, 

qualquer brasileiro pode dizer que a delação é uma farsa, uma mentira.  

LINDBERG: Deixa eu te contar sobre AECIO! Sabe aquela história da CEMIG com a ANDRADE 

GUTIERREZ, é o maior escândalo de AECIO. A relação da CEMIG com AECIO é umbilical.  

LILS: Eu sei!  

LINDBERG: Então.  

LILS: Se a ANDRADE GUTIERREZ não acusar o PSDB nessa delação deles, é porque é uma farsa!  

LINDBERG: No dia que sair essa delação eu vou com esse discurso! Se não sair eu vou para cima.  

LILS: Tomar no cu.  

LINDBERG: É verdade. (risadas)  

LILS: Eu vou ligar todo dia para animar vocês.  

LINDBERG: Você liga que eu fico animado a semana inteira.  

LILS: (risadas).  

LINDBERG: Tá bom meu presidente. Um abraço.  

LILS: Um abraço! Tchau. 

 
 

2.17. LIGAÇÃO 80682229 - 02/03/2016 10:48:27  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80682229 na qual há o diálogo entre o Sr. 

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

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

BERNARDO DO CAMPO/SP a disposição de LILS.   

MORAES x VAGNER FREITAS  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

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

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

TRANSCRIÇÂO 

MORAES: VAGNER? Alô? Alô? Alô?  

VAGNER: Alô?  

MORAES: Seu VAGNER?  

VAGNER: MORAES, tudo bem?  

MORAES: Tudo bem.  

VAGNER: Presidente tá bem?  

MORAES: Tá tudo bem?  

VAGNER: Tá em São Paulo? Tá em Brasília?  

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

participando.  

VAGNER: Tá tudo bem com ele.  

MORAES: Tá tudo bem.  

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

aqui em São Bernardo.  

MORAES: Certo.  

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

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

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

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

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

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

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

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

(ininteligível).  

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

VAGNER: Abraço.  

MORAES: Falou. Abraço. 

 
 

2.18. LIGAÇÃO 80718622 - 04/03/2016 13:02:01  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80718622 na qual há o diálogo entre o Sr. 

VALMIR MORAES DA SILVA, o Sr. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (LILS), o Exmo. Sr. MINISTRO DA 

CASA CIVIL, JAQUES WAGNER, e a Exma. Sra. PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DILMA ROUSSEFF.  



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

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

 

                           Página 37 de 92 

 

No referido, LILS relata à DILMA como se procederam as buscas e apreensões em sua 

residência e de seus filhos, bem como o depoimento que o mesmo prestou à equipe de POLICIAIS 

FEDERAIS na data de 04/03/2016.   

Em determinado momento, LILS queixa-se à DILMA: “Como é que pode um delegado da 

Polícia Federal dá uma declaração contra a mudança de Ministro?”. A PRESIDENTE responde: “Eu 

nunca vi isso, eu também nunca vi isso!”.  

Na sequência, LILS comenta que acredita que a deflagração da OPERAÇÃO ALHETEIA, 

ocorrida naquele dia teve o objetivo de “antecipar o pedido” junto ao STF: “Eu acho que eles quiseram 

antecipar o pedido nosso que tá na SUPREMA CORTE, que tá na mão da ROSA WEBER”. 

Após o diálogo com DILMA, LILS conversa então com JAQUES WAGNER. LILS solicita que JW 

converse com DILMA a respeito do “negócio da ROSA WEBER”: “Mas viu querido, “ELA” tá falando 

dessa reunião, ô WAGNER eu queria que você visse agora, falar com “ELA”, já que “ELA” tá aí, 

falar o negócio da ROSA WEBER, que tá na mão dela pra decidir. Se homem não tem saco, quem 

sabe uma mulher corajosa possa fazer o que os homens não fizeram”. JAQUES WAGNER 

responde: “Tá bom, falou! Combinado”.  

LILS x DILMA x JAQUES WAGNER  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)964812034 55(61)33160095 04/03/2016 13:02:01 00:09:23 80718622.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x MNI - Ela pergunta se ele está com o PRESIDENTE. Diz que sim. Ela diz que vai passar 
para a PRESIDENTE.  
 
LILS x DILMA – DILMA diz que não está tudo bem não. Ele diz que faz parte. Diz que está bem. Já 
foram embora da casa dele, da casa do SANDRO. Diz que as perguntas. Ele teria prestado depoimento 
se tivessem pedido. Ele acha que o MORO quis fazer espetáculo antes da decisão daquele negócio que 
está no SUPREMO. PIROTECNIA. Diz que as perguntas foram as mesmas. Diz que no SITIO levaram 
os mesmos documentos que levaram quando fizeram a invasão na casa do filho dele. Foram na casa do 
PAULO OKAMOTTO. Diz que foram na casa da CLARA. LILS diz que a tese da investigação é que foi 
montada uma quadrilha em 2003 e que perdura até hoje. E dentro do PALACIO. Isso é a tese deles. E 
eles não precisam de explicação. A teoria do domínio do fato não precisa de explicação, e agora a 
imprensa coloca direto. LILS diz que disse para o PT que não tem mais trégua. Não tem que acreditar 
mais em luta jurídica. Tem que aproveitar a militância deles e ir para a rua. LILS diz que queria se 
aposentar, mas agora vai acertar a campanha dele de 2018, vai viajar o pais a partir de semana que 
vem. Quer ver o que vai acontecer. Ela pergunta se ele não acha estranho a história de quinta feira. A 
ISTO É liberar um dia antes a delação de DELCÍDIO. Ele acha estranho. É um espetáculo de 
PIROTECNIA. A imprensa chefia o processo investigatório. Querem refundar a REPUBLICA. LILS diz 
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que o STF está acovardado. O parlamento está acovardado. O presidente da CAMARA está “fudido”. O 
presidente do SENADO está “fudido”. Muitos parlamentares ameaçados. Todos esperando um milagre. 
LILS diz que está assustado com a REPUBLICA de CURITIBA. Porque a partir de um juiz de primeira 
instancia tudo pode acontecer. Ela pergunta se as perguntas feitas a ele eram iguais. Ele diz que sim. 
Ele diz que quer levar todo o acervo dele e jogar na frente do MP. São onze containers. Ela diz que vai 
fazer a mesma coisa com os dela. LILS quer conversar pessoalmente. Precisam mudar isso no pais. 
LILS diz que como pode um delegado da POLICIA FEDERAL dar uma declaração sobre a mudança de 
um ministro. DILMA diz que nunca viu isso. LILS diz que a única pessoa que está precisando de 
autonomia é a DILMA. Todo o resto tem autonomia. DILMA quer conversar pessoalmente. LILS diz que 
amanhã não pode. Marcam na segunda feira. LILS diz que depois acerta com o GALEGO. Ela diz que o 
"galego" quer falar com ele.  
 
LILS x JAQUES WAGNER (JW) - Pergunta se ele suportou. Ele diz que não teve tortura. Foi a mesma 
coisa de sempre. Diz que acha que quiseram antecipar o pedido dele no STF. ROSA WEBER. Ela 
poderia tirar LILS da LAVA JATO. MORO quis fazer um espetáculo para comprometer a SUPREMA 
CORTE. JW diz que querem aumentar a manifestação do dia 13. JW fala da DELACAO de DELCIDIO. 
Nunca imaginou que fosse tão canalha. Diz que não tem prova de nada. 
 

TRANSCRIÇÂO 

MNI (ao fundo): Ela quer falar com LULA e tá na sede;  

MORAES: Alô  

MNI: MORAES?  

MORAES: pois não  

MNI: Você ta com PRESIDENTE?  

MORAES: Tô  

MNI: Vou te passar pra PRESIDENTE DILMA. Só um minutinho  

MORAES: A PRESIDENTE já vai falar?  

MNI: Vai  

MORAES: Então espera ai, deixa eu passar pra ele, só um minutinho por favor... só um minutinho  

MNI: ta bom  

LILS: Alô, alô?  

MNI: PRESIDENTE, so um minutinho, por favor, um beijo pro senhor viu!?  

LILS: outro LILS: Alô...alô (ao fundo LILS diz: Não tem ninguém não, MORAES!)  

DILMA: Alô, alô. Oi LULA!  

LILS: Tudo bem?  

DILMA: Não, não tô achando tudo bem não.  

LILS: Faz parte...  

DILMA: Ah, faz parte? Então ta bom. E como é que você tá?  

LILS: Eu tô bem...  

DILMA: tá?  

LILS: eu tô bem, eu falei com a MARISA agora, eles já foram embora de casa, já foram embora da casa 

do FABIO, já foram embora da casa do SANDRO, eu só não conseguir falar com MARCOS. As perguntas, 

se os canalhas tivessem mandado um ofício, teria ido prestar depoimento, como eu já fui 3 vezes a 
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Brasília prestar depoimento. Eu acho que o MORO quis fazer um espetáculo, antes da decisão daquele 

negócio que tá no SUPREMO pra decidir, a gente não sabe se é contra ou a favor, mas ele precisava 

fazer um espetáculo de pirotecnia. As perguntas foram as mesmas que eu já respondi ao MINISTERIO 

PUBLICO e a dois Delegados da POLICIA FEDERAL. Dos meus filhos, eles levaram os mesmos 

documentos que já tinha levado quando tinham levado na “invasão” na casa do meu filho. Ah, o único 

lugar que houve um pouco…foram na casa do PAULO OKAMOTTO, foram na casa da CLARA ANT, 

sabe? A CLARA tava dormindo sozinha quando entrou 5 homens lá dentro, ela pensou que era presente 

de Deus, era a POLICIA FEDERAL, sabe? então...(risos)  

DILMA: (risos) Ela pensou que era um presente de Deus? (risos)  

LILS: Então é isso DILMA, eu acho que foi um espetáculo de pirotecnia. A tese deles é de que tudo que ta 

acontecendo foi uma quadrilha montada em 2003 e que portanto, sabe, ela perdura até hoje, sabe? E 

dentro do PALÁCIO, é a tese deles, é a tese deles. Então eles não precisam de explicação, como a teoria 

do domínio do fato não precisava de explicação, o crime estava dado, agora é o seguinte a IMPRENSA 

diz que é criminoso e ELES colocam em prática. Eu, estou dizendo aqui pro PT, DILMA que não tem mais 

trégua, não tem que ficar acreditando na luta jurídica, nós temos que APROVEITAR A NOSSA 

MILITÂNCIA E IR PRA RUA. Eu sinceramente, que tô querendo me aposentar, eu vou antecipar minha 

campanha pra 2018, eu vou acertar de viajar esse país a partir da semana que vem, sabe?! E quero ver o 

que vai acontecer. É, lamentavelmente, vai ser isso, querida. Eu não vou ficar em casa parado.  

DILMA: O senhor não acha estranho a aquela história de quinta-feira? A ISTO É antecipar... 

(interrompida)  

LILS: Eu acho estranho a liberação...a liberação do DELCÍDIO, a declaração do DELCIDIO, a ISTO É 

antecipar, eu acho ô DILMA.  

DILMA: E logo no seguinte, na sexta-feira, o senhor ser chamado.  

LILS: É um espetáculo de pirotecnia sem precedentes, querida. Eles estão convencidos de que com a 

imprensa chefiando qualquer processo investigatório eles conseguem refundar a República.  

DILMA: É isso aí!!  

LILS: Nós temos uma SUPREMA CORTE totalmente acovardada, nós temos uma SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA totalmente acovardado, um PARLAMENTO totalmente acovardado, somente nos últimos 

tempos é que o PT e o PC do B é que acordaram e começaram a brigar. Nós temos um PRESIDENTE DA 

CÂMARA fodido, um PRESIDENTE do SENADO fodido, não sei quanto parlamentares ameaçados, e fica 

todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e que vai todo mundo se salvar. Eu, 

sinceramente, tô assustado com a “REPÚBLICA DE CURITIBA”. Porque a partir de um juiz de 1ª 

Instância, tudo pode acontecer nesse país.  

DILMA: Então era tudo igual o que sempre foi, é?  

LILS: Era, a mesma coisa.... Hoje eles fizeram uma coisa coletiva. Foram na casa do PAULO 

OKAMOTTO em Atibaia, eu nem conversei com PAULO ainda, foram na casa da CLARA. Eu tô pensando 
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em pegar todo o acervo, eu vou tomar a decisão, e levar, jogar na frente do MINISTÉRIO PÚBLICO. Eles 

que enfiem no cu e tomem conta disso.  

DILMA: O acervo, de que?  

LILS: Dilma, é um monte de container de tranqueira que eu ganhei quando eu tava na Presidência.  

DILMA: Ah, dá pra eles! Eu vou fazer a mesma coisa com os meus viu?!  

LILS: Então é o seguinte, "ô, ô", uma hora gostaria de conversar pessoalmente porque eu acho que nós 

precisamos mudar alguma coisa nesse País.  

DILMA: Você pode? Quando é que você vai? (interrompida)  

LILS: Ontem eu disse o seguinte, a única pessoa... Como é que pode um delegado da Polícia Federal dá 

uma declaração contra a mudança de Ministro?  

DILMA: Eu nunca vi isso, eu também nunca vi isso!  

LILS: Como é que pode? Ou seja, eu disse pra eles a única pessoa que está precisando de autonomia 

nesse país é a DILMA, que foi a única eleita, e que não consegue governar por causa do Congresso, não 

consegue governar por causa do Tribunal de Contas, não consegue governar por causa do Ministério 

Público, porra! Somente quem está precisando de autonomia é a Presidência da República, o resto tudo 

tem.  

DILMA: E quando é que a gente pode conversar? LILS: Querida, eu tô, eu tô, o nosso companheiro tinha 

visto a possibilidade de você convocar um conversa... quando você quiser, meu amor, só não pode ser 

amanhã, porque amanhã tá muito em cima.  

DILMA: Tá bom.  

LILS: Mas quando você quiser, eu me disponho  

DILMA: Segunda! Segunda! Segunda! Tá?  

LILS: Tá, depois eu acerto com o "galego", pra mim pode ser.  

DILMA: Ele quer falar contigo. Pera lá  

LILS: Tá bom.  

JAQUES WAGNER: Diga excelência!  

LILS: Tudo bem, querido?  

JAQUES WAGNER: Suportou a “encheção” de saco?  

LILS: Não houve tortura, vocês é que sofreram mais do que eu, porra!  

JAQUES WAGNER: Não, tô mundo sofre...  

LILS: Foi a mesma pergunta de sempre Wagner, a mesma coisa de sempre  

JAQUES WAGNER: foi só pra fazer a cena.  

LILS: Eu acho que eles quiseram antecipar o pedido nosso que tá na SUPREMA CORTE, que tá na mão 

da ROSA WEBER.  

JAQUES WAGNER: Entendi  

LILS: Sabe, eles tão tentando antecipar, como eles ficaram com medo de a ROSA fosse dá, eles tão 
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tentando antecipar tudo isso... Porque ela poderia tirar isso da “LAVA JATO”. O MORO fez um espetáculo 

pra comprometer a SUPREMA CORTE.  

JAQUES WAGNER: Eu acho que não é só isso não, eles tão querendo criar clima, agora só falam de 

renúncia, clima pro dia 13. Eu disse ontem, quando saiu a matéria da ISTO É, eu disse: "amanhã, eles vão 

fazer alguma putaria com LULA".  

LILS: Aham.  

JAQUES WAGNER: E terça-feira o “filho da puta” da OAB vai botar aqui, dizendo que o Conselho da OAB 

acha que nesse caso... É uma palhaçada, porque o DELCIDIO, porra! Que eu não imaginei que era tão 

canalha! Ele fala de PASADENA, por exemplo, essa porra já foi arquivada pela PGR, fala que você 

mandou isso, mandou aquilo... porra, tem prova? Vai tomar no cu, eu não sabia que ele era tão escroto! 

Mas vamos lá...  

LILS: Mas viu querido, “ELA” tá falando dessa reunião, ô WAGNER eu queria que você visse agora, falar 

com “ELA”, já que “ELA” tá aí, falar o negócio da ROSA WEBER, que tá na mão dela pra decidir. Se 

homem não tem saco, quem sabe uma mulher corajosa possa fazer o que os homens não fizeram.  

JAQUES WAGNER: Tá bom, falou! Combinado, valeu querido, um abraço. Um abraço na MARISA e nos 

meninos...  

LILS: Tá bom, tchau, querido.  

JAQUES WAGNER: Tchau; 

 
 

2.19. LIGAÇÃO 80757562 - 06/03/2016 23:17:05  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80757562 na qual há o diálogo entre o Sr. 

VALMIR MORAES DA SILVA e o Sr. EDSON ANTONIO MOURA PINTO.  

No referido, MOURA informa que conversou com o PREFEITO DE SÃO BERNARDO DO 

CAMPO, LUIZ MARINHO, sobre boatos de que os MINISTROS DO STF estariam reunidos em 

BRASILIA. Segundo o relato, MARINHO tentou falar com os MINISTROS para verificar se LILS seria 

alvo de algum procedimento no dia seguinte, mas não obteve sucesso.   

MORAES x MOURA  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)964812034 55(11)975517085 06/03/2016 23:17:05 00:01:34 80757562.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x MOURA – MOURA diz que falou com o PREFEITO MARINHO. Diz que a radio globo 
convocou o pessoal deles para ficarem na frente da casa do LILS e na frente da PF. Diz que MARINHO 
soube que teve reunião no SUPREMO, e tentou falar com os MINISTROS, mas não conseguiu devido ao 
horário. Sugerem que um deles - PQD - saia de moto e verifique as 4 horas da manhã se tem alguém na 
frente. 
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TRANSCRIÇÂO 

 

MORAES: Oi.  

MOURA: Oi, tenente. Eu falei com o PREFEITO agora, e falou que a situação é a seguinte: ele falou que a 

Rádio GLOBO, a rádio GLOBO, convocou o pessoal deles, pra poder, 5 horas da manhã vim pra frente da 

casa do CHEFE e na POLICIA FEDERAL.  

MORAES: Hmmm...  

MOURA: O PREFEITO não sabe se é briefing ou não. Tentou falar...porque hoje houve reunião lá no 

SUPREMO, ele tentou falar com os Ministros alguma coisa, mas não conseguiu, devido ao horário já. 

Então, esse é um informe que ele passou. Diante disso, então, o que é que eu sugiro ao senhor. A gente 

podia, eu não sei que horas o PQD sai de moto, a gente podia ...(interrompido)  

MORAES: pra ele passar lá  

MOURA: Ou o PQD ou o ELIAS que mora ali perto da LAPA, o ELIAS, pode ficar ali umas 4 horas, 6 

horas se não sair nada, e não tiver movimentação estranha nenhuma, ele mantem o senhor informado. Ou 

o PQD, a gente tem que definir um horário , entendeu? Tem essas duas linhas de ação. Ou o ELIAS que 

mora ali próximo. É o FABIO que tá me ligando, 1 minutinho só, que eu já ligo pro senhor.  

MORAES: tá bom. 

 
 
 

2.20. LIGAÇÃO 80761051 - 07/03/2016 09:18:16  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80761051 na qual há o diálogo entre o Sr. 

VALMIR MORAES DA SILVA, o Sr. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (LILS) e o Exmo. Sr. PREFEITO DO 

RIO DE JANEIRO, EDUARDO DA COSTA PAES. 

No referido, LILS conversa com PAES sobre a DELAÇÂO DE SENADOR DELCIDIO DO 

AMARAL. PAES comenta sobre o trecho descrito na DELAÇÃO DE DELCIDIO o qual descreve o 

momento em que teriam omitido o nome de FABIO LUIS LULA DA SILVA do RELATÓRIO FINAL DA 

CPMI DOS CORREIOS, o qual deu origem ao PROCESSO DO MENSALÃO: “Como é o nome do 

relator, sei lá, a porra do Deputado do PMDB, fica tentando convencer o ACM NETO que não tinha 

prova nenhuma contra o “seu” filho. Que tinha que tirar o nome do relatório senão não votava 

aquele negócio, entendeu? Como é que ia fazer um negócio sem prova nenhuma. Eu me lembro 

direitinho desse negócio”.  
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Em outro momento, PAES fala sobre a titularidade do SITIO em ATIBAIA/SP, dando indícios de 

que o mesmo pertence de fato à LILS: “Agora, da próxima vez o senhor me para com essa vida de 

pobre, com essa tua alma de pobre comprando “esses barco de merda”, “sitiozinho vagabundo”, 

puta que me pariu! ”. LILS dá risada ao telefone.  

LILS x EDUARDO PAES  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(21)989090004 07/03/2016 09:18:16 00:05:11 80761051.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x EDUARDO PAES - Diz que vai passar para o LILS.  
 
LILS x EDUARDO PAES (EP) - Está ligando para dar um abraço. Absurdo que fizeram com ele. Tem 
que acabar com essa palhaçada. Passaram de todos os limites. EDUARDO fala de acordo na CPI. LILS 
fala que DELCIDIO foi uma vergonha. EDUARDO fala que DELCIDIO quis escrever livro de memorias e 
não delação. EP fala que ele e o DEPUTADO do PMDB (o qual não lembra o nome) estava tentando 
convencer o ACM NETO que não tinham prova contra o filho dele e por isso queriam tirar o nome dele do 
relatório. Se não tirassem isso não votavam. LILS diz que são um bando de filho da puta. LILS diz que os 
"meninos da PF" e os "meninos do MPF" se sentem enviados de DEUS. EP diz ainda que os do MPF 
são crentes. LILS diz que ainda vão conversar pessoalmente. LILS diz que isso foi a chance que o 
BRASIL precisava para colocar a PF e o MPF no seu devido lugar. EP diz que tem medo agora de 
conversar com integrantes da ODEBRECHT. Eles pedem uma audiência e EP fica com medo de 
receber. EP fala que o próprio DELCIDIO, EP foi conversa com ele logo depois do dia que fizeram a 
gravação que fizeram dele. EP diz que a vida dele começou com LULA e CABRAL e está nesse 
momento com DILMA e PEZAO. Diz que piorou muito. LILS diz que os outros prefeitos estão em 
situação ruim. Reclama de DILMA e PEZAO. Mau humor. EP diz que LILS não perdeu a mania de pobre. 
Que comprou barco de pobre e sitiozinho de pobre. 
 

TRANSCRIÇÂO 

 

MORAES: Alô.  

EDUARDO PAES: Bom dia! EDUARDO PAES falando.  

MORAES: Oh, seu prefeito!  

EDUARDO PAES: Tudo bem? (pausa) Alô? Tudo bem?  

MORAES: Oh, seu prefeito. Vou passar pro Presidente aqui. Tá bom.  

EDUARDO PAES: Tá bom. Obrigado.  

MORAES: Só um minuto, por favor.  

LILS: Alô!  

EDUARDO PAES: Meu amigo!  

LILS: Querido prefeito, tudo bem?  

EDUARDO PAES: "Cê" não precisa de solidariedade, mas tô ligando pra te dar um abraço. Dizer que tô 

contigo nesse absurdo aí que fizeram com o senhor na sexta-feira. É um escândalo. É uma vergonha.  
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LILS: Obrigado, querido.  

EDUARDO PAES: Tem que ter muita carcaça. Seu posicionamento foi excepcional. Tem que parar com 

essa palhaçada no Brasil. Tá demais mesmo. Passou de todos os limites, Presidente.  

LILS: Todos os limites! isso é verdade. Passou dos limites.  

EDUARDO PAES: Esse negócio do DELCÍDIO então. Eu falo até pelo meu caso aqui que eu vi na 

suposta delação premiada dele. Esse negócio de acordo na CPI né.  

LILS: O DELCÌDIO foi uma vergonha!  

EDUARDO PAES: É livro de memória que o cara fica...vira delação premiada é ficar fazendo livro de 

memória entendeu?  

LILS: É isso.  

EDUARDO PAES: Ah, porque teve uma conversa. E assim, a conversa (ininteligível). Eu e o..... Como é o 

nome do relator, sei lá, a porra do Deputado do PMDB, fica tentando convencer o ACM NETO que não 

tinha prova nenhuma contra o “seu” filho. Que tinha que tirar o nome do relatório senão não votava aquele 

negócio, entendeu? Como é que ia fazer um negócio sem prova nenhuma. Eu me lembro direitinho desse 

negócio. E o cara conta como se fosse um escândalo, entendeu? Uma coisa que eu mesmo já falei 

quinhentas vezes pra imprensa.  

LILS: Um bando de filha da puta, EDUARDO. Eu vou contar uma coisa pra vc.  

EDUARDO PAES: Foda.  

LILS: Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Esses meninos da Polícia Federal e esses meninos do Ministério 

Público, eles se sentem enviado de Deus.  

EDUARDO PAES: É, mas eles são todos crentes. Os caras do Ministério Público são crentes né.  

LILS: É uma coisa absurda. Uma hora nos vamos conversar um pouco porque eu acho que eu sou a 

chance que esse país tem de brigar com eles pra tentar colocá-lo no seu devido lugar. Ou seja, nós 

criamos instituições sérias, mas tem que ter limites, tem que ter regras.  

EDUARDO PAES: É. Não. Passou de todos os limites mesmo. A gente fica com medo de conversar com 

as pessoas agora.  

LILS: Lógica porra!  

EDUARDO PAES: Eu tô cheio de obra aqui. Odebrecht da vida, OAS, de todas essas empreiteiras. Eu 

fico com medo. O cara pede pra eu receber, eu fico com medo de receber.  

LILS: É lógico. Porque agora toda obra. Esses caras têm quinhentas obras nesse país. Todas elas estão 

criminalizadas. Ah, vai tomar no cú porra.  

EDUARDO PAES: É foda. Não. "Cê" vê, o próprio DELCÍDIO. O cara era presidente da Comissão de 

Assuntos Econômicos, eu fui conversar com ele lá um dia, aí ele vai fazer lá o negócio dele lá com o tal do 

CERVERÓ, com o filho do CERVERÓ, depois de conversar comigo. Daqui a pouco eu tô no meio daquela 

história. É um negócio de doido.  

LILS: (risos) É isso, querido.  
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EDUARDO PAES: Eu vou me trancar em casa porra. Eu não converso mais com ninguém.  

LILS: É isso, querido.  

EDUARDO PAES: Mas óh, meu amigo, falando sério eu tô aqui do teu lado.  

LILS: Obrigado.  

EDUARDO PAES: Conta comigo aqui. O senhor sabe da minha gratidão, da minha admiração.  

LILS: Obrigado, querido.  

EDUARDO PAES: Aqui o senhor tem um soldado. Tô aqui administrando as minhas crises também. 

Segurando (ininteligível). Eu sempre tenho que falar uma coisa pro senhor: a minha vida começou com 

LULA e CABRAL. Terminou com DILMA e PEZÃO. Puta que me pariu!  

LILS: (Risos)  

EDUARDO PAES: O senhor não faz ideia de como eu tô sofrendo. É uma foda!  

LILS: Mas você com todo o problema, querido, você ainda tá, é abençoado por Deus por causa dessa 

Olimpíadas, viu, Porque os outros...  

EDUARDO PAES: É verdade! Verdade.  

LILS: Os outros prefeitos que eu converso "tão fudido"...  

EDUARDO PAES: Verdade. Verdade. Mas, Presidente, se tiver Olimpíadas com Vossa Excelência e com 

SERGIO CABRAL é uma coisa. Segurar com aquele bom humor da DILMA e do PEZÃO sabe...  

LILS: Não é fácil, querido.  

EDUARDO PAES: Sabe aquele personagem que tinha...  

LILS: Mas o teu bom humor e a tua competência superam isso, querido.  

EDUARDO PAES: Foda. Mas "tamo junto" aí, Presidente.  

LILS: Tá bom. Obrigado, querido.  

EDUARDO PAES: (Ininteligível) ... meu carinho aí, "tamo junto". Minha solidariedade, vamos em frente 

nessa história. Agora, da próxima vez o senhor me para com essa vida de pobre, com essa tua alma de 

pobre comprando “esses barco de merda”, “sitiozinho vagabundo”, puta que me pariu!  

LILS: (Risadas) 

EDUARDO PAES: O senhor é uma alma de pobre. Eu, todo mundo que fala aqui no meio, eu falo o 

seguinte: imagina se fosse aqui no Rio esse sítio dele, não é em Petrópolis, não é em Itaipava. É como se 

fosse em Maricá. É uma merda de lugar porra!  

LILS: (Risos)  

EDUARDO PAES: Esse barquinho dele é em São Pedro da Aldeia, Araruama. Não é em Búzios nem 

Angra porra!  

LILS: (risos) Puta que o pariu!  

EDUARDO PAES: É um cafona. O senhor não perdeu essa sua alma de pobre. Isso que é a maior 

desgraça que eu tô vendo nesse processo todo porra. (risos)  

LILS: É isso. É isso. Mas eu já sabia disso. Tá bom, querido. Obrigado, EDUARDO.  
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EDUARDO PAES: Qualquer coisa me liga aí, Presidente. Um forte abraço.  

LILS: Muito obrigado, meu querido.  

EDUARDO PAES: Valeu. Tchau, tchau. 

 
 

2.21. LIGAÇÃO 80762914 - 07/03/2016 11:05:51  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80762914 na qual há o diálogo entre o Sr. 

VALMIR MORAES DA SILVA, o Sr. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (LILS) e o Exmo. Sr. MINISTRO DA 

FAZENDA, NELSON HENRIQUE BARBOSA FILHO.  

No referido, LILS informa BARBOSA que vai conversar sobre alguns assuntos justamente 

porque a POLICIA FEDERAL está gravando, ou seja, monitorando seu telefone. LILS pede que NELSON 

BARBOSA acompanhe o que a RECEITA FEDERAL está fazendo junto a POLICIA FEDERAL: “Ô, 

NELSON, te falar uma coisa por telefone, isso daqui. O importante é que a POLICIA FEDERAL 

esteja gravando. É preciso acompanhar o que a RECEITA tá fazendo junto com a POLICIA 

FEDERAL, bicho!”.  

Em outro trecho, LILS pede que NELSON pressione os responsáveis pela investigação da 

RECEITA FEDERAL: “porque era preciso você chamar o responsável e falar “que porra que é 

essa? ”.  

Na sequência, NELSON informa à LILS que já pediu para os responsáveis justificarem porque as 

investigações relacionadas a LILS estão mais ágeis do que o normal: “essa coisa da velocidade já 

tinha chegado pra mim e eu pedi pra eles apurarem porque que tem velocidades diferentes”.  

LILS x NELSON BARBOSA  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(61)34122515 07/03/2016 11:05:51 00:02:46 80762914.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x MNI - vai passar para o MINISTRO DA FAZENDA.  
 
LILS x NELSON BARBOSA - Está ligando para manifestar apoio. Todos estão muito revoltados. LILS 
diz que vai falar algo por telefone, independentemente da POLICIA FEDERAL estar gravando. LILS diz 
que é preciso acompanhar o que a RECEITA FEDERAL está fazendo junto com a POLICIA FEDERAL. 
NELSON BARBOSA diz que os dois órgãos trabalham juntos. LILS diz que NELSON precisa ver o que 
fizeram no INSTITUTO. LILS diz que se fizessem isso com meia dúzia de grandes empresas, resolvia o 
problema de arrecadação do ESTADO. LILS diz que acha que "eles" estão sendo "filho da puta de mais". 
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LILS diz que acha que NELSON tem que chamar os responsáveis e perguntar que "porra que é essa". 
Quer que pergunte se estão fazendo o mesmo com a GLOBO, com o INSTITUTO FHC, com a GERDAU, 
com o SBT, com a RECORD, ou só com o LULA. NELSON pede que LILS solicite que PAULO 
OKAMOTTO descreva o que foi feito no INSTITUTO. LILS diz que vai passar para o PAULO 
OKAMOTTO. LILS diz que não tem nenhum problema em investigar. LILS fala que tem investigação 
contra a VEJA, quando a BANDEIRANTES acusou a VEJA de fazer acordo com aquela empresa 
AFRICANA. Diz que essa investigação está parada desde 2008. NELSON diz que a velocidade da 
investigação da LAVA JATO já tinha chegado para ele, e ele já tinha pedido para apurar porque a 
velocidade de investigação era diferente. LILS diz que conversam depois. Falam sobre o debate dia 10. 
LILS diz que quer apenas boas notícias. Risadas. Despedem-se. 
 

TRANSCRIÇÂO 

MNI: Gabinete.  

MORAES: É o MORAES.  

MNI: Oi, seu MORAES, o PRESIDENTE LULA está do seu lado?  

MORAES: Tá, pode falar, tá. Muito obrigado.  

MNI: Tá...(transfere a ligação)  

NELSON BARBOSA: Alô?!  

MORAES: Seu Ministro, vou passar pro PRESIDENTE, só um minuto, por favor.  

LILS: Alô!  

NELSON BARBOSA: Oi, PRESIDENTE, NELSON.  

LILS: Querido NELSON BARBOSA, tudo bem?!  

NELSON BARBOSA: Tudo, consegui falar com o senhor só agora, pra lhe manifestar apoio com essas 

coisas todas aí. Todo mundo aqui ficou muito revoltado com o que aconteceu.  

LILS: "Aham"  

NELSON BARBOSA: Conta com a gente aí, pro que der e vier.  

LILS: Ô, NELSON, te falar uma coisa por telefone, isso daqui. O importante é que a POLICIA FEDERAL 

esteja gravando. É preciso acompanhar o que a RECEITA tá fazendo junto com a POLICIA FEDERAL, 

bicho!  

NELSON BARBOSA: Não, é... (Gagueja) Eles fazem parte.  

LILS: é, mas você precisa se inteirar do que eles estão fazendo no INSTITUTO. Se eles fizessem isso 

com meia dúzia de grandes empresas, resolvia o problema de arrecadação do Estado.  

NELSON BARBOSA: "Uhumm", sei.  

LILS: Sabe? eu acho que eles estão sendo filho da puta demais.  

NELSON BARBOSA: tá.  

LILS: tão procurando pelo em ovo. Eu acho... eu vou pedir pro PAULO OKAMOTTO botar tudo no papel, 

porque era preciso você chamar o responsável e falar "que porra que é essa?" "Vocês estão fazendo o 

mesmo com a GLOBO, com INSITUTO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, o mesmo com GERDAU, o 

mesmo com o SBT, o mesmo com a RECORD?! Ou só com o LULA, caralho?! Vai tomar no cu. 

NELSON BARBOSA: ta, pede pro PAULO colocar;  
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LILS: Eu vou pedir pro PAULO colocar e te entregar, porque, veja, não tem problema que investigue não.  

NELSON BARBOSA: Mas tem que ser igual, né?  

LILS: Não é possível. Você veja, tem uma investigação contra a VEJA, quando a BANDEIRANTES 

acusou a VEJA de fazer acordo com aquela empresa africana, essa porra dessa investigação tá parada 

na RECEITA desde 2008.  

NELSON BARBOSA: "uhumm"  

LILS: Algum filho da puta sentou em cima.  

NELSON BARBOSA: Não, eu sei... essa coisa da velocidade já tinha chegado pra mim e eu pedi pra eles 

apurarem porque que tem velocidades diferentes.  

LILS: Mas a gente conversa depois. Tá tudo certo pro debate, não tá?!  

NELSON BARBOSA: que debate?  

LILS: Dia 10!  

NELSON BARBOSA: ah, tá, tá.  

LILS: Traga boa notícia, NELSON, ein?! Pelo amor de Deus, caralho!  

NELSON BARBOSA: Ta bom, vou tentar PRESIDENTE.  

LILS: Ta bom, abraço, querido. Tchau  

NELSON BARBOSA: Tchau 

 
 

2.22. LIGAÇÃO 80763457 - 07/03/2016 11:27:05  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80763457 na qual há o diálogo entre o Sr. 

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

SIGMARINGA SEIXAS. 

No referido, LILS pergunta se SIGMARINGA ainda tem contato com o PROCURADOR-GERAL 

DA REPÚBLICA, RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS: “O, SIGMARINGA, eu queria que "cê" 

perguntasse pro JANOT, se for possível. Você ainda tem relação com ele?”. SIGMARINGA 

responde que “Ele tem fechado o canal, mas eu posso tentar através de...”. LILS conversa sobre 

colocar seus “presentes” recebidos durante os mandatos de PRESIDENTE à disposição de JANOT.  

Em seguida, LILS comenta com SIGMARINGA possivelmente sobre ter pedido dinheiro para a 

empresa OAS arcar com os custos de armazenagem dos 11 containers de “presentes” que recebeu 

enquanto PRESIDENTE: “O favelado não pode me dar dinheiro pra guardar aquilo. Os Sindicatos 
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não podem dar. Quem pode me dar "é" os empresários. Eles estão criminalizando os 

empresários. A DILMA devia fazer uma Medida Provisória me dando dinheiro...” 

LILS x SIGMARINGA  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)964812034 55(61)81184719 07/03/2016 11:27:05 00:06:57 80763457.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x SIGMARINA - Quer falar com LILS.  
 
LILS x SIGMARINGA - Pergunta se ele vai hoje para BRASILIA. Ele diz que não vai mais. Diz que não 
tem o que fazer em BRASILIA. LILS pergunta se SIGMARINGA tem ainda relação com JANOT. 
SIGMARINGA diz que há muito tempo não fala com ele. Diz que JANOT fechou o canal de comunicação 
entre eles. LILS diz que como JANOT aceitou um pedido de um cara de MANAUS para investigar as 
coisas que LILS ganhou, LILS quer saber se tem lugar no MP pois quer mandar todos os presentes que 
ganhou para o MP. LILS não tem interesse em ficar com isso. LILS diz que ia fazer um museu. MP 
entrou com pedido para impedir. LILS diz que o favelado não pode dar dinheiro para ele para guardar os 
presentes que ganhou. Os sindicatos não podem dar dinheiro para ele guardar os presentes. Os únicos 
que podem dar dinheiro para ele guardar os presentes são os empresários, e agora eles criminalizam os 
empresários. LILS diz que a DILMA devia fazer uma MEDIDA PROVISORIA dando esse dinheiro para 
ele (LILS). LILS diz que devia desocupar aquela sede com a quantidade de vidros fumê para ele colocar 
os presentes. LILS diz que acha que foi uma das empresas da LAVA JATO que fez o prédio. LILS quer 
que façam um levantamento disso. LILS quer que SIGMARINGA fale com JANOT ou com ARAGAO. 
SIGMARINGA diz que ARAGAO está fora do pais viajando. LILS diz que esses caras viajam para 
caralho. LILS diz que se fosse diária do executivo eles não viajavam. LILS pede que SIGMARINGA fale 
com JANOT sobre LILS devolver as coisas para o MP. LILS diz que amanhã vão abrir todas as caixas. 
Diz que o sindicato avisou que se tirarem de lá não aceitam mais as caixas. LILS pergunta para 
SIGMARINGA quando a ROSA WERBER deles vai decidir alguma coisa. SIGMARINGA diz que não 
sabe. LILS diz que o telefone de SIGMARINGA deve estar grampeado. Ele diz que se foda. 
SIGMARINGA diz que devia estar grampeado o telefone daquele procurador que vivia recebendo diárias 
indevidas. Ouviu dizer da PROCURADORIA. Diz que ele é do PARANÁ. Está recebendo diárias. LILS diz 
que ficaram 5 dias em ATIBAIA interrogando o MARADONA. LILS diz que acha que só tem um jeito. 
Navegar é precisa. LILS diz que acha que tem que utilizar ele próprio para conversar com a sociedade. 
Não podem ficar vendo a construção de uma mentira. Falam das manifestações das bancadas do 
congresso. LILS diz que está indo agora para o escritório. 
 

TRANSCRIÇÂO 

 

SIGMARINGA: Alô. Alô.  

MORAES: Doutor SIGMARINGA.  

SIGMARINGA: Tudo bem?  

MORAES: Tudo bem.  

SIGMARINGA: Eu liguei no outro tá desligado.  

MORAES: Tá? Não, tá aqui. Mas eu já vou passar tá. Só um minuto por favor.  

LILS: Alô!  

SIGMARINGA: Alô, Presidente.  

LILS: Fale, SIGMARINGA.  



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

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

 

                           Página 50 de 92 

 

SIGMARINGA: "Cês" vem hoje? Vem hoje?  

LILS: Não. Eu não vou não.  

SIGMARINGA: Ah não?  

LILS: Não vou não. Não tem o que fazer aí não.  

SIGMARINGA: Hã?  

LILS: Não tem o que fazer aí!  

SIGMARINGA: Tá. Tá bom. Então não tem previsão não né?  

LILS: Não. Não tem previsão, querido.  

SIGMARINGA: Tá bom.  

LILS: Tá bom?  

SIGMARINGA: Tá bom.  

LILS: O, SIGMARINGA, eu queria que "cê" perguntasse pro JANOT, se for possível. Você ainda tem 

relação com ele?  

SIGMARINGA: Olha, há muito tempo que eu não falo. Ele tem fechado o canal, mas eu posso tentar 

através de...  

LILS: Sabe o que eu queria: como ele aceitou um pedido de um cara lá de Manaus pra investigar as 

coisas que eu ganhei, pergunta pra ele se no Ministério Público tiver um lugar eu mando tudo pra lá. Pra 

eles tomarem conta. Porque eu não tenho nenhum interesse de ficar com isso.  

SIGMARINGA: Tá bom. Eu vou falar.  

LILS: Eu tenho interesse se eu pudesse fazer um museu aqui em São Paulo. O Ministério Público entrou 

com um processo pra vetar doação do terreno pela Câmara que já tinha aprovado. Então eu tô com um 

monte de coisa que se ele tiver lugar eu mando pra eles tomarem conta.  

SIGMARINGA: Agora você, talvez seja bom. (risos) Pô..vai ser.  

LILS: Hein?  

SIGMARINGA: Ele vai dizer que não. Que não tem como.  

LILS: Pois é, mas eu também não tenho...  

SIGMARINGA: Talvez seja bom aquela ideia de botar lá, jogar lá.  

LILS: Eu também não tenho como. O favelado não pode me dar dinheiro pra guardar aquilo. Os 

Sindicatos não podem dar. Quem pode me dar "é" os empresários. Eles estão criminalizando os 

empresários. A DILMA devia fazer uma Medida Provisória me dando dinheiro, não vai dar. Sabe. Devia 

desocupar aquela porra sede deles com aquela quantidade de vidro fumê. Eu acho que foi até uma 

empresa de lava-jato que fez aquela sede.  

SIGMARINGA: É. Deve ser.  

LILS: Era até bom fazer um levantamento.  

SIGMARINGA: É.  

LILS: Pra saber quais foram as empresas que fizeram aquilo lá. Sabe. Que a gente pra provar que foi tudo 
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do lava-jato. Eu vou até saber quem foi.  

SIGMARINGA: Tá, eu vou mandar ver.  

LILS: Tá. Mas eu queria que "cê" falasse com JANOT ou falar com o ARAGÃO.  

SIGMARINGA: Ele tá fora do país.  

LILS: Pô. Esses caras viajam pra caralho, hein!  

SIGMARINGA: É. Ele volta quinta-feira. Eu falo com ele quando ele voltar.  

LILS: Quanto que é a diária desses caras? Se fosse igual do Executivo eles não viajavam.  

SIGMARINGA: É.  

LILS: SIGMARINGA, eu queria que você visse. Eu acho que você deveria falar pro JANOT. Falar o 

seguinte: olha, o Presidente me ligou, ele não quer mais as coisas que estão com ele, que ele quer 

devolver, então ele vai dar pro Ministério Público.  

SIGMARINGA: É. Onde é que você quer que ele entregue?  

LILS: Porque amanhã...amanhã é o seguinte: amanhã a Polícia Federal vai abrir quatrocentas caixas que 

estão no Sindicato. O Sindicato já me avisou que se tirar de lá, depois não aceita mais de volta. Então ele 

tem que saber o que fazer.  

SIGMARINGA: Tá.  

LILS: Tá. Mas "cê" terá que falar hoje.  

SIGMARINGA: Eu vou tentar falar com ele hoje. Tá?  

LILS: Tá bom.  

SIGMARINGA: Então tá.  

LILS: Tá bom. E a nossa ROSA WEBER? Quando é que ela vai decidir alguma coisa?  

SIGMARINGA: E eu sei lá porra. Eu sei lá. Porra nenhuma.  

LILS: (risos) "Cê" tá fodido, meu advogado.  

SIGMARINGA: Ah porra! Mas eu vou fazer né, Presidente. É uma loucura.  

LILS: Teu telefone deve "tá" grampeado.  

SIGMARINGA: Tá claro. E daí? Foda-se.  

LILS: Pode falar qualquer coisa.  

SIGMARINGA: Foda-se. Devia tá grampeado o telefone daquele Procurador que ficou recebendo diárias 

indevidas.  

LILS: Qual foi?  

SIGMARINGA: Esse... Ó.... me disse gente da Procuradoria né. Pode até não ser verdade, mas ouvi de 

gente da Procuradoria. É porque ele é do Paraná entende? E tá nessa Operação aí, essa Lava-Jato e 

recebendo diárias. É uma figura dentro da classe.  

LILS: Porra! Ficaram cinco dias lá em Atibaia interrogando o irmão do MARADONA, o MARADONA. 

Querido, é o seguinte: ó, eu acho que nós só temos um jeito. Navegar é preciso, meu filho.  

SIGMARINGA: (risos)  
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LILS: Sabe...  

SIGMARINGA: Então vamos. Pegue o timão e vamos.  

LILS: Eu acho que tem que me utilizar, sabe, tem que me utilizar pra fazer o que tem que ser feito nesse 

país. Ou seja, conversar com a sociedade porque não é possível. Não é possível a gente ficar todo dia 

vendo a construção de uma mentira ou... é um negócio maluco. E a capacidade de reação é muito 

pequena. Agora que a bancada no Congresso tá começando a se manifestar.  

SIGMARINGA: É, mas timidamente. É uma bancada muito fraca né. Na média, na média. Têm algumas 

poucas pessoas. Algumas poucas pessoas.  

LILS: Qualquer coisa eu tô indo agora pro escritório. Qualquer coisa, Vossa Excelência, me ligue.  

SIGMARINGA: Tá bom.  

LILS: Tá bom, meu querido.  

SIGMARINGA: Tá bom.  

LILS: A tua filha tá morando em Brasília?  

SIGMARINGA: Quem?  

LILS: A tua filha.  

SIGMARINGA: É. Mudou agora.  

LILS: Porra. Por quê?  

SIGMARINGA: Ela cansou lá do Rio. Essa violência. Essas coisas todas né. Voltou. Vai trabalhar aqui.  

LILS: Porra. Caralho. Quer comer a comida da mãe porra. Todo final de semana. (risos).  tá fodido, meu 

querido. Tá bom, SIG. Um abraço, meu irmão.  

SIGMARINGA: Abração. Tchau.  

LILS: Um abraço. Tchau. Tchau. 

 
 
 

2.23. LIGAÇÃO 80775181 - 07/03/2016 20:21:06  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80775181 na qual há o diálogo entre o Sr. 

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

SIGMARINGA SEIXAS.  

No referido, LILS comenta com SIGMARINGA que o PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, 

Exmo. Sr. RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS recusou quatro pedidos de investigação do 

SENADOR AECIO NEVES, porém, que aceitou o único pedido de investigação relacionado ao próprio 

LILS: “É porque ele recusou “quatro pedido” de investigação ao AÉCIO e aceitou a primeira de um 

bandido do Acre contra mim”. Em seguida, LILS sugere que JANOT, como forma de gratidão por ter 
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sido nomeado por ele, não poderia ter aceitado o pedido de investigação: “Essa é a gratidão...Essa é a 

gratidão dele por ele ser Procurador”.  

Na sequência, SIGMARINGA sugere que utilizem a imprensa para constranger JANOT: “Pois é. 

Mas ele se tiver... se a gente formalizar, inclusive, jogando pra imprensa, ele vai ficar 

constrangido. Se for lá conversar ele diz não e pronto”. LILS finaliza dizendo que vai conversar com 

CRISTIANO a respeito: “Então conversa com o CRISTIANO”. 

LILS x SIGMARINGA  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(61)81184719 07/03/2016 20:21:06 00:03:48 80775181.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x SIGMARINGA - Vai passar a ligação.  
 
LILS x SIGMARINGA - SIG diz que vai fazer o negócio diferente. Vai falar com CRISTIANO amanhã. 
Vão fazer um requerimento. CRISTIANO e LILS assinam. Fazendo referência ao procedimento que tem 
lá e em vista aos atos abusivos de sexta feira e para evitar novos abusos, quer se colocar a disposição. 
LILS não aceita. Quer que a petição seja assinada pelos deputados do PT. Falam sobre PROCURADOR 
GERAL DA REPUBLICA. Diz que se ele fosse formal, teria tomado no cu. SIGMARINGA vai combinar 
com ele. LILS diz que o PGR recusou 4 pedidos de investigação do AECIO e aceitou o único pedido de 
investigação do LILS. Ele fala que essa é a gratidão do PGR por ter sido nomeado PROCURADOR. 
SIGMARINGA quer fazer essa petição formal e jogar para a imprensa e constranger o PGR. LILS diz 
para conversarem com o CRISTIANO. Amanhã se falam novamente. 
 

TRANSCRIÇÂO 

SIGMARINGA: Alô. 

MORAES: Doutor, SIGMARINGA. Boa noite. 

SIGMARINGA: O, mestre. tudo bem? 

MORAES: Tudo bem. O Presidente gostaria de falar com o senhor. Pode ser? 

SIGMARINGA: Tá bom. Tá bom. 

MORAES: Só um minuto. 

LILS: Alô. 

SIGMARINGA: O, Presidente! Tudo bem? 

LILS: Tudo bem, meu querido. Eu queria saber se tá tudo bem porra? 

SIGMARINGA: Aquele negócio eu vou ligar amanhã pro CRISTIANO pra gente fazer de forma diferente. 

Vou dar um aconselhamento aqui. Vou fazer um requerimento que ele assina, você assina tá. Fazendo 

referência ao processo que existe lá e dizendo que tendo em vista os atos abusivos de sexta-feira e tal. 

Pra evitar novas conduções. E tem que colocar à sua disposição. Entendeu? 

LILS: Não tô entendendo SIGMARINGA. Não tô entendendo. Colocar (ininteligível). 

SIGMARINGA: O que eu falaria com ele. Invés de falar, porque ele pode responder qualquer coisa, nós 
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vamos formalizar isso. Uma petição. Certo? Que o CRISTIANO assina...o CRISTIANO assina e você 

também assina. 

LILS: Por que você não faz uma petição aí e assina os Deputados do PT? 

SIGMARINGA: Não porque eu acho que tem que ser uma coisa assim formal do advogado e... 

LILS: Formal a gente só toma no cu. Até agora, formal é só no cu da gente. 

SIGMARINGA: Mas os Deputados não têm nada com isso. Deputado podem fazer outras coisas. 

LILS: Sabe... 

SIGMARINGA: Mas isso porque existe um processo (ininteligível). 

LILS: Eu estou cansado das coisas formais. Sabe...se esse cara fosse formal ele não seria Procurador 

Geral da República. Ele tinha tomado no cu. Tinha ficado em terceiro lugar. Esse é o dado. 

SIGMARINGA: Pois é, mas os Deputados... 

LILS: Quando os cara "precisa" não tem formalidade. Quando a gente precisa tá cheio de formalidade. Vá 

se foder porra. Bom, fale com o CRISTIANO. 

SIGMARINGA: Mas não é isso. É porque nós vamos. Eu vou falar com ele. Eu vou combinar com ele tá. 

Porque Deputado pode fazer outra coisa. Eles podem fazer qualquer coisa. 

LILS: Não, SIGMARINGA. Não tem. 

SIGMARINGA: Hâ? 

LILS: Sabe... 

SIGMARINGA: Hein? 

LILS: Eu não sei o quê que eu pedi pra você de manhã. Mas era uma coisa simples que não precisava de 

formalidade. 

SIGMARINGA: Não. Mas simples ele vai dizer não. Ele não vai receber. Eu conversei com gente só. 

LILS: É porque ele recusou quatro pedido de investigação ao AÉCIO e aceitou a primeira de um bandido 

do Acre contra mim. 

SIGMARINGA: Pois é...mas se fizer uma petição... 

LILS: Essa é a gratidão...Essa é a gratidão dele por ele ser Procurador. 

SIGMARINGA: Pois é. Mas ele se tiver...se a gente formalizar, inclusive, jogando pra imprensa, ele vai 

ficar constrangido. Se for lá conversar ele diz não e pronto. Ou não diz né. 

LILS: Então conversa com o CRISTIANO. 

SIGMARINGA: Eu acho que é bom a gente deixar registrado efetivamente. Foi o que eu conversei com os 

outros Procuradores. Com outros. Hoje me passou um deles mesmo. 

LILS: Então conversa com o CRISTIANO. 

SIGMARINGA: Tá bom. Eu vou conversar com o CRISTIANO amanhã de manhã e aí te ligo. 

LILS: Tá bom. 

SIGMARINGA: Tá bom? 

LILS: Tá bom, meu querido. 
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SIGMARINGA: Então tá. 

LILS: Tá bom. Um abraço. 

SIGMARINGA: Abração. Tchau. 

 
 
 

2.24. LIGAÇÃO 80775409 - 07/03/2016 20:31:34 
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80775409 na qual há o diálogo entre o Sr. 

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

CARVALHO (GC).  

No referido, LILS conversa com CARVALHO sobre o “amigo deles, aquele interlocutor mais 

privilegiado”: “Tá. Deixa eu falar só uma coisa. Aquele nosso amigo, aquele meu interlocutor mais 

privilegiado não tá em Brasília, tá?”.  CARVALHO diz que ele retorna na semana que vem: “Não, ele 

vem quarta-feira da semana que vem”.  

Na sequencia, LILS sugere que entrem em contato imediatamente com “outros amigos”, dando a 

intender que também seriam “privilegiados”. CARVALHO responde que possuem “outros amigos”. LILS 

finaliza: “Então, vamos conversar que eu acho que é urgente”. 

LILS x GILBERTO  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(61)98680094 07/03/2016 20:31:34 00:05:07 80775409.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x HNI - Chama de MINISTRO. Vai passar a ligação.  
 
LILS x GILBERTO CARVALHO - Ele diz que vai para BRASILIA amanhã. Queria que ele fosse esperar 
LILS no aeroporto. GILBERTO não pode. Vai viajar para PORTO VELHO. LILS pede que GILBERTO 
suspenda a viagem. Diz que o encontro com LILS é mais importante. LILS fala do recurso que entrou 
hoje. LILS pergunta se o SARAH faz cadeira de rodas. Vai mandar foto do VAVA para falar com a 
LUCINHA e ver uma cadeira para ele. Diz que o MORAES vai passar uma foto do celular dele. LILS diz 
que as 16:30 ele chega em BRASILIA. GILBERTO diz que "aquele amigo, interlocutor, mais privilegiado" 
não está em BRASILIA. GILBERTO diz que ele vem na quarta-feira da semana que vem. LILS diz que 
tem "outros amigos" aí em BRASILIA. GILBERTO diz que tem. GILBERTO diz que está no aeroporto. 
LILS diz que fica em BRASILIA até quinta-feira ao meio dia. GILBERTO vai viajar e volta na quinta de 
manhã. GILBERTO diz que fez entrevista na folha de SAO PAULO. Diz que foi para cima dos homens. 
Até ameaçaram ele por telefone. Falam que o tiro saiu pela culatra. A operação de sexta feira. 
GILBERTO fala que querem usar um argumento contra a lava jato: era para prender corruptos e proteger 
as empresas, mas na realidade está soltando corruptos e prejudicando as empresas. Estão acabando 
com as empresas. Inverteram a lógica. Por conta da perseguição. Ligação caiu. 
 

TRANSCRIÇÂO 
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MORAES: Senhor MINISTRO, boa noite. 

GILBERTO CARVALHO: MORAES, tudo bem? 

MORAES: Tudo bem? Tudo bom, meu ministro. Vou passar o presidente. 

GC: Tá tudo mais calmo aí? 

MORAES: Sim, sim, graças a Deus. Só um minuto, tá? 

LILS: Alô? 

GC: Fala, meu comandante. 

LILS: Querido (ininteligível) tudo bem? 

GC: Meu COMANDANTE JARARACA. 

LILS: Tudo bem? 

GC: Tá tudo bom, velho. 

LILS: Sabe que quando é pra brigar eu sei brigar, bicho. 

GC: Mas.. ótimo.. isso aí veio em boa hora, nesse aspecto.  

LILS: Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Eu to indo a Brasília amanhã. Não conta pra ninguém. Eu 

queria que você fosse no aeroporto me esperar. 

GC: Puta, cara. Sabe qual é o problema? Merda. To indo pro aeroporto agora. To indo pra Porto Velho e 

Rio Branco. 

LILS: Então, em algum momento a gente tem que priorizar o que é mais importante. Sabe?  O que que 

você vai fazer em Porto Velho? 

GC: Lá eu vou fazer uma visita so SESI local. 

LILS: Ahn.. suspende e faz outro dia. 

GC: E vou fazer um debate. 

LILS: Suspende e faz outro dia, GILBERTO. 

GC: É dessa importância? 

LILS: Suspen.. é..  é dessa importância porque nós entramos com o recurso hoje, sabe? 

GC: Tá.. tá.. 

LILS: Porque você pode fazer semana que vem essa reunião. Você pode dizer que houve um problema 

na família e que você vai fazer semana que vem. 

GC: Tá.. tá.. 

LILS: Tá? E outra coisa que eu precisava de você é o seguinte: o Sara faz cadeira de roda? 

GC: Sara.. Faz cadeira de rodas. 

LILS: Então eu vou te mandar uma foto do VAVÁ. 

GC: Tá. 

LILS: Pra você falar com a LUCINHA se ela tem o tipo de cadeira pro tipo de amputação que ele fez. Ele 

amputou mesmo no fêmur, certo. 

GC: Tá. 
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LILS: Que a gente paga. Só pra saber se ela faz. Que se ela fizer eu iria dar de presente pro VAVÁ uma 

cadeira de rodas. 

GC: Não, tudo bem . Isso aí a LUCINHA vai fazer com o maior.. 

LILS: Então o companheiro MORAES vai te passar a foto do VAVÁ, como que tá a perna dele, pra você 

mostrar pra ela amanhã. E eu to chegando por volta das quatro e meia da tarde no aeroporto. 

GC: Tá. Quatro e meia da tarde. 

LILS: Lá no ÍCARO, na ÍCARO.. 

GC: Tá. Deixa eu falar só uma coisa. Aquele nosso amigo, aquele meu interlocutor mais privilegiado não 

tá em Brasília, tá? 

LILS: Ahn.. mas ele pode tá semana que vem? 

GC: Não, ele vem quarta-feira da semana que vem. 

LILS: Não.. tem outros aí, não tem? 

GC: Tem. Tem outros amigos. 

LILS: Então, vamos conversar que eu acho que é urgente. 

GC: Não, ta bom. Se você fala eu vou.. 

LILS: Tá bom? 

GC: Eu to aqui dentro aeroporto já. Eu vou.. eu vou então cancelar.. 

LILS: Você tá indo pro aeroporto agora? 

GC: Não, eu já to no aeroporto. Porque meu voo é agora, 21:20.. 

(ininteligível) 

GC: Mas se é importante.. não, não, eu volto na quinta, na madrugada.. 

(ininteligível) 

GC: Alô? 

LILS: Quinta-feira eu vo tá em Brasília 

GC: Eu não entendi. Quinta eu to em Brasília. 

LILS: Então na quinta-feira eu vou ficar em Brasília até meio-dia pelo menos. 

GC: Ah, então ótimo. Então a gente se fala na quinta, é melhor. 

LILS: Tá, tá bom.. 

GC: Não, sabe por que, LULA? Tá tudo armado lá, mobilizamos (ininteligível) ... Mas fica tranquilo, eu 

cumpro o que você mandar cumprir. 

LILS: Tá bom, querido. 

GC: Você viu minha entrevista não? 

LILS: Não, não vi. Aonde? 

GC: Na folha de SÃO PAULO, entrevista enorme que eu dei. 

LILS: Não vi, não. 

GC: Dá uma lida, LULA. Pede pra alguém ver. 
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LILS: Eu vou ver, eu vou ver. Amanhã pegarei. 

GC: Pega. Eu queria um comentário seu, porque meti bala.  

LILS: Tá bom, querido. 

GC: Fui pra cima dos homem. Tanto que ligaram me ameaçando já hoje, os filho da puta. 

LILS: É? 

GC: É. Mas faz parte. (ininteligível) Como é que é? 

LILS: Nada.. (ininteligível) do que a sexta-feira. Eles tiveram que me dar dez minutos no jornal nacional. 

GC: Não, LULA, foi extraordinário. Foi um tiro pela culatra total. 

LILS: E depois o negócio dos bancários extraordinário, GILBERTO. 

GC: Não.. 

LILS: Nunca vi tanta gente chorando. 

GC: Não, o pessoal que tava lá ficou louco, ficou.. 

LILS: Tá.. 

GC: Ô LULA, eu tava pensando hoje um argumento  importante que a gente tinha que usar é o seguinte: a 

LAVA JATO era pra prender corrupto e manter as empresas funcionando, eles fizeram o contrário, tão 

liberando todos os corruptos a troco de acusação ao PT e a você, e tão acabando com as empresas, eles 

inverteram a lógica só por conta da perseguição. Porque o certo era tirar os corruptos e alguém tocar as 

empresas, né? Eles não querem fazer isso. Eles querem arrebentar com a gente com esse preço. Alô? 

Alô? Alô? Alô? 

 
 
 

2.25. LIGAÇÃO 80794547 - 08/03/2016 18:11:24  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80794547 na qual há o diálogo entre o Sr. LUIZ 

INÁCIO LULA DA SILVA (LILS) e o HOMEM IDENTIFICADO COMO “ROBERTO CARLOS”.  

No referido, “ROBERTO conversa com LILS e insiste que a solução para os problemas de LILS 

seria um “MINISTÉRIO”: “Eu acho, tá, tem uma coisa que tá na mão de vocês, é MINISTÉRIO, 

acabou, porra!”. “ROBERTO” insiste que LILS tem essa possibilidade e que ele não deve se preocupar 

com o que os outros vão pensar: “Agora, você tem uma coisa na tua mão porra: você, o PT, a 

DILMA.... Faz isso e foda-se! Vai ter porrada? Vão criticar? E daí? Ne porra... Numa boa, você 

resolve outro problema, que é o problema da governabilidade”.  

“ROBERTO” comenta que na opinião dele, a configuração perfeita seria LILS ser nomeado como 

MINISTRO e PALOCCI como MINISTRO DA FAZENDA: “Você: MINISTRO; e o PALOCCI na 
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FAZENDA”. Neste momento, LILS informa que a Sra. PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF já ofereceu 

essa possibilidade à ele, porém ele ainda não decidiu: “Não, não tô esperando nenhum arranjo não. 

Pra mim é muito difícil essa hipótese. Na verdade, ELA JA OFERECEU, sabe?! Mas eu vou ter 

uma conversa hoje, que, depois eu te ligo”.  

“ROBERTO” finaliza dizendo que LILS tem essa possibilidade em suas mãos: “Vocês têm a 

faca e o queijo na mão. Só vocês têm isso no Brasil hoje, mais ninguém. Porra, não vai aproveitar 

isso?! A sua ousadia, você sempre foi ousado caralho! ”.   

“ROBERTO” finaliza o argumento dizendo que vão ter repercussões, porém que LILS não deve 

ser preocupar com elas: “Você entende? Ousadia, vai levar porrada, a GLOBO vai bater, "ahh lá, 

confissão de culpa". Foda-se, o que que é melhor?! Isso daí, ganhar o jogo ou perder o jogo?!”.  

LILS x ROBERTO CARLOS  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(11)996154696 08/03/2016 18:11:24 00:08:28 80794547.WAV 

RESUMO 

 
LILS x ROBERTO CARLOS: ROBERTO diz que o que está acontecendo é muito grave; diz que foi 
professor universitário, deu aula da U.F Fluminense, no Departamento de Ciência Política; conta que 
teve relação com professor de antropologia do Direito, ROBERTO KANT DE LIMA; ROBERTO CARLOS 
fala do processo jurídico no Brasil. (criticando bastante); ROBERTO CARLOS diz que LULA já está 
condenado por MORO; diz que tem uma coisa que tá na mão deles, cogita LULA para MINISTERIO; diz 
que ELE (MORO) é TUCANO, formação OPUS DEI; ROBERTO diz que é pra usar o que tem na mão 
(SER MINISTRO); se MORO der a prisão dele, vai incendiar o país; LULA diz que quer ver o que 
acontece; LULA diz que podem investigar ele que não vão achar nada; que foi um dos palestrantes mais 
bem pago do começo do século XXI; LULA diz que eles tem que provar isso; ROBERTO diz que a 
JUSTIÇA BRASILEIRA é autoritária e vão condenar mesmo; comenta que MORO tem a faca e queijo na 
mão; fala de MARCELO (ODEBRECHT), que disseram que é domínio do fato e pronto; ROBERTO 
cogita hipoteticamente LULA como ministro e PALOCCI na Fazenda; diz que isso acabaria a crise; LULA 
diz é muito difícil essa hipótese, diz que ELA (DILMA) até já ofereceu; LULA diz que vai conversar com 
as pessoas hoje e depois liga pra ele; ROBERTO CARLOS diz que somente ele tem credibilidade com 
PMDB, PT e outros partidos; que PALOCCI resolve o problema da economia; LULA diz que a imprensa 
vai cair de cacete nele (em PALOCCI); ROBERTO CARLOS diz que todo mundo tá fodido; que é melhor 
isso e ganhar o jogo, do que perder; 

TRANSCRIÇÂO 

Trecho a partir de 02:20  

ROBERTO CARLOS: Eles te condenaram efetivamente, tá?! Não tem defesa jurídica que salve, tá?! eu tô 

falando assim...  

LILS: "uhumm"  

ROBERTO CARLOS: eu tô falando é com alarmismo mesmo, tá?  

LILS: " uhumm"  
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ROBERTO CARLOS: É uma decisão individual daquele cara lá de Curitiba. Ele pega e toma a decisão, tá 

tomada, acabou!  

LILS: "uhumm"  

ROBERTO CARLOS: No meu entender, ele faz um balão de ensaio na sexta-feira. Como é que seria se 

ele tomasse essa decisão? Tá, “ele” fez um “testezinho”, “vamo” quebrar o gelo e ver como é que seria, 

tá?! Eu acho, tá, tem uma coisa que tá na mão de vocês, é MINISTÉRIO, acabou, porra!  

LILS: "uhumm"  

ROBERTO CARLOS: Sabe, eu acho que a vacilação da parte de vocês, tô falando genericamente, de um 

modo geral, é uma guerra política, é uma disputa política, o cara lá é juiz, mas é um tucano, formação 

OPUS DEI e o cacete à quatro, entendeu? Ele tá ali, depende da cabeça dele, só na cabeça dele, 

entendeu? Vai que esse cara é maluco e ousado suficiente pra tomar uma decisão nessa direção?! Você 

uma coisa na tua mão hoje! Usa caralho!  

LILS: "uhumm"  

ROBERTO CARLOS: Você entendeu?! É alarmista mesmo, entendeu? Porra, vai incendiar o país se esse 

cara fizer, ele não é um homem na política.  

LILS: Então, deixa eu te falar uma coisa, eu até, até acho que ele deve fazer pra ver o que acontece... 

Porque veja, eu quero, eu tô vivendo uma situação de anormalidade, ou seja, esses caras podem 

investigar minha conta na casa do caralho, que não vão encontrar um centavo. Esses caras sabem que eu 

não tenho apartamento, esses caras sabem que eu não tenho a chácara, esses caras sabem que não só 

eu fiz muita palestra, como eu fui o mais bem pago conferencista do começo século 21. Só eu e o 

Clinton... Eu não sei se o Stiglitz depois, sabe? Agora se o cidadão começa a levantar suspeita de tudo 

isso, eu quero ver como é que eles vão provar que eu tenho uma chácara, como é eles vão provar que eu 

tenho um apartamento. Porque alguém vai ter que pagar “pra mim ter”. Porque eu não posso ter, sem 

pagar...  

ROBERTO CARLOS: É, mas dado a forma com o processo é constituído, eles já fizeram isso, entendeu? 

Você vai botar a defesa, e eles vão dizer, dane-se! Ele acabou de dizer aí o negócio do MARCELO que é 

DOMÍNIO DO FATO e acabou, você entendeu?  

LILS: "uhumm"  

ROBERTO CARLOS: É autoritária, a Justiça Brasileira é a última peça de autoritarismo da sociedade 

brasileira, e você tá embaixo dela agora, "fodeu!" O cara montou isso. Entendeu? No meu entender é isso, 

ele tem a faca e o queijo na mão, infelizmente dói dizer isso, tá? Agora, você tem uma coisa na tua mão 

porra: você, o PT, a DILMA.... Faz isso e foda-se! Vai ter porrada? Vão criticar? E daí? Ne porra... Numa 

boa, você resolve outro problema, que é o problema da governabilidade. Porra, você e DILMA, um 

depende do outro, cacete!  

LILS: "uhumm"  

ROBERTO CARLOS: Eu mandei, eu fiz o balão de ensaio com os meus clientes. Mandei um informativo 
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trabalhando com a seguinte hipótese. Joguei, é uma hipótese, da minha cabeça mesmo. Você: 

MINISTRO; e o PALOCCI na FAZENDA. Cara, nego começou a me ligar, "vai acontecer isso?!" Não, eu 

falei, é só uma hipótese. Acaba a crise, acaba! Põe o mercado no bolso, e faz o que tem que ser feito, 

acabou! Porra, só o PT tem isso, tem os dois quadros que acabam com a crise, caralho! Pô, ta esperando 

o que?! Que arranjo vocês estão esperando?!  

LILS: Não, não tô esperando nenhum arranjo não. Pra mim é muito difícil essa hipótese. Na verdade, ELA 

JA OFERECEU, sabe?! Mas eu vou ter uma conversa hoje, que, depois eu te ligo.  

ROBERTO CARLOS: Porra, não tem... olha só, o articulador é você. Você tentou lá o PMDB, você tem 

total credibilidade na frente do PMDB, você tem total credibilidade na frente do PT, total credibilidade na 

frente de todos os partidos. Acabou, sentou lá, tá resolvido o problema de credibilidade. Tá resolvido. 

Botou nosso "amigo" lá na Fazenda, tá resolvido a economia, a expectativa pura! Expectativa pura! Eu tô 

fora aqui, eu tô vendo o que é isso.  

LILS: É, mas na hora que esse meu "amigo" faz um papel disso, e a imprensa cai de cacete nele, quem é 

que defende?!  

ROBERTO CARLOS: Foda-se, tá todo mundo fodido, entendeu?  

LILS: Porque ele já foi. Eu vou conversar e depois a gente volta a conversar. Eu te ligo amanhã,  

ROBERTO CARLOS: Vocês têm a faca e o queijo na mão. Só vocês têm isso no Brasil hoje, mais 

ninguém. Porra, não vai aproveitar isso?! A sua ousadia, você sempre foi ousado caralho!  

LILS: "uhumm"  

ROBERTO CARLOS: Você entende? Ousadia, vai levar porrada, a GLOBO vai bater, "ahh lá, confissão 

de culpa". Foda-se, o que que é melhor?! Isso daí, ganhar o jogo ou perder o jogo?!  

LILS: “uhumm"  

ROBERTO CARLOS: Eu acho que não pode ser vacilante, eu acho que o partido tá vacilando nesse 

momento. É vacilação pura.  

LILS: Ta bom.  

ROBERTO CARLOS: Vocês têm os quadros, e a faca e o queijo pra reencaminhar a discussão, 

politicamente falando, ta?! E é você e "nosso amigo" lá. Foda-se, tá todo mundo queimado. A Lava Jato 

queimou todo mundo, a Câmara, o Senado, porra antes era só ele que tava queimado, agora é todo 

mundo. E daí?  

LILS: "uhumm". Ta bom meu irmão, obrigado pelo conselho. Tá bom.  

ROBERTO CARLOS: Mete pau, é duro falar isso pra você, mas, porra, eu tô alarmado com tudo que tá 

acontecendo. Eles vão foder o país, e você pode reverter isso, você e DILMA podem reverter isso.  

LILS: Ta bom meu irmão, ta bom querido.  

ROBERTO CARLOS: Vai lá, tamo do lado tá. Do lado tá  

LILS: Tchau.  

ROBERTO CARLOS: Abraço 
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2.26. LIGAÇÃO 80814765 - 09/03/2016 12:13:18  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80814765 na qual há o diálogo entre o Sr. 

VALMIR MORAES DA SILVA, o Sr. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (LILS) e o Exmo. Sr. GOVERNADOR 

DO ESTADO DE PIAUÍ, JOSE WELLINGTON BARROSO DE ARAÚJO DIAS.  

No referido, WELLINGTON tenta persuadir LILS a aceitar o convite de DILMA para exercer o 

cargo de MINISTRO: “Há, pelo que eu sei, disposição DELA, e acho que vale a pena viu, 

PRESIDENTE!?”. LILS responde que a conversa que teve com a PRESIDENTE não foi fácil e que 

nunca entraria no GOVERNO para se proteger: “Não é uma tarefa fácil. Eu jamais irei pro governo 

pra me proteger”. 

LILS x WELLINGTON DIAS   

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(86)999872400 09/03/2016 12:13:18 00:02:59 80814765.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x HNI - Diz que o GOVERNADOR WELLINGTON DIAS.  
 
LILS x WELLIGTON DIAS - Fala sobre a conversa que os dois e VIANA tiveram no aeroporto de 
BRASILIA. Diz que o BRASIL precisa do LILS em BRASILIA. WD diz que sabe que há disposição "dela" 
e ele insiste que vale a pena. LILS fala que vai ter uma conversa com ela porque não é uma tarefa fácil. 
LILS diz que jamais irá para o GOVERNO se for para se proteger. WD diz que não seria para isso. WD 
diz que está agora esperando para falar com "ela" sobre isso. Ele e outros governadores. Fala sobre 
ampliar o endividamento para voltar a crescer. Tem que liberar dinheiro para as OBRAS e para os 
GOVERNADORES. Falam de meta do SUPERAVIT. WD diz que é muito importante ele aceitar um 
MINISTÉRIO. 
 

TRANSCRIÇÂO 

MORAES: Alô?! 

HNI: Tenente MORAES? 

MORAES: Sim, pois!? 

HNI: Governador WELLINGTON DIAS gostaria de falar com o senhor, tudo bem?! 

MORAES: Tudo bem.  

WELLIGTON DIAS: Meu jovem! 

MORAES: Meu governador! 

WELLIGTON DIAS: É.... eu preciso...é, ter uma palavrinha com o nosso chefe! Ele ta ainda na reunião do 

SENADO? 

MORAES: Não, já acabou. Pode falar agora? 
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WELLIGTON DIAS: Posso. 

MORAES: Ele ta aqui do lado, espera um minuto, por favor. 

WELLIGTON DIAS: Ok! 

LILS: Alô. 

WELLIGTON DIAS: Meu querido. 

LILS: Fala querido, tudo bem?! 

WELLIGTON DIAS: Meu abraço aí, firme e forte! Deixa eu lhe dizer, é...o que eu vou lhe dizer outras 

pessoas devem tá dizendo. Lembra daquele nossa conversa, no aeroporto de BRASILIA? 

LILS: "uhum" 

WELLIGTON DIAS: Eu e o JORGE VIANA. O BRASIL precisa nesse instante de você aqui. 

LILS: "uhum" 

WELLIGTON DIAS: Sei que voce ta fazendo, de vim e voltar e tal. Mas eu sei que é uma operação que 

não é facil pra você. Há, pelo que eu sei, disposição DELA, e acho que vale a pena viu, PRESIDENTE!? 

LILS: Mas eu, eu, deixa eu te falar, eu vou ter uma conversar com ELA porque não é fácil.  

WELLIGTON DIAS: Eu sei que não é. 

LILS: Não é uma tarefa fácil. Eu jamais irei pro governo pra me proteger. 

WELLIGTON DIAS: Não, eu sei, mas  não é pra isso! É pela...isso que você tá fazendo, é uma coisa 

excepcional, é fantástico o que você ta fazendo.  Acho que dá resultado, se caminhar nas duas direções, o 

que  "cê" ta fazendo junto aquelas medidas que a gente ta tratando da economia. Eu tô aqui pra falar com 

ELA sobre isso. 8 partidos, 21 governadores que dão sustentação às mudanças que ELA precisa fazer pra 

valer na economia. Não tem jeito, ELA precisa ampliar um pouco o endividamento pra poder ter dinheiro 

pra poder fazer esse país crescer. 

LILS: Eu acho, eu acho, eu acho! A coisa mais simples que ELA tem que fazer é....(interrompido) 

WELLIGTON DIAS: Não depende de CONGRESSO, nem de nada isso daqui!  

LILS: É liberar financiamento pros governadores, pros prefeitos e fazer o BNDES liberar logo o dinheiro 

pra fazer as obras do tal "PIL", do PAC da puta que pariu!  

WELLIGTON DIAS: PRESIDENTE, ELA tem que ampliar a meta, a meta do superávit, pelo menos 2 

pontos, na conta de alguns. Nós temos um dos menores endividamentos do mundo, apesar de ele ter 

crescido artificialmente nesse período. Vamos passar de 61 pra 63, é uma merreca, uma merda de 

endividamento, muito baixo! 

LILS: (parte ininteligível) complicado. Eu vou ver, depois eu te falo. Você tá em BRASILIA? 

WELLIGTON DIAS: Tô em BRASILIA, tô em BRASÍLIA. Ta certo, mas olha, pense nisso. Pense que é 

importante, PRESIDENTE. 

LILS: Ta bom, querido. 

WELLIGTON DIAS: Ta bem?! Um abração. 

LILS: Outro, tchau, querido! Tchau 
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2.27. LIGAÇÃO 80816251 - 09/03/2016 13:12:29  

 

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

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

LILS x VAGNER  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

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

RESUMO 

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

TRANSCRIÇÂO 

VAGNER: Alô? 

MORAES: Seu VAGNER?  

VAGNER: Oi? 

MORAES: Vou passar o presidente. Um minuto. 

LILS: Alô? 

VAGNER: Oi, querido. Tudo bem? 

LILS: Querido VAGNER, tudo bem? 

VAGNER: Tudo. Tá firme e forte, aí? 

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

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

morre. 

LILS: Tudo bem? 

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

manhã.. 

LILS: Não, deixa eu te falar. 

VAGNER: Aham 

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

VAGNER: Ainda hoje? 

LILS: É. 

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

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

São Paulo. Eu não sei que horas termina a conversa. mas aí quando eu for pro aeroporto eu lhe telefono, 
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porque o tempo de eu chegar aí é o tempo de você chegar no escritório. 

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

LILS: Tá bom.  

VAGNER: Tá? 

LILS: Tá bom querido, um abraço. 

VAGNER: (ininteligível) 

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

 
 
 

2.28. LIGAÇÃO 80822094 - 09/03/2016 15:50:07  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80822094 na qual há o diálogo entre o Sr. 

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

CARVALHO. 

No referido, GILBERTO pergunta se a PRESIDENTE DILMA convidou LILS para assumir como 

MINISTRO. LILS diz que sim. GILBERTO insiste se isso não seria o ideal neste momento. LILS diz que 

ainda está pensando.   

LILS x GILBERTO CARVALHO  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(61)98680094 09/03/2016 15:50:07 00:02:26 80822094.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x HNI - Chama de MINISTRO.  
 
LILS x GILBERTO CARVALHO - Diz que ele volta amanhã. Quinta feira. Quer marcar em SAO PAULO 
para se encontrarem. GILBERTO está no ACRE. Almoçando com um pessoal que foi vítima de um 
processo da PF. Escandaloso. Amigos do JORGE VIANA. LILS está indo para o AEROPORTO. Vai 
deixar a tarefa para RUI FALCAO. GILBERTO chega as 06:30 da manhã. LILS vai deixar um assunto 
com RUI para ele falar com GILBERTO. GILBERTO pergunta se ela convidou ele para o ministério. LILS 
diz que sim. LILS diz que está pensando. LILS diz que ela convidou por outro motivo. GIBERTO diz para 
ele aceitar porque não pelo motivo da LAVA JATO, mas por aquele outro motivo. Despedem-se. 
 

TRANSCRIÇÂO 

GILBERTO CARVALHO: Peraí que é o presidente LULA... 

MORAES: Alô? 

GILBERTO CARVALHO: Oi, MORAES. 

MORAES: Seu ministro, pode falar? 

GILBERTO CARVALHO: Posso, posso 

MORAES: Vou passar pro presidente. 
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LILS: Alô? 

GILBERTO CARVALHO: Oi, meu irmão. Tudo bom? 

LILS: Ô ô baixinho. Você é um filho da puta. Você não disse que ia me procurar quando você voltasse? 

GILBERTO CARVALHO: Mas eu volto pra Brasília amanhã cedo, de madrugada. Você falou que ia ficar 

até quinta. 

LILS: Não, hoje é quarta. 

GILBERTO CARVALHO: Eu vou chegar.. então.. 

LILS: Eu vou embora hoje. 

GILBERTO CARVALHO: Você falou que ficava até quinta. Eu vou em São Paulo te pegar. 

LILS: De qualquer forma se você passar em São Paulo é bom. Você tá onde? 

GILBERTO CARVALHO: Eu to em Rio Branco, no Acre. E to almoçando justamente com o pessoal que 

foi vítima de um processo da PF aqui escandaloso. Amigos.. ligados ao JORGE VIANA. Uma loucura. Eu 

vou fazer uma, uma descrição desse negócio aqui, um absurdo. Mas peraí, você deixa pra alguém um, 

você não quer falar pra alguém uma tarefa pra mim que eu falo. 

LILS: Não, não.. já tamo indo pro aeroporto. Se você chegar amanhã, eu vou deixar a tarefa pro RUI 

FALCÃO. O RUI vai embora que horas amanhã, RUI? Ah, ele vai embora nove horas da manhã, porra. 

GILBERTO CARVALHO: Então, mas nove horas da manhã eu consigo falar com ele. Eu chego as seis e 

meia da manhã. 

LILS: Ah, você chega seis e meia da manhã? 

GILBERTO CARVALHO: É.. 

LILS: Então ou o RUI de procura ou você procura o RUI, tá bom? 

GILBERTO CARVALHO: Eu procuro ele, pode deixar. 

LILS: Eu vou deixar com ele qual é o assunto que eu quero que você converse com ele. 

GILBERTO CARVALHO: Tá bom. E no começo da semana eu to, eu vou pra São Paulo. 

LILS: Tá bom, querido 

GILBERTO CARVALHO: Falar com você.. 

LILS: Tá bom. Um abraço. 

GILBERTO CARVALHO: Vem cá, vem cá, só uma pergunta: ela te convidou pro ministério? 

LILS: Aham 

GILBERTO CARVALHO: E você acha que não é o caso por enquanto? 

LILS: Não, mas eu tô, tô pensando 

GILBERTO CARVALHO: Pensa porque é a outra razão, não é essa que tá sendo publicada, é a outra que 

nós precisamos de você. 

LILS: Tá bom. 

GILBERTO CARVALHO: Mas não vai ter jeito. Pensa nisso, por favor. 

LILS: Tá bom. Mas ela sabe que é isso. 
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GILBERTO CARVALHO: Tá bom. Tá bom. 

LILS: Tá bom. 

GILBERTO CARVALHO: Ai que bom, que bom. Ótimo, ótimo 

LILS: Tá bom? 

GILBERTO CARVALHO: Valeu, irmão, valeu. 

LILS: Tá, um abraço, querido. 

GILBERTO CARVALHO: Abraço, tchau. 

LILS: Tchau. 

 
 
 

2.29. LIGAÇÃO 80829474 - 09/03/2016 19:17:04 
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80829474 na qual há o diálogo entre o Sr. 

INACIO LULA DA SILVA (LILS) e a Sra. LURIAN CORDEIRO LULA DA SILVA.   

No referido, LILS comenta com sua filha, LURIAN, que terá reunião com MINISTRO. No decorrer 

do dia, identifica-se que o MINISTRO seria o Sr. JOSE MUCIO MONTEIRO FILHO, MINISTRO DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.   

LILS x LURIAN  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)964812034 55(11)20657027 09/03/2016 19:17:04 00:01:05 80829474.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x CLAUDINHA - Falar com LURIAN.  
 
LILS x LURIAN - Marcam as 09:30 café da manhã. Antes ele tem MST e um MINISTRO.  
 

TRANSCRIÇÂO 

CLAUDIA: Oi, MORAES! 

MORAES: Oi. (ininteligível) Passe pra LURIAN, por favor. 

CLAUDIA: Põe no gancho. Só um minuto, "MÔ". (música de ramal) 

LURIAN: Oi. 

MORAES: Vou passar aqui. 

LILS: Ô, filha! 

LURIAN: Oi, gato!  

LILS: Lamentavelmente não deu certo, filha! 

LURIAN: Eu sei. E amanhã, de manhã? 

LILS: Você vai dormir aí, né?! 
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LURIAN: Vou, amanha a gente pode tomar café, 09:30hs? 

LILS: Pode, eu vou chegar mais cedo. Pode ser 09:30hs. Mas é que eu tenho os SEM TERRA, depois eu 

tenho um MINISTRO e depois eu tenho ...(interrompido) 

LURIAN: Mas nao... quer que seja as 09hs entao?! 

LILS: Pode, pode chegar as 09hs. Fale pra CLAUDIA. 

LURIAN: CLARA, as 9hs pra eu chegar, ele tá falando comigo aqui, meu pai.  Tá? Tá bom, amanha as 09 

hs, eu tô aqui. Um beijo. 

LILS: Tá, outro. Tchau 

LURIAN: Te amo. tchau. 

 
 

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

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

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

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

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

LILS x ROBERTO TEIXEIRA  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

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

RESUMO 

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

TRANSCRIÇÂO 

ROBERTO TEIXEIRA: Fala, meu amigo. 

MORAES: Vou passar o presidente, tá? 

ROBERTO TEIXEIRA: Tá bom, ok. 

LILS: Ô, ROBERTO. 

ROBERTO TEIXEIRA: Fala meu compadre. 

LILS: Tudo bem querido? 

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



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

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

 

                           Página 69 de 92 

 

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

de São Paulo me denunciou? 

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

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

LILS: Ahn 

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

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

LILS: É. Lavagem de dinheiro. 

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

LILS: Aham 

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

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

iria denunciar, né? É uma merda. 

LILS: Tá bom. 

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

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

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

ROBERTO TEIXEIRA: Certo. 

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

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

ROBERTO TEIXEIRA: Certo. 

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

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

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

AURÉLIO. 

LILS: Aé? 

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

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

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

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

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

LILS: Tá bom, querido? 

ROBERTO TEIXEIRA: Tá bom, amigo. 

LILS: Tá bom. 

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

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

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

um outro assunto. 

LILS: Tá bom. 

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

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

LILS: Tá bom, querido. 

ROBERTO TEIXEIRA: Tá bem? 

LILS: Tá bom. 

ROBERTO TEIXEIRA: Ok, então. 

LILS: Um abraço, querido. 

ROBERTO TEIXEIRA: Outro. Tchau. 

LILS: Tchau. 

 
 
 

2.31. LIGAÇÃO 80830098 - 09/03/2016 19:32:53  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80830098 na qual há o diálogo entre o Sr. 

VALMIR MORAES DA SILVA, o Sr. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (LILS) e o Sr. MARCO AURÉLIO, 

funcionário do INSTITUTO LULA.  

No referido, os envolvidos conversam sobre as reuniões que LILS terá no mesmo dia do evento 

no qual participará o MINISTRO NELSON BARBOSA. 

LILS x MARCO AURÉLIO  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(11)999259913 09/03/2016 19:32:53 00:01:57 80830098.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x MARCO AURELIO - LILS quer falar.  
 
LILS x MARCO AURELIO - LILS pergunta sobre a agenda. As 10 horas MST. 09 horas LURIAN. 12 
horas almoço com VALFRIDO. As 14 horas NELSON BARBOSA. Às 17 horas NELSON JOBIM. Ainda 
não confirmou. Fala que presidente LUPO vem, junto com carta do ex-presidente NICANOR. 
 

TRANSCRIÇÂO 

MARCO AURÉLIO: Boa noite MORAES . 

MORAES: Fala, MARCO AURELIO?! Tudo bem?!  

MARCO AURELIO: Tudo bem. 

MORAES: O PRESIDENTE quer falar com você, ta?! Só um minuto, por favor. 
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MARCO AURELIO: Beleza, pode passar. 

LILS: Alô! 

MARCO AURELIO: Oi PRESIDENTE, tudo bem?! 

LILS:  Tudo bem , MARCO AURELIO, o que é que eu tenho amanhã?!  

MARCO AURELIO: PRESIDENTE, amanhã de manhã, 10hs o MST, tá?! A LURIAN o senhor vai atender 

um pouco antes, a CLAUDIA me falou, né?! Umas 09:30. 

LILS: "uhum"  

MARCO AURELIO:  10hs MST, 12hs o almoço com VALFRIDO e 14hs a nossa reunião lá no, com o 

NELSON JOBIM. 

LILS: Que  NELSON JOBIM?! NELSON BARBOSA, caralho!  

MARCO AURELIO:  NESLON BARBOSA, desculpe, pô! Desculpe, é o mesmo nome. 

LILS: E o NELSON JOBIM que era pra hoje, às 7hs? 

MARCO AURELIO: NELSON JOBIM nós avisamos ele, e a gente dá um retorno pra ele amanhã. A gente 

pode marcá-lo à noite, se o senhor achar. 

LILS: Ta bom, ta bom. 

MARCO AURELIO: Aí o senhor me fala durante o dia. 

LILS: Ta bom, querido. 

MARCO AURELIO: Deixa eu só dar mais uma palavrinha com o senhor, PRESIDENTE mais uma coisa. 

O ex-Presidente LUGO, entrou em contato, tá vindo pro BRASIL, te dar um abraço na sexta-feira. Eu 

avisei os diretores, a dona CLARA e o "seu" DULCE, e marcamos 15:30 porque ele precisava, pelo 

menos, comprar a passagem. Vem ele e um senador, ALBERTO GRILLON, também trazendo uma carta 

do ex-Presidente NICANOR, ta bem?! 

LILS: Ah, ta bom. 

MARCO AURELIO: Então beleza , amanhã a gente conversa melhor. Descansa um pouco aí. 

LILS: Ta bom querido 

MARCO AURELIO:  Abraço, boa noite! 

LILS: Um abraço. 

MARCO AURELIO: Tchau. 

LILS: Tchau, tchau. 

 
 

2.32. LIGAÇÃO 80830977 - 09/03/2016 19:56:22  
 

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

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

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

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

PRESIDENTE DILMA.  

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

muita pressa.... Muita pressa, muita pressa, muita pressa... Tá assim uma coisa de desespero...”. 

Em seguida, VAGNER responde que os dois precisam pensar muito bem a respeito disso: “Tá, legal... 

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

 

LILS x VAGNER FREITAS  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

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

RESUMO 

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

TRANSCRIÇÂO 

VAGNER: Oi... 

MORAES: Sr. VAGNER!  

VAGNER: Oi! 

MORAES: O PRESIDENTE quer falar com o Senhor. 

LILS: Alô! 

VAGNER: Tudo bem? 

LILS: Querido companheiro! Tudo bem? 

VAGNER: Tudo...  

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

VAGNER: Eu estou a sua disposição... 

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

sobrevoando por causa da chuva...  
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VAGNER: É foda, né meu? 

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

VAGNER: Vamos. 

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

VAGNER: Isso. 

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

VAGNER: Comigo só ou com... 

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

cabeça...  

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

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

compartilhar isso... 

VAGNER: Eu também queria conversar com você... 

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

assim uma coisa de desespero...  

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

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

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

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

foi muito bom...  

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

meu... "Tamo" junto, meu! 

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

VAGNER: Você viu agora ai? 

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

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

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

VAGNER: Pois é....  

LILS: Eu preciso ficar tranquilo para não...  

VAGNER: Isso... Fica tranquilo... 

(Ligação é interrompida) 

 
 
 

2.33. LIGAÇÃO 80831134 - 09/03/2016 19:59:24  
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Consta interceptada a ligação identificada como 80831134 na qual há a continuação do diálogo 

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

MORAES.   

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

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

muito importante para a minha consciência, para os meus companheiros...” 

Na sequencia, LILS confidencia que avisou aos SENADORES que ele é a única pessoa que 

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

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

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

LILS x WAGNER  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

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

RESUMO 

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

TRANSCRIÇÂO 

MORAES: VAGNER? Vou passar a ligação. 

VAGNER: "Araujo". 

LILS: Viu meu querido?  

VAGNER: Oi meu querido...  

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

VAGNER: Eu também acho que não...  

LILS: Sabe? 

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



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

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

 

                           Página 75 de 92 

 

LILS: Porque?  

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

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

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

benefício para nós.  

VAGNER: “Uhumm”. Eu sei. 

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

VAGNER: Tá legal. 

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

a CUT e acabar comigo, eles acabam com tudo.  

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

LILS: Hã? 

VAGNER: Eles vão ter que brigar muito...  

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

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

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

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

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

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

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

Quem "é" os aliados dela. 

VAGNER: Ah, que legal... 

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

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

VAGNER: Isso...  

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

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

LILS: Foi muito boa! 

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

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

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

VAGNER: Beleza. Amanhã a gente conversa. 

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

quebrar a CUT...  

VAGNER: Isso...  

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

LILS: Tá bom meu querido?  

VAGNER: Tá ok. 

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

VAGNER: Bonito o ato ne? 

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

VAGNER: Você deu um show naquela entrevista...  

LILS: Eu estava com muita vontade de falar...  

VAGNER: Você viu que foi brilhante... Você deu um show naquela entrevista... Mudou as coisas no 

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

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

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

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

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

(Ligação interrompida)   

 

 
 
 

2.34. LIGAÇÃO 80848271 - 10/03/2016 13:38:22  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80848271 na qual há o diálogo entre o Sr. 

VALMIR MORAES DA SILVA, e a MULHER IDENTIFICADA como “GABI”.   

No referido, GABI informa MORAES que o “MINISTRO MÚCIO” vai chegar daqui a pouco de taxi 

e que seria necessário que MORAES providenciasse para que a entrada de “MUCIO” fosse discreta.   

MORAES x GABI  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(11)974370996 10/03/2016 13:38:22 00:00:43 80848271.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x GABI - Diz que está com o telefone da GABI. Diz que o MINISTRO MUCIO está vindo de 
TAXI. Ela quer que RICARDO vá buscar ele na frente. Tem imprensa. 
 

TRANSCRIÇÂO 

MORAES: Oi, GABI 

GABI: MORAES. 

MORAES: Oi. 

GABI: Eu tô com o telefone da GABI. Deixa eu te pedir uma ajuda. 
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MORAES: Hum 

GABI: O MINISTRO MÚCIO vai chegar daqui a pouco, mas ele tá vindo acho que de táxi, daí a garagem 

tá cheia de repórter e na frente tá cheia de repórter. A EDNA não conhece muito ele. Será que o 

RICARDO poderia ficar pra mim um pouco ali na frente só pra perceber a hora que ele tá chegando? 

MORAES: Fico, fico. 

GABI: Pra ele não ficar muito tempo lá fora. 

MORAES: Tranquilo, querida. 

GABI: Tá joia, brigada, viu? 

MORAES: Nada. Tchau, tchau. 

GABI: Tchau, 

 
 

2.35. LIGAÇÃO 80848533 - 10/03/2016 13:46:25  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80848533 na qual há o diálogo entre o HOMEM 

IDENTIFICADO como “RICARDO” e a MULHER IDENTIFICADA como “GABI”.  

No referido, “GABI” informa “RICARDO” que “a pessoa que ia chegar ai” vai direto para o hotel, 

possivelmente referindo-se ao MINISTRO DO TCU, Exmo. Sr. JOSE MUCIO MONTEIRO FILHO.  

RCIARDO x GABI  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(11)974370996 10/03/2016 13:46:25 00:00:35 80848533.WAV 

RESUMO 

 
RICARDO x GABI - Fala que a pessoa que ia chegar no INSTITUTO vai direto para o HOTEL. 
 

TRANSCRIÇÂO 

RICARDO: Alô? RICARDO! 

GABI: RICARDO, é a GABI. 

RICARDO: Tudo joia?  

GABI: Joia. A pessoa que ia chegar aí, vai direto ao hotel, tá? 

RICARDO: Ok. 

GABI: Não vai mais praí. 

RICARDO: Ok.  

GABI: Um beijo. 

RICARDO: Outro. 

GABI: Tchau. 

RICARDO: Tchau, tchau. 
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2.36. LIGAÇÃO 80849881 - 10/03/2016 14:31:00  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80849881 na qual há o diálogo entre o Sr. 

VALMIR MORAES DA SILVA, e o Exmo. Sr. MINISTRO DO TCU, JOSE MÚCIO MONTEIRO FILHO.   

No referido, MORAES orienta MÚCIO a entrar pela “rua TUTOIA” com o possível objetivo de 

dissimular sua entrada no HOTEL PESTANA. 

MORAES x MÚCIO  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(61)91614985 10/03/2016 14:31:00 00:00:45 80849881.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x MINISTRO - (MÚCIO) - HOTEL PESTANA. Pede para entrar pela rua TUTOIA. Diz que a 
CLAUDIA está lá embaixo esperando com o MARCO AURELIO. 
 

TRANSCRIÇÂO 

MÚCIO: Oi 

MORAES: Seu ministro. O senhor vai entrar aqui no hotel Pestana, não é isso? 

MÚCIO: O que? 

MORAES: É o MORAES falando. 

MÚCIO: Eu sei. 

MORAES: No hotel Pestana. 

MÚCIO: (ininteligível) 

MORAES: (ininteligível) na rua Tutoia 

MÚCIO: Ah? 

MORAES: No primeiro portão. Na Tutóia 

MÚCIO: Eu vou entrar na Tutóia, tá? Entra na Tutóia. 

MORAES: Pela Tutóia, próximo da Brigadeiro aí o senhor já tem o primeiro portão do hotel. 

MÚCIO: Eu vou entrar pela Tutóia. Tá bom. 

MORAES: Pela Tutóia, pela entrada da Tutóia. Tá bom? 

MÚCIO: Ok. 

MORAES: A CLÁUDIA tá lá embaixo, o MARCO AURÉLIO. Tá bom. Sim senhor. 

MÚCIO: Ok. 

 
 

2.37. LIGAÇÃO 80856350 - 10/03/2016 17:34:42  
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Consta interceptada a ligação identificada como 80856350 na qual há o diálogo entre o Sr. 

VALMIR MORAES DA SILVA, o Sr. RUI FALCÃO e o Exmo. Sr. MINISTRO DA CASA CIVIL, JAQUES 

WAGNER.    

No começo do diálogo, JW lembra RUI sobre “as condições do telefone” de LILS, possivelmente 

referindo-se ao fato de que o mesmo está monitorado pela POLICIA FEDERAL: “Ele sabe as condições 

que tão o celular dele, né?”.  

Em seguida RUI comenta com JW sobre o pedido de prisão preventiva realizado pelo MP-SP e 

relativo à LILS. RUI pergunta que providencia “eles” vão tomar, referindo-se à JW e possivelmente ao 

GOVERNO: “vocês vão deslocar alguém pra cá, como é que é?”, seguido de “acho que tem que vim 

alguém pra cá, porra, pra se mexer aqui também”.  

Em outro ponto, RUI questiona JW o que aconteceria com o pedido de prisão preventiva de LILS 

se o mesmo aceitasse o cargo de MINISTRO imediatamente: “A outra coisa é o seguinte: se nomear 

ele hoje, o que que acontece? ”. JW diz que não sabe responder, mas que vai verificar a informação. 

Finalmente, JW orienta RUI a cercarem o prédio de LILS e, caso extremo, eles devem “sair na 

porrada”: “Eu acho que tem que ficar cercado em torno do prédio dele e sair na porrada, RUI”.   

Ao final da ligação, RUI exige de JW que tome uma decisão de “ESTADO MAIOR” junto a 

PRESIDENTE DILMA: “Alerta a presidente. Toma a decisão de estado-maior aí”.  

RUI x JAQUES WAGNER  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(61)34110000 10/03/2016 17:34:42 00:04:26 80856350.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x MNI - Fala que vai passar para o JW.  
 
RUI x JW - JACQUES WAGNER fala ao fundo sobre pedirem a prisão de LILS. Fala que o louco do 
CONSERINO pediu a prisão de LILS. RUI diz que precisa vir alguém para SAO PAULO. JW lembra RUI 
sobre “as condições do telefone de LILS”. RUI fala que não tem MINISTRO DA JUSTICA. JW fala que 
tem ministro da justiça sim. RUI diz que tem uma ministra da 4a Vara que pode pedir a prisão a qualquer 
momento. RUI pergunta o que acontece se nomear ele hoje. RUI diz que todo mundo pressionou ele 
hoje para aceitar. JW diz que tem que cercar o prédio dele e sair na porrada. RUI pede que JW fale com 
a PRESIDENTE e tome uma decisão de estado maior. 
 

TRANSCRIÇÂO 

MORAES: Alô? 
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MNI: Boa tarde. Tenente MORAES? 

MORAES: Pois não. 

MNI: Passar o ministro JAQUES WAGNER, tá? 

MORAES: Tá bom, tá bom. 

MNI: Um minuto. 

MORAES: Tá bom. 

HNI: MORAES, só um momentinho que eu vou passar aqui. 

MORAES: Obrigado. 

HNI: Um momentinho, MORAES. 

MORAES: Tá bom, obrigado. 

(intervalo) 

JW: Alô 

MORAES: Seu ministro. 

JW: É.. você tá no celular, é? 

MORAES: É. O senhor pode ligar... 

JW: Ele sabe as condições que tão o celular dele, né? 

MORAES: O presidente RUI FALCÃO quer falar com o senhor rapidinho. 

JW: Alo 

RUI: Alo. 

JW: Oi. 

RUI: Oi, JAQUES. O louco do CONSERINO aqui pediu a preventiva do LULA. 

JW: É, eu vi porra. 

RUI: Sim, e vocês vão deslocar alguém pra cá, como é que é? 

JW: Deslocar em que sentido? 

RUI: Não, acho que tem que vim alguém pra cá, porra, pra se mexer aqui também. 

JW: Mas alguém quem? Só pra eu entender. Não, que eu não tô raciocinando.. (Ininteligível) 

RUI: Não tem ministro da justiça, não tem.. 

JW: Não, tem ministro da justiça. Ele tá no ministério. Claro. Ele tá no posto. 

RUI: Alguma iniciativa vocês precisam tomar. Porque tá na mão de uma juíza da quarta vara que não sabe 

quanto toma decisão, mas pode tomar decisão hoje. Nós... 

JW: Ah, ele pediu a preventiva do cara em cima do que? 

RUI: Não... não tem... em cima do TRIPLEX, da denúncia, ele é louco. Os três promotores aqui, JAQUES. 

JW: Tá bom. Deixa eu fazer alguma coisa aqui. 

RUI: É, porque eles podem, a juíza pode despachar agora, tá? Tem os advogados tá lá, “tamo” chamando 

deputado... 

JW: Falou, ok. 
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RUI: A outra coisa é o seguinte: se nomear ele hoje, o que que acontece? 

JW: Aí não sei, eu tô por fora. 

RUI: Então, consulta isso também... 

JW: Mas ele já decidiu? 

RUI: Não, mas nós “tamo” todo mundo pressionou ele aqui. FERNANDO HADDAD, todo movimento 

sindical, todo mundo. 

JW: Tá bom. 

RUI: Tá. 

JW: Eu acho que tem que ficar cercado em torno do prédio dele e sair na porrada, RUI. 

RUI: Tem nada. 

JW: Não, tudo bem, ué? Mas tem que cercar tudo. 

RUI: Não, eu sei, mas enquanto isso.. 

JW: Tudo bem, deixa eu falar aqui. 

RUI: Alerta a presidente. Toma a decisão de estado-maior aí. 

JW: Falou, ok.. 

RUI: E mantém a gente informado. Ele, tá? 

JW: Tá bom. 

 

 

2.38. LIGAÇÃO 80861908 - 10/03/2016 20:17:25  
 

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

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

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

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

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

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

MORAES x HNI  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

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

RESUMO 

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

TRANSCRIÇÂO 
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HNI: Bom, MORAES? 

MORAES: Tudo bem? 

HNI: O povo tá em reunião ainda? 

MORAES: Tá reunido.  

HNI: Porra 

MORAES: Foda. 

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

MORAES: É. 

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

MORAES: Mas tá bom. 

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

algum... Se despacharam com eles. 

MORAES: Eu vou tentar saber alguma coisa aí. 

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

sabe pra onde vai, entendeu?  

MORAES: Tá bom. 

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

MORAES: Lógico. Não, claro. 

HNI: Você entendeu, né? 

MORAES: Entendi. Tá bom. 

HNI: Chama aí qualquer coisa. 

MORAES: Tá bom. Um abraço. Tchau, 

 
 

2.39. LIGAÇÃO 80864016 - 10/03/2016 21:25:51  
 

Consta interceptada a ligação identificada como 80864016 na qual há o diálogo entre o Sr. 

VALMIR MORAES DA SILVA, o Sr. Sr. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e o Exmo. Sr. DEPUTADO 

FEDERAL, JOSE NOBRE GUIMARÂES.    

No referido, LILS conversa com JOSE GUIMARAES sobre o pedido feito a ele para aceitar um 

dos MINISTÉRIOS do GOVERNO FEDERAL.  

LILS x JOSE GUIMARAES  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(61)81571312 10/03/2016 21:25:51 00:07:20 80864016.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x HNI - DEPUTADO. Passa para LILS. (JOSE GUIMARAES)  
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LILS x DEPUTADO GUIMARAES - Pergunta se a CAMARA está trabalhando ainda. LILS pergunta se já 
votaram o negócio dos ESTADOS. Diz que seguraram. PDC. Vão ter reunião com NELSON BARBOSA 
na segunda feira no final da tarde. LILS pergunta como está a situação do EDUARDO CUNHA na 
câmara. DEPUTADO diz que CUNHA está completamente ilhado, e que tem uma base forte dele 
segurando o processo dele que não tem como se resolver antes de 90 ou 120 dias. Diz que CUNHA tem 
instrumentos regimentais para segurar tudo. Diz que CUNHA tem mantido relação com HNI (interlocutor). 
CUNHA está votando matérias complicadas. Todas as matérias que prejudicam o GOVERNO. A 
preocupação dele (HNI) é com a votação do IMPEACHMENT. HNI conseguiu segurar hoje a CPI do 
CARF. HNI tem dialogado bastante com o JW. HNI diz que tem conversado com BERZOINI. HNI diz que 
acabou de chegar em FORTALEZA. HNI diz que acha que só vão dar a volta por cima se ele entrar no 
GOVERNO. LILS diz que tem conversado com o pessoal, mas que isso não é uma tarefa fácil. LILS diz 
que isso pode despertar uma ciumeira nos partidos da base. Podem achar que LILS está indo para o 
GOVERNO para se fortalecer e concorrer em 2018 e que não iriam aceitar isso. GUIMARAES diz que 
falou com PICCIANI, com o pessoal do PSB e o pessoal do PR e PT, esses líderes acham que é 
fundamental LILS voltar ao GOVERNO. GUIMARAES fala que o problema é o jeito "dela", o "estilo", foi 
muito caracterizado como avesso à política. GUIMARAES diz que os MINISTROS não têm autoridade 
para se reunir com os parlamentares. GUIMARAES diz que não é fácil, ele convive no dia a dia. 
GUIMARAES diz que chega domingo à noite e fica de segunda a sexta. Há um problema. GUIMARAES 
teve uma longa conversa com o pessoal da Fazenda. Conversaram que se não tiveram mudanças 
rápidas, como na dívida dos ESTADOS, minha casa minha vida, tudo isso depende dela. GUIMARAES 
diz que é tudo muito travado com o estilo burocrático dela. Dificulta a rapidez das decisões. Não tem 
ousadia. GUIMARAES diz que o limite dele é muito pequeno. LILS diz que teve uma conversa com ela 
muito dura, teve também um debate com NELSON BARBOSA. LILS fala que o discurso deles não vai 
para frente. LILS diz que o GOVERNO quer agradar os inimigos do GOVERNO e jogam o povo no lixo. 
GUIMARAES falou para acabar com isso. Estão discutindo com RIO GRANDE DO SUL. Estão usando o 
critério errado. LILS diz que vai pensar hoje, amanhã e depois vai ligar para ela. Semana que vem vai 
para BRASILIA. LILS diz que antes de decidir vai querer ouvir a bancada. GUILMARAES diz que reúne 
toda a base para LILS. Despedem-se. 
 

TRANSCRIÇÂO 

GUIMARAES: Alô?! 

MORAES: Deputado? Boa noite. 

GUIMARES: Oi MORAES. 

MORAES: Tudo bem? 

GUIMARAES: Tudo. 

MORAES: É o PRESIDENTE LULA.  

GUIMARAES: Passe pra ele. 

MORAES: Só um minuto. 

LILS: Alô 

GUIMARAES: Diga PRESDIENTE. 

LILS: Meu líder, tudo bem?! 

GUIMARAES: Tudo, “tamo” na guerra. 

LILS: A CAMARA tá trabalhando ainda?! 

GUIMARAES: Não, hoje já terminou tudo. Não teve muita coisa não. 

LILS: Vai voltar o negócio da... da... não voltou o negócio dos ESTADOS?! 

GUIMARAES: Não, não , nós seguramos o tal do PDC. 
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LILS: "uhumm"  

GUIMARAES: O tal do PDC seguramos e vai tem uma reunião com NELSON BARBOSA, nós vamos ter 

segunda-feira no final da tarde. Ver se busca um acordo aí, transferimos tudo. Segunda-feira. 

LILS: "uhumm". Oh, querido como é que tá a situação do EDUARDO CUNHA aí na CAMARA?! 

GUIMARAES: Oh, LULA, o problema é o seguinte: ELE tá completamente ilhado ali dentro, tem uma base 

forte, segurando o processo dele que não tem como se resolver por menos de 90, 120 dias, porque ele 

tem instrumentos regimentais pra segurar tudo. Tem, tem, tem mantido...a única pessoa que ele ainda 

conversa pra, pra estabelecer alguma pauta, é comigo, mas isso tá muito atritado, né?!  Ele tá numa 

situação "na dele".  Botando matérias complicadas, porque a oposição também...veja bem, a oposição tá 

em obstrução total, e ele não quer, evidentemente a CÂMARA em obstrução. E nessas matérias, entrou 

todas e tudo mais que prejudica o país e o governo, né?! Então tá mais ou menos nessa toada. Nossa 

preocupação tem sido com alguns líderes pra montar aquele panorama de votos pra evitar qualquer 

tentativa de impeachment no futuro. Porque a Comissão deverá ser montada na semana que vem. Essa é 

a minha preocupação, tenho trabalho muito isso, né?! E seguramos também hoje a CPI DO CARF, né, pra 

não ter problema! 

LILS: "uhum" 

GUIMARAES: Tenho dialogado bastante com o WAGNER e BERZOINI, mas acho que precisa de mais 

rapidez nas operações políticas ali. 

LILS: "uhum". Tá bom querido. 

GUIMARAES: Acho que, LULA, se você me permita, desde ontem que pessoas falam comigo, sentem 

essa conjuntura, tudo que tá acontecendo, essa violência de hoje. Tudo isso, acabei de chegar em 

FORTALEZA, chegando de BRASILIA. Nós estamos aqui na SEDE REGIONAL, da nossa militância (parte 

ininteligível). Acho que frente a essa conjuntura toda, necessidade de segurar o projeto, SEM VOCE NAO 

SEGURA. O negócio tá indirigível, não há condições. Nós temos que dar a volta por cima, só dá se você 

tiver dentro, no dia a dia.  

LILS: É, eu tô tentando, tô tentando pensar. Eu converso com muita gente. Não é uma tarefa fácil, viu ô 

GUIMARAES!? Não é uma coisa simples viu?! Porque pode despertar uma certa ciumeira em partidos da 

base que, sabe?! Pode achar " O LULA vem pra cá pra se fortalecer pra ser Presidente, não vamos aceitar 

nem fodendo!" A imprensa vai fazer uma campanha do caralho. 

GUIMARAES: Mas deixa eu te falar, o que eu falei dos partidos da base, falei com PICCIANI , falei com 

pessoal  do PSD, PR e PT. 

LILS: "uhum" 

GUIMARAES: Esses que eu falei, fora o PT, esses líderes, todos... E, acham que é fundamental, que é 

fundamental. Porque, LULA, nós temos um problema, o jeito DELA, o estilo, foi muito caracterizadamente 

como avesso a política, isso ta muito consolidado na CAMARA, e os MINISTROS não tem, ou quase, 

quando tem é muito diminuta, a autoridade pra, autoridade pra discutir com os parlamentares, e tudo, ne?!  
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Então não é simples, não! 

LILS: Eu sei. 

GUIMARAES: Eu convivo ali todo dia, ali dentro. Tudo, eu chego lá domingo a noite, fico de segunda a 

quinta lá dentro com ELE, com WAGNER, com BERZOINI, mas nao é simples, porque há um problema. 

Hoje eu tive uma longa conversa com pessoal da FAZENDA, hoje de manhã. Mostrando pra eles, se nao 

tiver mudanças rápidas e que eu sei que pode ser feito alguma coisa na FAZENDA, "dívida dos 

ESTADOS", "Minha casa, minha vida", questão...tudo isso é muito, eles falam que dependem DELA. 

Então é muito travado com estilo muito burocrático, muito, muito, enfim, dificulta a rapidez nas decisões, 

dificulta a rapidez nas ousadias, e fica também podado. Meu limite é muito pequeno. 

LILS:  Então, mas eu tive uma conversa com ela muito dura, muito dura.  Tive uns debates com NELSON 

BARBOSA, aqui em SAO PAULO. Eu falei pra eles, ó: "gente, tá tudo errado, o discursos de vocês não vai 

pra frente, vocês querem agradar os inimigos, jogando nosso povo no lixo, porra!  Sabe? Tem que falar 

pro nosso povo" 

GUIMARAES: É claro, eu disse pra eles, hoje pro DIOGO, pra ISA (ininteligível), vocês acabem com isso. 

Primeiro, tão negociando a dívida dos Estados de forma errada, em vez de chamar o nosso povo e tal, fica 

discutindo com RIO GRANDE DO SUL, com SAO PAULO. Um critério republicano pra todo mundo, tem 

que ter! Mas não é assim que cabe (interrompido - parte ininteligível) 

LILS: Primeiro é acertar com os nossos 

GUIMARAES: CEARÁ, o da BAHIA, que ta tudo mundo... (interrompido). O critério, mas enfim... 

LILS: Mas veja, deixa eu te falar uma coisa, eu vou pensar ainda hoje, amanhã. Vou ligar para ELA e 

talvez na semana que vem eu vá pra BRASILIA, conversar com ela. 

GUIMARAES: Pronto, eu faço LULA, se isso, se for (interrompido) 

LILS: Não, e aí eu vou querer, reunir a bancada, pra ouvir a bancada. 

GUIMARAES: Isso, perfeito! Ouvir a bancada, e eu reúno todos os deputados da base contigo, se você 

quiser. 

LILS: Ta bom, ta bom querido! 

GUIMARAES: “Tamo” aqui na luta, PRESIDENTE!  

LILS: Ta bom GUIMARAES, tenha um bom final de semana querido! Tchau 

GUIMARAES: Um abraço, ta bom, tchau! 

 

 

2.40. LIGAÇÃO 80884869 - 11/03/2016 19:53:33  
 

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

INACIO LULA DA SILVA (LILS) e seu irmão, Identificado como “VAVA”. 
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No referido, LILS comenta com seu irmão que no domingo terão diversos “peões” em frente à 

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

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

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

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

acontecer”.  

LILS x VAVA  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

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

RESUMO 

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

TRANSCRIÇÂO 

Transcrever a partir de 02'00". 

LILS: LUIZA tá bem? 

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

LILS: Dê um beijao 

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

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

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

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

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

sabem o que vai acontecer. 

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

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

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

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

VAVA: Ta bom,,,(interrompido) 

LILS: O FREI CHICO ja foi aí? 

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

LILS: Foi dar palpite, ne?! 
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VAVA: A TIANA  veio aqui hoje. 

LILS: A TIANA?! 

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

LILS: A MARIA BAIXINHA.. 

VAVA: A MARIA BAIXINHA tá internada. 

LILS: Outra vez, caralho!? 

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

LILS: Puta que pariu; 

VAVA: mas ela, ela tem um problema no...(ininteligivel. 

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

foi duas noites. 

VAVA: é foda viu bicho! 

LILS: E fica fumando escondida . 

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

LILS: (risadas) 

VAVA: ela falou que vai fazer isso. 

LILS: Meu abraço, querido! Meu abraço! 

VAVA:  Outro pra voce, LULA, muito obrigado viu!  

LILS: Ow, VAVA, alguem ta pegando dinheiro?! 

VAVA: Ta, ta indo pra ADRIANA. 

LILS: Ah, ta bom. 

VAVA: Ta bom, fica tranquilo. 

LILS: ta bom querido . 

VAVA: ta bom, 

LILS: Fica com Deus, querido! 

VAVA: um abraço, outro pra voce, um abraco! 

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

VAVA: Vou mandar.  Um abraço. 

LILS: Tchau, querido! 

VAVA: Ta bom, tchau, tchau; 

 
2.41. LIGAÇÃO 80934586 - 14/03/2016 19:13:09  

 

Consta interceptada a ligação identificada como 80934586 na qual há o diálogo entre o Sr. 

VALMIR MORAES DA SILVA, o Sr. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e o Exmo. Sr. MINISTRO DA CASA 

CIVIL, JAQUES WAGNER. 
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No referido, LILS pergunta se a PRESIDENTE DILMA vai estar em BRASILIA amanhã. JW diz 

que sim. LILS sugere que marquem uma conversa no dia seguinte pela manhã. LILS diz que precisa 

apenas de 30 minutos de reunião com a PRESIDENTE. Depois da reunião, LILS diz que pode deixar 

“entrar a tropa”.  

LILS x JAQUES WAGNER  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(61)99350514 14/03/2016 19:13:09 00:04:11 80934586.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x SUELI - Diz que o LILS quer falar com JW. Ela pede para aguardar um minutinho.  
 
LILS x JW - LILS ironiza dizendo que já tirou JW da casa civil. Risadas. LILS diz que está pensando em 
ir para BRASILIA amanhã a noite. As 18 horas. LILS pede que JW veja o melhor horário que ela possa 
se reunir com ele. LILS diz que precisa de meia hora sozinho com ela. E depois se reunirá com a tropa. 
LILS pergunta como foi a manifestação na BAHIA. JW diz que teve entre 10 e 15 mil pessoas. JW diz 
que JOSE CARLOS ALELUIA foi falar e tomou uma vaia. Depois nenhum outro deputado quis falar. JW 
fala que a manifestação é “anti-politica”. LILS fala que orientou HNI a escrever um artigo dizendo que as 
pessoas querem que o combate a corrupção continue e que as pessoas estão negando a política. Falam 
de caminho para o autoritarismo. Falam que a MARTA teve que se trancar na FIEP e só saiu quando 
acabou a manifestação. JW diz que vai avisar "ela" que LILS vem amanhã. JW pergunta se LILS está 
amadurecendo a ideia na cabeça dele. LILS diz que está amadurecendo. LILS diz que recebeu muitos 
pedidos para ele aceitar. JW diz que o cargo dele está à disposição de LILS. Ironizam. Despedem-se. 
 

TRANSCRIÇÂO 

SUELI: Oi, MORAES! 

MORAES: Oi, SUELI, tudo bem?! Ta no trabalho hoje? 

SUELI: Tudo, querido. E contigo? Tô, tô. 

MOARES: Então tá, o PRESIDENTE tá querendo falar com o MINISTRO JAQUES WAGNER, e ele tá 

com a PRESIDENTA. Você poderia ajudar nisso, daí?! Ele tá com uma certa urgência. 

SUELI:  Posso, espera aí que vou tirar hoje dessa reunião. Fica comigo, tá?! 

MOARES: Tá, tá bom. 

SUELI:  Você ta aí ao lado do PRESIDENTE, não tá? 

MOARES: Tô, tô aqui ao lado. 

SUELI: Tá, só um minutinho.  

MOARES: Tá bom. 

(intervalo) 

SUELI: Só um minutinho que eu vou passar até pro meu celular mesmo, tá?! Pra não ter problema. 

MOARES: Tá bom, tá bom. 

(intervalo) 

JAQUES WAGNER: Alô! 

MORAES: Seu MINISTRO, vou passar pro PRESIDENTE. Só um minuto, por favor. (MINISTRO JAQUES 
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WAGNER - diz ao fundo) 

LILS: Alô! 

JAQUES WAGNER: Diga Excelência, tudo bem? 

LILS: Você viu que eu já tirei você da CASA CIVIL, né porra?!  

JAQUES WAGNER: Beleza! Eu vou ser segundo lá na CASA CIVIL, não tem nenhum problema. Com 

maior prazer 

(risadas) 

LILS: Querido...é...o seguinte: Eu tô pensando em ir pra BRASILIA amanhã. ELA ta aí em BRASILIA? 

JAQUES WAGNER: Certo. Chegando que horas? Claro! 

LILS: Eu tô  chegando aí na boca da noite, lá pras 18, 19hs. 

JAQUES WAGNER: 18hs? 19hs? 

LILS: É. 

JAQUES WAGNER: Ta bom, combinado. 

LILS: Se ELA quiser, a gente pode conversar de noite ou pode ser de manhã. Pode conversar de manhã. 

JAQUES WAGNER: Pode. Você prefere quando?! 

LILS:  Quando ELA quiser, ver pra ela quando que é melhor.  Se ELA quer tomar um café gostoso.   

JAQUES WAGNER: De manhã? 

LILS: Aí eu preciso de meia hora com ela sozinho. E depois, entra a tropa. 

JAQUES WAGNER: Ta bom então. 

LILS: Tá bom. 

JAQUES WAGNER: Combinado! 

LILS: Ta bom, querido. 

JAQUES WAGNER: Você pousa amanhã de noite?! 

LILS: Foi bom, o dia hoje?   

JAQUES WAGNER: Foi bom. 

LILS:  Como é que foi a manifestação na BAHIA? 

JAQUES WAGNER: Ahh, teve 10, 15 mil, mas o ALELUIA foi pra lá, tomou uma vaia, e ninguém quis 

falar. 

LILS: Quem foi falar? 

JAQUES WAGNER: JOSE CARLOS ALELUIA, tomou uma vaia da porra! 

LILS: "uhum" 

JAQUES WAGNER: Então, nenhum outro deputado foi falar. Na verdade, generalizou porque é uma 

manifestação "anti a política" 

LILS: É, eu acho essa é (ininteligível). Acabei de conversar com o "MINO CARTA" aqui pra ele escrever 

um artigo, mostrando que teve duas coisas nesse movimento. Primeiro, a vontade das pessoas que o 

combate à corrupção continue. Sabe? 
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JAQUES WAGNER: Isso é bem vindo. 

LILS: E o MORO representa isso fortemente. Segundo, é que a negação a política é total. 

JAQUES WAGNER: "uhum" 

LILS: E o resultado disso, você sabe o que é né?! 

JAQUES WAGNER: Lógico, é o caminho pro autoritarismo. 

LILS: Então eu pedi pro MINO escrever um artigo sobre isso. E aqui em SAO PAULO ninguém conseguiu 

falar dos dirigentes, ALCKMIN, AÉCIO. 

JAQUES WAGNER: ALCKMIN, AÉCIO. 

LILS: A MARTA... (interrompido) 

JAQUES WAGNER: A MARTA tomou só porrada. 

LILS: A MARTA teve que se trancar na FIESP e só saiu quando acabou a manifestação. 

JAQUES WAGNER: (risadas)  É bom pra nego aprender. 

LILS: Foi chamada de puta, vagabunda, vira casaca. 

JAQUES WAGNER: Eu sei. Bom, eu aviso a ELA aqui e a gente conversa amanhã. E os meninos, 

MARISA, tudo bem? 

LILS: Tao bem, tao bem querido, tao bem! 

JAQUES WAGNER: Ta bom entao. 

LILS: Ta bom.   

JAQUES WAGNER: Falou! E voce, amadurecendo sua cabeça? 

LILS: Tá amadurecendo, quase caindo de podre. 

JAQUES WAGNER: (risadas) 

LILS: Não, eu tenho recebido muito pedido pra "mim" aceitar, sabe?! Muito, muito, muito! Os SEM TERRA 

agora tavam reunido e ligaram (interrompido) 

JAQUES WAGNER: Meu cargo está a sua disposição, viu?! 

LILS: Ta bom. 

JAQUES WAGNER: Eu posso até ser seu carregador de documento. 

LILS: Eu serei, eu serei seu ajudante. 

JAQUES WAGNER: Eu vou ser seu "AJO" 

LILS: Eu serei seu adjunto.  (risadas) 

JAQUES WAGNER: Ta bom. 

LILS: Abraço, querido. 

JAQUES WAGNER: Falou! Abraço, tchau. 

 
2.42. LIGAÇÃO 80934613 - 14/03/2016 19:17:48  

 

Consta interceptada a ligação identificada como 80934613 na qual há o diálogo entre o   
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No referido, GILBERTO diz que “ela” esperando LILS em BRASILIA. GILBERTO e LILS elogiam 

o novo MINISTRO DA JUSTIÇA, EUGENIO ARAGÃO.  

LILS x GILBERTO CARVALHO  

ALVO  INTERLOCUTOR DATA / HORA DURAÇÃO NÚMERO SEQUENCIAL 

55(11)963843690 55(61)92767029 14/03/2016 19:17:48 00:01:24 80934613.WAV 

RESUMO 

 
MORAES x GILBERTO - Vai passar LILS. 
 
LILS x GILBERTO - GILBERTO fala que foi encarregado de passar o recado para LILS que "ela está 
esperando você". Não quer ligar por receio de problemas. LILS diz que acabou de falar com "galego". Diz 
que só vai na quarta-feira. LILS diz que indo a BRASILIA encontra GILBERTO. GILBERTO pergunta se 
LILS viu a notícia de EUGENIO ARAGAO. Fala que ele é boa gente. GILBERTO fala que ele tem pulso. 
Ele é boa gente. 
 

TRANSCRIÇÂO 

 

MORAES: Alô, seu ministro... 

GILBERTO: Moraes, é o Gilberto, é o Gilberto, tudo bom? 

MORAES: Sim senhor, eu vou passar para o presidente já tá? Só um minuto. 

LILS: Alô. 

GILBERTO: Que dia cara, que dia de loucura. Escuta, eu fui encarregado aqui de passar um recado pra 

você e ela está esperando você. 

LILS: Hum 

GILBERTO: Não quer ligar por receio de... Problemas... 

LILS: Não, já falei agora, já falei (ininteligível) ... E eu vou amanhã para Brasília. Mas tô dizendo que eu 

vou na quarta-feira, não tô dizendo que eu vou amanhã. 

GILBERTO: Isso, isso, faz isso. 

LILS: Tá bom. E indo a Brasília eu te vejo. 

GILBERTO: Tá bom, perfeito. Você viu o Junior Aragão. 

LILS: Sim, eu vi. 

GILBERTO: É, boa, boa, boa gente, boa gente. Tá ótimo 

LILS: Vamo (ininteligível) 

GILBERTO: Tudo que o (ininteligível). Tudo que o Marinho. É.. Pulso tem. Precisa ter, Ele é duro pra 

caralho. Conheço bem. Boa gente.  

(Fala ao Fundo: Tá ótimo.) 

GILBERTO: É nos tava na oito hoje por aqui tá depois eu te falo. 

LILS: Tá bom querido, tá bom. Um abraço. 

GILBERTO: Boa viagem, até lá. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Cabe solicitar a Vossa Senhoria que, após apreciar o conteúdo do presente AUTO DE 

INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA, formalize se haverá a necessidade de prorrogar as referidas 

interceptações. Informa-se que o presente período se estenderá até a data de 19/03/2016, sendo que se 

não forem prorrogados, terão seu monitoramento interrompido na referida data. 

Era o que havia a relatar. 

 Curitiba, 15 de março de 2016. 

         
EQUIPE DE ANÁLISE 

GT LAVA JATO/SR/DPF/PR 


