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18 MAR 16

21:25:46 Andrey B Mendonça O q fiz hj pode lhes aproveitar
21:25:52     
21:25:54 Jerusa  Manda andrey!
21:25:59  Buzinaço e apitaço em curitiba! Gritam: chupa lula! Viva gilmar!
21:26:14 Andrey B Mendonça Completei o q vcs fizeram! Mando sim Je.
21:26:26 Roberson MPF  Shooou!
21:26:36 Athayde  Meu Deus
21:28:52  Athayde não vai assinar a denúncia... Rsrsrs... Eu assino por você.
21:29:08 Andrey B Mendonça Rsrsrs
21:29:38 Jerusa  Hahaha
21:31:12 Andrey B Mendonça Pessoal, sugestao: la em bsb o 9 pode ser denunciado por obstrucao do cervero.
21:31:31  Mas isso poderia facilitar a alegacao de conexao e de que tudo deveria subir
21:31:54  Minha opiniao eh refletir com brasilia o momento de eventual denuncia la por obstrucao...
21:32:29  Eu acho q o ideal eh segurar ate vcs denunciarem sitio/triplex (caso seja isso q vao denunciar) e
dps denuncia la em cima ou cisao
21:32:40  Há elementos que comprovem o que Delcidio disse?
21:32:49 Jerusa  !
21:32:49 Roberson MPF  Sim, vários
21:32:54 Andrey B Mendonça Acredito q tenha
21:33:11 Julio Noronha  Sim
21:33:40  Da obstrução?
21:33:56 Julio Noronha  Sim
21:34:00 Roberson MPF  Sim, diversos
21:34:14 Andrey B Mendonça So nao denunciaria ele por organ criminosa em cwb. Tem q evitar colocar schahin tb (pq sao os
fatos conexos)
21:34:42  Eh importante refletir sobre isso. Ter uma posicao unissona com o pgr seria bem importante
21:34:52 Julio Noronha  Tb acho
21:35:02 Jerusa  Sim
21:35:04 Roberson MPF  Exato! Aí é fria
21:35:47 Diogo  Agora sim
21:35:49  http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/03/gilmar-mendes-suspende-nomeacao-de-lula-como-
ministro-da-casa-civil.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=share-bar-desktop&utm_campaign=share-bar
21:35:50 Roberson MPF  Temos que alinhar tudo muito bem com os meninos em BSB e PGR!
21:36:01 Diogo  Azedou a marmita
21:38:19  Concordo. O PGR agiu muito bem no episódio do grampo e estamos todos no mesmo barco.
21:42:39 Isabel Grobba  Oh! Couro grosso!
21:45:03 Diogo  Agora sim
21:45:08  Complicou
21:47:33 Laura Tessler  Excelente!!!!
21:47:39 Diogo  Tem que Mostrar quem eh covarde
21:47:53  Quem fugiu da luta
21:51:44 Andrey B Mendonça Hj nao eh niver do Orlando?
21:51:55  Presente pra ele.
21:52:38  Aniversário do Orlando?
21:52:53 Paulo  Safado deixou vc pagar sozinho
21:53:26 Jerusa  Kkkkkk
21:53:30  Como assim?
21:53:46 Andrey B Mendonça Ue, nao eh?
21:53:54  Ta anotado aqui no meu cel
21:54:00  Mas pode estar errado
21:55:42  Nao eh mao
21:55:44  Nao
21:55:49  En 25 marco
22:06:23  http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/03/maioria-dos-ministros-do-stf-acha-que-
governo-dilma-acabou.html
22:22:55 Laura Tessler  Diálogo da Dilma sobre o termo de posse transcrito na decisão...muito bom!!!

22:30:49 Roberson MPF  
22:31:00  Não tem como ser mais claro
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22:39:03 Welter Prr  Caríssimos Acho que temos que ter um pouco de cuidado para não fazer um mártir. Ou pior, um
mártir vivo, justificando o discurso do Lula de que se vê como preso politico. Possivelmente a liminar será levada a plenário em
uma semana, talvez na quarta pós Páscoa. Não vejo, assim, necessidade de pressa (embora minha vontade seja noutro
sentido). As eventuais providencias contra o Lula correm o risco, assim, em caso de revogação da liminar, de não serem
confirmadas ou, ainda pior, de serem cassadas na mesma sessão, caso a maioria seja noutro sentido. Ele voltaria encarnando
um ressuscitado após a semana santa. Pior cenário impossível. Sugiro, assim, que seguremos o andor. Ate porque, se
confirmada a liminar, qualquer providencia poderia ser encetada imediatamente. Não da para esquecer que nesses dois dias
recebemos criticas que ate então não tinham surgido, que passaram a vir de vozes mais temperadas, seja na nossa classe, no
judiciário, ou ainda na imprensa. Basta ver a fala do min. Teori, hoje, que em cerimonia disse que o juiz deve se manifestar
somente no processo, com serenidade. Pondero, assim, que seguremos o andor, sem parar de chacoalhar o santo. Ele é de
barro, vai quebrar sozinho. Não podemos é dar cola para ela unir os pedaços. Não podemos esquecer que hoje, depois de muito
tempo, o pt levou 200.000 pessoas na av. Paulista. Nesses momento, acho que temos que ter prudência e esperar mais uns dez
dias. Abracos a todos, enquanto ouço foguetes e buzinas na cidade comemorando a decisão do min. Gilmar.
22:43:14  95 mil pessoas... Rsrsrs.. Não vamos inflar.. Rsrsrs.. Concordo com o Welter no sentido de que não
há espaço político para um pedido de prisão. Quanto ao mais, vamos trabalhar na denúncia, como estava previsto. Quando
estiver pronta, levamos o caso para o PGR e decidimos.

22:51:54 Jerusa  
22:52:22  Brincadeira, gente! Preventiva so quando a denuncia estiver redondinha e com aval da pgr.
22:57:12  Creio que só em caso de fato novo, grave, atual e clássico de prisão. Salvo isso, iríamos perder
mais que ganhar.
23:12:46 Roberson MPF  Duas coisas interessantes extraídas de uma rápida lida na decisão do Gilmar: i) ele não
interrompeu as outras causas ("Por fim, registro que os presentes mandados de segurança coletivos impetrados no Supremo
Tribunal Federal não têm o condão de suspender o trâmite de ações populares já em curso em outras instâncias ou mesmo de
obstar a propositura de nova demanda. Tratando-se de feitos de competência de instâncias distintas, impossível sua reunião.
Tampouco a presente ação impede a análise de tutela de urgência em ações populares, conforme dispõe o art. 1o, § 2o, da Lei
8.437/92"), de modo que há sopreposicoes de decisões pela invalidade de nomeação do Lula; ii) ele muito sabiamente sai pela
tangente sobre a discussão da validade do último diálogo com o argumento de que os pronunciamentos oficiais da Dilma seriam
confissões extrajudiciais espontâneas ("No momento, não é necessário emitir juízo sobre a licitude da gravação em tela. Há
confissão sobre a existência e conteúdo da conversa, suficiente para comprovar o fato.Em pelo menos duas oportunidades, a
Presidente da República admitiu a conversa, fazendo referências ao seu conteúdo. Uma delas, uma nota oficial, datada de
quarta-feira, 16 de março de 2016, às 23h58, com o seguinte teor: ... Outra, discurso proferido pela Presidente da República
por ocasião da posse do mencionado ministro, na manhã de 17.3.Ou seja, há uma admissão pessoal da existência da conversa
e da autenticidade do conteúdo da gravação.Estamos diante de um caso de confissão extrajudicial, com força para provar a
conversa e seu conteúdo, de forma independente da interceptação telefônica. "

19 MAR 16

00:39:47 Deltan  cara de pau o Gilmar no item ii
00:39:55  Nem ele acredita no que escreveu
00:42:24  Caros, concordo com Welter e CF em nos armarmos, deixarmos a denúncia pronta, e avaliar o
momento, que pode ser após a liminar (ou talvez antes). Temos que retomar a tática das múltiplas frentes para aumentar o
peso da peça.
01:08:22  Roberson e Julio, Vcs ligam para SB por favor neste sábado pela manhã?
01:08:22  Rapazes, sobre o realinhamento da nossa estratégia, se amanhã de manhã algum de vcs puder
ligar p SB ainda pela manhã p definirem em linhas gerais pelo menos as mudanças de rumo seria ótimo. Eh que montamos um
esquema para o findi e seria bom sabermos se seguimos no nosso planejamento ou não.
07:44:34  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1751763-ministro-da-justica-diz-que-trocara-equipe-da-
pf-em-caso-de-vazamento.shtml
07:48:28 Laura Tessler  Esse é o Eugênio!!!! Missão dada, missão cumprida...sem limites e sem vergonha na cara...em
menos de 2 dias já bateu mais na gente do que o Cardozo em 2 anos.
08:53:16 Orlando SP  Amigos, Aniversário - é no dia 25/3 (sexta-feira). Presentes podem ser deixados na moda mesa.
Prisão de lula - jamais em 1-instancia. Jamais é demais! Seria loucura, salvo motivo novo. Denúncia - não protocolaria antes do
stf decidir definitivamente, salvo se passar dos 30/40 dias q iríamos utilizar. Em outras palavras, não correria além do normal.
Improbidade - priorizaria a AI de Cunha e família. Vai dar um impacto positivo!!!! Aurelio - posso estar errado, mas refluiu em
vir aqui após a abertura dos grampos. Vale uma visita a ele em BSB quando alguém estiver por lá. Acho q azedou um pouco a
relação! Manifestações de ontem - embora embalada em showmício e pagamento de muitas pessoas, deu para ver q a jararaca
ainda tem cabeça.
08:54:31  Laura, marquei com os Advs do banco de Antígua na terça, começo da tarde. Deixei para terça
para aumentar a pressão, ok?
09:00:32 Laura Tessler  Beleza, Orlando!
09:14:48 Welter Prr  nte Lula disse numa gravação que o sr. deveria ter "pulso firme", ser "homem". Não parece que o
sr. está vindo como pau mandado do Lula? Não, isso é uma conversa privada dele. As pessoas entre quatro paredes falam o que
querem. Fico até me perguntando qual o interesse público numa fofoca dessa. Isso para mim se chama fofoca. Não me afeta.
09:15:09  O jornalista chutou a barraca.
09:16:09  Retirando o Lula formalmente do Ministério, nenhum político vai falar com ele. Ainda mais por
telefone.
09:57:14 Julio Noronha  """
09:58:31 Orlando SP  CF, não embarque na do Mauat
09:58:44  É tudo q a pf quer
10:05:25 Welter Prr  É o pretexto que o aragao precisa
10:35:11 Deltan  Paulo, a improbidade do Cunha está com Vc?
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10:49:16 Julio Noronha  PG, qto àquela história do telefone do CONJUR, veja:
10:49:18  http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/telefone-da-lils-palestras-pertence-roberto-
teixeira.html
10:55:56 Deltan  Caros, o MJ vai mudar a equipe da PF, mais cedo ou mais tarde. Sugiro minutarmos uma medida
judicial para manter a equipe. Podemos distribuir para o Moro, dentro do poder geral de cautela, e na manga fica a possibilidade
de oferecê-la na área cível tambem. Quem pode minutar isso ASAP?
10:57:14  Qdo fizer, protocolamos na mesma hora e fazemos uma coletiva dizendo que era esperado, por isso
já tínhamos pronta, e falando dos fundamentos, dos prejuízos ao caso etc.
11:29:44 Paulo  Excelente! Agora, sim, é uma fonte oficial e serve de justificativa plena!
11:31:19  Sim. Mas não dá p ser a prioridade n. 1 ainda.
12:29:19 Julio Noronha  Pessoal, Conversei com SB agora sobre os últimos acontecimentos, e sobre os próximos passos em
relação ao caso LILS: 01 - Eram três frentes de trabalho: aditamento da denúncia de obstrução do caso DA (para incluir LILS);
pedido de pp de LILS; e denúncia de lavagem. Antes da decisão do GM, tudo seria proposto no STF. Agora, das três frentes, o
aditamento seria feito no STF, e o pedido de pp e a denúncia de lavagem seriam feitos aqui; 02 - Com relação ao aditamento,
vimos duas questões: (i) na “minuta” que enviamos a eles na madrugada de quinta, citamos provas de procedimentos que
ainda estão aqui conosco, cujo uso demandaria o pedido de compartilhamento, que ainda não ocorreu; (ii) o aditamento,
incluindo LILS, poderia forçar a subida de toda a investigação. Assim, dependendo do compartilhamento, e sem a subida dos
autos, dificilmente sairá na segunda-feira; 03 - Quanto ao pedido de pp, SB disse que ainda não há um consenso no GT: alguns
acham importante fazer rápido, para aproveitar o momento, outros entendem que não é o momento (criaria um mártir, etc.).
Eu disse que essa última posição se parece mais com a nossa em geral (embora não tenhamos feito uma nova reunião): se
fosse no STF, seria outra história, mas, com o caso de volta à 1ª instância, também achamos que não é o caso de pedirmos pp
aqui na JF agora; 04 - Quanto à denúncia de lavagem, eu disse que, com o caso de volta à 1ª instância, achamos que era
melhor amadurecer mais um pouco, pois há bons elementos que podem ainda ser produzidos (ainda não fizemos a análise do
material apreendido na 24 fase, etc.). Se fosse para apresentar direto no STF, no contexto daquelas outras frentes “ok”, mas
com ela de volta à 1ª instância, é melhor amadurecer mais; 05 - O PGR estará de volta na segunda, e estará na ativa segunda
e terça; 06 - Há ainda “boatos” de que Lewan poderia reverter a decisão de GM ainda neste fds; 07 – Também ponderamos que
qualquer passo apressado agora poderá ser revertido/influenciado por uma decisão posterior do plenário; 08 - Combinamos de
ele passar essa conversa ao GT e eu à FT, deixando combinado que não avançaríamos nas frentes sem falar com o outro. Ou
seja, a ideia é esperar segunda-feira, quando poderíamos conversar pela manhã e afinar tudo de fato.
12:46:04 Roberson MPF  Estávamos eu, Julio, Jerusa e Andrey para dar um gás total para sair às denúncia de lavagem na
segunda. Mas frente aos acontecimentos ponderamos que tvz o melhor seja trabalhar na próxima semana e feriado para que
essa denúncia fique 100% para a semana após a Páscoa. O que acham? Creio que estamos todos de acordo que com toda a
bagunça não seria uma boa propor na segunda ou terça, ainda mais sem combinar com o PGR e o Russo. Por outro lado penso
que também não podemos esperar demais, que será muito arriscado esperar uma decisão do pleno do STF. Até pq uma
denúncia forte no primeiro grau pode fortalecer a posição dos ministros que querem quero caso do Lils permaneça no primeiro
grau
12:47:34 Jerusa  Concordo, Robinho!
12:48:16  Pessoal, parece q azedou a relacao com a PF. Nao podemos deixar isso acontecer. #$%&
13:09:25 Orlando SP  Para mim é isso mesmo Robinho. Fazer a denúncia com calma e bem feita. Não pode ser longa,
mas objetiva e precisa. Se o caso for para o stf, que seja. Nesta hipótese protocolamos (Pgr)lá. Deltan, acho q a cisão dancinha
ainda não chegou, mas podemos pegar cópia de tudo com o pessoal de BSB para adiantar. Chegando, basta protocolar, se é q
não exigirá outiva das meninas. Não seria ruim, chegando, no próprio dia, sair uma notificação para outiva das meninas. Elas
não aparecerão e, entoa, no dia seguinte, propõe-se a ação
13:16:50 Diogo  Lewa não tem como suspender decisão do gm
13:17:08  Inexiste juridicamente esta possibilidade
13:19:34 Julio Noronha  Concordo, Castor! O "boato" seria fundado no fato de que Teori estaria prevento...
14:05:50 Andrey B Mendonça Concordo Robinho! Melhor nesse momento q seja mais madura!
14:06:22  Tb acho. Fiquei pensando se nao aplicava aquele instituto da suspensao da seguranca, q os
tribunais usam mto. Mas eu nunca vi no stf
14:07:18  Esse ministro da justica... Ja comecou pessimo
14:25:19 Januario Paludo  Se vc entendem que há conexão, o stf tem que cindir antes. Não dá para fa
14:25:46  Fazer denúncia de lavagem em a cisão elo teori,
14:32:34 Deltan  Concordo também. Denúncia com calma, e avançando nas outras frentes e análises de materiais.
AIA Cunha quanto antes possível.
14:33:24  Cisão do STF: quero entendre melhor. Podemos falar segunda. Em pp, não vejo por que subir tudo,
mas sim vejo conveniência de trabalharmos com o GT-PGR, por várias razões
14:35:32  Cara, vc precisa convencer o pessoal da FT a pedir a prisão do LILS simultaneamente conosco na
segunda ou na terça. Há consenso - apertado, mas há - no GT de Brasília quanto a isso. Se vcs vacilarem, o consenso de BSB
vai se desfazer. Vcs têm boa parte da atribuição, dada a liminar do Gilmar, e nós temos o que basta: obstrução. Vcs podiam
encaminhar formalmente para nós com urgência, em compartilhamento, na segunda, o material (gravação, infos bancárias,
etc). Alguém poderia trazer ou buscar em mão. Se a gente fizer em simultâneo, fica bonito. Enfim, veja aí o que vc acha.
Parece que alguém daqui falou com alguém daí e achou que vcs estão sem muita urgência. Mas ponderem: para o STF, timing é
tudo. Abs.
14:35:51  Julio, Vc ouviu de SB esse quase consenso na PGR?
14:37:16 Januario Paludo  Acho que o Eugênio finalmente consegui dar a pf o que ela queria. Autonomia.
14:37:30  E acho que eles têm razão!!!
14:38:53 Deltan  Não entendi, Jerusa. Olhei as mensagens lá, mas não percebi isso. O clima hoje é de união, no
meu sentir...
14:47:03 Julio Noronha  Não entendi isso. Ouvi q havia, dentro do grupo, quem pensava q era o momento e outros q
pensavam q não.
14:49:13 Jerusa  Logo depois q vc falou no grupo la q achava q nao era caso de nota, Igor, Renata e Marcio sairam
do grupo amigo secreto.
14:54:58 Januario Paludo  Falei com Luciano agora e ele disse que está tudo ok.
14:55:33  Tem alguém na Ft?
14:55:40 Laura Tessler  sim
14:55:47 Paulo  Conversei com Carol e ela preferia pedir tudo na segunda ou terça por questão de timing. Ela disse
que eles não estão em consenso mesmo. Janot tem cirurgia prevista na segunda dia 28 e ela gostaria que ele assinasse antes
para não deixar p dra. ela. Minha percepção é que eles estão um pouco empolgados demais porém sequer falaram com Janot
sobre isso. E Janot não faria sem antes sondar o Teori. Que talvez sondaria outros ministros ainda. Então eu disse a Carol que
tb acho melhor aguardar a segunda para resolver, e que a nossa posição é que no primeiro grau não pediríamos prisão (mas no
STF seria possível). Cuidado com o MM pq ele gostaria de levar o máximo para o STF mesmo sem foro.
14:55:51 Januario Paludo  To indo.
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14:55:52 Paulo  Eu e Laura aqui
14:58:17 Januario Paludo  Ok. Já vou
15:00:28 Jerusa  Otimo!
15:01:37 Paulo  Delta, agora que saíram os pedidos do Gim/LP, finalmente conseguimos essa semana mexer no
Sergio Machado. Essa é a prioridade n. 1 agora, até pq o russo vem cobrando há tempos e nós não tínhamos nem começado
ainda. Não acho que AIA do Cunha seja mais prioritário. Com Camila entrando de férias e Athayde ajudando o terremoto, acho
que não conseguiríamos mexer na AIA do Cunha imediatamente. Se Orlando/Diogo forem fazer a denúncia da esposa/filha,
então podem tb minutar a AIA e eu me comprometo a revisar.
15:02:37  Voto na Jerusa para ser nosso ponto de contato com Mauat. Vcs que são gaúchos que se
entendam!
15:03:12 Jerusa  '
15:06:30 Laura Tessler  Pessoal, alguém sabe como está a situação do Barusco? Ele já atingiu o limite de pena do acordo?
15:09:08 Paulo  já sim, agora suspende
15:09:30  tem que ler a cláusula dele mas acredito que não devemos sequer denunciá-lo mais
15:09:50 Laura Tessler  beleza...era isso mesmo que tava pensando...não vou denunciá-lo
15:10:25 Paulo  Pessoal, mais um bom artigo sobre LJ e Mãos Limpas:
15:10:26  http://www1.folha.uol.com.br/colunas/demetriomagnoli/2016/03/1751760-fantasminha-
camarada.shtml
15:31:22  Penso que devemos fazer a denúncia logo depois da Páscoa. Denúncia de lavagem, pelo menos,
mas se possível também de corrupção. Isto se o PGR concordar - e não o gabinete dele. Já prisão, só em caso de fato novo,
atual, sério e clássico motivo de preventiva. Se eles quiserem de outra forma, só quando o caso voltar para eles. Não vou usar
o Moro, que já está exposto demais, para fazer o que acredito seja um erro no momento.
15:33:45 Julio Noronha  Concordo CF!
15:34:11  http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/03/deputado-agredido-entra-com-noticia-
crime-contra-servidora-do-planalto-na-pgr.html
15:35:26  Alguém conhece o lobista esposo da funcionária do palácio que agrediu o deputado? Creio que ele
merece uma olhadinha especial.
15:35:52 Roberson MPF  Também é a minha opinião
15:39:43 Deltan  Não imagino que tenha relação, Jerusa...
15:41:04  Seria boa ideia
15:41:56 Januario Paludo  Perguntei e o Luciano acha que não.,sobre a saída do grupo.
15:42:32 Deltan  Vc não entendeu. O pedido de prisão seria no STF. Essa é a ideia do Miller.
15:42:44  Contudo, acho que ele está vendendo consenso que não existe
15:43:06 Jerusa  Maravilha! Fiquei com a impressão errada.
15:43:22 Januario Paludo  Eu também...
15:44:26 Jerusa  Pois eu ia falar exatamente isso. Se eles vão denunciar no STF, podem pedir a prisão la se o PGR
assim quiser.
15:49:32 Paulo  Pessoal essa informação de que Delcídio e Lula combinavam vazamentos na LJ vem muito a calhar,
e CF e Deltan podem trabalhá-la para fazer cair o discurso e a carapuça do governo, dos advogados e do Eugenio sobre
vazamentos seletivos:
15:49:33  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/delcidio-lula-comandava-o-esquema
15:49:50 Januario Paludo  244199.mp4
16:04:45  Se o pedido será lá, por que nossa opinião importa? Para convencer alguém? Um pedido desses só
deve ser feito se houver certeza que será aceito
16:46:32 Roberson MPF  Pessoal, estão na FT?
17:04:56 Januario Paludo  Já sai
17:05:03  Sem rede.
18:34:28 Orlando SP  Laura, se puder denunciar (não estiver vedado no acordo), tiver no contexto e não der trabalho
extra, é muito melhor denunciar barusco e pedir desmembramento e suspensão da ação. Isto facilita um monte se houveram
rompimento de acordo futuro e deixa o rapaz pendurado. Isto, lógico, se o trabalho extra for de 15 minutos.
18:36:03 Laura Tessler  não dá trabalho nenhum...vou narrar a conduta dele de qualquer forma. Mas, salvo engano, no
caso da 2ª ação da Odebrecht, a gente não denunciou o PRC por causa disso
22:21:18 Deltan  http://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2016/03/19/apos-narcos-padilha-fara-serie-
internacional-sobre-operacao-lava-jato.htm
22:23:01  Eu soube que o Tom Cruise quer fazer o meu papel.
22:25:05 Deltan  Ou seja: 1) a interceptação foi correta; 2) não cabe ao MJ dá pitaco no que o MP ou PJ faz. Alguém
manda para Eugênio por favor
22:25:18  Cruise credo
22:28:27  Caros, queria fazer uma reunião segunda ou terça para elaborarmos melhor as possibilidades do
caso 9 e algumas outras coisas. Quem estará fora? Paulo e Tatá? De repente, Paulo poderia estar via skype ou FaceTime.
22:28:48  Laura e Diogo, confirmada a operação na terça?
22:51:09  Eu conversei com a PF e estava OK.
22:56:54 Deltan  Boa CF. Renata disse na reunião de sexta que tava difícil, pq eram muitos alvos, então ótimo que
vai sair.
22:57:10  Laura ou Diogo, quem minuta a nota para a imprensa? Já temos decisão?
23:21:20  Olhem isso:
23:21:21  http://pr.ricmais.com.br/parana-no-ar/videos/jurista-rene-dotti-defende-atuacao-do-juiz-sergio-
moro/#.VuweHblHmZs.facebook
23:25:06  quem diria?? Estou vendo, de queixo caído. Eles não são isentos, pq defendem a Petrobras, e tem
a questão também de a OAB apoiar o impeach... Mesmo assim, estou estarrecido
23:28:29  Estou vendo: será que ele passou pra concurso do MP e não fiquei sabendo?

20 MAR 16

02:05:54 Diogo  Diogo está em Portugal
02:06:04  Nesta segunda tem operação aqui
02:06:15  Minutei nota à imprensa da operação aqui
02:06:27  Posso chama lá de fase da lava jato?
02:21:17 Deltan  Chamamos a PF para ir também? Tem algum DPF aí... oficialmente, são eles que contam, mas não
vejo problemas em chamar de mais uma fase da LJ. Importnate ajustar com as autoridades portuguesas o que vai divulgar,
Diogo, e que eles deem ok na nota quanto ao conteúdo e horário.
02:23:12  Manda plis
02:24:49 Diogo  Opa
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02:24:53  Flores viria
02:25:02  Mas o avião não saiu
02:25:13  Não sei se ele chega a tempo
02:25:27  Vou pedir pro assessor enviar
08:06:45 Laura Tessler  Faço a nota e te mando até amanhã, Delta!
08:27:16  Legal
08:41:15  Temos que dar uma boa divulgação. Isso dará respaldo para a operação.
08:46:02  http://m.oglobo.globo.com/brasil/governo-aposta-em-tres-frentes-para-fugir-de-paralisia-politica-
18919799
08:46:58  Leiam. Precisamos de uma denúncia rápida. Até depois da Páscoa. Aqui ou em Brasília.
08:53:04 Laura Tessler  Seria possível denúncias simultâneas contra o Lula depois da Páscoa em Curitiba e Brasília? Seria
muito show.
08:54:44 Jerusa  Pelo q entendi, Brasilia quer denunciar nessa proxima semana já!
08:58:30 Laura Tessler  E segunda, dia 28, é o prazo final pra denúncia Zwi -Santana...seria outra semana animada((
((
08:59:17 Roberson MPF  Isso foi o que eu entendi, também. Mas eles ainda não "combinaram" com o PGR
09:00:56  O ideal, sem dúvida, seria a propositura de um pacote completo aqui e lá. Até mesmo para nao
venham argumentos de que a propositura anterior lá deveria atrair o caso todo
09:01:18 Jerusa  Verdade
09:01:26  Alguem vai na FT hoje?
09:33:57 Isabel Grobba  Estarei segunda
09:38:05  Estou trabalhando na AIA do PProgressista mas que não pode ser proposta antes das declarações
de Pedro Corrêa e do compartilhamento de Meurer e Liras, segundo penso. Então poderia trabalhar imediatamente também na
AIA de Cunha. O que acham?
10:17:12 Laura Tessler  http://painel.blogfolha.uol.com.br/2016/03/20/deputados-preparam-emenda-constitucional-para-
garantir-foro-privilegiado-a-ex-presidentes/
10:53:26 Paulo  Marquem o horário da reunião p eu me programar
12:01:05  Paulo, amanhã pela manhã faremos uma reuniao com janot para dar um panorama geral e as
nossas sugestões. MM fez um ótimo rascunho sobre o encontro fortuito de provas mas falta ainda enfrentarmos a questão do
levantamento do sigilo da forma como foi feita. Naquelas decisões q vc me mandou em nenhuma moro levanta o sigilo geral.
Precisamos das decisões no mesmo sentido. Vi que no pedido de vcs só há referência ao levantamento do sigilo sem especificar
o grau. Aquelas outras decisões de Moro levantam o sigilo só p as partes. Será q vcs conseguem esse levantamento das
decisões com sigilo amplo. Vamos precisar disso p mostrar a Janot que foi tudo dentro do procedimento padrão.
12:02:47  Pessoal, estamos com essa questão aí. Nos outros casos foi mantido sigilo 1, no do Lula foi aberto
sigilo 0. Eu particularmente não veria necessidade de nos debruçarmos nisso agora, já que o levantamento do sigilo não tem
nada a ver com a validade da prova né. Mas vai explicar.
12:04:08 Julio Noronha  A Fer e a Bia fizeram esse levantamento, não fizeram?
12:04:26 Paulo  fizeram, e o resultado é esse
12:11:00  Pedi ao pessoal Carol. Mas só uma observação, a questão do levantamento do sigilo não tem
relação com a validade da prova. O fato de ter levantado sigilo não pode levar à anulação de nada. O STF não vai julgar isso
para fins de usar ou não usar os áudios, mas sim para eventuais questões disciplinares não é? Exceção ao último áudio, mas aí
a questão é outra, é decidir se pode ser utilizado o áudio gravado após a decisão de interrupção e antes da efetivação pelas
operadoras.
12:11:00  De qq forma, claro que precisamos estar bem explicados nesse ponto tb
12:11:00  Isso, vamos defender que uma coisa não interfere na outra. A questão do procedimento p padrão é
mais p vermos o que conseguimos dizer sobre essa questão e p tranquilizarmos janot, que será bem cobrado pelos demais
ministros nesse ponto, especialmente depois da confusão da matéria da folha na sexta. Ele precisa ter todos os elementos na
mão p saber dar as explicações corretas.
12:11:00  Ótimo, concordo. Veja tb que sigilo 1 nunca evitou divulgação de nada, pois não apenas os advs do
Lula mas os de todos os envolvidos têm acesso. Então seria apenas questão de mais algumas horas para alguém passar tudo
para a imprensa rs.
12:17:31  Pessoal, estou propondo escala de oitivas do Pedro Correa a partir do dia 28, conforme msgs
abaixo. Bsb concordando, faríamos cerca de 10 termos nessa primeira fase, o que creio daria para fazer em 5 dias seguidos.
Precisaremos fazer uma escala com Julio, marcando como se fossem audiências ok? E CF fica excluído dessa escala rs.
12:17:45  Caros, fiz uma proposta de divisão dos anexos do PC. Como conversamos aqui em Curitiba, a ideia
é ouvir apenas uma parte antes da homologação, e em seguida ouvir o restante. Ouvir tudo agora iria levar talvez dois meses,
e temos pressa, inclusive por conta das denúncias do Lula. Fiz uma análise muito rápida e superficial dos anexos e os dividi em
três graus de prioridade, considerando a necessidade para as investigações prementes mas também a repercussão política (não
podemos deixar de tomar logo os termos de parlamentares da oposição, creio). Ainda assim, temos cerca de 30 anexos com
prioridade 1, sendo aproximadamente 2/3 com foro e 1/3 sem foro. As oitivas terão que ser realizadas todas em Curitiba, na PF,
pois o cidadão está preso. Sugiro também adotarmos o procedimento das oitivas de PRC/Youssef, em que deixamos toda a
estrutura a cargo da PF mesmo, com nós presentes. Vejam que a divisão sugerida não é estanque e durante as oitivas
poderemos incluir ou excluir termos, além de alterar quem vai fazer o quê. Então gostaríamos de já começar a nossa parte por
aqui, talvez no dia 28. O que acham? Segue o arquivo.
12:17:45  244774.odt
13:13:57  http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/com-lava-jato-executivos-da-odebrecht-fazem-
cursinho-anti-busca-e-apreensao.html
13:14:31  Isso não é motivo para preventiva... Rsrsrs
13:18:57 Laura Tessler  Hahahahah....esse povo não tem limite
13:38:34 Roberson MPF  Por essa e outras é que um acordo com ela é e deverá se manter muito improvável
14:51:23 Deltan  Olhem isso. Obama falando que caçam juízes em vez de bandidos no Brasil
14:51:24  https://youtu.be/Hxe5vBTh5Hw
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14:57:33  
15:20:44 Jerusa  Salvo engano, a legenda nao corresponde exatamente ao q obama disse.
15:25:36  Não tem nada a ver. Bobagem de Facebook.
15:52:42  Deltan. Aproveite e leia a coluna do Gaspari na folha de São Paulo. Importante medirmos as
reações.
17:02:16 Deltan  Acho ótimo, pq Paulo está sobrecarregado. Fala com ele Isabel
17:21:51  Temos nota para amanhã?
17:28:23 Deltan  Não tem mesmo kkk. Quando vi tava em ambiente barulhento e só li a legenda... depois vi... mas
ficou mto bom kkk. Obama é incrível.
17:31:19  Olhem isso que o Diogo me mandou... provável fonte é a portaria de viagem. Estou checando com
o Vlad.

17:31:19  
17:31:29  Diogo, manda pra gente a nota
17:32:01  Vc ajustou conteúdo e horário aí?
17:58:15 Paulo  Castor, parabéns pela operação! Muito bacana mesmo
17:59:51 Jerusa  Muito bom Diogo! )))
18:06:04 Paulo  Amanhã estou livre p reunião até 16h30, dps tenho compromisso
18:06:26 Deltan  Tudo bem, ela pode participar também
18:19:47 Diogo  O assessor não mandou ainda
18:22:28  Ele deixou no Mpf
18:22:43  Vou pedir pra ele enviar pra Deltan e Orlando
18:27:02  Amanhã cedo então
18:28:52  . Amanhã cedo já devia estar nas redações.
18:39:58 Deltan  Importante pegar o ok do pessoal daí de Portugal qto a conteúdo e horário
18:47:23  Precisamos estabelecer uma estratégia clara contra qualquer ato do Eugênio. Quem sabe encapado
pelo PGR.
18:53:55 Deltan  Precisamos fazer cautelar. Reflexão que veio de um agente importante que atua no caso.
18:54:00  Deixar pronta
18:54:06  É questão de dias
18:54:33  Isabel podia trabalhar nisso antes mesmo da do Cunha... Que tal Isabel?
18:54:50  Ou um MS no STF?
18:56:34 Diogo  Na madrugada desta segunda feira no horário brasileiro (manhã desta segunda-feira no horário
português), dia 21/3/2016, foi deflagrado a primeira fase internacional da operação lava jato em Lisboa, Portugal. São
cumpridas medidas de prisão preventiva e busca e apreensão em face de Raul Schmidt felipe junior, investigado pelo
pagamento de propinas aos diretores da Petrobras Renato de Souza Duque, Nestor Cervero e Jorge Luiz Zelada, todos
atualmente presos pela participação no esquema de corrupção da Petrobras. No Brasil, Schmidt se encontra denunciado pelos
crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e pertencimento a organização criminosa.Ele estava foragido desde julho de 2015,
quando foi expedida a ordem de prisão, tendo o nome sido incluido no alerta de difusão vermelha da interpol em outubro do
ano passado. Trata-se de uma operação conjunta entre Portugal e Brasil, sendo que o cumprimento das medidas eh feito pela
polícia judiciária portuguesa e do Ministerio Público português. Autoridades brasileiras do Mpf e da polícia federal acompanham
a diligência. Finalizavas as diligências cautelares, o Brasil dará início ao processo de extradição. Raul Schmidt felipe eh
brasileiro, também possuindo naturalidade portuguesa. Vivia em Londres onde mantinha uma galeria de arte, tendo se mudado
para Portugal após o início da Operação Lava Jato, em virtude da dupla nacionalidade.
18:56:39  Q tal?
18:56:55 Laura Tessler  Pensei que na coletiva de terça poderíamos destacar que a fase foi fruto de um trabalho primoroso
da equipe da PF (e de fato foi, na minha opinião)...levantaríamos a bola pra imprensa cortar depois...o que acham?
18:57:13 Deltan  Não confio no STF
18:57:28  Se fizermos aqui com Moro, ganhamos nele, ganhamos no TRF e até aí já temos mta legitimidade
18:57:41  Tempo trabalhará a nosso favor a partir da cautelar
18:58:12 Diogo  Pode ser cautelar inominada no moro mesmo
18:58:14  Mas você coloca mais carga em cima do Moro.
18:58:33  Está na hora de aliviarmos.
18:58:57 Diogo  Se for no stf não vai funcionar
18:59:20  Vejam se a esta ok
18:59:32  Isso é questão de conversar.
19:00:03  Achei boa a nota. Portugal extradita nacionais?
19:00:03 Deltan  Boa. Podemos anexar o release da denúncia contra ele, a denúncia e a decisão de recebimento. Vc
tem o ok quanto ao conteúdo e horário dos portugueses?
19:00:06  Precisamos disso
19:00:47  Precisamos do ok dos portugas pra não melindrar. Se não te chutam daí
19:00:49  kk
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19:01:23  Diogo, consegue o ok e eu passo pra ascom revisar redação e anexar denúncia, recebimento e
release anterior
19:03:39 Diogo  Em caso de envolvimento no crime organizado sim
19:03:47  Mas exige reciprocidade
19:03:52  Aí tá o problema
19:04:04  Vlad disse q consegue
19:04:24  Se não, transferimos pra cá o processo dele
19:04:27  Ok Deltan
19:04:40  Deixe a ASSCOM de prontidão
19:04:56 Deltan  Eles deram ok?
19:05:00  OU vai buscar ok?
19:05:13 Diogo  Ok, vou mostrar a eles
19:05:51  A nota estará pronta pra divulgar as seis no horário brasileiro
19:17:53 Orlando SP  Diogo - veja a mensagem q lhe enviei no seu telegran.Dirceu tem conta aí utilizando i nome de
guerrilheiro. Provavelmente está em nome de offshore e o guerrilheiro é o beneficiário. Pergunte para os portugas como
fazemos para conseguir fazer esta pesquisa. Abcs
19:24:29 Diogo  Ok
20:01:03 Isabel Grobba  Sim, estou à disposição.
20:33:01 Deltan  Shou Isabel, Vc consegue preparar pra quando?
20:33:27  Seria bom fazermos um brainstorming de argumentos
20:35:07  Ainda acho que devemos ver a possibilidade de usar o PGR
20:36:51 Deltan  -Afastamento gerará atraso de um ano nas investigações. Seria bom falar do volume, com base em
dados objetivos -Como é atuação de polícia judiciária que atua a pedido também do MP, é ingerência do poder executivo em
outros poderes -O ato adm de afastamento tem desvio de finalidade, pq objetivo é obstruir investigação (há provas disso nos
discursos de imprensa, nos áudios interceptados etc.) -Se é sanção por ato disciplinar, deve ser precedida da apuração e
acontecer sobre um indivíduo. Se não há prova para PAD, não há prova para afastar o indivíduo e muito menos toda a equipe -
Há evidências de vazamentos propositais, como apareceu na delação do Delcídio -Os vazamentos prejudicam as investigações.
Dar exemplo do vazamento das quebras do Lula.
20:37:08  Podemos pensar nisso no momento certo. Mas precisamos ter a cautelar pronta, como primeiro
passo.
20:38:39  Diogo, posso passar pra ASCOM para soltar 6am?
20:38:48  Pra revisarem e deixarem a ponto de bala?
20:40:10  Passei 2h agora no telefone com a PGR, diferentes pessoas, para resolver ruído ainda do grampo, a
partir de info de inteligência rs. Em princípio, tudo resolvido. Na reunião explico melhor.
20:45:42 Isabel Grobba  Seria bom que alguém pudesse trabalhar nisso comigo.
20:55:03  Acho que colocar o Moro nessa batalha será muito desgastante para ele.
20:56:46 Isabel Grobba  Então é avaliar a melhor estratégia.
21:01:16 Deltan  Isso, depois avaliamos... agora precisamos mesmo de uma cautelar top
21:01:18  kkk
21:01:59 Isabel Grobba  Hehehe
21:16:42 Andrey B Mendonça Na cautelar do cunha, podem contar comigo. Posso ajudar
21:16:53  Cautelar nao, AIS
21:16:56  AIA
21:19:32 Jerusa  Reuniao que horas amanha? (Muita coisa, nao consegui acompanhar). ☺ 

21:32:45 Deltan  Sugiro 11h, porque a partir de 14 há reuniões e depois de 16.30 Paulo não pode. Alguém não
pode?
21:34:30 Laura Tessler  Por mim, pode ser
21:34:56 Jerusa  Ok
21:41:10 Isabel Grobba  Ok
21:55:25 Julio Noronha  Ok
22:01:09 Roberson MPF  Boa!
22:29:15 Orlando SP  Eu como sempre chego para acender as luzes, pode ser qq hora da manhã. Cautelar - difícil/dói
dizer isso, mas concordo com CF. De qq forma, melhor conversar com ele. Tb não estou seguro q a competência seria criminal,
nem q seria de cwb. Conversamos melhor na reunião. PG - vamos pedir para Carol cópia integral da investigação/ação de
Cunha. Assim podemos conhecer e adiantar as coisas.
22:30:04 Paulo  então essas cópias já estão descendo. mas as denúncias já temos e estão públicas
23:04:16 Orlando SP  Até descer vai levar um ano. Mas tb me refiro ao material q tem nos ipls e q dizem respeito às
meninas tb. Para reflexão: se convencêssemos. A AGU daqui a propor eventual ação cautelar para proteger as atribuições da
PF? Alguma chance?algum inconveniente?
23:05:26 Paulo  Leva não, tem descido rápido. E Teori já decidiu. De qq forma vou pedir ao pessoal de Bsb.
23:06:59  Agu contra a união não sei se eles fazem. Eles teriam tb obrigação de defender o ato do MJ. Mas se
acharem q vale a pena podemos conversar, o pessoal está aberto
23:09:04 Orlando SP  O problema é q abriremos nossa estratégia para eles, sendo q é bem provável q eles sejam nossos
ex-adversos nesta ação
23:19:27 Deltan  Jararaca tá enfraquecendo
23:19:30  http://m.congressoemfoco.uol.com.br/noticias/lula-tem-rejeicao-de-57-recorde-no-datafolha/
23:23:25  Artigo bacaníssimo da Miriam Leitão
23:23:26  http://pgr.clipclipping.com.br/coluna/ler/noticia/5323168/cliente/19
23:34:03 Isabel Grobba  Está parecendo mesmo que não cabe a cautelar nessa hipótese como medida de natureza penal.
23:36:17 Deltan  Cabe... sempre cabe rs. Poder geral de cautela. E Moro dá.
23:40:27  Editorial excelente do jota sobre a entrevista do novo ministro de justiça : Editorial do jota sobre a
entrevista do Eugenio , está muito bom : http://jota.uol.com.br/a-ameaca-do-ministro-da-justica-e-o-futuro-da-lava-jato
23:40:27  Por JOTA – EDITORIAL   Dois dias depois de tomar posse como ministro da Justiça, o procurador da
República Eugênio Aragão deu uma preocupante amostra de como pode ser sua gestão à frente do mais antigo ministério do
Estado brasileiro. Em entrevista ao repórter Leandro Colon, publicada neste sábado (19/3) pela Folha de S. Paulo, Aragão diz
que vai agir com pulso firme para conter o que chamou de “vazamento de informações” apuradas no âmbito da Operação Lava
Jato. Por que agir contra a divulgação de informações? Porque os vazamentos seriam seletivos, conforme Aragão. E qual o
prejuízo desse tipo de conduta? Violaria a presunção de inocência, argumenta o ministro. Ele diz que pretende enfrentar a
situação de forma seletiva e sem observar a presunção de inocência justamente daqueles que hoje investigam políticos do alto
escalão e grandes empresários. “A primeira atitude que tomo é: cheirou vazamento de investigação por um agente nosso, a
equipe será trocada, toda. Cheirou. Eu não preciso ter prova. A PF está sob nossa supervisão. Se eu tiver um cheiro de
vazamento, eu troco a equipe. Agora, quero também que, se a equipe disser ‘não fomos nós’, que me traga claros elementos de
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quem vazou porque aí vou ter de conversar com quem de direito”, declarou Aragão. A ameaça do ministro ignora o fato de que
a publicização de informações, um dos pilares da Operação da Lava Jato, escora-se no princípio constitucional da publicidade
dos processos judicias. A maior parte dos documentos das ações de Curitiba que chega a conhecimento da sociedade não foi
“vazada”, como sugere o ministro – é pública, ou seja, teve o sigilo levantado pela Justiça. As informações relevantes, na
maioria das vezes, chegam à imprensa através do sistema de acompanhamento processual da Justiça Federal do Paraná.
Grandes empresários e políticos foram detidos na Lava Jato sem que a imprensa soubesse de antemão. Existem diferentes
procedimentos administrativos internos da polícia que investigam condutas possivelmente erradas, como vazamentos ilegais – a
partir de provas e com respeito ao devido processo legal. Policiais e procuradores não podem divulgar documentos em segredo
de Justiça e devem responder por isso nas vias administrativa e judicial. Além disso, a Polícia Federal está sob o controle
externo do próprio Ministério Público. Por outro lado, chamar de vazamento o que não é vazamento não contribui para o debate.
Interferir no trabalho da Polícia Federal com deliberada intenção de impedir uma investigação que desagrada o governo é a
menos republicana das iniciativas que se espera de um ministro da Justiça. Tampouco é republicano prejudicar a lisura de
investigações que atingem o governo de que faz parte Aragão com base em “cheiro”, “mesmo sem prova”. Não se trata de
apoiar Justiça a qualquer preço, investigação direcionada ou punição de determinado segmento político. Pelo contrário. Isso
tudo é tão nocivo à democracia quanto a tentativa de sufocar uma apuração inconveniente para alguns. As investigações, até
agora, têm recebido respaldo judicial. Eventuais condutas reputadas como ilegais devem ser questionadas na Justiça e não
alimentar perseguições institucionais. O ministro sustenta em sua entrevista que “há uma politização do procedimento judicial,
seja por parte do juiz, seja por parte dos agentes públicos em torno” e afirma que “o Estado não pode agir como malandro”.
Não, o Estado não pode agir como malandro – não pode “andar de viés” “entre dados e coronéis”.

23:50:54  
23:53:12 Isabel Grobba  Muito bom! Ele é que vai atuar de forma seletiva. Ele é que não vai observar a presunção de
inocência!

21 MAR 16

06:22:49  Acho que fazer o Moro entrar em uma nova controvérsia jurídica é furada.
06:25:02  Nossa nota está pronta?
06:38:11  Já está na globo news.
06:44:47 Jerusa  http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/03/pf-cumpre-25-fase-da-operacao-lava-jato-em-
portugal.html
07:01:52 Paulo  Mandem a nota final aqui ou no grupo fts por favor!
07:13:21 Diogo  Foi enviado ontem pg
09:21:21 Jerusa  Diogo, não esqueça os pastéis de Belem. Januario esta esperando! ☺ 

09:31:09 Deltan  Lava Jato deflagra primeira operação internacional Autoridades de Portugal cumpriram mandado de
prisão contra Raul Schmidt Felipe Junior, investigado que estava foragido desde julho de 2015 Na madrugada desta segunda-
feira (21) foi deflagrada a primeira fase internacional da Operação Lava Jato em Lisboa, Portugal, e a 25.ª fase desde o início
das investigações iniciadas em março de 2014, que desbaratou o mega esquema de corrupção e lavagem de dinheiro instalado
dentro da Petrobras. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva referente a Raul Schmidt Felipe
Junior, investigado pelo pagamento de propinas aos ex-diretores da estatal petrolífera, Renato de Souza Duque, Nestor Cerveró
e Jorge Luiz Zelada, todos atualmente presos em Curitiba pela participação no esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e
organização criminosa. Raul estava foragido desde julho de 2015, quando foi expedida a ordem de prisão, tendo seu nome sido
incluído no alerta de difusão da Interpol em outubro do ano passado. Além de atuar como operador financeiro no pagamento de
propinas aos agentes públicos da Petrobras, Raul também aparece como preposto de empresas internacionais na obtenção de
contratos de exploração de plataformas da Petrobras. A deflagração da operação está sendo um trabalho conjunto entre
Portugal e Brasil, sendo que o cumprimento das medidas é feito pela polícia judiciária portuguesa e pelo Ministério Público
português. Autoridades brasileiras do Ministério Público Federal (MPF) e da Polícia Federal (PF) acompanham as diligências.
Cumpridas as medidas cautelares o Brasil dará início ao processo de extradição. Raul Schmidt é brasileiro e também possui
naturalidade portuguesa. O investigado vivia em Londres onde mantinha uma galeria de arte, tendo se mudado para Portugal
após o início da Operação Lava Jato, em virtude da dupla nacionalidade. Acompanhe todas as informações oficiais do MPF sobre
a Operação Lava Jato no site www.lavajato.mpf.mp.br. Assessoria de Comunicação – Ascom Procuradoria da República no
Estado do Paraná Atendimento à imprensa Fones: 41. 3219-8843/ 3219-8870/ 8852-7555 E-mail: prpr-ascom@mpf.mp.br Site:
www.prpr.mpf.mp.br Twitter: www.twitter.com/MPF_PRPR Atendimento ao cidadão Fones: 41. 3219-8700
09:31:09  * se não
09:31:09  * Tem que alterar o tempo dos verbos... ``A deflagração da operação foi um trabalho.. ´´ e
Autoridades brasileiras... acompanharam...´´
09:35:17 Diogo  Na madrugada desta segunda feira no horário brasileiro (manhã desta segunda-feira no horário
português), dia 21/3/2016, foi deflagrado a primeira fase internacional da operação lava jato em Lisboa, Portugal. São
cumpridas medidas de prisão preventiva e busca e apreensão em face de Raul Schmidt felipe junior, investigado pelo
pagamento de propinas aos diretores da Petrobras Renato de Souza Duque, Nestor Cervero e Jorge Luiz Zelada, todos
atualmente presos pela participação no esquema de corrupção da Petrobras. No Brasil, Schmidt se encontra denunciado pelos
crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e pertencimento a organização criminosa.Ele estava foragido desde julho de 2015,
quando foi expedida a ordem de prisão, tendo o nome sido incluido no alerta de difusão vermelha da interpol em outubro do
ano passado. Tratou-se de uma operação conjunta entre Portugal e Brasil, sendo que o cumprimento das medidas foi feito pela
polícia judiciária portuguesa e pelo ministério Público português. Autoridades brasileiras do Mpf e da polícia federal
acompanharam a diligência. Finalizadas as diligências cautelares, o Brasil dará início ao processo de extradição. Raul Schmidt
felipe eh brasileiro, também possuindo naturalidade portuguesa. Vivia em Londres onde mantinha uma galeria de arte, tendo se
mudado para Portugal após o início da Operação Lava Jato, em virtude da dupla nacionalidade.
09:35:36 Januario Paludo  Parabéns Diogo. Como sempre, vc impressiona pelo teu trabalho!!!
09:41:36 Diogo  Valeu a força
10:02:29 Deltan  ******
10:03:10 Isabel Grobba  Parabéns!
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10:05:00 Julio Noronha  *****
10:07:01 Deltan  Diogo me ligue urgente por favor
10:07:17 Laura Tessler  Show!!!
10:57:59 Deltan  Recomendo esta entrevista:
10:58:02  http://pgr.clipclipping.com.br/revistas/ler/noticia/5344860/cliente/19
11:03:24 Welter Prr  Muito Lúcida a entrevista. Pena que muita gente não vai compreender
11:04:14 Deltan  Paulo, Vc participa da reunião? Qual seu skype name?
11:06:55 Paulo  me liga no facetime audio
11:15:34 Deltan  -Reunião: prisão 9 e encaminhamentos; afastamento PF; relação com BSB (ontem; acordos não
tomar decisões sem falar com eles; responder nos grupos); atendimento grupo STJ; UTC; den Zwi; Dimas; áreas
11:28:12 Welter Prr  Laura Quando terminar a reunião me liga, para conversarmos sobre a denuncia.
11:29:28 Diogo  To ligando Deltan
13:19:49 Laura Tessler  Já te ligo, Welter
13:21:43 Paulo  Queridos. Quem me manda a nota e as decisões de amanhã?
13:22:18 Laura Tessler  Te mando, PG
13:22:56 Paulo  Obrigado!
17:05:17 Deltan  Caros, em especial CF, adiei 1d a operação sobre a qual falamos na JF
17:06:22 Diogo  Qual?
17:06:25  Ronan?
17:06:35 Deltan  Grupo terremoto: denúncia do 9 por favor fazer com corrupção...
17:06:42 Roberson MPF  Boa!!!!!
17:06:43 Deltan  Isso Diogo, será dia 30
17:07:09  Prisão preventiva: só se a vaca tossir
17:09:17  Pessoal da PF: possível uma requisição nossa para a PF, preventivamente, para que atuem sob
requisição nossa, nas dependências policiais... seria bom ajustar isso com o Superintendente e Igor... Podemos levar na
próxima reunião com a PF. De todo modo, mantemos o plano da redação da cautelar, pois vamos usar os fundamentos e talvez
tenhamos que ajuizar aqui algo cível de qq modo
17:09:36 Roberson MPF  Caros, dia da operaçao do RONAN no mesmo dia da denuncia?
17:09:47  Não seria melhor explorar mais o espaço?
17:09:54 Diogo  Não da pra ser 31?
17:10:10  Dia 30 ele seria ouvido no mpsp sobre celso daniel
17:10:16  E ele tá na escuta
17:10:37 Roberson MPF  Dia 31 não da pq é o dia da revolução de 64
17:10:43  Tvz dia 1
17:10:46  Dia da mentira
17:10:48  rsrsrs
17:11:04 Diogo  Qq tem a ver
17:11:20  Assim td dia vai ter um motivo pra não fazer +
17:11:27 Roberson MPF  Olha que a depender do tempo ela fica gripada hein... ,,,,
17:11:38  CF vetou
17:11:40  rsrs
17:18:03 Deltan  Há opinião externa de que não dá pra oferecer denúncia na vigência da liminar, salvo se ajustado
com STF... como dia 31 não eh possível é dia 1o ficaria ruim, eh provável que fique para a semana seguinte, o que nos dá
algum tempo para trabalhar. Outra opção seria oferecer dia 30 após a decisão. Vcs querem que eu leve o assunto ao GT e ao
PGR para ele sondar o STF quanto a denúncia antes de analisarem a liminar? É que, ainda que sondado, oferecer no mesmo dia
da decisão do STF pode soar muito mal. Por mim, deixamos para quarta fim de tarde ou para a semana seguinte (quando eu
não estarei aqui).
17:18:55  kkk esses dias não dá...
17:19:41 Diogo  Ronan dia 30/3 então, confirmado?
17:22:45 Deltan  em pp, sim. Igor deu ok. So pra entender, Vc queria adiar ou está bom?
17:23:04 Diogo  Rapaz.. Faz dia 30/3
17:23:06  Hehe
17:23:11  Sem problema
17:23:28  Mas vamos tentar cumprir logo
17:37:46 Roberson MPF  Tem que fazer logo que essa tá encantada
17:41:24 Isabel Grobba  http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/03/21/oposicao-aciona-stj-para-
impedir-que-ministro-da-justica-altere-quadros-da-pf.htm
17:49:21 Orlando SP  Tb só se a vaca tossir
18:32:00 Deltan  Caros amanhã começa o vídeo das 10 medidas na globo
18:32:01  Top
18:39:22 Paulo  Pessoal. Bumlai vai ficar em domiciliar onde? SP ou MS?
18:54:06 Januario Paludo  Sao paulo.
18:54:30 Paulo  "
21:26:43 Orlando SP  Pessoal, amanhã vou receber parlamentares peruanos 10:30 na FT. Quem quiser participar, será
bem vindo. Deltan, como já vou fazer sala para este pessoal, posso também fazer sala para aquela repórter dinamarquesa.
Passa o contato q falo com ela. Abcs
21:28:18 Deltan  Está com a SECOM. A Laura aceitou atender, então está equacionado, mas fiquem à vontade para
fazer do modo como conversarem e entenderem melhor
21:29:14 Orlando SP  Laura, posso atender com vc ou sozinho se vc estiver apertada amanhã.
21:29:52 Laura Tessler  Orlando, se vc puder atende-la, será ótimo. Aí fico só cuidando da denúncia
21:31:25 Orlando SP  Atendo. Qual o horário q estava marcado?
21:38:01 Welter Prr  Reporter dinamarquesa! Essa ninguém me convida!
21:38:14 Isabel Grobba  Hehehe
21:38:33  Muito olho azul junto!
21:59:27 Diogo  Queridos, vou tentar um acordo pra extradição do Raul amanhã
21:59:35  Veremos --
22:00:34  Se Cf, Januario, orlando ou Deltan, que estão antenados no caso, puderem conversar comigo esta
noite ainda ficarei feliz .
22:13:14 Laura Tessler  Valeu! Acho que pra ela o quanto mais cedo melhor. O pessoal da ascom tava vendo isso...eu tinha
falado 16h ou 16:30, mas ela tava querendo mais cedo
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22:21:59 Paulo  +28 coercitivas... Quero ver todo mundo fazendo nota contra essa grave violação dos direitos
humanos rs...
22:52:21 Deltan  CF, avisa por favor quando pudermos lançar a nota. Não tem nomes, salvo, é claro, uma
dedicatória especial para o MO, logo antes do parágrafo das razões das prisões rs.
22:52:21  246519.docx
22:52:26  PG, acima
22:53:30  Caros, a reação tende a aumentar. Essa operação trará indicativos de várias outras obras com
propinas e surgirão muitos outros interessados em apontar abusos na LJ. Na mãos limpas a reação aumentou conforme ela se
expandiu lateralmente
23:00:29 Laura Tessler  Acho que não será tão polêmico não, Delta...podemos demonstrar concretamente a utilidade da
condução: evitar combinação de versões e obstrução à investigação, com o mínimo de restrição ao direito de locomoção
23:01:50 Deltan  Não me refiro à condução... mas a críticas em geral...
23:02:03 Laura Tessler  E quanto às outras obras, o esquema vai ficar escancarado em todas as esferas...se bobear, vamos
até esbarrar em alguma obra vinculada ao PSDB e aí afastamos as críticas
23:02:07 Deltan  Essa da Ode vai expandir horizontalmente...
23:02:25  Imagina se o PSDB se une ao PT contra nós rs.
23:02:33 Laura Tessler  Kkkkk
23:02:34 Deltan  Quero pegar PSDB também, claro rs
23:02:46  Mas o efeito é só mudar o teor das críticas
23:02:56  Falando em mãos limpas, houve matéria no JN
23:02:57  http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/03/operacao-maos-limpas-transformou-politica-
da-italia-ha-decadas.html
23:04:17 Roberson MPF  Vai expandir horizontal e verticalmente, ambos substancialmente. Mas temos que dizer que há o
que fazer quando o negócio da empresa é assentado na corrupção, senão revela-lo e responsabiliza-la para que nunca mais se
repita
23:05:02  *Não há o que fazer
23:06:30  Ademais, acho que seria uma boa hora pra plantar uma sementinha de confisco de ações e restart
dessa empresas sob a forma de SA
23:07:06  Utilizando o dinheiro da compra das ações para o ressarcimento dos prejuízos causados ao governo
federal.
23:07:19 Deltan  Matéria sobre operação de Portugal:
23:07:20 Roberson MPF  Tudo isso acompanhado de um forte programa de compliance
23:07:20 Deltan  http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/03/suspeito-e-preso-em-lisboa-na-1-fase-
internacional-da-lava-jato.html
23:07:33  Frase final do JN: A etapa desta segunda-feira da Lava Jato foi a única, desde o início, em que os
procuradores e a Polícia Federal não deram entrevistas.
23:07:46  Não podemos quebrar o padrão na denúncia do 9
23:09:28 Roberson MPF  Dizer que mesmo quando os dirigentes estavam presos a propina estava rolando solta, o que
demonstra que o problema maior são eles; que a empresa com eles dificilmente trilhara um caminho de licitude em obras
públicas
23:10:49  E que não basta simplesmente tirá-los formalmente dos cargos de direção, mas mantê-los como as
pessoas que indicam que irão ocupar esses mesmo cargos
23:11:39  O que representa simplesmente uma "laranjalizacao" das diretorias das grandes empreiteira
23:12:03 Laura Tessler  Hahahah
23:12:03 Deltan  " A etapa desta segunda-feira da Lava Jato foi a única, desde o início, em que os procuradores e a
Polícia Federal não deram entrevistas."
23:12:22  Ops, colagem errada. Agora vai: "O PPS entrou com mandado de segurança no Superior Tribunal
de Justiça para impedir que o ministro da Justiça faça qualquer mudança nos integrantes da Polícia Federal na Lava Jato."
23:12:34  Isabel, descobre o número e consegue cópia da inicial...
23:13:11 Diogo  Eu dei entrevista po
23:36:10 Deltan  kkk se referiam à coletiva... Vcs acabaram não fazendo por skype, certo?
23:40:41 Januario Paludo  Eu vi a entrevista. Tá ótima.,///
23:40:54  000

22 MAR 16

00:02:50 Deltan  
00:02:50  Em tempo: dei uma olhada aqui e ele é PRDC da PRRO.
00:02:50  Esqueça, Rodrigo. Ele assinou o manifesto contra a "banalização da preventiva", e vem tendo essa
linha de posts ("golpe", etc.), assim como vários outros colegas
00:02:50  Sim, é do 26.
00:35:13  Paulo, acordo com a Carioca, de leniência, tornou-se público por alguma razão? Imprensa está
fazendo perguntas. Ajustaram com a empresa quando seria divulgado?
02:11:46 Paulo  Não foi usado no cível. Não participei dessa negociação. Teria que ver se moro levantou sigilo. Mas
a colaboração das pessoas físicas sim, foi base para denúncia ou ipl no STF.
06:38:37 Isabel Grobba  É o MS 22498, Relatora Min Assesete Magalhães.
06:45:54 Deltan  Cf Ascom aguarda seu ok para soltar a nota
07:03:36 Roberson MPF  Igor pediu para segurar
07:10:47  Laura. Você tem a representação e o nosso parecer? Poderia imprimir e levar?
07:15:26 Laura Tessler  Não tenho impressa, mas posso imprimir e levar sim
07:16:47  A PF já soltou release.
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07:24:12  Mandei telegram e tentei ligar mas caiu na caixa.
09:08:53 Deltan  Caros, falei com Carol, após Paulo e ela terem falado sobre isso também, ficou alinhado para a
possibilidade das denúncias paralelas contra o 9, aqui e lá, no dia 29 à noite, ou no dia 30
09:09:59  A divulgação seria no dia 30
09:11:23 Diogo  Ok mas não vão mexer na minha marmita do dia 30/311 neh?
09:15:44 Deltan  kkkk não, mas ambas as coisas disputarão espaço, naturalmente. Eu acho que o mais racional era
jogar a do Ronan para a semana seguinte, mas já percebi que sou vencido. Talvez tenhamos que fazer coletiva unificada da fase
do Ronan e da denúncia...
09:17:12 Diogo  Dia 29/3 vou a sp falar com os promotores de sp
09:18:23  Vamos tentar manter desta vez
09:18:44  Eh o dia do evento eh 29 não?
09:23:37 Deltan  isso
09:40:06 Andrey B Mendonça Pessoal, viram isso? O audio parece artificial...
09:40:10  http://mobile.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/2341/grampo-de-esposa-de-lulinha-mostra-
baixaria
10:24:41 Paulo  pessoal, para quem tem Mac, consegui acessar o computador da FT, com toda a rede, e ainda dá p
dividir a tela, metade FT e metade Mac. Muito bom para trabalhar remotamente
10:24:51  247055.png
10:39:05 Deltan  Caros, aquele telefone dos tais dos 25 advogados interceptado... Julio ou quem tiver, manda pra
mim aquela tela oficial ligando o telefone e a LILS por favor?
10:39:38  Laura, Vc faria uma indicação das prefeituras ou governos ligados às obras indicadas nos controles
de pagamentos ilícitos da Ode, e a que partido está vinculado o gestor (prefeito ou gov), por favor?
10:40:13  olouco
10:42:39 Isabel Grobba  Localizada a inicial do MS do PPS
10:43:09  http://static.congressoemfoco.uol.com.br/2016/03/mandado-de-seguran%C3%A7a.pdf

10:44:56 Julio Noronha  
10:49:17 Deltan  Obrigado Julio!
11:00:24 Paulo  L:\CRIME\Deltan\FT-ac restrito\PGR - denuncias\Eduardo Cunha - material
11:00:58  Pessoal, coloquei as denúncias e todo o material que o Andrey tinha digitalizado do Cunha aí.
Como os autos são físicos, não tem cópia digitalizada de tudo
11:01:37  Observem que são duas denúncias, uma do caso sondas e outra da compra do campo de petróleo
na África. Andrey, o que tem desmembramento da esposa e filha são os dois casos, ou apenas o segundo caso?
11:04:35  Caros, temos autorização para começar as oitivas do Pedro Correa. Vamos matar logo as nossas
enquanto Bsb resolve as deles. Julio, vc ajudaria com a escala? Podemos começar dia 28 mesmo, se tiver gente disponível. Pelo
que conversamos há um tempo atrás, todos são voluntários para participar dessas oitivas (mesmo aqueles que não se
manifestaram rs). Talvez começar pelos depoimentos que dizem respeito ao grupo terremoto.
11:05:10  247125.odt
11:35:57 Deltan  Achei que já tava com a escala nossa. Manda ver, Paulo! Vc distribui no arquivo para todos?
11:36:29 Diogo  Cola aqui se der
11:54:16 Isabel Grobba  sobre o MS22498 do PPS: sustenta-se a indevida interferência na autonomia de investigação da PF,
que o afastamento sumário da equipe viola devido processo legal. Afirma-se que embora não gozem de independência funcional
deve-se garantir à PF um mínimo de autonomia nas investigações, sob pena de comprometimento do seu papel de polícia
judiciária, colhendo elementos para MP e PJ. Enfatiza o elevado grau de importância institucional da PF e por aí vai. Diz que há
tentativa de constrangimento de policiais federais e real possibilidade de interferência nas investigações, caso haja vazamentos.
Para afastar, deve haver PDA e não medida voluntarista. No pedido de liminar, como fundamanto adicional, invoca a Reclamação
23.418 - STF, Relatora Carmem Lúcia, em que se alega que a nomeação de Eugênio Aragão feriu a decisão na ADPF 388 ( que
declarou a inconstitucionalidade da Res CNMP - 72/2011 - membros do MP não podem ocupar cargos públicos fora da
Instituição) e seu exercício episódico no cargo não pode comprometer garantia do devido processo legal.
12:03:27 Orlando SP  Pessoal, os advs de Claudia Cruz e Daniele vieram aqui. Entregaram o passaporte na JF e estão
super, hiper à disposição para serem ouvidas. O escritório é o de Bottini e outro que não conosco.
12:11:14 Diogo  Eu falaria que nos intimamos qd precisarmos
12:11:34  Os autos já chegaram do seu f?
12:12:28  Do stf?

12:39:32 Paulo  
12:46:53 Deltan  Bem melhor do que eu acharia
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14:10:12 Jerusa  
14:31:26 Isabel Grobba  Pessoal, tenho interesse nas oitivas objeto dos anexos 1 e 3 a 13, considerando a AIA do partido.
14:35:14 Welter Prr  Também me disponho a fazer as oitivas do Pedro Correa. 
15:10:46 Laura Tessler  Dr. Laura, localizamos um HC em favor de PAULO OKAMOTO no TRF4. Trata-se dos autos
50123009520164040000. É um HC preventivo contra qualquer forma de prisão ou mesmo condução coercitiva do paciente.
15:11:06  A inicial está em L:\CRIME\Deltan\FT-Lava Jato\TRF4\DOSSIE AUTOS\5012300-95.2016.404.0000
15:28:21 Paulo  Laura e Robinho, qdo puderem vejam o email da Petrobras sobre a improbidade da Odebrecht ok?
Algo sobre os contratos
15:28:30 Roberson MPF  Beleuza
15:28:57 Laura Tessler  beleza
15:37:48 Deltan  Caros, em especial para quem não esteve presente na reunião, seguem anotações livres sobre os
temas da reunião caso tenham interesse em ligar para alguém para tomar conhecimento mais profundo de algo que se discutiu:
15:37:58  risão 9 - PGR, STF, possibilidades. Preocupação não é discurso de vitimização. Apoiamos se a PGR
pedir, e é o mesmo fundamento do Delcidio. Fundamento: Delcidio, Grampos. Apoiamos PGR pedir prisão, e depois de
decretada avaliamos o que fazer. Hoje maioria de 6 a 4 para pedir. Deltan falar PGR, também sobre compartilhamento.
Denuncia nossa: quarta-feira dia 30. Com base em liminar, ajustar com PGR. Deltan falar PGR. Denuncia JS-Zwi com Sete
Brasil: prazo segunda dia 28. Coletiva dia 30, junto. Fábio ajudar. Não tem materialidade dos pagamentos para casa 1. Daí a
importância do acordo com Zwi. Deltan falar. Nota operação amanhã até 15h. Operação Ronan. CF falará data, talvez 28. Gim
Argelo dia 12. Afastamento PF. Cautelar. Onde? CF conversará com JF. Deltan falará com PGR sobre MS contra ato de Ministro.
Fortalece PF na questão da autonomia. Relação com BSB (ontem) Acordos não tomar decisões sem falar com PGR Responder
nos grupos Atendimento grupo STJ UTC - Reunião com Tracy feita. Estourou operação da Valec. Vieram depois para revelar
pagamento que tinha sido identificado na operação da Valec. Falou de Tacla Duran, 9MM, e disse que não sabia. Dissemos na FT
que foi mais, quase 20MM, e indicativos de pagamento de propina em Viracopos, pq aparece Triunfo e houve pagamento na
mesma época do financiamento do BNDES, isso é o que a FT colocou. Nesse meio tempo, veio o cara da Tacla Duran para
marcar entrevista. Mandamos fazer os anexos no caso Tacla. Ricardo Pessoa quer ocultar o esquema do BNDES aparentemente.
CGU mandou minuta da leniência da UTC - pedimos prazo para identificar fatos, mas não pode ser sem definição de prazo.
Paulo pedirá mais prazo. Fecharam lá em 350MM, teria como acrescentar coisas e aumentar o valor. Está escondendo coisas,
inclusive do Lula. GT-PGR está querendo quebrar o acordo também. Dimas - Paulo: pendem decisões. CF levará para JF.
Trombetas - reunião amanhã. Disseram que vão trazer muitas coisas. Avaliamos depois. Chambinho - desceu - CF olhará
número de autos. Duque procurou via Pontaroli. Em principio, segurar.
15:42:28 Paulo  CF, o que o russo falou ontem? Deu ok p o Dimas?
15:42:51 Deltan  Vai decidir, mas ficou em dúvida se era nosso e não se vinculava ao caso lá de cima
15:43:35 Paulo  Pois é, por isso disse q vai ser mto difícil ficar aqui. Mas por enquanto, com o que tá na peça, da p
aprofundar por aqui
16:19:01 Deltan  https://www.change.org/p/stf-n%C3%A3o-desmembre-a-opera%C3%A7%C3%A3o-lava-jato-o-
povo-exige-a-perman%C3%AAncia-do-juiz-moro-no-comando-de-toda-a-opera%C3%A7%C3%A3o?
recruiter=78342796&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
16:20:57 Diogo  Deltan, não pode manter ronan dia 30
16:21:00  ?
16:21:31  Ja combinei td com os promotores, inclusive iria me reunir com eles dia 29
16:23:39 Roberson MPF  Caros, fizemos a pouco reunião com o Advogado do investigado TACLA DURAN. Ele expos os
anexos iniciais os quais se revelaram bastante promissores! Se metade se confirmar teremos um baaaaita acordo (bom para
nos e para BSB). Fizemos um resumo dos temas no arquivo que segue anexo.
16:23:43  247552.odt
16:24:52 Diogo  Transcreve aqui Robinho
16:24:55  Pedágio?
16:32:59  Não consigo abrir rob
16:34:25 Roberson MPF  REUNIÃO INICIAL – TACLA DURAN (RODRIGO TACLA DURAN) Data: 22/03/2016 Presentes: Adv.
LEONARDO PANTALEÃO Procuradores: Roberson e Julio ANEXOS: 1. GERAL: Empresas das empresas de RODRIGO TACLA
DURAN no Brasil e no exterior: 1. Atividades e movimentações financeiras (lavagem de dinheiro); 2. Documentos
comprobatórios (cheques, documentos contábeis, e-mails, contratos); 3. Indicação de delitos praticados por terceiros (pessoas
que tratavam diretamente com políticos para os recebimentos de valores, os quais sabe identificar); 2. ESPECÍFICOS: 1.
ODEBRECHT 1. Atividades e trabalhos por ele desenvolvidos para a Odebrecht; 2. Indicação de ocorrência de infrações penais
detectadas: 1. Efetuou compliance e due diligence em operações estruturadas da empresa no Brasil e no exterior por longo
período, tendo conhecimento profundo das operações ilícitas; 2. Indicação de pagamentos de valores com a informação precisa
de valores, remetente, beneficiário e data); 3. Consegue indicar os apelidos dos beneficiários, a maioria recebendo em
decorrência de contratos de fora da PETROBRAS; 4. Foi o primeiro a cuidar dos assuntos da ODEBRECHT no PKB 5. RODRIGO
TACLA DURAN possuia cracha para ingressar na ODEBRECHT sem que ficassem registrados seus acessos; 6. Pode auxiliar na
identificação de códigos e apelidos nas planilhas apreendidas; 7. Várias viagens realizadas a trabalho pela empresa; 3. Muito
próximo de HILBERTO: era inquilino de RODRIGO TACLA DURAN até a semana passada (ODEBRECHT pagava aluguel com
contrato); 4. Indicação de ocorrência de infrações penais praticadas por terceiros (pessoas que tratavam diretamente com
políticos para os recebimentos de valores, os quais sabe identificar); 5. Conversava com DS, LE, DIRETORES e GERENTES
(cargos de segundo e terceiro escalão). 2. MENDES JUNIOR 1. Atividades desenvolvidas por ele no âmbito de consórcio com
outra a ser indicada; 2. Pode indicar outras provas que reforçam a existência do cartel; 3. Esclarecimento sobre compensação
de pagamentos e honorários advocatícios; 4. Indicação da ocorrência de infrações penais praticadas pela empresas e prepostos
no âmbito da PETROBRAS e GOVERNO ESTATUAL; 5. Indicação do responsável pelo caixa 2 da empresa há mais de 20 anos; 6.
Apresentação de documentos comprobatórios; 7. Conversava com o CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO, mas também teve
alguns contatos com DIRETORES; 8. Precatórios estaduais → Vai indicar os estados e valores envolvidos, assim como o
executivo da MJr que negociou (possui informações de que houve pagamentos para liberação dos valores) 3. UTC e CONSTRAN
1. Esclarecimento dos trabalhos e atividades; 2. Indicação de infrações penais praticadas pela empresa e prepostas em
autarquias e segmentos diversos da PETROBRAS; 3. Documentação comprobatória; 4. Novos documentos que corroboram com
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a existência de cartel; 5. Indicação de ocorrência de infrações penais praticadas por terceiros (pessoas que tratavam
diretamente com políticos para os recebimentos de valores, os quais sabe identificar); 6. Conversava com WALMIR PINHEIRO e
OUTROS; 7. Vai indicar contas da UTC no exterior; 4. JULIO CAMARGO (PIMEMONTE/TREVISO) 1. Esclarecimento sobre
trabalho e serviços prestados 2. Informações relevantes acerca do Cartel assim como armazenamento de dados relativos ao
Cartel no exterior → Não tem os documentos, mas sabe quem participou e como, podendo especificar; 3. Fez um trabalho a
TREVISO a pedido da UTC; 5. AEROPORTOS/BNDES 1. Informações relevantes para elucidação de infrações penais 2. Não atuou
diretamente, mas pode indicar quem atuou nesses trabalhos em favor da UTC; 3. Indicação de consultor ou consultores
financeiros que prestaram consultorias; 6. CAMPANHAS POLÍTICAS 1. Pagamentos de caixa 2 no exterior, de 2006 a 2014; 2.
Comprovação a partir de planilhas, com indicações precisas e pormenorizadas de datas, valores, remetentes, beneficiários e
referências; 3. Pode indicar quem possui os swifts 7. AGENTES COM FORO PRIVILEGIADO
16:34:25  1. Indicação e informação de diversos agentes públicos com foro privilegiado (governador,
deputados, senador e ministro) que participaram de práticas delituosas (receberam propinas); 2. Pode indicar os apelidos dos
políticos e indicar as pessoas que os representavam nos recebimentos de propinas (intermediários); 3. Pode indicar, ainda,
quem pode fornecer os swifts de todos os pagamentos no exterior 4. Irá indicar agentes políticos beneficiários de pagamentos
da ODEBRECHT (a maioria), UTC e uma outra empresa (não cliente dele); 8. AMEAÇA 1. RODRIGO TACLA DURAN afirma estar
sendo ameaçado há mais de um ano (desde que a RFB começou a fiscalizar a sua empresa), sendo que essa ameaça vem de
uma das empresas para a qual prestava serviços ilícitos; 2. Afirma que as ameaças se estendem até hoje; 3. Irá indicar o
responsável pela realização da(s) ameaça(s); 3. INDICAÇÃO DE TERCEIRO AGENTE CRIMINOSO (QUE PRETENDE COLABORAR)
1. Vai indicar terceiro que está disposto a colaborar; 2. Trata-se da pessoa que indicou do agente financeiro que gerava a maior
parte do dinheiro (trabalha com a CNO há muito tempo); 3. Pessoa que seria responsável por gerar “reais” (não é doleiro que
foi fruto de prisão na 26 fase da LJ, “o qual gerava muito pouco”!) 4. A operação de gerar o dinheiro é bastante grande e
complexa (“se ninguém indicar dificilmente seria conhecida pelo MP”) 5. Vai abrir a caixa preta do “Boing”, “gata”, “gatona” ou
“gata gorda” (esses são os apelidos da ODEBRECHT no mercado, pois ninguém mencionava o nome dela na área) 6. O grande
volume do ilícito não é por doleiros, é outro esquema. Ele pode indicar que a pessoa que pode dar os detalhes do esquema
(conhece todas as minúcias). Trata-se de pessoa que apresentou e praticou no começo. Depois o esquema foi assumido por
executivos. Outras informações: 1. RODRIGO TACLA DURAN está no exterior nesse momento e retornará para a nossa próxima
reunião; 2. RODRIGO TACLA DURAN afirmou para seu advogado que distribuiu documentos dos ilícitos em “três continentes”,
motivo pelo qual demorará um pouco para reunir todos esses documentos;
17:21:07 Julio Noronha  Pessoal, segue uma sugestão de divisão das oitivas do Pedro Correa para a próxima semana: (1)
achei melhor começar no dia 29/03, para podermos organizar com a PF; (2) a ordem de oitivas considerou a urgência dos
anexos sobre o 9 e tb a disponibilidade (CF estará em SP nos dias 29 e 30). Assim, a sugestão é a seguinte:

17:21:11  
20:01:05 Deltan  Enviei isso para o JN, a toque de caixa, pq a Ode disse que ela e todos os executivos, inclusive MO,
vão colaborar... Não deu tempo de consultar, mas talvez dê para remendar se alguém discordar. Em pp, segue a orientação
geral no tema
20:01:06  O MPF não fez acordo com a Odebrecht ou seus executivos e qualquer acordo, neste momento,
será restrito às pessoas que vierem antes e cuja colaboração se revelar mais importante ao interesse público
20:06:23  http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2016/03/22/dilma-rousseff-monta-operacao-para-
tentar-manter-pmdb-como-aliado/
20:07:15  O reagrupamento do poder só fará que o trabalho seja longo e doloroso.
20:07:39  O tempo não é o que desejamos, mas o que temos.
20:36:35 Paulo  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1752977-moro-e-alvo-de-12-acoes-no-cnj-que-
questionam-sua-atuacao-na-lava-jato.shtml
20:38:02  Hj almocei com nosso conselheiro no cnj, Rogério, e ele disse que não tem mta conversa por lá
contra o moro não. Mas não sei se confiei, ele pareceu meio por fora das coisas ainda
20:40:09 Januario Paludo  http://mobile.valor.com.br/politica/4494168/janot-escreve-procuradores-e-defende-apagar-o-
brilho-personalista
20:56:17  http://www.portadosfundos.com.br/video/reuniao-de-emergencia-2/
21:11:47  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1752993-executivos-da-odebrecht-decidem-fazer-
acordo-de-delacao.shtml?mobile
21:12:48  Robinho. Avise a advogada que acordos não acontecem pela imprensa.
21:21:25 Welter Prr  A Dora deve sustentar que há direito subjetivo
21:22:42 Paulo  Odebrecht divulgou nota
21:25:11 Laura Tessler  Que divertido!!!!! Esse pessoal da Odebrecht é ridículo do começo ao fim
21:28:00 Isabel Grobba  Estão preocupados "com a construção de um Brasil melhor"

21:28:28 Paulo  
21:28:59 Welter Prr  Construção sem licitação
21:31:58 Paulo  Viram a nota? Na ultima frase jogam a culpa no financiamento do sistema politico, ou seja, jogam
para o impeachment tb. Estao nos pressionando a fechar o acordo. Oposicao dira que janot esta protegendo o governo se nao
fizer.
21:33:01  Delta, achei a nossa manifestacao um tanto dubia...
21:33:39  Que manifestação?
21:34:10 Paulo  O MPF não fez acordo com a Odebrecht ou seus executivos e qualquer acordo, neste momento,
será restrito às pessoas que vierem antes e cuja colaboração se revelar mais importante ao interesse público
21:34:28  Foi referida pelo bonner mas nao em tom de negacao
21:39:08 Deltan  Agora foi. JN ligou pra "fala ou cala", e preferi mandar por escrito. Não quis fechar a possibilidade
de acordo, mas sim estimular executivos a virem individualmente. Ainda acho que era a melhor msg a passar
21:40:54 Paulo  Td bem, claro! So acho q valeria a pena interromper a boataria q vai aumentar
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21:53:40 Januario Paludo  A possibilidade de acordo com a odebrecht pode unir gregos e troianos contra nós. Acho que
devemos, por ora, negar categoricamente essa possibilidade.
21:54:44 Laura Tessler  Ferrou, galera: Teori acabou de decidir que a investigação do Lula vá para o STF
21:54:58 Jerusa  mentira!
21:55:10 Laura Tessler  Acabou de dar na Globo News
21:56:07  Pelo que falaram, subiria tudo
21:56:12 Julio Noronha  http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2016/03/teori-determina-que-moro-envie-
investigacao-sobre-lula-para-o-stf.html
21:58:14 Deltan  pqp, soando como puxão de orelha
21:58:54  Sim.
21:59:52 Isabel Grobba  Pede informações dele em 10 dias.
22:00:04  Agora podem trabalhar para a denúncia ser feita pelo PGR.
22:01:31  E precisamos organizar a defesa do moro.
22:02:11  Sem ferir suscetibilidade do PGR.
22:04:13  Deltan e Paulo. Vejam sobre isso.
22:04:25 Isabel Grobba  Fica fortalecido o Min da Justiça
22:05:14 Paulo  O acordo de divisao das tarefas permanece, em principio
22:06:36  Sim. Mas novamente insisto que é preciso fazer as denúncias. Não podemos ficar na defensiva.
22:08:00 Januario Paludo  Alguém já tem a decisão para saber o alcance?
22:09:54 Deltan  Vi a matéria do JN... cortaram parte da minha informação... deram a entender que daríamos
prioridade, quando não foi o que eu disse, por escrito, inclusive...
22:12:05  Na nota Ode minimiza sua atuação e não fala em corrupção mas em financiamento ilícito
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/03/veja-integra-da-nota-da-odebrecht.html
22:28:51 Julio Noronha  Íntegra do despacho: http://jota.uol.com.br/teori-determina-que-moro-envie-investigacoes-sobre-
lula-ao-supremo
22:32:44  5. O exame dos autos na origem revela, porém, ainda que em cognição sumária, uma realidade
diversa. Autuado, conforme se observa na tramitação eletrônica, requerimento do Ministério Público de interceptação telefônica,
em 17.2.2016, “em relação a pessoas associadas ao ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (eventos 1 e 2)”,
aditado em 18.2.2016, teve decisão de deferimento em 19.2.2016 e sucessivos atos confirmatórios e significativamente
ampliativos, em 20.2.2016, 26.2.2016, 29.2.2016, 3.3.2016, 4.3.2016 e 7.3.2016, sempre com motivação meramente
remissiva, tornando praticamente impossível o controle, mesmo a posteriori, de interceptações de um sem número de ramais
telefônicos.
22:35:16 Paulo  A parte da subida é o padrão de dizer que somente o stf pode deliberar pela cisão. Não fosse a
pendência do recurso contra a liminar do gilmar, poderia até descer logo como feito em outros casos.
22:35:29  Mas qto ao moro não é puxão de orelha, é cacetada forte
23:17:58  É reação típica do Teori. Ele é um cara pequeno.
23:41:57  Qual foi o dispositivo da decisão?
23:46:01 Julio Noronha  12. Ante o exposto, nos termos dos arts. 158 do RISTF e 989, II, do Código de Processo Civil,
defiro a liminar para determinar a suspensão e a remessa a esta Corte do mencionado “Pedido de Quebra de Sigilo de Dados
e/ou Telefônicos 5006205-98.2016.4.04.7000/PR” e demais procedimentos relacionados, neles incluídos o “processo 5006617-
29.2016.4.04.7000 e conexos” (referidos em ato de 21.3.2016), bem assim quaisquer outros aparelhados com o conteúdo da
interceptação em tela, ficando determinada também a sustação dos efeitos da decisão que autorizou a divulgação das
conversações telefônicas interceptadas. Comunique-se com urgência à autoridade reclamada, a fim de que, uma vez tendo
cumprido as providências ora deferidas, preste informações no prazo de até 10 (dez) dias. Com informações ou decorrido o
prazo, abra-se vista dos autos ao Procurador-Geral da República (arts. 160 do RISTF e 991 do Código de Processo Civil) e
voltem conclusos para julgamento. Junte-se cópia desta decisão nos autos de Pet 5.991, arquivando-se aqueles. Publique-se.
Intime-se. Brasília, 22 de março de 2016 Ministro TEORI ZAVASCKI Relator
23:51:28 Deltan  Pra quem achou que a Thamea não devia falar com a Exame, veja que, se ela não houvesse
falado, a reportagem seria inteiramente contra nós. É bom que colegas falem, pois isso no mínimo balanceia críticas:
23:51:29  http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/por-que-moro-e-lava-jato-nao-sao-unanimidade-entre-
juristas
23:51:47  Há tantas críticas falsas que a vontade é ir para um debate aberto com algum advogado
23:53:28  Passei 40 minutos discutindo com o Vladimir por telefone. A questão ideológica partidária está
contaminando tudo.

23 MAR 16

00:06:56 Deltan  Na globo, a msg do PGR ficou boa (JN): http://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2016/03/rodrigo-janot-pede-que-integrantes-do-mp-se-mantenham-unidos.html
00:10:02  CF, Diogo e Orlando (mais alguém em regime de diárias?): recebi hoje email da SG afirmando que
em razão dos cortes orçamentários diminuiram o limite de 10 para 8 diárias mensais, o que vale para CWB e para a PGR, e
dizendo que a Administração fornecerá hospedagem na rede hoteleira, para pagar meia diária. Isso valeria a partir de maio.
Vamos conversar pessoalmente, e contem com o apoio do grupo, mas não sei se vale a pena brigar, pois eles estão cortando na
carne de BSB, o que afeta inclusive o Douglas. Talvez seja a hora de optar por lotação provisória, ganhando o valor da remoção.
Segue o ofício:
00:10:16  248388.pdf
00:20:29  Terremoto: vejam email que enviei de colega do MS, pode ser interessante. Tenho o tel dele caso
queiram contatar. Vejam quem de Vcs vai analisar e me digam por avor. Se quisermos, o próprio Mauro vai falar com a pessoa,
a nosso pedido, e adiantará nosso trabalh
00:27:26  decisão Teori
00:27:26  248403.pdf
00:33:29  deu abertura para atuação disciplinar contra o Moro
00:37:21  Caros, será que o caso do 9 subiu mesmo? Será que a imprensa não confundiu, fazendo referência
ao caso dos grampos e achando que ele determinou subir todo o caso do 9? Provável que tenha havido confusão. Quem checar
isso informa aqui?
00:41:30 Julio Noronha  Delta, acho que suspendeu e subiu tudo (2): "a suspensão e a remessa a esta Corte do
mencionado “Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônicos 5006205-98.2016.4.04.7000/PR” e demais procedimentos
relacionados, neles incluídos o “processo 5006617- 29.2016.4.04.7000 e conexos”
00:42:46  "e demais procedimentos relacionados"; "e conexos" 2
01:10:59 Deltan  Deja vu com a decisão lá atrás que mandou subir o caso todo do PRC
01:11:36  Lá foi também pq ele sentiu que havia uma possível violacao à compet da corte, como agora
05:27:24 Orlando SP  Cabe embargos da decisão de teori, mas não sei o Pgr vai está disposto a opô-los. Como poderia
teori determinar a subida do feito principal q tramita há muito tempo, com investigação já esclarecida quase q totalmente em
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termos de autoria, sendo q os diálogos não sugerem, nem de longe, o envolvimento de qq pessoa com prerrogativa de foro?
Para driblar isto disse q nao teria condições de analisar todas as "ligações"! Conclusão minha: 1- quis por panos quentes em
tudo. Com a decisão impede q moro faça, o q todos pensam - ms q não é verdade -, decrete a prisão de lula e provoque uma
comoção social. 2- que o áudio seja utilizado desde já para fins do impeachment, impedindo o seu trâmite a jato. 3- digo q o
ministro foi sábio nesta decisão, embora, claro, não técnico. 4- desconfio q isto já estava casado com a mensagem do Pgr de
ontem. Passaram muito tempo conversando esta semana (os jornais disseram por volta de 3 horas). 5- vai deixar a coisa esfriar
e depois manda lula de volta para a primeira instância. É isso aí. Observo q a decisão não é motivo de desânimo. Devemos, com
autorização do Pgr, continuar a trabalhar forte na denúncia. Abcs é boa páscoa!
06:59:58 Diogo  Enfim, pra mim ele começou a mostrar as garrinhas
07:03:30 Welter Prr  http://m.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/03/1753008-comunicado-da-odebrecht-
sobre-delacao-teve-aprovacao-previa-do-mpf.shtml
07:09:11  Nao sei se precisa de nota. Mas talvez um comentario de que esse algaravio todo nada mais é do
que um movimento de defesa, ou faz parte dele. Se deixar, daqui a pouco vira verdade
07:35:16  Fácil resolver. O Robinho entra em contato com a advogada e exige que a ODEBRECHT esclareça
que não há negociação aberta, sob pena de cancelamento da reunião.
07:37:07  E a decisão do Teori foi tudo menos sábia, pois expor o moro, inclusive quanto a aspectos
disciplinares, somente acirra os ânimos da população.
07:41:07 Orlando SP  Não acirra! Se lula fosse preso vc veria o confronto. Ademais, resolve todo o problema de todas as
liminares no pai contra a posse dele. O problema será com Gilmar vai entender isso, pois a questão será se ele vai respeitar o
entendimento de teori. Vai dar pau!
07:43:01  Ambas as decisões são equivocadas e colocam mais lenha na fogueira.
07:46:06 Orlando SP  Ele pensava q nos pediríamos a prisão. Então, a decisão é sabia no seu alcance, porém está longe
de ser técnica
07:46:51  É só ler as três primeiras notas da Mônica Bergamo para ver que se trata de estratégia da defesa
que o Nabor Bulhoes adotou para tentar salvar o hc da próxima semana.
07:47:11 Orlando SP  Pessoal, Stefan pergunta sobre albert cohen, doleiro. Alguém já ouviu seu nome?
07:48:38  Tb tive esta impressão. Agora sim um memorial tb trazendo os outros fundamentos seria bem
vindo
07:56:28 Paulo  Acho pouco, pois dps das mil negativas do Figueiredo esse tipo de nota nao mais desmente nada.
07:59:17  Eu cancelaria a reunião e soltaria nota nossa dizendo que mais uma vez é uma estratégia
desonesta da empresa. E por essas e outras um acordo com a ode é muito difícil.
07:59:42  Só ajustar com Sérgio bruno isso. Espero que ninguém de bsb tenha autorizado essa nota louca.
08:03:37 Welter Prr  Com certeza é estratégia de defesa. É manchete em todos os jornais e vai ser usado no
julgamento do hc.
08:03:37  Também não gostei do tom da decisão do Teori. Foi além do que se poderia dizer de técnica, pois
ao decretar o sigilo, disse que a escuta sequer foi empregada para sua finalidade principal, de esclarecer crimes. O julgamento
no colegiado vai esclarecer se foi só um recado para baixar a bola, ou se vai ter alguma consequência maior. Resta ainda na
mão do Lewando um pedido de liminar em conflito de competência entre os Ministros (cruz credo), que pode deixar tudo como
está, ou então reunir tudo na mão do Teori, tirando do Gilmar a relatoria dos MSs. É o sistema se movimentando.
08:08:44  Concordo com o Paulo. Acrescentaria ainda na nota que o sigilo é essencial em acordos desta
natureza e que a publicização deste tema pode revelar a intenção de justificar vazamentos que atingem indevidamente a
imagem de agentes políticos.
08:10:01  Ou seja, a Odebrecht está falando para o governo que pode terminar de derruba-lo, ou então pode
fazer a sua proteção.
08:11:06  Acho que temos que manter distancia nesse momento. Ainda que exista a possibilidade de MO ser
solto na próxima semana
08:11:11 Laura Tessler  Apoiado!
08:24:27  E acredito que estejamos muito próximos de descobrir muito mais sujeira da Odebrecht. Além da
história do Tacla Duran, acho que os caras do banco de Antígua devem trazer elementos sobre corrupção internacional
(Venezuela, República Dominicana, El Salvador e mais alguns países de 3 mundo que não lembro)
08:25:20 Diogo  Vai querer anular a escuta pq as decisões de prorrogação não foram suficientemente
fundamentadas e como a motivação das decisões judiciais eh direito constitucional, deve se anular para preservar o querido
estado de direito. Viram que fundamentação jurídica ótima?
08:30:37 Laura Tessler  Pensei isso tb, Diogo! Mas, a essa altura, pode anular a interceptação que não vai mudar muito.
Afinal, o STF nunca teria coragem de prender o Lula...quero ver é negar todo o resto: obstrução, corrupção, lavagem, Organiz
Criminosa
08:45:37  Galvão e Deltan vão precisar acertar a estratégia da ODEBRECHT com o gabinete. Não quero que
eles abram uma negociação por lá se nos negarmos a fazer a próxima reunião.
08:46:38 Roberson MPF  Concordo com PG! Frisamos diversas vezes que não havia nem indicado a negociação. Esses caras
estão de sacanagem! Eles não querem o acordo de fato (nunca vai trazer todas as ilicitudes que seriam necessárias para fazê-
lo, pois seria o fim da empresa); querem apenas os bônus que decorrem de uma negociação em andamento. Mas CF tem plena
razão, não podemos fazer isso sem costurar com BSB sob pena de sairmos vendidos
08:47:36  Posso mandar uma msg no grupo do acordo. Assim fica "documentado" rsrs
08:47:40  O que acham?
08:49:35 Paulo  Pode sim Robinho, e eu reitero com Carol e SB. Mas espera ver se Deltan está de acordo com essa
estratégia, já que ele quem fez a nossa manifestaçao ontem
08:50:07  Prefiro que haja uma conversa telefônica. Depois eles reclamam que nós impomos as decisões.
08:50:21  Falem com o Deltan.
08:51:27  E é preciso que haja uma comunicação, mesmo que em off, para a imprensa. Não adianta
fazermos isso e ficar a história rolando do mesmo jeito.
08:52:08 Roberson MPF  Acho que tem que ser uma nota oficial e hoje
09:02:17  Estou indo na FT. Ajudo na redação. Mas quero isso costurado com Brasília.
09:11:36  Mas também há a possibilidade de que a ala dos advogados criminalistas esteja usando estratégia
de nos fazer radicalizar, pois eles sabem que queremos a cabeça deles.
09:15:01 Paulo  Conversei com Carol, que ainda vai submeter a ideia aos demais colegas em Brasília. Então
segurem qualquer divulgação.
09:15:20 Roberson MPF  Ok!
09:16:38 Paulo  Em princípio ela concorda com o cancelamento da reunião. Quanto à nota, ela tem receio de que
pareçamos intransigentes ou que acabe ficando pior, como nós não querendo saber os fatos que a Ode tem a revelar. Então
teria que ser uma nota seca, negando o acordo mas sem fazer grandes digressões, e reiterando que não é possível acordo com
meias verdades ou escolhendo os fatos.
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09:17:14  Acho uma boa, pois assim viramos o jogo contra eles. Poderemos sempre dizer que o acordo não
foi fechado pq a empresa não revelou tudo o que tinha.
09:17:24  De qq forma, vamos aguardar um pouco mais sobre a posição de bsb
09:29:15  Gostaria que o Deltan se manifestasse. E o Orlando 'do contra' também.
09:49:04  http://m.folha.uol.com.br/colunas/graciliano-rocha/2016/03/1753056-peao-da-xeque-no-
rei.shtml?cmpid=compfb
09:50:20  E para dizer a verdade, não gosto de ficar calado diante dos termos que o Teori usou.
09:50:59  Além disso, acho que precisamos descobrir onde foi parar o anexo esquecido.
10:04:57 Orlando SP  O rapaz da razão vai se manifestar: nota já! Não vai parecer intransigência alguma. Aliás, a
intransigência nos favorece. Acho difícil sair o acordo com a ode, já q é a maior e mais corrupta. Vedação legal. Isto superamos
se a cooperação for muito , muito boa! Concordo com o teor da nota sugerida por Welter e Robinho. Só não seria agressivo,
mas apenas firme. Depois da publicação da nota, aguardado um pouco, claro, já soltaria declarações em on q a posição da ode
não tem qq cabimento neste momento. Aliás, vemos outros fundamentos para a preventiva de MO e outros funcionários da ode.
Tem de botar pressão sendo firmes e educados. Podem ainda querer usar este boato para justificar as confissões dos
funcionários da ode nos interrogatórios realizados. Só combinem com BSB.
10:09:47 Welter Prr  A nota pode ser simples e firme, mas acho relevante que se passe o recado para a imprensa que a
Ode pode estar pressionando o governo para se salvar.
10:13:38 Paulo  Pessoal, podemos fazer a nota, mas Carol e SB pedem que enviem a minuta antes de divulgar, pois
gostariam de passar por Pelella. Na linha do que conversamos aqui.
10:14:31  Ademais, Bsb pede para fazermos um arrazoado sobre as interceptações, pois Teori mandou os
autos para o PGR se manifestar após a decisão de ontem.
10:40:48  É importante fazermos o arrazoado, buscando firmar posições com base na jurisprudência do STF.
Vamos estabelecer os pontos e fazemos pesquisa a respeito. Quem não estiver trabalhando em denúncia, pode ajudar.
10:41:17  Vou fazer uma nota fática e passarei para vocês.
10:42:12  Precisamos que haja uma denúncia logo contra o 9 para que fique clara a posição do mpf.
10:42:56  Qual é a pretensão de Brasília quanto a denúncia por organização criminosa?
10:43:54  E não vou deixar o Moro apanhar sozinho. Nem que eu tenha que ligar o 'foda-se'.
10:46:28 Paulo  calma que são 3 assuntos diferentes de q vc está falando... Quanto à nota, ótimo e obrigado.
10:47:03  Denúncias: o combinado era aditamento da obstrução e nossa denúncia de triplex e sítio.
Organização criminosa mesmo não tem denúncia ainda, mas eles querem deixar claro que o Lula é investigado no 3989.
10:47:41  Qto ao apanhar sozinho, achei que esse seu botão de desligar já tinha quebrado há mto tempo..
10:47:54  Ainda nem comecei.
10:48:19  Segundo, Qual é a previsão de algum ato de Brasília, qualquer que ele seja?
10:48:52  Terceiro, quanto à nota, vou escrevendo.
10:53:25 Roberson MPF  Te ajudo, Cf. Chegando na FT
10:54:50  Andrey e Welter poderiam ajudar no arrazoado. Vou fazer pesquisas aqui.
11:01:42 Roberson MPF  Integra da nota, CF: As avaliações e reflexões levadas a efeito por nossos acionistas e executivos
levaram a Odebrecht a decidir por uma colaboração definitiva com as investigações da Operação Lava Jato. A empresa, que
identificou a necessidade de implantar melhorias em suas práticas, vem mantendo contato com as autoridades com o objetivo
de colaborar com as investigações, além da iniciativa de leniência já adotada em dezembro junto à Controladoria Geral da
União. Esperamos que os esclarecimentos da colaboração contribuam significativamente com a Justiça brasileira e com a
construção de um Brasil melhor. Na mesma direção, seguimos aperfeiçoando nosso sistema de conformidade e nosso modelo de
governança; estamos em processo avançado de adesão ao Pacto Global, da ONU, que visa mobilizar a comunidade empresarial
internacional para a adoção, em suas práticas de negócios, de valores reconhecidos nas áreas de direitos humanos, relações de
trabalho, meio ambiente e combate à corrupção; estabelecemos metas de conformidade para que nossos negócios se
enquadrarem como Empresa Pró-Ética (da CGU), iniciativa que incentiva as empresas a implantarem medidas de prevenção e
combate à corrupção e outros tipos de fraudes. Vamos, também, adotar novas práticas de relacionamento com a esfera pública.
Apesar de todas as dificuldades e da consciência de não termos responsabilidade dominante sobre os fatos apurados na
Operação Lava Jato – que revela na verdade a existência de um sistema ilegal e ilegítimo de financiamento do sistema
partidário-eleitoral do país – seguimos acreditando no Brasil. Ao contribuir com o aprimoramento do contexto institucional, a
Odebrecht olha para si e procura evoluir, mirando o futuro. Entendemos nossa responsabilidade social e econômica, e iremos
cumprir nossos contratos e manter seus investimentos. Assim, poderemos preservar os empregos diretos e indiretos que
geramos e prosseguir no papel de agente econômico relevante, de forma responsável e sustentável. Em respeito aos nossos
mais de 130 mil integrantes, alguns deles tantas vezes injustamente retratados, às suas famílias, aos nossos clientes, às
comunidades em que atuamos, aos nossos parceiros e à sociedade em geral, manifestamos nosso compromisso com o país. São
72 anos de história e sabemos que temos que avançar por meio de ações práticas, do diálogo e da transparência. Nosso
compromisso é o de evoluir com o Brasil e para o Brasil.
11:02:53 Jerusa  http://m.oantagonista.com/posts/a-derrota-completa-de-marcelo-odebrecht?platform=hootsuite
11:22:40 Welter Prr  O Carlos vai ligar o modo "com areia".
11:35:19 Deltan  Concordo, menos com a parte do foda-se rs
11:35:37  Concordo kkk
11:36:25  Concordo com a nota
11:36:30  Chego 12.30
11:36:34  Na FT
11:37:59  Estratégia da Ode manda recado a muitos políticos e cria ambiente para HC. Temos que negar com
todas as letras, mas eu criaria ainda corrida dizendo da possibilidade de algum executivo, na linha de ontem. Se discordarem,
só negamos e ponto
11:38:18  Ótimo PGR ter aberto para arrazoarmos
11:38:29  É a oportunidade para defendermos Moro
11:40:02  Há algumas frentes: sigilo, interceptacoes; discordância de mérito de decisão é normal, para isso
existe recurso...decisão é razoável, ainda que se discorde dela
11:40:05  ...
12:20:40 Paulo  http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2016/03/23/documentos-da-odebrecht-listam-
mais-de-200-politicos-e-valores-recebidos/
12:20:40  Minha gente, to com receio entende de termos mais bancada vindo do STF. Esses documentos não
deveriam ter sido remetidos p o STF já que apontam p prática de crimes relativo a políticos?
12:20:40  Com receio de termos..
12:21:10  Pessoal, bsb já freaking out de novo
12:21:28  Alguém sabe explicar melhor sobre essas planilhas?
12:25:50  E a prr4 recebeu representação criminal por abuso de autoridade contra o moro
12:26:20  É preciso matar no ovo.
12:27:45 Paulo  A Ana Luísa vai pedir arquivamento de cara
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12:39:04  Precisamos cuidar de ver como se dará a distribuição de novos pedidos.
12:39:17  Sugestão de nota. Consertem o português:
12:39:24  O Ministério Público Federal, por sua Força Tarefa em Curitiba, diante da nota emitida pelo Grupo
Odebrecht de 22 de março de 2016, bem como da sua repercussão na imprensa, vem esclarecer: 1. que não existe sequer
negociação iniciada sobre acordos de colaboração com executivos ou leniência com o Grupo Odebrecht; 2. que a simples
manifestação dessa vontade pela imprensa, seja por indivíduos, seja por qualquer grupo empresarial investigado, não possui
qualquer consequência jurídica, motivo pelo qual as investigações e atos processuais continuarão em andamento; 3. que a
divulgação de qualquer intenção de acordo através de imprensa fere o sigilo das negociações exigido pela lei para a celebração
do acordo; 4. que a simples intenção demonstrada não tem o condão de descaracterizar a contínua ação do Grupo Odebrecht
em obstruir as investigações em andamento, como ficou caracterizado na recente 26ª fase da Operação Lavajato; 5. que a
Força Tarefa Lavajato em Curitiba mantêm o entendimento de que acordos de leniência somente são possíveis com o completo
desvelamento dos fatos criminosos já investigados por parte da empresa, a revelação de ilegalidades que tenha cometido e que
ainda não sejam de conhecimento das autoridades, e a reparação mais ampla possível de todas essas ilegalidades. Curitiba, 23
de março de 2016.
12:44:56 Welter Prr  Sao duas representacoes. Estou acompanhando isso
12:53:37 Deltan  Bom marcar prevenção dela pra tudo
12:54:19  Vou ficar na FT. Tenho que ver essa lista c PF e dar resposta urgente
12:59:35 Roberson MPF  Viram essa?
12:59:38  http://m.oglobo.globo.com/brasil/itamaraty-enviou-embaixadas-circulares-com-alerta-de-golpe-
18937898#
13:02:34 Paulo  Ta ótima a nota. Eu sugiro apenas tirar os "que" e refrasear o item 5: A Força Tarefa Lavajato em
Curitiba mantém o entendimento de que acordos de leniência somente são possíveis com o completo desvelamento, por parte
da empresa, dos fatos criminosos que já são investigados, além da revelação plena de outras ilegalidades que tenha cometido e
que ainda não sejam de conhecimento das autoridades, e da reparação mais ampla possível de todas essas ilegalidades.
13:04:16 Roberson MPF  Acrescentaria nesse cinco "que acordos de colaboração e lenientes somente são possíveis ...."
13:04:26  Leniencias
13:04:33 Paulo  Mas esperem bsb ainda, já passei a minuta
13:31:41 Andrey B Mendonça Posso sim!!
13:32:20  Não é possível acrescentar colaboração no último parágrafo, pois isso poderia melindrar BSB.
13:58:35 Deltan  Enviei por email ontem tb
13:58:44  Email do diplomata que é a fonte
14:00:57 Januario Paludo  248863.pdf
14:01:26  Esse é o e-mail
14:01:44  ???
14:05:45  Cf. Item 4 não entendi a obstrução.
14:31:16  Destruição do sistema de controle informatizado da propina.
14:31:30  Galvão. Alguma notícia sobre a nota?
14:39:42 Paulo  ainda nao
14:40:14  Precisamos soltar hoje. Daqui a pouco até eu vou concordar com a necessidade da negociação.
15:00:15 Paulo  Delta, help me out. O povo consegue ser mais seguro que eu 3
15:00:33  veja lá no grupo
15:00:46  e a história da lista dos políticos, vc está vendo? isso é novidade p todo mundo?
15:12:47 Januario Paludo  http://m.oantagonista.com/posts/urgente-moro-decreta-sigilo-da-dona-xepa-e-envio-ao-stf
15:20:47 Deltan  estou vendo. calma., uma urgência de cada vez... já entro lá rs
15:21:37 Paulo  pelella deu ok, só fechando o texto final
15:21:43 Deltan  shou
15:21:53  Ele está vendo a petiçaõ de remessa dos autos
15:21:59  Vou mandar aqui pra Laura dar ok
15:22:05  248973.odt
15:22:05  248974.pdf
15:22:26 Paulo  CF e januario, item 4 pode ser assim?
15:22:35  4. a simples intenção demonstrada não tem o condão de descaracterizar a contínua ação do Grupo
Odebrecht em obstruir as investigações em andamento, como ficou caracterizado na recente 26ª fase da Operação Lavajato,
com a tentativa de destruição de seu Sistema de controle informatizado de propina;
15:22:59  ok.
15:24:05 Januario Paludo  Ok
15:24:34  Já falei. Ele me passa a placa do carro amanhã.
15:24:40 Roberson MPF  Shou!
15:24:51  Delcidio e PEdro Correa?
15:27:23 Laura Tessler  Por mim, tá ok
15:29:36 Paulo  gente vcs resolveram mandar toda a 23a e 26a fases para o stf??? joão santana tb? não seria bom
esclarecer que ele não vai?
15:30:04  opa desculpem, vi lá no final!!
15:39:17  O Ministério Público Federal, diante da nota emitida pelo Grupo Odebrecht de 22 de março de
2016, bem como da sua repercussão na imprensa, vem esclarecer: 1. não existe sequer negociação iniciada sobre acordos de
colaboração com executivos ou leniência com o Grupo Odebrecht; 2. a simples manifestação dessa vontade pela imprensa, seja
por indivíduos, seja por qualquer grupo empresarial investigado, não possui qualquer consequência jurídica, motivo pelo qual as
investigações e atos processuais continuarão em andamento; 3. a divulgação de qualquer intenção de acordo através de
imprensa fere o sigilo das negociações exigido pela lei para a celebração do acordo; 4. a simples intenção demonstrada não tem
o condão de descaracterizar a contínua ação do Grupo Odebrecht em obstruir as investigações em andamento, como ficou
caracterizado na recente 26ª fase da Operação Lavajato, com a tentative de destruição de seu sistema de controle
informatizado de propina; 5. o Ministério Público Federal mantém o entendimento de que acordos de leniência e de colaboração
premiada somente são possíveis com o completo desvelamento, por parte dos envolvidos, dos fatos criminosos que já são
investigados, além da revelação plena de outras ilegalidades que tenham cometido e que ainda não sejam de conhecimento das
autoridades, e da reparação mais ampla possível de todas essas ilegalidades. Curitiba, 23 de março de 2016.
15:39:21  redação final
16:11:58  Mandem ver.
16:24:35 Deltan  "O Movimento Brasil Livre Guarulhos emitiu, em sua página no Facebook, nota lamentando a morte
do advogado, que era ativista contrário ao governo de Dilma Rousseff. O PT de Guarulhos também divulgou comunicado sobre o
assassinato. http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/03/advogado-e-morto-em-seu-escritorio-em-guarulhos-na-grande-
sp.html
16:58:37 Welter Prr  Com certeza
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17:08:40 Deltan  Moro prov vai mandar subir Zwi e Santana
17:08:47  Mas após encerrar temporária
17:08:53  Ideal seria denunciarmos antes
17:09:36  Alguém tem o tel do nosso representante no CNJ?
17:25:59 Welter Prr  No contexto e no problema todo, talvez seja melhor faz subir tudo, ainda que uma das
consequencias possa ser a soltura. Pior seria uma nova reclamação.
17:30:02 Paulo  Roberspierre e Welterspierre querem acabar com o status quo
17:35:15 Roberson MPF  444
17:36:03 Isabel Grobba  Deltan, segundo li no outro grupo, Moro cancelou participação no Seminário "Mãos Limpas" do dia
29.
17:40:20 Welter Prr  Monsieur Paul Guillotin quer que cortem todas as cabeças ...
18:23:44 Deltan  isso
18:23:51  em razão do momento
18:25:08  FYI: Caros, falei com a Laura e ela entendeu melhor não fazer coletiva da denúncia do
Zwi/Santana. Se Moro decidir por remeter, nem teria como.

19:40:59  
19:41:52 Roberson MPF  Esse foi o que foi encontrado com Hilberto né?
19:45:16 Diogo  Legal
19:45:21  Tem ateh o guga
19:45:23  Gostei
19:45:25  5
19:47:12 Roberson MPF  http://m.oantagonista.com/posts/a-interrogacao-do-momento
19:49:26 Deltan  Como amavam o tênis!!!
19:49:53  Será que são as 5 maiores?
20:15:12  Parece ser o núcleo duro do cartel.
20:18:38 Deltan  Exatamente... como as outras suspeitavam...
20:54:18  Caros, em relação às cooperações, segue informação que é relevante que todos saibam.
20:54:26  segue anexa a relação de contas planilhadas (resultado de COPINs e colaborações) e das contas
que transacionaram com essas. Até onde tenho conhecimento, dessas contas que transacionaram com os investigados
planilhados, de todas foram realizados COPIN, exceto as com M. Góes e Julio Camargo. As do Mário Góes estamos entregando
para a Fernanda, e as com Julio Camargo o Dr. Orlando ia pedir mais esclarecimentos do próprio Julio. Estão faltando na
relação: Cerveró e 1 conta do Fernando Soares: Estamos ajustando o planilhamento que veio de BSB; Cid e Luis Eduardo
Campos: recebemos as planilhas dos advogados. Vamos providenciar relatório e ajustar planilhas. Bruno Luz: na fila. Diversas
contas: em Brasília para planilhamento. Acredito que a Fernanda possa ter outras informações sobre os MLATs.
20:54:32  249460.ods
20:58:19 Roberson MPF  Excelente, Delta. Vai ajudar bastante

21:10:04  
21:38:36 Deltan  Nossa nota saiu no JN, em 2 minutos@
21:38:38  !
21:54:57  Diogo, não fale com os promotores paulistas
21:55:12  Há questões operacinais na PF que não permitem quarta. Tentarei trazer pra segunda...
21:56:57  PF sugere fazer na sexta a do Ronan, dia da mentira. Se não, tem que ficar pra outra semana.
Tudo bem?
22:25:10  Caros, com a "guerra" do governo contra a LJ, eu gostaria de fazer um bate pronto com críticas e
respostas para colocar no site. CF dirá que é ser defensivo, mas as críticas são as mesmas e muitas pessoas não veem as
respostas. Acham furada ou vale a pena? Partidarismo, vazamentos, midiatismo, excesso nas prisões, torturas etc...
22:57:22 Welter Prr  Sou a favor. Especialmente se for em linguagem acessivel
23:08:19 Januario Paludo  Também concordo
23:09:05 Orlando SP  Concordo desde não utilize mais que 1 hora
23:49:20 Isabel Grobba  Foi muito bom. Grande destaque!

24 MAR 16

01:52:05 Diogo  Já falei hoje
01:53:17  Enfim, decida oq achar melhor.. Soh preciso de uma definição, pq esta situação tá gerando uma
certa insegurança e ansiedade. Já vi mudar esta data umas cinco vezes pq sempre aparece algo mais importante..
01:53:41  E isso se reflete nos promotores que estão na expectativa há tempos
02:00:19  Além disso, fica mais difícil cautelaridade pra prisão de um fato ocorrido 2004 que demoramos dois
meses pra cumprir o mandado de prisão temporária
06:34:06  Sinceramente, acho que tem que ser na segunda. Estamos na defensiva e precisamos de fatos
novos.
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06:51:55  Vou trabalhar hoje. Mande as perguntas. Vou trabalhar nisso.
07:01:10  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/a-lava-jato-respeita-rigorosamente-as-leis-diz-carmen-lucia
09:27:01  Creio que é preciso que haja um trabalho forte na imprensa sobre diversas questões.
09:28:04  Se Brasília não fizer este trabalho, me disponho a responder por escrito perguntas de jornalistas
09:29:15  Só não podemos deixar que emplaquem discurso de criminalização do moro.
09:36:03 Januario Paludo  Cf, não espere.
09:43:44 Deltan  Boa CF. São as críticas que Vc conhece bem
09:46:12 Welter Prr  Concordo. Esse episódio de ontem, de divulgação da lista da Odebrecht, para alguns jornais,
também acabou caindo na conta do Moro. Não sei de quem foi o erro, acho que da PF, mas a Zero Hora, por exemplo, atribuiu
ao Moro baixar e levantar o sigilo da lista
09:46:39 Deltan  Igor deu folga a todos no feriado pq equipe exausta. Não vai acontecer
09:47:27 Paulo  http://www.brasil247.com/pt/blog/terezacruvinel/222461/O-Pa%C3%ADs-tem-direito-à-lista-e-à-
delação-da-Odebrecht.htm
09:47:46 Deltan  Embora eu quisesse também
09:48:16  Quarta eles queriam, Diogo, mas deve haver outra operação de outro lugar preagendada
09:48:41  Alguém se opõe à sexta? Estou assumindo que quinta não deve ser feito
09:48:44 Paulo  se eu fosse mais tendente a fantasias, diria que a Ode criou e deixou essa lista à vista para nos
colocar contra a parede
09:48:52 Welter Prr  Não acho que temos que procurar quem errou, não é isso. Mas não dá para jogar tudo no colo
dele, ou de qualquer outro, ainda mais nesse momento.
09:49:03 Paulo  operação do ronan dia 1o não vejo problema, mas veria na denúncia do 9
09:52:11 Welter Prr  também pensei nisso. Depois de tudo o que aconteceu, parece que foi fácil demais encontrar uma
lista que derruba o país. Aí vem a Ode dizer que quer colaborar com o mpf e que vai acabar com a estrutura viciada de
financiamento de companhas eleitorais. no creo en brujas, pero que las hay ...
09:53:56 Roberson MPF  Olha que não é absurde ser uma contrainfo. O HIlberto já sabia que estava sendo investigado. A
empresa já tinha dado o curso de higienização. Soa muito amador o cara deixar uma lista como essa, IMPRESSA, em sua casa
quando sabia que poderia ser alvo de BA
09:55:54  Aviso aqueles que puderem participar. Hj, 14 hrs, reunião com TACLA DURAN. O cara promete -
tomara que seja vdd - trazer a ODE no espeto. Disse ter espalhado documentos comprobatorios em TRES CONTINENTES por
seguranca
09:56:47 Jerusa  Para quebrar a tensão: fui visitar Maria Emilia ontem a noite e princesa Joana mandou boas
energias a toda FT! Disse para trabalharmos direitinho por um país melhor para ela!

09:57:00  
09:57:46 Roberson MPF  Legal, Jerusa. Viva a Joana! Viva a vida!!
09:57:55 Deltan  Fofa!!!! Que bonitinha!!
09:58:39 Julio Noronha  Que lindinha!!!
09:59:48 Laura Tessler  Legal!!! Que fofa!!!
10:09:53 Paulo  que graça Je!
10:39:24 Deltan  Robinho, foi criado grupo no telegram para o acordo da Tacla duram?
10:39:39  vi agora, ops
10:39:42  boa
10:40:52  Mandou bem lá no grupo, Robinho!!

10:43:04 Orlando SP  
10:43:31  Caros. Apesar do clima gerar visões, achismos, conspirações, vamos nos ater aos fatos.
10:43:42  O fato é que a lista existe.
10:43:54  Assim, o problema agora é evitar a escalada.
10:44:11 Roberson MPF  Caros, posso avisar a PF sobre o caso Tacla Duran? Para que se eles quiserem participem?
10:44:12  O principal é não deixar o STF abrir fogo novamente.
10:44:20  Por mim pode.
10:44:37  Isso é tarefa do Deltan e do Galvão.
10:45:04 Roberson MPF  "
10:45:15  É bom deixar claro que é preciso assumirmos a responsabilidade pelos nossos pedidos.
10:45:22 Orlando SP  Mas é bom levantar suspeitas, inclusive para fora, sobre a veracidade da lista
10:45:50  Não creio que seja o momento. Veja o que o brasil247 está nos acusando agora.
10:46:15  Entrarmos em discussão sobre a lista é entrar na discussão sobre o trabalho dos outros.
10:47:18  É preciso aliviar a pressão sobre o Moro.
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10:47:19 Laura Tessler  No caso da lista, sugiro solicitarmos uma nota do PGR no sentido de que, em relação às pessoas
com prerrogativa de foro, irá analisar e requisitar IPL...acho que isso já acalmaria a imprensa
10:47:54  É bom que o gabinete impeça o STF de iniciar uma guerra fatricida.
10:48:08  O Judiciário só tem a perder.
10:48:37  Eu gostaria de falar com um repórter sobre a tentativa de colocar o Moro como o vilão da história.
10:56:13  Moro não é o vilão Publicado em 24 de março de 2016 às 05h41 por Angelo Rigon moro-ilustra Por
Rogério Gentile, hoje na Folha de S. Paulo: O governo e o PT tentam transformar Sergio Moro no vilão do escândalo da Lava
Jato. O juiz, que já foi chamado de golpista, de ditador e até mesmo de gângster, é acusado de atentar contra a soberania
nacional, imputação que comprova a ilimitada capacidade do ser humano de proferir asneiras. Moro – não custa lembrar às
viúvas do Lula de 1989– nunca foi líder do partido envolvido na pilhagem da Petrobras, tampouco obteve benefícios de
empreiteiras ou levou centenas de objetos pessoais para um sítio que não lhe pertence – a perícia não achou nenhuma peça dos
alegados donos do imóvel na propriedade. O magistrado cometeu erros nesses dois anos da operação? É provável, ainda que
mereça muito mais elogios do que críticas. Cabe à própria Justiça fazer um exame das suas decisões – ao ordenar a Moro o
envio da apuração sobre Lula ao STF, Teori fez críticas à atuação do juiz no episódio das escutas do ex-presidente. Ainda que
Moro tenha agido de modo inapropriado na divulgação das conversas, sua conduta não pode ser utilizada como cortina de
fumaça para a estarrecedora operação de obstrução das investigações efetuada por Lula e Dilma. O ex-presidente orientou o
ministro da Fazenda a pressionar a Receita por conta das auditorias no Instituto Lula, derrubou o da Justiça por considerar que
ele não tinha controle da Polícia Federal e exigiu que o sucessor cumprisse “papel de homem” – ato contínuo, o novo titular
ameaçou trocar toda a equipe da PF. Dilma, por sua vez, nomeou para o ministério um aliado que é alvo de pedido de prisão,
beneficiando-lhe com o foro privilegiado. Para a OAB, cometeu crime de responsabilidade. Moro, deveria ser desnecessário dizer,
não é o problema.
10:57:52  Se não houver nenhuma manifestação contra, vou pedir para o Graciliano ou o Mário César da FSP
me mandarem perguntas que desejarem que eu responda. E vou responder com cuidado, mas com franqueza.
11:00:12 Jerusa  !
11:02:30 Orlando SP  Sinceramente acho q é hora de ficar quieto e não de falar. Discrição. Isso não mudará muito em
relação à opinião sobre moro. Instauração de ipl com base na lista é loucura! Ao contrário, sugeriria a Pgr q dissesse
expressamente q a lista tem pouco valor por si só. O q não for corroborado por provas independentes sequer gerarão
investigação. Assim agiu-se nas primeiras fases e assim continuará sendo feito
11:03:18  Acho que é uma questão de princípio, e não utilitária. Se for para bater, que batam em nós.
11:03:39  E a questão da lista é um problema do PGR agora.
11:08:05  Robinho. A manifestação da Unicuritiba saiu?
11:11:11 Orlando SP  CF, podemos agir de outro modo. Pensando alto: Ofício ao moro colocando-se à disposição para
testemunhar sobre os fatos em vista do conhecimento q tivemos de algumas representações contra ele. Assinamos nós, pf e RF.
Isso tem de ver com ele, pois podem alegar suspeição nossa no futuro como testemunha. De qq modo, este é um apoio
explícito, envolvendo todas as instituições na proteção da independência funcional dele e da magistratura.
11:11:16  Para reflexão
11:13:29  Não é uma má ideia.
11:14:53 Roberson MPF  Vou verificar com o Professor
11:17:40 Deltan  sim, é sempre bom deixar a PF saber e participar se quiser
11:23:10  CF, é melhor artigo. Vc controla o que diz. Se for entrevista, o que quer dizer pode ficar perdido no
meio de um monte de outras perguntas que não nos interessam
11:23:21  Estava pensando aqui também nisso
11:23:46  Acho que precisamos ir a público, de modo sereno, tranquilo, para protegê-lo e assumir a
responsabilidade mesmo
11:24:22  Ah garoto!!!!!
11:35:29  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1753459-lula-se-diz-enojado-e-pede-de-
sindicalistas-pressao-sobre-a-lava-jato.shtml
11:35:29  Artigo não.
11:35:29  É preciso agora mostrar coragem.
11:36:13  Recebi no face: Investiguem no escritório de advocacia da esposa de SERGIO CABRAL, contratos
de obras de Lula, cunha, obras do GASODUTO
12:11:20  http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2016/03/24/era-o-que-faltava-lula-agora-atribui-o-
desemprego-a-moro-juiz-do-petrolao/
12:27:04 Deltan  Orlando, Vc escreve a carta de apoio ao Moro, oferecendo para sermos testemunhas?
12:27:41  Falei com CF e ele vai fazer as críticas e respostas, vai falar com a Luciana do WSJ (que está
fazendo um perfil do Moro) e vai dar uma entrevista escrita
12:28:18  CF, pede a entrevista direto pro Fausto. Depois divulgamos em aberto. É mais confiável. Diga para
ele ser crítico, e aidna assim será melhro do que a FSP
12:34:16  Vou fazer um artigo hoje também com o mesmo propósito de defesa do Moro, depois Vcs me
dizem o que acham
12:54:58 Orlando SP  Não. Estou na praia comendo camarão, lagosta, tomando cerveja... Daqui a pouco mando uma
foto...rs Pensei isto, mas acho q devemos ver com Moro antes, pois certamente seremos suas testemunhas. Temos q avaliar o
impacto disso em eventual suspeição.
13:05:26 Deltan  Bem escrito, não gera suspeição. Não é pessoal, mas manifestação sobre fatos e sua justiça que ja
fizemos no processo. Redigimos e consultamos ele... A ideia é algo simples e objetivo. Posso rascunhar algo.
13:14:47 Paulo  trabalho trabalho trabalho... concordo com Orlando, mesmo ele não tendo dito isso rs... mais
importante que tudo isso é tocar novas frentes e lembrar que LJ e Moro são muito importantes para o país independentemente
de L e questões partidárias
13:16:13 Orlando SP  Blz. Mas tem de consultar antes. Tb acho q não traz consequência. Pf e RF tb terão prazer em
assinar. Acho q tem de levar para o lado da independência/magistratura/trabalho isento/apartidario/profissa.
13:27:02  Escreve. Depois vemos se está palatável para todos.
14:03:13 Diogo  salve o teori
14:03:17  o empregado do mes
14:03:18  http://www1.folha.uol.com.br/colunas/janiodefreitas/2016/03/1753515-nas-direcoes-certas.shtml
14:53:43 Deltan  Caros, segue sugestão. CF já aprovou. Já vou mandar pra PF e RF para ve se ok também.
14:53:58  Os XX Procuradores da República, Analistas e Técnicos do Ministério Público Federal, os XX
Delegados, Agentes, Escrivães e Peritos da Polícia Federal, assim como os XX Auditores e Técnicos da Receita Federal, todos
atuantes no caso Lava Jato, vêm manifestar integral solidariedade em relação a qualquer medida que venha a ser tomada
contra V. Exa. em razão de sua atuação no caso Lava Jato. Reconhecemos que a defesa da atuação independente do Poder
Judiciário, segundo o convencimento expresso na motivação das decisões, é imprescindível se desejamos um Estado
Democrático de Direito. Somos e seremos testemunhas de sua atuação imparcial, isenta e equilibrada, de sua motivação
fundada exclusivamente no interesse público, na Constituição e nas leis, bem como do seu esforço empenhado sacrificialmente
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para que as investigações e processos que apuram crimes de gravidade ímpar possam ser conduzidas com celeridade e,
simultaneamente, respeitando o devido processo legal e a ampla defesa. Reconhecemos tudo isso mesmo nas decisões
contrárias aos nossos pedidos. Estamos certos de que V. Exa. e o Poder Judiciário não esmorecerão diante dos ataques,
inclusive quando fundados em discordâncias pessoais quanto ao teor de suas decisões, e de que continuarão a dar fiel
execução, com serenidade, mas firmeza, ao serviço público de que a sociedade lhes incumbiu. Por fim, nós, os Procuradores e
Delegados responsáveis por pedidos e representações, ainda, assumimos a nossa responsabilidade pelos pedidos submetidos a
V. Exa. e pela condução das investigações feitas pelas equipes. Todos os nomes seriam colocados em ordem alfabética,
independentemente do cargo ou órgão
14:58:48 Laura Tessler  aprovado!
14:59:23 Jerusa  Otimo!
15:12:52 Paulo  Vou ser chato e acho desnecessária essa cartinha... Qual o efeito na prática? E tb não parece que
estamos querendo coloca-lo imune a críticas? Parece que queremos sempre resolver questões jurídicas por meio de abaixo
assinado. Desculpem. Eu preferiria deixar isso p uma manifestação mais formal caso necessário em alguma representação. Mas
se vcs quiserem fazer, claro que assino embaixo.
15:20:08 Laura Tessler  Pessoal, alguém lembra se o Ricardo Pessoa fala algo sobre pagamento de propina no caso das
sondas? Um dos estaleiros beneficiados estava em consórcio entre UTC, ODE e OAS
15:20:27  O Moro apanhar sozinho não é certo. Isto basta.
15:34:00 Orlando SP  Não era o q tinha em mente. Tinha pensado em nos colocar à disposição para testemunharmos
mesmo em razão das representações q objetivam acua-lo. De modo objetivo.
15:34:10  Mas tb assino
15:35:12  Podemos acrescentar isso. o Resultado é o mesmo.
15:47:50 Jerusa  Alguem sabe quantos servidores trabalham na FT? Tem um jornalista aqui do RS me enchendo a
paciência para saber essa informação ...
16:52:43 Orlando SP  Jornalista:
16:52:46  Oi Doutor Orlando tudo bem? Por acaso o assunto passou por vocês? Queria saber de uns e-mails
da Braskem e do Alexandrino em que eles pedem ao Lula, como presidente ainda, para ir ao México falar com o presidente
sobre a instalação de uma fábrica. Acabou que Lula foi ao México em fevereiro de 2010 e a fábrica foi instalada com condições
generosas do México. O senhor sabe de algo? Queria saber se a PRDF possui telegramas diplomáticos sobre isso ou mais
alguma informação. O senhor tem mais alguma informação?
16:57:21  http://www1.folha.uol.com.br/colunas/sergiomalbergier/2016/03/1753639-os-petistas-sao-os-
novos-malufistas.shtml
17:24:55 Deltan  aproximadamente 50, incluindo estagiários
17:37:54 Welter Prr  Sei que a brasken tem uma unidade no mexico com vantagens bem competitivas. Mas nao sei se i
Lula teve parte nessa historia. Se duvidar, deve ser
17:40:25 Januario Paludo  Orlando, essa história não é estranha. Já vi em algum lugar. Acho quer-nos e-mails ou em alguma
noticia de fato. Quanto ao ofício estou de acordo.
17:46:29 Roberson MPF  Castor e Orlando, voces vem problemas em compartilhar com a RFB a chave dos autos da
colaboração do Bernardi?
17:48:09 Jerusa  Valeu!
17:56:27 Deltan  Quanto ao ofício em apoio, Moro achou melhor esperar pq parecerá crítica ao Teori, e pq é o CNJ
que decidirá, sendo melhor talvez esperar a questão chegar, se chegar, ao CNJ... Vou ouvir a PF e RF e deixar pronta, com
nomes de quem assinaria
18:06:20 Diogo  Eu não
18:20:57 Orlando SP  Lucas já está vendo isto. Pedi para ver se não há particularidades no acordo dele. Se não houver, a
ordem era para compartilhar, salvo os termos da saioen q são sigilosos.
19:28:15 Laura Tessler  Pessoal, acabei de descobrir que uma prima minha é freelancer da BBC. Ela me procurou e,
constrangida pelo fato de ser minha prima (rs), indicou a correspondente da BBC. Eles gostariam de fazer reportagem com a LJ
(não sei a pauta exatamente, mas imagino que seja boa)...segue um trecho do e-mail: "A Julia é correspondente bilingue da
BBC. Acho ela uma das jornalistas mais responsáveis atualmente e tem mostrado calma para tratar da confusão em que
estamos todos. Em princípio pensei em entrevista, e imagino que o MPF tenha diretrizes para isso. A Julia acha importante ter
esse contato com você para, muitas vezes, mesmo que não seja uma entrevista oficial, ela poder entender melhor os passos de
uma investigação, o que está de fato acontecendo. Muitas perguntas do tipo surgem no momento da cobertura. A BBC tem a
vantagem de não precisar dar todas as notícias em primeira mão, embora, é claro, a rapidez conte"
19:28:57  faço como? passo o contato da Ascom ou direto do Deltan e/ou CF?
19:50:48  http://noblat.oglobo.globo.com/geral/noticia/2016/03/quando-o-fato-e-grave.html
19:51:04  O Deltan pode agendar algo.
19:58:23  http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/03/160324_assessor_casa_branca_jf_if.shtml?
ocid=socialflow_twitter
20:00:28 Deltan  LauraLeaks
20:01:03  Pode passar Laura. Pede pra ela me mandar a pauta e falo com a Ascom. BBC é ótima
20:08:38  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/lula-tem-plano-secreto-para-evitar-prisao-pedir-asilo-a-italia
20:09:17  Nunca pensei em ver isso.. Rsrsrs
21:57:14 Paulo  Queridos, Recebi os anexos completos da Galvão em reunião hoje, porém não consegui digitalizar.
Segue resumo. Para mim parecem bem interessantes: governo cobrando propina para liberar pagamentos da Petrobras mesmo
após a deflagração da Operação, 5% de propina em todas as obras do governo de Pernambuco, propina para aquisição de
debêntures pela Caixa e Banco do Brasil, propina e cartel na transposição do Rio São Francisco, Valec (com coisas que creio
sejam novas), pgtos mensais ao PT por cobrança de Vaccari até prisões da 7ª fase, CPIs de 2009 e 2014, Transpetro, novos
operadores e novos gerentes corruptos na Petro, propina para Cosenza (sucessor PRC) e Maurício Guedes (teria sucedido
Barusco). Laura, observe em especial o que falam da Sete (vou tirar foto desse anexo e te passar, pois pode ajudar na denúncia
do Zwi). Ainda falta alguma coisa (p.ex. pgtos para Dimas Toledo não conseguem ainda relacionar com Aécio). Mas creio que é
um bom acordo. Preciso do ok ou da opinião de vocês, pois eu negociei até aqui sozinho. Valor na mesa é de R$ 500 milhões,
razoável diante da situação financeira da empresa (em recuperação judicial) e de seu tamanho.
21:57:32  250511.odt
22:26:47 Diogo  Parece ótimo Paulinho
22:27:10  Robinho
22:27:18  Como foi com o duran hj?
22:27:30  Ele pareceu mt enrolador
22:43:29 Roberson MPF  Enrolador sim Castore. Falamos para ele que tem que melhorar muito para termos uma próxima
reunião. Ele ainda está na fase de contençao de danos. Vamos esperar
22:52:17  Galvão. Fale com o hélio telho. Não quero mais ter que negociar com ele a adesão ao acordo.
23:05:37 Deltan  Como ficou a garantia dos 500mi, PGR?
23:05:40  PG?
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23:05:45  Achei interessante
23:06:02  Vou dar ok na nova data do Ronan para sexta

23:18:29 Diogo  
23:18:39  Joga pra outra semana Deltan
23:18:48  Os promotores não podem sexta
23:18:53  Soh depois do dia 6
23:19:28 Athayde  Dia 12 ta previamente agendada a do alcoolico
23:20:05  Se ficar muito perto vai ter q adiar a do gim
23:20:45 Paulo  Proibido adiar o gim!! Tem a prisão do lp junto
23:21:32 Athayde  Seria ruim para a denuncia pq vou sair de ferias.
23:25:11  Tem que sair alguma coisa.
23:33:24 Deltan  Ninguém tinha falado nada, então eu tinha confirmado com o Igor. Acho bom sair algo na semana.
Diogo, é essencial os promotores? Depois do dia 6 significa só depois da outra quinta
23:36:20  Caros, importante: Vcs acham que as infos do juiz para o Teori devem ir logo ou esperar para
poeira baixar? O julgamento do MS do Gilmar, potencialmente na quarta, interfere nisso? Discutirão a questão da interceptação
e do sigilo, e pode vir mais pedrada. Pode surgir preliminar até de nulidade. Por outro lado, fazer logo pode pegar o Teori de
cabeça quente ainda
23:37:43  Por outro lado, podemos pedir para a PGR segurar a reclamação até a poeira baixar
23:45:20  http://m.jovempan.uol.com.br/programas/os-pingos-nos-is/felipe-xavier-do-chuchu-beleza-narra-
lava-jato-ouca.html
23:57:24 Deltan  Hahahahaha

25 MAR 16

08:32:08 Orlando SP  A tendência é decidirem tudo incidentalmente no MS. A lógica tb é esta.
08:56:36  http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/03/exclusivo-odebrecht-promete-entregar-lula-e-
campanha-de-dilma-lava-jato.html
08:57:27  Engraçado como a reportagem é coerente, considerando que não conversamos com a Odebrecht.
09:03:55 Deltan  http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2014/11/24/relacao-promiscua-entre-
empreiteiras-e-governo-comecou-na-ditadura-militar/
09:47:17 Laura Tessler  Pessoal, só pra me atualizar: houve alguma conversa com a PF sobre o "episódio das tabelas"?
09:47:34  É verdadeiro, apesar de notícias dessa relação promíscua retroagir à construção de Brasília.
09:47:55 Laura Tessler  vi que a Renata saiu do grupo do telegram do caso Zwi/Santana
09:48:35  De qualquer modo, o projeto econômico do Lula sempre foi a reedição do milagre econômico do
governo militar.
10:16:14 Paulo  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1754000-ex-presidente-do-pp-cita-ministro-do-tcu-e-
politicos-em-delacao-premiada.shtml
11:06:50  gente por essas e outras é que a Veja se queima... que reportagem mais sem pé nem cabeça
essa...
11:13:47  Será complexo e condicional... Em princípio parte com a remuneração da Galvão pela
administração da massa, parte garantia externa (se eles conseguirem), parte garantia a ser aprovada pela assembleia de
credores.
11:14:26  Pessoal, todos os autos da 23a e 26a relativos à Ode já estão com sigilo e remetidos ao STF, ou
podemos compartilhar com outros órgãos?
11:16:45 Laura Tessler  estão todos em sigilo. Por enquanto, não podemos compartilhar nada.
11:16:57 Paulo  ok!
11:22:05  A OAS já apresentou uma série de markers no Cade... Vou pegar a informação de quais áreas.
11:31:57  http://blogs.correiobraziliense.com.br/nqv/6-momentos-que-mostram-que-o-conto-erotico-do-
japones-da-federal-e-coisa-mais-engracada-que-vai-ler-hoje/
11:41:55 Laura Tessler  Pessoal, vcs lembram quais dos nossos colaboradores falam melhor sobre o esquema de corrupção
na Diretoria de Serviços? Lembro do Ricardo Pessoa e do Augusto Mendonça...alguém mais? principalmente sobre o papel do
Vaccari e sobre o pagamento de propina ocorrer em todos os contratos
11:50:47 Paulo  barusco! mas vai ser réu não é?
11:50:57 Laura Tessler  isso!
11:53:46 Paulo  sugestão, abre a pasta de acordos e pensa em um por um, quem vc pode colocar como
testemunha... não estou conseguindo acessar por aqui hj
11:54:11 Laura Tessler  a rede tá fora do ar
11:54:52  vou arrolar uns das outras denúncias e depois, se for o caso, desisto ou substituo
11:57:11 Paulo  o Mario Goes, pois é um dos que operava para várias empresas e transferia direto p contas no
exterior.
11:57:36 Laura Tessler  Ele fala do Vaccari?
11:59:37 Paulo  hmm acho que não. se vc precisa de quem fale do vaccari, o pessoal da andrade é uma boa, posso
ver quem é melhor. vc vai colocar o zwi pagando o joão santana por ordem do vaccari? e tb pagando barusco, é isso?
12:01:27 Laura Tessler  isso
12:09:20 Roberson MPF  Lembro tb de Mário Goes e Milton Pascowicht
12:13:32 Laura Tessler  valeu!
12:49:13 Deltan  Eu falei com o Marcio
12:49:51  Moro deu uma chamada neles
12:56:17 Laura Tessler  Imaginei
13:13:51 Paulo  http://m.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/03/1753975-lista-da-odebrecht-e-so-
aperitivo-do-que-existe-nos-arquivos-da-empresa.shtml
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13:14:09  Olha aí, estão jogando feio e querem nos colocar contra a parede
13:14:24  Até p colaborar os caras agem de ma-fe
13:18:34  Aliás, podem passar essa frase p alguém haha. "Fontes dizem que até para colaborar a empresa
age de má-fé, tentando pressionar os procuradores a aceitar o acordo vazando informações para a imprensa"
13:24:31 Roberson MPF  É bem por aí PG! Para rebater isso seria fantástico se conseguíssemos comprovar por outra frentes
um embaraço atual da empresa, uma investida dela contra a investigação enquanto ela brada a todos que quer colaborar, "mas
não deixam"
13:24:52  Como está aquela questão do banco? Não rola uma ação controlada?
14:26:01 Deltan  Malandros ao falar de que entregariam pessoas do MP
14:31:09 Roberson MPF  Esses caras são bandidos da pior espécie
15:33:03 Deltan  Miriam Leitão respondendo Lula, em nossa defesa: http://blogs.oglobo.globo.com/miriam-
leitao/post/culpa-real.html
15:36:43  CF, para Vc, não sei se viu, PMDB dia 29:
http://novo.clipclipping.com.br/capas/ler/noticia/5402678/cliente/19
15:37:00  "Às vésperas da decisão do PMDB de romper ou não como Palácio do Planalto, o diretório regional
do partido no Rio tomou decisão favorável ao afastamento no encontro marcado para o próximo dia 29. A seção é considerada a
maior aliada de Dilma no PMDB. "
15:37:14  (capa da FSP)
15:38:03  É a capa dos big four: FSP, Estadão, O Globo e Correio
15:43:08  Reação dos parlamentares à superplanilha foi comedida:
http://novo.clipclipping.com.br/impresso/ler/noticia/5402819/cliente/19
16:32:27  Caros, Moro pediu para segurar tanto o artigo que fiz sobre a decisão dos grampos como aquele
ofíco em apoio. Acha que a poeira está baixando sozinha. Então, ambos ficarão aguardando para caso sejam necessários. CF já
tinha visto o artigo e deu ok.
16:48:02  CF, evoluiu o bate pronto das críticas e respostas?
17:07:24  Dr, o Vicente pediu para eu mandar para o senhor: https://m.facebook.com/ManifestoDireitoUFPR/

17:37:33  

17:37:58  
18:02:13  Caros, o Sub Eitel dedicou um livro seu ("Política, Ética e Estado") "aos colegas que trabalham nas
investigações". A não ser que tenhamos um compromisso de coabitação profissional, ou dividamos o livro em blocos de páginas
rs, sugiro incorporar à PRPR ou sortear. Se concordarem, sorteamos, e para isso preciso que indiquem quem se interessa. O
livro não é nada de mais, aparentemente, mas para um ignorante em ciência política como eu pode ser útil, então eu
concorrerei entre os sorteados rs. Como sou interessado e para não passar batido alguém que tenha interesse e não leia
telegram, vou pedir para a Maíria checar quem se interessa e, é claro, sortear para mim.

18:03:55  
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18:04:03  
18:06:12  Em razão da campanha das 10 medidas, ganhamos um quadro gigante de um artista de BSB.
Embora não tenha um valor claro, vou incorporar ao patrimônio e colocar na sala de reuniões, como um símbolo visível a todos
nós do apoio da sociedade. Se alguém tiver outra ideia, fique à vontade para colocar
18:06:29  #LimpandoaMesa
18:15:59  CF, sugiro falar com Moro antes de dar entrevista, pq ele pediu para não soltar o artigo e não
fazermos o ofício, o que pode sugerir que ele entende que não é o caso da entrevista no momento.
18:22:29  Não organizei nenhuma entrevista enquanto ele não concordar.
18:26:46 Deltan  Quem não viu, é interessante ver isso a título de contexto: 
18:26:47  http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/03/petrobras-registra-prejuizo-de-r-34836-
bilhoes-em-2015.html
18:27:57  Prejuízos da Petrobras não têm quase nada a ver com a LJ
20:37:22 Diogo  Welter, Mauat te mandou um abraço 6666
20:41:28  Prezados, vcs leram isto?
20:41:38  Me pareceu muito coerente
20:41:42  https://br.noticias.yahoo.com/conhe%C3%A7a-a-t%C3%A1tica-noboa-ou-como-odebrecht-
enganou-175342555.html?soc_src=social-sh&soc_trk=fb
20:44:28 Jerusa  768
20:47:53 Welter Prr  Eu tambem gosto dele
21:12:01 Deltan  Hahahahahahhahahaha
21:12:05  Hahahahahahaha
21:13:23  Não sei pra quem dou o prêmio de escorregada no telegram do ano!!! Orlando e Welter estão
competindo, mas acho que Welter ganhou hahaha
21:16:00  Não acredito ainda!!! Hahahaha
21:16:21  Se bem que lembrando bem, Robinho fez uma também recentemente heim Robinho kkkk
21:16:42  Mas vou parar por aqui que de repente eu sou o próximo kkkk
21:20:52 Laura Tessler  Hahahhahahaha
21:25:21  Deltan, se o processo da Ode subir no sábado para o STF, não tem risco de ser despachado pelo
plantonista? (Minha preocupação é com os presos- subirão três presos preventivos da 26 fase e 3 da 23 fase
21:28:16 Deltan  Acho que não Laura
21:28:50  Lá tudo é lerdo e por definição não há excesso de prazo quando o excesso é do STF, que é quem
diz se há ou não excesso rs
21:32:22 Orlando SP  Calma q o ano ainda não acabou!!! Mas confesso q o Welter está na minha frente..... Kkkkk
21:33:29 Welter Prr  O premio e meu! Ninguem tasca!
21:34:14 Orlando SP  Hahahahah
21:34:22 Roberson MPF  To rindo até agora kkkk
21:34:55 Orlando SP  Deltan não conseguiu falar ao telefone em razão de crise de riso
21:53:21 Welter Prr  Que merda. Segunda eu vou na reuniao. Se tiver.
22:08:55 Januario Paludo  9999999
22:09:20  Que mico!!! Kkkk
22:14:51 Roberson MPF  Welter, não esquenta a cabeça. Fiz uma tão ruim quanto. Segunda te conto. Esse telegram é uma
maravilha, mas....
22:27:19 Januario Paludo  Não foi tão Ruim, mas deu para rir um monte.
22:37:42 Deltan  Vc nos deu uma diversão. O pior que pode acontecer é, como o Orlando, Vc me pagar um almoço
também se o Mauat me ligar para reclamar e eu tiver que escutar kkkk
22:39:16 Welter Prr  Kkkkkkkkkk
22:39:56  Posso pagar o lmoco e a janta?

23:12:44 Diogo  

26 MAR 16

09:37:20 Paulo  http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/03/26/esquema-de-propina-da-
odebrecht-funcionava-desde-governo-sarney.htm
09:38:20  Pessoal, a reportagem cita Conceição Andrade, antecessora da Maria Lúcia Tavares, e diz que os
documentos foram entregues à PF e encaminhados para Curitiba ano passado.
10:43:04 Laura Tessler  Galera, se alguém pretendia ir hj para a FT, aviso que está sem luz. Só o elevador tá funcionando
10:43:24  Parece que até 16h volta
10:47:46 Deltan  Obrigado Laura
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10:48:02  Eis a matéria do Leonel no Correio: http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/arquivo-da-
odebrecht-acusa-mp-de-proteger-politicos/
14:13:54 Laura Tessler  Pessoal, como faço para quebrar os arquivos e deixá-los com menos de 10M para poderem ser
carregados no eproc?
14:28:41 Roberson MPF  Uma forma que dá para fazer Laura e mandar imprimir em pdf, diminuindo o número de páginas
do arquivo principal
14:29:50 Laura Tessler  Boa!
14:30:43 Roberson MPF  ""
14:33:10 Jerusa  Tem um programinha que faz isso, so esqueci o nome %$
14:33:28 Laura Tessler  Hahahah
14:36:11 Jerusa  ☺ 

15:01:36 Deltan  pdf split e merge
15:01:43  talvez o nome seja pdf sam
15:02:03  pdf split and merge basic
15:02:08  ele divide por tamanho
15:02:12  Alguém tem a peça do gim argelo?
15:02:18  Athayde me mandou pra eu ler e não estou achando mais
15:02:28  Paulo, será que Vc não tem fácil aí?
15:02:51 Paulo  Não tenho, tá na rede
15:03:47 Deltan  valeu Paulo
15:28:54 Andrey B Mendonça Pra divertir um pouco
15:31:02  251575.mp4
16:11:40 Deltan  Olhem isso
16:11:40  MOVIMENTOS POPULARES, INSTITUIÇÕES, ARTISTAS E ATLETAS FAZEM ATO PARA ENTREGA DAS
ASSINATURAS DA CAMPANHA “10 MEDIDAS CONTRA A CORRUPÇÃO Ato marcado para o dia 29, acontece em frente ao
Congresso Nacional a partir das 14h São Paulo, março de 2016 – Representantes dos movimentos populares de todo o Brasil,
artistas e atletas reúnem-se na próxima terça-feira (29), para a entrega de mais de 2 milhões de assinaturas coletadas para a
campanha 10 Medidas Contra a Corrupção e a Impunidade. Elaboradas pelo Ministério Publico Federal, as 10 medidas reúnem
20 anteprojetos de lei que visam prevenir e punir mais severamente os crimes de corrupção, além de garantir a devolução dos
valores desviados aos cofres públicos. Por iniciativa da própria população, foi criada uma campanha apartidária de apoio às
medidas que se espalhou por todo o país e seus idealizadores agora convocam toda a sociedade brasileira a se mobilizar nesse
ato em prol da democracia e do cumprimento das leis Para acompanhar a tramitação do projeto no Congresso, a partir de terça-
feira (29), o site www.dezmedidascontracorrupcao.org estará disponível para que a população acompanhe em tempo real como
deputados e senadores estão votando. A ferramenta é mais uma forma de a sociedade cobrar e seguir o resultado positivo
desta ação.  Personalidades como Nelson Freitas Junior, Thiago Lacerda, Vanessa Loes, Maurren Maggi, Andrea Kisser, Rodrigo
Minotauro, Jorge Pontual, Luana Piovani, Ricardo Macchi, Luciano Szafir e Danilo Gentili são alguns dos apoiadores da campanha
que estarão presentes na entrega das assinaturas.  Em um momento tão tenso e delicado no cenário político brasileiro, a
população clama pelo fim da corrupção, por ações mais cristalinas e por políticos que coloquem os interesses do povo acima dos
próprios, e não o contrário, como vemos acontecer cotidianamente no País.  Movimentos populares de todo o País se uniram
para que a Campanha ganhasse representatividade. Confira a relação de alguns movimentos e entidades que já confirmaram
participação no evento: Comitê Cidadão do Amazonas, Ordem dos Ministros do Evangelho no Amazonas, Federação das
Indústrias do Tocantins, Igreja Fonte da Vida, Associação Mulheres da Inconfidência, Igreja Batista Central, Comunidade Cristão
da Zona Sul em Belo Horizonte, Eu te amo meu Brasil, Celebrando a Restauração, Igreja Batista Pioneira de Blumenau,
Fecomércio – MS, Sesc, Senac, IPF, Instituto MS Competitivo, Escoteiros, ONG Turma do Bem, Terceira Igreja Batista de
Brasília, Comunidades das Nações, Instituto de Fiscalização e Controle, Aliança Batista Mundial, FIEP – Federação das Indústrias
do Estado do Paraná, Federação das Associações Comerciais do Paraná, Associação Comercial e Empresarial de Toledo (PR),
Grupo Cidadão Alerta, Projeto Laços de Apoio ao Brasil, Instituto Democracia e Liberdade, Prefeitura de Curitiba, Sociedade
Evangélica Beneficente, Corajosamente Éticos, Ágape Church, Mude – Chega de Corrupção, Associação Batista de Curitiba,
Instituto de Engenharia do Paraná, Mais Brasil Eu Acredito, Rede Inspire, Igrejas com Propósito, Rádio Cidade, União de Defesa
da Cidadania Francana, Vem pra Rua, Política Viva, Igreja Batista do Recreio, Ação Jovem Brasil, Junta de Missões Sociais,
Convenção Batista Brasileira, CCC, Aliança Cristão Evangélica Brasileira, FIEP e Arquidiocese de Curitiba.
16:11:40  Mais de 2 milhões de assinaturas foram colhidas em todo o Brasil, superando, em todos os estados
brasileiros, as metas de recolhimento e contribuição da população. Há localidades em que a adesão à campanha superou em
3.000% o número esperado, um cenário claro de que a população brasileira se mobiliza por práticas mais transparentes do
governo e ações mais efetivas contra quem comete o crime de corrupção.  O evento oficial acontece em Brasília, no dia 29, a
partir das 14h. Confira a programação dos atos organizados para entrega das assinaturas e participe deste ato democrático
cobrando os políticos para uma aprovação rápida e eficiente do projeto: 29 de março – Brasília – DF 14h – Cerimônia da
Procuradoria Geral da República (PGR) – auditório JK O Ministério Público Federal devolverá à população as assinaturas que
foram colhidas desde o início da campanha para que os próprios cidadãos façam a entrega ao Congresso Nacional.  100
voluntários receberão pacotes contendo 1.000 assinaturas cada um que serão entregues ao Congresso Nacional 15h –
Caminhada ao Congresso Nacional Os voluntários seguirão à pé até o Congresso para entrega das assinaturas e será cantado o
Hino Nacional  16h – Entrega das assinaturas ao Congresso Nacional Mais informações: Campanha 10 Medidas Contra a
Corrupção 29/03, a partir das 14h em Brasília – DF http://www.combateacorrupcao.mpf.mp.br/10-medidas Informações para
Imprensa Cibely Toller – cibely@mdassessoriacom.com.br Dani Guapo – dani@mdassessoriacom.com.br Márcia Dadamos –
marcia@mdassessoriacom.com.br MD Assessoria & Comunicação (11) 3049-1888 | (11) 99858-8500
17:58:07 Roberson MPF  251771.mp4
18:20:05 Paulo  Caros, um relato interessante. Nós vivemos em Curitiba, longe dos centros de poder, e num lugar
que talvez seja a capital mais antipetista do país. Então em Curitiba, apesar de estarmos no meio do furacão, temos mais
tranquilidade para agir sem a pressão dos centros. Nesses dias em Brasília, ouvi relatos que demonstram que a tensão aqui no
dia-a-dia é muito maior. Pois bem, na semana do imbróglio Lula-nomeação-escutas, soube que o número de relatos de
episódios de ansiedade a psicólogos e psiquiatras aumentou muito. Pessoas normais sem nenhum envolvimento nas
investigações ou na política estavam mesmo sofrendo com os acontecimentos e muitos precisaram de ajuda profissional, ainda
que para uma consulta extra ou um remedinho excepcional. Eu sabia da tensão mas não imaginava que chegasse a esse ponto,
de interferir na tranquilidade de pessoas que não têm relação direta com o caso. Talvez por ser uma cidade de funcionários
públicos em que muitos discursos são os discursos do governo, aqui as paixões sejam mais acirradas do que em Curitiba.
18:27:13 Deltan  Agora entendi por que CF estava nervoso ultimamente... esgotou o remedinho...
19:07:33  Orlando ficou quieto que era o níver dele ontem pq não quer pagar festa... Não podemos perdoar
19:15:00 Paulo  já dei parabéns antecipado, mas agora então será atrasado... Parabéns Orlandinho!!!
19:16:34 Jerusa  Parabéns Orlando! Muita saúde e alegrias! ::;;
19:17:54 Julio Noronha  Orlando, parabéns!!! Tudo bom neste novo ano de vida! Muita saúde, paz e realizações! Quero
saber quando será a festa!!! ;;;
19:21:17  Parabéns, Orlando.
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19:48:55 Roberson MPF  Parabéns, Orlandinho!! ;<;<;<; Que Deus abençoe vc e a família com muitas alegrias
nesse novo ano. Abração!!
19:49:50  Que a idade lhe traga, enfim, sabedoria.
20:01:04 Welter Prr  Parabens Orlando!
20:10:52 Roberson MPF  CF, eis os manifestos de professores e alunos em favor da operação
20:10:55  http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/juristas-e-estudantes-publicam-manifestos-em-
apoio-a-lava-jato-152oguuq78cvfhubfyxmxdibr
20:15:00  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1754371-celso-de-mello-diz-que-corrupcao-tomou-
conta-de-governo-e-empresas.shtml?mobile
20:26:50 Deltan  Errrr É aniversário e não virada de ano...
20:28:49 Januario Paludo  Parabéns orlando. Muitas felicidades e muitos anos de vida boa pela frente. Abraço!!
20:43:06 Paulo  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1754414-stf-desarquiva-acoes-contra-ministros-de-fhc-
por-improbidade.shtml
20:43:31  Olha que show... STF reafirmando que improbidade é primeiro grau
20:44:18 Laura Tessler  Parabéns, Orlando!!!! Muitas felicidades pra ti!!!
21:24:50 Deltan  Imagina se o Moro grava um vídeo com uma ativista social manifestando sua opinião que já é
pública... Ele é crucificado pelo STF.
21:26:19  Bom, o CF pagou uma boca livre para todos na Devons... padrão PRR é mais elevado....
22:12:20 Diogo  Parabéns orlandinho
22:12:29  Onde será a boca livre?
22:15:48 Orlando SP  Obrigado meus queridos! Como erraram o dia, adiantaram ou atrasaram, o grande almoço será no
Zaf. Bjs e abcs a todos. Excelente Páscoa!
22:16:51 Jerusa  Hahaha Protesto! Zaf NÃO! Ao menos sale pepe!
22:26:39 Roberson MPF  Virada de ano para nós, pobres mortais. No jantar chique que o Orlandinho vai dar, vai ter
champagne e tals... É outro patamar
23:07:50 Deltan  Terremoto, viram isso no outro grupo?
23:07:51  https://issuu.com/institutolula/docs/relatorio_palestras_2015_20160322_b
23:16:54 Roberson MPF  Tamo focando na denúncia das lavagens denunciáveis por ora. Penso que em relação as palestras
teremos que investir, mais a frente, na seara da influencia do ex-presi para obtenção de financiamentos do BNDES e outras
ilegalidades internacionais. Ao que tudo indica ele efetivamente prestou as palestras, mesmo que aproveitando-se, por vezes,
de outros eventos para os quais já estava convidado

27 MAR 16

00:43:31  Houve um período em que Lula esteve internado. Problema de câncer. Vocês verificaram se não
houve coincidência de horário?
08:20:40 Orlando SP  Acho q neste ano ele não fez palestras. Ele disse no depoimento dele q neste ano ele ficou parado
em razão da doença
10:06:18  http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2016/03/27/sem-mensalao-nem-petrolao-a-alianca-
congressual-do-governo-sofre-apagao/

15:19:14 Paulo  
15:20:13  Pessoal, inclusive Orlando, vejam isso. Já sabíamos de tudo ou tem algo que ajude a abrir esse
servidor?
15:38:26 Laura Tessler  Já sabíamos de tudo, Paulo
15:39:21 Paulo  "
16:16:49 Orlando SP  PG - esta sua fonte é quente. Acertou 100% das informações. Deixe anotado para a hipótese de
trazer alguma outra informação. Laura, já teve acesso aos depoimentos de Camilo e Paulo. Foram eprocados?
16:17:13  Robinho e Deltan, em que voo irão para sp amanhã?
16:18:47 Deltan  Meio dia
16:21:30 Roberson MPF  Eu vou bondas 6:00da matina. ///Oitiva do Delcidio as 9h.
16:26:12 Laura Tessler  Ainda não vi, mas imagino que não tenham aberto o jogo..
16:28:18 Deltan  Caros, parece que o MS do Lula não vai na quarta. Consta que Gilmar estaria viajando
16:28:32  (viajando para barrigar e esperar a gente denunciar e pedir prisão kkk)
16:28:55  Ir nesse horário é contra meus princípios
16:47:15  Caros, falei com Robinho e a denúncia não está tão linear quanto parecia que seria no momento da
BA no tocante ao sítio.
16:47:55  Eles estão com ótimas ideias, mas seria bom colocar na mesa para ver possíveis contrapontos
16:50:25  Como será difícil reunião segunda ou terça, pq Orlando, Robinho e eu, pelo menos, estaremos fora,
é bom que vamos conversando, em SP e Curitiba, e evoluindo por telefone
19:21:33 Welter Prr  Se ja tiver minuta, ou esquema gersl, passa que da para ir lendo e ver o wue mais precisa
19:27:12 Julio Noronha  252573.pdf
19:27:33  Welter, essa é a parte do triplex
19:28:09  Há alguns pontos a acrescentar, e ainda vamos caminhar nas outras partes
19:30:13 Welter Prr  Vou ler vom calma e depois conversamos
19:30:40 Julio Noronha  """
21:19:54 Diogo  Laura e Cf no fantástico
22:04:47 Paulo  Álvaro José Galliez Novos. Ouvi hoje novamente que é o 'Doleiro' da moda
22:04:58  Que operou para muuuiita gente
22:05:16  Pessoal alguém já ouviu falar desse aí? Eu não conheço
22:06:39 Diogo  Tava na última operação
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01:01:36 Paulo  Ah legal, não percebi. Sabiam dessa fama dele? Ficaram surpresos qdo o moro soltou
01:35:40 Deltan  Só conhecia desta operação também
01:58:02 Roberson MPF  Welter, essa é a parte da lavagem do Sitio, no estado em que se encontra (ainda falta bastaaaante
coisa)
01:58:43  252711.pdf
06:23:50 Welter Prr  Valeu!
06:34:28 Laura Tessler  Também não sabia que ele era tão famoso assim....bom saber!!!
11:18:22 Julio Noronha  Pessoal, segue nova sugestão do cronograma de oitivas do Pedro Correa, para esta semana,
começando amanhã, 10:00:

11:18:33  
11:39:53 Deltan  Caros como Moro declinou para STF o caso do JS, na minha opinião não devemos fazer release da
denúncia ou disponibilizar - está com sigilo nível 1 - para não correr risco de mais melindre. Jornalistas já já descobrem
sozinhos. Se alguém discordar, pode reclamar ou passar pro CF leaks, pro Orlando leaks...
11:44:00 Paulo  Vcs tem essa decisão fácil aí? E a denúncia protocolada? Precisamos passar p bsb
11:44:12 Laura Tessler  já te mando
12:33:33 Paulo  Caros, EUA perguntam se queremos que eles façam análise patrimonial dos nossos colaboradores.
Seria pedindo a eles próprios que declarassem os bens nos EUA. Eu disse que não pediriamos isso, salvo se houver suspeita em
relação a algum. Então pergunto: concordam? Quem seriam os que suspeitamos de ocultação? trombetas?
13:22:23 Jerusa  Pessoal! Alguém sabe a situação de marcos Martinelli e Eduardo Antonini, que foram alvos da
primeira fase? Foram denunciados? Ainda sao investigados?
13:23:23 Deltan  Esquecidos rs
13:24:25 Athayde  Deltan, consegue enviar sua análise do acodo do JOSE ANTUNES. Não achei aqi
13:31:38 Jerusa  Mas foi arquivado com relacao a eles?
13:41:31 Welter Prr  Tem IPL quanto ao Antonini, por conta dos valores que ele recebeu. Mas acho que não andou. Está
com o Mauat
13:42:37  Quer que eu mande uma mensagem para ele?
13:43:39 Jerusa  hahahaha
16:10:29 Diogo  http://www.jornalopcao.com.br/colunas-e-blogs/imprensa/luis-nassif-recebeu-r-57-milhoes-e-
paulo-henrique-amorim-faturou-r-26-milhoes-governos-petistas-23673/
19:08:01 Roberson MPF  E aí pessoal, como foi (ou está sendo) a reunião com a CNO?
19:09:23 Laura Tessler  Estão escondendo o jogo
19:18:00 Roberson MPF  Mas não eram eles que estavam loucos para falar? A menos trouxeram os embaraços?
19:21:28 Laura Tessler  Narrativas do embaraço no mesmo nível da "compra da vaca" noticiada pelo Lauro Jardim....
19:25:29 Roberson MPF  Que tal mandarmos ver no pedido de indisponibilidade da AIA?
19:27:18 Laura Tessler  """
19:27:27  Posso fazer isso amanhã mesmo
19:28:12  Alguém comprou livro sobre o novo cpc? Seria bom dar uma olhada
19:28:13 Roberson MPF  Shou! Será uma paulada!
19:49:28 Jerusa  pessoal está na reuniao ainda, Robinho!
19:50:10 Roberson MPF  """
19:50:17  Valeu, Jerusa
23:42:37 Paulo  Pessoal, minha prima de primeiro grau que é líder do PT na câmara municipal de Salvador
apareceu na lista da Odebrecht.

23:42:49  
23:42:55  Então... Taquem-lhe pau!!!

29 MAR 16

06:39:08  Pessoal. Não estarei em Curitiba na sexta, mas creio que é hora de fazermos a operação do Diogo.
Não dá mais para enrolar.
09:35:21 Diogo  O Igor falou q sairá
09:47:08  Sexta-feira? Vá na coletiva. Não entre em questões políticas nem vincule o fato ao assassinato.
Fale que as motivações estão sendo investigadas pelo mpsp. Cuidado.
09:53:20  http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2016/03/29/democracia-imperfeita-esta-ligada-a-
corrupcao-e-campanhas-custosas.htm
09:54:15  Deltan. Compartilhe no seu face. É bom para nós desvencilharmos de qualquer discurso autoritário.
09:58:33 Diogo  Ok Cf
09:58:56  Falarei q a investigação do homicídio ainda eh um livro aberto
09:59:27  E parafraseando tuma junior, direi que st André foi o laboratório da corrupção nacional
10:16:23 Paulo  muito bom Carlitos
11:21:10 Welter Prr  Pessoal Ja saiu o ato de delegação do PGR para ouvir o Pedro Correa? Colocamos no termo?
11:35:50 Paulo  acho que não vai ter ato por ora, Welter
11:36:13  falei com carol e como já fizemos sem delegação no caso da andrade, ela acha que não tem
problema. mas ia ver com pelella
11:37:12 Welter Prr  Ficou sem no termo. So para conferir
12:38:48  Pessoal vamos almocar. A pf teve que interromper
12:38:59  Zaff?
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16:00:11 Januario Paludo  Velter, não esqueça a oitiva do Bernardo cervero amanhã às 14 há na pf. Confirme com o dpf
Moreira e se possível leve o Julio/Athayde/ou Roberson junto para inquirir também sobre a obstrução.
16:02:13 Athayde  Januário, BSB vai partcipar dessa reunião? Sobre qual fato vamos ouvir ele originalmente?
16:05:36 Januario Paludo  Não. Isso diz respeito a ipl do vazamento dos anexos do cervero, mas que podemos usar depois de
esterroemos a inquirição já que os fatos são conexos.
16:06:10  Estendermos a inquirição
16:06:10  Corretor maledeto
18:47:24 Deltan  Bom irem Orlando e Diogo
18:50:31 Diogo  delta morre de medo de eu ir sozinho =====
18:50:46 Jerusa  kkkkkk
18:52:20 Deltan  Boa
18:52:38  Excelente kkkkk
18:54:53  Hahahaha Vc tem falado bem Diogo. Precisamos consolidar isso é Orlando com Vc te dará
segurança também, pq ele é governista
19:35:02 Januario Paludo  Já te ligo Welter.
19:38:33 Welter Prr  Liga oara a FT que o celular esta ruim
23:16:23 Orlando SP  Melhor artigo q já escreveu!!

30 MAR 16

01:25:46 Diogo  O Cf, esporadicamente,tem seus lampejos de genialidade..
08:08:05 Orlando SP  Genialidade!??? Aí ficou por sua conta. Apenas comparei com os anteriores.
11:32:19 Paulo  pessoal, excepcional a Miriam Leitão hoje. Ganhou pontos no meu conceito. Se todos os jornalistas
forem assim com o novo governo, poderemos nos salvar.
11:32:21  http://pgr.clipclipping.com.br/coluna/ler/noticia/5444840/cliente/19
11:33:12 Laura Tessler  Ela detonou no Bom Dia Brasil tb!!! Excelente!!!
11:59:19 Januario Paludo  Velter tele do dpf (041) 3251-7764 Moreira
11:59:37 Welter Prr  Ok
12:13:30  Cheanos p almoco em seguida
13:54:13 Januario Paludo  Paulo, não tem problema a alteração da cláusula 5. Fiz algumas alterações no texto, v.g, troquei
memorando de entendimento por termo de ajustamento de conduta.
13:54:31  255012.odt
13:54:38 Paulo  show Januario!
13:55:18 Januario Paludo  mas acho que tem que fazer mais uma correção dos erros de digiltação.
14:37:53 Paulo  http://www.brasil247.com/pt/247/brasil/223216/MP-reconhece-Dilma-n%C3%A3o-interferiu-na-
Lava-Jato.htm
14:37:59  é um governista mesmo esse Carlos
14:39:05 Welter Prr  Sempre foi. Na hora do aperto só aqueles mais fiéis vão apoiar o governo...
15:44:41 Paulo  Pessoal, marcamos reunião com a Petro amanhã 14h30 e o pessoal pediu a seguinte pauta. Seria
possível Diogo, Laura, Roberson darem um pulo nos seus momentos?
15:54:30  pauta:
15:54:31  Atualização DoJ e SEC Atualização class action Contrato Odebrecht SMS internacional Ação
Odebrecht contratos novos e TAG Ação união (ausência de ressalva a delatores e 17% TCU) Sete Brasil MP/SP competência
(prazo pro MS)
16:01:06  5ª CCR pediu reunião para tratar de acordos de leniência. Marquei dia 13/04, 14h30, por
videoconferência. Seria bom mais gente participar. Athayde, Carlos?
16:04:15 Athayde  por mim, ok
16:19:31 Januario Paludo  TC 007.158/2010-6, apurou um superfaturamento de 47,4 milhões na execução da dragagem do
canal de acesso ao Porto de Rio Grande, pagos com recursos da Secretaria Especial de Portos da Presidencia da República, ao
consórcio formado pela ODEBRECHT SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A e a Belga JAN DE NUL DO BRASIL
DRAGAGEM E ENGENHARIA LTDA.
16:21:41  Para quem for fazer a reuniao com a ODE....
16:22:20  Está no IC 1.29.006.000068/2013-98 da PRM de Rio Grande.
16:34:11 Julio Noronha  Pessoal, os advogados da Keppel nos procuraram hoje interessados em um acordo de leniência (e
acordos de colaboração). Ficaram de formar os "temas" e apresentar em uma nova reunião.
16:34:52 Januario Paludo  qual o numero da senha?
16:36:20 Diogo  como as pessoas estão mudadas
16:36:40  todas pessoas querem abrir o coração ❤ ❤ ❤ 
18:24:20 Laura Tessler  Pessoal, vou marcar férias de 5 a 16 de setembro. Alguém se opõe?
18:26:23  outra dúvida: confirmada nossa reunião amanhã de manhã?
18:31:53 Jerusa  http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2016/03/procurador-da-lava-jato-diz-que-ainda-nao-
ha-definicao-sobre-eventual-denuncia-contra-lula-5615127.html
19:17:10 Roberson MPF  Caros, estamos buscando operacionalizar o cumprimento da decisão de MORO que autorizou o
compartilhamento das colaborações com a RFB. Em principio pensei nisso: 1. PAULO ROBERTO COSTA – Compartilhar apenas os
termos e documentos que foram baixados pelo STF para nós formalmente, assim com eventuais termos e documentos
complementares colhidos aqui posteriormente para instruir nossos procedimentos; 2. ALBERTO YOUSSEF – Compartilhar apenas
os termos e documentos que foram baixados pelo STF para nós formalmente, assim com eventuais termos e documentos
complementares colhidos aqui posteriormente para instruir nossos procedimentos; 3. JULIO CAMARGO – Compartilhar todos os
termos e documentos que foram por ele fornecidos. Em relação aos termos complementares, compartilhar apenas os termos
que já foram juntados em denúncias (aqueles relativos ao JD e PASCOWICHT); 4. AUGUSTO MENDONÇA – Compartilhar todos
os termos e documentos que foram por ele fornecidos. 5. PEDRO BARUSCO – Compartilhar todos os termos e documentos que
foram por ele fornecidos. 6. RAFAEL ANGULO LOPES – Compartilhar todos os termos e documentos que foram por ele
fornecidos. 7. SHINKO NAKANDAKARI – Compartilhar todos os termos e documentos que foram por ele fornecidos. 8. EDUARDO
LEITE – Compartilhar todos os termos e documentos que foram por ele fornecidos. 9. DALTON AVANCINI – Compartilhar todos
os termos e documentos que foram por ele fornecidos. 10. RICARDO PESSOA – Compartilhar todos os termos e documentos
que foram por ele fornecidos. Em relação aos termos complementares, compartilhar apenas os termos que já foram juntados
em denúncias; 11. RODRIGO MORALES – Compartilhar todos os termos e documentos que foram por ele fornecidos. 12.
ROBERTO TROMBETA – Compartilhar todos os termos e documentos que foram por ele fornecidos. 13. MILTON PASCOWICHT –
Compartilhar todos os termos e documentos que foram por ele fornecidos. Em relação aos termos complementares,
compartilhar apenas os termos que já foram juntados em denúncias; 14. JOSE ADOLFO PASCOWICHT – Compartilhar todos os
termos e documentos que foram por ele fornecidos. Em relação aos termos complementares, compartilhar apenas os termos
que já foram juntados em denúncias; 15. HAMYLTON PINHEIRO PADILHA – Conversar com ORLANDO/DIOGO 16. MARIO GOES
– Compartilhar todos os termos e documentos que foram por ele fornecidos. 17. VITOR COLAVITTI – Compartilhar todos os
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termos e documentos que foram por ele fornecidos. 18. WALMIR SANTANA – Compartilhar apenas os termos e documentos que
foram baixados pelo STF para nós formalmente, assim com eventuais termos e documentos complementares colhidos aqui
posteriormente para instruir nossos procedimentos; 19. EDUARDO MUSA 20. JOAO CARLO FERRAZ 21. FERNANDO MOURA –
Compartilhar todos os termos e documentos que foram por ele fornecidos. 22. FERNADO BAIANO – Conversar com
ORLANDO/DIOGO 23. RICARDO PERNAMBUCO (PAI e FILHO) - Compartilhar apenas os termos e documentos que foram
baixados pelo STF para nós formalmente 24. JOÃO BERNARDI – Já separado por Orlando 25. SALIM SCHAHIN – Conversar com
ORLANDO/DIOGO 26. AGOSTHILDE DE CARVALHO – Conversar com a LAURA
19:18:08  Peço que se manifestem se concordam e definam (nos respectivos grupos) aqueles que estão em
aberto (PG, falei com o TATA sobre alguns acordos de seu grupo, veja se está OK)
19:25:14 Athayde  255365.odt
19:34:50  http://www.conjur.com.br/2016-mar-30/stf-nao-sabe-julgar-processos-penais-procurador-lava-
jato
19:55:46 Orlando SP  CF, vc disse isso mesmo?
20:02:20 Roberson MPF  Manifestem-se please
20:25:30 Laura Tessler  Por mim, ok! Só teríamos que alertar a Receita que, no caso do Agosthilde Mônaco, os extratos
bancários suíços fornecidos pelo colaborador não podem ser utilizados contra ele para punição em questões tributárias (depois
encaminho a cláusula do acordo que fala isso)
20:33:22 Paulo  O Ângulo e o pessoa tb são stf. Não seria o caso de adotar o mesmo procedimento?
20:33:32  O colavitti foi p o rio
21:02:18 Orlando SP  Preciso ler os termos para me manifestar
21:06:17 Paulo  Folsom investment sa, Panama, alguém já ouviu falar?
21:09:08 Deltan  Confirmada
21:10:09  Podemos deixar como regra confirmada, salvo se combinarmos em não ter. Mesmo quando eu não
estiver, como na próxima semana, é conveniente que se reúnam. Bom sempre alguém enviar um resuminho dos pontos
tratados para que quem quiser ver como algum se desenvolver possa se inteirar com alguém
22:20:33 Roberson MPF  Laurinha, nesse caso foi ele que forneceu os extratos ou os suíços por meio de coopin? Se for o
primeiro caso os docs poderiam ser utilizados para todos os fins, não?
22:22:40  É vero, nesses casos compartilhar apenas os termos que baixaram então né?!
22:23:04  Sem compartilhamento nesse
22:23:36 Laura Tessler  Ele que forneceu.
22:25:46 Deltan  Trecho inteiro que o CF disse, que conjur deturpou (está na FSP): "[O foro] Não é por si só
criminógeno, mas é facilitador da impunidade. Imagine se uma dessas listas com cento e tantos políticos for julgada pelo STF.
Certamente haverá a prescrição. O Supremo não é uma corte que saiba julgar processo penal, é uma corte constitucional",
disse. "Tudo lá é ritualístico, é demorado. Não estou desmerecendo o Supremo, estou criticando a maneira que escolhemos para
julgar a classe política", completou. 
22:26:28  Vamos pedir para corrigir. Preocupa-me criar inimigos ou influenciar ânimos contr anós
desnecessariamente. É o que o conjur maldosamente quer fazer.

31 MAR 16

06:39:02  Welter. Você vai ouvir comigo o PC?
07:37:47 Welter Prr  Vou
07:38:47  Chego na ft pelas 9:30
07:40:10  http://www.amcham.com.br/impactos-legislativos-e-juridicos/noticias/sistema-politico-brasileiro-e-
2018criminogeno2019-diz-procurador-da-operacao-lava-jato-305.html
07:40:55  Eu vou direto. Você pode ir com motorista que depois você volta comigo.
07:46:38 Paulo  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1755826-procuradoria-denuncia-dono-do-grupo-safra-
por-negociar-propina.shtml
07:49:30 Welter Prr  Ok
07:49:48  Eu preciso ver um parecer antes
08:13:37 Orlando SP  Welter, quer q eu vá para a pf agora para ouvir PC com CF? Vc pode ir depois.
08:14:28  A tarde ou algo assim
10:06:18  Estou aqui. Quem vem?
10:13:12 Isabel Grobba  Ficou combinado que Welter iria.
10:13:38  Eu estou à disposição caso precisem.
10:19:33 Welter Prr  Acabei de chegar com o Orlando
10:24:28 Andrey B Mendonça Carlos, vc ia ouvir alguém da caixa, acredito q hj, nao? Algum informante. Vc ja ouviu?
10:49:32  Não combinei com ele. Esqueci de ligar. Já estou em Curitiba.
11:04:08 Deltan  CF, Orlando e Welter, algum tema para a reunião? Vamos fazer e mandamos os ponos conversados.
As questões da denúncia do 9 deixaremos para depois e acho bom incluir Andrey.
11:08:26 Laura Tessler  Alguém conhece a offshore Newmann Finance Limited?
11:47:12  Tenho a solução do problema Prc. Vamos conversar sobre isso em reunião.
11:53:06  A solução chama Genu.
11:54:26 Diogo  Opa
11:54:42  Da pra incluir ou tentar inclui lo na operação do tatá
11:57:57 Andrey B Mendonça Blz Carlos!
12:03:06  Pessoal. Esperem para almoçar. Já chegamos.
12:30:47 Orlando SP  Pessoal, estou com Welter e CF. Estaremos na salepepe em 10 minutos. Vamos?
12:31:58  Encontramos vc lá
12:35:44 Paulo  Borav
12:38:02 Andrey B Mendonça Se quiser que eu fale com ele, estou à disposicao.
13:54:23 Deltan  Caros, Julieta-ta ta lhes chamando
13:54:52  A Ouvidora estará aqui dia 7 de abril, quinta, 15h. Agendou com Roberson e estará ascom aqui
também
13:55:20  Seria bom se pudessem estar mais alguns colegas para prestigiar, aidna que fiquem 5min e saiam
13:55:47  Paulo e eu não estaremos aqui... Robinho, arregimenta mais 3 pelo menos. Se possível, mais 4,
que travem o horário
13:56:06  Robinho, chama o Cesinha que ama ela kkkk
13:57:17 Roberson MPF  kkkkk
13:58:43 Jerusa  Eu participo
14:06:17 Deltan  Caros, para que todos possam se inteirar com alguém que esteve na reunião sobre algum tópico
de interesse, segue sumário dos pontos tratados:
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14:06:42  -Decidir inscritos innovare (só PRs? Servidores? Incluir Ascom? Não incluir BSB? E PF e RF?...) ->
inscrever só procuradores; -Passou para dia 5 de abril, terça, reunião Tacla Duran e Mendes Jr e Odebrech - está na agenda; -
Figueiredo ligou "preocupado com vazamentos". Talvez saia uma ação controlada dos Trombetas com CAOA. -cronograma Pedro
Corrêa - PG LIGARÁ PARA A PGR; -EUA - 1) Vantage, Ensco. Oitiva do Padilha. Agora disse que os Diretores da empresa sabiam
que havia corrupção. Vantage e Ensco pagaram até 2015. As duas saberiam agora segundo Padilha - A FAZER - DELTAN E
PAULO; -Reunião acordos engevix (ver se falam sondas da 7) e Galvão e UTC. -Convite para ir à CD no processo de apuração de
crime de responsabilidade da presidente; -Isabel - AIA PP é só questão de montar. Isabel fará também AIA Cunha. -Palestras; -
Dimas - ENVIAR MENSAGEM - A FAZER - PAULO E DELTAN. POR GRUPO: -Diogo - denúncia Claudia Cruz - compartilhou infos e
tese; Queiroz Galvão colocará nas prioridades, a pedido da PGR que já denunciou umas 5 vezes. -Paulo e Athayde: Gim Argelo -
decisão até amanhã - no mesmo dia da denúncia duas AIAs com lei anticorrupção; Vaccareza não vai ainda, não dá ainda;
próxima será Sergio Machado, Transpetro, que é um mundo; se alguém livre para pegar BR, seria ótimo, mas nao temos agora;
-Laura: adiantar a denúncia da Odebrecht 23 e 25 fases; acordo Zwi saindo, entrega Claudio Mente (aparece no Almada
também), sem foro; -Checar novo assessor - DELTAN; -Fusão Isabel e Laura, a depender de consenso com quem não está, e
trazendo assessor que vira para o grupo delas - DELTAN FALARÁ; -Reunião com Keppel, Julio e Laura - "zona cinzenta" -Como
foi Brasilia dia 29 - 10 medidas; -possibilidade de Welter vir abril e maio DELTAN LIGAR -ver se autoriza motorista a levar e
buscar quem ganha diária, pessoal usa Taxi... Isabel, Orlando, Welter, Carlos - Pegarão hotel Isabel e Welter - 1 diária por
semana, 4 por mês. Ficam 4 dias, seriam 3, 5 diários . DELTAN LIGAR
14:17:50 Andrey B Mendonça Pessoal: colega do Gaeco do RJ tem uma investigação criminal lá sobre a linha 4 do Metro, em
que, segundo teria saído no Jornal O Globo do RJ, seria um dos pontos que a Odebrecht delataria. Disse que a investigação lã é
mais documental, mas se colocou à disposição para ajudar no que fosse preciso. O colega se chama CLÁUCIO, do MP RJ. Tem
uma investigação na improbidade tb, que está com a promotora Liana. Se aparecer algo ai e quiserem falar com eles, eu tenho
o contato de ambos.
14:49:44 Diogo  moro nao homologou acordo do auler
14:52:53 Roberson MPF  Castor e Orlando, lembram dessa?
14:52:53  É Eliana Regina Botura..:CPF 127.629.368-29
14:52:54  Vi num site de notícia q ela foi presa por integrar a quadrilha do Youssef
14:52:54  Mas as denúncias do site da LJ na vi denúncia contra ela
14:52:54  Se for a mesma pessoa e ela tiver sido presa, gostaria q me mandassem o pedido de prisão contra
ela e o pedido de arquivamento
14:53:05  O Ricardo Perin Nardi tá perguntando
14:54:40 Diogo  puts nao lembro
14:56:50 Roberson MPF  Tem como pedir para o assessor dar uma olhada Castore?
15:03:41 Paulo  por que não castor? tem a decisão ?
15:05:08 Jerusa  256104.pdf
15:08:41 Diogo  podeixar
16:04:39  pede pro ricardo me mandar um telegram robi
16:04:42  nao tenho cel dela
16:14:50 Roberson MPF  Ok!
16:28:44 Welter Prr  http://paranaportal.uol.com.br/blog/2016/03/31/pf-indicia-gleisi-hoffman-e-paulo-bernardo/
16:29:42  O PB ficou no Stf. Pelo menos o PF nao (Paulo Ferreira, gente, sem confusao!!)

16:31:30 Laura Tessler  
16:32:04  vcs tem idéia do que essa anotação pode representar em 2013? apreendida com Bruno Scornicki
16:32:43  esquisito é "Jurídico ameaçador" - Dora Cavalcanti (thomas bastos) abaixo de anotações sobre
Migliacio
16:42:54 Andrey B Mendonça Esse nao é o caso Consist Welter. O da consist o PB desceu aqui pra sp
16:43:06  ESsa noticia eh referente ao pagamento da petrobras
16:43:15  via pieruccini/ay/prc
17:24:03 Januario Paludo  Fiquei interessado na anotação para o ipl 737
17:57:45 Welter Prr  Beleza
18:10:55  Deltan. Minha posição sobre os Antunes é a seguinte :
18:12:02  1- é preciso resolver em uma mesa com o Athayde, Brasília, Rio, Antunes e advogados, se há ou
não interesse no acordo.
18:13:11  2 - entendo que somente em conjunto podemos saber se interessa pelo acordo.
18:16:01  3- tem havido muito ruído na condução do acordo, por isso devemos marcar essa reunião para que
a questão seja definitivamente resolvida.
18:23:57 Paulo  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/exclusivo-gerente-da-petrobras-conta-a-veja-que-mandou-
avisar-dilma-da-compra-superfaturada-de-pasadena
20:05:04  Alguém confirmou a coletiva amanhã?
20:05:14  Castor, a Receita vai participar?
20:05:55 Diogo  Ia
20:06:18  Mas diante de Td a confusão achei melhor não complicar mais
20:23:51 Orlando SP  Quem tiver a decisão de amanhã favor me encaminhar
20:24:52 Diogo  Poder Judiciário JUSTIÇA FEDERAL Seção Judiciária do Paraná 13ª Vara Federal de Curitiba Av.
Anita Garibaldi, 888, 2º andar - Bairro: Ahu - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1681 - www.jfpr.jus.br - Email:
prctb13dir@jfpr.jus.br PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA Nº 5004872-14.2016.4.04.7000/PR REQUERENTE: MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL ACUSADO: RONAN MARIA PINTO DESPACHO/DECISÃO Autorizei buscas e apreensões. Requer o MPF "seja
autorizada a presença de promotores estaduais do Ministério Público de São Paulo no cumprimento da diligência". Alega que
eles dispõem de investigações envolvendo Ronan Maria Pinto e poderiam auxiliar nas diligências. Defiro a sua participação como
observadores e auxiliares da autoridade policial. Ciência ao MPF e à autoridade policial. Curitiba, 31 de março de 2016.
Documento eletrônico assinado por SÉRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de
19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o
preenchimento do código verificador 700001765979v2 e do código CRC 90ed52b6. Informações adicionais da assinatura:
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Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO Data e Hora: 31/03/2016 14:07:53 5004872-14.2016.4.04.7000 700001765979 .V2
SFM© SFM
20:25:11  Poder Judiciário JUSTIÇA FEDERAL Seção Judiciária do Paraná 13ª Vara Federal de Curitiba Av.
Anita Garibaldi, 888, 2º andar - Bairro: Ahu - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1681 - www.jfpr.jus.br - Email:
prctb13dir@jfpr.jus.br PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA Nº 5004872-14.2016.4.04.7000/PR REQUERENTE: MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL ACUSADO: RONAN MARIA PINTO DESPACHO/DECISÃO 1. Pela decisão de 15/02/2016, autorizei buscas e
prisões cautelares relacionadas a Ronan Maria Pinto e Silvio José Pereira (evento 3). Apresenta o MPF na petição do evento 9,
apontando erro material na decisão e omissão quanto ao pedido de busca e apreensão em relação a Breno Altman. Requer
ainda adicionalmente busca e apreensão em relação a Delúbio Soares e a condução coercitiva dele para prestar informações.
Decido. 2. Transcrevo da decisão: "Também foram identificados pagamentos entre 2009 a 2011 de R$ 486.160,00 para a DNP
Eventos Ltda. pela Construtora OAS. Os dirigentes da referida empreiteiras foram condenados na ação penal 5083376-
05.2014.4.04.7000 por este Juízo por, em síntese, corrupção de agentes da Petrobras e lavagem de dinheiro. Também foram
identificados pagamentos em 2011 de R$ 508.682,00 para a DNP Eventos Ltda. pela UTC Engenharia. Ricardo Ribeiro Pessoa,
dirigente da empreiteira, responde a ação penais perante este Juízo e é confesso quanto ao pagamento de propinas a agentes
da Petrobras e a agentes políticos." Alega o MPF que, quanto à UTC, teriam havido pagamentos de somente R$ 22.533,50,
sendo que a soma entre os pagamentos da OAS e da UTC e que atingiriam R$ 508.682,00. Reconheço o erro material. Fica
retificada a afirmação constante na referida decisão. Não cabe, porém, alterar o dispositivo uma vez que não dependente do
erro material. Autorizei a condução coercitiva de Breno Altmann para tomada de seu depoimento. Havia o MPF também
pleiteado busca e a apreensão em relação a ele. Reconheço a omissão que deve ser suprida. Agrega o MPF pedido de busca e
apreensão e condução coercitiva em relação a Delúbio Soares de Castro. Considerando o já fundamentado na referida decisão,
especialmente quanto à prova, em cognição sumária, de que o empréstimo concedido pelo Banco Schahin a José Carlos Bumlai
foi direcionado a Ronan Maria Pinto por solicitação de dirigentes do Partido dos Trabalhadores, as medidas devem ser deferidas.
Adiciolmente, quanto a Breno Altmann há a afirmação no depoimento de Marcos Valério Fernandes de Souza de seu
envolvimento no episódio. Já quanto à Delubio Soares de Castro, sua participação no episódio é afirmada não só por Marcos
Valério, mas também por José Carlos Bumlai, Salim Schahin e Sandro Tordin. Apesar de ser o depoimento de pessoas
envolvidas nos próprios crimes, o fato é que o restante das provas descritas na decisão do evento 3, especialmente o
rastreamento documental dos valores do empréstimo até Ronam Maria Pinto, confere carga probatória suficiente para as
medidas requeridas, quanto a eles somente busca e apreensão e condução coercitiva. 3. Assim, defiro o pedido para estender a
busca e a apreensão já autorizada na decisão do evento 3 aos endereços de Breno Altmann e Delúbio Soares de Castro, bem
como para autorizar a condução coercitiva também de Delúbio Soares de Castro, nos mesmos termos anteriores. Intime-se o
MPF e a autoridade polical desta decisão. Como já consignei, a efetiva expedição dos mandados ainda está dependente da
apresentação dos endereços determinados. Curitiba, 22 de fevereiro de 2016. Documento eletrônico assinado por SÉRGIO
FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF
4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 700001613199v3 e do
código CRC 4744cf5f.
20:56:52 Laura Tessler  O que acham de marcarmos uma reunião geral entre PF e MPF em breve? To achando que o clima
tá estranho demais...
21:29:54 Deltan  O que não é a percepção feminina heim Laura... entrei aqui para colocar exatamente isso... Falei
com CF e ele vai marcar na próxima semana uma reunião com alguns de nós e alguns deles. A situação com a PF está bem
sensível, a ponto de qualquer coisa melindrar. Sugiro a todos cautelas extras não só pra não melindrar, mas posturas ativas de
integração, pensando no que podem fazer nos casos que estão tocando para dar uma integrada.
21:34:47 Roberson MPF  Laura e Delta, concordo em gênero, número e grau. Se perdermos a integração, perdemos o caso
22:08:17 Deltan  Já falei com Márcio e ouvi reclamações, o próprio Moscardi me escreveu em apartado com medo do
que o Mauat poderia colocar no grupo com a PF, e uma terceira pessoa isenta me escreveu preocupada em relação ao acordo da
Nelma e com a impressão que a PF está (CF verá esta questão também logo), sem falar do Igor sair abruptamente e de ontem
ter ficado chateado. Depois de tudo isso, fiquei um tempão falando com a Erika no telefone, e descobrimos que houve um
grande problema de comunicação lá na própria PF na origem de tudo, e Erika nos ajudará na integração.
22:08:44  Se Mauat escrever no grupo algo ruim, é o caso de não responder sem reflexão viu rs.
22:08:59 Paulo  E a coletiva???
22:12:06 Deltan  Erika falou que perguntou e alguém disse que vai ter
22:12:07  normalmente
22:15:49  Diogo não tem culpa nenhuma no episódio... eles acharam que Diogo tinha pedido contrariamente
ao ajustado previamente com a PF. Diogo, Vc ter me mandado as msgs foi importante pra matar na raiz isso.
22:16:06  Obrigado
22:26:53 Paulo  Me mandem a nota!!!
22:30:21 Deltan  Já mando PG. Fiquei desde que as crianças dormiram até agora com a PF no telenfone... estou
terminando
22:30:24  de ler
22:31:05  Não consegui falar com Diogo para confirmar esta frase: "Os detidos possuem envolvimento em
outros crimes de corrupção. " Diogo, me ligue por favor quando puder. Tirei e qq coisa coloco de novo
22:54:41  Envio. PG, fique à vontade para eventual alteração. Como Vc acompanahrá tudo cedo, Vc envia
para Rubens pedindo para ele divulgar quando a PF já tiver divulgado a dela e quando as cautelares de Ronan estiverem ok? O
nome de Ronan é o que mencionamos na nota.
23:06:02  256460.odt
23:06:38  Erika confirmou coletiva amanhã 10h no outro grupo PG
23:09:34  Orlando, que vai amanhã junto com o Diogo, fica encarregado de marcar uma conversa com a PF,
de preferência na segunda.
23:36:54 Paulo  Orlando passou a bola, disse q tem pilates
23:48:40 Deltan  Achei que eu tinha ouvido que ele tinha manicure e pedicure

1 APR 16

06:36:11 Paulo  Pessoal, a nota nao explica a prisao do Silvinho. Foi proposital?
06:36:54  E tem nome p caramba nessa nota p ser uma nota sem nomes rs
06:36:58 Deltan  Paulo acordei o Rubens
06:37:04  Mandei a nota
06:37:10  Mas ele aguarda seu ok
06:37:24  Tá vendo a nota errada então
06:37:49 Paulo  A q vc mandou logo acima
06:38:56 Deltan  Isso
06:39:12  Tiramos nomes e indicação de que eram alvos
06:39:20  Bumlai está preso
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06:39:27 Paulo  Ficou meio obvio mas td bem rs
06:39:37 Deltan  Não aparece o nome do Silvio, Delubio ou jornalista
06:39:53  Antes de soltar tem que confirmar que o Ronan ta preso
06:40:53 Diogo  Ronan tá preso
06:41:14 Deltan  Tem que esperar também A PF soltar a nota dela
06:41:20 Paulo  Entendi q o silvio era outro esquema, nao Castor? Dai faltou explicar esse esquema
06:41:32 Diogo  O mesmo esquema
06:41:50  Além disso, outro esquema de mesada
06:42:01  Na versa com nomes estava detalhado
06:42:21 Jerusa  ))) Diogo caiu da cama!
06:42:56 Paulo  Blz, esse esquema de mesada que é o fundamento da decisao e nao tem a ver com schahin ou
ronan
06:43:27 Laura Tessler  E o Silvinho, Diogo, já tá preso?
06:45:36 Diogo  Não sei
06:53:40 Orlando SP  Diogo tá preso?
07:33:27 Paulo  Outras pessoas possivelmente envolvidas na negociação para a concessão do empréstimo
fraudulento pelo Banco Schahin também são alvo da operação realizada hoje. Identificou-se que um dos envolvidos recebeu
recursos de pessoas e empresas que mantinham contratos com a Petrobras e que já foram condenadas no âmbito da Operação
Lava Jato. Esses pagamentos ocorreram ao menos até o ano de 2012.
07:33:31  acrescentei esse parágrafo
07:34:20 Deltan  """"
07:45:24 Orlando SP  Estão falando q o stf vai decretar a prisão de lula hj. Alguém sabe de algo?
07:50:13  Duvido.
07:50:17 Diogo  888
07:51:30 Paulo  kkk
07:51:40 Laura Tessler  Tb duvido muuuuuito!!!!
08:08:08 Jerusa  Kkkkkk
08:19:21 Paulo  http://www.valor.com.br/politica/4506794/ex-deputado-que-foi-integrante-do-pt-quer-fazer-
delacao
08:19:25  Procede?
09:03:52 Diogo  No
09:07:24 Deltan  Ouvi também que é quase certo. A PGR fez um pedido e não quis abrir para todos dada a
sensibilidade. Se fez, é pq falou com Teori
09:08:04 Jerusa  &&&
09:09:54  Aguardemos!
09:16:17 Roberson MPF  @@@@@
09:16:55 Jerusa  Se for verdade, julio e robinho falaram q vao pagar o jantar hoje!
09:16:58  3333
09:32:37  Jantar na segunda-feira, por favor
09:43:20 Deltan  Lula preso e sendo conduzido à PF de BSB
09:43:39 Jerusa  Mentira!
09:43:43 Athayde  Serio?
09:43:59  Meu deus
09:55:20  Aecio tb foi preso

09:59:43 Laura Tessler  
09:59:56  Teoreco
10:08:07 Jerusa  Diogo na GN (Tenho televisao!)
10:10:44 Deltan  kkkkkk
10:10:55 Laura Tessler  ****
10:10:59 Deltan  Já já o PT imita e faz bonecos nossos kkkk
10:12:43  Ao vivo
10:12:44  http://g1.globo.com/pr/parana/ao-vivo/operacao-lava-jato.html
10:47:53  Laura: http://pgr.clipclipping.com.br/impresso/ler/noticia/5471246/cliente/19
10:49:03 Laura Tessler  valeu, Deltan!
12:31:44 Orlando SP  Pessoal, estou vindo almoçar
12:31:46  ?
12:32:18  Pessoal da pf, estão vindo almoçar?
12:43:38 Julio Noronha  Acho que vamos atrasar um pouco. Vamos imprimir agora, ler e assinar
12:44:02  Se quiserem almoçar já, fiquem à vontade
13:20:40 Januario Paludo  Parabéns castor. Vi o g1 agora. Garimpou bem o caso!!!
13:22:50  E falou bem na entrevista!!!
13:23:42 Diogo  Boa
13:23:48  Já te ligo
14:49:29 Welter Prr  Grande Castor! 
14:51:21  Orlando e colegas Sinceramente, acho que não dá para responder ao Celso na rede. Ele é um
colega combativo, teve e tem seus momentos, mas gosta demais de uma polêmica. Ninguém vai convencê-lo nunca de nada. 
14:51:46  Ainda mais convencê-lo de que pode estar errado a respeito de alguém
15:20:47 Paulo  256822.odt
15:41:15 Athayde  Pessoal, especialmente CF e Januario. Fizemos uma reunião sobre o acordo do ANTUNES, com a
presença de JERUSA, DELTAN, PG, ROBINHO e JULIO. Por unanimidade, descartamos a possibilidade do acordo, ainda que com
fixação de pena alta. Terça-feira faremos reunião pessoal com os advs e o réu para comunicar a decisão de encerrar a
negociação.
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15:59:49 Paulo  Caros, nosso jantar ficou para as 21h30 no restaurante do Hotel Nomaa. End.: Rua Gutemberg,
168 - Batel (esquina com Angelo Sampaio)
16:02:04 Deltan  Orlando estava plantando a matéria de capa do uol: "maioria dos procuradores da Lava Jato é
petista"
16:17:25 Orlando SP  Não foi para ele, foi para todos. Respondi tanto ele quanto Eugênia para pararem de bater no
Moro. Não vão mais colocar isto na rede pq cairão no descrédito. Se quiserem, que batam em nós. Daqui a pouco isto vaza para
a imprensa ou para a lista de juízes e ficamos mal na história
16:18:39 Deltan  Achei bom darmos uma interagida depois de 2 anos de retraimento em relação à rede.
16:18:48  Mas concordo com a regra
16:20:40 Paulo  Galerinha, operação Tatá deferida! Vamos confirmar a data com a PF e não inventem de mudar!
16:20:42 Welter Prr  Essa seria engraçada
16:23:32 Roberson MPF  Tooop
16:24:02 Athayde  ehehehehehehhe
16:24:52 Orlando SP  Pessoal, em especial Athaíde, Júlio, Laura, Jerusa, a Procuradora-Chefe pediu para verem junto as
suas respectivas unidades se não é possível trazer uma vaga de estagiário para cá, pois a situação da PRPR está apertada. Se
conseguíssemos um ou dois estagiários no total já seria excelente. Se não der, paciência, mas temos que tentar. Ela se referiu
especialmente aos colegas mencionados pq foram as últimas vagas que vieram para cá. De outro lado, ele vai disponibilizar um
servidor que está vindo de fora para nós. Ele chega, salvo engano, no começo de maio.
17:09:18 Jerusa  Tenho so um estagiario na PRRS e nao tenho como ceder a vaga.
17:32:44 Laura Tessler  ih, eu também não...a situação de Guarulhos já tá super complicada
18:01:57 Paulo  http://operamundi.uol.com.br/brenoaltman/2016/04/01/operacao-lava-jato-esculacha-
constituicao/
18:08:39 Julio Noronha  Na PR-RO a situação tb está complicada (já reduziram a um estagiário por ofício)... Além disso,
estão reclamando do momento difícil lá, pq estão ficando 4 procuradores para 7 ofícios
18:13:22 Paulo  mestre Januario, precisamos fazer alguma coisa para a visita de vossa excelência e de vosso
séquito de corregedores?
18:13:33  tem coisa velha na minha mesa... seria o caso de dar cabo em tudo?
18:19:54 Jerusa  Tritura tudo! 6868
18:20:22 Paulo  haha
18:20:31  orlando já fez isso uma vez, não deu muito certo
18:44:34 Laura Tessler  Paulo, eu prorroguei os prazos para ficar tudo ok no único
18:44:55 Paulo  dos que estão aqui tb?
18:45:53 Laura Tessler  Sim..os que estavam na minha mesa
18:47:01  Só prorroguei os meus
18:47:09 Paulo  haha
18:47:28 Roberson MPF  Querem saber onde o pessoal do PMDB estava "arrecadando" forte? É só ficarmos de olho nas
demissões do governo que vem sendo feitas nessa semana. Eles estão oferecendo os "postos arrecadatórios" para partidos de
"confiança". PP, por exemplo
18:47:53  http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/04/dilma-exonera-vice-presidente-da-caixa-
economica.html
18:48:07  Hj foi o VP da CEF
18:48:49  Na quinta-feira (31) foram publicadas as exonerações de Rogério Luiz Zeraik Abdalla, indicado pela
bancada do PMDB do Senado para uma diretoria na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), e de Walter Gomes de
Souza, diretor-geral do Departamento Nacional de Obras contra a Seca (Denocs) a pedido do pemedebista Henrique Eduardo
Alves, que deixou o ministério do Turismo no início da semana.
18:54:22 Paulo  Pessoal, surgiu um novo escândalo de corrupção na indústria de petróleo que já dizem será o
maior do mundo. Temos que trabalhar para não perder o posto!!!
18:54:26  http://www.theage.com.au/interactive/2016/the-bribe-factory/
18:55:24  Além disso, bom darmos uma olhada no material pq há várias companhias nominadas lá que
aparecem aqui também, e podemos aprender com os métodos.
18:55:48  P.s.: isso sim é jornalismo investigativo.
19:07:17  Caros, desceram do STF aqueles relatórios do Mauat dos celulares de Otavio Azevedo e Marcelo
Odebrecht, com autorização para usarmos no que não tiver foro. 5051299-06.2015.4.04.7000
19:17:18 Athayde  Veja se tem gim pg
19:18:09 Paulo  os relatórios a gente já tinha, na pasta ft-procuradores. tem gim mas en passant
19:41:34 Diogo  Mauat achou duas offshores na busca do ronan **
19:41:49  Tenho que me curvar e elogia lo
19:42:03  Foi o último documento
19:51:42 Paulo  Legal Castor
19:51:52  Mas o se curvar é por sua conta
20:30:15  257089.mp4
20:32:34 Laura Tessler  Kkkkkkkk
20:37:19 Roberson MPF  Kkkkkkkk
20:37:26 Jerusa  Kkkkk
20:37:37 Roberson MPF  A
20:42:59 Laura Tessler  Mauat e Diogo são grandes amigos!!!666
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07:56:41 Orlando SP  Por conta disso, liguei ontem para Hindenburgo e disse que faria uma consulta à corregedoria.
Após observar q tinha sido uma grosseria ridícula, disse que sabe da situação e não há qq problema/ilegalidade. Ponderou,
porém, se valia a pena, por ser o sujeito louco/desiquilibrado. Ele disse para pensar bem, pois, primeiro, a pessoa que disse em
07:57:15  Por conta disso, liguei ontem para Hindenburgo e disse que faria uma consulta à corregedoria.
Após observar q tinha sido uma grosseria ridícula, disse que sabe da situação e não há qq problema/ilegalidade. Ponderou,
porém, se valia a pena, por ser o sujeito louco/desiquilibrado
09:31:09 Deltan  Sem noção. Esse cara é louco.
09:31:53  Caros acabei de saber que tem almoço com Hindemburgo e Reuniao mais cedo, na segunda. Seria
muito conveniente que dois de nós fossemos na reunião e quem mais puder no almoço . Quem se candidata?
09:31:59  "Colegas A Corregedoria Descentralizada acaba de enviar e-mail informando que na segunda feira
as 14h haverá reunião geral da Correição, aqui no auditório, com a presença do Corregedor Geral, Hindemburgo."
09:32:11  Almoço sale pepe
09:32:20  Tem que avisar paula até 11
09:33:18  Hindemburgo, segundo Paula, "Convida a todos e ressalta a importância da nossa presença."
"Nossa" refere-se aos procuradores de Curitiba em geral
09:34:12  Acho conveniente ligar e convida-lo para dar uma passada na FT
09:34:40  Orlando liga e combina? Como não estarei aqui, Vc seria melhor não só por ser amigo mas pq já
ajusta o horário
11:14:27  Temos reunião com o russo as 11:00. Gostaria da presença de Januário e Orlando.
11:20:58 Orlando SP  "
11:21:03  "
12:26:18 Welter Prr  Não da para responder a um desequilibrado.
14:06:46 Deltan  A leitura do Daniel Salgado foi de que tuas respostas ontem foram excelentes e muito oportunas,
Orlando.
14:07:00  Esse aí não dá mesmo rs
14:42:44 Roberson MPF  Também gostei bastante dos emails do Orlandinho. Pôs os pingos nos Is e foi ótimo para quebrar
diversos preconceitos de coleguinhas que já estavam se entusiasmando com as críticas contra a LJ
14:45:11 Deltan  Caros, os dissidentes do MPF estão formando um grande grupo de WhatsApp
14:45:32  Helder de MG é um dos líderes
14:45:45  Precisamos aquela conversa com Aurelio com urgência
14:46:42  Helder está desde ontem enviando questionamentos a todos na PRMG sobre as ações "polêmicas"
da FTLJ e defendendo que estamos (nós do MPF) nos descuidando dos direitos humanos em prol de uma sanha persecutória
que visa só determinado partido político . Está falando com bastante altivez , apesar das contraposições dos colegas e disse a
razão : estaria refletindo as críticas dos movimentos sociais , que escutaria como Prdc de minas.
14:47:00  O novo grupo de WhatsApp é de colegas descontentes com rumos do MPF
14:47:01 Jerusa  Pqp! Helder é petista declarado!
14:47:47 Deltan  Se sofremos ataque de dentro, isso nos deixará vulneráveis a ataques externos. Podem grudar em
nós críticas dizendo que até quem conhece o MP e investigações, colegas, concordam etc
14:48:05  Precisamos neutralizar isso. Se possível com infiltração de alguém nesse grupo
14:49:14  Talvez algum colega de MG que aceite entrar nesse grupo de Whats
14:52:12 Roberson MPF  Tatá e Julio que são mineiros, conhecem alguém?
14:54:06 Deltan  Aurelio Está ainda mais magoado com tudo é com todos , especialmente FTLJ. Falou que se recusa
a pronunciar palavras como Lava Jato , Moro ou Deltan . E que as 10 medidas não o representam , a partir do teste de
integridade. Precisamos urgentemente que alguém vá a BSB colocar panos quentes... talvez seja só pedido de atenção rs. É
muito importante neutralizar essas críticas. Seria bom ir com alguém de quem Aurelio goste bastante e que esteja a nosso favor
14:54:08  A polarização reflete-se internamente.
14:54:52 Deltan  Isso. Mas temos que neutralizar movimentos explícitos. Podemos não ganhá-los para nossas
causas, mas estar ataques e erosao interna é essencial
14:55:02  Se eu não estivesse saindo, iria pra BSB já
15:05:27  Creio que é preciso colocar a PGR para limitar isso.
16:02:03 Januario Paludo  Pessoal. Segunda a noite o jantar e da Ft com o Hindemburgo. Ia ver no batel grill mas não abre.
Vejam outro local.
16:22:49 Paulo  tem alguém na ft?
16:23:00  se tiver, liga meu computador por favor? só deixar ligado
17:20:20  artigo de um conhecido, promotor do rio e professor da fgv: http://jota.uol.com.br/nao-ha-apito-
final-de-juiz-criminal-a-escuta-e-valida
17:35:46 Deltan  PG Vc é assinante? Pede login e senha
17:36:44 Paulo  vc deve ter ultrapassado o limite
17:36:57  257556.pdf
17:38:46 Deltan  valeu PG
19:44:00  CF, Paulo, Tata, Orlando, Jerusa, Roberson, Diogo, Isabel: conseguiriam trazer vaga de estagiario
para cá? Paula falou comigo insistindo no que tratou com Orlando. Para mantermos bom relacionamento, se não conseguirmos
gostaria de reportar em um parágrafo de cada um as tentativas que fizemos. Julio e Laura, mesmo que difícil, peçam por favor,
ainda que seja para ouvir o não, e me informem sucintamente o não e as razões. Quero compilar e enviar para a Paula os
esforços feitos
19:48:42 Paulo  O número de estagiários parece que foi cortado no Brasil todo, não é um problema da PRPR
apenas... Em 2014 seria fácil trazer, hoje está todo mundo atrás.
19:50:38 Deltan  Concordo. Mas temos que TENTAR a solução, por reciprocidade. Esperamos que ela também
sempre tente a nosso favor, ainda que improvável
19:52:57 Paulo  talvez seja mais fácil para quem está sem desoneração, pois para os desonerados a ideia é que o
pessoal sirva aos substitutos
20:22:42 Welter Prr  http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/04/stf-divulga-decisao-em-elaboracao-sobre-
impeachment-de-temer.html
20:55:33 Deltan  Mais alguém conversou com Aurelio sobre 10 medidas e LJ e "apanhou" dele. Se acharem que é o
caso de ligar, posso ligar de fora, mas 10x melhor uma conversa pessoal. Se ele está com preconceito comigo, daria para irem
Paulo e Orlando
20:57:24 Athayde  Vou tentar. Mas acho difícil pq desfalquei a pres com uma analista
21:36:28 Welter Prr  http://m.folha.uol.com.br/opiniao/2016/04/1756924-nem-dilma-nem-temer.shtml?mobile
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00:01:47 Diogo  Delta
00:02:06  Em jac eu tinha quatro agora tenho dois estagiaria B
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10:41:28 Andrey B Mendonça Carlos, de uma olhada no janio de freitas de hj. Nao cabe direito de resposta? Parece que pegou
e distorceu parte das suas frases

10:43:19  
10:43:19  Veja ai
10:47:23  Estou em viagem. Quando chegar em casa eu leio. A princípio o que mais irrita um jornalista como
ele é ser ignorado. Mas vou analisar com cuidado.
11:13:40 Deltan  Diogo, Vc levanta a vida desse cara??
11:13:40  O cara aqui falou que a grana do Lula, Renato Duque e do resto dos petistas está em Angola, por
isso que não acham.
11:13:40  ARTENILDO MORAES DE FARIAS Av. Érico Veríssimo, 720 Apto 102 Jardim Oceânico - Barra da
Tijuca - Condomínio Edf. Leon Goin. Tel.: (21) 99118-9006. Endereço anterior: Av. Professor Manuel Abreu, 559 Apto 1105, Vila
Isabel (21) 2572-6536. Esse cara é o que carregava a mala para o Renato Duque. Parece que é ele que sabe o caminho do
dinheiro do Duque, Lula e todo resto. O esquema parece que era em Angola, com a Odebrecht. Parece que tem dólar do Duque
no apartamento deste cara.
11:13:40  O outro nome ligado ao Renato Duque é ABRAHAM MOCHE KAIZER. Mora em Macaé.
11:14:01  Viram capa do Uol com críticas e acusações de ilegalidade na LJ?
11:15:36 Jerusa  C3 enviou na rede membros E Douglas já respondeu
11:42:29 Andrey B Mendonça Acho q ele realmente nao merece mta consideracao. Mas eh q pegou uma frase solta sua pra
afirmar que a LJ so investiga o pt.
11:58:23  Vou ver. Mas como disse Churchill, se pararmos para jogar pedra em cada cão que ladra pelo
caminho, nunca chegaremos ao destino.
11:58:50 Andrey B Mendonça Boa
12:02:35  Me parece mais grave a questão da uol. É preciso matar esses questionamentos no ovo.
12:12:10 Andrey B Mendonça Concordo
12:18:04 Orlando SP  Delta, em relação ao PRDC, posso ir a BSB. Jerusa tb tem muito boa relação com ele; um toque
feminino pode ser a diferença... rs. Matéria da UOL - tem endereço certo. Foi feita por adv. Quem conhece os jornalistas?
Vinicius é aquele de BSB? Todos estes argumentos foram objeto de questionamentos em dezenas de exceções, e todas
rechaçadas. Esqueceram de dizer isto e venderam os fatos como um furo investigativo. Tb acho q mentiram ao falar q ficou um
ano sem manifestação do MPF. De qq modo, tem várias manifestações posteriores concordando. Houve, no mínimo, uma
ratificação implícita.
12:18:14 Deltan  Ótima CF. Essa não tinha escutado, então usava uma metáfora mais vulgar rs
12:19:34  Concordo Orlando. Mas essas coisas não podem ficar sem resposta. Capa de UOL. Vao arrastando
pessoas. Tínhamos que bolar uma intro geral citando mãos limpas e responder esses vendidos
12:19:53  Poderíamos Até colocar as respostas aos casos mais relevantes no site
12:20:11  CF, ficaram prontas as respostas que Vc estava redigindo às críticas?
12:24:34 Andrey B Mendonça Falam q advogados nao teriam relacao com LJ, mas sei q ao menos badaro deu parecer
12:43:35  Creio que é preciso fazer uma resposta mostrando que todas as situações apontadas foram
enfrentadas pela Justiça. E que os juristas não deveriam falar sobre algo sem contexto, sob pena de não merecerem esse
adjetivo.
12:44:43 Jerusa  Posso ir com Orlando.
14:20:59 Diogo  Que barbaridade esta reportagem
14:21:02  http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/04/03/documentos-indicam-grampo-
ilegal-e-abusos-de-poder-na-origem-da-lava-jato.htm
14:21:34  Tá com cara de coisa patrocinada.. Totalmente parcial
14:30:23  Qual o assessor que pode trabalhar para levantar todas as decisões que afastaram essas
alegações?
14:32:46 Diogo  Olha q bacana a capa da veja

14:32:52  
14:43:29 Deltan  Douglas
15:55:16  Vou resolver isso amanhã.
16:31:37 Welter Prr  A reportagem é um requentado geral. Cabe uma resposta, mas com a ressalva "isso tudo de
novo!". Acho que tem se dermos mais importância do que merece, pode parecer temor. Por isso, responderia à Julio de
Castilhos, nem tão rápido que parecesse provocação, nem rápido que parecesse medo. Ou seja, como se trata de prato
requentado, fazendo referências a manifestações passadas do MPF, responderia a tudo.
16:58:40 Diogo  Parece boa
16:58:43  http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2016/04/03/panama-papers-revelam-107-
offshores-ligadas-a-personagens-da-lava-jato/
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17:15:50  Exatamente o que quero fazer, mostrando todas as decisões sobre as 'novas' questões.
17:33:44 Laura Tessler  Welter, lendo a reportagem do uol, lembrei imediatamente daquela audiência da Ode que vc foi
comigo...mesma ladainha...já imagino quem deve ter financiado a reportagem...
17:33:58 Welter Prr  Com certeza
17:34:16  Nem esquenta com isso
17:44:01 Orlando SP  Deltan, melhor é Fabio. Foi ele quem fez todas as exceções. Sabe onde está cada decisão. Isso,
claro, se ele não estiver fazendo algo mais importante
17:44:09 Deltan  Welter, nesse caso discordo um pouco. Temos que nos preocupar pq a população não sabe disso e
é uma estratégia de difamação da operação de longo prazo, que tende a crescer. Concordo com suas ponderações sobre
moderação na resposta
17:48:42 Laura Tessler  considerando que essas alegações teriam sido veiculadas na reclamação proposta pelo Okamoto
(não sei de fato foram, pois não li a peticao)creio que uma manifestação do PGR na reclamação sobre esses pontos mataria a
discussão. Poderíamos subsidiar o PGR com os argumentos necessários
17:53:58 Deltan  Ótima ideia Laura. Grupo jurídico são Andrey, Calabrich e Douglas Fischer. Vc poderia fazer a
interlocução com eles? Pode pedir pra Douglas assessor nosso ir minutando pontos, se o GT de BSB concordar
18:25:19 Welter Prr  Deltan, Temos que responder, sem dúvida. O que disse é que a resposta tem que ser pontuada
para ser exaustiva, mas esclarecedora de tudo. Tem a resposta em juízo, que deve ser exaustiva e suficiente juridicamente,
mas também deve haver a resposta nos meios de comunicação, que deve esclarecer todos os aspectos, mas lembrar que cada
um desses temas, ou fundamentos da defesa, já foi levantado sucessivamente muitas vezes, no stj ou no mesmo no stf. Ou
seja, temos que passar a mensagem que estamos respondendo a mesma coisa muitas vezes, sendo que não é nem a repetição
delas, nem a (nova) invocação desses (velhos) argumentos que os fazem parecer novos ou válidos. Argumento velho, ou
trazido reiteradamente, não pode parecer ser algo inédito, ou insofismável, ou mesmo aceitável. O Moro está sendo, há muito
tempo, criticado, por "questões" velhas, que se reiteram ao longo do tempo. Só rebater esses argumentos juridicamente, pode
transparecer ou passar que a discussão é jurídica, quando na verdade busca-se um fundamento pseudo-jurídico para anular
tudo. A notícia parece trazer algo novo, ter descoberto a "roda", quando a verdade está tentando só requentar a janta do mês
passado. Assim, acho que a mensagem para a imprensa, sobretudo,tem que ser inteira. Tive um caso em que mesma questão
foi discutida três vezes em sede de hc no stj. No terceiro pegou um sub e um relator que acataram a tese. Não me pergunta
porque mudou o relator, que isso é coisa que até hoje não compreendo. No terceiro hc a ação penal foi trancada, isso depois da
sentença condenatória. Se não lembrarmos que essas questões são requentadas, corremos o risco de alguém achar que
descobriu a América, e anular tudo.
18:33:59 Deltan  """""
18:39:36  Concordo com o Welter.
18:41:57  Amanhã haverá a homenagem para o Moro e a FT na federal. O moro não vai. Eu recebi o convite,
mas não quero ir. Entretanto, creio que seja necessário um representante nosso. Vou pedir para que não seja necessário
qualquer manifestação, salvo receber o apoio. Alguém gostaria de ir? Castor quem sabe.
18:43:41 Orlando SP  CF, mantida a reunião com Moro 11 horas?
18:44:01  Creio que sim.
18:44:15 Orlando SP  Encontro vc na FT ou lá
18:44:17  ?
18:50:41  Eu irei na FT para encaminhar a resposta da reportagem.
19:49:17  A UOL já tirou a reportagem da página inicial. Perdeu espaço para a notícia das offshores.
19:54:21 Welter Prr  Só para finalizar, que já falei muito nesse domingo, acho que ainda sob os eflúvios de Baco, tem
colega aqui do RS, que pela eloquência com que fala, só pode estar preparando a advocacia. Aliás, já disse isso a ele em um
momento de maior sinceridade. Ele não respondeu minha mensagem, nem para me xingar.
20:27:30 Andrey B Mendonça Falei com Douglas e Bruno no grupo juridico, como se fosse uma sugestao minha. Assim q
responderem eu aviso Laura. Achei otima a ideia
20:36:32 Laura Tessler  Hahaha. Andrey, sugiro que o material de apoio seja preparado pelos colegas mais antigos da FT.
Como eu entrei quando a LJ já estava funcionando há muito tempo, tenho grande dificuldade em tratar essas questões antigas
requentadas. De qq forma, ajudo no que precisarem
20:38:13  Mas sei que o pessoal que está desde o começo na FT tira de letra essa missão.
20:40:32 Paulo  Meus amigos, vcs só lêem as notícias ruins. Mas há noticias boas no país tb. Em especial, agora é
possível comprar carne maturada a seco em Curitiba, ao módico preço de R$ 180 / kg (com osso). A melhor carne que eu já fiz,
e uma das melhores que já comi.
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20:41:03  
21:18:04 Welter Prr  Respeitei meu caro.
21:22:24 Roberson MPF  PG, e essa mão com unha vermelha a direita. Investiu na moça hein?!
21:24:58 Athayde  Ta mantida
21:35:59 Welter Prr  Eu tava falando da mao com a unha vermelha
21:40:34 Orlando SP  E pior, com aliança
21:45:43 Roberson MPF  Kkkk
21:46:01  Assim o PG se entrega
21:53:14 Paulo  Foco no que importa... Que é a carne!
22:13:14 Welter Prr  Na carne...

4 APR 16

06:53:07  http://mobile.valor.com.br/politica/4508772/documentos-indicam-grampo-ilegal-e-abusos-de-
moro-na-lava-jato
06:53:25  Vamos ter que acelerar a resposta.
07:30:56 Welter Prr  Acho que isso tem o dedo da Odebrecht.
08:17:50 Laura Tessler  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1756879-andrade-gutierrez-pagou-regalia-a-presos-da-
lava-jato-diz-podologa.shtml
09:18:23 Andrey B Mendonça Vc tem razao Laura. O Douglas Fisher falou que tem todas estas questoes ja separadas. Disse
que ia procurar. Ele eh em geral bom pra reunir estas informações. Eu vou acompanhar tb.
09:42:23 Welter Prr  Isso é um requentado geral. So nao para deixar passar como uma descoberta de nulidade que
ninguém viu antes
10:05:15 Diogo  Olha o sistema atuando de novo

10:05:25  
10:14:08  O entendimento é de que o caso está mais para concussao: "Cabível discussão se caracterizada
corrupção ou concussão. Na corrupção, há uma simbiose ilícita entre o corruptor e o corrupto, enquanto na concussão o
pagamento de propina é extorquido pelo agente público. Nas referidas ações penais já julgadas, tenho, em geral, vislumbrado
corrupção na relação entre os dirigentes das empreiteiras e os agentes da Petrobrás, ausente qualquer prova de um elemento
de coerção que teria provocado os pagamentos. É evidente, porém, que trata-se de questão a ser analisada caso a caso. Já no
presente feito, considerando os poderes coercitivos das Comissões Parlamentares de Inquérito e, por conseguinte de seus
integrantes, os fatos parecem, em cognição sumária, melhor configurar o crime de concussão, já que, embora os dirigentes das
empreiteiras tenham tomado a iniciativa de procurar o então Senador para não serem convocados, o que, em si, não é ilícito,
foi a eles imposta a condição do pagamento de vantagem indevida para tanto. De todo modo, essa questão deve ser
aprofundada no curso das investigações.
10:35:09 Orlando SP  Cf, tô chegando
10:41:11 Andrey B Mendonça O Douglas disse que vai levantar as informações, mas que, se puderem fornecer subsídios ai em
Cwb, seria bom.
10:43:34 Deltan  Laura, Vc coordena isso com o Douglas assessor? Sei que não tem conhecimento do começo e não
precisa fazer nada, só coordenar o repasse de cópia da peticao inicial para Douglas assessor, ver o tempo que temos para
levantar, informar Dpuglas assessor e intermediar o contato com Andrey e Doyglas Fuaher
10:44:39 Laura Tessler  Pode deixar, Deltan. Vejo isso sim
10:57:46 Diogo  ok!
10:57:48  anotado
11:17:47 Paulo  pessoal, palestra na USP dia 14/04, para alunos e professores, creio estar fora do nosso objetivo,
correto? E principalmente pode ser palco de histerias contra a investigação. Salvo se alguém fizer muita questão de ir,
recusando ok?
11:18:19  Seria com o cientista político Fernando Limongi a professora Maria Herminia.
11:20:06 Laura Tessler  eis a íntegra da reclamamação, caso alguém queira ler
11:21:13  258385.pdf
11:22:00 Paulo  vi entrevistas do Limongi e da Herminia e a análise que eles fazem é política... então acho que não
vale a pena
11:25:14  Laura, anexos Pepper na pasta. Vc tá como responsável por esse acordo por aqui, ok?
11:25:39  Esse acordo é um pouco diferente, pois está sendo feito no âmbito de outra investigação (não a
LJ). Mas vê se tem coisa de nosso interesse para, se for o caso, pleitearmos de assinar também?
11:26:10 Laura Tessler  vejo sim, Paulo
11:26:13  valeu!
13:04:39 Paulo  Pessoal, atualizando a tabela de acordos, estou inserindo o seguinte (digam se forem contra): -
João Auler: Diogo/Orlando - Pedro Correa: Paulo/Athayde
13:04:49  Quem quer ficar responsável pelo Delcídio?
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13:12:11  
13:12:15  capa do NYT de hj
14:07:58 Diogo  Gim era pt
14:11:04 Athayde  GIM ARGELLO é filiado ao PTB – Partido Trabalhista Brasileiro
14:19:16 Paulo  julio, tá show
14:19:17  !
14:19:39  opa outro grupo
14:20:12 Athayde  UHUHHHMMMMM... conversinha paralela inbox.....CC
15:09:30 Paulo  Nicolao novo vice-PGE
15:10:19  agora veremos se ele tem condições de ser pgr ou não... aposta arriscada colocar o irmão de um
governador ligado ao pt como vice-pge
15:10:46  mas creio que ele vai se sair bem. embora o flávio tenha recentemente criticado a LJ, Nicolao até
agora do nosso lado
15:12:26 Laura Tessler  E 5ccr vai ficar com quem?
15:15:01 Paulo  258661.mp4
15:35:23  pessoal, reflexões de bsb sobre acordos com empresas:
15:35:34  Caros, estivemos refletindo sobre os acordo e acabamos chegando a algumas questões que
merecem a reflexão do grupo. Será que já não estamos no momento de analisar os acordos com as empreiteiras de forma
global, i.e., de forma não individualizada? Será que ao avaliar a conveniência de um acordo com a Galvão, Engevix ou Mendes
Jr, tmb não temos que ter em mente aquela máxima de que "alguém tem que ficar de fora"? Tenho medo de termos esse
critério apenas em relação a OAS e ODE e "queimar cartucho" com acordos que nem valem tando a pena. No futuro se
decidirmos fazer com a OAS ou ODE, não seria bom ter outras tantas de fora dos acordos? Até agora a gente vem avaliando a
utilidade dos acordos tendo em vista uma investigação específica que está sendo conduzida por alguns de nós (cwb e pgr). Mas
esses mesmos colegas às vezes não tem conhecimento da importância de uma outra colaboração para uma outra investigação
para que possa fazer um "trade off" entre as duas. Em outras palavras, penso que quando formos decidir se a Engevix, por
exemplo, vale a pena, não podemos analisar o acordo de forma isolada, mas sim se ele vale a pena considerando o potencial
dos demais acordos. É como se tivéssemos um crédito de acordos no STF e pensassemos: vale a pena gastar nossas reservas
com a empreiteira a, b ou c considerando que a x,y, z também estão no páreo? Acho precisamos refletir sobre isso antes de
fechar novos acordos, incluindo os iminentes (Engevix, Galvão). Por isso, proponho não decidirmos sobre novos acordos com
empreiteiras até que a gente amadureça melhor essas questões.
15:35:34  Sérgio, não apenas concordo plenamente, como falei isso aqui na semana passada. Creio aliás que
os colegas também concordam. E na ideia de não fazer com a Engevix, já pensamos nisso também.
15:35:34  O da Galvão seria um pouco menos oneroso, até do ponto de vista moral, por ser uma empresa
menor.
15:35:34  O problema de OAS e ODE, porém, não é apenas o de serem muitos acordos, mas também o de
serem as empresas mais envolvidas com os ilícitos - aí entra outro critério, que é o da dificuldade de fazer acordo com os chefes
do esquema.
15:55:25  Blz. Pode passar sim. Só um adendo, com relação a ODE e a OAS concordo com vc que elas estão
em outro patamar. A aferição da conveniência e vantagens de eventual acordo será bastante rigorosa. E por isso mesmo que
para o eventual caso de fazermos acordo com uma dessas duas é que precisamos ter várias menores de fora. A lógica seria que
uma dessas pode entregar tudo que essas menores sabem e outras coisas a mais. Mas tudo isso em tese pois acho que ainda
estamos muito distantes de uma possibilidade de acordo com a oas e ode.
17:59:51  O MPF vai comentar a decisão do Moro sobre o pedido de quebra de acordo do Fernando Moura?
18:00:49  Trata-se de processo ajuizado pelo MPF para averiguação de eventual descumprimento do acordo
de colaboração premiada em face de Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura. Fernando Moura formalizou acordo de
colaboração com o MPF, devidamente homologado por este Juízo (eventos 01 e 17, processo 5045962-36.2015.4.04.7000).
Alega o MPF, em petição do evento 1, que colhidas provas de que o colaborador teria faltado com a verdade perante este Juízo.
Pleiteia que seja intimado a justificar-se e solicita ainda a designação de audiência de justificação. Observo que inexiste
qualquer procedimento previsto na Lei nº 12.850/2013 acerca de rescisão de acordo de colaboração. Deve o juiz, ao julgar a
ação penal proposta contra o acusado colaborador, avaliar se faz ele jus ou não aos benefícios legais, no caso a ação penal
5045241-84.2015.4.04.7000. Assim, a medida ora requerida não tem previsão legal. De todo modo, defiro parcialmente o
requerido para intimar o acusado colaborador para que, querendo, se justifique, sem prejuízo da apresentação de suas
justificações também nas alegações finais da aludida ação penal. Cadastre-se e intime-se a Defesa o colaborador, com urgência,
para apresentação de resposta no prazo de cinto dias. Ciência, por oportuno, ao MPF. Curitiba, 04 de abril de 2016.
18:54:46 Julio Noronha  http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/04/teori-rejeita-pedidos-de-psdb-e-psb-contra-posse-
de-lula-na-casa-civil.html
20:01:50 Deltan  Na mão
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20:02:43  
20:11:40  Caros, estou priorizando olhar este grupo sempre que dá. Se houver algo que eu deva olhar em
outro grupo logo, por favor me avisem aqui
20:12:12 Diogo  Vai ter jantar?
20:14:31 Deltan  Página inteira do primeiro caderno do NYT

20:14:34  
20:14:57 Orlando SP  Januario, vc está na FT? Alguém na FT?
20:15:09 Jerusa  Sim Diogo. Estamos indo. Barollo
20:15:19  Athayde
20:15:28 Orlando SP  Estou indo buscar Hindenburgo para ir lá, ok
20:15:32  Saindo
20:15:47 Athayde  Acabei de sair
20:15:56 Jerusa  Agora que saimos para o restaurante???
20:17:32 Athayde  To indo malhar. 20:40DD
20:24:49 Diogo  onde eh?
20:26:01 Jerusa  Barolo
20:26:29 Diogo  nao era no livença
22:30:43 Roberson MPF  Pessoal, só para lembrar, segue pauta das reuniões de amanha: 1) Tacla Duran: 08:30 2) Mjr:
09:30 3) Antunes: 10:30 4) Ode: 14:00
22:30:53  Posso avisar no grupo da PF?
22:34:35 Welter Prr  A reunião da Ide ficou par as 2? Quero conversar antes, pois acho que temos que afinar o discurso.
22:35:00 Roberson MPF  Aham! Acho importante tb
22:36:05 Welter Prr  E Deixa eu avisar o Mauat. Quero limpar minha barra...
22:36:26 Roberson MPF  ""
22:47:41 Deltan  kkkkk
22:48:28  Boa Robinho. É bom sempre avisar a pf, ainda que esqueçamos....

5 APR 16

14:36:59 Januario Paludo  http://www.trinidadexpress.com/20160404/news/ken-emrith-linked-to-brazil-bribery-scandal
15:19:39 Orlando SP  Pessoal, Figueiredo acaba de ligar para insistir comigo (não sei pq comigo!!) que a leniência da
Engevix é boa para o interesse público. Eles não querem sair da mesa de negociação. Disse que se a noiva não é a mais bela,
ao menos ela tem os seus encantos. Fui!!
15:21:57  Lucas, já tirou da pasta a cooperação passiva de portugal?
16:47:20 Jerusa  pessoal! Dra. Julieta, ouvidora-geral, ligou para antecipar a visita na FT para amanhã, às 17h30.
Diante da impossibilidade dela vir na quinta-feira, conforme anteriormente combinado, e considerando que estavam todos em
reunião, confirmei a visita para amanhã, contando com o apoio de todos que estiverem na FT. Laura, Julio, Isabel, .... quem
mais?
16:49:45 Roberson MPF  Estarei em BSB, Jerusa
16:50:15 Jerusa  yes ... I know
16:51:29 Roberson MPF  ""
18:53:19 Diogo  Ronan na preventiva
18:53:41 Athayde  **********
18:53:44 Laura Tessler  parabéns!!!
18:53:46 Athayde  Excelente diogo
18:54:01 Jerusa  )))
18:54:07 Diogo  Vou comprar minha beca para o júri
18:54:12 Athayde  Kkkk
18:56:50 Januario Paludo  Parabens!!!
18:57:43 Isabel Grobba  Excelente trabalho!
18:58:35 Diogo  Salve o Mauat
18:58:41  Que achou a offshore
19:01:04 Jerusa  hehehe
19:01:31  Januário! Está melhor?
19:01:47 Januario Paludo  Na cama e já medicado.
19:02:14 Laura Tessler  melhoras, Januário! Se precisar de qualquer coisa, avisa!
19:02:24 Jerusa  ok! Melhoras! Se precisar de alguma coisa, só chamar!
19:03:26 Januario Paludo  Obrigado. Amanha ja estarei melhor.
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19:05:18 Athayde  http://aizurestaurante.com.br/
19:09:29 Jerusa  pessoal! Vamos jantar com Luaro, do Rio, nesse japones aí de cima. todos convidados! 20;30!
19:18:26 Laura Tessler  blz!!!
19:27:33 Isabel Grobba  Pessoal, agradeço muitíssimo o convite, mas estou muito cansada hoje, pois acordei cedo demais
por causa da viagem e estou ainda com a mala aqui!. Obrigada e bom jantar!
19:52:01 Roberson MPF  Top!! ****
20:10:36 Andrey B Mendonça *******E
20:10:45 Julio Noronha  *******
20:47:50 Athayde  Paulo, pqp... Isso aqui é caro demais.. Ate pro Orlando
21:16:47 Diogo  Orlando acha q Td mundo ganha dobrado igual ele
23:24:55 Jerusa  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1757756-lava-jato-diz-que-empresa-de-lula-mudou-
prova-para-induzir-justica-a-erro.shtml?cmpid=twfolha
23:30:12 Deltan  Caros como ficou a questão do Aurelio? Quem vai falar com ele? Precisamos neutralizar esse
movimento interno

6 APR 16

07:43:06 Orlando SP  Aurelio não tem tanta urgência. Maior urgência é Lauro. Temos q ver um dia q pegue os dois, com
prioridade para Lauro. Acho importante PG ir na conversa com Lauro. O problema é q, com a redução para 8 meia Diarias, não
está autorizado os proc de fora, como Welter/ Isabel ficarem aqui alem dia 8 dias. Se ficarem, não terão hotel e, pior, não
pagarão passagem. Com 4 mil mês terão de pagar para trabalhar. Acho q persistindo este quadro, os dois colegas não
permanecerão na FT e teremos q encontrar outra pessoa q venha em lotação provisória, o q causará, além de transtorno à
admin, talvez maior gasto. PG, vc volta dos eua para BSB ou cwb?
07:44:23  Estou embarcando para SP. Não esqueçam da Julieta hj!!!
08:19:26 Jerusa  Julieta 17:30! Confirmados para recebe-la: eu, Isabel, Laura e Julio. Welter estara tb? Se sim,
convocado! Hehehe
08:21:23  Sobre Aurelio: estou a disposição, mas estou formalmente em ferias a partir de hoje ate dia 15 e
nao estou conseguindo interromper as ferias (pq ja recebi abono para periodo posterior) nem para ir a SP na oitiva do FC.
08:44:14 Welter Prr  Vou sim. O ideal é que todos que estiverem venham receber a Julieta. No outro ano a visita foi de
5 minutos.
08:48:01 Jerusa  !
08:54:22 Welter Prr  Quanto ao Aurélio, o relato do Orlando é bem positivo. Mas acho que vale uma conversa, com ele e
outros colegas que tem ligações ou posição mais ligada às de esquerda, caso do Domingos no RS. É muito difícil convencer, mas
passar uma ideia de que a atuação é geral contra a corrupção ( dizer o óbvio!!), mostrando alguns dados, que nem sempre são
contextualizados adequadamente pela imprensa, pode ajudar a reduzir a posição contrária. Posso falar com o Domingos (que
aliás teve um episódio bem ruim na UFRGS com uma militante do impeachment), ou com algum outro colega. Não tenho
relação mais próxima com o Aurélio, mas também me disponho a falar com ele. Acho que eles não vão se negar a receber e a
ouvir, sendo que isso pode ao menos desarmar os ânimos.
08:56:58 Laura Tessler  Se a Jerusa não conseguir ir, posso ir falar com Aurélio
08:59:55  Quanto aos colegas mais radicais de esquerda, não tenho proximidade com ninguém
09:00:58 Welter Prr  Jerusa! Se tu esta de ferias, some da FT!! Nada de gerar passivo contra a Uniao, como disse um
colega! Rssss
09:03:16 Jerusa  3333
09:06:54 Orlando SP  Concordo integralmente
09:24:49  Deixa que eu vou falar com esse pessoal e dizer o que penso a respeito de quem quer atirar nas
costas dos outros... Rsrsrs
10:40:27 Paulo  Lauro: volto p cwb direto sábado. Podemos marcar semana que vem, mas tem que ver a agenda.
Se vcs vão falar com Aurelio já matam o Lauro tb
10:40:45  Orlando, bom conversar com Aurelio sim, hj já outra pessoa me falou que ele está contrariado
10:42:09 Januario Paludo  http://www.oantagonista.com/posts/a-explosao-das-pedaladas
10:42:44  por isso que o FI-FGTS tem que ser prioridade. parece ser a maior pedalada fiscal e um rombo
bilionario.
10:45:31 Jerusa  F
10:51:42 Januario Paludo  http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-02/fgts-libera-mais-r-217-bilhoes-para-
habitacao-em-2016
10:52:18  Se voce puder, dá uma olhada na segunda linha de investimentos para ver de quem são os CRI.
11:11:28 Laura Tessler  http://m.politica.estadao.com.br/noticias/panama-papers,alvo-da-lava-jato-abriu-offshores-de-
caoa,10000025051
11:16:51 Andrey B Mendonça Concordo Januario. Ontem estive com um informante e ele trouxe boas coisas. Vou levantar as
informacoes e repasso em breve
11:23:11 Jerusa  boa!
11:55:09 Welter Prr  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1757695-maluf-acusa-governo-de-comprar-
deputados-do-pp.shtml
11:55:35  Até o maluf clama por decência na política!
12:09:17 Diogo  é aquela história
12:09:37  quando até o dono da zona cansou da sacanagem, é hora de refletir
13:06:11 Deltan  boa Welter, fala com Domingos sim!! Com Aurelio o melhor eh pessoalmente, olho no olho,
aproveitando a viagem pra ver o Lauro. Isabel me descreveu a situação das diárias e é preocupante mesmo
13:06:49  kkkk ei ei ei, CF eh nosso rei kkk
13:07:19  Ideal seriam Orlando e Paulo irem falar com Lauro e Aurelio
13:31:16 Januario Paludo  Alguem pode assumir a condução do acordo do carlos alberto pereira da costa. Ele está
representado pela DPU. O acordo já está pronto, so falta acertar algum detalhe.  É importante por dois motivos. Elimina a
hipótese de concessão de ofício pelo Juiz e finaliza os processos em relação a ele. Esqueci de agendar nesta semana que eu
estava ai. sorry. Se der para a próxima semana. Fico "on line" para acompanhar, se necessário. Grato.
14:21:16 Welter Prr  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1757921-pedaladas-fiscais-dispararam-sob-dilma-
diz-relatorio-do-banco-central.shtml
16:07:45 Paulo  [15:03, 6/4/2016] Camila Bonfim Globo: Oi Dr Paulo, aqui é a Camila Bomfim, da Globo. Vamos
mostrar no JN hoje essa questão da interceptação da LILS. Qual foi o pedido da interceptação pra podermos confrontar versão
deles? Abaixo a nota que mandaram: [15:04, 6/4/2016] Camila Bonfim Globo: 06/04/2016 NOTA O telefone que foi alvo de
interceptação autorizada pelo juiz Sérgio Moro é o principal ramal do escritório Teixeira, Martins & Advogados. Essa informação
está: (i) no rodapé da procuração juntada no processo pelos advogados do escritório; (ii) nas petições apresentadas no
processo; (iii) no site e em todo material relacionado ao escritório. Não bastasse, a empresa de telefonia responsável pela linha
(Telefonica) informou ao Juiz Sérgio Moro, de forma categórica, em duas oportunidades (uma em 23/02 e outra em 07/03) que
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o telefone pertence ao escritório Teixeira, Martins & Advogados, como determina a Resolução 59 do CNJ. Mesmo assim a
interceptação prosseguiu e foi ainda prorrogada. Por isso, mostrou-se que o ofício enviado pelo juiz Sérgio Moro ao STF em
29/03/2016 não corresponde à realidade, pois ele, inequivocamente, tinha conhecimento de que estava monitorando 25
advogados [15:05, 6/4/2016] Camila Bonfim Globo: O telefone que foi alvo de interceptação autorizada pelo juiz Sérgio Moro é
o principal ramal do escritório Teixeira, Martins & Advogados. Essa informação está: (i) no rodapé da procuração juntada no
processo pelos advogados do escritório; (ii) nas petições apresentadas no processo; (iii) no site e em todo material relacionado
ao escritório. Não bastasse, a empresa de telefonia responsável pela linha (Telefonica) informou ao Juiz Sérgio Moro, de forma
categórica, em duas oportunidades (uma em 23/02 e outra em 07/03) que o telefone pertence ao escritório Teixeira, Martins &
Advogados, como determina a Resolução 59 do CNJ. Mesmo assim a interceptação prosseguiu e foi ainda prorrogada. Por isso,
mostrou-se que o ofício enviado pelo juiz Sérgio Moro ao STF em 29/03/2016 não corresponde à realidade, pois ele,
inequivocamente, tinha conhecimento de que estava monitorando 25 advogados do escritório Teixeira, Martins & Advogados. A
nova defesa apresentada pelo juiz ao STF — afirmando que o telefone em questão constava na Receita Federal em nome de
uma empresa de palestras do ex-Presidente Lula, com exclusão recente — não tem qualquer valor para modificar o fato de que
ele grampeou conscientemente um escritório de advocacia e, ainda, o fato de que as informações prestadas ao STF não são
compatíveis com os ofícios da empresa de telefonia. Ao autorizar a interceptação telefônica, o juiz deve consultar a empresa de
telefonia — com a exclusão de qualquer outro meio público ou privado. É o que diz a já referida Resolução 59 do CNJ. E essa
providência foi atendida e o juiz foi informado que o telefone era do escritório Teixeira, Martins & Advogados. Se houve alguma
alteração recente na Receita para corrigir informação equivocada da empresa LILS Palestras, isso não tem qualquer influência
no ato ilegal praticado pelo juiz em relação ao escritório Teixeira, Martins & Advogados. A modificação, se realizada, é um ato
regular, que o juiz, como tantos outros, tenta transformar em algo ilícito na tentativa de ofuscar a afronta por ele praticada
contra a Constituição Federal e contra o Estado Democrático de Direito.
16:08:09  Julio, ou Robinho, ou Athayde, vcs podem ligar para ela?
16:55:37 Jerusa  Informação obtida em fontes abertas na internet:
http://www.foneempresas.com/telefone/empresa/telefonede-l-i-l-s-palestras-eventos-e-publicacoes-ltda/13427330000100
17:24:24 Roberson MPF  Ao que parece Aurélio tb assinou o novo manifesto que embrulha o estômago (é novo mesmo?):
NOTA DO COLETIVO MINISTÉRIO POBLICO EM DEFESA DA DEMOCRACIA Os/as Promotores de Justiça, Procuradores/as da
República e Procuradores/as do Trabalho abaixo nominados/as, integrantes do Ministério Público brasileiro, imbuídos da defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos fundamentais, individuais e coletivos, previstos na Constituição Federal
de 1988, vêm a público externar sua profunda preocupação com a dimensão de acontecimentos recentes na quadra política
brasileira, e que, na impressão dos/as subscritores/as, merecem uma reflexão crítica, para que não retrocedamos em
conquistas obtidas após anos de ditadura, com perseguições políticas, sequestros, desaparecimentos, torturas e mortes. 1. É
ponto incontroverso que a corrupção é deletéria para o processo de desenvolvimento político, social, econômico e jurídico de
nosso país, e todos os participantes de cadeias criminosas engendradas para a apropriação e dilapidação do patrimônio público,
aí incluídos agentes públicos e privados, devem ser criteriosamente investigados, legalmente processados e, comprovada sua
culpa, responsabilizados. 2. Mostra-se fundamental que as instituições que compõem o sistema de justiça não compactuem com
práticas abusivas travestidas de legalidade, próprias de regimes autoritários, especialmente em um momento em que a
institucionalidade democrática parece ter suas bases abaladas por uma polarização política agressiva, alimentada por parte das
forças insatisfeitas com a condução do país nos últimos tempos, as quais, presentes tanto no âmbito político quanto em órgãos
estatais e na mídia, optam por posturas sem legitimidade na soberania popular para fazer prevalecer sua vontade. 3. A
banalização da prisão preventiva - aplicada, no mais das vezes, sem qualquer natureza cautelar - e de outras medidas de
restrição da liberdade vai de encontro a princípios caros ao Estado Democrático de Direito. Em primeiro lugar, porque o
indivíduo a quem se imputa crime somente pode ser preso para cumprir pena após o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória (CF, art. 5º, LVII). Em segundo, porque a prisão preventiva somente pode ser decretada nas hipóteses previstas
no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV). 4. Operações
midiáticas e espetaculares, muitas vezes baseadas no vazamento seletivo de dados sigilosos de investigações em andamento,
podem revelar a relação obscura entre autoridades estatais e imprensa. Afora isso, a cobertura televisiva do cumprimento de
mandados de prisão, de busca e apreensão e de condução coercitiva – também utilizada indiscriminada e abusivamente, ao
arrepio do art. 260 do Código de Processo Penal – redunda em pré-julgamento de investigados, além de violar seus direitos à
intimidade, à privacidade e à imagem, também de matriz constitucional (CF, art. 5º, X). Não se trata de proteger possíveis
criminosos da ação estatal, mas de respeitar as liberdades que foram duramente conquistadas para a consolidação de um
Estado Democrático de Direito. 5. A história já demonstrou que o recrudescimento do direito penal e a relativização de
garantias não previnem o cometimento de crimes. Basta notar que já somos o quarto país que mais encarcera no mundo, com
mais de 600 mil presos, com índices de criminalidade que teimam em subir, ano após ano. É certo também que a esmagadora
maioria dos atingidos pelo sistema penal ainda é proveniente das classes mais desfavorecidas da sociedade, as quais sofrerão,
ainda mais, os efeitos perversos do desrespeito ao sistema de garantias fundamentais. 6. Neste contexto de risco à democracia,
deve-se ser intransigente com a preservação das conquistas alcançadas, a fim de buscarmos a construção de uma sociedade
livre, justa e solidária. Em suma, como instituição incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, o Ministério Público brasileiro não há de compactuar com medida
17:24:24  s contrárias a esses valores, independentemente de quem sejam seus destinatários, públicos ou
anônimos, integrantes de quaisquer organizações, segmentos econômicos e partidos políticos.
18:40:58 Welter Prr  Acho que é o mesmo.
19:11:35 Julio Noronha  Informação que será enviada para a Camila Bonfim e para a Globonews (eu, Welter, Januário, CF e
Jerusa trabalhamos nela):
19:11:41  O escritório de advocacia está trazendo informações que, analisados de modo individual, podem
levar a conclusões equivocadas. Roberto Teixeira é, notoriamente, pessoa envolvida nos negócios pessoais do ex-presidente
Lula, inclusive na compra do sítio objeto das investigações. Este é o motivo e a justificativa legal porque foi estendida a
interceptação telefônica a seus telefones. Tanto é verdade esta confusão entre as pessoas de Roberto Teixeira e o ex-presidente
Lula, que o referido terminal se encontrava à época do pedido de interceptação, em nome da L.I.L.S. PALESTRAS, conforme
consulta efetuada em fonte aberta na internet, bem como em cadastro da Receita Federal informado pela própria empresa
L.I.L.S. PALESTRAS. Portanto o telefone era conhecido como sendo da empresa LILS PALESTRAS e por tal razão foi objeto de
interceptação telefônica. Posteriormente, o Juízo também autorizou a interceptação do celular pessoal do advogado ROBERTO
TEIXEIRA, entendendo mantidas as razões aptas a justificar a medida. Cabe referir que o art. 12 da Resolução nº 59, de 09 de
setembro de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, determina às operadoras de telefonia que confirmem com Juízo que deferiu
a interceptação “os números cuja efetivação fora deferida e a data em que efetivada a interceptação, para fins de controle
judicial do prazo”. Trata-se, portanto, de obrigação dirigida às operadoras de telefonia, a fim de que não sejam interceptados
números não determinados pelo Juízo. Assim, a informação prestada pela empresa TELEFÔNICA visa a apenas confirmar quais
terminais foram interceptados, atendendo a ordem judicial, e quais eram, formalmente, seus titulares. É essencial que se atente
para o fato de que, em investigação criminal, é irrelevante, no contexto da decisão, o nome do titular formal da linha telefônica,
uma vez que é a utilização do terminal por pessoas envolvidas na prática criminosa que justifica sua interceptação. Não se pode
perder de vista que é prática comum em organizações criminosas a utilização de telefones em nome de terceiros, de modo a
ocultar as ações sob investigação. O que está se tentando excluir do debate é o fato de que ROBERTO TEIXEIRA, que é
advogado, está sendo investigado pela prática de atos ilícitos e, por tal razão, seus telefones foram monitoriados judicialmente.
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O fato de ser advogado não o torna imune a qualquer investigação, inclusive ao monitoramento de suas conversas telefônicas.
Em momento algum na manifestação do MPF ou da decisão do Juiz Sérgio Moro consta como objeto do monitoramento “25
advogados”, como quer fazer crer a manifestação da Teixeira, Martins & Advogados. Na realidade, o monitoramento, desde o
começo, tinha por objeto as comunicações telefônicas da empresa L.I.L.S. PALESTRAS, tomando por base o terminal que
constava à época como seu em fontes abertas e junto à Receita Federal. Reitere-se que o telefone em questão constava na
Receita Federal em nome de uma empresa de palestras do ex-Presidente Lula, sendo que a exclusão recente da informação
naquele órgão evidencia uma possível tentativa de ocultação da realidade então existente, sobre a qual se fundaram licitamente
o pedido e a decisão judicial. Por final, cabe referir que nos relatórios juntados aos autos não constam transcrições de diálogos
do referido número como alvo, havendo apenas conversas entre números interceptados com o referido terminal, o que também
reforça a sua utilização vinculada com as atividades investigadas.
19:24:52 Paulo  Orlando, não aproveita essa reunião da Ode e oas p falar com Aurélio?
19:26:02  Veja aí com Roberson
19:28:19 Roberson MPF  Pode ser!
19:30:38  Esta excelente! Só inverteria a ordem nos pontos em que diz que o telefone foi encontrado
vinculado a Lils em fontes abertas e na RFB. Diria que foi encontrado na RFB e também em fontes abertas (dando mais
importância ao dado oficial e trazendo as fontes abertas apenas como um elemento de corroboração).
19:31:30 Welter Prr  Ja foi
19:32:52 Roberson MPF  Ops. Foi mal a demora. Aspecto de menor importância tb
19:34:11 Welter Prr  Foi na corrida mesmo.
19:35:16  A ultima revisao foi antes de mandar no grupo. Nao dava mais tempo
19:40:44 Roberson MPF  Shou! O importante é ter nosso contraponto
20:22:51 Julio Noronha  Dr. Só pra avisar: Camila Bonfim informou que a matéria dela ficou pro bom dia Brasil de amanhã.
20:30:48 Paulo  Pessoal, MLAT para busca nos EUA, é Orlando e Laura? Vcs receberam um pedido de informações
adicionais daqui?
20:34:55 Laura Tessler  Acho que Orlando. Eu não recebi nada. Sabe qual busca? Santana, Migliacio ou Astra Oil(Alberto
Feilhaber)?
20:37:06 Paulo  Santana em Miami, outro en ny
20:37:38  Vcs conseguem falar amanhã de manhã se preciso for? Orlando vai trabalhar?
20:41:02 Laura Tessler  Santana e Migliaccio...agora me surgiu uma dúvida: diante da declinação para o STF, como fica a
busca autorizada pelo Moro que fundamentou o Mlat? Acho que ficaria prejudicada, certo?
20:44:08  Ou poderíamos sobrestar o cumprimento até que o STF decida?
20:52:07 Paulo  Vixe. Haha
20:53:29 Laura Tessler  Vcs conseguiriam pedir pra cumprir depois?
21:14:00 Orlando SP  Está aí foi pedida pelo Marcio. Não fomos nós
21:16:10  Na nota, eu faria a mesma alteração de Robinho. Tb acrescentaria no ponto em q diz q é comum
investigados utilizarem telefones de terceiro, o exemplo de um outro alvo q utilizava o telefone do segurança.
21:18:52  Não sei q reunião é esta da ode e oas. Não estou nos grupos, não sei dia, não sei nada.
21:25:44 Laura Tessler  http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2016/04/defesa-de-lula-pede-
investigacao-do-juiz-moro-por-grampo-de-advogado.html
22:23:04 Deltan  Excelente
22:24:05 Athayde  ***
22:24:53 Deltan  Orlando? Trabalhar?
22:26:28  Seu nome é Orlando e me deve um Madero. É um bom começo saber isso.
22:27:14  Aliás , depois daquela msg no grupo errado, Vc me deve um almoço no ponte Vecchio no mínimo
22:28:57  Hora da verdade com Teori. Defesa foi malandra de pedir ao Teori pq de outro modo seria
rapidamente arquivado: Alguém precisa falar com a PGR para ele falar com Teori.
22:29:30  Orlando fala com Pelella?
22:45:45 Paulo  Moscogliato na 5a ccr. Quem é amigao dele?
22:46:24  Pessoas combinem aí essa reunião da Ode! Parece que vai ter gente em SP, mas se for em bsb
botem Orlando!
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05:22:52 Orlando SP  Tenho bom contato com Moscogliato . Para q?
05:23:22  Madero - salvo engano, vc me deve o jantar.
05:23:49  Para delta a msn acima
05:26:32  Acordo com ode e oas - oas "caras" não trazem nada. Só enroleition. Sou contra!!
07:01:49  A OAS tem que ser pressionada para falar.
07:03:39  Devíamos colocar um contra o outro, dizendo que só há espaço para um acordo
08:35:36 Orlando SP  Aí sim. Tb acho q não há espaço para dois acordos
08:57:37 Paulo  É o novo coordenador da câmara. Só p manter o bom relacionamento!
08:58:09  Robinho, vc pode ligar p o SB agora pela manhã e resolver essa questão das reuniões da semana q
vem, por favor?
08:58:42  Ele tá me cobrando resolver se vai ser em bsb ou SP. Acho q pelas passagens
09:16:50 Andrey B Mendonça Eh pra conciliar tb com cleto. Sb deve participar
09:36:27 Roberson MPF  Pode deixar
09:37:13  Em principio em SP. O problema é que segundo a Carol me disse, temo autorização apenas para
duas diárias via PGR para BSB e duas para CWB
09:56:51 Jerusa  O Ministro da Justiça acha que o direito penal é um instrumento facista e que o MP tem vocação
para encontrar culpados. Foi isso mesmo??? G%$&
10:07:04 Roberson MPF  Vergonha alheia
10:41:31 Laura Tessler  Pessoal, estava pensando aqui se não seria possível fazermos as reuniões de acordo com a Pgr por
videoconferência...o advogado do colaborador poderia vir pra Curitiba e faríamos a reunião por vídeo com bsb..ou iria pra bsb e
nós acompanharíamos por vídeo. Acredito que essa escassez de recursos e de tempo poderá prejudicar muito nossa eficiência
se as reuniões tiverem que ser obrigatoriamente presenciais com todos
10:47:35 Welter Prr  Pessoal Por conta das restricoes postas, fico fora dessa reuniao, para participar da proxima.
10:59:03 Laura Tessler  Urgente!!! quem estiver na FT, pode mandar para o Silvio Amorim nossa manifestação de 04/02
em formato editável pedindo a preventiva do Santana, Mônica e Zwi. Ta na pasta FT- acesso restrito/ Roberson-Julio/ casos
permanentes/prisão
10:59:37  silvioamorim@mpf.mp.br
11:00:04 Julio Noronha  Eu envio aqui! Pode deixar!
11:00:14 Laura Tessler  Valeu, Julio!!!!
11:22:37 Orlando SP  Pessoal, questão administrativa. Precisamos conversar todos pessoalmente.
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12:03:07 Januario Paludo  quando voces forem almoçar, me avisem....
12:24:57  Welter. Você está vindo?
12:25:45 Orlando SP  estamos indo
12:25:52  onde está januário
12:25:54  ?
12:27:33 Januario Paludo  no predio da frente
12:27:36  5 andar
12:27:49  encontro voces la embaixo.
12:32:36 Diogo  ja ouviram o youssef?
12:58:06 Welter Prr  Saindo daqui. Ja almoçaram?
12:58:37 Jerusa  Arrumadinho
12:59:15 Welter Prr  !!!!
13:26:29  Chegando
13:26:36  Estao ai sinda?
13:26:42  Ainda?
13:57:14 Laura Tessler  Diogo, caso te interesse, esta é a inicial do HC impetrado pelo Ronan
13:57:14  261546.pdf
14:06:00  também só para conhecimento:
14:06:00  Mais dois Hcs, ambos no TRF4: 1) HC nº 5014867-02.2016.4.04.0000 com pedido liminar
impetrado por RAUL SCHMIDT FELIPE JÚNIOR, em face a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Alega que a
decisão é motivada e ilegal; que não goza de fundamentação idônea, busca apenas prestar constas com a opinião pública. O
pedido liminar foi indeferido. 2) HC nº 5015377-15.2016.4.04.0000 foi impetrado por SÍLVIO JOSÉ PEREIRA em face a decisão
que decretou a prisão temporária do paciente. Sustenta que não encontra previsto o requisito de contemporaneidade entre o
fato investigado e a medida aplicada ocorrido em 4 e 11 anos atrás, ou seja, que os fundamentos da decisão mostram-se
insuficientes a autorizar o seu encarceramento. O pedido liminar foi indeferido.
15:59:02 Roberson MPF  Orlandinho mandou muito bem no email para o Lauro!
16:00:17  Quem tem o nome e telefone do adv do Baiano?
16:00:29  Precisamos de um termo complementar do figura
16:53:56 Isabel Grobba  Welter, os depoimentos de hoje foram digitalizados?
17:26:34 Orlando SP
17:26:56  Adv baaing
17:27:10  Baiano
17:27:38 Roberson MPF  Valeu, Orlandinho!
17:37:18 Athayde  Aos politicos que perderam mandato e que tenham direito a aposentadoria do Congresso Nacional
podemos propor que sejam perdidas essas nas acoes de improbidade. Temos q ver o regime de aposentadoria deles e adequar
a interpretacao e aplicacao ao caso. Ex: vargas, gim, vacca etc. Improbidade administrativa é motivo para cassar
aposentadoria, decide STJ Data de publicação: 26/02/2016 A aposentadoria deve ser cassada se houver improbidade
administrativa, ainda que o benefício por invalidez tenha sido concedido durante um Processo Administrativo Disciplinar (PAD).
A decisão é da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, nesta quinta-feira (25/02). O caso começou em 2006 quando um PAD
foi instaurado contra um auditor fiscal da Receita Federal para apurar variação patrimonial. Segundo o processo, após a
instauração do processo, o servidor apresentou uma depressão que foi agravada com a descoberta de um câncer, o que
culminou em sua aposentadoria por invalidez. Acontece que, ainda segundo o processo, o PAD apontou a responsabilidade do
servidor por improbidade administrativa e a comissão propôs a sua demissão. Como ele já havia sido aposentado por invalidez,
foi proposta a cassação da aposentadoria. A cassação foi proposta com base nos artigos 132, inciso IV, e 134 da Lei 8.112/90,
que trata do regime jurídico dos servidores. O artigo 134 determina que será cassada a aposentadoria daquele que houver
praticado, na atividade, falta punível com a demissão. E o artigo 132, IV, diz que a demissão será aplicada no caso de
improbidade administrativa. Tais normas foram citadas pelo relator do caso, ministro Mauro Campbell, favorável à cassação da
aposentadoria. O servidor alegou que, por sua aposentadoria ter ocorrido durante o PAD, a cassação violaria garantias
constitucionais como a da dignidade da pessoa humana. Além disso, apontou que ele ele teria direito à restituição das
contribuições do plano de seguridade social, sob pena de enriquecimento ilícito da União. Entretanto, a 1ª Seção, por maioria,
denegou a segurança. O ministro Napoleão Maia Nunes Filho ficou vencido por entender que o relator usou respostas velhas
para fatos novos. Ele se referia aos argumentos de que: “aquilo está na lei” e que “a pessoa pode buscar aposentadoria pela
previdência social”. Está no Supremo Tribunal Federal uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4882) a Lei 8.112 de 1990
que prevê a cassação da aposentadoria de servidores.
17:39:51 Deltan  Caros, como está indo o acordo com ZWI? Pace fez mlat para conseguir bloqueio e dados de 2
contas, mas ele tem 4, no delta Bank, e o saldo eh de 17MM USD.
17:40:06  O pessoal da PF vai informar o Pace para fazer pedido complementar
17:40:16  Informo para background na negociação
17:42:56 Diogo  prezados, dia 18/4 eu estarei ausente em porto alegre em razão de um curso. Há alguém
disponível para fazer os interrogatórios do FERNANDO SOARES e NESTOR CERVERÓ no processo do BUMLAI?
17:55:04 Laura Tessler  Da nossa parte aqui em Curitiba, o acordo do ZWI está indo bem. A advogada já nos avisou que
está com os extratos das contas dos Estados Unidos e que traria em breve os extratos e documentos da Suiça tb. No entanto, o
pessoal de BSB não nos dá resposta sobre os termos do acordo...Orlando mandou uma proposta preliminar e o silêncio foi
geral...hoje reforcei, e o silêncio continuou!!! Sinceramente, tá dificil de manter uma relação de confiança com as advogadas do
Zwi....as advogadas estavam super na paz e na confiança...não haviam nem impetrado HC pra demonstrar boa-fé...agora, me
ligam pelo menos umas 2 vezes por semana e eu só consigo dizer que estamos aguardando a posição de Brasilia..já avisaram
que iam impetrar HC e que o Zwi tá super ansioso....espero que, no final, dê tudo certo, mas já não sei se o STF não vai soltá-
lo e o acordo vai acabar indo pro brejo.
18:04:34 Welter Prr  Foram Estão na pasta do Y
18:22:57 Athayde  Welter e Mauat tao num amor só....88
18:41:43 Welter Prr  O que não se faz para combater a corrupção !!!
18:42:52 Athayde  Kkk
18:44:49 Deltan  Obrigado Laura, vou falar com Carol para tentar fazer essa análise de BSB sair
18:52:24 Athayde  Sepulveda Pertence no voo pra CWB
19:04:54 Deltan  Laura Silvio falou com Vc sobre Zwi e esta tudo certo, confirma?
19:05:35 Laura Tessler  falei com ele sobre a manutenção das prisões
19:06:29  ajudei ele a montar a manifestação para manutenção das prisões lá no STF
19:08:25  esta parte está ok. Silvio foi ninja!!!
19:32:07 Roberson MPF  Para ciência. Salvei na pasta acordos em negociação os anexos atualziados apresentados por
TACLA DURAN e MJR na ultima terca
21:02:52 Januario Paludo  http://www.oantagonista.com/posts/teixeira-esta-apavorado
21:03:02 Paulo  E esse depoimento do Lula hj. Tava combinado c vcs?
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21:03:06 Januario Paludo  Interessante a notícia
21:03:38  A Globo news me avisou.
21:05:23 Jerusa  Combinadíssimo! G
21:06:46 Januario Paludo  A leilane não te avisou pg?
21:07:31  To brincando. Nem fui na Ft.
21:11:29 Laura Tessler  Delta, falei com Silvio agora a respeito do acordo do Zwi...a preocupação deles era de evitar a
assinatura de acordo enquanto estivesse no Supremo (ou pelo menos enquanto não houvesse definição concreta da
competência), Expliquei a situação psicológica da negociação e entramos num consenso de apresentar a proposta e ir
negociando sem fechar antes do retorno do caso pra Curitiba (eles acreditam que a parte do Zwi se defina pelo retorno pra cá
em mais uma semana)
21:18:59 Paulo  Não, Paulo, foi em relação ao aditamento da denúncia envolvendo Delcidio
21:18:59  Achamos melhor ouvir ele e os bumlai antes de denuncia-los
21:18:59  A denúncia já está pronta
21:19:11  Qto ao zwi, era o que imaginava
21:27:24  Paulo, estávamos discutindo isso até agora a pouco. A ideia é soltar na semana que vem.
21:37:10 Deltan  Ótimo
22:14:10 Paulo  Quem o biltre que agendou Trench dia 15 e não avisou ou colocou na agenda?? Rsrs
22:16:22  Já sei. Deltita H
22:28:16 Orlando SP  Laura, acho q agora já dá para dar um norte para a Adv, inclusive avançando no acordo
22:41:10 Laura Tessler  "
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07:51:00 Jerusa  Diogo, eu posso fazer, mas preciso de informações.
08:05:48 Paulo  http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2016/04/08/empresa-de-fachada-recebeu-
comissoes-milionarias-da-petrobras/
09:50:10 Deltan  Kkk Não agendei só porque não ajustamos o horário ainda
09:50:10  Vi nas msgs agora que ontem confirmaram horário, 14h.
09:52:38  O dia está livre, por isso sugeri essa data, mas ainda ia conversar com os interessados. Pedi uma
pauta mais detalhada, mas ainda não recebi. Seriam umas 2h e 30m. Pelos assuntos que adiantaram agora (Sérgio Machado e
podem fazer a apresentação sobre public offering), importante Vc estar presente, Paulo. Se não puder reagendamos.
09:59:32  Pedi pra trench analisar. Temos que aproveitar o trabalho deles para o que não está na nossa linha
de prioridade rs
09:59:49  Vamos aproveitar mais, afinal, eles são pagos para investigar mesmo...
10:07:06 Julio Noronha  Prezados, nas próximas semanas, por enquanto, teremos as seguintes audiências, com a seguinte
divisão: 01 – 13/abril – quarta-feira: a) 14:00 – 5061578-51.2015.4.04.7000 (BUMLAI) – 02 interrogatórios – DIOGO; 02 –
18/abril – segunda-feira: a) 14:00 – 5061578-51.2015.4.04.7000 (BUMLAI) – 02 interrogatórios – JERUSA; 03 – 20/abril –
quarta-feira: a) 14:00 – 5061578-51.2015.4.04.7000 (BUMLAI) – 04 interrogatórios – DIOGO; 04 – 25/abril – segunda-feira:
a) 14:00 – 5061578-51.2015.4.04.7000 (BUMLAI) – 02 interrogatórios – DIOGO;
10:07:12  
10:08:23  Athayde. Que horas é a reunião com a PF?
10:51:36 Athayde  14 hs
11:01:37 Isabel Grobba  Tenho bastante proximidade com Moscogliato.
11:04:12 Paulo  Ótimo Isabel. Na próxima ida precisamos fazer visitas a: Aurelio, Moscogliato, Bonsaglia, Ela.
11:04:29  Ela candidata a PGR (de novo).
11:07:04  E Lauro.
11:08:37  Tô dentro nos dois assuntos. Tem um outro assunto que é uma empresa estrangeira que pagou
propina em Belo Monte, então tb é do nosso grupo.
11:09:33 Isabel Grobba  Estou à disposição para contatá-lo se necessário.
11:10:24  Pessoal, semana que vem estarei em São Paulo. Em razão dessa questão administrativa relativa
aos deslocamentos, precisei cancelar a minha vinda pra cá na semana que vem, que inclusive já tinha passagens compradas. É
que, se eu viesse semana que vem, não poderia vir mais nas duas últimas semanas desse mês de abril... Contudo, ficarei
trabalhando exclusivamente para a FT por 4 dias da semana, como é meu compromisso, e apenas 1 dia com os meus processos
lá da PRR3. Tenho bastante material para trabalhar e Leo já me garantiu o acesso remoto. Estarei o tempo todo online. Espero
que logo possamos resolver esta questão administrativa. Estou muito entusiasmada com esse trabalho aqui!
11:13:10  Posso participar dessa reunião da Ode, se acharem conveninente, por estar em São Paulo, me
dispondo a inteirar-me das questões envolvidas.
11:27:30 Deltan  Caros, Alexandre Amaral de Moura, que fez depósitos em Cerveró e PRC no exterior, e que ouvimos
ele 30 junho 2015 (Diogo, Andrey, eu, segundo o termo), está mandando via câmbio 26 milhões para o exterior via câmbio,
segundo o COAF. Ele tem disponibilidade para isso e esta mandando apenas a título de disponibilidade no exterior. Se
quiséssemos, poderíamos bloquear, mas, sem maior conhecimento do caso, não vejo fundamento. Coloco para reflexão e
análise do grupo pertinente (que em princípio seria Diogo e Orlando), inclusive para caso alguém saiba de algo em especial... O
RIF deve entrar a qq momento.
11:39:17 Orlando SP  Pessoal, sexta feira. Almoço no ponte vecchio?
11:46:16 Paulo  CGU pede reunião - interesse do rpz que está tocando Odebrecht e OAS. Em princípio segunda
18/04 14h, ok?
11:46:26  Carlos, Deltan respondam
11:47:28  Estarei em Curitiba.
11:53:28 Roberson MPF  Bora! Já?
11:56:35 Laura Tessler  To chegando
11:56:42  Me esperem ai!
11:57:04 Athayde  ok, Laura
12:00:07 Jerusa  To aqui ja
12:01:56 Laura Tessler  Se quiserem descer, já to chegando
12:46:19 Deltan  Eu posso PG
12:46:36  Bota no compromisso na agenda meu nome também Por favor?
14:42:36 Laura Tessler  Carlos e Athayde, antes de sair da PF vcs poderiam passar na sala do Pace (sala 209) e pegar um
HD para mim? já avisei ele que vcs passariam lá
15:49:21 Welter Prr  http://blogdofred.blogfolha.uol.com.br/2016/04/08/imobilismo-do-estado-e-cultura-da-
desconfianca/
15:49:45  Como conversamos na ultima reunião, todos os autores dos diversos fatos tem que ser
responsabilizados.
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16:02:02 Jerusa  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/procuradoria-quer-condenacao-de-dirceu-na-
lava-jato/
16:09:16  Caros. Sobre a notícia do Igor, esperem segunda-feira para eu conversar com vocês.
17:09:53  Athayde. Sobre a paróquia, o Moro disse para avaliarmos bem. Em relação às escutas, ressaltou
que não podem vazar de jeito nenhum.
17:10:11 Athayde  Ok. Acho que não vale a pena a paroquaia
17:10:29  Você é muito carola... Rsrsrs
17:10:40 Athayde  o padre é muito popular
17:11:09  vou ligar para o SB
19:01:40 Orlando SP  Sobre a questão de Isabel. Provavelmente não será deferida. O SG está incomodado com a
situação da FT. Não conversei com ele, pois temos de conversar antes entre nós. Ele quer q alteremos a situação para lotação
provisória. Conversamos segunda.
19:24:44  Urgente. Pellela me ligou agora pq uma repórter perguntou para ele se era verdade q pedimos a
prisão de Gilberto Carvalho. Não, certo? Ele disse q não teria problema se pedimos, mas quer evitar q o boato se espalhe se não
for verdade. Alguém pediu?
19:36:31 Diogo  Não
20:23:20  Não há nada disso.
20:55:43 Orlando SP  Pessoal, lê eu não vamos aí na Copacabana. Sorry. Bjs a todos
20:56:57 Jerusa  Ok
22:18:24 Paulo  Pessoal, para avaliação de vocês: em Bsb estão preocupados com o projeto de lei do teto. Na
versão atual ele diz que o auxílio-moradia só exclui o teto se for para pessoas deslocadas a serviço. A expectativa é de que
passe e de que o nosso auxílio-moradia seja alterado nessa linha. Carmen Lúcia, futura presidente do STF, parece que tb quer
modificar o auxilio-moradia. Então se isso se concretizar, seria mais uma razão para preferirem a lotação provisória, pois a
depender do entendimento justificaria a continuidade do pagamento do auxílio-moradia.
22:20:13  Outro ponto dessa lei que está gerando preocupações é a previsão de que somente um abono de
férias por ano poderia passar do teto; os demais seriam incluídos no teto. Então já tem gente até tirando férias acumuladas só
para receber os abonos logo. Então tb estou passando em não adiar mais férias, já que tenho 6 períodos para tirar.
23:28:24 Januario Paludo  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1759192-nao-acerto-todas-na-lava-jato-diz-juiz-sergio-
moro.shtml?mobile
23:28:44  Cf. Tem que ir lá falar com ele.
23:46:04  Julio, o triplo x não foi parar no supremo. Certo?
https://www.google.com.br/amp/politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/supremo-pode-mandar-investigar-clientes-da-
mossack-no-brasil/%3famp?client=safari#
23:55:23 Julio Noronha  Acho Q esta notícia está exagerada... Em principio, não constam os autos principais da 22 fase
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07:47:32  http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/04/09/moro-cometeu-um-erro-grave-diz-
ex-procurador-do-mensalao-sobre-grampos.htm
07:48:06  Precisamos parar a sangria do prestígio do moro.
07:51:48 Orlando SP  Para mim não faz diferença. Leticia já recebe e não pode acumular. CF fica sujeito a quarentena.
Tem de ver ainda se não vem com restrição de imóvel próprio. Se vier, aí obsta em relação à todos os três é mais alguns. O
ponto é q não vou abrir mão do meu gab; acredito q CF tb não. Vamos conversar na segunda para podermos conversar com
Lauro, mas pela primeira vez considerei sair da FT antes da hora.
08:37:15  Minha posição é a mesma. Fico até julho, mesmo que sem diária. Só não aceito que não paguem a
passagem aérea.
08:39:26  E Deltan. Quero estabelecer uma estratégia sobre os ataques ao Moro. Acho que nenhuma
estratégia de Brasília pode prevalecer sobre nossa obrigação moral.
08:40:00  Vou mandar um WhatsApp para ele. Januário pode fazer o mesmo.
08:51:22 Orlando SP  Tb fico sem diária, mas o problema parece ser a forma, pois em tese vc poderia demandar as
diárias judicialmente. Eles não querem deixar este franco. Enfim, temos de ver o q aceitam
08:57:20  Mandei esta mensagem para o Moro :
08:57:25  Caro. Vou falar como amigo. Você é um mito para muita gente. Nesse atual momento os seus atos
de contrição, de reconhecimento de erros, apesar de mostrar humildade e grandeza, produz dois efeitos indesejáveis. De um
lado enfraquece seu apoio entre a população em geral, introduzindo uma cunha de dúvida em todas as suas decisões. De outro
lado, por você aparentar enfraquecido, você atraí ataques de qualquer urubu, de pessoas desqualificadas, etc... Vamos precisar
de uma estratégia de comunicação. E ela passa por fazermos o que sempre foi feito. Operação atrás de operação. Estamos
juntos com você independentemente da lava jato. Abraços. Carlos
10:44:03 Januario Paludo  já mandei para ele também, dizendo que não há "mea culpa" a fazer.
10:44:46  acho que o papel de vítima não cai bem para ele.
12:04:01  http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/04/09/planalto-preve-ofensiva-
de-moro-durante-votacoes.htm
12:04:37  Defesa prévia.
13:18:10 Januario Paludo  Já passei essa posição para o CF. Pensando fora da casina, acho questamos sendo muito rigidos
para fechar acordos. Não falos especificamente de um ou outro, mas em geral. Acho que estamos perdendo o mote. Se houver
o mínimo de fato novo, acho que temos que faze-los. O que temos que ser é extremamente rígororos quanto aos benefícios.
Penas corporais e patrimoniais graves. O rigor nos benefícios fortalece nossa posição e consolida a situação para toda a
investigação, evita a lide, pondo fim à ação penal e a recursos que poderiam alterar o atual curso que me parece favorável.
Além disso, me parece que é o acordo é simpático e conveniente ao judiciário. Daqui a pouco, a maré pode tender a voltar e
nós ficamos novamente com o pincel na mão.
13:21:13  ainda não conseguimos trocar pena de morte por perpétua, mas podemos chegar perto.
14:35:05 Paulo  
14:35:16  Je, p variar do zaf!
14:45:31 Jerusa  Hahaha Boa!
14:46:51 Januario Paludo  http://politica.estadao.com.br/noticias/panama-papers,amigo-e-ex-advogado-de-cunha-
comandou-rede-de-offshores-pela-mossack,10000025644
15:22:22  262711.odt
15:22:27  Segue a manifestação da representação que fiz hoje. abs. Curto e grosso.
15:23:23  O enchimento deixo para voces.
15:58:04 Orlando SP  Hi viu me um casamento no ZAF eventos3333
17:33:53 Januario Paludo  http://www.cartacapital.com.br/blogs/direto-de-sao-paulo/as-relacoes-entre-a-lava-jato-a-globo-
e-a-mossack-fonseca
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18:28:23 Deltan  CF conseguiu concluir aquelas respostas? Elas serão minha base não só pro site mas para outras
coisas que pensemos. Será um discurso bem feito e trabalhado
18:29:44  Concordo. Combinamos segunda. Mais ainda, precisamos da estratégia contra as críticas. Sonia
Bridi também tem a percepção de que a crítica de partidarização está colando.
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09:29:15  http://m.oglobo.globo.com/brasil/projetos-de-combate-corrupcao-ja-enfrentam-ataques-no-
congresso-19054104
09:56:14  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/o-eleitor-nao-precisa-aguentar-o-governo-diz-ministro-do-stj
10:54:31 Orlando SP  Quanta parcialidade, ainda bem q, neste caso, é a nosso favor
10:56:32  Tb é incrível o desconhecimento de como se processa a investigação. Ele atribui a moro a
investigação
12:17:10 Deltan  Não lembro se alguém já postou isso aqui mas tem coisas interessantes para eventuais tratativas
com Mendes Júnior e para Vc Diogo nos casos Joao Henriques e Queiroz Galvão.... Vale a pena ler
12:17:13  http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2016/04/03/panama-papers-revelam-107-
offshores-ligadas-a-personagens-da-lava-jato/
12:17:54 Diogo  Opa
15:45:33  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1759379-com-moro-e-tudo-no-campo-do-chute-diz-
advogado-de-ronan-maria-pinto.shtml
15:45:46  Precisamos dar uma resposta.
16:06:22 Laura Tessler  Mais do mesmo...atacam o Moro, mas esquecem de dizer que foi negada a liminar no HC....Toron
não consegue ganhar uma e não se conforma de ter virado "freguês"...aí apela pra Folha, que ainda dá corda pra essa ladainha
do PT
18:02:38  Reclamei com o Graciliano.
21:07:38 Deltan  Não creio que essa entrevista vai repercutir. É claramente direito ao esperneio
21:07:47  O que me preocupam são outras críticas
22:11:32 Isabel Grobba  Já atuei em casos aqui na PRR3 envolvendo Ricardo Magro!
23:01:27 Deltan  vejam
23:01:27  http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2016/04/congresso-poe-em-curso-manobra-que-dificulta-
punicao-de-corruptos.html
23:26:08  Essa foi uma matéria que pedi pra Sonia Bridi, dentro da nossa estratégia de comunicação... um
bom tempo, em horário nobre
23:26:20  Caros, que tal uma reunião geral de 1h amanhã 14h?
23:26:36  Há outra reunião marcada para 15h, então seria bom começarmos até um pouco antes
23:26:48  sem prejuízo de nossa reunião da quinta
23:30:11 Diogo  Eu pensei no direito de resposta pq tem mt coisa q eh mentira
23:30:37  Por exemplo: que as offshores estão declaradas- apenas uma das duas foi declarada
23:30:49  Q ele foi absolvido de quatro processos
23:31:24  Mentira- um está suspenso outro extinta a punibilidade por pagamento do tributo e outros
tramitando
23:37:34 Laura Tessler  Ficou muito boa a reportagem!!! Ficou bem evidente a ofensiva dos corruptos para prejudicar as
investigações e punições *****.
23:39:25 Deltan  Valeu Laura!!! Sonia Bridi é super aliada. Diogo também pediu pra ela na última oportunidade.
Fruto de muitas mãos, mas diria que sobretudo do bom coração dela
23:39:29  CAros mudando assunto:
23:39:32  Tratamento Cleia: 1.800 . Caros, tratamento da Cleia, dividido por quem se manifestou (Deltan,
Julio, CF, Orlando, Athayde, Jerusa, Welter, Diogo, Isabel), dá R$ 200 por pessoa. Peço por favor que depositem na seguinte
conta e me enviem um print do comprovante de depósito... Obrigado!! Hsbc Ag 0099 Cc 01313-35 Cpf:030.132.999-08
Frederico Antonio Cavalcanti Fortes Filho
23:40:29 Laura Tessler  me coloca aí na divisão tb
23:41:08  da D. Cléia
23:41:41 Isabel Grobba  Muito boa matéria!
23:43:57 Deltan  Kkk coloco na próxima Laura, pode ser? Haverá outras oportunidades então adiciono esses 200 no
futuro, se Vc concordar...
23:44:25 Laura Tessler  blz
23:44:27 Deltan  Obrigado por se voluntariam
23:44:34  Voluntariar
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06:26:27 Paulo  Tb era voluntário... Era implícito!
08:10:24 Januario Paludo  Eu também!
10:03:28 Deltan  Diogo responde lá no grupo do STJ?
10:03:29  Colegas de Curitiba, estou com um Resp da Queiroz Galvão SA, contra decisão TRF4 que não
conheceu de apelação interposta contra decisão de 1o grau que decretou o sequestro de precatório. O processo na base tem o n
50159105720154047000. Qual a situação atual dessa medida assecuratória?
10:29:06 Roberson MPF  Sou voluntário também!
10:40:06 Welter Prr  http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1759527-deputados-do-pt-cogitam-fazer-desfiliacao-
coletiva.shtml
10:46:58  263455.pdf
10:55:29 Jerusa  
11:54:35 Paulo  MORO DEVE ENCERRAR LAVA-JATO ATÉ DEZEMBRO Data: 11/04/2016 Horário: 05:10:00 Veículo:
VALOR ECONÔMICO - SP Editoria: POLÍTICA Autor: Juliano Basile Posição: Página inteira Abrangência: Nacional Tags: Lava-Jato
Enviar por Email A Operação Lava-Jato deverá terminar neste ano, prevê o juiz Sergio Moro, titular dos autos do caso. A
expectativa do magistrado é a de que o grosso do trabalho na 13ª Vara Federal seja concluído até dezembro.
12:21:33 Deltan  Caros, reunião geral com PF aqui no MPF na quarta-feira, 15.30
14:03:29 Jerusa  263627.odt
14:03:44  pessoal! para a reuniao de agora
14:09:30 Diogo  senha wi fi
14:09:34  a quem interessar
14:09:37  REDE: LABF01 SENHA: okiokiffffmpfmpfffffprprprprfffflbvlbvfffftrextrexffffmacmacii
14:09:49  parece sacanagem mas eh verdade a senha
15:57:14 Deltan  Orlando e Paulo, qdo falarem com Lauro já falem por favor da questão do uso do motorista da
PRPR para levar e buscar, em vez de taxi
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16:44:21 Paulo  Pessoal, o Aureo de Campinas consegui uns recortes de jornal da década de 90 bem interessantes,
citando Okamoto, Bittar etc. Talvez não sirva para prova, mas pode ajudar para contextualização:
16:44:47  Roberto Teixeira tb
16:46:43  
16:46:43  
16:46:44  
16:46:44  
16:46:45  
16:46:45  
16:46:45  
16:46:46  
16:46:46  
16:46:47  
16:50:25  http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,temer-divulga-por-engano-audio-com-discurso-que-
faria-apos-impeachment-passar-na-camara,10000025839
18:37:51 Welter Prr  Barbaridade
19:36:30  
19:36:34  Deltan Segue
20:30:01 Athayde  Pior do q mandar convite de casamento no grupo errado!!!!
20:30:44 Laura Tessler  33333
20:31:45 Jerusa  3333
20:37:32  38 x 27
20:46:18 Deltan  Mais discrepante do que imaginávamos
22:06:53 Diogo  Mas se manter esta proporção não tem impeachment
22:07:17  Se bem que depois de ouvir o discurso do temer eu to torcendo contra o impeachment
22:19:46 Deltan  quando ele falou em sacrifícios necessários, não pensei em cortes de programas sociais ou
aumentos de tributos, mas na gente kkkk
22:47:47 Diogo  Não dá cara.. Um pior q outro
22:58:39 Isabel Grobba  Roberto Jefferson no Roda Viva: "se o Min Teori Zavascki não tivesse avocado o processo do ex-
presidente Lula, a Justiça já teria sido feita."
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06:28:20 Orlando SP  Erika, já deram prioridade? Se não deram, avisem-me q dou.
06:28:20  Alguém já se manifestou no pedido de Erika?
06:28:47 Jerusa  I
06:33:23 Paulo  Mas quem está com o prazo?
06:34:01  Só p vc não pegar o que algum assessor já deve estar fazendo
06:35:43 Orlando SP  É um compartilhamento. São aquelas coisas q são de tds e de ninguém
06:36:29 Paulo  Rs mas a Mairia deve ter passado p um dos grupos
06:36:43  Chegando lá pede p ela ver com quem tá
07:07:11  PF já liberou muita informação e pede p a gente segurar:
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/04/pf-28-fase-da-operacao-lava-jato.html
07:40:25 Athayde  Pessoal, alguem tem o tel. da Dra. Gabriela, juiza substituta
07:41:39  pode deixar
08:08:29 Orlando SP  A assessoria vai fazer e levar para assinar
08:08:29  Pessoal, favor fazer com urgência a concordância com o compartilhamento dos autos O processo é
5013725-12.2016.4.04.7000
08:08:29  Para a tarde, claro
08:08:29  Laura ou Diogo assinam
08:13:03 Laura Tessler  ""
08:18:52 Orlando SP  Julio, robito, a caminho
08:19:04  Daqui a pouco estou aí.
08:24:06 Julio Noronha  Estamos a caminho tb
08:24:38 Orlando SP  Ok. Trânsito pesado
08:27:22 Deltan  O caso é do Roberson/Julio
08:27:26  Na tabela
08:38:26  Tata e Paulo, caso lindo, construído com muito trabalho, criatividade e persistência. Parabéns!!!!
08:41:19 Januario Paludo  Ficou bom mesmo. Parabéns.
08:50:36 Roberson MPF  Sobre essa manifestação, está conosco mesmo. O primeiro pedido tinha vindo bem genérico,
pedindo compartilhamento de uma fase inteira. Manifestamos nela pedindo especificações. Agora veio novo pedido da PF. Já
pedimos a Fer que faça a nossa manifestação
09:08:39 Jerusa  Posso olhar a minuta da fer
10:02:36 Paulo  Pessoal, reunião com a CGU confirmada para segunda aqui na FT. Precisamos de uma definição
sobre a UTC.
10:03:26  Colegas, ontem me despedi da coordenação da 5@CCR em minha ultima sessao. Entre as ultimas
medidas, destaco aqui, em primeira mão, a aprovação da proposta por mim apresentada de projeto de criação do Oficio ou
Procuradoria Nacional Anticorrupção, para atuar em auxilio aos procuradores naturais. Trata-se de proposta tendente a
normatizar e sistematizar a atuação de FTs. A proposta segue ao PGR, com sugestão de realização de estudos complementares
e discussões para aperfeiçoamento da ideia.
10:06:47 Jerusa  Athayde na GN
10:06:54  
10:08:14 Roberson MPF  ******
10:08:19  HHHH*
10:09:14 Paulo  grande garoto... estão aprendendo comigo a usar gravatas sóbrias 33
10:09:32 Jerusa  Athayde mandando bem!! )))
10:15:29 Laura Tessler  ******
10:18:21 Julio Noronha  *******
10:23:46 Deltan  Ah galã
10:24:05  Tem até a franjinha de superman
10:55:37  Caros, vou estimular a análise dos materiais apreendidos na Mossak por um grupo de procuradores
distinto de nós. Isso tem relação direta com os Panama Papers e não está na nossa linha de prioridades. Nós aproveitaríamos o
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resultado dos trabalhos. Alguém se opõe?
11:00:37 Paulo  Sem objeções, mas lembre da capa da carta capital: http://www.cartacapital.com.br/blogs/direto-
de-sao-paulo/as-relacoes-entre-a-lava-jato-a-globo-e-a-mossack-fonseca
11:09:46 Julio Noronha  Delta, na realidade, o material apreendido ainda não chegou para analisarmos. Está tudo com a PF
ainda (com a proximidade da 22 fase com as seguintes, ainda não conseguiram analisar ou nos enviar). Acho que num primeiro
momento, ainda, seria importante analisarmos antes de enviarmos a outros procuradores. Se a PF conseguir reunir o material
para enviar para outros procuradores, de repente, poderiam remeter para a gente antes
11:27:26 Welter Prr  Grande Athayde! Matando a pau!
11:41:48  http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/04/12/crise-de-estilo-erros-acertos-e-
significados-das-gravatas-na-politica.htm
11:55:30 Deltan  Minhas questões são duas: a) temos capacidade operacional para essa análise?; b) se o material
diz respeito a ocultação patrimonical de centenas de brasileiros não relacionados à LJ, tendo relação pontual com LJ, isso é
prioridade quando olhamos nosso contexto global de fatos a analisarmos? Eu tenho dúvidas em relação a "a" e, com base no
"b", opinaria por terceirizarmos a análise. Acho difícil que a PF consiga analisar também, no ritmo em que estamos andando.
Que tal conversarmos pessoalmente na reunião com a PF sobre isso? Vou inserir na pauta
11:55:40  Por favor enviem pauta de temas pra essa reunião com PF
12:01:55 Athayde  Pessoal, por falha minha ocorreu um ruido com Leonel e a equipe da RF. Eles foram fundamentais
na operação de hj, mas esqueci de fazer o convite para participarem. Liguei para ele pedindo desculpas, mas acho conveniente
que alguém mais proximo a ele faça uma ligação para acertar os ponteiros.
12:02:23  Eis a msg dele:
12:02:23 Julio Noronha  Ok! Salvo engano, eles já fizeram algumas análises (e encontraram pessoas com foro), mas não
recebemos coisa alguma. Meu ponto é só q, antes de decidirmos se é prioridade ou não, seria bom sabermos o q tem no
material (por exemplo, no dia da operação, a PF baixou por 24h e-mails nos servidores do Panamá e não vimos isso;
eventualmente, pode haver algo do nosso interesse).
12:02:23 Athayde  Caro Athayde , Bom dia Mais um fase. Do Alcoolico. Vou te perturbar um pouco. Desculpe. Com
maior respeito, tenho de te perguntar assim como perguntei na semana passada ao Diogo. Mas não fui claro. Na fase do Ronan.
Há alguma orientação/determinação que eu não esteja ciente? Alguma restrição ao trabalho da RFB? Pois não mais estão
contando conosco para as fases que podemos contribuir , ainda q parcialmente. Se possível precisaríamos conversar sobre isto
com vcs e/ou com Dpf . Para mim , como chefe de equipe, fica bem difícil conciliar a boa continuidade dos trabalhos da equipe ,
de atendimento de demandas dessa FT com alguma restrição , transparecendo, ao nosso trabalho. Teriam sido aqueles
vazamentos? Teria sido o telefonema do lula para o MF? Não sei , se não for restrita a informação ou que não puder me passar
por sigilo , entenderei como sempre. mas se puder me atender pelo menos para confirmar ou não q algo há, agradeceria .
Como também cientificaria vcs dos reflexos que decorrem na RFB . Abs
12:12:27 Roberson MPF  Falei com Leonel e pedi desculpas também Tata.
12:21:21 Paulo  264637.pdf
12:46:42 Welter Prr  Tem outros aspectos que temos que considerar. A questão da competência da 13 Vara é bastante
complexa e delicada. As exceções discutem de forma pesada o que fica e o que sai da vara. Assim, por exemplo, os esquemas
dos outros doleiros (habib e tec) que foram julgados e ficaram e o esquema de contrabando de diamantes que saiu. Nos todos
sabemos as justificativas das decidoes e as compreendemos. O problema não e juridico. Tem uma parte da imprensa faz
confusão proposital e afirma que somos seletivos, indo só contra o pt, com a forte critica politica decorrente. No caso da
Mosack, neste momento, talvez seja melhor para o caso como um todo, ir tocando na FT, com a perspectiva de separar
judicialmente no futuro. Talvez a separação possa ser ate no STF, ja que tem gente com foro vai meio. Acho que a solução,
nesse momento, de um problema dessa natureza, não pode ser puramente operacional. E tem uns dois la da PRR4 que vao ficar
meio ociosos...
12:58:51 Athayde  264663.pdf
13:08:51  Lavará as mãos? Brasil 12.04.16 12:23 A prisão de Gim Argello e a doação milionária do ex-
senador a uma paróquia de Brasília obrigou alguns bispos a tratarem do assunto nesta manhã, em Aparecida, onde participam
da assembleia anual do episcopado. Um posicionamento da Igreja sobre o episódio deve ser conhecido nesta tarde. Ela lavará
as mãos diante da grave de acusação de utilizar-se de dinheiro de propina? Se sim, ficará claro de que lado está.
13:15:24 Deltan  Falei com Roberto. Tudo certo, mas vamos cuidar para chamá-los nas próximas, todos, please.
13:16:02  Fácil de passar mesmo. Por mim, chamamos mesmo quando eles não tiverem atuado na fase
específica
13:22:13  """
13:29:04  Kkk Temos que ver quarta, na reuniao, a capacidade operacional da PF, porque ficar com tudo e
não dar andamento pode ser igualmente prejudicial, ainda mais se descobrirmos depois de muito tempo gente da oposição ali.
E podemos dar um jeito de agregar análise externes sem nos comprometermos com declinação.
13:29:11 Paulo  264694.odt
13:29:30 Deltan  Preocupações pertinentes, Julio e Welter. Creio que conseguimos acomodar
13:36:33 Januario Paludo  Acho que o Roberto Leonel está organizando a equipe para analisar o caso MF. Minha sugestão,
como já disse para o Julio é que tudo seja compartilhado com a receita federal - pelo menos no casso mossack, por que eles
não tem problema de foro privilegiado. Se a pf ou nos ficarmos fazendo análise vai virar um Ping Pong. A cada vez que descobre
um foro privilegiado, para tudo e remete. Aí não dá.
13:40:23 Paulo  Pessoal, estamos pensando aqui em passar o Arthur para a Jerusa. Daí ele continuaria
despachando as NFs (com a Jerusa) e as cautelares (com o Januario à distância), e fica à disposição no mais para a Jerusa. Não
é um assessor inteiro, mas ao menos vamos equacionando para ninguém ficar sem apoio... O novo que chegará fica com a
Laura e Isabel. De acordo?
13:47:02 Roberson MPF  Com certeza!!
13:48:38 Julio Noronha  """
14:32:12 Paulo  parece que tem uma liminar para tirar o eugenio
14:32:26 Athayde  serio
14:32:56 Jerusa  http://www.imprensaviva.com/2016/04/nomeacao-de-eugenio-aragao-para-o.html?m=1
14:33:16 Paulo  http://www.imprensaviva.com/2016/04/nomeacao-de-eugenio-aragao-para-o.html?m=1
15:08:56  http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/lava-jato/gim-apresentou-dilma-a-padre-pop-da-
paroquia-da-propina/
15:11:30 Diogo  
15:15:42 Deltan  Roberto Leonel falou que analisam MF. Temos agora que obter concordância da PF na quarta
15:17:10 Athayde  julinho deve ter feito o folder...
15:17:14  diogo
15:17:20  hj vamos la no seu açai
15:17:25  mais tarde
15:22:31 Paulo  pessoal, sobre as oitivas do Pedro Correa, o Rodrigo Telles vem nos dias 25 a 28 de abril. então
pedi para fazerem portaria delegando para tocarmos as da pgr tb e parece que sai

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
04

.1
82

.9
51

-4
0 

R
cl

 4
30

07

Em
: 0

1/
02

/2
02

1 
- 1

3:
46

:5
8



30/01/2021 Telegram Backup for

file:///G:/Spoofing/Dropbox/Dropbox/FUDEU/+5541984014762/files/dialogs/chat_72924018_p2.html 49/107

15:23:50 Welter Prr  Acho que e a melhor solução esta. Fica aqui por ora e não fica parado. Ainda mais que corre a
versão de que a Globo está envolvida, mandar embora pode dar vazão a muita lenda urbana de certos blog's de alma vazia e
bolso cheio
15:28:05 Deltan  """
15:28:30  Caros algum parlamentar foi cassado até agora por causa da LJ? Lembram de algo? Estou tentando
lembrar
15:29:35 Paulo  o vargas
15:30:03  o argolo deixaram o processo correr até acabar o mandato
16:54:54 Deltan  Caros, o novo servidor, Juliano, começará a trabalhar na FT dia 02/05, no grupo de Laura e Isabel.
Ele contatará Douglas para combinar para se apresentar no dia 2. Laura, sugiro ajustar com Douglas. Background: é técnico
que tem formação em direito e quando ficou sabendo que viria para FT quase infartou kkk (não comentem isso)... foi
tranquilizado, à base de remedinho tarja preta, e está vindo com a melhor das boas vontades. Paula teve ótima impressão dele
em conversa recente.
16:56:53 Laura Tessler  Ótimo, Deltan!!!!
17:31:42 Diogo  mulher do cunha gastou USD 525 mil entre 2013 e 2015 no cartão de crédito.
17:31:59 Athayde  pouquinho
17:32:04 Diogo  aos casados, nao deixem as esposas descobrir 8888
17:32:10 Athayde  kkkkk
17:32:13  BA nas bolsas
17:32:39 Julio Noronha  666
17:32:54 Laura Tessler  BA e alienação antecipada nas bolsas
17:50:28 Jerusa  Vou junto na BA Pegar so as q importam
17:50:41 Athayde  kkk
17:50:59 Laura Tessler  hahahaha....dá pra mandar uma laranja (Nathi por exemplo) para participar do leilão
17:51:11 Athayde  ela vai adorar.. rsts
17:51:43 Jerusa  Hehehe
17:52:18 Athayde  deve ter um monte que nunca foi usada. ta no armario com etiqueta
17:53:48 Laura Tessler  mas seria bacana falar que o acervo de bolsas compradas com dinheiro de corrupção seria
suficiente para comprar xxxxxxxxxxxx remédios/ custear xxxxx dias de internamento, etc
17:54:11 Diogo  em nove dias, ele próprio gastou USD 42.258,00
17:54:41 Athayde  devia estar rindo a toa na epoca.....
21:07:06 Deltan  Caros reunião com a PF foi para sexta. Pre agendada para 10h
21:15:24 Diogo  Ok
21:21:55 Julio Noronha  Ok
21:34:51 Jerusa  Sexta estarei em férias
21:48:57 Deltan  Confirmada reunião sexta 10h. Mudança a pedido da PF
21:49:37  NO MPF
21:54:55 Paulo  Robinho e Júlio, amanhã vcs contam sobre o Sérgio Machado. Vcs iriam os dois p o rio p reunião da
Tacla? Precisam ir os dois? Que tal ir um de vcs e um de nós?
22:03:09 Julio Noronha  Isso! Iríamos para a reunião do Tacla, mas tb acho uma boa só ir um com um de vcs
22:05:07 Athayde  http://m.oantagonista.com/posts/numa-manha-de-2009
22:11:31 Jerusa  %%%
22:25:48 Roberson MPF  Contamos sim e já definimos isso amanhã tb!
22:42:17 Athayde  http://www.oantagonista.com/posts/o-padre-apadrinhado-e-blindado
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06:57:22  http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/04/nossa-opiniao-lava-jato-tem-de-ir-ate-o-fim.html
10:37:52  http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/2016/04/13/rio-muda-parque-olimpico-para-favorecer-
odebrecht-e-parceiros.htm
12:12:31 Paulo  Quem.for almoça, desça! Já tô aqui embaixo com athayde
12:12:55  Cinco minutos. Feijoada no Arrumadinho.
12:15:01 Paulo  Putz temos oitiva 13
12:15:14 Deltan  http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/04/1760297-a-recuperacao-do-brasil.shtml
12:30:49 Diogo  transcrevendo
12:30:50  Opinião JOEL MOTLEY A recuperação do Brasil Compartilhar via Facebook Compartilhar via Twitter
Compartilhar via GooglePlus Compartilhar Linkedin 13/04/2016 02h00 Em 1974, ano de minha primeira visita ao Brasil, o país
era governado por uma ditadura militar. Foi também neste ano que o escândalo de Watergate tomou conta do governo e da
política dos EUA. A maioria dos americanos passou boa parte de 1974 assistindo às audiências televisionadas da investigação
feita pelo Congresso e acompanhando as manchetes de sucessivas revelações chocantes, de crimes cometidos pelo então
presidente Richard Nixon e seus capangas. Os crimes de Nixon começaram com um assalto à sede do oposicionista Partido
Democrata, no complexo Watergate (Washington), seguido por mais delitos para ocultar o envolvimento do presidente. A
descoberta de que um chefe do Executivo Federal sancionava um crime para vencer uma eleição nos fascinou e traumatizou. A
possibilidade de um presidente criminalizar o processo político colocava o Estado de Direito em risco. Todo o mundo entendia
isso. O assalto em Watergate aconteceu em 17 de junho de 1972. O Congresso começou a investigar o incidente em 1973, e
em outubro daquele ano o secretário da Justiça nomeou Archibald Cox (um de nossos advogados mais destacados) como
promotor especial. Quando Cox exigiu ouvir as gravações de áudio secretas do gabinete presidencial, Nixon sentiu-se
encurralado pela Justiça e o demitiu. A demissão de um homem da estatura e integridade de Cox colocou a bola do
impeachment em movimento, e Nixon renunciou em agosto de 1974, antes de o processo de impeachment ser concluído. O
resultado provável do processo, o afastamento de um presidente americano em exercício, era evidente a todos, até para Nixon.
Tantos anos depois, creio que o Brasil também irá sobreviver aos seus escândalos atuais, e o Estado de Direito sairá fortalecido
por isso. Felizmente o Brasil possui um Judiciário e promotores fortes - incluindo o procurador-geral da República, Rodrigo
Janot, e seus subordinados- que poderão conduzir esse processo até o fim. Países que não contam com promotores dessa
categoria são condenados a viver sob governos corruptos. O momento é propício para promotores e juízes investigarem todas
as denúncias de corrupção, independentemente dos partidos políticos dos suspeitos. Milhões de manifestantes indignados nas
ruas do Brasil dão a impressão de uma revolução política. Mas não se trata de uma revolução, e sim de uma luta pela
conservação da democracia. Com tantos parlamentares brasileiros comprometidos com a corrupção, os procedimentos do
impeachment serão difíceis. A base factual para o impedimento da presidente ainda não está clara. Os promotores brasileiros
que combatem a corrupção podem vir a tropeçar no caminho que têm pela frente, mas até agora demonstram determinação
forte o suficiente para levar a tarefa a cabo. Ainda é cedo para prever o fim da história, mas os fatos já revelados são
suficientes para motivar uma mudança de hábitos no país. Trazer à tona a corrupção governamental profunda e ampla e
condenar os responsáveis por ela pode ser um processo profundamente doloroso. Isso dito, o futuro do Brasil ainda é positivo, e
dias melhores estão logo do outro lado desta crise. JOEL MOTLEY, é copresidente do conselho da ONG Human Rights Watc
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12:30:53  belo artigo
12:35:49 Roberson MPF  Caros, Bruno pergunta se há algum problema levantar o sigilo da íntegra dos autos do aditamento,
incluindo os processos 501043756.2016.4.04.7000, 5055607-85.2015.4.04.7000, 5048967-66.2015.4.04.7000 e 5006617-
29.2016.4.04.7000). Alguém se opõe?
13:29:25 Julio Noronha  As infos sobre esses autos são:
13:29:31  501043756.2016.4.04.7000: apreensão das mensagens que se encontravam nos servidores do
Instituto - autos já estão sem sigilo. PF não juntou o que foi espelhado 5055607-85.2015.4.04.7000: quebra fiscal do Instituto -
sigilo nível 2. Alguns interessados habilitados, como Clara Ant, Fernando Bittar, Jonas e Paulo Okamoto. Não juntamos o
resultado. 5048967-66.2015.4.04.7000: quebra fiscal, bancária, telefônica e telemática do Bumlai, Fernando Schain e
relacionados. Sigilo nível 1, de forma que os investigados devem ter acesso. Última manifestação é de ontem, juntando parte
do resultado e informando que a OI ainda não mandou os dados. - segundo o Victor, pode levantar o sigilo, já que está apenas
em segredo de justiça 5006617-29.2016.404.700 - BA LILS e relacionados - já está sem sigilo nenhum. Última decisão do Moro
remeteu para o STF
13:40:19 Andrey B Mendonça
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=9B6803215703F8BB924E32CB0278DD6E.proposicoe
codteor=1450141&filename=REL+1/2016+CPIFUNDO+%3D%3E+RCP+15/2015
13:40:26  Relatorio final fundos de pensao
13:40:36  Fala da oas bancoop
16:26:25  
16:26:42  Cuideado que acabamos enforcados também....rs..
18:26:25 Deltan  Caros, como está a necessidade da reunião de amanhã, considerando que tivemos reunião na
segunda? De qq modo, precisamos reunir pontos para a reunião coma PF na sexta cedo. Eu gostaria de conversar coisas
rápidas, mas dá pra ser de tarde. Temos que nos atualizar sobre os acordos também... Que tal fazermos lá por 17h?
18:27:28 Paulo  Precisa definir UTC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18:29:13 Deltan  Kkk pode ser 17h?
18:30:21  Se puder e fizer sol, fico com os filhos de manhã e de repente levo até na piscina, e depois fico na
FT de noite pra não dar problema no ponto
19:08:56 Athayde  http://blogs.correiobraziliense.com.br/denise/gim-quer-falar/
20:18:28 Deltan  Fala que escuto kkk
20:21:45 Jerusa  Chama o padre q o Gim quer confessar os pecados!
20:46:15 Athayde  Kkk
21:43:51 Welter Prr  http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/04/1760430-brasil-precisa-de-mais-2-refinarias-
para-ser-autossuficiente-diz-anp.shtml
21:45:26  Esse povo parece que não tem vergonha
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08:55:39 Isabel Grobba  Definitivamente não!
10:05:32 Orlando SP  É feriado hj!!! Ninguém na FT??? É só o gato sair q os ratos fazem a festa!!!!
10:06:06  Que absurdo!!!
10:08:38 Jerusa  &&&&
10:08:49  To de ferias mas chegando
10:12:03 Laura Tessler  hahhahhahah. Eu vou trabalhar em casa pela manhã. Apareço aí de tarde
10:29:46 Diogo  laura... esta convivência com o orlandinho nao ta te fazendo bem.. daqui a pouco vc ta vindo uma
vez por semana, igual a ele 88
10:30:02 Laura Tessler  hahahahah
10:33:37  Imitando o Deltan, segue a prova
10:33:56  
10:42:15 Roberson MPF  MOSSACK FONSECA: "A Procuradoria-Geral do Panamá fez na terça-feira (12) uma operação de
busca e apreensão no escritório de advocacia Mossack Fonseca para tentar encontrar indícios que comprovem a acusação de
que a empresa encobre ou promove atividades ilícitas". Dezenas de policiais vasculharam o escritório na Cidade do Panamá
entre a tarde de terça e a madrugada de quarta (13). Os cerca de 50 funcionários deixaram o local à noite, sem falar com a
imprensa."
10:42:51 Paulo  Vlad está fazendo um MLAT para o Panamá nesse caso.
10:43:01 Roberson MPF  Otimo
10:43:34  Mas só acredito que obteremos algo util deles vendo
12:14:06 Paulo  266126.pdf
12:14:34  Pessoal, nota técnica da 5ª CCR sobre o tráfico de influência, feita a pedido do Anselmo da PRDF.
Muito bom porque aborda as dificuldades com a "venda de fumaça", concluindo que ocorre crime se a influência é real ou
suposta.
12:15:17  Andrey, o que acha??
13:30:23 Athayde  To fufido
13:30:24  A pregação nos tempos da Lava Jato. Padre Moacir diz em missa de cura desta quarta que não vai
deixar as ações de satanás afetarem a fé dos cristãos http://www.metropoles.com/distrito-federal/politica-df/apos-ser-citado-
na-lava-jato-padre-moacir-celebra-missa-em-taguatinga
13:36:10 Diogo  galvão, esta discussão do trafico de influencia é interessante
13:36:21  isso pq prevalece na doutrina que trafico de influencia é venda de fumaça
13:36:36  se há influencia, e o agente público tb recebe é corrupção
13:36:51  se há influencia sem ciencia do agente público seria lobby atípico
13:37:03  isto segundo entendiemento majoritário
14:31:45 Deltan  Caros precisamos de operações consistentes pós-impeachment, porque se não tivermos parecerá
que o objetivo era impeachment
14:34:12 Roberson MPF  Estamos com uma já engatilhada
14:35:52 Deltan  A do tesoura? Seria bom se fiséssemos a do Genu antes e a do tesoura um tempo depois. Temos
que pensar para não criar equivocadamente uma imagem de atuação partidária em razão da atuação - ou ausência dela - pós
impeachment
14:36:06  Vamos conversar isso oom a PF amanhã
14:37:04 Januario Paludo  Temos da da Dilma, Lils, JW, etc, etc. Tudo vai para Curitiba....
14:37:33  hehe
14:37:36 Deltan  kkkk
14:45:23 Welter Prr  Nenhuma que pareça perseguição. rssssssss
15:19:36 Deltan  Deltan Dallagnol, [14.04.16 15:18] Caros, falei com Pelella sobre vários assuntos: a) questão do
Genú - Diogo, ele vai dar um retorno quanto à questão do compartilhamento; b) diligências simples do caso 9 - avaliará
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designação - disse que podemos fazer sistema de relatar antes ou submeter o que faremos, para atuarmos de modo
coordenado; c) Welter abril e maio - falará hoje com Lauro 17h; d) representação contra Moro por Teori - acha provável, mas
falará com Márcio; e) Paulo ajustou com ele designação para oitivas do pedro Correa; f) estratégia de comunicação - falei com
ele, inclusive sobre site, mas precisarei falar novamente em função de uma super oportunidade que apareceu. É uma
preocupação do PGR hoje também; g) EUA vs. Petrobras (atualização apenas).
15:23:08 Roberson MPF  Em relalçao ao "B" ele deu previsão? Temos mandado minutas para o pessoal, mas ainda não
obtivemos retorno
15:40:22 Deltan  Minutas de q? Diligências? Vou ligar pra ele mais tarde
15:40:38  Em que termos? Para pedir ao STF?
16:07:47 Diogo  compartilhamento e cisão do genu foi deferido em dezembro de 2015
16:07:56  MAS até hj nao foi enviado
16:08:02  segundo a DPF está no STFD
16:08:20  mandei msg no grupo e ng respondeu BBB
16:15:11 Welter Prr  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1760900-stf-convoca-sessao-extra-para-julgar-
acoes-que-tentam-barrar-impeachment.shtml
16:15:32  O Fachin não vai entrar nessa dividida sozinho. Faz bem ele
16:57:56 Paulo  Elogio do Luiz Francisco! Há algumas restrições que tenho, mas que nunca externei, em respeito
aos colegas rs e não vou fazer crítica aos colegas aqui. Então, aqui vai meu elogio: o ponto lindo que vejo é que combatem
gente do grande capital, como os donos da Odebrecht, da Almeida e outras empreiteiras do mal. Combatem o grande capital, a
MEGA CRIMINALIDADE. GRAÇAS A Deus, deixam de lado os famélicos. E a prisão de Delcídio foi ótima, tal como a descoberta
das contas de Cunha no exterior e provas da corrupção destes caras. Ressalvo que eu acho que Lula é inocente e correto. Mas
não vou entrar neste ponto na rede, pois é uma investigação dos colegas e eles é que têm os autos. O mais lindo é que
enfrentam gente do grande capital, que é neoliberal, em sua formação, e nisso eu os aplaudo, de coração. as. Luiz
17:16:51 Jerusa  http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/04/coordenador-da-lava-jato-corrupcao-e-forma-
de-fechar-negocios-no-brasil.html
17:38:54  O Deltan foi impichado e eu, vice, virei coordenador.
17:59:41 Deltan  Qual o meu crime? Ser bonito?
17:59:44  Golpe
18:01:22  Pedi pra Pelella e também pra SB e CArol... de algum jeito sai
18:05:22 Diogo  cf golpista
19:26:01 Deltan  Caros, há inúmeros convites para palestras. Estou declinando quase todos e indicando colegas do
local. Se alguém quiser pinçar convites, basta acessar a planilha, salva no seguinte endereço: L:\CRIME\Deltan\FT-Lava
Jato\_SEC\_Mairia O arquivo é "convites palestras 10 medidas" Na última coluna à direita, coloca a providência adotada. Os
convites em aberto estão em AMARELO. Há convites sem data definida. Ou seja, caso queiram viajar para outra cidade por
qualquer razão e queiram ir na faixa, vejam sempre se não há palestra em aberto para a cidade de destino, caso em que basta
aceitar e pedir para pagarem passagens e estadia.
19:26:46  Pra facilitar, estou colocando aqui a planilha. Qualquer dúvida, falem comigo. Há outras 2 planilhas
que Maíria fez, uma para CF e uma para Robinho, mas imagino que sejaam convites específicos e direcionados.
19:26:50  266681.ods
19:49:02  Caros, a Sonia Bridi fará outra matéria neste domingo. Desta vez, a pauta foi recebida e inclui
como a Lava Jato contribuiu para criar o cenário que resultou no impeachment. Pauta ruim. Temos 3 opções: a) não participar,
para não nos vincularmos com uma imagem à matéria; b) participar com imagem, falando que atuação é apartidária; c)
participar com um texto, que ela lerá. Prefiro, assim como a ASCOM, a terceira opção. Caso concordem, já minutamos um
texto, que submeto para avaliação e aprimoramento. Não podemos aumentar, mas podemos mudar e diminuir.
19:49:13  "Em dois anos, a operação Lava Jato conseguiu recuperar quase três bilhões de reais que haviam
sido desviados pela corrupção. Esse e outros resultados expressivos foram obtidos a partir de um trabalho minucioso e técnico
de várias Instituições, sem qualquer viés político. Corrupção não é “prerrogativa” de um governo ou partido, sequer tem
nacionalidade, como mostram os chamados “Panamá Papers”. Independentemente de que partido esteja no governo,
esperamos que haja um compromisso público, do Executivo e do Parlamento, com o aprimoramento do combate à corrupção
por meio de reformas nos sistemas político e de justiça criminal, com a aprovação das 10 medidas contra a corrupção que já
foram entregues pela sociedade ao Congresso Nacional com mais de 2 milhões de assinaturas. Porém, mesmo com uma
legislação ainda deficiente, a Força Tarefa do caso Lava Jato reafirma seu compromisso de continuar as investigações de forma
apartidária, independente do cenário político. Não investigamos pessoas. Investigamos fatos e iremos até onde esses fatos nos
levarem."
19:49:22  Digam o que acham por favor
20:12:39 Roberson MPF  Pessoal, querem uma ótima notícia?
20:13:15  Acabamos de receber os documentos bancários do Antigua Overseas Bank (Antígua e Barbuda)
relativos às contas bancárias n° 14465, em nome de Klienfield Services Ltda, e n° 15476, em nome de Trident Inter Trading
Ltd. Tem muuuuuita coisa boa. Milhares de transações.
20:13:51  Julio, Orlando, Laura e Diogo, vamos mandar planilhar isso na SPEA Bsb?
20:14:17 Laura Tessler  Massa!!!
20:15:12 Roberson MPF  Teaser 
20:15:13 Laura Tessler  Grava na rede tb?
20:15:38 Roberson MPF  Aham. Tá gravado no: L:\CRIME\Deltan\FT-ac restrito\COOPIN\FTLJ 23-2015 - Cooperação - Ativo
- PRC rastrear contas - Antígua e Barbuda\10 - Ofício nº 1711.2016 - DOCUMENTAÇÃO
20:16:51 Julio Noronha  Concordo com a opção por texto e gostei do texto
20:17:14  Boooua!
20:18:01  Os docs. tb revelam empresas com o mesmo endereço da Mossack. Do cruzamento de dados com
o que temos da 22 fase tb pode sair coisa boa
20:18:03 Athayde  ****
20:18:49 Roberson MPF  Também achei muito bom!!
20:20:09 Andrey B Mendonça Vou ler Garoto! Desculpe, estes ultimos tres dias foram intensos
20:21:01 Laura Tessler  Tb voto no texto. Gostei!
20:22:25 Andrey B Mendonça Massa!! ****
20:23:35 Athayde  Alguém na FT?
20:58:52 Deltan  sijm
20:59:22  diga
20:59:34  Caros lembrem todos que amanhnã temos reunião com a PF aqui, pela manhã
22:53:31  Caros, convite bacana para palestra no Chile. Quem se interessa? Já concordaram em ir outro de
nós: Let me begin by introducing myself. My name is Eduardo Engel, I headed Chile's Anticorruption Commission in 2015 and
have continued playing a role supporting the reform agenda that resulted from our report, as President of the think tank
Espacio Publico. We have had some success stories and face many challenges as well. [By the way, my main job is as professor
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