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INQUERITO 4483

: DISTRITO PEDERAL
: Inq - 4483-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Im
pre

PROCED.

ORIGEM.

DISTRIBUI<;:Ko EM

24/04 / 2017

RELATOR (A) : -MIN. EDSON FACHIN
AUTOR (A/S) (ES)
PROC. (A/S) (ES)

INVEST. (A/S)
ADV. (A/S)

INVEST. {A/S)
I\DV _ (A/S!

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR · GERAL DA REPUBLICA
MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
ANTONIO CLÂUOIO MARIZ DE OLIVElRA E OUTRO(A/S)
RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES
CEZAR ROBERTO BITENCOURT E OUTRO (A/S)

AG.REG. NO INQUERITO
INQUERITO 4483
PROCED.
ORIGEM.

: DISTRITO FEDERAL
: Inq-4483-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

DISTRIBUICAO EM

RELATOR(A) : MIN. EDSON FACHIN
AGTE. (S )
ADV_ (A/S)
AGDO_ (A/S)
PROC_ (A/S) (ES)

STF 102868

MI CHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA E OUTRO(A/S)
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

20 / 06 / 2017
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de Processos Originârios Criminais

TERMO DE ABERTURA

•
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Eu,
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•
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os ~res!!, (futos do(a)~~ ~
Iha n
_lfdn
.
, Analista/Tecnico Judiciario,

Oficio n° 13437/2017
Brasilia, 22 de junho de 2017.

Inquerito n° 4483
AUTOR(A/S)(ES)
PROC.(AlS)(ES)
INVEST. (A/S)
ADV.(AlS)

•
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ADV.(AlS)
(Se«ăo
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A Sua Excelencia o Senhor
Diretor-Geral do Departamento de Policia Federal

: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
: MICHEL MIGUEL ELiAS TEMER LULIA
: ANTONIO CLAuDIO MARIZ DE OLiVEIRA (0123013/SP)
OUTRO(AlS)
: RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES
: CEZAR ROBERTO BITENCOURT (11483/RS) E OUTRO(AlS)

E

de Processos Originârios Criminais)

Senhor Diretor-Geral,

para

ado«ăo

De ordem, encaminho os termos dota) despacho/decisăo de copia anexa,
das providencias necessârias ao seu cumprimento.

Im

•

pre

No ensejo, apresento votos de elevada estima e considera~ăo.

Patricia Pereira de Moura Martins
Secretâria Judiciâria
Documenta assinado digitalmente

Doc~FitdQ$QQ!ado digitalmente conforme MP n° 2.200-212001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documenta pOde ser acessado no endere({o eletronico http://v..N.rw.stf.ius.br/portallautenticacao/autenticarDocumento.asp sob o numero 13087850
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TERMO DE JUNT~
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Junlo a cslcs autos o protocolado de nO~rcfJJ 1"'"'1 que
de 201::=1

j

LUCIANA LaSSIO
ESCRIT6RIO DE ADVOCACIA

EXCELENTISSIMO SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN
RELATOR DO INQUERITO N°. 4483

Supremo Tribunal Federal
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ÂNGELO GOULART VILLELA. nas aulos do inquEnilo em epigrafe. vem,

por seus advogados, requerer a junlada do anexo subslabelecimenlo sem

•

reservas .

P. junlada.

Brasilia, 23 de junho de 2017.

•

LUCIANA LaSSIO
OAB/OF 15.410

DANIELA MAROCCOLO
OAB/OF 18,079

RODRIGO LEPORACE FARRET
OAB/OF 13.841

BRUNA LaSSIO
OAB/OF 45.517

Im

J

JULIO LaSSIO FILHO
OAB/OF IS.318-E

SHS Quadra 06 I Conj. A I Centro Empresarial Brasil 21 I Bloca A ISaia 301 I CEP: 70316·102 18rasilia-DF
Tele/Fax: 55 613321-19711 escrilorio@lossjo.adv.br

1

SUBSTABELECIMENTO

,
Substabeleeemos, SEM RESERVAS DE PODERES, no advogado
GUSTAVO HENRIQUE E. IVAHY BADAR6, inserilo na Ordem dos Advogados do

'BrasiL Se<;:ăo de Soo Paulo, sob on°. 124.445, eom eserilario na Rua Jeronimo
da Veiga, n°. 164, conjunto 18A/D, Itaim BibL CEP 04536-000, S60 Paulo, SP, os

3

poderes a nas eonferidos por ÂNGELO GOULART VILLELA, nos autos do Inquerito

Im
pre
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n°. 4483 e PET 7063, ambas em tromite perante o Supremo Tribunal Federal.

Brasflia, 23 de junho de 2017.

()!f1A~~~A,", .

•

D6{eiA'~6ccOLO
OAB!DF 18.079

BR A L6sSIO
OAB DF 45.517

•

Poder Judiciario

PetiQăo

35606/2017

Processo

Inq 4483

Procura«ăo/Substabelecimento
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RelaQăo
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Recibo de PetiySo E1etrilnica

de peyas

1 - Documento comprobatario
Assinado por:
BRUNA LOSSIO PERE IRA
2 - Procura~ăo e substabelecimentos
Assinado por:
BRUNA LOSSIO PERE IRA

Data/Hora do Envio

23/06/2017 as 18:33:13

Enviado por

BRUNA LOSSIO PEREIRA (CPF: 036.452.811-77)

TERMO DE JUNT A?3:ZJ

pre

rolOcolado de o
Juo\o a esles aulOS o P ,
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Im
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MAR_~~~~~
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BADARO

•
SERGIO SALGADO IVAHY BADARO

GU$TAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BAOARO
JENNIFER CRISTINA ARIADNE FAlK B".DARO

MiRlAN AZEVEDO RIGHI BADARO
LEONARDO DE ALMEIDA MAXIMO
ISADOR ... AMENDOLA

ROGERIO NEMErI
RENAlO lAUDORIO
JESSICA OIEOO SCAF?TEZ!NI

ANA CAROLINA ALBUQUERQUE DE BAF?ROS

EXCELENTisSIMO

SENHOR

DOUTOR

MINISTRO

EDSON

3

FACHIN, DIGNiSSIMO RELATOR DO INQUERITO N" 4483, DO
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•

Ref.: Inquerito n" 4483

ÂNGELO GOULART VILLELA,

.ia

qualificado nas

Tribunal Federal, vem. por meio de sua proeuradora in fine assinada .

Im

•

pre

autos do Inquerito em epigrafe, em trâmite perante este Egregio Suprema

respeitosamente, iI prescnl'a de Yossa Excelencia, requercr a juntada do
incluso instrumento de substabelccimcnto.
Requer, outrossim, sejam os nomes dos subscritores
anotados na contracapa dos autos, nas pessoas de quem
feitas as futuras intimayoes.

dcverăo

ser

I

Termos cm que, j.
Pede-se dcferimcnto.
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Silo Paulo, 26 de junho de 2017.

J~:SSICA J)IEOO SCARTEZINI

Im

pre

OAB/SP 351.175

2

•

•

BADARO

•

'l
SERGIO SALGAOO IVAHY BADARO

GUSTAVQ HENRIQUE RIGHI IVAHY BAOARO

MiRlAN AlEvEDO RIGHI BADARO
LEONARDO DE ALMEIDA MĂXIMQ

JENNIFER CRISTINA ARIADNE FAlK BADARO
ROGERIO NEMETI

RENAlO lAUDORIO

ISADORA AM~NDOLA

JESSICA DIEDO SCI\R1EZINI

ANA CARQUNA ALBUOUERQUE DE BARRQS
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SUBSTABELECIMENTO

GUSTA VO

advogado

•

HENIUQUE

RIGHI

IVAHY

BADARO.

inscrito na OAB/SP sob o n° 124.445, com escritDrio na Rua

Jeronimo da Veiga, n° 164, conj. 18 A/D, Itaim Bibi, Sao Paulo, Capital, CEP

04536-000, substabelece,

COOl

reserva de iguais, os poderes que Ihe foram

outorgados por ÂNGELO GOULART VILLELA, nas autos do loqucrito o"

4483, em trâmite perante o Egregio Supremo Tribunal Federal, aos advogados
SERGIO

SALGADO

CRISTINA
NEMETI

ARJADNE

(OAB/SP

IVAHY

BADARO

(OAB/SP

124.529) . .JENNIFER

FALK

BADARO

(OAB/SP

246.707),

208.529),

RENATO

LAUDORIO

ROGERIO

(OAB/SP 345.318),

.JESSICA DIEDO SCARTEZINI (OA B/SP 351.175) e ANA CAROLINA

MARTINA

GORENTZV AIG

(OAB/SP

218.51 O-El,

GUSTA VO

FUREGATO MATSUO (OA B/SP 218.033-E). e GABRIELLA LJUTI SILVA

Im

•

Direito

DE BARROS (OAB/SP 356.289), e aos estagiarios de

pre

ALBUQUERQUE

(OAB/SP 219.883-El
Saa Paulo, 26 de junho de 2017.

GUSTAVO HENRIQUE RIGHI )VAHY BADARO

OAB/SP 124.445

': =[ .:<{:;:9·,):~Si;'.~iFY·;~)i

ii:::)

2:-:)?i-nj3:"~:·';;~,~-/'

s::

Poder .Judiciario

Petic;ăo

35779/2017

Processo

Inq 4483

Tipo de pedido
Relac;ăo

P~as

de

1 - Documento comprobat6rio

Assinado por:
JESSICA DIEDO SCARTEZINI
2 - Procurayăo e substabelecimentos
Assinado por:
JESSICA DIEDO SCARTEZINI

Data/Hora do Envio

26/06/2017 as 11 :50:40

Enviado por

JESSICA DIEDO SCARTEZINI (CPF: 376.577.898-24)

pre
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EXCELENTisSIMO SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN
RELA TOR DO INQUERITO NU. 4483
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ÂNGELO GOULART VILLELA, nos autos do inquerito em
epigrafe, vem, por seus advogados, requerer a juntada do anexo substabeJecimento
sem reservas.

Im
pre

Brasilia, 26 de junho de 2017.

PEDRO PAULO DE MEDEIROS
OAB/DF 31.036

P. juntada.

t
(

SUBSTABELECIMENTO

Substabelecemos, SEM RESERVAS DE I,'ODERES, no advogado
GUSTAVO HENRIQUE E. IVAHY BADARO, inscrilo na Ordem dos Advogados

3

do Brasil. Sec:;:ao de Sao Paulo, sob on°. 124.445, com escril6rio na Rua
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Jeronimo da Veiga, ne. 164, conjunlo 18A/D, Itaim Bibi, CEP 04536-000, Sao
Paul o, SP, os poderes a mim conferidos por ÂNGELO GOULART VILLELA, nos
autos do Inquerito ne. 4483 e PET 7063, ambas em trâmile peranle o
Supremo Tribunal Federal.

Brasflia, 23 de junho de 2017.

Im

pre

PEDRO PAULO DE MEDEIROS
OAB/DF 31.036

2

Poder .J udiciario

Peti~o

35901/2017

Processo
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Recibo de Peti~ăo EletrOnica
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Supremo Tribunal Federal

de

Pe~as

1 - Documento comprobat6rio
Assinado por:
PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS

26/06/2017 as 15:34:10

Enviado por

PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS (CPF:
701.456.871-04)

pre

Data/Hora do Envio

I

TERMO DE ,JUNTADh-Ar" "AI\...
J unto a estes autos o protocolado de n~_~que

Im

i,

Dt .
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....r_
A 1\ _1 fi
BrasiliavlQde ~
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Excelentissimo Senhor Ministro Edson Fachin, do Colendo Suprem o
Tribunal Federal

Supremo Tribunal Federal

26/06/2017 15:57 0035919
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Inquerito policial n° 4483

Dante BoIonha Funaro, ja gualificado nos autos em

cpigrafe,

por

seus

advogados

constituidos,

vem

se

manifestar

sinteticamente como segue.

It impactante perceber gue alem do dito por ele

proprio a fis. 505/7, todos os elementos de informa<;:ao colhidos nos

pre

au tos - inc1usive os dos delatores - afastam a hipotese de os dois atos
que praticou terem decorrido de seu conhecimento de ilicitude do
gue supostamente fazia seu irmao (Lucio) ou quem guer gue fosse.

Im

I

Todos os elementos de informaciio indicam gue
Dante nao tinha conhecimento de ilicito nos dois pontuais atos
praticados em favor da sobrevivencia financeira do irmao.

Alias, Lucia, lega no iniclO do depoimento de 02 de
junho,

diz

gue

Dante

nun ca

teve

"participa<;:ao

profissionais ou ilicitas" deie (fi. 432).

,11. Jo,1(1<);m f.ug&!,,<i() de Lima 630 1.B'-' ,md"r CJ 181 e 183
01403901 5Jo Paule SP T"s 11 3.'::39 141?,

www.kehdievieiril .. com.br

nas

atividades

!»;

h!dr<:: r'h:~ de t,ndrdd,' Kdidi
Rcr:(Jt.o St:.nzi01<l Vie-,r il

ANDREKEHDI CI RENATOVIEIRA
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;: . . . : !',1r~'.lo (,.;:(<!I(J,')!! eno:-:: .il!,,:

J\DVOGf.\[)OS

fUch:i

1.!.'II'!i~:- /,:!l«!:()

Sobre os pagar.1entos em dinheiro, Lucio informou
que o

peticionă.rio

acreditava decorrerem de contratos feitos por elc

(Lucio), "conforme o proprio declarante havia mencionado" (fl. 433).

E foi de Dante a decisao de parar corn o recebimento
dos valorcs que supâs decorrer de

decorreu de empecilho apresentado pelo

3

decisăo

contratuallicita do irmao corn

sso
Em po
: 2 r: 09
6/0 0.
6/2 728
01 .04
77
18 -16
:27 Inq
:30 44
8

terceiros (fl. 506). A

rela<;ă.o

pagador (o delator Francisco de Assis) il. regulariza<;ao contabil do
pagamento (fl. 506), que, repita-se, f:upunha-se fundadamente ser licito:

continuou efetuando pagamentos das contas do escrit6rio: QUE aproximadamente tres
dias depois procurou FRANCISCO DE ASSIS, tendo se encontrado com ele no
shopping IGUATEMI, ocasiao em que o declarante insistiu na regulariza~ăo desses
pagamentos com a emissăo de notas fiscais; QUE FRANCISCO insistiu no "problema
interno" da empresa, momento em que () declarante o informou que nao receberia
qualquer out ro valor antes da regulariza<;ilo da situa~ăo, chegando a mencionar que
este modo de pagamento Ihe parecia mLito estranho e nao queria compactuar corn
Iqualquer atividade ilicita; QUE o declarante inclusive, no dia 22 de a90sto de 2016,

Ao peticionario nada chegou a ser informado por

qualquer dos personagens ouvidos nessa

investiga<;ăo

sobre outra causa

do pagamento senao o contrato.

Dante estava cr·ente que cobrava divid a e nada mais,

corn a finalidade de pagar as despesas corriqueiras do

irmăo.

Jamais foi

detalhado a ele a1go diferente do que lhe era informado, por todos, sobre
motiva<;:ăo

do recebimento dos valores e tampouco seu destino: pura e

pre

a

Im

simplesmente o adimplemento de divida contratual e
pagamentos

ordină.rios

utiliza<;:ăo

para

da vida do irmao.

Frise-se o "todos" acima.

E que todos os personagens afastam cabalmente
Dante do conhecimento de ilicito.
Comecemos pelo principal.

~LJ()aquif?) t.1)g~n;ode

lhniJ 6&0 18" iJnrial q 181
01403901 52;':, f\li. b SP T ;i,) 11 ;539 1413
wW'N.kehdievleira,com .br

f:

183

2

C'I.~~

ANDREKEHDI &- RENATOVIEIRA
ADVOGADOS
)

Joesley Batista confessou que s6 ele, seu

irmăo

Wesley e Lucio, sabiam da ilicitude do tai contrato pela qual Lucio

teria credito

milionărio

a receber do grupo J&F.

Em outras palavras: disse o delator que todos os

intervenientes nOB pagamentos, ii excec;iio de Joesley, Wesley e

sso
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Lucio, supunham que os pagamentos decorriam de amortizac;iio da
divida de contrato.

Nas palavras de Joesley, conforme fl. 672:

ţ!{~IIN:

QUE essa hist6ria era do conhecimenl0 samenle de LUCIO BOLONHA

JUNARO EI do depOllrrte. razâo ;'919 qual (ados os demais envoMdo$ como
FRANCISCO DE ASSIS. ROBERT A FUNARO YOSHIMOTO. DANTE BOLONHÂ
FUNARO e

FLORISVALOQ CA€TANO

DE OUVEIRA, acreditavarn que os

pagamentos eram licilos e decorrentes desse oonlralo; QUE o irmăo dO depoenle

WESLEY MENDON(',:A BATISTA larnbem sabta do eonitA!b falSo com LUCIO

BOlONHA FUNARO, mAS am nenhum momento teve quatquer patlicipa~o nesre
evento; QUE o dOPO!lnle conversa" cam LUC!C BOLONHA FUNARO poucos dias

Foi Joesley inc1usive quem referendou o que Dante -

que nunca o viu; nunca falou corn ele; e nunca recebeu qualquer 'recado'

pre

deie - ja havia anteriormente informado.

De

fato,

o

delator

afirm ou : "decidiu

que

os

Im

pagamentos deveriam ser Ceitos em especie e Calou para colocar a
culpa na ârea de compliance" (fl. 673).
E dai, na outra panta, foi

como

informac;:ăo

i880

o que Dante recebeu

de Francisco coma sendo o impeditivo do grupo J&F

para a emissao das notas flscais dos pagamentos das dividas do contrato
que eram amortizadas. E foi por isso (por nâo poder emitir nota flscal,
corn o informado) que ele deixou de receber os valores.

.:.<LJOi;lqulrn E.ug$.nio (lf! tima 6E;O 181;.- ,U,dal CI 181 t~ 183

01403901 5âo r\l~!b 5P T 5> 11 3539 141:5

www.kehdievieÎrâ.com.br
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Ar,d:0 f.h~\ -it> f'ndrad;,> Kd:di
i'.er:JtQ StJmi)!,a ',;ie:! ~I
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A,DVOGADOS

~r:-:';1iV,:iO (J.rdil"l,~li (.ar:-t.311C; f.)i.~~,

H,Kh,": L'::l"iE!! A!!l<I~ti

Na mesma linha,

O

outro delator, Francisco de

Assis, corn guem Dante tratou do assunto, referendou o motivo para a
cobranr;a da divida: "Dante o procuraria para receber pagamentos

referentes ao contrato" (f.I. 573).

E tambem Francisco acreditava - como dUo pelo

sso
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outro delator, Joesley - gue o tai contrato era licito.

Apesar de Francisco tel' narrado gue o pagamento

era feito em dinheiro porque a conta da empresa Vizcaya estaria
bloqueada (fl. 433), nâo so o peticionario afirma gue isso nâo e verdade 1,
como o proprio Joesley assumiu em Il. 673 que a fonna de pagamento
(em especie) foi feita por o,rdem sua, de modo gue nem caberia ao
subordinado decidir de outra maneira.

E mais.

o

delator Francisco de Assis, a fl. 573, disse gue

Dante assinou recibos dos doi" valores por ele recebidos, o que por essa
peti~ăo

se confirma.

Ora, tivesse Dante a inten<;âo de receber vaJores sub-

repticiamente, corn conhecimento de sua motiva<;âo ilicita ou destina<;âo

Im
pre

que nâo fosse a de custear as despesas ordinârias do irmao, nunca teria

se voluntariado a assinar os recibos que ficaram em posse do proprio
delator.

Foi isso, e aJ)enas isso, gue Dante fez: recebeu por
duas vezes os valores gue fazialln parte de
supunha existir.

Năo

amortizacăo

de divida gue

fez nada a mais gue isso, e, em suas proprias

palavras, assim gue estranhou •. forma de pagamento gue honraria o
contrato (fi. 506), negou-se a cOlltinuar a receber os valores.

1 As contas cstavam livres de constrit:;ao e bast.ara a confcrenc.ia junr.o ao BACEN por essa
d. Aut.oridade Policial para constatar isso.

,;;LJo<:l!.juirn f.11g~n;o de UmiJo80 18-:> and<lf q 1.31 e 18J
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fheh,i L:~n~~:

/"ri)'ii.G

,j
Ninguem perguntou a Dante, e nem mesmo chegou a
seu conhecimento, se haveria algum outro motivo, disfan;:ado, preterito,
para o recebimento dos valores. Nem ele teria como imaginar, pois ja em
agosto de 2016, por decisao unilateral, decidiu nao mais receber os
valores.

pre
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Alias, lega na sequencia do encontro que teve corn
Francisco

de

Assis,

comunicando-o

da

decisao,

o

peticionario

encaminhou email aos funcionârios da empresa de Lucio e a seus
familiares tambem, comunicando a todos o seu afastamento do auxilio
na

gestăo

da empresa do

irmăo2:

cara tamIie e fundOll'"OS do I.lJdo,

_/>n.

Em Ylrtude dos maten.. dt1Indo o meu "ome I"'bl_ •• dia de heje 22/0& .., no in\ult" de ""llar
qualquet" int~. err6nea $Obte mlnh•• atMdlldes e mlnn.. ldos ate 1)
do meu Irmeo, a
panlr de MIe me ausentmll complet_cote do osait6no _ bem <XItn<> de ma!ber ou " , , " _ t com
qualquer _ _ que tenhallga9lo com ele a com • ~ IoV. ajato.•.
!'e9> qua qualquer atMdade seja compartQhodo <Om 1) OIIn"" GeI1>er que <Om _
ot1ent..a v0c6s
do melher maM'", passlvel...

U m """"'"

Im

Dante

E"vledo do meu iPhone

Dante nao negou em momento algum algo que tenha
feito, coma se le do detalhado depoimento de fis. 505/7,

2 Email aludido no rlcpoimcnto de Dante a fi. 506, e encaminhado ao EPF Acosta via
email dos advogados as 17h27m de 08.06.2017 (aqui anexado coma doc. 01).

aL JOi:lquim f.ugenio de tifna 61')0 180:: "ndal CI .lSJ e liB
01403901 ,?of) Paub SP T 5.'-)1} ,539 1413
www.kehdievieira.com.or
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Ar,di<=:
Yn~

ADVOG/\DOS

Em suma,
informa~6es

a

f-'ir\~~ d(~

t'i1ri?r.:d(·

ib[Jt;:l.(,) C(){ho Ak!J~'s,!

F~:·'1()::.-jo ~I'Hd\n~!! C;lt.-t,:;P0 L>;,,~

situa~âo

eonstatada ao eabo

das

eolhidas nos autos e a seguinte:

o

irmăo

(Lucio/lhe disse gue o dinheiro a receber

decorria de contrato licito.

Im
pre
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Francisco Idelatorl lhe disse gue o dinheiro a
receber decorria de contrato licito.

Joesley Id{,latorl informou gue ninguem - nem

mesmo Francisco, com guem Dante tratou do assunto - supunha gue
os pagamentos teriam outra

motivacăo

senăo

a

amortizacăo

de

parcelas do contrato.

Essa

e

situa~âo

a

de Dante, que vive verdadeiro

inferno causado e orquestrado por Joesley eseu irmâo, que a todos
enganaram.

Ressalte-se, por fim, que a presente

foi

protoeolada

encarregada das

na

presente

investiga~6es

Corn

data junto â

d.

peti~âo

tam bem

autoridade policial

(doc. 02).

esses

rA:d~

f~cr::lt(J SrJtlzi()!<l Vj~>;! <l

esclarecimentos,

que

patenteiam

a

indiscutivel falta de justa causa para inclui-lo eventualmente em rol de
pessoas denuneiadas a partir do eomeudo dessa

investiga~âo,

pede deferimento.

Brasilia, 26 de junho de 2017.

Renato Stanziola Vieira

Fernando Gardinali Caetano Dias

OABjSP 189.066

OABjSP 287.488

al, JOi:Iqulm f.ugi?nio dr.: lirn,3 680 13" JndBf q :'.81
01403 901 Saa P.iJutosp T 51;.1135391413
www.kehdievieim.com.br
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/

Im

DOC.01

al.joilquirnEugeniod€J.im ..,6f;O 'lf('"mdar q 18) e]BJ
01403901 Sa:) P~lLlIo SP T 5':> 11 3539 1413
www.kehdievieir<l.com.br

De: Dante Funaro <dantefynaro@!cloud,com>
Data: 22 de agosto de 2016 22:28:50 BRT
Pa ... : tatlana@ylscavaholdlng,com,br, regjna@ylscayaholdlng,com'br, reglna@roystersery.com,br,
Roberta Funaro <robertafunaro@terra,com,br>, Vlvlllna Covattl <yManacoyattl@c!anle!qerber,com,br>
Assun\o: COMUNICADO

Cara famnla e fundonărios do Ludo,
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Em vlrtude c!as materias cltando o meu nome publlcadas no dia de hoje 22/08 e, no Intulto de evltar
qualquer interpretac;âo errOnea sobre mlnhas atlvldatles e mlnhas Idas ate o escrlt6rio do meu lemao, a
partlc de hoje me ausentarel completamente do escrlt6rio deie bem coma de receber ou conversar corn
qualquer pessoa que tenha IIga~o corn ele e corn a '>pera~o lava a jato.. ,
Pe9> que qualquer atividade seja compartilhada corn o Daniel Gerber que corn certeza orientarâ vocâs
da melhor manelra possivel..,

Agrade9> a compreensl!o de vocâs,

Um abra~

Dante

Im

pre

Envlado do meu iPhone

Z:-J?\' ;

0_4 __ )

Scanned by CamScanner
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Supremo Tribunal Federal

35919/2017

Peticâo

Inq 4483

Processo
Tipo de pedido
Relacâo de

P~s

DataIHora do Envio

1 - Peti9âo de apresenta9âo de manifesta9âo

Assinado por:
FERNANDO GARDINALI CAETANO DIAS
2 - Documentos comprobat6rios
Assinado por:
FERNANDO GARDINALI CAETANO DIAS

26/06/2017 as 15:57:17

FERNANDO GARDINALI CAETANO DIAS (CPF:

331.370.868-41 )

Im
pre

Enviado por

Manifesta980

JUNTA?f}~J?A ue

TERMO nE
lunla a esles aulos o prolocalado de n ;t2!
seguc. .'

ri.'

BraSlh~de

DEN S

de 201

MARTINS1AA~
Malrfcula"';{~â-'7 .

,

t

-

q

Supremo Tribunal Federal

26/06/2017 16:34 0035955
1

1
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EXCELENTÎSSIMO SENHOR MINISTRO EDSON FAC HIN
RELATOR DO INQUERJTO N° 4483
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ÂNGELO GOULART VILLELA, nos autos em epigrafe,

por scus Advogados, vem il prcscn<;a de Vossa Excclencia rcquerer a
juntada do incluso Substabelecimento, SEM RESERVAS.

Im

pre

TOdeJaneiro,26deJu

\

(

.

.

TECIO LI

10

P. juntada.

e20I7.

"

E SL A

Advogado - OABfRJ 16.165 .

;' .//~,<:~

~"î
----'
~---~
lLIDIO MOURA .. . ..-------

~/::'>:;/C.'

ALo~adOl···
o . B/RJ ~0pt)

./.~ ,L W~C-

.L ·nC1A L NS E SILVA
Advogada - OAl3fRJ 75.217

§~2Vnd,& Y~a:

cf!J;-~?> v/t'='a,
_Cf:,/;.cUi;fi-J/2'f;nAl ~ ,9%/(2.

c:r .
,q;ala, 9Zm,Mda

c:d'l
/
r
:::2<a4"c;}/ ,aO v"J'-eaaJ

~,,,Om-o
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SUBSTABEU~ClMENT()

3

ADvOGAOOS

Substabclcccmos, SJ<:M RESERV AS /)EPODERES, ao advogado

GUSTA VO HENIUQUE E. IV AI:IY BADAR(). inscrito

11a Ordem dos Advogados do

Brasil, Se<;50 de Sân 1'3u10. sob ono. 124.445, COI11 escrit6rio na Rua Jeronill1o da Veig•.
n" 164, conjunto 18A/D, ltaim Bibi, CEI' 04536·000, Suo Paulo, SI'. os poderes a n6s
conferidos por ÂNGELO GOULARl' VILLELA, nos autos do Inqucrit() nO. 4483 c da
PET 7063. ambos em Inimite perallic o Supremo Tribnal Federal.

(

TECJO UN,'
Advo~do.OAf3/RJ

16.1 5

3 . 138/01\B OF

~.tr:,;~~

~

pre

Advogado,OAB/RJ 71.133

/7r2

'
"../)
~
.~/,,:1

Im

/'
'.<- RâNO PlUTA 1'1MENTA

,,,.,,oo-OAOIRJ

•

':t:::.~

MAIRA COSTA l'ERNANDES
Advogadll- OAB/RJ 134.821

RONNY PETEnt;'o\NuNES DOS SANTOS
Advogado - OAB/RJ 201.576

Poder .Judiciario

PetiCăo

35955/2017
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Supremo Tribunal Federal

de

Pe~s

Procura9ăo/Substabeiecimento

1 - Documento comprobat6rio
Assinado por:
LETICIA JOST UNS E SILVA
2 - Procura9ăo e substabelecimentos
Assinado por:
LETICIA JOST LINS E SILVA

DataIHora do Envio

26/06/2017 âs 16:33:59

Enviadopor

LETICIA JOST LINS E SILVA (CPF: 008.946.847-36)

TERMO DE
Junlo a eslCS aulos o prolocolado de n ~

IdD(\

scguc.
Brasîli'bift-tlcJ}M,

d· 201
c
-

Im

JUN~A~

rf ~
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\~

MAR4A~DE1RA
Mallr:~u~:;;~

q

9-
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Supremo Tribunal Federal

26/06/2017 16:54 0035969
111/111 1/111 11/1/ 1/111

!/iililiil 1/11/1/11//1/11 1///111/1/1/11 il/l

SERVI<;::O PUBLICO FEDERAL
MJC - POLiCIA FEDERAL - SEDE
Oficio n° 0937/2017 - RE 0091/2017-1 - PF/MJC - GINQ

~~~

BrasilialDF, 26 de junho de 2017.
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A Sua Excelencia o Senhor
Ministro EDSON FACHIN
Supremo Tribunal Federal
Brasilia/DF
Assunto: encaminhamento de relat6rio conclusivo (final)

Referencia: Inquerito n.o 4483 - STF (RE 0091/2017-1 - GINQlSTF/DICOR).

Senhor Ministro,

1. Remeto a Vossa Excelencia relat6rio conclusivo sobre o objeto
deste Inquerito n° 4483, contendo 56 (cinquenta e seis) laudas, o qual assume carater
complementar as

considera~5es

846/917, sem prejuizo da
231, § 1°, do RISTF;

e conclus5es constantes do relat6rio parcial de fis.

realiza~ăo

de diligencias adicionais, tai como preve o artigo

2. Encaminho, outrossim, para fins de juntada nos autos do Inquerito
n° 4483, o Laudo Pericial n° 1103/2017-INCIDITEC/PF e o Termo de Declara~5es
resultante da

inquiri~ăo

de AL TAIR ALVES PINTO;

pre

3. Por fim, reitero que o material apreendido no âmbito de A~5es

Im

Cautelares vinculadas a este Inquerito permanecem em processamento e analise,
devendo ser remetidos a essa E. Corte tao lege ocorra a formaliza~ăo dos resultados.

Respeitosamente,

RE N' 0091/2017-1

fls.1/1

SRlPF/RJ
FI:

-~

Rub:

SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - POLicIA FEDERAL
SUPERJNTENDENCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

TERMO DE DECLARAeOES DE
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ALTAIR AL VES PINTO:
Ao(s)22 dia(s) do mes de junho de 2017, nesta SUPERINTEND~NCIA REGIONAL DE
POL/CIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO, onde se encontrava CLAUDIO DOS
SANTOS MONTEIRO, Delegado de Policia Federal, compareceu ALTAIR ALVES
PINTO, sexe masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de ALADIM
ALVES PINTO e VERA FERREIRA ALVES, nascido(a) aos 09/09/1948, natural de
Muqui/ES, instrugao ensino medio incompleto, protissao Comerciante, documento de
identidade n° 026473579/DETRAN/RJ, CPF 186.056.137-34, residente na(o) Rua
Conselheiro Olegario, 20/503, bairro Maracana, CEP 20271-090, Rio de Janeiro/RJ,
tone (21) 25695489, celular (21) 999825553. Inquirido a respeito dos tatos,
RESPONDEU: QUE e comerciante, trabalhando no ramo de granita e marmore,
extragao, beneticiamento e venda dos produtos, nao atuando em construgao civil; QUE
nessa atividade, possui duas empresas, APMP Beneficiamento, Venda, Exportagao e
Importac;:ao de Pedras, em nome do declarante e de sua tilha, CAMILLE PORCARI
ALVES; QUE a outra empresa se chama GUARUJA GRANITOS, em nome de
MARILENE PORCARI ALVES e DANIELLE PORCARI ALVES; QUE as duas

pre

empresas estao sediadas em Muqui/ES; QUE tambem ha uma terceira empresa,
APMP Construtora, em nome do declarante e de sua filha, CAMILLE PORCARI

Im

ALVES, tambem sediada em MuquilES; QUE nem o declarante nem nenhuma de suas
tilhas nao sao e nem nunca toram s6cios de empresas com sede no exterior; QUE
conheceu EDUARDO CUNHA ha mais de trinta anos; QUE indagado quais servigos
execut~

para EDUARDO CUNHA, respondeu que reserva-se o direito de permanecer

calado; QUE indagado se fez alguma visita a EDUARDO CUNHA na prisao, respondeu
que reserva-se o direito de permanecer calado; QUE indagado se conhece LUCIO
BOLONHA FUNARO, respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado; QUE
indagado se conhece eventuais ativiadades suposta~:n~ ilicitas ~e:~L~~as p~\

.~ •..

",

r~

IRub:
I

~

EDUARDO CUN HA, respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado; QUE
indagado se o declarante participava direta ou indiretamente de tais supostas
atividades, respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado; QUE indagado
se

jă

recebeu dinheiro de LUCIO BOLONHA FUNARO a pedido de EDUARDO

CUN HA, respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado; QUE indagado se
conhece RICARDO SAUD, respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado:
recebeu dinheiro de RICARDO SAUD a pedido de EDUARDO

3

jă
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QUE indagado se

CUNHA, respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado; QUE indagado se
conhece DANTE BOLONHA FUNARO, respondeu que reserva-se o direito de
permanecer calado; QUE indagado o que sabe da

relac;:ăo

entre EDUARDO CUNHA e

DANTE BOLONHA FUNARO, respondeu que reserva-se o direito de permanecer
calado; QUE indagado se

jă

recebeu dinheiro de DANTE BOLONHA FUNARO a

pedido de EDUARDO CUNHA, respondeu que reserva-se o direito de permanecer
calado; QUE indagado se conhece ROBERTA FUNARO YOSHIMOTO, respondeu que
reserva-se o direito de permanecer calado; QUE indagado se recebeu dinheiro de
ROBERTA FUNARO YOSHIMOTO, respondeu que reserva-se o direito de permanecer
calado; QUE indagado se conhece JOESLEY BATISTA, respondeu que reserva-se o
direito de permanecer calado;

QUE

indagado se

INVESTIMENTOS a pretexte de comprar o

silE~ncio

recebeu

dinheiro da J&F

de EDUARDO CUNHA, respondeu

que reserva-se o direito de permanecer calado; QUE indagado sobre quando os
pagamentos se iniciaram, qual valor e frequencia corn que teria recebido esses
pagamentos, quais os locais e

horărios

em que teriam ocorrido as entregas, onde

pre

costumava guardar ou manter em dep6sito tai dinheiro, se teria entregue dinheiro a
algum familiar de EDUARDO CUNHA ou outra pessoa por ele indicada, se teria

Im

repassado dinheiro em especie a algum politico a pedido de EDUARDO CUNHA,
respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado; QUE indagado se ap6s
preso EDUARDO CUNHA chegou a conversar corn o declarante ou se o declarante
teria ciencia de quais pessoas teriam interesse no silencio de EDUARDO CUNHA,
respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado; QUE indagado se tem
conhecimento de algum integrante do governo federal que tenha interesse na
manutenc;:ăo

do silencio de EDUARDO CUNHA e LUCIO BOLONHA FUNARO,

respondeu que reserva-se o direito de permanecer c~lado; QUE indagado se ~

fis.2/3

:~t~

Rub:

eventual "compra do silt§ncio" de EDUARDO CUNHA e de LUCIO BOLONHA
FUNARO

e do

conhecimento e tem aval, direto ou indireto, do Presidente MICHEL

TEMER, respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado; QUE indagado se
sabe de algum fato objetivo que possa ser incluido em eventual acordo de colaborayâo
premiada celebrado por EDUARDO CUNHA e LUCIO BOLONHA FUNARO que venha
a trazer implicayoes a integrantes do governo federal, respondeu que reserva-se o
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direito de permanecer calado; QUE gostaria de acrescentar espontaneamente que os
fatos que vem sendo noticiados na midia envolvendo o declarante tem causado
prejuizos econ6micos, familiares e emocionais, chegando inclusive a ser hostilizado
em publico, inciusive com problemas de saude para si e familiares; QUE suas
empresas estâo perdendo ciientes, gerando dividas e necessidade de parcelamento
com credores e fisco; QUE nâo tem nenhuma fii ha que tenha participayâo societaria
em empresa of( shore; QUE as empresas GUARUJA GRANITOS e APMP ja venderam
material para a ODEBRECHT ou cons6rcio integrado por tai empresa; QUE nâo tem
conhecimento de que nenhuma das empresas citadas ou outras porventura integradas
pela declarante ou suas filhas tenha participado de qualquer contrato ou atividade
visando a lavagem de dinheiro oriundo de corrupyâo. Nada mais disse e nem Ihe foi
perguntado. Determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado
conforme, assina com

O(a)

declarante, na presenya de seu advogado FERNANDO DA

VEIGA GUIMARĂES, inscrito na OAB/RJ sob n° 85277, com escrit6rio na Avenida Nilo
Peyanha 11, SALA 204, bairro Centro, CEP 20020-100, Rio de Janeiro/RJ, comercial
(21) 21272300, celular (21) 81235844 e comigo, MARCIO PEREIRA DE ALMEIDA,

Im
pre

Escrivâo de Policia Federal, Classe-Es
AUTORIDADE
DECLARANTE
ADVOG~DO(A)

ESCRIVAO(Ă)

~
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ial, matlli;,ula 10.574, que o lavrei.
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Inquerito n° 4483/DF (RE n° 91/2017-1)

RELATDRIO CONCLUSIVO

I - INTRODUCÂO
Em

PetiCăo

Federal requereu a

datada de 07 de abril de 2017, o Ministerio Publico

instauraCăo

de Inquerito em face de MICHEL MIGUEL

ELiAS TEMER LULlA, AECIO NEVES DA CUNHA e RODRIGO DOS SANTOS
DA ROCHA LOURES (fis. 02/37).1

Corn o objetivo de encetar acorda de colaboracăo premiada, o
Ministerio Publico Federal foi procurado por pessoas ligadas ao Grupo
Empresarial

J&F,

notadamente

por JOESLEY

MENDONC;A BATISTA,

presidente da sociedade empresăria J&F Investimentos SA Em reuniăo
preliminar realizada em 07/04/2017, entre referido empresario e representantes
do 6rgăo ministerial, foram apresentados elementos de prova aptos a

Im

demonstrar a prătica de crimes perpetrados, em tese, por parte do Presidente
da Republica MICHEL MIGUEL ELiAS TEMER LULlA, do entăo Deputado
Federal RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES e do Senador AECIO
NEVES DA CUNHA, alem de outras pessoas a eles ligadas, mas năo
possuidoras de foro por prerrogativa de funcăo.
1 Inquerita 4483, autuada junto ao STF em 24 de abril de 2017, distribuido por canexao il PetiCi\o n.o 6122 e
Inquerito 4326, cantem pedido de instaura9aa, pela Ministerio POblica Federal, em Peti9ao datada de 07 de abril de
2017, de Inquerito em face de MICHEL MIGUEL ELiAS TEMER LULlA, AECIO NEVES DA CUNHA e RODRIGO
DOS SANTOS DA ROCHA LOURES. Tipificam-se as condutas dos investigadas nas artigos 317 e 333 do CP,
artigo 2° e artigo 2', § 1', ambos da Lei 12.850/13.
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Dentre os elementos de prova entregues ao Ministerio Publico
Federal, prevalecem quatro gravac;:ăes de audio obtidas pela pretendente a
colaborador JOESLEY MENDON<;A BATISTA, assim descritas:

3

"al Gravaifăo de conversa corn o atual Presidente da Republica MICHEL
TEMER, no mes de maryo deste ano, em data provavel de 07/03/2017, por
voita das 22h40min., no Palacio do Jaburu, residencia oficial do presidente,
em Brasilia/DF;

sso
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b) Gravaifăo de conversa corn o entăo Deputado Federal RODRIGO
LOURES, em 13/03/2017, na residencia de JOESLEY BATISTA, em Săo
Paulo/SP;
c) Gravayăo de conversa corn o entăo Deputado Federal RODRIGO
LOURES, em data provavel de 16/03/2017, na sua residencia, em
BrasilialDF;
d) Gravayăo de conversa corn o Senador AECIO NEVES, provavelmente na
data de 21/03/2017, no Hotel Unique, em Săo Paulo/SP.'

A par dos elementos supra, foram entregues oficialmente
Procuradoria-Geral

da

Republica

os possiveis

anexos

da

a

colaborac;:ăo

pretendida pelos empresarios do grupo societario citado, juntamente com os
respectivos elementos de corroborac;:ăo. Na mesma oportunidade, presta ram
depoimento

JOESLEY

MENDON<;A

BATISTA

e

RICARDO

SAUD,

respectivamente Presidente e Diretor de Relac;:ăes Institucionais do Grupo J&F
Investimentos SIA.

pre

Destacou a petic;:ăo exordial a singularidade do caso: enquanto
que em epis6dios anteriores de colaborac;:ăo premiada os fatos narrados

Im

... 1

limitavam-se a eventos criminosos preteritos, a que estava em negociac;:ăo
abrangia crimes com cometimento presente, e que ocorreriam em datas
previstas ou previsiveis.
Em decisăo datada de 10 de abril de 2017, o Ministro EDSON
FACHIN deferiu em parte o pedido de instaurac;:ăo de Inquerito, excluindo o
Presidente da Republica MICHEL TEMER. Na mesma decisăo, oportunizou ao
Procurador-Geral da Republica manifestar-se acerca de năo incidemcia da
regra imunizante prevista no artigo 86, § 4°, da Constituic;:ăo Federal

Relat6rio Conclusivo -Inquerito n° 4483IDF (RE n° 91/2017-1)

(fls.134/143). O Inquerito n° 4483 foi entao autuado no Supremo Tribunal
Federal, em 24/04/2017, e distribuido por conexao fi Petiyao n.o 6122 e ao
Inquerito n° 4326, sob relatoria do Ministro EDSON FACHIN.
Em 25 de abril de 2017, o Procurador-Geral da Republica
manifestou-se em relayao fi condiyao do Presidente da Republica no Inquerito,
invocando o artigo 86, § 4°, da Constituiyao Federal, reiterando o requerimento
inclusăo

de Sua Excelencia no rol dos investigados (fls.147/150), pedido

3

pela

pre
sso
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,

que restou acolhido pela Ministro Relator, em decisao de 02 de maia de 2017
(fis. 151/166).

Em 18 de maia de 2017, o Presidente da Republica solicitou
acesso a gravayoes em que figura como interlocutor (fI.170);
Em 19 de maia de 2017, a defesa do Presidente da Republica,
MICHEL TEMER, junta procurayao e requer acesso integral ao procedimento
(fls.198/199) e, em 20 de maia de 2017, peticiona pela suspensao do Inquerito,
alegando a inexistencia de pericia nos fiudios que embasaram pedidos do
Ministerio Publico Federal (fis. 202/206).

Em petiyao datada de 20 de maia de 2017, o Procurador-Geral
de Republica nao se opas ao pedido de pericia nos audios da conversa entre
MICHEL TEMER e JOESLEY BATISTA (fis. 209/211).

O Ministro Relator determina, na mesma data, a entrega dos
autos fi Policia Federal para realizayăo de pericia tecnica pela Instituto
Nacional de Criminalistica (INC) nas midias contendo as gravayoes realizadas
por JOESLEY MENDONt;A BATISTA. Na mesma decisao, oportun iza fi defesa

Im

,~

dos investigados a apresentayao de quesitos correspondentes fi pericia.
Tambem, solicitou fi Presidencia da Corte pauta para levar o pedido de
suspensao do Inquerito formulado por MICHEL TEMER como Questao de
Ordem respectiva ao colegiado do Tribunal Pleno, na sessao mais imediata
possivel (fis. 213/215).
Vieram os autos para a Autoridade Policial que, em despacho
datado de 21 de maia (Despacho 1/2017), determina o encaminhamento da
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midia ao Instituto Nacional de Criminalistica, bem como a

expedir;:ăo

de oficio a

Procuradoria-Geral da Republica para que fomer;:a ou inste o colaborador
JOESLEY BATISTA a fomecer o equipamento utilizado para gravar as
conversas.
As fls. 256/257 foi formalizada a apreensăo dos dispositivos de
gravar;:ăo

utilizados por JOESLEY

MENDON~A

BATISTA e o correspondente

3

envio ao Instituto Nacional de Criminalistica, para o fim de
exames periciais.
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,

realizar;:ăo

dos

A fI. 257, foi determinada a intimar;:ăo de MI CHEL MIGUEL
ELiAS TEMER LULlA, Presidente da Republica, AECIO NEVES DA CUN HA,
Senador da Republica, e RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES,
Deputado Federal. Em seguida, como atesta o teor da

Certidăo

entăo

de fl. 266, foi

determinado o sobrestamento dessas intimar;:oes.
decisăo

Em

de 24 de maia de 2017, o Exmo. Sr. Ministro

Relator requisitou os autos do Inquerito para deliberar;:oes, sem prejuizo da
realizar;:ăo

das pericias (fis. 268/269).

Em missiva de fis. 356/370, a Procuradoria-Geral da Republica
pugna pela analise do material apreendido durante as buscas e apreensoes
realizadas no dia 18/05/2017, assim como pela oitiva dos investigados,
incluindo o Presidente da Republica, bem como a finalizar;:ăo da peri ci a tecnica.
Na

decisăo

pre

-'

de fls. 390/402, o Ministro EDSON FACHIN

determina a cisăo deste Inquerito n° 4483 em relar;:ăo aos fatos relacionados ao
Senador da Republica AECIO NEVES, sua irmă ANDREA NEVES DA CUNHA,

Im

•

seu prima FREDERICO PACHECO DE MEDEIROS e MENDHERSON SOUZA
LlMA, assessor do Senador da Republica ZEZE PERRELA.
Em 31 de maia de 2017, os autos do presente Inquerito
aportaram na Policia Federal para a realizar;:ăo de diligencias, ja contendo
autorizar;:ăo

para promove-Ias em relar;:ăo a fatos que potencialmente implicam

MICHEL MIGUEL ELiAS TEMER LULlA, Presidente da Republica, dentre
outras pessoas que originariamente constavam no rol de investigados.

Relal6rio Conclusivo -Inquerilo n° 4483/DF (RE n° 91/2017-1)
,

Ap6s a

realiza~âo

de diversas medidas, foi requerida a

extensâo de prazo, por mais dez dias, com os fundamenlos exposlos as fis.
543/545. Tai

renova~âo

ocorreu por cinco dias, esgolando-se o prazo em 18 de

junho de 2017.
Em 19 de junho de 2017, foi apresenlado ao Supremo Tribunal
Federal o relal6rio parcial de fis. 846/917, com conclusoes sobre as suspeilas
de "pagamento de vantagem indevida pelo Grupa J & F Investimentos SIA a

3

>

RODRIGO DA ROCHA LOURES imediatamente e a MICHEL MIGUEL EL/AS
TEMER LUL/A,

Im
pre
sso
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•

Presidente da Republica,

remotamente,

em razao de

interferencia ou de suposta interferencia no andamento de processo
administrativa em trâmite no Conselho Administrativa de Defesa Economica
(CADE)".

Pari passu, foi requerido prazo adicional de cinco dias para o
fechamento da invesliga~âo no que respeila aos demais falos, dada a
necessidade de conlar, para lanlo, com as conclusoes da analise pericial. Tudo
conforme as razoes apresenladas no expedienle de fis. 918/919.
Em 23 de junho de 2017, foi apresentado o Lauda Pericial n°
1103/2017-INCIDITEC/PF, o que possibililou a finaliza~âo da presenle
investiga~âo.

" - DA INVESTIGACĂO:

No mencionado relal6rio parcial houve aponlamenlos no
senlido de que valores ilegilimos foram ofertados a RODRIGO DA ROCHA
LOURES e, uma vez aceilos, Ihes foram enlregues em circunslâncias
flagrantemenle compromeledoras. Tambem com laslro nas informa~oes
compiladas nos aulos, chegou-se a conclusâo de que o Exmo. Sr. Presidenle
da Republica, em Iese, eslava remolamenle vinculado as Iralalivas manlidas
por RODRIGO

DA ROCHA LOURES com

execulivos do grupe J&F

Inveslimenlos SIA e, por consequ€mcia, a pr6pria enlrega de dinheiro acima
referida.
Resla, portanlo, arrematar a invesliga~âo no locante aos
demais falos compreendidos neste Inquerilo, a saber:

Relat6rio Conclusivo -Inquerito n° 4483/DF (RE n° 91/2017-1)

(ii) pagamento de valores peri6dicos a LUCIO BOLONHA

FUNARO e EDUARDO COSENTINO CUNHA, como forma de
mante-Ios

em

silencio,

ce/ebra~ăo

de acorda de

ou

seja,

evitando

colabora~ăo

eventual

premiada por parte

dosmesmos;
(iii)

afirma~ăo

de JOESLEY BATISTA

ao Exmo. Sr.

83

,

Presidente da Republica MI CHEL TEMER de que estava
corrompendo magistrados e membro do Ministerio Publico

pre
sso
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atuantes em

investiga~6es

instauradas em desfavor de

suas empresas.

11.1) DAS CONSIDERACOES PRELIMINARES

Previamente ao enfrentamento dos fatos, impende abordar os
resultados da pericia realizada no arquivo de audio "PR1 14032017.WAV",
consignados no Laudo Pericial n° 110312017-INC/DITEC/PF, acima referido.
No relat6rio parcial de fis. 846/917, foi salientado que "os
contextos faticos submetidos ao escrutinio deste 6rgâo de po/icia judiciaria
suscitam

a analise de crimes formais, como, por exemplo, o embarar;o a

investigar;ao de organizar;ao criminosa (ari. 2°, § 1°, da Lei 12.850/13), que,
nao

exigindo resultado

naturalistico,

podem se

esgotar nas pr6prias

expressoes constantes dos dia/ogos. Ou seja, a/guns trechos da conversa, a
depender de sua imporiância ao contexto, podem alterar o quadro, refo'Yando
ou amainando as suspeitas iniciais. "

Im

•

De fato, o trabalho pericial, contando corn equipamentos e
softwares especificos para o tratamento de audio, teve o prop6sito de fazer

emergir todas as palavras e expressoes que integram o dialogo, no limite da
acuidade auditiva humana. Dispoe-se, agora, da maior

precisăo

possivel no

aspecte conteudo, permitindo sejam aquilatadas as interpreta90es e tecidas as
conclusoes que haviam ficado sobrestadas.
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Em sua outra vertente, o Laudo Pericial ocupou-se de apurar a
ocorremcia de

edi~oes,

trabalho consistente em "procurar nas

questionadas elementos indicativos de

alterar;ăes

gravar;ăes

que possam, de algum

modo, modificar o conteudo original do audio registrado, resultando na
apresentagâo dos eventos de interesse de maneira distinta daquela em que
efetivamente ocorreram, ou seja, adulterados2".
Ap6s

a

realiza~âo

de

3

,

analises em

sso
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-

diversos

aspectos,

"perceptual e contextual", de "formato e estrutura do arquivo de audio",
"quantitativa" e "analise do equipamento gravador", alem de variados ensaios,
os expertos responderam a quesito especifico quanto a identificagâo ou nâo de
edi~oes:

"Em diversos insfanfes foram observadas desconfinuidades no sinaI de
audio, conforme descrifo na Seqao IVA.4A. Observa-se que a maior
incidencia de fais descorifÎnuidades ocorre nos Irechos em que o nivel basal
de pressâo sonora e menos elevado, mais especificamenle enlre

00.05:26.100 e 00:34:01.240.

Conslala-se, no enlanlo, que lais desconlinuidades sâo compativeis com as
decorrenles de inlerrup/fâo no regislro das amoslras de audio por alua/fâo do
mecanismo de delec/fâo de pressâo sonora do equipamenlo gravador,
conforme corroborado por meio dos ensaios realizados, descrilos na Se/fâo
IV.4A.6.6. Apesar das desconlinuidades relaladas na Se/făo IVA.4.4, e
considerando-se lodas as lecnicas aplicadas na realiza/fâo dos exames, nâo
foram enconlrados elemenlos indicalivos de que a grava/fâo queslionada
lenha sido adullerada em rela/fâo ao audio original, sendo a mesma
consislenle com a maneira em que se alega ler sido produzida. '

Im
pre

•

Indo alem, o Laudo Pericial, nas respostas aos demais

quesitos, afastou a ocorrencia de gualguer forma de adulteraCâo, atestando,
assim, a legitimidade plena da prova para a instru~âo criminal.
Quanto

as

"descontinuidades"

verificadas,

como

bem

esclarecido, decorreram de caracteristicas do pr6prio equipamento utilizado na
grava~âo,

2 Laudo

mais especificamente de sua sensibilidade para a captagâo de som,

Pericial n' 1103/2017-INCIDITEC/PF, pâg.SO.
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provocando a

ativar;:ăo

e

desativar;:ăo

com maior ou menor intensidade sonora,

respectivamente.
Sobre eventuais prejuizos que essas descontinuidades possam
acarretar a inteligibilidade dos dialogos, e pertinente transcrever o que
esclarece a pr6pria analise pericial:
"Ressal/e-se que, em mui/os casos, as descon/inuidades estao espar;adas
por in/ervalo de tempo mui/o culto, de taI solte que o trecho con/inuo
resul/an/e tem durar;ao reduzida, nao sendo possivel, em /odos os casos,
ates/ar a ocorrencia de dialogo.

3

.

Im
pre
sso
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-

Por opoltuno, esclarecem os Peri/os que os /rechos con/inuos sucessivos ao
longo do audio ques/ionado (delimi/ados pelas descon/inuidades exis/entes)
apresen/am aparente encadeamento 16gico de ideias e assun/os que
remetem a um dialogo travado en/re dois interlocutores, com inicio, meio e
fim. "
Em sintese, essas descontinuidades do arquivo de audio

assumem a forma de mera intercorrencia, podendo interferir ou nâo no
aproveitamento do conteudo. Assemelham-se, por exemplo, a ruidos de
trânsito e falas sobrepostas em captar;:oes ambientais ou as oscilar;:oes de sinai
na

interceptar;:ăo

telefonica, eventos que podem afetar a

compreensăo

dos

dialogos em niveis variados, a serem aferidos caso a caso.
Constatada, portanto, a absoluta

aptidăo

da

gravar;:ăo

contida

no arquivo de audio "PR1 14032017.WAV" para servir como elemento de
convicr;:ăo

ao presente Inquerito, passa-se as informar;:oes e diligencias que

decorrem diretamente de seu conteudo.

11.2) DOS PAGAMENTOS A LUCIO BOLONHA FUNARO E A
EDUARDO COSENTINO DA CUNHA

Em sua exordial, o Exmo. Sr. Procurador-Geral da Republica
definiu,

preliminarmente,

participar;:ăo

a consequencia criminal de tais fatos como

em organizar;:ăo criminosa (art. 2°, da Lei 12.850/13) e obstrur;:ăo a

i"~'tiga",o de o",.,i,."o crimioo,," (art. '., § '., da Lei 12.85:~
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diligencias realizadas seguiram essa mesma trilha, buscando ampliar o
conhecimento acerca desses complexos tipos penais.

11.2.1) DAS INFORMACOES INICIAIS:
Como ja mencionado, o suporte informativo inicial provem de

3

arquivos de audio apresentados por JOESLEY BATISTA no âmbito de acordo
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de colabora"ăo premiada celebrado com o Ministerio Publico Federal, bem
como de depoimentos prestados pelo citado empresario e por RICARDO
SAUD.

Pode-se classificar como principal dialogo o estabelecido entre
o Exmo. Sr. Presidente da Republica e JOESLEY BATISTA, em 07 de mar"o
de 2017, no Palacio do Jaburu, em Brasilia, em razăo da relevância de seu teor
frente as hip6teses delitivas em apura~03. Nele, em breve sintese, JOESLEY
BATISTA da a entender que vinha prestando apoio financeiro a EDUARDO
CONSENTINO CUNHA, mesmo ap6s a sua prisăo, de mode a dissuadir
eventual iniciativa de firmar acordo de colabora"ăo premiada.
Ha tambem a grava"ăo de conversa mantida entre JOESEL Y
BATISTA e o entăo Deputado Federal RODRIGO DA ROCHA LOURES, em
13/03/2017, na qual foi reiterada a realiza"ăo de tais pagamentos.
Em depoimento de fis. 42/52, JOESLEY BATISTA confirmou os
repasses a EDUARDO CUNHA, afirmando ter-Ihe encaminhado, ap6s a sua

pre

prisăo, R$ 5.000.000,00 (cinco milhăes de reais) como "saldo da propina", de

um total de R$ 20.000.000,00 (vinte milh6es de reais) decorrentes da atua"ăo
do parlamentar na "tramita"ăo de lei sobre a desonera~o tribu!aria do setor de

Im

"

frango". Alem disso, asseverou que deu ciencia a MICHEL TEMER, Presidente
da Republica, acerca do termino desses pagamentos a EDUARDO CUNHA,
bem como sobre a realiza"ăo de entregas mensais no valor de R$ 400.00,00
(quatrocentos mii reais) a LUCIO BOLONHA FUNARO, ao que Sua Excelencia
teria recomendado a manuten"ăo de tais repasses.

JOESLEY deixou

3 Gravado em 07/03/2017, por voita das 22h30min, segundo o Laudo Pericial n' 1103l2017-INC/DITEC/PF,
referente ao arquivo [Âudio PR114032017.wAV].
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inconteste que esses pagamentos a CUNHA e a FUNARO se destinavam a
garantir o silencio da ambos.
RICARDO SAUD, Diretor do Grupo J&F, tam bem prestou

declarar;oes a esse respeito (fis. 52/56):

sso
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3

"que tem conhecimento que o grupo continua pagando a familia de U)CIO
FUNARO, o qual o depoente conhece bastante; que doravante o depoente
pagara a U)CIO FUNARO; que havia uma conta-corrente com LUCIO
FUNARO, o qual emitia notas fiscais ficficias pelas pessoas juridicas
VISCAYA e CARIOCA; que ja combinou de pagar quinzenalmente a LUCIO
FUNARO, reduzindo o prazo de pagamento, atualmente em base mensal;
que antes pagava ao irmăo e agora a irmă de LUCIO FUNARO; que estes se
chamam DANTE e ROBERTA; que estes năo tem registro na por/aria do
predio, mas talvez exista registro do carro deles; que a proxima entrega sera
na sala do depoente, no bloco 1, terceiro andar, no mesmo lugar da entrega
ao FRED; que sabe de pagamentos e EDUARDO CUNHA, mas ele depoente
nunca os efetuou; que os pagamentos eram todos feitos a LUCIO FUNARO,
o qual operava para EDUARDO CUNHA; que a pessoa de ALTAIR recebe
dinheiro em especie como pessoa de confianc;a de EDUARDO CUNHA; que
ja organizou pagamentos a AL TAIR em Săo Paulo, mas ele, depoente, nunca
os efetuou; que os pagamentos se davam em shoppings muito
movimentados e em lugares de muita gente e sempre distintos a cada vez;
que para ALTAIR houve entrega no Rio de Janeiro, mas 90% delas foi em
Săo Paulo; que os intermediarios de CUNHA eram ALTAIR e LUCIO
FUNARO, ao que o depoente saiba; que o ultimo pagamento a FUNARO foi
na semana retrasada, tendo sido quitada a divida de propina com EDUARDO
CUNHA".

Im
pre

11.2.2) DAS DILIGENCIAS

Nos termos da Lei 12.850/2013, artigo 1°, § 1°, organizar;ăo

criminosa e "a associac;ăo de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente

ordenada e caracterizada pela divisăo de tarefas, ainda que informalmente,
com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza,
mediante a pratica de infrac;ăes penais cujas penas maximas sejam superiores

a 4 (quatro) anos, ou que sejam de carater transnacionaf'.
Os delitos ora perscrutados săo os seguintes:

Relat6rio Conclusivo -Inquerito n° 4483IDF (RE n° 91/2017-1)

Ari. 2° Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por
interposta pessoa,

organizaqăo

criminosa:

Pena - reclusăo, de 3 (tres) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuizo das penas
correspondentes as demais infraql5es penais praticadas.
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§ 1° Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma,
embaraqa a investigar;ăo de infrar;ăo penal que envolva organizar;ăo
criminosa.
A identifica9ăo de organiza9ăo criminosa năo e tarefa simples.
Ao reves, requer o aporte de informa9ăes qualificadas, que permitam avaliar a
ocorrencia das elementares tipicas, sedimentando, especialmente, o aspecte
da estrutura9ăo e divisăo de tarefas, a par de demonstrar tambem a
sistematiza9ăo

de a9ăes. Com esse prop6sito, foram efetivadas as diligencias

cujos resultados se passa a expor.

11.2.2.1) DA ACĂO CONTROLADA E BUSCA E APREENSĂO

As informa90es iniciais acima destacadas, associadas a outras,
fundamenta ram requerimentos do Ministerio Publico Federal com vistas il
implementa9ăo de A9ăo Controlada, cujas informa9ăes decorrentes estăo

reunidas nos autos da A9ăo Cautelar n° 4315. Em tai momento, a Policia
Federal passou a atuar na investiga9ăo, procedendo, dentre outras diligencias

pre

correlatas, ao acompanhamento de entrega de valores a ROBERTA FUNARO
YOSHIMOTO, irmă de LUCIO FUNARO, nas dependencias da sede da JBS,
em

Săo

Paulo.

Im

•

RICARDO SAUD, executivo do Grupo J&F, comunicou que

ROBERTA FUNARO YOSHIMOTO vinha recebendo valores periodicamente e
que a entrega seguinte se daria no dia 20/04/2017. Como forma de comprovar
que ROBERTA ja havia comparecido na sede da JBS em pela menos outra
oportunidade, foram disponibilizadas il Policia Federal imagens do dia
05/04/2017, ocasiăo em que, segundo os depoimentos, ela teria apanhado uma
das parcelas de dinheiro.
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Foto extrafda do sistema de
registro de passaportes

(SINPA)

No tocante ao dia 20/04/2017, RICARDO SAUD informou a
Policia Federal que deixaria os valores a serem repassados a ROBERTA no
interior de um veiculo da empresa, que permaneceria estacionado nos fundos

pre

da escola GERMINARE, situada no complexo da JBS, e, ap6s encontra-Ia em
uma recep"ăo ou sala de espera, ambos seguiriam ate aquele local.

Im

•

Relat6rio Conclusivo -Inquerito n° 4483/DF (RE n° 91/2017-1)

Em destaque, o estacionamento em que o veiculo permaneceu corn os valores e que foi deixado o dinheiro no
estacionamento da escola GERMINARE.

De posse dessas informac;:oes, foram implantadas câmeras nas
imediac;:oes do possîvel local de entrega, o que proporcionou as imagens
adiante colacionadas.
Como fizera em outras ocasioes, RICARDO SAUD fotografou
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os valores previamente a entrega e disponibilizou as imagens a Polîcia Federal:

Em tomo das 15 horas do dia 20/04/2017, tai como
combinado, ROBERTA chegou a sede da JBS, sendo conduzida por um taxi,
que permaneceu a sua espera no estacionamento. ROBERTA estava
acompanhada de sua filha, uma crianc;:a aparentando ter entre dois e tres anos

Im

pre

de idade.

Relat6rio Conclusivo - Inquerito n° 4483/DF (RE n° 91/2017-1)

Ap6s permanecer no interior do predio, encontrou-se com
RICARDO SAUD e se dirigiram as dependencias da escola GERMINARE.
A Informa9ăo SIN ° - SIP/SRlPF/SP (fis. 281/286, AC n° 4315) e
habil em demonstrar o momento em que ROBERTA (acompanhada da crianc;:a)
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e RICARDO entram no veiculo Toyota Corolla que estava estacionado.

Como

a dinâmica

da

entrega

ja

havia

sido

passada

antecipadamente a Policia Federal, providenciou-se a captac;:âo ambiental no
interior do veiculo que seria utilizado, o que permitiu registrar o exato momento
em que ROBERTA nele ingressou, retirou a bol sa preta que estava sobre o
banca da frente e a colocou no assoalho do carro. Em seguida, ROBERTA
acomodou-se com a crianc;:a no banca da frente, e RICARDO passou a conduzir
o veiculo ate o estacionamento principal da empresa, onde o taxi se mantinha
aguardando.

Im

•

Ja no interior do carro, RICARDO apanhou o volume com o
dinheiro e sugeriu a sua conferencia, momento em que ROBERTA afirmou nâo
ser necessario.
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Em seguida, ROBERTA apanha a maleta preta e desembarca:

ROBERTA

Dada a importância para complementar a i1ustra yâo dos fatos,

Im

segue a transcriyăo do diâlogo correspondente ao breve momento em que
RICARDO SAUD e ROBERTA FUNARO conversaram sobre o dinheiro, pouco
antes de se despedirem. Tai diâlogo, ressalte-se, foi captado por equipamentos
instalados pela Policia Federal no interior do veiculo:

A partir de 04min 14s
RICARDO: vai ali com o !io, que o !io quer falar um negocio com a mamăe
ROBERTA: olha la, vai la falar com o lio Medeiros... Ei/a nossa se ... fio
RICARDO, nas lamo aqui Iudo doido, lio RICARDO
RICARDO: sa...

Relat6rio Conclusivo -Inquerito n° 4483/DF (RE n° 91/2017-1)
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ROBERTA: R/CARDO, obrigada
RICARDO: eu queria s6 que voce ... quatrocentos ne?
ROBERTA: huhum
RICARDO: s6 pra voce (ininteligivel) dinheiro năo
ROBERTA: mas tâ tudo certinho, certinho
RICARDO: precisa abrir năo?
ROBERTA: năo, dejeito nenhum
RICARDO: va com Deus viu. O/ha, 16 as ordens." O que precisar
ROBERTA: R/CARDO, obrigada por Iudo viu. Nossa, como disse a Luisa,
voce foi nota dez
RICARDO: ah, obrigado. Descu/pa a/guma coisa.
Despedem-se
Ato continuo, ROBERTA embarcou no taxi e saiu da empresa,
dirigindo-se ao estacionamento do Shopping Villa Lobos, Zona Oeste de

Săo

Paulo, onde apanhou um veiculo Jaguar de placas FHK 7477, e foi
imediatamente ao seu enderer;:o residencial, tai como descrito na

Informar;:ăo

S/N° - SIP/SR/PF/SP.

Portanto, o conjunto de dados acima permitiu concluir que
ROBERTA FUNARO YOSHIMOTO, irmă de LUCIO BOLONHA FUNARO,
esteve na sede da JBS, em 20104/2017, e recebeu das

măos

de RICARDO

SAUD, segundo este, R$ 400.000,00 (quatrocentos mii reais), em especie.
Vale

destacar

que,

com

a

deflagrar;:ăo

da

"Operar;:ăo

PATMOS", foi apreendido o montante aproximado de R$ 1.700.000,00 (um
milhăo

e setecentos mii reais) que se encontravam guardados na residemcia de

pre

ROBERTA FUNARO YOSHIMOTO, conforme atestam os documentos de fis.
87/98, da Ar;:ăo Cautelar n° 4324.

apreendidos.

Im

Năo

houve tempo hăbil para a analise dos demais itens

11.2.2.2) DAS INQUlRICOES
Identificada a entrega de dinheiro, fez-se mister elucidar o que
a motivou, ja que, alegadamente, teria ocorrido num contexto de "compra de
silemcio". Saiu-se ci busca, portanto, de esclarecimentos junto a pessoas
intimamente ligadas aos fatos.

Conclusivo
(RE
n° 91/2017-1)
p...c/ \'V\
__
_ _-Inquerito
_ _ n°_4483/DF
__
_
_ _ _ _ _ _ D~~
_Relat6rio

FRANCISCO DE ASSIS E SILVA, Diretor Juridico do grupo
J&F Investimentos SIA, ouvido as fis. 572/575, esclareceu corn o teve inicio a
sua rela~ăo corn LUCIO BOLONHA FUNARO, dando detalhes de creditos que
este detinha junto ao Grupo J&F Investimentos SIA, os quais foram
consolidados em instrumento contratual unico, de valor aproximado a R$
100.000.000,00 (cem

milhoes de

reais),

que incluia,

majoritariamente,

3

comissăo devida a LUCIO pela intermedia~ăo de neg6cios entre J&F e o grupo

pre
sso
Em po
: 2 r: 09
6/0 0.
6/2 728
01 .04
77
18 -16
:27 Inq
:30 44
8

BERTIN. Desse valor, R$ 87.000.000,00 (oitenta e sete milhoes de reais) ja
haviam sido pagos, mas, mesmo assim, LUCIO acreditava ser credor de R$
23.000.000,00 (vinte e tres milhoes de reais).

Alem disso, afirmou o advogado que esteve diversas vezes
corn LUCIO FUNARO tratando do referido contrato e, em uma dessas
ocasioes, foi apresentado a DANTE BOLONHA FUNARO, seu

irmăo,

recebendo a orienta~ăo de LUCIO no sentido de que, "caso acontecesse algo
corn ele", DANTE estaria legitimado a receber os pagamentos referentes ao
contrato. Acerca disso, acrescentou:

QUE LUC/O tinha o receio de que /he acontecesse a/go, em razăo de ja
ter sofrido busca em sua residencia, e de ser implicado em a/guma
investigaţăo deco"ente da co/aboraţăo premiada de FAs/o FERRE/RA
CLETO, ex vice-presidente da CA/XA ECONOM/CA FEDERAL; QUE
âque/a altura ja havia sido firmado um acorda com LUCIO para uma
antecipac;ao parcial de R$ 1,8 milhăes do saldo devedor de R$ 13 milhăes;
QUE tamMm ficou acerlado que o pagamento dos R$ 1,8 milhăes seria
dividido em tres parcelas de R$ 600 mii; QUE o depoente possui trocou
alguns emails com LUCIO sobre esse acerlo; QUE mesmo assim LUCIO
ingressou com aqao para cobrar o saldo devedor que ele acreditava ser de
R$ 23 milhăes, mas o depoente acredita que lenha sido por uma falta de
comunicaqao enlre LUCIO eseu advogado, ja que o ajuizamenlo se deu
apas a lroca de emails em que ficou combinada a antecipac;ao de valores;
QUE o valor remanescenle·do saldo devedor de R$ 13 milhăes seria pago
apas serem resolvidas algumas pendencias do objeto do conlrato envolvendo
Iitigios judiciais e transferencias de imaveis do grupo BERTIN para a JBS;
QUE foi realizada uma primeira transferencia de R$ 600 mii, via TED, para a
empresa VISCAYA, de propriedade de LUCIO; QUE toga apas a
Iransferencia LUCIO veio a ser preso, em 1° de julho de 2016; QUE como
combinado, apas a prisao, DANTE procurou o depoenle; QUE como as
contas da VISCA YA eslavam bloqueadas o depoenle sugeriu o pagamenlo

Im

•

p" ~" d, d'","' j,d',"', ,

'00 d, "'" ,,. ~, " . DANTE;:~
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que haveria demora para o saque dos valores e haviam contas, do escrit6rio
de U1CIO, que precisariam ser imediatamente liquidadas; QUE o depoen/e,
ate o momento em que JOESLEY decidiu fazer colaborac;ao premiada,
acreditava que os pagamen/os tratavam-se apenas para a quitac;ao saldo
devedor do con/rato acima mencionado; QUE JOESLEY de/erminou que
FLORISVALDO fizesse dois pagamentos em dinheiro para DANTE no valor
de R$ 600 miI cada",
afirmou

tam bem

que,

em

3

FRANCISCO

meio

a esses

pre
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pagamentos efetuados a DANTE, acabou tendo um desentendimento com ele4 ,
o que determinou sua

substituiyăo

por ROBERTA, que passou a receber

valores regularmente, como narrado a seguir:

Im

QUE ao que se lembra, recebeu recado de LUCIO, atraves de ROBERTA, de
que era para manter pagamentos mensais em func;ao do contrato, para que
LUCIO pudesse custear despesas com advogados, domesticas, familiares e
do escritorio; QUE o depoente levou a questao a JOESLEY que autorizou a
continuidade dos pagamentos; QUE o depoente năo se recorda que o
va/or de R$ 400 mii reais mensais parliu a pedido de U1C/O, por
intermedio de ROBERTA, ou de determina~ăo de JOESLEY; QUE
ROBERTA ainda falou que LUCIO estava firme e que esperava ser liberado
na audii'mcia de custodia; QUE posteriormente houve novo encontro com
ROBERTA em que ela aeer/ou como seriam feitos os pagamentos; QUE
posteriormente ROBERTA foi mais cinco vezes na empresa para
recebimento do valor acordado; QUE os pagamentos eram retirados com
FLORISVALDO, exceto o ultimo que foi realizado por RICARDO SAUD, QUE
durante as conversas que man/eve com ROBERTA, falavam sobre o estado
de animo, de saUde e sempre trazia recados para que o depoente trasmitisse
il JOESLEY, alem de trocar ideias sobre questoes processuais da prisao do
irmao, inclusive, de troca de advogados; QUE se recorda que em um
encontro posterior ao indeferimento da liberdade provisoria de LUCIO
FUNARO, ROBERTA levou um recado para ser repassado il JOESLEY de
que LUCIO estaria aguentando firme e que ja estava preparado para ficar
mais de um ano preso, solicitando que nao abandonasse a ele e sua familia;
QUE em uma das conversas com ROBERTA o depoente chegou a falar da
tentativa de um acordo para encerrar a ac;ao judicial que LUCIO havia

4 "QUE o declarante pediu que DANTE assinasse recibo dos valores para posteriormente poder comprovar fi
empresa a saida de dinheiro de caixa em favor de LUCID; QUE năo se recorda se DANTE solicftou um numero de
CNPJ para emissâo de nota fiscal; QUE DANTE ficou bastante confrariado por assinar recibo solicitado pela
depoente, acredftando que ele tenha se irritado por achar que O depoente estivesse desconfiando de que DANTE

"""'-"_00_·
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IlXP~

iniciado antes de ser preso, conforme acima mencionado; QUE tamMm se
falou que com esse acorda niio seria mais necessario os pagamentos que
estavam sendo efetuados em especie".
Ponto importante em seu depoimento, por abordar a questâo
central da apuraCâo, diz respeito

ă

suposta "compra de silemcio":
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"QUE nas conversas nao ha via nenhuma estipulacao expressa de gue
os pagamentos realizados seriam a pretexto de 'comprar o silencio' de
U1CIO. todavia sempre ficou claro gue a continuidade dos pagamentos
manteria LUCIO tranguilo. vez gue. mesmo preso. sua familia estaria
sendo bem cuidada; QUE o depoente repassava os recados trazidos por
ROBERTA a JOESLEY; QUE de fato ocorreram cinco pagamenlos para
ROBERTA, realizados, salva engano, en/re outubro de 2016 e maia de 2017;
QUE o declarante niio sabe qual foi a destinaqiio dada ao dinheiro, mas em
conversa com ROBERTA esta teria afirmado que fazia gastos com despesas
domes/icas e do escrit6rio".
A respeito de pagamentos efetuados pela grupo J&F no
interesse de EDUARDO CUNHA, afirmou que somente tomou conhecimento
do assunto quando auxiliava JOESLEY BATISTA na prepara9âo de anexos
para o acordo de coiabora9ăo premiada, quando soube que, ap6s a prisăo,
foram realizados dois pagamentos no valor de R$ 2,8 milhOes e R$ 2,2
milhoes, entregues por FLORISVALDO a ALTAIR, na cidade de Săo Paulo/SP.
E, por derradeiro, tam bem com destacada importância ao

pre

escopo da apura9ăo, disse o quanto segue:

Im

"QUE ja ouviu da boca do pr6prio LUCIO que se ele fosse preso ele poderia
'detonar' MICHEL TEMER e outros politicos; QUE tomou conhecimento em
momento posterior, a partir da preparat;ao dos anexos da colaborat;ao
de JOESLEY, que a combinat;ao de uma eventual colaborat;ao de
EDUARDO CUNHA e LUCIO BOLONHA FUNARO poderia implicar o
chamado grupa 'PMDB da Camara', integrado pela proprio EDUARDO
CUNHA, HENRIQUE EDUARDO AL VES, MOREIRA FRANCO, EL/SEU
PADILHA, GEDDEL VIEIRA L/MA e o presidente MICHEL TEMER; QUE se
recorda de ter encontrado GEOOEL, pela menos cinco vezes, em
BrasUia/OF, a pedido de JOESLEY, para se atualizar de assuntos referentes
as operaqăes 'GREENFIELD' e 'SEPSIS', e GEOOEL sempre Ihe perguntava
como estaria o 'passarinho' e se o 'passarinho estava sendo bem cUidad:~

-r
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numa alusao ei U)CIO FUNARO; QUE GEDDEL tambem perguntava se
estava tudo certo entre LUCIO FUNARO e JOESLEY e se os pagamentos
mensais estavam sendo mantidos; QUE o depoente confirma va gue sim;
QUE trocou int1meras mensagens com GEDDEL acerca de U)CIO
BOLONHA FUNARO com a perqunta frequente: 'oi. tudo bem? Como estei o
passarinho'; QUE essas mensagens eram trocadas atraves do aplicativo de
mensagens TELE GRAM, o qual possui uma funcionalidade de
autodestruigao da mensagem ap6s lida, e por isso o depoente nao disp6e de
registros das mencionadas mensagens; QUE todos esses contatos que o
depoente manteve com GEDDEL eram imediatamente comunicados ci
JOESLEY; QUE GEDDEL VIEIRA L/MA era pessoa que fazia a interface
entre JOESLEY e o palacio; QUE segundo JOESLEY falar com GEDDEL
era o mesmo que falar com MICHEL TEMER; QUE GEDDEL falou com o
depoente que obtinha informagao de LUCIO FUNARO atraves de conversas
que mantinha com a esposa de LUCIO; QUE GEDDEL informou ao depoente
que MI CHEL TEMER havia escalado EL/SEU PADILHA para cuidar do
processo de LUCIO FUNARO, junto ao STF; QUE o depoente acredita que
JOESLEY tinha outras formas de comunicagao com LUCIO FUNARO, alem
do intermedio do pr6prio depoente."

ROBERTA FUNARO YOSHIMOTO, ouvida as fis 501/504,
disse, em sintese, que, por orientayăo de seu irmao, LUCIO FUNARO, passou
a receber valores do Grupo J&F das maos de FRANCISCO DE ASSIS E
SILVA, os quais, no seu entender, estavam relacionados a um credito que
LUCIO possuia em decorrE'mcia de sua atua~ao na fusao do grupo BERTIN,
que, inclusive, estava sendo discutido judicialmente:

Im

"QUE a declarante costumava perguntar porque nao se chegava a um
acorda neste processo, jei que inc/usive havia uma relagao negocial e de
amizade entre LUCIO e JOESLEY; QUE FRANCISCO DE ASSIS sugeriu ei
declarante que nao levasse o processo fao a serio, ja que inclusive estaria
recebendo valores a respeito dessa causa; QUE mesmo com essa sugestao
LUCIO entendia que o processo deveria ser levado adiante, chegando a
nomear um assistente tecnico para perieia judicial determinada no processo;
QUE FRANCISCO DE ASS/S ficou contrariado por causa do andamento do
processo e informou ei declarante que s6 nao haviam chegado ainda a um
acordo por orientagao do advogado de JOESLEY na eirea criminal,
SEPUL VEDA PERTENCE, para evitar acorda com LUCIO que se encontrava
preso e com suas contas bancanas monitoradas, que poderia repercutir
negativamente na J&F investimentos; QUE o dinheiro coletado e guardado
pela declarante pertencia somente a LUCIO, e nao a toda familia, ate porque

O
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todos possuem capacidade e autonomia financeira dentro do seu padrăo de
vida, năo necessitando de ajuda financeira de U)CIO".
No tocante a relayao entre os pagamentos peri6dicos e o
silemcio de seu irmao, enquanto estâ preso, apresentou as informay5es a
seguir:

3

"QUE nestas idas a JBS FRANCISCD DE ASSIS costumava perguntar a
declarante se U1CID tinha intenr;ăo de firmar acorda de colaborar;ăo
premiada, inclusive sendo incisivo neste aspecto, chegando a pedir
te/efones de advogados que estariam defendendo U1C/D para contatalos diretamente; QUE a declarante deu os telefones dos advogados:
DAN/EL GERBER e VERA CARLA SILVEIRA, mas năo sabe informar se
eles foram contatados; QUE a declarante costumava informar a FRANCISCO
DE ASS/S e a advogada da JBS, de nome CAROLINA HAMAGUCHI, que
LUCIO năo tinha vontade de firmar acordo de colaboraqăo, inc/usive por
conta da experiencia que teve na epoca do mensalăo"
(...)
"QUE nunca foi transmitido a declarante, e nem essa tambem transmitiu a
ideia de que os recursos pagos pela JBS seriam a pretexto de 'comprar o
silencio' de seu irmăo LUCIO"
(..)
"QUE LUCIO nunca conversou com a declarante acerca do envolvimento
deie com politicos; QUE LUCIO nunca conversou com a declarante acerca
de pessoas interessadas no silencio deIe".
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DANTE BOLONHA FUNARO, na mesma linha de sua irma,
sustentou, as fis. 505/507, que foi credenciado por LlJCIO FUNARO diante de
FRANCISCO DO ASSIS E SILVA a receber valores da JBS, caso "algo de

Im

•

ruim" acontecesse com seu irmao, tarefa que acabou se confirmando com a
decretayao da prisao de LlJCIO. Afirmou ter recebido dois pagamentos em
especie, de R$ 600.000,00 (seiscentos mii reais), cada, sempre insistindo com
FRANCISCO DE ASSIS para que houvesse expediyao de correspondente nota
fiscal, o que nao ocorria em razao de "problemas internos" alegados por ele.
Disse ainda que, como nao houve soluyao ao "problema
interno", afastou-se das operayoes espontaneamente porque passaram a soar
"malcheirosas" .
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No mais, alegou desconhecer que tais pagamentos pudessem
ter a finalidade de garantir o silencio de seu irmao:
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"QUE nunca foi passado para o declarante, a mera possibi/idade de que
esses pagamentos pudessem ser para 'comprar o silencio' de LUC/O, ate
porque se assim fosse o dec/arante jamais se prontificaria a receber qua/quer
va/or para essa finalidade; QUE o todo o recurso que o dec/arante recebeu
foi /evado tâo somente para o escrit6rio e utilizado somente para pagar
contas, chegando a usar todo o va/or de R$ 1,2 milhi5es que chegou a
receber; QUE nâo entregou dinheiro para ninguem da sua familia; QUE nâo
entregou nenhum va/or a politicos ou pessoas indicadas por politicos",

LUCIO BOLONHA FUNARO prestou depoimentos em duas
oportunidades. Na primeira delas, as fis. 432/434, disse que, ate ser preso, em
julho de 2016, vinha recebendo valores de FRANCISCO DE ASSIS, a partir de
ajuste feito com JOESLEY BATISTA nesse sentido, em razao de credito que
detinha junto ao J&F resultante de operayoes Iicitas e ilicitas. Veja-se:

Im

"QUE, entre as aqoes ilicitas, o dec/arante menciona operaqoes do grupa
J&F e contro/adas no âmbito da CA/XA ECONOM/CA FEDERAL, F/-FGTS, e
no Ministerio da Agricultura na gestâo do Ministro ANTONIO ANDRADE,
atua/ Vice-Govemador de Minas Gerais; QUE em decorrencia desse sa/do
credor de R$ 80 mi/hi5es de reais, o dec/arante recebia pagamentos de forma
a/eat6ria de acorda com sua demanda, que era repassada ao FRANC/SCO
ASS/S, o qua/ entregava pessoa/mente os va/ores; QUE ap6s sua prisâo os
pagamentos passaram a ser mensais da forma avenqada com FRANC/SCO
ASS/S que foi de entrega de va/ores, no primeiro momento ao seu irmâo
DANTE, e posteriormente entregues a sua irmâ ROBERTA; QUE o
pagamento em especie era uma exigencia da J&F, vez que para o dec/arante
năo haveria prob/emas em receber transferencias banci/rias ji/ que suas
empresas tinham contratos com a J&F; QUE os irmâos do dec/arante
acreditavam que a motivaqăo dos pagamentos da J&F eram respa/dados em
contratos, conforme o pr6prio dec/arante havia mencionado a e/es; QUE ap6s
a prisăo o DANTE recebeu dois ou tres pagamentos da J&F, a pedido do
dec/arante, esua irmă ROBERTA deve ter recebido cerca de sete
pagamentos; QUE esses pagamentos da J&F, nos primeiros 3 meses da
prisăo do dec/arante era na quantia de R$ 600 mii reais, e os demais foram
de R$ 400 mii reais; QUE o pagamento de novembro de 2016 năo foi
efetuado; QUE a mudanqa de DANTE para ROBERTA se deu por conta de
desentendimento entre o seu irmâo e FRANC/SCO ASS/S".

\duO~~
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- - - - - Sobre o suposto incentivo financeiro para que permanecesse
em silencio, foi incisivo ao afirmar que nunca fez qualquer amea9a a JOESLEY
BATISTA de revelar opera90es ilicitas que pudessem implica-Io e tampouco
celebrou qualquer especie de acorda com ele que envolvesse o seu proprio
silencio, reiterando que os pagamentos periodicos que recebeu, inciusive por
seus familiares, se deram em proveito proprio e decorrentes de negocios que
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realizara com o grupo J&F. Em continuidade a isso, afirmou:
"QUE essa versăo de que o dinheiro pago ao dee/arante seria para eompra
de seu sileneio e inveridiea, tendo JOESLEY a inventado, provave/mente,
para se eximir de /he pagar os va/ores que /he săo devidos, pressionar o
govemo a atender o seus p/ei/os ilieitos e obter vantagens finaneeiras; QUE
GEDDEL VIEIRA UMA era de fato o principal contato de JOESLEY corn
o governo MICHEL TEMER; " (. ..)
QUE năo reeebeu nenhum reeado direto de M/CHEL TEMER ou de
EDUARDO CUNHA para fiear ca/ado durante a sua prisăo; QUE estranha
alguns telefonemas que sua esposa tem recebido de GEDDEL VIEIRA
UMA, no sentido de estar sondando qual seria o ânimo do declarante
em relar;ăo a fazer um acorda de colaborar;ăo premiada; QUE tamMm
chamou a atenqăo do dec/arante o monitoramento feito do seu estado de
ânimo dos escritarios de advocacia que o assessoram, primeiro o
escritario do MARIl, depois o escritario de DANIEL GUEBER que e
/igado ao escritorio FERRĂO, este proximo ao Ministro EL/SEU PADILHA"
Em sua segunda oitiva, LUCIO BOLONHA FUNARO ampliou o
espectro dos esciarecimentos, passando a apresentar detalhes de opera90es
ilicitas envolvendo a Caixa Economica Federal (CEF) das quais tomou parte

Im
pre

•

diretamente (fis. 665/669).
Disse ter apresentado GEDDEL VIEIRA UMA a JOESLEY

BATISTA, quando o primeiro era Vice-Presidente de Pessoa Juridica da CEF,
em razăo de tinanciamentos que o grupo J&F pretendia obter naquela
institui9ăo,

os quais acabaram se concretizando tanto em favor da holding

quanto de empresas especfficas, como VIGOR, ELDORADO, FLORA e
SEARA, sendo que a ultima operagăo de credito ocorreu em dezembro de
2015, no valor de R$ 2,7 bilhoes, destinada ă aquisi9ăo da ALPARGATAS.
Nesta, segundo FUNARO, GEDDEL năo mais estava ă trente da VicePresidencia, mas a controlava:

,~~ 1\
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"QUE nesta epoca GEOOEL ja havia saido da vice-presidencia, mas
continuava controlando-a; QUE no dia 12 de dezembro de 2015, JOESLEY
BA TlSTA teria ido ate a casa do declarante acompanhado por sua esposa, a
fim de solicitar-Ihe que entrasse em contato com GEODEL para que este
interviesse para liberar;âo do emprestimo referido anteriormente [Alpargatas];
QUE GEDDEL falava diretamente com JOESLEY, mas nunca trata va com
ele a respeito de comiss6es, sempre esperando que o declarante Ihe
confirmasse que a operar;âo de credito poderia ser liberada; QUE de todas
as operacoes feitas com o grupo J&F, GEDDEL VIEIRA UMA recebeu ou
recaberia comissoes, pagas pela dec/arante, com excer;âo da operar;âo
de liberar;âo de linha de credita da compra da ALPARGATAS, porque o
declarante nâo teria recebido a comissâo de vida pela J&F, a qual giraria em
tomo de R$ 80 milhâes; QUE estima ter pago ci GEDDEL
aproximadamente R$ 20 mi/Mas em especie a titulo de comissăo
decorrentes das operacoes de credita aue teria viabilizado iunto ci CEF;
QUE o declarante tamMm pagou comiss6es a GEDDEL de operar;6es de
credito em favor da MARFRIG e do grupa BERTlN; QUE com relar;âo a
operaqâo realizada por GEDDEL para o grupo CONSTANTINO quando era
vice-presidente de pessoa juridica da CEF, no valor aproximado de R$ 60
milhâes, nâo houve cobranr;a de comissâo devido ao fato de nâo ser um
valor expressivo e HENRIQUE CONSTANTINO ter emprestado seu aviâo
particular algumas vezes ao declarante e GEDDEL VIEIRA UMA".
Em seguida, passou a discorrer sobre sua participa9ăo em
duas Vice-Preside!ncias da CEF conlroladas pela "PMDB da Câmara s,,: VicePresidemcia de Fundos de Governo e Loterias (VIFUG) e Vice-Presidencia de

pre

Pessoa Juridica - năo sem anles ponluar que, alem da Presidencia, o Partido
dos Trabalhadores controlava as Vice-Presidencias de Finan9as e de Recursos

Im

de Terceiros (VITER), alem da area de marketing. E foi alem:
"QUE durante a gestâo de MOREIRA FRANCO junto a VIFUG no ano de
2009, o declarante fez uma operar;âo para a empresa CIBE junto ao FIFGTS; QUE alem de MOREIRA FRANCO participaram dessa operar;âo
ROBERTO MADOGUO, EDUARDO CUNHA e o declarante; QUE o
declarante pagou comissâo desta operar;âo a EDUARDO CUNHA e a
MOREIRA FRANCO; QUE os pagamentos foram feitos em especie, nâo se
Ao adotar-se a denominac;ao "PMDB da Câmara", Iaz-se alusâo limitada ao grupa politico, na exata extensâo
mencionada pelos depoentes, sem compreender, por 6bvio, a integralidade dos parlamentares vinculados il
5
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recordando dos va/ores neste momento, mas que posteriormente ira
apresenta-/os; QUE a empresa C/BE era uma sociedade entre o grupo
EQUIPAV e BERT/N, os quais soticitaram a ajuda do dec/arante vez que a
so/icitar;ao da tinha de credito nao estava caminhando; QUE os donos do
grupo BERTIN e EQU/PAV foram entao ate Brasilia/DF juntamente com o
dec/arante para uma reuniao com o deputado EDUARDO CUNHA, o qua/
depois os /evou ate a CEF para uma outra reuniao com MORE/RA FRANCO;
QUE durante a gestao de FAB/O FERRE/RA CLETO junto a V/FUG foram
efetuadas operagoes perante o F/-FGTS para as empresas BRV/AS e LLX,
as quais geraram comissoes expressivas, no montante total aproximado de
R$ 20 mi/Mes, do qua/ se beneficiaram principa/mente a campanha do ex
Deputado Federa/ GABR/EL CHAUTTA para Prefeito de Sao Pau/o/SP no
ano de 2012, e a campanha para Presidencia da Republica no ano de
2014, sendo aue ambas foram por orientacăo/pedido do presidente
MICHEL TEMER"

Im

pre

"QUE HENR/QUE EDUARDO AL VES tamMm foi beneficiado com recursos
obtidos atraves de operar;oes viabilizadas pela dec/arante junto ao F/-FGTS;
QUE o dec/arante nao tinha re/acionamento pr6ximo com o presidente
M/CHEL TEMER, visto que quem fazia a interface com ele era EDUARDO
CUNHA, HENR/QUE EDUARDO ALVES e GEDDEL V/EIRA UMA; QUE o
dec/arante se recorda de ter estado com o presidente MICHEL TEMER em
tres oporlunidades, quais sejam: na base area em Sao Pau/o/SP, juntamente
com o deputado EDUARDO CUNHA; em um comicio para as e/eir;i5es
municipais em Uberaba/MG no ano de 2012, tamMm com EDUARDO
CUNHA e R/CARDO SAUD; em uma reuniao de apoio a candidatura de
GABR/EL CHAUTTA a prefeitura de Sao Pau/o/SP rea/izada na igreja
Assemb/eia de Deus do Bom Retiro, junto com os bispos MANOEL
FERRE/RA e SAMUEL FERRE/RA; QUE o dec/arante traba/hou na
arrecadar;ao de fundos das campanhas do PMDB em 2010, 2012 e 2014;
QUE estima que tenha arrecadado cerca de R$ 100 mi/Mes para o PMDB e
parlidos cotigados para as tres campanhas acima mencionadas; QUE o
dec/arante tem conhecimento que JOESLEY BA T/STA tinha interesse na
CVM, CADE, RECE/TA FEDERAL e BACEN, em virludes dos inumeros
procedimentos administrativos que o grupo J&F responde perante esses
6rgaos; QUE sabe que a indicagao do Ex-Ministro da Agricultura WAGNER
ROSSI para a presidencia do porlo de Santos/SP, foi promovida por M/CHEL
TEMER; QUE durante a tramitagao da medida provis6ria dos porlos
enquanto EDUARDO CUNHA ainda era deputado teve intensa intervenr;ao
tanto do deputado quanto de M/CHEL TEMER para defender interesses de
grupos privados aliados de ambos; QUE apas assumir a Secretaria de
Governo GEDDEL VIEIRA UMA informou ao declarante que manteve ~

~5
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contato com JOESLEY em seu apartamente na Bahia durante fins de
semana; QUE nos mencionados encontros JOESLEY reportava suas
reivindica~oes perante o governo e recebia de GEDDEL as respectivas
respostas; QUE isso foi dito por GEDDEL ao declaran te, por mensagens
te/efonicas, antes de ser preso em julho de 2016',
(",)
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"QUE confirma as afirma~oes dos executivos do grupa ODEBRECHT e
de EDUARDO CUNHA quanto ao conhecimento do presidente MICHEL
TEMER a respeito da propina sobre o contrato das plataformas entre a
PETROBRAs INTERNACIONAL e o grupo ODEBRECHT; QUE essa
informa~iio Ihe foi repassada por EDUARDO CUNHA; QUE tambem
confirma que a nomear;ăo de ANTONIO ANDRADE para Ministro da
Agricultura esua aluar;ăo a favor do PMDB da Cămara era de conhecimenlo
do presidenle MICHEL TEMER; QUE o pr6prio declaranle sugeriu a
EDUARDO CUNHA a indicar;ăo de um nome para o Ministerio da Agricultura,
com o inluito de facilitar as demandas do grupo J&F peranle esse Ministerio;
QUE para o cargo foi indicado ANTONIO ANDRADE; QUE JOESLEY teria
sugerido ao declarante que a gerencia sobre o Ministerio da Agricultura era
impor/anle e poderia render comissoes ao grupo do PMDB da Câmara. "
As fis. 800/805, consta copia do contrato firmado entre
VISCAYA HOLDING LTDA e J&F PARTICIPAvOES SIA, em 17 de abril de
2012; as fis. 806/821, copia de pericia contâbil realizada no âmbito do processo
n° 1054920-39.2016.8.26.0100, autuado na 18" Vara Civel do Forum Central
da Comarca de Sâo Paulo (referente

a

fis. 822/824, copia de mensagens por e-mail trocadas entre LUCIO

Im
pre

e,

a discussâo judicial do referido contrato)

FUNARO e FRANCISCO DE ASSIS E SILVA, acerca do ajuizamento da a~âo
judicial que redundou no cita do processo.

EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, questionado a respeito
dos fatos, alegou necessitar de mais quarenta e oito horas para analisar
detidamente os autos, aduzindo, de antemao, que nâo pretende ficar silente e
que, em nenhum momento, existiu por parte do Presidente MICHEL TEMER ou
de outro interlocutor do Governo, a tentativa de "comprar o seu silencio" e que
tampouco foi procurado por representantes da Policia Federal ou do Ministerio

~~J\
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Publico Federal para celebrar acorda de
entendimento, desqualifica a tese da
Ademais, afirmou

colabora~o

negocia<;;ăo

năo

premiada, o que, no seu

do seu silemcio.

ter sido procurado por ninguem, direta

ou indiretamente, para repasses de dinheiro eventualmente destinados pela
grupo J&F Investimentos SIA, e que tambem năo foi procurado por LUCIO
FUNARO, sendo que as diligencias realizadas no Inquerito confirmam que os
năo

conhecer,

3

valores recebidos por ROBERTA FUNARO, a quem disse

que

năo
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mantiveram-se em sua propria esfera de disponibilidade, o que comprovaria
eram destinadas a ele, EDUARDO CUNHA (fis. 659/664).

ALTAIR ALVES PINTO, uma vez intimado, compareceu a
Superintendencia Regional de Policia Federal no estado do Rio de Janeiro e
limitou-se a responder perguntas de ordem pessoal, mantendo-se em silencio
frente as que se relacionavam aos fatos centrais deste Inquerito.

FLORISVALDO CAETANO DE OLlVEIRA, as fis. 864/687,
apresentou pormenores das entregas de dinheiro que, a servi<;;o de JOESLEY
BATISTA, teria realizado a ALTAIR ALVES PINTO, no interesse de EDUARDO
CUNHA, a ROBERTA FUNARO, em favor de seu irmăo, LUCIO FUNARO, e ao
"CORONEL UMA", tendo como destinatărio MICHEL TEMER, Presidente da
Republica.

JOESLEY MENDON<;A BATISTA, as fis. 670/682, apresentou
detalhada exposi<;;ăo de como se deram as opera<;;6es ilicitas que envolveram

pre

suas empresas e o grupo do "PMDB da Câmara", composto, segundo ele, por

Im

MI CHEL TEMER, MOREIRA FRANCO, EUSEU PADILHA, GEDDEL VIEIRA
UMA, HENRIQUE EDUARDO ALVES e EDUARDO CUNHA, perpassando por
questoes centrais da investiga<;;ăo, como a pr6pria atua<;;ăo desse grupo na
Administra<;;ao Publica, a caracterizar, em tese, organiza<;;ăo criminosa, e as
a<;;oes que supostamente configuram obstru~o de Justi<;;a.
De inicio, narrou como conheceu os membros do citado grupo
politico, inclusive o Presidente da Republica MICHEL TEMER, passando, em
seguida, a abordar a natureza da rela~o que mantinha com LUCIO BOLONHA
FUNARO, um dos operadores financeiros do "PMDB da Câmara":
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"QUE a J&F INVESTIMENTOS tem contrato com LUCIO BOLONHA
FUNARO, o qual foi criado para lastrear e dar um ar de regularidade
com uma 'conta-corrente' que LUCIO BOLONHA FUNARO tinha com a
J&F para receber as 'propinas' devidas pelas operar;oes de credito que
ele conseguia junto el Caixa Economica Federal e FI-FGTS, alem de
beneficios obtidos junto ao Ministerio da Agricultura; QUE acredita que
tenha realizado mais de dez operar;oes de credito junto el CEF e FI-FGTS,
com a parlicipar;ăo de LUCIO BOLONHA FUNARO e EDUARDO CUNHA;
QUE esse contrato tinha um valor de R$ 100 mi/hOes dos quais
aproximadamente R$ 80 mi/hOes ja estavam quitados; QUE o depoente teria
acerlado com LUCIO esse valor de R$ 100 mi/hOes, para ter uma 'gordura'
de R$ 20 mi/hOes para provisionar futuras necessidades de pagamento de
'propina' e outras vantagens indevidas".
Alem disso, confirmou ter realizado pagamentos a LlJCIO
FUNARO ap6s a sua
pessoais.

prisăo,

como forma de ajuda-Io a custear des pe sas

A respeito da finalidade da

manutenc;:ăo

desses pagamentos,

aduziu que recebia informac;:oes sobre o estado de ânimo de FUNARO, por
seus familiares, sendo que ROBERTA FUNARO, inclusive, teria enviado
mensagem a FRANCISCO DE ASSIS no sentido de que seu
mantendo o "combinado" em

razăo

irmăo

estava

de JOESLEY estar cumprindo a parte que

Ihe cabia, ou seja, mantendo os pagamentos peri6dicos.
Disse,

tambem,

que

GEDDEL

VIEIRA

UMA

tinha

conhecimento desses pagamentos efetivados a LlJCIO FUNARO "a pretexto de

Im
pre

que o mesmo se mantivesse ca/mo e segurasse o si/i'mcio com

re/ar;ăo

a

atividades i/icitas" , sendo que os pagamentos a EDUARDO CUNHA tambem
eram objeto de preocupac;:ăo a GEDDEL. A respeito desses, passou a detalhar:

"QUE da mesma maneira que acerlou com LUCIO BOLONHA FUNARO,
alguns dias antes da prisăo de EDUARDO CUNHA, o depoente o recebeu
em sua residencia em Săo Paulo e o mesmo Ihe cobrou R$ 5 mi/hOes que ele
achava devido em razăo da sua atuar;ăo no projeto de lei que
renovou a desonerar;ăo da folha do setor de aves; QUE EDUARDO CUNHA
falou na ocasiăo ao depoente que seus gastos mensais giravam em tomo
de R$ 1 mi/Mo, mas que em caso de prisăo o valor daria para arcar
com as despesas deie durante seis meses, tempo que estimava
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depoente poderia ficar tranqui/o; QUE o depoente contraditou EDUARDO
CUNHA dizendo que o va/or acordado ha via sido de R$15 mi/Mes e o debito
ja tinha sido quitado; QUE EDUARDO CUNHA insistiu que o va/or era
R$ 20 mi/Mes e o depoente acabou aceitando a condi<;ăo de
EDUARDO CUNHA; QUE conversaram sobre um nome para receber o
va/or de R$ 5 mi/Mes que o depoente teria se prontificado a pagar,
mas o depoente năo se recorda do nome da pessoa dado por EDUARDO
CUNHA, se recordando que era o nome de um advogado ligado a ele;
QUE o nome dado năo foi o de ALTA/R ALVES P/NTO, mas o
depoente sabe que AL TA/R AL VES PINTO e um funcionario de EDUARDO
CUNHA que costumeiramente recebe
va/ores para ele;
QUE
aproximadamente quinze dias depois dessa reuniăo, EDUARDO CUNHA
foi preso, salva engano em outubro de 2016, e em novembro de 2016
ALTAIR ALVES PINTO procurou o depoente para receber os pagamentos
que haviam sido acordados para custear as despesas que o EDUARDO
CUNHA ha via mencionado anteriormente, enquanto estivesse preso; QUE o
depoente se recusou a entregar va/ores para ALTAIR ALVES PINTO vez que
năo tinha sido o nome indicado por EDUARDO CUNHA; QUE essa recusa
causou grande descontentamento em EDUARDO CUNHA, chegando
a reverberar para GEDDEL VIEIRA UMA, que se encontrou
pessoalmente com o depoente e o interpelou se estava ocorrendo
algum problema entre o depoente e EDUARDO CUNHA; QUE o
depoente informou a GEDDEL que de fato havia acerlado o pagamento de
um valor a EDUARDO CUNHA enquanto ele estivesse preso, mas que o
nome indicado năo tinha sido o de ALTAIR ALVES P/NTO que o havia
procurado, mas sim outro nome que agora năo se recorda; QUE
posteriormente ALTAIR ALVES PINTO voltou a procurar o depoente e
informou o nome da pessoa que havia sido indicado por EDUARDO CUNHA,
mas que havia sido substituido pelo proprio ALTAIR; QUE o depoente
entăo aceitou como sendo a confirma<;ăo de que ALTAIR seria a pessoa a
receber os R$ 5 mi/Mes prometidos a EDUARDO CUNHA; QUE o
depoente determinou que FLORISVALDO efetuasse as entregas para
ALTAIR ALVES P/NTO; QUE FLORISVALDO podera dar mais detalhes
sobre as entregas realizadas a ALTAIR ALVES PINTO ou pessoas indicades
por ele".

Voltando ao que se relaciona a LlJCIO FUNARO, JOESLEY
passou a relatar sua atuayăo em operayoes de credito da Caixa Economica
Federal:

Relat6rio Conclusivo -Inquerito n° 4483/DF (RE n° 91/2017-1)
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"QUE se recorda que, em dezembro de 2015, LUCIO BOLONHA FUNARO
Iigou para o depoente falando que ele deveria pagar uma comissăo para a
frui~ăo de um emprestimo para a J&F INVESTIMENTOS no valor de R$ 2,7
bilhi5es; QUE LUCIO BOLONHA FUNARO, que ate entăo năo tinha nenhum
envolvimento com a J&F nesta opera~o, condicionou a mesma a um credito
na 'conta-corrente' da J&F de 1,5% no valor do emprestimo, e, que o
emprestimo estaria suspenso em razăo de um pedido de vista feito pela vicePresidente ROBERTO DERZIE DE SANTANA, que tinha acabado de
assumir a vice-presidencia da ârea de risca da CEF (VI COR), em
outubro de 2015; QUE ainda na garagem da casa do depoente, LUCIO
BOLONHA FUNARO enviou uma mensagem para ROBERTO DERZIE,
autorizando ROBERTO a Iiberar no dia seguinte o processo para entrar
no Comite de Credito da CEF; QUE ainda na garagem, LUCIO
BOLONHA FUNARO enviou mensagem a ROBERTO apas confirmaqăo do
depoente de que acei/aria creditar o percentual de 1,5% sobre o valor da
operaqăo, que daria em tomo de R$ 45 mi/hi5es, na plani/ha 'conta-correnfe'
que LUCIO BOLONHA FUNARO mantinha junto a J&F; QUE a plani/ha
aquela altura apresentava um saldo devedor de mais ou menos o mesmo
valor, principalmente em funqăo de R$ 30 milhi5es utilizados para a compra
devotos de Deputados Federais na campanha de EDUARD O CUNHA â
presidencia da Cămara; QUE a bem da verdade, para o depoente, LUCIO
BOLONHA FUNARO era um operador financeiro do chamado 'PMDB DA
CÂMARA'''.
Acerca da atuayăo desse grupo politico, JOESLEY BATISTA
afirmou que se dava pela indicayăo e sustentayăo em cargos-chave de 6rgăos
publicos, tais coma FABIO FERREIRA CLETO, ROBERTO DERZI~ DE
SANTANA, "GIOVANNI 6" e o pr6prio GEDDEL VIEIRA UMA, no âmbito da

pre

Caixa Economica Federal (CEF). Disse ainda que, em decorremcia de

Im

operayoes de credito realizadas junto fi CEF e FI-FGTS, mesmo legitimas, foi
obrigado a pagar comissoes a LOCIO FUNARO, uma vez que as mesmas
foram "facilitadas ou năo atrapalhadas" pelos Vice-Presidentes e Gerentes da
CEF indicados pela grupo politico "PMDB da Câmara", cujo modo de operar
envolvia tambem a criayăo de dificuldades para a posterior venda de
facilidades.

,. . ." " ... ""'"
6

-+,,--f

Possivelmente GIOVANNI CARVALHO ALVES, Superintendente National de Media e Grande Empresa,

,,~""',

~

"""~
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Ap6s, passou a discorrer sobre a forma de atuagăo e estrutura
hierarquizada do grupo "PMDB da Câmara", aspecto gue muito importa il
presente
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"QUE, como dilo, de 2010 afe o inicio de 2017, o depoenle manIe ve essa
rela~ăo acima delalhada com LUCIO BOLONHA FUNARO, EDUARDO
CUNHA e o Presidenle MI CHEL TEMER e pode observar que havia uma
especie de hierarquia enlre eles ja que quando o depoenle năo
conseguia resolver assunlos do grupo direlamenle com LUCIO
BOLONHA FUNARO, esle recorria ci aluaqăo de EDUARDO CUNHA, e, na
medida em que se aproximou de EDUARDO CUNHA, observou a mesma
dinâmica com relar;âo a ele, ja que quando EDUARDO CUNHA dizia que
nao poderia resolver um assunto do grupo empresarial, acabava
recorrendo il atuar;ao do presidente MICHEL TEMER; QUE desse
modo, ficava claro que o Presidente MICHEL TEMER tinha uma
ascendencia hierarquica sobre EDUARDO CUNHA, do mesmo moda que
teria sobre EL/SEU PADILHA, MOREIRA FRANCO ou GEDDEL VIEIRA
L/MA, ja que EDUARDO CUNHA năo pedia auxilio a esses, mas apenas ao
Presidenle MICHEL TEMER; QUE com relac;ăo a GEDDEL VIEIRA L/MA
havia uma sinlonia mais afinada com EDUARDO CUNHA, especialmenle
na afuac;ăo junlo ci CEF; QUE pelas conversas que manfinha com EDUARDO
CUNHA e com o Presidenfe MICHEL TEMER ficava clara para o depoenfe
que fodas as manobras de EDUARDO CUNHA finham a anui!ncia do
Presidenfe MICHEL TEMER".
No que concerne il conversa que manteve com o Presidente da

Republica MICHEL TEMER, em 07 de margo de 2017, no Palacio do Jaburu,
em Brasilia, disse que, ao revelar il Sua ExcelE'lncia que ainda estava
realizando pagamentos a LUCIO BOLONHA FUNARO e a EDUARDO CUNHA,
imaginava que receberia a

orientacăo

para

los, como ocorreu, na forma da ja conhecida

cessă-los

afirmagăo

e

năo

para mante-

"tem que manter isso,

viu". Ademais, disse ter procurado por MICHEL TEMER, naquela

ocasiăo,

porque vislumbrava a possibilidade de EDUARDO CUNHA tornar a solicitar
valores Oa que o prazo de

duragăo

dos R$ 5 milhOes estava em vias de se

esgotar) e eventual negativa a esse suposto novo pedido poderia causar
problemas para ambos, JOESLEY e TEMER.
Disse tambem ter ficado "surpreso" com a

reagăo

do

Presidente da Republica ao encarar positivamente as afirmagoes de que Juizes

Relat6rio Conclusivo -Inquerito n° 4483/DF (RE n° 91/2017-1)

e um Procurador da Republica com atuagao em investigagoes que envolviam a
JBS estariam sendo corrompidos.
Alem disso,

ressaltou

que,

em conversas estabelecidas

pessoalmente com GEDDEL VIEIRA UMA, este procurava saber se os
pagamentos a LUCIO BOLONHA FUNARO estavam sendo feitos, utilizando-se
da expressao "como e que esta o passarinho?", temendo que LUCIO
colaboragăo

premiada.

3

BOLONHA FUNARO viesse a fazer
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Por fim, afirmou que os R$ 500.000,00 (quinhentos mii reais)
entregues a RODRIGO DA ROCHA LOURES em 24/04/2017 (na verdade
28/04/2017) destinavam-se ao grupo politico conhecido como "PMDB da
Câmara", vez que RODRIGO DA ROCHA LOURES nao tinha influencia politica
para, diretamente, interferir em decisoes de 6rgaos publicos, tratando-se de
mero "porta-voz" do Exmo. Sr. Presidente da Republica.

MICHEL MIGUEL EUAS TEMER LUUA, Presidente da
Republica, conforme noticias de imprensa, converteu a possibilidade de
esclarecer os fatos em requerimento pela arquivamento do Inquerito.
GEDDEL VIEIRA UMA, conforme documento de fis. 508/510,
exerceu o direito de permanecer em silemcio.

11.3) DA ORGANIZACĂO CRIMINOSA

pre

Como se ve, ha informagoes convergentes a indicar que

Im

membros de agremiayao partidaria com grande expressăo no cenario politico
nacional, o PMDB, estariam, em atuayao concertada, se locupletando a partir
da indicagăo e manutengăo de pessoas em cargos importantes da estrutura da
Administragăo

Publica indireta.
De fato, algumas apuragoes esparsas, levadas a efeito no

âmbito

das

assim

denominadas

operagoes

SEPSIS,

CUI

BONO

e

CATIUNARIAS - todas derivadas do "complexo Lava Jato" - desvelaram a
atuagăo

de integrantes desse grupo politico no seio da Caixa Economica

Federal, com o prop6sito exclusivo de obter vantagens indevidas pela detenyao
do controle de operagoes financeiras em areas especificas.

_R_e_la_to_'r_iO_C_O_n_C_lu_S_iV_O_-_I_n_qu_e_'r_ito_nO_4_4_8_3_/D_F_(R_E_nO_9_1_1_20_1_7_-1_)_ _ _ _ _ _
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Na Operac;:ăo CATILINARIAS, foi evidenciada a estreita relac;:ăo
entre EDUARDO CUNHA e LUCIO FUNARO, com demonstrac;:c5es solidas de
que este atu ava como operador financeiro daquele.
Ja os trabalhos realizados na Operac;:ăo SEPSIS apontaram a
pratica de fraudes no FI-FGTS e na Vice-Presidencia de Fundos e Loterias da
Caixa Economica Federal, capitaneada por FAslO FERREIRA CLETO, cuja

Antes,

essa

Vice-Presidencia

tinha

sido
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FUNARO.

3

indicac;:ăo ao cargo foi bancada politicamente por EDUARDO CUNHA e LUCIO

comandada

por

WELLINGTON MOREIRA FRANCO, atual Ministro-Chefe da Secretaria-Geral
da Presidencia da Republica, epoca em que, segundo LUCIO FUNARO, teriam
havido operac;:c5es fraudulentas:

"QUE durante a gestăo de MOREIRA FRANCO junto ci VIFUG no ano de
2009, o declaranle fez uma operaqăo para a empresa CIBE junto ao FIFGTS; QUE alem de MOREIRA FRANCO parliciparam dessa operaqăo
ROBERTO MADOGLfO, EDUARDO CUNHA e o dec/aranle; QUE o
declarante pagou comissăo desta operaqăo ci EDUARDO CUNHA e a
MOREIRA FRANCO".

o teor de

mensagens extraidas de telefone apreendido com

RODRIGO DA ROCHA LOURES 7 ao tempo em que indica a cogitac;:ăo de seu
nome para assumir tai Vice-Presidencia - por indicac;:ăo de "HENRIQUE",
possivelmente HENRIQUE EDUARDO ALVES - assegura a ciencia do Exmo.

Im

pre

Sr. Presidente da Republica MICHEL TEMER acerca do tema:

'Informa9âo Policial n° 28. fls. 551/560.

3cr '
4Y3;*t
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o

aprofundamento

das

operac;:5es

supra,

especialmente

CATILINARIAS e SEPSIS, demonstrou que as atividades ilicitas nao se
restringiam a Vice-Presidencia de Fundos e Loterias, estendendo-se tam bem a
Vice-Presidencia de Pessoas Juridicas da Caixa Economica Federal, a epoca
conduzida pela ex-Ministro-Chefe da Secretaria de Governo da Presidencia da
Republica GEDDEL QUADROS VIEIRA UMA, o que deu origem a Operac;:ao
CUI BONO.

Nessa frente investigativa, foram reunidos vastos elementos a
indicar a atuac;:ao conjunta de EDUARDO CUNHA, GEDDEL VIEIRA UMA e
LUCIO FUNARO em fraudes praticadas na Caixa Economica Federal, muitas
das quais envolvendo empresas do grupo J&F, tai como declarado pela proprio
LUCIO FUNARO as fls. 665/669.

Im

Alias, no dialogo estabelecido entre o Exmo. Sr. Presidente da

Republica e JOESLEY BATISTA, houve menc;:ao aos Irabalhos da Operac;:ao
CUI BONO, que ampliava o conhecimenlo sobre os falos na medida em que
explorava regislros contidos em telefones apreendidos com o entao Depulado
Federal EDUARDO CUNHA:

"JOESLEY: ... 000 ... telefone la do ... Eduardo, com Geddel, voita e meia
citava alguma coisa meio tangenciando a nas, a năo sei o que .. , eu t6 la me
defendendo.
(Desconlinuidade 1 00:11:28.837).
JOESLEY: (Ininle/igivel.) Como que eu ... o que que eu mais ou menos dei

e

}c,6

1

1

16
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conta de fazer ate agora: eu tâ ...
(Descontinuidade 2 00:11 :34.067)."
Recentes desdobramentos das operayoes SEPS'S e CUI
BONO levaram fi prisăo HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES, ex-Deputado
Federal pela PMDB, ex-Presidente da Câmara do Deputados e apontado por
JOESLEY BATISTA coma integrante do grupo "PMDB da Câmara".
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Nessa linha, importa trazer il tona trecho de dialogoB travado
entre o Senador ROMERO JUCA e JOSE SERGIO MACHADO, ex-presidente
da TRANSPETRO, em que o primeiro, importante integrante do PMDB no
Congresso

Nacional,

referindo-se il seara

politica,

deu a medida da

proximidade entre EDUARDO CUNHA e o Exmo. Presidente da Republica:

(...)

"SERGIO MACHADO: Neo tem como ... Ele tem que ter a saida porque e um
perigo... E essa porra, a soluc;eo institucional demoraria algum tempo, neo
acha?
ROMERO JucA: Nao, tem que demorar tres a quatro meses, no maximo, o
pais nao aguenta mais do que isso nao...
SERGIO MACHADO: rapaz, a soluc;ao mais facil era botar o MI CHEL.
ROMERO JucA: e s6 o RENAN que estB contra essa porra.
SERGIO MACHADO. um acordo.

Im
pre

ROMERO JucA: Que nao gosta do MICHEL porque o MICHEL e o
EDUARDO CUNHA. Eu disse RENAN esquece o EDUARDO CUNHA,
EDUARDO CUNHA ta morio, porra.
SERGIO MACHADO: Nao, e um acordo. Botar o MICHEL. Um grande
acorda nacional.

ROMERO JucA: Com o SUPREMO, com tudo.
SERGIO MACHADO: Com todo mundo. E ai parava tudo.
ROMERO JUcA: Delimitava onde esta, pronto. '
(.. )

Transcri~ăo conforme Informa~ăo N' 070/2016-SPEA/PGR, a partir do conteUdo de arquivo de audio
"ROMERO_2016_03_10_864540be.wav·

8
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Nao se pretende, aqui, pela complexidade do tipa penal em
anâlise e em razao do exiguo prazo, fazer prova terminante de que integrantes
do grupo politico denominado "PMDB da Câmara" ten ham, paralelamente il
atua9ao no campo politico, constituido organiza98o criminosa. No entanto, as
informa90es reunidas nas opera90es SEPSIS, CUI BONO e CATILINARIAS sem prejuizo de outras, se analisadas conjuntamente e com aten9ao il
reclamam apura980 mais

83

interliga980 entre seus supostos integrantes,
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aprofundada.

Bem a propasito, encontra-se em cursa no Supremo Tribunal
Federal o Inquerito n° 4327, instaurado justamente para investigar a atua980 do
grupo cognominado "PMDB da Câmara" em setores da Administra980 Publica
direta e indireta, especialmente na Caixa Economica Federal.
Logo, face il precis80 de seu objeto - sem contar a maior
disponibilidade de prazo - identifica-se no Inquerito n° 4327 o ambiente mais
adequado il aferi9ao da exist€mcia de organiza98o criminosa, sem prescindir,
nesse mister, do conhecimento acumulado nas opera90es policiais acima
mencionadas, que desvelaram meandros de atua980 criminosa no âmbito da
Caixa Economica Federal, expondo a sistematiza980 de atos de corruP980,
modus operandi e seus autores, dados indispensâveis il compreens8o do todo.

11.4) DO EMBARA<;O Ă INVESTIGA<;ĂO DE INFRA<;ĂO
PENAL ENVOLVENDO ORGANIZA<;ĂO CRIMINOSA

Preliminarmente,

Im

hipatese delitiva:

cabem algumas considera90es sobre a

Em seu artigo 1°, § 1°, a Lei 12.850/13 trouxe a defini980 de

organiza98o criminosa, in verbis:
"Considera-se organizaQăo criminosa a associaQăo de 4 (quafro) ou mais
pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisăo de tarefas,
ainda que informalmenfe, com objefivo de obfer, dire/a ou indire/amen/e,
van/agem de qualquer natureza, mediante a pratica de infraQoes penais cujas
penas maximas sejam superiores a 4 (quafro) anos, ou que sejam de carafer
fransnacional. "

\Yl~
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Jâ no arligo ari. 2°, caput, previu a pena de

"reclusăo,

de 3

(tres) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuizo das penas correspondentes
demais

infrar;ăes

as

penais praticadas" a quem "promover, constituir, financiar ou

integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organizar;ao criminosa".
Por

fim,

no

que

se

denomina

"conduta

equiparada",

3

estabeleceu, no ari. 2°, § 1°, o seguinte:
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"Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma,
embaraţa a investigaţăo de infraţăo penal que envolva organizaţăo
criminosa. "

Por se tratar de figura equiparada, o crime sub examine tem
autonomia em
confirma9ăo

por quem

rela9ăo

ao previsto no caput, ou seja, a

da existEmcia de

năo

a integra.

organiza9ăo

Năo

obstru9ăo

Administra9ăo

de

fi toa, possuem - caput e equiparado - bens

investiga9ăo

da Justi98. Essa

material, a prop6sito.

independe da

criminosa, podendo ate ser cometida

juridicos tutelados diversos: o primei ro visa
enquanto a

obstru9ăo

de

ă

prote9ăo

organiza9ăo

desvincula9ăo

da paz publica,

criminosa resguarda a

admite a ocorrencia de concurso

Ademais, insta sublinhar, na linha da melhor doutrina 9 , que o
crime de embara90 ă investiga9ăo de infra9ăo criminal praticada por
organiza9ăo

criminosa

e

formal,

prescindindo,

assim,

de

resultado

naturalistico 10. Basta a iniciativa - mesmo que frustrada adiante - de criar

Im
pre

dificuldades ă investiga9ăo, para que se ten ha a sua consuma9ăo.

9 CUN HA, Rogerio Sanchez; PINTO, Ronaldo Batista. Crime Organizado, Comentărio a nova lei n° t2.850/2013.
Edilora JusPodivm. l' Edi9ăO. 2013. P. 20-21;
NUCCI, Guilherme de Souza. Organiza9ăo Criminosa. Comentario a lei n' 12.850/2013. Editora RT - Revisla dos
Tribunais. l' Edi9ăo. 2013. p 25

10 Cuida o art. 2°. ele paragrafo 10., da Lei 12.850/2013, do delito de obslru9ăo de investiga9ăes, que busca punir a
conduta daquele que impede ou embara9B, cria dificuldades, ao funcionamento de persecu9ăo penal que envolva
organiza9ăo criminosa, sendo crime fonmal, independente de resuitado naturalistico, quando materializado na forma
de embara90 as investiga9ăes. Trata-se de delito conlra a adminislra9ăo da justi9B, cuja palavra obstru9ăo abrange
năo apenas a investiga9ăo esiritamente considerada, como o proprio processo judicial (ACR 14301-PB (000086032.2015.4.05.8202) TRF 5' Regiăo).

_R_e_la_to_'r_iO__
C_O_nC_I_US_i_vo__
-_I_nq_u_e_r_ito__
nO_4_4_8_3_I_D_F_(_R_E_n_0_9_1_a_0_1_7_-1_)_____________

\dc'!\1"1

E, sendo crime formal, a importância do teor do diâlogo
estabelecido entre o empresârio JOESLEY BATISTA e o exmo. Sr. Presidente
da Republica, em 07/03/2017, toma-se exponencial.
que foi justamente essa a

razăo

(Năo

e demais lembrar

de o presente relat6rio ter ficado sobrestado

ate a entrega do Laudo Pericial n° 1103/2017-INCIDITEC/PF).
Com

efeito,

ainda

que

considerâvel

ă interpretayăo, săo

contidas na conversa que assumem papel decisivo. Assim, para a
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gama

de

as expressoes

3

informayoes adjacentes dando suporte

exista

absoryăo

de

toda a carga informativa que emerge do diâlogo, faz-se imprescindivel a sua
audiyăo

- devido

ă entonayăo

e outros signos exclusivos da linguagem falada -

sem prejuizo do acompanhamento simultâneo da
ambiente pericial.

transcriyăo

elaborada em

Dito isso, passemos ao caso concreto.

E

possivel observar que as informayoes relacionadas ao

envolvimento de membros do grupo politico denominado "PMDB da Câmara"
em fraudes perpetradas no âmbito da Caixa Economica Federal, mencionadas
no t6pico anterior, passam por um ponto de

intercessăo:

a

atuacăo

de

EDUARDO CUNHA, direta ou indiretamente, com a coparticipacăo de LUCIO
BOLONHA FUNARO. Rigorosamente,

eo

que justifica o suposto temor

dos demais integrantes desse grupo politico acerca de eventual revelal;ăo
de praticas delituosas por ambos.

Assim, a manutenyăo de pagamentos peri6dicos a EDUARDO

pre

CUNHA e a LUCIO FUNARO, enquanto custodiados, interessava a quem

Im

porventura tivesse praticado ilicitos de mod o consorciado a eles.
Segundo

as

informayoes

que

permeiam

os

autos,

as

manifestayoes mais considerâveis a esse respeito partiram de GEDDEL
QUADROS VIERA UMA e do Exmo. Sr. Presidente da Republica.
LUCIO FUNARO revelou, em depoimento, que sua esposa
recebeu ligayoes em que GEDDEL VIEIRA UMA fez sondagens quanto ă
possibilidade de acorda de

colaborayăo

premiada (fis. 665/669):

"QUE estranha a/guns te/efonemas que sua esposa tem recebido de
GEDDEL VlElRA UMA, no senfido de estar sondando qua/ seria o ânimo
do dec/arante em re/a~ăo a fazer um acordo de co/abora~ăo premiada;

-M

~cr

\'d-1:fJ

----~
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QUE tambem chamou a atengao do declarante o monitoramento feito do
seu estado de ânimo dos escrit6rios de advocacia que o assessoram,
primeiro o escrit6rio do MARIZ, depois o escrit6rio de DANIEL GUEBER
que e ligado ao escrit6rio FERRĂO, este pr6ximo ao Ministro EUSEU
PADILHA".
As fis. 825/844, estăo acostadas c6pias de diversas telas do

3

aplicativo whatsapp referentes a telefone usado por "RAQUEL", esposa de

pre
sso
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LUCIO FUNARO, fornecidas por este com o objetivo de comprovar a existencia
de contatos de iniciativa de GEDDEL VIEIRA UMA, identificado como
"carainho"

(nO

71.8818-0515)

nas

datas

de

17/05/2017,

18/05/2017,

20/05/2017,23/05/2017,24/05/2017, 29/05/2017, 31/05/2017 e 01/06/2017.
O relato de LUCIO FUNARO estă em harmonia com as
declarayoes prestadas por FRANCISCO DE ASSIS E SILVA, Diretor Juridico
do Grupo J&F as fis. 572/575. Repise-se:

Im

QUE se recorda de ter enconlrado GEDDEL, pela menos cinco vezes, em
Brasi/ia/DF, a pedido de JOESLEY, para se atualizar de assuntos referentes
as operagoes 'GREENFIELD' e 'SEPSIS', e GEDDEL sempre Ihe perguntava
como estaria o 'passarinho' e se o 'passarinho estava sendo bem cuidado',
numa alusao a U)C/O FUNARO; QUE GEDDEL tamMm perguntava se
estava tudo certo entre LliclO FUNARO e JOESLEY e se os pagamentos
mensais estavam sendo mantidos; QUE o depoente confirmava que sim;
QUE trocou inumeras mensagens com GEDDEL acerca de LUC/O
BOLONHA FUNARO com a pergunta frequente: 'oi, tudo bem? Como esta o
passarinho'; QUE essas mensagens eram lrocadas atraves do aplicativo de
mensagens TELE GRAM, o qual possui uma funcionalidade de
autodestruigao da mensagem ap6s lida, e por isso o depoente nao dispoe de
registros das mencionadas mensagens; QUE todos esses contatos que o
depoente manteve com GEDDEL eram imediatamente comunicados a
JOESLEY; QUE GEDDEL VIEIRA UMA era pessoa que fazia a interface
entre JOESLEYe o palacio; QUE segundo JOESLEY falar cam GEDDEL era
o mesmo que falar com MICHEL TEMER; QUE GEDDEL falou com o
depoente que obtinha informacăo de LUCIO FUNARO atraves de
conversas que mantinha com a esposa de LUCIO'.
JOESLEY BATISTA, em suas declarayoes de fis. 670/672, foi
mais direto:
"QUE GEDDEL VIEIRA UMA sabia que o depoente estava realizando
pagamentos a LUC/O a pretexto de que o mesmo se mantivesse calma e

.

~§~

Relat6rio Conclusivo -Inquerito n° 4483/DF (RE n° 91/2017-1)

segurasse o silencio com relalfăo a afividades ilieitas; QUE do mesmo modo,
GEDDEL tambem extemava a mesma preoeupaqăo eom pagamentos
efetuados a EDUARDO CUNHA para a manutenqăo do seu silencio".

Saliente-se que GEDDEL e pessoa do circulo de confianga do
Exmo. Sr. Presidente da Republica e, ate pouco tempo, ocupava o cargo de

missăo

Parlamento.

de promover a

articulagăo

entre o Palacio do Planalto e o

pre
sso
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importante

3

Ministro-Chefe da Secretaria de Governo da Presidencia da Republica, com a

Mesmo tendo deixado a cupula do Executivo Federal, GEDDEL
VIERA UMA manteve-se ligado ao Presidente MICHEL TEMER, como indica o
trecho da conversa ocorrida em 07/03/2017:

"(Deseonfinuidade 203 em 00:24:53.756)
JOESLEY: Geddel, voce tem visto ele? Como fi que ele tă?
MICHEL TEMER: Geddel falou comigo hoje, (ininteligivel) por te/efone.
JOESLEY: E? E ai?
MICHEL TEMER: A gente năo (ininteligivel) por uma razăo, como ele ta
sendo (ininteligivel), pra năo parecer obstrut;ăo."
Como salientado no relat6rio parcial de fis. 846/917, GEDDEL
VIERIA UMA, ate ser exonerado do cargo 11, realizava tambem a interlocugăo
entre o Palacio do Planalto e JOESLEY BATISTA, tarefa que acabou sendo
confiada a RODRIGO DA ROCHA LOURES. A conversa gravada e assertiva
quanto a isso:

Im

"(Descontinuidade 3 em 00:10:58.094).
JOESLEY' Geddel fi que andava sempre ali.
MICHEL TEMER: (Ininteligivel, fala sobreposta).
JOESLEY: Mas com o Geddel tambem com esse neg6cio eu perdi o contato
porque ele virou investigado. Agora eu năo posso ... tambem ...
MICHEL TEMER: E, complicado, fi complicado.
(Descontinuidade 4 em 00:11 :07.279).
JOESLEY' Eu năo posso encontrar ele.
MICHEL TEMER: E porque (ru/dos tipicos de movimentaqăo do dispositivo
de captaqăo) parecer obstrucăo de Just/ca, viu? (Ruido compativel com
A pedido, em 25/11/2016, em decorrencia de suspeitas de ter exercido "pressao" no Ministro da Cultura
MARCELO CALE RO, envolvendo o licenciamento a ser concedido pelo IPHAN a empreendimento imobiliârio em
constru9ăo em Salvador/BA, no qual GEDDEL supostamente teria interesse.
11

Relat6rio Conclusivo -Inquerito n° 4483/DF (RE n° 91/2017-1)

batida no equipamento de gravac;ăo).
JOESLEY' Isso, isso, isso, isso.
MICHEL TEMER: Perigosissima essa situacăo.
(Descontinuidade 5 em 00:11 :13.785)."

E

possivel perceber a preocupa9ăo de Sua Excel€mcia,

sugerindo a necessidade de distanciamento de GEDDEL VIEIRA UMA, sob

3

pena de aparentar "obstrucăo de Justica".

Im
pre
sso
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Em acrescimo, cabe repisar as declara90es de LUCIO
FUNARO (fis. 665/669) no sentido de que GEDDEL VIEIRA UMA, enquanto
esteve

ă

frente da Vice-Presidencia de Pessoas Juridicas da Caixa Economica

Federal, recebeu cerca de R$ 20.000.000,00 (vinte milhoes de reais) como
"comissăo"

por opera90es que intermediou junto

conjunto probante moldado na

opera9ăo

ăquela institui9ăo

financeira. O

CUI BONO permite que a narrativa de

LUCIO FUNARO seja efetivamente considerada.

Em sintese, GEDDEL VIEIRA UMA tinha motivos para estar
receoso de ser implicado em eventual acorda de
parte de LUCIO FUNARO.

coiabora9ăo

premiada por

Bem por isso procurava acompanhar as

movimenta90es nesse sentido e incentivava a

manuten9ăo

dos pagamentos

peri6dicos que Grupo J&F vinha realizando a ele.

Na oportunidade que Ihe foi franqueada para esclarecer as
suspeitas que recaem contra si, GEDDEL VIEIRA UMA, conforme documento
de fis. 508/510, manteve-se em sili'mcio.

JOESLEY BATISTA compartilhava dos temores de GEDDEL,
posta que, a teor de suas declara90es de fis. 670/682, havia protagonizado
diversas opera90es ilicitas juntamente com LUCIO FUNARO e EDUARDO
CUNHA. Portanto, a JOESLEY tam bem interessava o silencio de ambos,
sendo essa, tudo indica, a

motiva9ăo

para a

manuten9ăo

de pagamentos ap6s

as suas prisoes.
E foi justamente no cursa desses pagamentos peri6dicos que
JOESLEY BATISTA manteve

diălogo

direto com o Exmo. Sr. Presidente da

Republica - a quem, no seu depoimento, atribuiu a fun9ăo de lider do grupo
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politica "PMDB da Câmara"12 - e os relatau. Segue a transcri9ăo da conversa,
no trecho de interesse:
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3

"JOESLEY: .. .ria te ouvir um pouco, â Presidente,
MICHEL TEMER: (Ininteligivel).
JOESLEY: Gomo e que ta, como e que o senhor ta.,.
(Descontinuidade 6 em 00:09:40:409).
JOESLEY: .. ,nessa situaqâo toda ai?
(Descontinuidade 7 em 00:09:41.940).
JOESLEY: Eduardo (ruidos tipicos de movimentar;âo do dispositivo de
captaqâo), num seio o que, lava-jato ...
MICHEL TEMER: O Eduardo resolveu me ... me ... fustigar, ne? Voce viu
que .. ,
(Descontinuidade 8 em 00:09'49.593).
JOESLEY: Eu nâo sei. Gomo e que ta essa relaqâo?
MICHEL TEMER: Nâo, ta....
(Descontinuidade 9 em 00:09:52.252).
MICHEL TEMER: Ele veio (ininteligivel).
(Descontinuidade 10 em 00:09:53.312),
MICHEL TEMER: Tem nada a ver com a defesa ...
(Descontinuidade 11 em 00:09:54.568).
MICHEL TEMER: ., .gio Moro indeferiu vinte e uma perguntas deIe que nâo
tenha nada a ver com a defesa deIe,
JOESLEY: Hum. Pois e.
MICHEL TEMER: Era pra ...
(Descontinuidade 12 em 00:10:00.564).
MICHEL TEMER: .. .pra me {entrudar}.
(Descontinuidade 13 em 00.10.01.712).
MICHEL TEMER: Eu nâo fiz nada (ininteligivel).
(Descontinuidade 14 em 00,'10:02.860).
MICHEL TEMER: ... e, no Supremo Tribunal Federal. {Olha so} ...
12 "QUE, como dao, de 2010 ale o inicio de 2017, o depoenle man/eve assa relaqăo acima delalhada com LUCIO
BOLONHA FUNARO, EDUARDO CUNHA e o Presidente MICHEL TEMER e pode observar que havia uma
especie de hiererquia en/re eles ja que quando o depoente nao conseguia resolver assuntos do grupa
dire/amente com LUCIO BOLONHA FUNARO, es/e recoma a atuaqăo de EDUARDO CUNHA, e, na medida em
que se aproximou de EDUARDO CUNHA, observou a mesma dinâmica com rela,ilo a ele, ja que quando
EDUARDO CUNHA dizia que nilo poderia resolver um assunto do grupo empresarial, acabava recorrendo
li atua,ilo do presidente MICHEL TEMER; QUE desse modo, ficava clara que o Presidente MICHEL
TEMER linha uma ascendancia hierarquica sobre EDUARDO CUNHA, do mesmo moda que Ieria sobre EUSEU
PADILHA, MOREIRA FRANCO ou GEDDEL VIEIRA UMA, jă que EDUARDO CUNHA nao pedia auxilio a esses,
mas apenas ao Presidenle MICHEL TEMER; QUE com relaqao a GEDDEL VIEIRA UMA havia uma sinlonia
mais afinada com EDUARDO CUNHA, especialmente na atuaqăo junlo il CEF; QUE pelas conversas que
manlinha com EDUARDO CUNHA e com o Presidenle MICHEL TEMER ficava clara para o depoenle que lodas as
manobras de EDUARDO CUNHA tinham a anusncia do Presidenle MICHEL TEMER". (fls. 670/682)
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(Descontinuidade 15 em 00:10:05,159),
MICHEL TEMER: .,. um {ou} dois ....
(Descontinuidade em 16 00: 10:06.304).
MICHEL TEMER: .. .otalidade
(Descontinuidade 17 em 00:10:07.452).
MICHEL TEMER: E tă ai, rapaz ....
(Descon/inuidade 18 em 00:10:08.855).
MICHEL TEMER: E, mas ...
(Descon/inuidade 19 em 00:10:10.003).
MICHEL TEMER: (Inin/eligivel).
(Descon/inuidade 20 em 00:10:11.279).
MICHEL TEMER: (lninteligivel). Mas ...
(Descontinuidade 21 em 00:10:12.427),
MICHEL TEMER: ... emos onze ministros, eu ...
(Descontinuidade 22 em 00,'10:13.575).
JOESLEY: E, eu queria falar assim, como tă aqui na (ininteligivel, ruido tipica
de movimentaqiio do dispositivo de captaqiio) dentro do possivel, eu ...
(Descon/inuidade 23 em 00:10:22.122).
JOESLEY: Fiz o maxima que deu ali, zerei tudo, o... o que tinha de
alguma pendencia daqui pra ali zerou, lai...
MICHEL TEMER: (Inin/eligivelj tudo.
JOESLEY: (Ininteligivel, ruido tipico de movimentaqiio do dispositivo de
captaqiio) liguidou tudo e ele foi firme em cima, ele ja tava ta, veio,
cobrou, tai, taI, tai, eu, (ruido de impacto) pronto.
(Descontinuidade 24 em 00:10.40.491).
JOESLEY: Acelerei o passo e...
MICHEL TEMER: E.
JOESLEY: " .tirei da frente. (Ruido compativel com ba/ida no equipamento
de gravaqiio). O outro menino, companheiro deIe que ta aqui, ne?
MICHEL TEMER: (Inin/eligivel).
JOESLEY: Que ... que tă ai, que o Geddel sempre tava ...
MICHEL TEMER: O Lucio ta ai?
(Descontinuidade 25 em 00:10:50.951).
JOESLEY: (Inin/eligivel) niio, niio... (ininteligivel, ruidos tipicos de
movimen/aqiio do dispositivo de captaqiio).
MICHEL TEMER: (Ininteligivel).
JOESLEY: Isso, isso ...
MICHEL TEMER: (Inin/eligivel).
(Descon/inuidade 26 em 00: 10:58. 094).
JOESLEY: Geddel fi que andava sempre ali.
MICHEL TEMER: (lnin/eligivel, fala sobrepos/a).
JOESLEY: Mas com o Geddel tambem com esse negocia eu perdi o con/ato
porque ele virou inves/igado. Agora eu niio posso ... tambem ...
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MICHEL TEMER: E, complicado, ecomplicado.
(Oescontinuidade 27 em 00:11:07.279).
JOESLEY: Eu năo posso encontrar ele.
MICHEL TEMER: E porque (ruidos lipicos de movimentaqăo do dispositivo
de captaqăo) parecer obstruqăo de Justiqa, viu? (Ruido compalivel com
batida no equipamento de gravaqăo).
JOESLEY: Isso, isso, isso, isso.
MICHEL TEMER: Perigosissima essa situaqăo.
(Oescontinuidade 28 em 00:11:13.785).
JOESLEY: Negocio dos vazamento ...
(Oescontinuidade 29 em 00:11:15.826).
JOESLEY: ... 000 ... telefone la do ... Eduardo, com Geddel, voIta e meia
citava alguma coisa meio tangenciando a nos, a năo sei o que ... eu to la me
defendendo.
(Oescontinuidade 30 00:11:28.837).
JOESLEY: (Ininteligivel.) Como e que eu ... o que que eu mais ou menos dei
conta de fazer ate agora: eu to ...
(Oescontinuidade 3100:11:34.067).
JOESLEY: To de bem com Eduardo.
MICHEL TEMER: Muito bem.
(Oescontinuidade 32 em 00:11:36.491).
JOESLEY: ... e ...
MICHEL TEMER: Tem que manter isso, viu?
(Oescontinuidade 33 em 00: 11 :38.404).
JOESLEY: ... 0000 ...
MICHEL TEMER: (Ininteligivel.)
(Oescontinuidade 34 em 00:11:39.552).
(Ruidos tipicos de movimentaqăo do dispositivo de captaqăo).
JOESLEY: (Ininteligivel.) Todo mes ....
MICHEL TEMER: O Eduardo tambem, ne?
JOESLEY: Tambem.
MICHEL TEMER: E... "
A inteligencia desse trecho final indica a possibilidade de que o
Presidente da Republica MICHEL TEMER tivesse ciencia dos pagamentos
mensais realizados a LlJCIO BOLONHA FUNARO, vez que, ao ouvir do
empresario a periodicidade "todo mes", perguntou, em tom de confirmayao: "O
EDUARDO tambem, ne?".
Nâo ha de passar despercebido, ainda, o momento em que
JOESLEY BATISTA referiu "o outro menino, companheiro deie que ta ar'
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"Que ... que ta ai, que o Geddel sempre tava ... ", ao que Sua Excelemcia
mencionou o nome "LUCIO", sem gualguer sugestăo do empresario, revelando
seu conhecimento sobre as relac;:5es entre FUNARO e GEDDEL.
Os termos do dialogo, conquanto năo sejam explicitos - como
costumam

năo

ser em conversas desse jaez - tem como unica

interpretac;:ăo

possivel, a seguinte: o Exmo. Sr. Presidente da Republica entendeu que o

prestado a

incentivou a sua

EDUARDO

CUNHA e,

assim,

sso
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financeiro

3

"bom relacionamento" aludido por JOESLEY encerrava a ideia de apoio

manutenc;:ăo

inequivocamente,

com as express5es "tem que manter isso,

viu?", seguindo-se a complementac;:ăo do empresario: "todo mes".
Em pronunciamento oficial 13 , o Exmo. Sr. Presidente da
Republica aduziu que sua

recomendac;:ăo

teve

conexăo

diversa:

"Tenho crenr;a nas instituir;6es brasi/eiras enos seus integrantes. Devo
ate registrar, devo ate registrar, que e interessante quando os senhores
examinam os seu depoimento e o âudio, os senhores verificam que a
conexlio de uma sentenr;a a outra, nlio e conexlio de quem diz: o/he eu
estou comprando o silencio de um ex-deputado e estou dando tanto a
ele. N nlio! A conexlio e com a frase: "eu me dou muito bem com o exdeputado, mantenho uma boa relar;lio", e eu disse: mantenha isso, viu?
Enfatizou muito, o viu. "(sic)

Essa hipotese interpretativa, de que o Exmo. Sr. Presidente da
Republica, ao ouvir o relato do empresario de que "estava de bem com o
EDUARDO", teria apenas recomendado a conservac;:ăo da boa relac;:ăo entre
ambos, sem qualquer

menc;:ăo,

mesmo tacita, a presente

condic;:ăo

de

pre

EDUARDO CUNHA, ao seu suposto envolvimento em atos i1icitos e as latentes

Im

informac;:5es que possivelmente detem, năo se coaduna com o todo.
A primeira

interpretayăo,

reitere-se, e a unica compativel com a

tematica da conversa e com o seu encadeamento logico. Atente-se para as
express5es antecedentes "zerei tudo, o ... o que tinha de alguma pendencia
daqui pra ali zerou, tai... " e "liquidou tudo e ele foi firme em cima, ele ja tava la,
veio, cobrou, tai, tai, tai, eu ... " e, especialmente, ao fechamento da ideia com a
afirmac;:ăo

"todo o mes".

13
http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/discursos/discursos-do-presidente-da-republicaldeclaracao-aimprensa-dG-presidente-da-repu blica-m ichel-temer-brasilia-df-2 (em 23/06/17)
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Implicado em diversas investigayoes, como SEPSIS, CUI
BONO e GREENFIELD, JOESLEY BATISTA tinha razoes concretas para se
beneficiar do sih~ncio de EDUARDO CUNHA e de LlJCIO FUNARO. Isso se
extrai de suas pr6prias declarayoes de fis. 670/682.
Na conversa travada com RODRIGO DA ROCHA LOURES em
13/07/2017, portanto ap6s este ter sido "nomeado 14.. como canal de
pela Exmo. Sr. Presidente da Republica, JOSELEY BATISTA

(. ..)
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sso
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reproduziu sua narrativa 15:

83

comunicayăo

"JOESLEY - Neo? Enteo ... eee, isso eu vou fa/ar o que eu acho, ta, porque
tamMm o cara ta la, ne? [preso] Nunca mais vi o cara na vida. Eu disse pra
Miche/, desde quando Eduardo foi preso e ele {Funaro], quem esta
segurando as pontas sou eu. Eu t6 ...
RODRIGO LOURES - Cuidando de/es la.
JOESLEY - Dos dois, tanto da familia de um, quanto da familia do outro.
Isso aparentemente estB ...
RODRIGO LOURES - Estabilizou.
JOESLEY - Trazendo uma ceria ... De um lado e isso. Agora o que eu ate
comentei com Michel que o problema e o seguinte, D, Rodrigo, a genle tem
14

Im

"JOESLEY: Pra mim falar contigo qual e a melhor maneira ... porque eu vinha falando a/raves do Geddel, a/raves ...
MICHEL TEMER: (Inin/eligivel, fala sobreposta).
JOESLEY: Eu niio vou Ihe incomodar, evidente, se nao for algo assim ...
MICHEL TEMER: (Inin/elig/vel) as pessoas neam ...
(Oescontinuidade 116 em 00:16:10.240).
MICHEL TEMER: Sabe como eque e.. .
JOESLEY: Eu sei disso, por isso e que .. .
MICHEL TEMER: (lnin/eliglvel) um pouco.
(Oescontinuidade 117 em 00:16:13.939).
JOESLEY: Eo Rodrigo?
MICHEL TEMER: O Rodrigo. (Ru/do tipicO de a/rito do dispos#ivo de cap/aqăo de audio decorren/es de
movimen/aqao).
JOESLEY: Ah, en/ao 6/imo.
(Oescon/inuidade 118 em 00:16:17.256).
MICHEL TEMER: (Inin/eligivel).
(Oescon/inuidade 119 em 00:16:18.404).
MICHEL TEMER: (Inin/elig/vel) pode passar pcr meio deie, viu?
JOESLEY: (lnintelig/vel).
(Oescontinuidade 120 em 00:16:20.634).
MICHEL TEMER: Da minha mais es/rita conflanqa. "

1S Arquivo de audio [PR2 A 13032017.wAV] - Transcriqâo exlraida da peti,ao apresentada pela Procuradoria-Geral
da Republica pugnando pela autoriza,ao de Aqâo Controlada e Capta,ao Ambiental- AC n' 4315.
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que pensar que essa situaqăo năo da para o ficar o resto da vida. Um mes
vai, dois mes, tres meses, seis meses, mas vai chegando uma hora, que
assim voce vai indo, ce vai indo. Eu, por exemplo, estou tomando umas
pancadas ai, mas eu estou me segurando. Eu acho que eu me blindei ali no
primeiro eslagio ali. Por enquanto, eu to, enfim, mas e o tipa da situaqăo que
se năo parar de baler, ne? Vai batendo, vai balendo ...
RODRIGO LOURES - Tem uma hora que machuca.
JOESLEY - Uma hora porra! Um hora, ne, ate essa parede aqui, se eu ficar
batendo nela, batendo, da uma hora eu derrubo ela, ne? Entăo... quando
estava o Geddel, tava aquela agenda do Caixa 2, do negacio da autoridade,
tinha pela menos uma luz, ne. Agora, e ai nas estamos esperando o que
agora? O Caixa 2 eu acho que năo adianto mais nada, ne, porque se o Caixa
1 e crime, o 2 vira 1, ficou inacua, ne, essa medida, ne? Quer dizer, e, ah o
Caixa 2 năo e 2, e 1! Năo, mas o 1 e crime, entăo ...
RODRIGO LOURES - E, mais ainda năo consolidou.
JOESLEY -/sso, e.
RODRIGO LOURES - Foram tres ministros do pleno que julgaram dos onze.
Ainda vai para... ainda năo houve a... a confirmaqăo dessa decisăo, desse
entendimento, e... mas o fato e que la no Congresso depois esse episadio do
[Valdir] Raulp ai, esta todo mundo preparado... eu imagino que foi para
aparecer rapidamente um texfo, basicamente dizendo o seguinte: Olha aqui,
o limite de velocidade ate ontem era 80 km/h e agora hoje passou para 70, se
ele mandar multa para todo mundo nas vamos rever isso ate agora."
( ... )

Em dialogo subsequente, ocorrido em 28/04/2017, tam bem
objeto de gravayăo16, RODRIGO DA ROCHA LOURES, enquanto arquitetava

Im
pre

com RICARDO SAUD, executivo do grupo J&F Investimentos SIA, a forma da
realizayăo de pagamentos de vantagens indevidas, deu sinais de que LUCIO

FUNARO havia atuado em prol do grupo que se beneficiaria daqueles valores.

"RICARDO: E. â amigo. Pa, que bar bem montado, sa. E vazio caralho.
Acho que la, se for o cara (da confiam;a d'oces), pa, eu ja entreguei
dinheiro demais para o Coronella, nunca deu problema.
RODRIGO: Nunca deu problema? Porque e muita (ininteligivel). Esse e o
problema.
RICARDO: Eo que?
RODRIGO: Esse o problema.
RICARDO: (ininteligivel)?

e

16

Transcri9ao confonne Laudo Pericial n' 1055. "s. 7401786.
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RODRIGO: O Coronel năo pode mais. E outros năo podem mais.
RICARDO: Ah, ele nao pode mais? Se fosse ele, nao teria problema
nenhum. Eu e ele. Nao, mas ..... vai na escola.
RODRIGO: Voce viu o que que aconteceu com o Lucio.
RICARDO: Mas Lucio... Funaro, veio?
RODRIGO: Tem que ser... coisa ....
RICARDO: Nao, ce que sabe. o que ce quiser fazer... "
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sso
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Pois bem, pagamentos realizados no interesse de LlJCIO
FUNARO foram comprovados em a«âo contralada e de EDUARDO CUNHA
foram

descritos em depoimentos de colaboradores,

sobretudo no de

FLORISVALDO CAETANO DE OLiVEIRA (fis. 864/687).

Ao que tudo indica, EDUARDO CUNHA e LlJCIO FUNARO
detinham "creditos" junto ao Grupo J&F Investimentos SIA decorrentes de
tratativas ilfcitas e os respectivos pagamentos foram preservados, ap6s a
prisâo de ambos, como forma de mante-Ios tranquilos (sob o aspecto de
assistencia financeira as famflias), minimizando as chances de celebra«âo de
acorda de colabora«âo premiada.

Nâo ha, no entanto, a exce«âo do depoimento do pr6prio
JOESLEY, indica«oes categ6ricas de que os pagamentos em questâo tenham
sido reivindicados por EDUARDO CUNHA e LlJCIO FUNARO. Em suma,
aparentou tratar-se de a«âo de carater preventivo.

E

fundamental pontuar que mesmo na hip6tese de serem

decorrentes de iniciativa unilateral, ou seja, com os reais motivos a revelia dos
beneficiari os, pagamentos com vistas a prevenir acordo de colabora«âo

Im

premiada constituem franca interferencia ao aprofundamento das investiga«oes
sobre a atua«âo de organiza«oes criminosas, no caso presente envolvendo a
Opera«âo Lava Jato e suas investiga«oes derivadas.
O conteudo do dialogo ocorrido em 07/03/2017 sinaliza,
efetivamente, que o Exmo. Sr. Presidente da Republica, ao receber o relato de
JOESLEY BATISTA, avalizou e aderiu a a«âo que estava em curso,
recomendando sua continuidade, o que evidencia que Sua Excelencia
comungava dos mesmos temores externados pela empresario, dada a

~8
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potencial revela9âo de fatos que pudessem envolver o grupo politico ao qual e
vinculado, notadamente GEDDEL VIEIRA UMA e EDUARDO CUNHA.
E tai conduta, explicitada nas expressoes "tem gue manter
isso, viu?" - mesmo instantânea - e suficiente para, em tese, perfectibilizar o
delito em analise, na modalidade "embaraifar", que se traduz na manifestal(âo
do intento de obstar o avan90 de investiga90es (no caso, passiveis de envolver

3

o grupa politico "PMDB da Câmara", suposta organiza9âo criminosa, conforme

sso
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apura o Inquerito n° 4327), Quanto a a9âo, o pr6prio tipo penal e claro ao
prever a possibilidade de ser praticada "de qualquer forma",

Mas nâo e s6, Outra passagem do mesmo dialogo age em
refor90 il interpreta9âo supra e, pela singular gravidade, requer redobrada
aten9âo em sua analise.

Trata-se das circunstâncias em que o empresario JOESLEY
BATISTA noticiou ao Exmo, Sr. Presidente da Republica MICHEL TEMER que
estava corrompendo magistrados e membro do Ministerio Publico atuantes em
investiga90es instauradas em seu desfavor e de suas empresas.
Urge apresentar o conteudo do pr6prio dialogo:

Im

pre

"JOESLEY: Eu t6 segurando as pontas, t6 indo.
MICHEL TEMER: E.
(Descontinuidade 35 em 00:11:47.971).
JOESLEY: (Ininteligivel) os processos ... eu .. , eu t6 meio enro/ado aqui, ne?
No processo, assim ...
MICHEL TEMER: (Ininteligivel).
(Descontinuidade 36 em 00:11:53.329).
JOESLEY: Isso, isso.
MICHEL TEMER: (Ininteligivel) inquerito, ne?
JOESLEY: E. Einvestigado, eu nao tenho ainda denuncia.
MICHEL TEMER: (Ininteligivel). Nao tem denuncia (ininteligivel).
JOESLEY: Isso nao tenho denuncia. Aqui eu dei conta de um lado, o juiz,
dar uma segurada. Do outro lado, um juiz substituto, que um cara que
fica ...
MICHEL TEMER: Ta segurando os ...
JOESLEY: T6 ...
(Descontinuidade 37 00:12:09.019).
JOESLEY: .. .gurando os dois.
MICHEL TEMER: (Ininteligivel).
(Descontinuidade 38 em 00:12:10.805).

e

•
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JOESLEY: ... 0 eu consegui (ininteligivel).
(Oescontinuidade 39 em 00:12:13.356).
JOESLEY: ... ador (ininteligivel).
(Oescontinuidade 40 em 00:12:14.887).
JOESLEY: (Ininteligivel) dentro da for~a tarefa, que ta ...
M/CHEL TEMER: Ta la tambem.
JOESLEY: Tambem ta me dando informa~ăo.
MICHEL TEMER: (Ininteligivel).
(Oescontinuidade 4100:12:21.010).
JOESLEY: E eu ...
(Oescontinuidade 42 em 00:12:23.051).
JOESLEY: La que eu, eu ta, pra dar conta de trocar o procurador que ta
atras de mim.
M?: (Ininteligivel).
(Oescontinuidade 43 em 00:12:28.920).
JOESLEY: (lninteligivel). Se eu der conta, tem o lada bom, e o lada ruim. O
lada bom e que da uma esfriada ate o outro chegar e tai, o lada ruim eque se
vem um cara com raiva, com năo sei o que ...
MICHEL TEMER: Procurador que voce ta ...
(Oescontinuidade 44 em 00:12:41.675).
JOESLEY: (Ininteligivel) o que ta ... o que ta me ...
MICHEL TEMER: Te ajudando .. .
JOESLEY: Năo, o...
(Oescontinuidade 45 em 00:12:44.737).
JOESLEY: Ta me ajudando ta bom, beleza.
MICHEL TEMER: (Ininteligivel).
JOESLEY: Agora, o principa ... que ... e um ...
(Oescontinuidade 46 em 00:12:49.201).
JOESLEY: Tem um que ta me investigando. Eu consegui um ... colar um no
grupo. Agora eu to tentando trocar...
MICHEL TEMER: O que ta (ininteligivel).
JOESLEY: Isso.
MICHEL TEMER: Hmm ...
(Oescontinuidade 47 00:12:59.024).
JOESLEY: (Ininteligivel) nessa ai, entăo ta meio assim, ele saiu de ferias, ate
essa semana eu fiquei preocupado que saiu um burburinho de que iam trocar
ele, năo sei o que, eu tico com medo, muito bem. Eu ta ... eu ta sa contando
essa histaria pra dizer assim, eu to me ...
MICHEL TEMER: Se mexendo.
JOESLEY: Me defendendo ai.
MICHEL TEMER: E.
JOESLEY: Ta me segurando, tai. (Ruidos tipicos de movimentar;ăo do
dispositivo de captar;ăo). Os ,,. ., t6
""'~

m,"""",

'00'
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(ininteligivel).
(Descontinuidade 48 em 00.13.21.985)."
Năo

ha duvida quanto ci mensagem transmitida no dialogo: o

empresario JOESLEY BATISTA, como forma de obstaculizar o avan<;:o de
investigayties desencadeadas em seu desfavor, realizava manobras ci sombra
e ilegais, interferindo na

atua<;:ăo

de institui<;:oes e autoridades de Estado.
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A analise deste epis6dio exigiu a coleta de esclarecimentos dos
interlocutores. JOESLEY BATISTA, em suas declara<;:oes de fis. 670/682,
afirmou o quanto segue:

"QUE o depoente ficou surpreso com a reac;ăo de que estaria no caminho
certo ao mencionar que estaria corrompendo Juizes e Procurador da
Republica que atuariam nas investigaqăes contra o depoen/e e o grupo JBS,
embora tenha esclarecido em sua colaborac;ăo que năo corrompeu nenhum
juii'
Ao Exmo. Sr. Presidente da Republica foram encaminhados os
questionamentos abaixo:

Im

pre

"69. Avanqando no dialago, JOESLEY BATISTA ao mencionar a sua
condic;ăo de investigado, afirmou 'aqui, eu dei conta, de um lado, do juiz, dar
uma segurada ... do ou/ro lado, um juiz substituto', ao que Vossa Excel{lncia
complementou: 'que ta segurando, os dois...', o que foi confirmado por
JOESLEY 'segurando, os dois'. Logo em seguida, o empresario adicionou a
informac;ăo 'consegui um procurador dentro da forqa-tarefa', 'que ta me
dando informaqăo'. Adiante, o empresario complementa que estava agindo
(sem explicar como) para trocar um Procurador da Republica que estava
'atras deIe', fazendo menc;ăo, ao que o contexfo indica, a atuac;ăo de um
membro do Ministerio Publico Federal em alguma investigac;ăo. Vossa
Excelencia, incfusive, se certifica indagando 'o que ta em cima de voce?', o
que e confirmado pela empresario.
Vossa Excelencia percebeu alguma ilicitude nas informac;iies que Ihe
estavam sendo transmitidas por JOESLEY BA TlSTA?"
"70. Ao fazer o breve comentario 'segurando, os dois', Vossa Excelencia
aparenta compreender a alusăo do empresario a suposta intervenc;ăo que
estaria exercendo na atuac;ăo de dois magistrados com atuaqăo em

•
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investigal10es instauradas em seu desfavor (de JOESLEY BATISTA). O que
tem a dizer sobre isso? Caso tenha feito interpretal1ăo diversa, a exponha."

"71. Se, no entanto, Vossa Excelencia confirma ter entendido, naquele
momento, o imediato sentido que emana das expressoes usadas pela
empresario, explique o porque de năo ter adverlido JOESLEY BA TlSTA
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quanto il gravidade daquela revelal1ăo e, tambem, por qual razăo năo levou
ao conhecimento de autoridades a i1icita ingerencia na prestal1ăo jurisdicional
e na atual1ăo do Ministerio publica que Ihe fora na"ada por JOESLEY
BATISTA?"
Como e de conhecimento pUblic017 , os quesitos encaminhados
a Sua Excelencia, na expressao do exercicio do direito de permanecer em
silencio, resultaram sem resposta.

Nada obstante, e presumivel que o envolvimento de empresas
do

Grupo

J&F

Investimentos

SIA

em

investiga90es

como

SEPSIS,

GREENFIELD e CUI BONO nao fosse fato desconhecido da Autoridade Maior
da Republica. A

afirma9ăo

de JOESLEY BATISTA, portanto,

năo

se mostrava

desconexa. Ao contrario, sinalizava claramente o uso de um expediente
absolutamente espurio de defesa.

JOESLEY BATISTA, tambem,
natureza, certamente levou em

considera9ăo

ao fazer narrativa de tai

a familiaridade do Exmo. Sr.

Presidente da Republica com o tema ou, quando menos, sua permissividade
diante de fatos da especie. Do contrario, arriscaria ter suas revela90es levadas
a autoridades competentes ou, ate mesmo, ser preso imediatamente naquela
Na epoca, vale frisar, JOESLEY

năo

era signatario de acorda de

pre

ocasiăo.

colaboravao premiada e, salva engano, de qualquer outro instrumento que o

Im

isentasse de sofrer consequ€mcias por suas a90es.
A despeito do silencio nos autos, o Exmo. Sr. Presidente da

Republica, em pronunciamento publico oficial 18 , abordou o epis6dio:
"(.. .) E por isso mesmo eu devo dizer que, nao aereditei na narrativa do
empresario de que teria segurado juizes, etc. Ele e um conhecido
falastrăo, exagerado. Ali8s, depois, em depoimento, podem conferir, disse
17 Ate

o momento năo foi encaminhada qualquer resposta il Polida Federal.

18http://www2 .planalto.gov.br/acom panhe-pl analto/discu rsos/d iscu rsos-d o- presid ente-d a-republicald ed aracao-a-

imprensa-do-presidente-da-republica-michel-temer-brasilia-df-2 (em 16/06/17)
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que havia inventado essa histaria, que niio era verdadeira, ou seja, era
fanfarronice que ele utiliza va naquele momento(. ..)". (sem grifo no original)
JOESLEY BATISTA disse ter esclarecido a Procuradoria-Geral
da Republica que a mencionada

corrup"ăo

de magistrados de fato

năo

ocorreu.

No entanto, quando se referiu a membro do Ministerio Publico possivelmente
năo tenha faltado com a verdade.
Opera"ăo

E o que indicam as informa"oes reunidas na
decreta"ăo

da

prisăo

cautelar do

3

PATMOS, que fundamentaram a

opera"ăo

tarefa da

sso
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Procurador da Republica ÂNGELO GOULART VILLELA, integrante da for"aGREENFIELD, justamente por suspeitas de ter sido

corrompido pela Grupo J&F.

A parcial veracidade da

afirma"ăo năo

altera o quadro fatico-

juridica - afastando a hip6tese de "crime impossivel" - tampouco abranda a
gravidade que o reveste. Sua Excelencia, apesar de

năo

ter estimulado a

pratica que Ihe foi confessada, tendo ape nas tomado ciencia e concordado sem enfase - tinha, como qualquer agente do Estado tem, por fon;:a legal, a
obriga"ăo

quais,

de levar as autoridades competentes as revela"oes de JOESLEY, as

reitere-se,

frente

ao

contexto,

năo

estavam

desprovidas

de

verossimilhan"a. Ao contrario, soavam harmonicas com o avan"o de diversas
investiga"oes que, pouco a pouco, vinham jogando luz em opera"oes
fraudulentas perpetradas pela Grupo J&F.

Ademais, tivesse o empresario sido realmente considerado um
"conhecido

exagerado", como definido em pronunciamento a

teria Sua Excelencia endossado, na mesma conversa, a sua

pre

năo

falastrăo,

Na"ăo,

pretensăo

de

encaminhar pleitos diretamente ao atual Ministro de Estado da Fazenda,

Im

HENRIQUE MEIRELLES 19 , notadamente envolvendo o comando de 6rgăos
19"JOESLEY: /550, mas e que se eu fa/ar cam ele e ele empurrar pra voce, eu poder dizer: "năo, năo, năo,
năo, nao, espera aii ",
M/CHEL TEMER: Năo, pode fazer... pode, pode (ininte/igive/).
JOESLEY: E, a... ti 56 i550 eque eu queria ter esse alinhamento...
M/CHEL TEMER: (/ninteligive/). (Descon/inuidade 173 em 00:22:36.754).
JOESLEY: Pro Henrique năo ficar...
M/CHEL TEMER: E.
JOESLEY: E pra ele perceber que nas tema um ...
M/CHEL TEMER: (/ninteligive/) pra ele. Porque se ele trouxer (ininteligive/). (Desconl. 174 em 00:22:46.066).
M/CHEL TEMER: Năo precisa fa/arde vocă, (ininteligive/). (Descon/inuidade 175 em 00:22:47.214).
M/CHEL TEMER: (/ninteligive/).
JOESLEY: Hmm hum.
M/CHEL TEMER: Voce ja /era fa/ado com ele.

.
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importantes da estrutura federal, como a

Comissăo

de Valores Mobiliario

(CVB).
A hip6tese delitiva que se amoldaria imediatamente ao fato e a
prevarica~ăo,

em analise

prevista no artigo 319 do C6digo Penal. No entanto, a conduta

năo

ha de ser vista como epis6dica, movida por sentimento ou

interesse pessoal e, sim,

investigacăo

gue se alinha ao prop6sito de

năo

ver

gue pudesse implicar o Grupo J&F ou seus

3

avancar gualguer

omissăo

sso
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administradores.

E dizer,

qualquer artificio que atuasse em prol dos interesses

do grupo J&F aproveitaria tambem ao grupo politico "PMDB da

Cămara",

especialmente a GEDDEL VIEIRA UMA e a EDUARDO CUNHA, em face das
opera~6es

ilicitas perpetradas especialmente no âmbito da Caixa Economica

Federal. Dai o porque da

ina~âo.

Conclui-se, entâo, que esse
imposl~ao

năo

agir - mesmo diante de

legal - soma-se aquele suposto incentivo a continuidade dos

pagamentos a EDUARDO CUNHA para configurar, em contexto unico, o delito
de embara~o a investiga~âo de infra~âo criminal praticada organiza~âo

pre

criminosa, previsto no artigo 2°, § 1°, da Lei 12.850/13.

Im

'.

JOESLEY: Hmm hum.
(Descontinuidade 176 em 00:22:49.511).
M/CHEL TEMER: Entendeu?
JOESLEY: E, eu ...
M/CHEL TEMER: (/ninteligive/). (Descontinuidade 17700:22:51.296).
JOESLEY: Prunto.
M/CHEL TEMER: (/ninte/igive/).
JOESLEY: Năo, quando eu digo, mas, quando eu digo de ir mais firme no Henrique
"Henrique, 6, mas voce vai /evar? Ce ... " (Descontinuidade 178 em 00:22:59.716).
JOESLEY: "Vai fazer isso?". "Vou". "Ah, entăo ta bom".
M/CHEL TEMER: E.
JOESLEY: Ai... que ai ele vem ... năo, entăo pronto li esse alinhamento s6 que eu queria tere
M/CHEL TEMER: Ta bom, pod., pode fazer 1550."

e isso.

Efa/ar:
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III - DAS CONCLUSOES:
Nos termos da Lei 12.830/13, cabe ao Delegado de Policia,
nas investigayoes que Ihes

săo

confiadas, proceder â analise tecnico-juridica

do fato, indicando a autoria, materialidade e suas circunstâncias.

3

Nesse mister, cumpre-nos, â luz do exposto, respeitando o

pre
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'

espectro cognitivo proprio desta sede indiciâria, concluir pela prâtica, em
tese, das condutas tipicas abaixo especificadas:

MICHEL MIGUEL ELiAS TEMER LULlA,

Presidente da

Republica - artigo 2°, § 1°, da Lei 12.850/13, por embarayar investigayăo de
infrayăo

penal praticada por

incentivou a

manutenyăo

organizayăo

criminosa, na medida em que

de pagamentos ilegitimos a EDUARDO CUNHA, pela

empresârio JOESLEY BATISTA, ao tempo em que deixou de comunicar
autoridades competentes de suposta

corrupyăo

de membros da Magistratura

Federal e do Ministerio Publico Federal que Ihe fora narrada pela mesmo
empresârio;

GEDDEL QUADROS VIEIRA LlMA (qualificado

ă

fI. 508) -

artigo 2°, § 1°, da Lei 12.850/13, por ter manifestado interesse junto a
executivos do Grupo J&F na manutenyăo de pagamentos a LUCIO BOLONHA
FUNARO, como forma dissuasaria de eventual

colaborayăo

com a Justiya,

"monitorando" junto a familiares de FUNARO o seu ânimo para tai iniciativa;

ă

JOESLEY MENDONCA BATISTA (qualificado

Im

·

artigo 2°, § 1°, da Lei 12.850/13, por embarayar
que envolva

organizayăo

investigayăo

de

fI. 670) -

infrayăo

penal

criminosa, ao manter pagamentos ilegitimos a

EDUARDO COSENTINO DA CUNHA e a LUCIO BOLONHA FUNARO,
enquanto presos, a pretexto de mante-Ios em silencio ou de

năo

ser ver

envolvido em eventuais revelayoes de fatos comprometedores a si praprio e ao
grupo empresarial que comandava.
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Em face do exposto no t6pico 11.3, REPRESENTAMOS pela
compartilhamento de provas entre este feito e o Inquerito n° 4327, igualmente
em trâmite na E. Corte, de modo a permitir que naquele caderno investigat6rio
se desenrole as apurayoes quanto â existencia de

organizayăo

criminosa

envolvendo o denominado grupo politico "PMOB da Câmara" (artigo 2°, da lei
12.850/13), fazendo-se, naquele âmbito, jufzo sobre a

inclusăo

do Exmo. Sr.

3

Presidente da Republica MICHEL MIGUEL ELiAS TEMER LULIA no rol de
investigados, em face da regra estatuida no artigo 86, § 4°, da
Federal.
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Em 23 de junho de 2017,

Assunto: Encaminha o Laudo n."1103/2017-INC/DITEC!PF.

Referencia: Memorando n." 001/2017 - Coord. PATMOS - GINQ/STF/DICORfPF, de
211512017.

1.

Em

aten~ao

ao documento em referencia, encaminho o Laudo n.o 1103/2017-

INC/DITEC/PF, de 23/6/2017, e l (um) BD-R (anexo digital) lacrado em envelope de
seguran"a padrao PF sob o n,O 02001030436,
2.

Informo que 1 (uma) c6pia do BD-R (anexo digital) lacrado em envelope de

seguran"a padrao PF sob o n,O 02001030380 ficara arquivada na ARPROA/DITEC,

Atenciosamente,

Im

GETULIOM
Perito Cri
Chefe do Servi"o de Pericias em Audiovisual e Eletr6nicos

.'

SERVIC;:O
FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL
DITEC - INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA
LAUDO N" 1103/2017 - INC/DITECIPF

Im
pre
sso
Em po
: 2 r: 09
6/0 0.
6/2 728
01 .04
77-1
18
:27 6 Inq
:30 44
8

3

LAUDO DE PERICIA CRIMINAL FEDERAL
(REGISTROS DE AUDIO E lMAGENS)

CRIMINALISTICA da Policia Federal, designados pela Diretor substituto, Perito Criminal

....

•
. ,

Federal MAURO MENDONC;:A MAGLIANO, os Peritos Criminais Federais PAULO

presen!e lauda, no interesse do Ioquerito

d°

4483/DF-STF, a fim de atender ao Despacho do

Ministro EDSON FACHIN, de Ils. 213-215, e Despacho 01 do Delegado de Policia Federal
JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA, contido no Memorando

D°

0l/2017-Coord. PATMOS

17712017-DITEC/DPF, em 21/05/2017, descrevendo corn verdade e corn todas
circunstâncias tudo quanto possa interessar â Justis;a e respondendo ao quesitos formulados,
abaixo transcritos:

..

"[Quesitos fonnulados pelo Delegado de PoHcia Federal
AZEVEDO DE SOUSAj
a. Qual o conteudo das conversas gravadas com os interlocutores MICHEL
MIGUEL ELlAS TEMER LULlA, AECIO NEVES DA CUNHA, e
RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURESj?
b. Os audios encaminhados sofreram edi9ăo em seu conteudo? De que natureza
e em que trechos?

[Quesitos fonnulados pela Procuradoria Geral da Republica]
a- qual o fonnato digital do material de audio encaminhado para exame?
b- qual a dura9ăo do registro de audio encaminhado para exame?
c- o material de audio questionado foi produzido pela equipamento
encaminhado para exame?
d- e possivel identificar existencia de inteITup90es no f1uxo das gravayOes do
registro de audio encaminhado para exame? Se a resposta for positiva,
quantas interruP90es existem, em que momentos temporais e quais fatos de
natureza tecnica que ensejaram essas intelTup-;oes?
e- caso exista interruP90es no fluxo da grava9ăo do registro de audio
encaminhado para exame, os trechos de conversas enlre as duas
descontinuidades sucessivas seguem fonna de dialogo, ou seja, de uma

,~- "mtiw,~;;;;:

'""'"

COOl;

LAUDO N' 110312017 - INC/DITEClDPF

sso
Em po
: 2 r: 09
6/0 0.
6/2 728
01 .04
77
18 -16
:27 Inq
:30 44
8

3

f- caso exista interrup~Oes no tluxo da grava9ăo do registro de audio
encaminhado para exame, os trechos de conversas entre as duas
descontinuidades sucessivas apresentam evidencias de altera~ăo metri ca da
fala ou varia~es de ruido de fundo e de fala gue indiguem edi~ăo
fraudulenta no material de audio encaminhado para exame?
g- ha evidencias, no registro de audio encaminhado para exame, de inser~âo ou
supressăo de trechos de falas ocorridas em outro momente ou em ambiente
diverso? Se a resposta for positiva, indicar o momento temporal de cada
evento detectado (hora:minuto:segundo).
h- ha diferen~ de entona9ăo das vozes captadas na grava~âo gue indiguem
manipula9ăo fraudulenta do audio? Se a resposta for positiva, indicar o
momente temporal de cada evento detectado (hora:minuto:segundo).
i- hâ montagens, trucagens, adultera~oes ou altera~Oes outras na grava9ăo gue
indiguem manipula~o fraudulenta do audio? Se a resposta for positiva,
indicar
o
momento
temporal
de
cada
evento
detectado
(hora:minuto:segundo).
J- a conversa registrada no material de audio encaminhado para exame
apresenta coerencia logica e contextuali7"'l~âo sobre o tema abordado entre os
interlocutores?
k- guantos interlocutores participaram da conversa registrada no material
encaminhado para exame?
1- [ ... ]'

•

m- o instrumento utilizado para captura de audio da conversa r~egt~'~str~0~ad~a:~n:10=]~~~
material encaminhado para exame estava mais proximo de gual .
n- durante a conversa registrada no material encaminhado para exame,
mudan~a de ambiente?
0- hâ na grava~âo elementos gue permitem aferir ou estimar a data e a hora do
dialogo entre os interlocutores? Caso existam, descrevcr e informar se sao
compativeis corn a linha do tempo do diălogo gravado.
p- outros dados gue entenderem ilteis.

pre
Im

•

[Quesitos formulados pela defesa de MlCHEL MIGUEL ELiAS TEMER
LULlA]
1- As degrava~oes veiculadas pelos meios de lmprensa correspondem il
integralidade da conversa reproduzida no audio?
2- Qual o tempo de dura,ilo do audio?
3- E possivel identificar a supressao de palavras ou expressoes na grava~ao, ou
gue tenham sofrido adultera,ilo gue Ihes modificou o sentido real? Na
hip6tese de resposta afirmativa, pode-se apontar os momentos respectivos da
grava,ao?
4- Pelo nome do arguivo, ou pelos seus metadados, e possfvel identificar a
marca, modele e o sistema de grava9ăo do aparelho utilizado?
5- Qual o formato do arguivo de audio? Este tipo de arguivo possui alguma
prot~âo contra edi~Oes e manipula90es? E possivel manipular este tipa de
arguivo corn relativa facilidade?
6- O aparelho utiJizado foi resguardado e mantido em cadeia de custodia,
conforme determinam os POP's?
7- No inicio da grava~ao ouve-se um audio gue parece ser uma transmissâo de .
radio. E possfvel identificar em gue h0:::J;anto tempo durou esta'
transmissâo?

Quesito dispensado por mei o do Oficio n° 277/GTLJ/PGR.

(r

~
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8- No final do audio, ouve-se nova transmissăo de radio, e possivel identificar o
horârio em que foi realizada esta transmissăo?
9- O jornal "Folha de Săo Paulo" na edil'iio do dia 20 do cOITente, afirma que
apos uma pericia, o Sr. Ricardo Caires dos Santos, perito judicial do Tribunal
de Justiya do Estado de Săo Paulo foram identificadas 50 edil'6es no audio. E
possivel aponta-Ias?
10- O jornal "O Estado de Sao Paulo", com base em pericia do Sr. Marcelo
Carneiro de SOU7~ identificou 14 " rragmental'6es" no mesmo audio. E
possivel identifica-las?
11- Ha momentos de ruido alto no audio, e possivel identifica-Ios e apontar a
razao de tais ruidos?
12- Esses ruidos podem ter sido incluidos na graval'ao para mascarar cortes ou
edil'oes?
13- A frase "tem que manter isso, viu" dita pela presidente Michel Temer e
imediatamente precedida por qual frase de seu interlocutor?
14- O nome do arquivo identifica uma data. Esta data coincide com o dia do
dialogo? Pelo sistema de graval'iio, se identificado, e comum o salvamento
automatico com a data do dia de graval'ăo? Se nao coincidir e possivel
afirmar que houve adulteral'ao no nome do arquivo?
15- De acordo com a graval'iio a ser perie iada, e possivel analisar a porcentagem
de participal'ăo de cada interlocutor no dialogo? Em resposta afirmativa, qual
seria esta divisao?

Por meio do Memorando n° 0I/2017-Coord. PATMOS - GfNQ/STFIDICOR, de
21/0512017, foi encarninhada midia optica do tipo DVD-R', para a qual foi solicitada a realizal'iio
de exames de Analise de Conteudo de Verifical'iio de Edil'oes.

Foi realizada a triagem do material recebido e da quesital'ao formulada com
vistas a verificar a viabilidade do atendimento, em consonância com o disposto na Instrul'iio
de Servil'O n° 007/2011-DlTEC/DPF, realizando-se os procedimentos de:

•

a) avalial'ăo de suficiencia do material, que consiste ern verificar se o material

pre

encaminhado e suficiente e adequado para a realizal'ăo do exame pericial;
b) analise dos quesitos, que consiste na avalial'ăo da pertinencia e da cIareza

Im

dos questionamentos realizados c da possibilidade de serem respondidos.
Corno resultado foi elaborada e encaminhada a Informal'ăo Tecnica n° 083/2017
INCIDITEC/DPF, onde foi requerido pelos signatarios a

apresental'ăo

dos dispositivos

gravadores para analise conjunta aos registros multimidia encaminhados, conforme recomenda a
boa pratica na analise forense de vestigios multimidia.
Em rcsposta ao requerimento formulado na Informal'iio Tecnica n° 083/2017 INCIDITECIDPF, foi recebido o Memorando n.o 0456/201.77 ~
- RE 09112017-1 - PF/M/-

2

V;!:5

DIgital Versatile DISC - Recordable

3
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GINQ/STFIFICOR/PF, encaminhando dois equipamentos eletronicos entregues pelos advogados

FRANCISCO DE ASSlS E SILVA, OABIPR 16.615, e FERNANDO DE MORAES
POUSADA, OAB/SP 211087, li Procuradoria Geral da Republica, alegando tratar-se dos
equipamentos utilizados para realizar a

grava~âo

dos registros de audios que sâo objeto deste

lauda pericial criminal.
II - MATERIAL

3

solicita~âo

de exame cm pauta, o
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Aos signatarios foi encaminhado, referente il
seguinte material, registrado no Sistema de Criminalistica:

a) Sob o n° 914/2017-INCIDITECIPF: midia optica do tipa DVD-R,

•

doravante denominada DVD, com 12 cm de diâmetro, contendo em sua face
nâo gravavel os lan"amentos manuscritos em tinta azul "PENDRIVES 4 e 5", e
a

inscri~âo

"2Q 1405301335" em seu perimetro interno. O material

c

apresentado na Figura 1.

•

Figura I - DVD e estojo plastico usado para acondicionar a midia.
b) Sob o n° 925/2017-INCIDITEC/PF e 926/2017-INC/DITECIPF: dois
dispositivos cletronicos com conectividade USB', contendo memoria do tipo
Flash 4 e hardware destinado li captayâo, digitaliza~âo e codifica~âo de

arquivos de audio em formato digital. Nâo apresentam marca ou model o
3
4

Universal Serial Rus

L3

Mem6ria de armazenamento nao volatil, em estado solido, d tinada a annazenamento de grande m;.~,..d-e
dados e que pade ser escrita e apagada eletronicamente.
1----,

LAUDO N" 1103/2017 - INC/DlTEC/DPF
aparente. Possuem capacidade nominal de gravayao de 4 GB e encontram-se
fora de involucro de proteyao proprio, porem envoltos em fita preta aderente na
cor

preta.

Um

dos

equipamentos

apresenta

dimensao

longitudinal'

6 cm, doravante denominado Equipamentol,

aproximadamente igual a

sso
Em po
: 2 r: 09
6/0 0.
6/2 728
01 .04
77
18 -16
:27 Inq
:30 44
8

3

enquanto o outro apresenta dimensao longitudinal aproximadamente igual a 6,5

•

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

9

10

SEPAELlDPERlINClDITEClDPF

Im

pre

•

1

2

3

4

5

6

7

8

SEPAELlDPERJnNClDrrEClDPF
Figura 2 - Equipamentol (material 9251201;;;t-lNCIDI C/PF) il esquerda e Equipamento/2
(material 926/20 I 7-INC/DITECIPF) il direita.

7.

5

Dimensăo

de maior valor

5

"/
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III - OBJETIVO
Os exames tem por objetivo analisar o conteudo por meio da

transcri9ăo

fonografica e verificar se ha ediyoes e/ou

ad~lterayoes

realizayăo

de

nos registros de audio

correspondentes ao arquivo denominado por PR1 14032017. WAV, constante do DVD
encaminhado a exame, bem como responder aos quesito~ formulados. Os demais arquivos
serăo

objeto de outros Uiudos Periciais Criminais.

3

constantes do DVD encaminhado
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IV-EXAME

Para a realizayao dos exames, os Peritos Criminais Federais se valeram de uma
estayăo

•

computacional HP Z820, fones de ouvido Rol.and RH-300, dispositivos de

captura e

reproduyăo

de audio EDIROL UA-25EX, equipamentos e software.\· capazes de

analisar conteudo de midias oticas, dispositivos com memoria Ilash, e arqulvos
computacionais de audio em formato digital, destacando-se a utilizayăo dos softwares Adobe
Audition

Versăo

3.0, Praat 6.0.29, AccessData FTK lmaqer

3.4.3.3, Indexador e
versăo

Processador de Evidencia Diqitais

3.12.4, PhotoREC

versăo

7. O, wxHexEdi tor

versăo

(IPED)

0.23, e MATLAB

7. O. Nas seyoes a seguir os Peritos descrevem os fundamentos dos exames e para cada
uma das tecnicas efetivamente empregadas apontam os achados relevantes.
Ao longo dos exames, as referencias aos instantes de tempo dos registros de
eventos acusticos no arquivo analisado se dara sob o formato hh :rom: ss. sss'.

pre

Os signatarios realizaram a analise macroscopica do DVD, averiguando
suas condiyoes fisicas e constatando que se encontrava sem defeitos ou avarias. Foi
realizada uma copia do DVD por meio da

Im

•

IV.l- Conteudo do DVD

extrayăo

de um arquivo imagem, utilizando a linha

de comando dd' do sistema operacional Linux'. A imagem foi posteriormente montada como
uma unidade logica, e os arquivos nela presentes foram identificados por meio da sua
nomenclatura, conforme a Tabela 1. Para cada um dos arquivos presentes nas midias os

6
7

8

Onde, hh refere-se a horas, rom refere-se a minutos e ss. sss refere-se a segundos (corn precisao em
milissegundos) contados a partir do inicio da reproduc;:ao dos arquivos.
dd (coreutils versao 8.25) e uma linha de comando cujo obj tiva principal e o de converter e copiar
arquivos. Ele tambem pade criar imagens de discos rigidos, mid' s 6 ticas, arquivos de swap, dentre outros .....
Distribui~ăo Ubuntu Desktop 16.04.2 LTS.
~

6
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signatarios geraram os correspondentes resumos criptognificos, utilizando-se o algoritmo SHA256', de tai forma que se permita verificar, em momento futuro, a integridade dos dados
contidos nas midias encaminhadas. Tais resumos tambem estâo relacionados na Tabela 1.
Tabela 1 - Conteudo do DVD encaminhado

.

-

. .

Resumos Criptogrăficos SHA-256

4- PR2A RR2 SP!PR2 A 13032017.WAV

81a40f5b84178acl0389b41b3fd21b78
8f8e81b4dc04357342eb84bb5ab81e17

5- 5kandisk vermelho/AEunique.WAV

lac663c08f2ea122b03492ad554a78b2
aab074a6b57a75e2ff177351078b1333

5- Skandisk vermelho/PRl 14032017.WAV

265590b45bba6a06aa0750a71805fe09
a35028d446865df6958035237ca3315f

5- Skandisk vermelho/PR2 16032017.WAV

b508clf02ea75c8af498e91bfe8fbbda
d1ge7a6d8000a5e83de6bab7fd8d99d2
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Arquivo

•

Visando a descrever os arquivos objeto do presente exame, lista-se na
Tabela 2 as caracteristic as extraidas das

informa~5es

de mctadados do sistema de arquivos

e de cada um dos arquivos encaminhados, obtidas por meio da

utiliza~iio

do software

wxHexEditor 0.23 e do comando stat'O do Linux.

Os arquivos cncaminhados, conforme pode-se observar na Tabela 2, estiio
formatados em um container de audio do tipa wave, cstereo, com taxa de bits constante
de 64 kb/s por canal (128 kb/s total) e taxa de amostragem de 16 kHz, o que perfaz um
total de 4 bits por amostra, codificados em DVI/lMA ADPCMl l O codificador utilizado
O

que permite obter

qualidades de audio satisfat6rias a uma taxa de bits reduzida em relaviio ao codificador
PCM linear (ver Seyiio IV.4.4.!).

9

Im

•

emprega codificaviio diferencial, com quantizayiio adaptativa,

Tamhcm conhecidos como algoritmos de hash, os resumos criptogrâficos consistem em mctodos de
verificac;:âo de integridade de arquivos digitais. Operam gerando a partir de um arquivo hinario de cntrada,
de tamanho qualquer, um correspondente arquivo binârio de saîda, de tamanho fixa (resuma criptogrăfico).
As caracteristicas maternăticas dos algoritmos de hash saa tais que: dada uma mensagcm e um algoritmo de
hash o resumo e unico e defini do; qualquer altera~ao no conteudo da mensagem de entrada, por menor que
seja, gera um resumo completamente diferente; nao e possivel recuperar a mensagem original a partir de seu
resumo; e computacionalmcnte inviavel produ7jr dois arquivos distintos corn o mesmo resuma criptografico.
Corn isso, pode-se atestar a integridade de um conteudo por meio da constata~ao da integridade do resuma
criptografico. O algoritmo utilizado, SHA-256, e de dominio publico_
10 stat (coreutils versao 8.25) e uma !inha de comando que, dentre outras op~5cs, pennite visualizar
infonna~6es de metadados do sistema de arquivos.

;i:

11 Codificador ADPCM padronÎzado pela Interactive?jYUltime
i
sociation tenda por base algoritrOo
originalmente oferecido pela I n t c ! / D V I ® ,

7
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Tabela 2 - Caracteristicas dos arquivos contidos no DVD encaminhado.

Nome do Arqui vo

Data da ultima
modifica~âo12

Tamanho do arquivo

(bytes)

-"""'-."

, '~~~.}..;.!\~_;

n,

-'

'

-

~;

-

-

PR2 A
13032017.WAV

AEunigue.WAV

PRl
14032017.WAV

PR2
16032017.WAV

2013-01-06
22:44:18(UTC)

2017-03-22
14:02:32IUTC)

2013-01-03
03:37:40IUTC)

2017-03-15
15:30:30IUTC)

71528960

46297600

37384704

54825472

Wave

Wave

Ăudio

Nave

3

Formato

ADPCM (Intel) ADPCM (Intel) ADPCM (Intel)
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Codec

Nave
ADPCM (Intel)

Taxa de amostragem

16.0 kHz

16.0 kHz

16.0 kHz

16.0 kHz

Canais

2 canais

2 canais

2 canais

2 canais

Taxa de bytes/segundo

16000 B/seg

16000 B/seg

16000 B/seg

16000 B/seg

Bits/amostra

4 bits

4 bits

4 bits

4 bits

71283966

46138846

37256414

54637570

NUmero de amos tras

IV.2 - Considera\,ocs sobre metadados de sistema de arquivo MAC times
Os metadados mac times sâo metadados de sistema de arqUlvos que se
destinam a registrar a informa"âo temporal, na base horâria UTC (Universal Time

Coordinated), relacionada a ocorrencia de eventos de interesse em um determinado
arquivo. Via de regra, os eventos de interesse registrados correspondem it data hora de
"criaf(ao",

"modifica.;ăo"

e "acesso".

Embora tenham nomenclatura e destina"âo relacionadas ao apontamento de
eventos de interes se em um sistema de arquivos (o que faz desses metadados parâmetros

recuperayâo de dados), os mac times nâo devem ser vistos coma registros formais, seguros

pre

e indubitaveis da cronologia dos fatos associados aos arquivos a eles relacionados, muito
menos como parâmetros de

autentica"ăo.

Im

•

uteis na computa"âo forense, mormente nos exames em sistemas de arquivos e na

Isto porque sâo parâmetros cuja finalidade

descritiva e sem qualquer natureza de parâmetro de
verificayăo

de integridadc, de taI forma que nîio

certificayăo, autenticayăo,

e razoavel

e

registro ou

supor que um arquivo esta

integro apenas por possuir mac times consistentes corn o esperado; bem corn o nîio ha
motivo para se supor que ha

adulterayăo

ou manipulayâo no conteudo de um arquivo por

este apresentar mac times inconsistentes. Tanto

e

assim que a modificayîio des sas

12 Os metadados mac times do sistema de arquivos se destinam a registrar a informa!ţâo temporal, na base
horaria UTC (Universal rime Coordinated), relacionada a ocorrcncia de eventos de intercsse em um
determmado arquivo, nao devcndo ser entendidos como rcglstros fonnais, seguros e indubitâveis da
cronologia dos fatos associados aos arquivos a eles relaeio dos, muito menos coma p~e
autenticac;;ăo.

LAUDa N" 110312017 - INC/DlTECIDPF

informas;iies nao alteram o calculo dos resumos criptograficos (hashes), pOIS nao sao
informas;iies dos arquivos em si, mas dados atribuidos pelos sistemas de aquivos
computacionais.
Por nao ter taI finalidade, nao ha, em primeiro lugar, uma padronizas;1io da
interpretas;1io e tampouco do comportamento na atualizas:1io desses metadados pelos
diversos sistemas de arquivos e sistemas operacionais. N1io obstante, mesmo para um
de

arqulvos,

a

correta

interpretas:1io

3

sistema

da

cronologia

dos
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determinado

acontecimentos so pode ser feita mediante o estabelecimento previo ou o conhecimento a
priori do cenario em que se deu a crias:ao bem como eventuais copias, transferencias,

•

down/oads, aIteras:iies em metadados, alteras:iies de conteudo e demais acessos aos
arquivos.

Assim, tais valores sao, de fato, sensiveis e vulneraveis a diversos fatores
presentes em ambientes computacionais rotineiros J3 , tais como, dcntre outros, a
configuras:1io horaria da BlOS e/ou do sistema operacional e o uso compartilhado de
arquivos em sistemas multiusuario, como os que armazenam arquivos em servidores para
posterior down/oad.

IV.3 - Analise de conteUdo

A analise de conteudo em aquivos de audio tem por objetivo explicitar o teor
de gravas;iies por meio da descris:ao dos dialogos presentes nos registros armazenados no
material questionado. A explicitas;ao do conteudo foi realizada por mei o de perceps:1io

Criminal por meio de transcris:ao fonografica.

Os nomes proprios e/ou a\cunhas, os nomes de marcas e as siglas aparecem
grafados conforme a compreensiio dos

signatărios,

Im

•

auditiva dos Peritos Criminais Federais signatarios, estando registrada no Laudo Pericial

podendo nao corresponder as grafias

originais. Na transcris:âo, os textos entre parenteses - "()" - representam

comentărios

il

transcris;âo e os textos entre chaves - "{ }" - representam palavras de entendimento duvidoso.
O uso de reticencias - " ... " - indica pausas, interrups:iies, hesitas:iies ou sobreposis:iies.
Procurou-se distinguir, de moda perceptivo, as falas de cada interlocutor e, da
mesma forma, procurou-sc tambem nomear com denominas;âo identica o mesmo interlocutor
ao longo de toda a transcris;âo. A

identifica~ăo

de interlocutores especificos foi realizada

13 CHOW, K. P, el. AI., The Rul.s of Time 00 NTFS File System Procecdings of the Second International
Workshop on Systcmatic Approaches to Digital Forensic Engineeri , pp 71-85, 2007.
~
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segundo

informaţoes

denominaţiio

contidas nos pr6prios dialogos, por meio de

autodenominaţâo

ou

reciproca entre os intcrlocutores.
Utiliza-se as refen'lncias "Ml", "M2" etc. para designar interlocutores corn

vozes corn caracteristicas masculinas e "FI", "F2" etc. para interlocutores corn vozes corn
caracterfsticas femininas. As rcferencias "M?" e "F?" sao atribufdas a interlocutores cuja
correla~iio

corn outras falas e duvidosa. A

rela~ao

de locutores perceptualmente identificados

sso
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3

estao listados na Tabela 3.

Reitera-se que, ao longo dos exames, todas as referencias aos instantes de
tempo do registro de audio no arquivo analisado se dara sob o formato hh: mm: ss. sss.

•

Tabela 3 -

Rela~iio

dos interlocutores na transcric;:âo do arquivo examinado

Autodenomiua~ăo

Rotulo

ou

denomina~ăo

~

k.',ii'<">'
-tr,->::

M?

:rtP-..:,~"',~.5

transcri~iio

~

-

e focada em explicitar o conteudo semântico das

eventos acusticos como musica de fundo, som proveniente de radiodifusâo sonora e ruidos
provenientes de manipula9âo de objetos, por nao possuirem pertinencia corn o objetivo da

Alem disso, descontinuidades eventualmente identificadas por meio da

fonogrâfica

hh :nun: ss . sss).

por

mcio

do

de

edi~iies

indicativo

tam bem foram apontadas na
(descont:i.nu:i.dade

em

Objetiva-se, assim, estabelecer os exatos momentos de suas

pre

transcri~âo

verifica~âo

ocorrencias em rela9ao ao fluxo normal dos dialog os.

Im

•

anâlise conjunta corn o exame de

A partir do conteudo analisado, observa-se que se trata de audio proveniente
de dispositivo de captac;:ao ambiental. Em seu trecho inicial e possivel constatar ruidos que
sugerem deslocamento por meio de veiculo auto motor, bem como audio correspondente il
transmissao de radiodifusiio sonora. Em momento posterior, verifica-se a presenc;:a de
ruidos cadenciados, tipicos de atrito do dispositivo de captac;:âo sonora causado por
movimentac;:âo, sugerindo tratar-se de deslocamento a pe.

""7'

Durante a maior parte dos diâlogos presentes no audio hâ a interac;:ao entre

" '''",0= MI ,

M2,

"m m,"""",'o do ::i~di""dO "'O

r

'.

',"
~

'o~ş.~<ţ
. .~
..,
•~i'" ff,~ -'_
fi.:. ", ~:
~

falas dos diâlo gos cap tados, nao foram necessariamente detalhados ou ap ontados outros

presente pericia.

*'

o) ~ o,ofţ"'>,.!0_.o 'tP.
· ...., "
.-'- o

Locutor(es) corn denomina9iio duvidosa

Corn o a presente

'

;'

• _:Y o~o/~ ,
'I~ "-o {f' (~~r~

PRESIDENTE

M2

#~~

~'t,~&.~.

JOESLEY

Mi

•

' '$0 _'{1',-;~

reciproca entre os interlocutores.

lf:

· ~~o.~~ '.

(

[f~1' ;<i1'~.
"{"'f 11j\~'",
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de ambiente. A intensidade do sinaI de voz nas locuyoes proferidas por MI sao
significativamente mais intensas, o que indica que o dispositivo de captayao de audio
estava mais proximo de MI do que de M2. Ademais, a presenya de ruidos tipicos
decorrentes de atrito corn o dispositivo de captayao em diversos pontos do audio indica
que o equipamento gravador estava ocultado nas vestes do interlocutor MI.
Na poryao final do arquivo observa-se novamente a presenya de ruidos

sso
Em po
: 2 r: 09
6/0 0.
6/2 728
01 .04
77
18 -16
:27 Inq
:30 44
8

3

cadenciados, sugerindo tratar-se de deslocamento a pe, seguidos de ruidos que sugerem
deslocamento por mei o de vefculo automotor, bem coma audio correspondente il
transmissao de radiodifusao sonora.

2

(Ruidos tipicos de atrito do dispositivo de captayao sonora causado por movimentayao).

3

(Trecho entre os instantes de tempo 00:00:00.000 e 00:03:46.367: ruidos que sugerem

4

deslocamento por meio de veiculo automotor).

5

(Trecho entre os instantes de tempo 00:00:05.000 e 00:01:34.792: audio correspondente il

6

transmissao de radiodifusao sonora junto a ruidos tipicos do dispositivo de captayao causado

7

por movimentayao).

8

MI: Boa noite.

9

M?: Boa noite.

10

MI: Tudo Bem?

II

M?: Pode (Ininteligivel).

12

MI: (Ininteligivel) joia, obrigado. Boa noite.

13

M?: Boa noite.

14

(Descontinuidade I em 00:02:03.990).

15

(Descontinuidade 2 em 00:02:04.118).

16

(Descontinuidade 3 em 00:02:04.377).

17

(Descontinuidade 4 em 00:02:10.624).

18

(Audio correspondente il transmissao de radiodifusao sonora ate o instante de tempo

19

00:02:45.315).

20

MI: {Obal. Boa noite.

21

M?: (Ininteligivel).

22

MI,

pre

•

(Infcio da reproduyao do arquivo no instante de tempo 00:00:00.000).

Im

•

IV3.l - Transcri,i'io do arquivo PRl 14032017. WAV

E. 00"". p.di. p" mIm pom, M

",,,g,m~
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M?: (Ininteligfvel).

25

M?: Vai alguem pra receber o senhor la.

26

MI: Ah, obrigado.

27

(Audio correspondente il transmissao de radiodifusao sonora ate o instante de tempo

28

00:03:46.374).

29

(Ruidos tipicos de atrito do dispositivo de captayao sonora causado por movimentayao).

30

M?: (Ininteligfvel).

31

MI: Deixo essa chave aqui?

32

M?: (Ininteligivel).

33

(Ruidos tipicos de atrito do dispositivo de captayao sonora causado por movimenta9ao Os

34

rufdos sao cadenciados, sugerindo tratar-se de deslocamento a pe).

35

(Falas ininteligiveis ao fundo).

36

M2:

37

MI: (Ininteligivel), tudo bem? Tudo bem? (Ininteligivel).

38

(Rufdos tfpicos de atrito do dispositivo de captayao sonora causado por movimentayao. Os

39

ruidos sao cadenciados, sugerindo tratar-se de deslocamento a pe).

40

MI: (Ininteligivel).

41

M2: Hein?

42

M1: Faz tempo que eu nao o vejo.

43

M2: Mas rapaz, evoce que ta fora do Brasil, nao e?

44

M1: (Ininteligfvel).

45

M2: Eu soube que voce esta morando (ininteligivel) fora.

46

(Ruidos tipicos de atrito do dispositivo de capta9ao sonora causado por movimenta9ao. Os

47

ruidos sac cadenciados, sugerindo tratar-se de deslocamento a pe).

48

MI:

49

(Ruidos tipicos de atrito do dispositivo de capta9ao sonora causado por movimenta9ao. Os

50

rufdos sao cadenciados, sugerindo tratar-se de deslocamento a pe).

51

(Ruidos tipicos de atrito do dispositivo de capta9ao sonora causado por movimenta9ao).

52

(Falas ininteligiveis).

53

M2: Ta ficando mais nos EstadO."S U
~~nidOS?

54

MI: T6 ficando muito. MUitO.

sso
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3

24

E isso ai. Vamos fazer isso aqui 6: Va ... Vamos (ininteligivel).

pre

•

M?: Ah sim, o senhor pode me acompanhar?

Im

•

23

El, viajando muito. Tudo bem?

/
C
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(Ruidos tipicos de atrito do dispositivo de captay3.o sonora causado por movimental'3.o).

57

M2: (Jninteligivel).

58

(Ruidos tipicos de atrito do dispositivo de captay3.o sonora causado por movimentay3.o).

59

MI: A maior parte e lâ.

60

M2: A maior parte ela ...

61

MI: Como

62

M2: (Jninteligivel).

63

(Descontinuidade 5 em 00:05:31.790).

64

MI: (Jninteligivel), ne?

65

M2: Epe ...

66

(Descontinuidade 6 em 00:05:32.938).

67

M2: ... sava que eu era tao feliz (ininteligivel).

68

(Ruidos tipicos de atrito do dispositivo de captal'3.o sonora causado por movimentayao).

69

M2: (JninteJigivel) meus compromissos, ne?

70

MI:

71

M2: E aqui ... primeiro que voce sabe que t6 fazendo dez meses, parece que foi ontem, ne?

72

MI: (Ininteligivel).

73

(Descontinuidade 7 em 00:05:43.525).

74

M2: (Jninteligivel) foi ontem, e parcce (ininteligivel) ...

75

(Descontinuidade 8 em 00:05:44.673).

76

M2: Prioridade. Sao duas co ...

77

(Descontinuidade 9 em 00:05:45.821).

78

M2: E segundo que ...

79

(Descontinuidade 10 em 00:05:47.607).

80

M2: {Tem} uma oposiyao mu ...

81

(Descontinuidade Il em 00:05:49.648).

82

(Ruidos tipicos de movimentayao do dispositivo de captal'3.o).

83

M2: (Jninteligivel), nao e? Uma (oposiy3.o} terrivel no comeyo. Eles lanyaram o neg6cio do

84

golpe, golpe, golpe ... n3.o passou.

85

MI: (Ininteligivel).

86

M2, M~

e que tâ a correria? Antes ...

E... e...

3

56

pre
sso
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M?: (Jninteligivel).

Im

•

55

,i, '''"'mi, "" .oi ,,, "rto, "'":;;;;;,m,,," , ,,, "rto

~

LAUDO N" 1103/2017 - JNC/DITECfDPF

88

M2: Entao, os caras sao um desespero.

89

MI:

90

M2: Entendeu?

91

(Descontinuidade 12 em 00:06:01.384).

92

M2: (Jninteligivel). Ainda bem que eu tenho apoio do Congresso. Se eu nao tenho apoio do

93

congresso eu to ferrado ...

94

MI: Muito grande, ne?

95

M2: To ferrado.

96

M1:E ...

97

(Descontinuidade 13 em 00:06:05.976).

98

M2: (lninteligivel) nao tenho apoio da imprensa. Entendeu? (Risos). Entao

99

MI: (Risos).

3

E...

pre
sso
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M1:

100

M2: Mas vai dar certo. N6s vamos atravessar isso dai, voce vai ver.

101

MI: (Ininteligivel).

102

M2: N6s vamos chegar no final... (ininteligivel).

103

(Descontinuidade 14 em 00:06: 14.523).

104

M2: Este ano ja ...

105

(Descontinuidade 15 em 00:06: 15.799).

106

M2: Muito mei hor, mas mu ...

107

(Descontinuidade 16 em 00:06: 16.947).

108

M2: E dezoito vamos comemorar.

109

M1: Corn certeza.

110

M2: Naoe?

111

M1: Sabe que n6s vamos chegar ...

112

pra frente ...

113

(Descontinuidade 17 em 00:06:26.135).

114

M1: .. .imado.

1 15

M2: (lninteligivel) animados (ininteligivel).

116

M1:

E. Olhando (ininteligivel) ...

117

M2:

la come~ou. Modestament

118

que

E...

come~asse

Im

•

E...

87

e isso mesmo!

ago ...

14

e fogo.

Vamos chegar no fim des se ano olhando
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120

MI: Muito rapido.

121

M2: Ta sendo muito rapido.

122

MI: Ta sendo muito rapido. Porque, voce ta falando dez meses, mas na realidade ...

123

M2: Da seis como titular.

124

MI:

125

M2: (Ininteligivel).

126

MI: Porque teve aquele periodozinho ali muito duro, ne?

127

M2: (Ininteligfvel).

128

MI: Que nao podia fazer nada, que nao ...

129

M2: Seis meses como titular ...

130

MI:E.

l31

M2: ... e olha o que n6s ja fizemos ...

132

(Descontinuidade 19 em 00:06:48.587).

133

M2: (Ininteligivel) teto dos gastos ...

134

(Descontinuidade 20 em 00:06:49.730).

135

M2: ... amo a reforma do ensino medio, aprovamo a ... a DRU, que ... p6 e um tro90 que tava

136

la ha dez meses e nao se votava.

137

(Descontinuidade 21 em 00:06:55.726).

138

M2: Aprovamos, dezenas ... aprovamos a admissibilidade da previ ...

139

(Descontinuidade 22 em 00:06:58.915).

140

M2: Na comiss ...

141

(Descontinuidade 23 em 00:07:00.063).

142

M2: ... uivâo ejustiva. Fizemos um grande acordo ...

143

(Descontinuidade 24 em 00:07:02.997).

144

M2: ... tureza trabalhista ...

145

(Descontinuidade 25 em 00:07:04.145).

146

M2: (Ininteligfvel) do acordado (ininteligivel) ta, ta ...

147

(Descontinuidade 26 em 00:07:07.334).

148

M2: (Ininteligfvel) as centrais sindicais e os ...

149

(Descontinuidade 27 em 00:07:08.865).

150

M2: (Ininteligfvel).

sso
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Entăo ...

pre

•

(Descontinuidade 18 em 00:06:33.402).

Im

•

119

0..---,
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M2: Muito rapido.

153

MI: Muita coisa muito rapido.

154

M2: (lninteligivel).

155

(Descontinuidade 28 em 00:07:13.584).

156

MI: ... 00000 ....

157

(Descontinuidade 29 em 00:07: 15.498).

158

MI: ... 00000 ....

159

(Descontinuidade 30 em 00:07: I 6.901).

160

MI: ... conomia ta bem. Vai ter gue baixar o juro rapido, porgue a expectativa foi muito

161

rapida, ne? A

162

M2: Ai eu tenho a

163

(Descontinuidade 3 I em 00:07:23.662).

164

M2: (IninteligiveJ) desce mais um ...

165

MI:

166

M2: ... vai descendo responsavelmente, entendeu?

167

MI:

168

(Descontinuidade 32 em 00:07:27.616).

169

MI: ... oze e vinte e cinco. E...

170

M2: (Jninteligivel) pouco tempo.

171

MI:

172

duro, voce sempre tem gue deixar o mercado corn a

173

M2:E ...

174

MI: O mercado tem gue se ... se ... e ... ele tem gue ficar na sensal'iio de gue .... pa ... (ruidos

175

cadenciados tipicamente relacionado a batidas no dispositivo de

176

M2: Tem raziio.

177

MI:

178

M2: Tem ra ...

179

(Descontinuidade 33 em 00:07:46.878).

180

MI: (Ininte1igivel) pode tomar a dianteira. Porgue voce ve: o Banco central baixou vinte e

181

cinco, depois vinte e cinco. Ai o mercado p6000, e tal. .. ai guando ele deu aguele setenta e

182

cinco, ai o mercado deu uma animada, s6 ue ai ja esperava ...

sso
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reversăo

3

152

da expectativa.

impressăo

E...
E... e...

gue na ...

E... E, e, e ... (ininteligivel) (ruidos tipicos de movimental'ăo do dispositivo de captal'ăo)
sensal'ăo

de gue foi pouco .

pre

•

MI:

Năo

Im

•

Emuito rapido.

151

captayăo

de audio).

e?

16

;/
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183
185

M2:

186

Mi: Setenta e cinco e muito! Ele deu um, o mercado

187

mercado vai achar pouco.

188

M2: Vai achar pouco.

189

MI: PO, mas sa um? Tinha que ser um e meio! (Risos). Mio, ta bom. Presidente,

190

deixa eu te falar ...

191

M2: (lninteligfvel, falas sobrepostas).

192

Ml: Primeiro, eu vim aqui (rufdos de movimenta9ao do dispositivo de capta9ao de audio),

193

basicamente por dois, tres motivos, assim, essencial.

194

ne? Desde quando voce assumiu.

195

M2: (lninteligfvel). Acho que ... etern ...

196

(Descontinuidade 34 em 00:08:27.698).

197

M2: (Ininteligfvel), ne?

198

MI: Nao, Nao. Desde quando ...

199

M2: (lninteligfvel, falas sobrepostas) um pouco.

200

MI: ... voce assumiu.

201

M2: Quando eu assumi, nao. Antes de assumir.

202

MI: Nao. Nao, nao, nao, nao. Antes de assumir.

203

M2: Antes de assumir.

204

Ml: Eu ti ve conti ...

205

M2: Nas estamos falando de dez meses.

206

Mi: Eu tive contigo no leu escritario ...

207

M2:E...

208

Mi: ... dez dias anles ali ...

209

M2: Isso, (ininteligfvel).

210

Ml: .. "quando, tava ali naquela briga ainda, daquela guerra pela .. "

211

M2: Voce tem razao.

212

Ml: ... pe las redes social, num sei o que, o senhor lembra e taI. (Rufdos de movimenta9ao do

213

dispositivo de capta9ao de audio).

214

M2: Tem razao.

E.
Agora vai me dar um? O

3

00000...

e tarde,

pre
sso
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M1: Um! Af ele deu setenta e cinco, que e muito.

E...

primeiro que eu nao tinha te visto,

Im

•

184

17
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MI: Ne?

217

(Descontinuidade 36 em 00:08:47.853).

218

MI: ... (ininteligivel) de golpe, e taI.. ..

219

M?: (Ininteligivel).

220

(Descontinuidade 37 em 00:08:50.404).

221

MI: E ai. .. mas tudo bem. E ai enfim, de la pra ca...

222

(Descontinuidade 38 em 00:08:54.742).

223

M1: Eu vinha falando corn o Geddel ... enfim, ai tambem num ... num Ihe oportu ... num ...

224

M2: (Ininteligivel) deu aquele problema corn (ininteligivel), uma ...

225

MI:

226

M2: ... um idiota aquele, ne? Um (ininteligivel).

227

(Descontinuidade 39 em 00:09:05.329).

228

M2: (Ininteligivel) ... iar nos outros e isso, (ininteligivel).

229

MI: Foi uma bobagem.

230

M2: Foi uma bobagem que ele fez e ...

231

MI: Querendo ... foi uma bobagem.

232

M2: ... bobagem sem consequencia nenhuma.

233

MI: Mlo precisava daquilo, ne?

234

M2: O cara fez um ... aproveitou pra fazer um carnaval.

235

(Descontinuidade 40 em 00:09: 13.493).

236

MI: Mas eu vinha falando corn o Geddel, ali, tudo bem ... enfim, C...

237

(Descontinuidade 41 em 00:09: 17.448).

238

MI: Andei falando algumas vezes corn o Padilha tambem mas, agora (ininteligivel) o ...

239

M2: (Ininteligivel).

240

(Descontinuidade 42 em 00:09:21.275).

241

MI: Padilha adoeceu ...

242

M2: (Ininteligivel) adoeceu.

243

MI: ... ficou adoentado.

244

M2:

245

(Descontinuidade 43 em 00:09:24.719).

246

MI:

sso
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216

E, tambem năo quis Ihe incomodar.

pre

•

(Descontinuidade 35 em 00:08:46.578).

Im

•

215

E.

E, enfim, ai eu fiquei meio, eu falei: deixa eu ia la ...
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248

MI: Pra, nil ... Pra dă uma ...

249

(Descontinuidade 44 00:09:30.587).

250

MI: ... ria primeiro dizer o seguinte: tamo junto ai.

251

M2: Ta bom, ta ...

252

MI: Mefala.

253

(Descontinuidade 4500:09:35.434).

254

MI:E ...

255

(Descontinuidade 46 00:09:36.582).

256

M2: (Ininteligivel) esperar passar es ...

257

(Descontinuidade 47 00:09:37.730).

258

MI: ... ria te ouvir um pouco,

259

M2: (Ininteligfvel).

260

MI: Como e que ta, coma e que o senhor ta ...

261

(Descontinuidade 48 em 00:09:40:409).

262

MI: ... nessa situayăo toda ai?

263

(Descontinuidade 49 em 00:09:41.940).

264

MI: Eduardo (ruidos tfpicos de movimentay1io do dispositivo de

265

lava-jato ...

266

M2:

267

(Descontinuidade 50 em 00:09:49.593).

268

MI: Eu n1io sei. Como e que ta essa relay1io?

269

M2:

270

(Descontinuidade 51 em 00:09:52.252).

271

M2: Ele veio (ininteligivel).

272

(Descontinuidade 52 em 00:09:53.3(2).

273

M2: Tem nada a ver corn a defesa ...

274

(Descontinuidade 53 em 00:09:54.568).

275

M2: ... gio Moro indeferiu vinte e uma perguntas deie que n1io tenha nada a ver corn a defesa

276

deie.

277

MI: Hum. Pois e.

278

M2: Era pra ...

ta ....

3

sso
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o Presidente.

a Eduardo resolveu me ...

Năo,

a que o senhor precisar de mim, viu?

captayăo),

num seio o que,

me ... fustigar, ne? Voce viu que ...

pre

•

M2: Claro.

Im

•

247
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M2: .,. pra me {entrudar).

281

(Descontinuidade 55 em 00:10:01.712).

282

M2: Eu nao fiz nada (ininteligivel).

283

(Descontinuidade 56 em 00: 10:02.860).

284

M2: ... e, no Supremo Tribunal Federal. {Olha so) ...

285

(Descontinuidade 57 em 00: 10:05.159).

286

M2: ... um {ou) dois ....

287

(Descontinuidade 58 em 00:10:06.304).

288

M2: ... otalidade

289

(Descontinuidade 59 em 00: 10:07.452).

290

M2: E ta ai, rapaz ....

291

(Descontinuidade 60 em 00: 10:08.855).

292

M2:

293

(Deseontinuidade 61 em 00:10:10.003).

294

M2: (Jninteligivel).

295

(Descontinuidade 62 em 00: I O: 11.279).

296

M2: (Ininteligivel). Mas ...

297

(Descontinuidade 63 em 00: 1O: 12.427).

298

M2: ... emos onze ministros, eu ...

299

(Descontinuidade 64 em 00: 1O: 13.575).

300

MI:

301

dispositivo de

302

(Descontinuidade 65 em 00: 10:22.122).

303

MI: Fiz o maximo que deu ali, zerei tudo, o ... o que tinha de alguma pendencia daqui pra ali

304

zerou, taI...

305

M2: (Ininteligivel) tudo.

306

MI: (Ininteligivel, ruido tipieo de movimenta9ao do dispositivo de capta91io) liquidou tudo e

307

ele foi firme em cima, ele ja tava la, veio, cobrou, tai, tai, tai, eu, (ruido de impacto) pronto.

308

(Descontinuidade 66 em 00:10:40.491).

309

ID'Er?

310

sso
Em po
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E, mas ...

3

280

E, eu queria falar assim, como ta aqui na (ininteligivel, ruido tipico de movimenta9ao do
eapta~ao)

dentro do possivel, eu ...

pre

•

(Descontinuidade 54 em 00: 10:00.564).

Im

•

279

MI: Acelerei o passo e ...

20

LAUDO N" 1103/2017 - INC/DITECIDPF

menino, companheiro deie gue ta agui, ne?

313

M2: (lninteligivel).

314

MI: Que ... gue ta ai, gue o Geddel sempre tava ...

315

M2: O Lucio ta ai?

316

(Descontinuidade 67 em 00: 10:50.951).

317

MI: (lninteligivel) n1io, n1io ... (ininteligivel, ruidos tipicos de movimenta91io do dispositivo

318

de captao;:1io).

319

M2: (Ininteligivel).

320

MI: Isso, isso ...

321

M2: (Ininteligivel).

322

(Descontinuidade 68 em 00: \0:58.094).

323

MI: Geddel e gue andava sempre ali.

324

M2: (Ininteligivel, fala sobreposta).

325

MI: Mas corn o Geddel tam bem corn esse neg6cio eu perdi o contato porgue ele virou

326

investigado. Agora eu n1io posso ... tambem ...

327

M2:

328

(Descontinuidade 69 em 00:11 :07.279).

329

MI: Eu nao posso encontrar ele.

330

M2:

331

de Justi9a, viu? (Ruido compativeI corn batida no eguipamento de grava91io).

332

MI: Isso, isso, isso, isso.

333

M2: Pcrigosissima essa situa91io.

334

(Descontinuidade 70 em 00: II: 13.785).

335

MI: Neg6cio dos vazamento ...

336

(Descontinuidade 71 em 00:11:15.826).

337

MI: ... 000 ... telefone la do ... Eduardo, corn Geddel, voita e meia citava alguma coisa meio

338

tangenciando a n6s, a nao sei o gue ... eu t6 la me defendendo.

339

(Descontinuidade 72 00: 11 :28.837).

340

MI: (lninteligivel). Como e gue eu ... o gue gue eu mais ou menos dei conta de fazer ate

341

agora: eu t6 ...

342

(Descontinuidade 73 00: 11 :34.067).

sso
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3

312

E, complicado, e complicado.

E porgue (ruidos tipicos de movimenta9ao do dispositivo de captao;:1io) parecer obstru91io

pre

•

MI: ... tirei da frente. (Ruido compativeI corn batida no eguipamento de grava91io). O outro

Im

•

311
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M2: Muito bem.

345

(Descontinuidade 74 em 00:11:36.491).

346

MI: ... e ...

347

M2: Tem que manter isso, viu?

348

(Descontinuidade 75 em 00: 11 :38.404).

349

MI: ... 0000 ...

350

M2: (Jninteligivel).

351

(Descontinuidade 76 em 00:11 :39.552).

352

(Ruidos tipicos de

353

MI: (Ininteligivel). Todo mcs ....

354

M2: O Eduardo tambem, ne?

355

MI: Tambem.

356

M2:

357

(Descontinuidade 77 00: 11 :44.272).

358

(Ruido tipico de batida no dispositivo de

359

MI: Eu tâ segurando as pontas, to indo.

360

M2:E.

361

(Descontinuidade 78 em 00:11 :47.971).

362

MI: (lninteligivel) os processos ... eu ... eu tâ meio enrolado aqui, ne? No processo, assim ...

363

M2: (Ininteligivel).

364

(Descontinuidade 79 em 00: 11 :53.329) .

365

MI: Isso, isso.

366

M2: (Ininteligivel) inquerito, ne?

367

MI:

368

M2: (Jninteligivel).

369

MI: Isso

370

outro lada, um juiz substituto, que e um cara que fica ...

371

M2: Ta segurando os ...

372

MI: Tâ ...

373

(Descontinuidade 80 00:12:0

374

MI: ... gurando os dois.

sso
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3

344

movimenta~ăo

E...

do dispositivo de

capta~ăo).

capta~ăo).

pre

•

MI: To de bem corn Eduardo.

E. E investigado, eu năo tenho ainda denuncia.

Im

•

343

năo

Năo

tem denuncia (ininteligivel).

tenho denuncia. Aqui eu dei conta de um lada, o juiz, dar uma segurada. Do

22
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376

(Descontinuidade 81 em 00:12:10.805).

377

MI: ... 0 eu consegui (ininteligivel).

378

(Descontinuidade 82 em 00:12:13.356).

379

MI: ... ador (ininteligivel).

380

(Descontinuidade 83 em 00: 12: 14.887).

381

MI: (Jninteligivel) denlro da

382

M2: Ta la tambem.

383

MI: Tambem ta me dando informas;30.

384

M2: (Ininteligivel) .

385

(Deseontinuidade 84 00:12:21.010).

386

MI: E eu ...

387

(Descontinuidade 85 em 00:12:23.051).

388

MI: La que eu, eu t6, pra dar eonta de troearo procurador que ta atras de mim.

389
390
391
392
393

tarefa, que ta ...

M2: Procurador que voce ta ...

395

(Deseontinuidade 87 em 00:12:41.675).

396

MI: (Jninteligivel) o que ta ... o que ta me ...

397

M2: Te ajudando ...

398

MI:

399

(Descontinuidade 88 em 00:12:44.737).

400

MI:

401

M2: (Ininteligivel).

402

MI: Agora, o principa ... que ...

403

(Descontinuidade 89 em 00:12:49.201).

404

MI: Tem um que ta me investigando. Eu consegui um ... colar um no grupo. Agora eu to

Năo,

Tă

pre

394

o ...

Im

•

for~a

3

M2: (Jninteligivel).

sso
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•

375

me ajudando ta bom, beleza.

e um ...

405
406
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M2: Hmm ...

409

(Descontinuidade 90 00: 12:59.024).

410

MI: (Ininteligivel) nessa ai, entao ta meio assim, ele saiu de ferias, ate essa semana eu fiquei

411

preocupado que saiu um burburinho de que iam trocar ele, nao sei o que, eu fico corn medo,

412

muito bem. Eu to ... eu to so contando essa historia pra dizer assim, eu to me ...

413

M2: Se mexendo.

414

MI: Me defendendo ai.

415

M2:

416

MI: To me segurando, taI. (Ruidos tipicos de

417

dois la, to mantendo, tudo bem. Mas (ininteligivel).

418

(Descontinuidade 91 em 00:13:21.985).

419

MI: (Ininteligivel) o Geddel tava aqui (ruidos tipicos de

420

capta~ao),

421

M2: Quase, quase, (ininteligfvel).

422

(Descontinuidade 92 em 00:13:29.511).

423

(Ruidos tfpicos de

424

M2: (Ininteligivel).

425

(Descontinuidade 93 em 00: 13:31.807).

426

M2: (Ininteligivel) ja disse ...

427

(Descontinuidade 94 em 00: 13:32.847).

428

M2: (Ininteligivel).

429

(Descontinuidade 95 em 00:13:34.684).

430

(Ruidos tipicos de atrito no dispositivo de captayao decorrente de

431

M2: (Ininteligfvel) os presidentes do partido.

432

(Descontinuidade 96 em 00: 13:38.185).

433

M2: ... presariais que vao dizer o ....

434

(Descontinuidade 97 em 00:13:39.333).

435

M2: (Ininteligivel) precisamos dar uma so ...

436

(Descontinuidade 98 em 00: 13:40.481).

437

M?: (Ininteligivel).

438

(Descontinuidade 99 em

E.

sso
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3

408

movimenta~ao

do dispositivo de

movimenta~ao

capta~ao).

movimenta~ao

do dispositivo de captayao).

00:13:41.6~

V

24

Os

do dispositivo de

aquele negocio do ... da anistia e quase nao deu.

pre

•

MI: Isso.

Im

•

407

movimenta~ao).
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(Descontinuidade 100 em 00:13:43.543).

441

M2: Vai dizer que eu disse (ininteligivel).

442

Ml: Niio, {c1aro}.

443

M2: Mas se todos fizerem isso ....

444

(Descontinuidade 101 em 00:13:47.115).

445

Ml: Tem que resolver esse troeo. (Ruidos tipicos de atrito no dispositivo de captacao

446

decorrente de movimentaeao). Sabe que eu tive ate com o presidentc Lula na epoca ...

447

M2: (Jnintcligivel).

448

Ml: .. .Iâ no dia, que o PT, parte do PT ...

449

(Descontinuidade 102 em 00: 13:54.769).

450

Ml: (lninteligivel) "Ah, o Paulo Pera

451

mas" . ..

452

(Descontinuidade 103 em 00:13:59.233).

453

Ml: (Ininteliglvel).

454

(Descontinuidade 104 em 00:14:02.805).

455

Ml: (lninteliglvel) todo mundo ...

456

M?: (lninteligivel).

457

(Descontinuidade 105 em 00:14:05.101).

458

M?: (lninteligivel).

459

(Descontinuidadc 106 em 00: 14:06.249).

460

Ml: Entiio, isso foi um negocia que ... o negocio da autorida ... (ruidos tipicos decorrentes de

461

atrito devido a

462

(lninteligivel) autoridade.

463

(Ruidos tipicos decorrentes de atrito devido a movimentacăo do dispositivo de

464

M2: (lninteligivel) os depoimentos (ininteligivel).

465

MI: O ... o ... o ... presidente, eu nao sei o quanto o senhor tâ ao par, assim, de como de

466

verdade (ininteligivel) essas coisa.

467

M2: (lninteligivel).

468

(Ruido de impacto).

469

MI: ... um negocio.

470

M2: (lninteligivel).

3

440

pre
sso
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•

M2: Outros se rcunirem e fizcrem isso ...

năo

sei o que ... ", eu falei asslm: "po, presidente,

6, eu quero uma aguinha, um ... âgua.

movimentaeăo

do dispositivo de

captacăo)

Im

•

439

tambem era outra, ne?

captacăo).

E uma ... e uma brutalidade ...

25
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(Descontinuidade 107 em 00:14:35.971).

473

MI: Duas semana atras, tes semana ...

474

(Descontinuidade 108 em 00:14:38.395).

475

MI: (Ininteligivel) que eu nunca ouvi falar, nem, nem conhecia esse menino, que trabalhava

476

la com o Lucio, parece que era o finance ...

477

(Descontinuidade 109 em 00:14:46.431).

478

MI: ... eiro la.

479

(Descontinuidade IlO em 00:14:47.707).

480

MI: ... conhe~o, tambem nunca vi, ninguem nosso nunca viu, nun ca nada.

481

(Descontinuidade III em 00: 14:51.661).

482

MI: Menino disse ... disse assim: "ah, porque eu ... eu ouvi falar do Lucio que nao sei o

483

que ... eu ouvi falar de ... ", po, me rendeu um Fantastico, um Jomal Nacional, e um

484

que, e uma confusao.

485

M2: Claro.

486

MI: Ainda bem que eu tenho boa relayao corn a imprensa, e eu consegui rapidamente ...

487

M2: (Ininteligivel).

488

MI: Aquietou. Foi um dia, dois, pronto, parou. Mas puta merda, viu?

489

M2: (Ininteligivel). Uma chateayao.

490

MI: (Risos). Tudo bem. Sobre esse ponto ai tamo indo ... tamo tocando.

491

(Descontinuidade 112 em 00:15:27.889).

492

M2: (Ininteligivel, ruidos tipicos de atrito no dispositivo de captayao decorrentes de

493

movimenta~ao ).

494

(Descontinuidade 113 em 00:15:31.844).

495

M2: (Ininteligivel).

496

(Descontinuidade 114 em 00:15:32.992).

497

Ml: Seguinte (ininteligivel, ruidos tipicos de atrito no dispositivo de

498

movimentayao) to fazendo um ... cinquenta mii por mes ...

499

M2: (Ininteligivel).

500

MI: Ta indo pro rapaz e taI. Me da as inforrnayao, pela menos me {deram} inforrnayao.

501

(Ruido tipico de atrito do dispositivo de

502

Ml: (Ininteligivel) "teve uma reuniao (ininte

sso
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3

472

năo

sei o

E um ...

pre

•

MI: O neg6cio e o seguinte ...

Im

•

471

captayăo

capta~ăo

de audio decorrentes de movimentayăo).

ivei), falou disso, falou daquilo,

26

decorrentes de

(inin;eli~
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504

(Ruido tipico de atrito do dispositivo de capta9ăo de audio decorrentes de

505

M2: (Ininteligivel).

506

MI:

507

como e que e que .. .

508

(Descontinuidade 115 em 00:16:01.821).

509

MI: Pra mim fa Iar contigo qual e a melhor maneira ... porque eu vinha falando atraves do

510

Geddel, atraves ...

511

M2: (Ininteligivel, fala sobreposta).

512

MI: Eu

513

M2: (Ininteligivel) as pessoas ficam ...

514

(Descontinuidade 116 em 00: 16: I 0.240).

515

M2: Sabe como e que

516

MI: Eu sei disso, por isso e que ...

517

M2: (Ininteligivel) um pouco.

518

(Descontinuidade 117 em 00:16:13.939).

519

MI:

E o Rodrigo?

520

M2:

a Rodrigo.

521

(Ruido tipica de atrito do dispositivo de capta9ăo de audio decorrentes de

522

MI: Ah,

523

(Descontinuidade 118 em 00:16:17.256).

524

M2: (lninteligivel) .

525

(Descontinuidade 119 em 00:16:18.404).

526

M2: (lninteligivel) pode pas sar por meio deIe, viu?

527

MI: (lninteligivel).

528

(Descontinuidade 120 em 00:16:20.634).

529

M2: Da minha mais estrita confian9a.

530

MI: Ta.

531

M2: Vamos dizer que voce

532

(Descontinuidade 121 em 00:16:23.634).

533
534

e .... enfim, mas vamos la, eu queria falar um pouco ... falar sobre isso, falar

năo

sso
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3

a brabo

movimenta9ăo).

vou Ihe incomodar, evidente, se

entăo

năo

for algo assim ...

e...

6timo.

movimenta9ăo).

pre

•

fazer isso (ininteligivel)".

Im

•

503

năo

possa ...
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M2: Ai voce (ininteligivel).

536

M1:

537

(Descontinuidade 122 em 00: 16:32.308).

538

M2: (Ininteligivel) pela garagem.

539

M1: {Pela} garagem.

540

M2: (lninteligivel) sempre pela garagem, viu?

541

(Ruido tipico de atrito do dispositivo de captayao de audio decorrentes de movimentayao).

542

Ml: Funcionou superbem, il noite ...

543

M2:

544

Ml: .. .onze hora da noile, meia-noite, de ... dez e meia, vem aqui .

545

M2: (lninteligivel). Nao tem imprensa.

546

M1: A gente conversa uns dez minutinho, uma meia horinha, vou embora.

547

M2: (Ininteligivel, fala sobreposta).

548

M1: Ta, falar de outra coisa aqui.

549

(Descontinuidade 123 em 00: 16:48.(26).

550

M1: (Ininteligivel) ... o Henrique, como

551

(Descontinuidade 124 em 00:16:51.060).

552

M2: (Ininteligivel) tâ muito bom.

553

M1: Ne? Tranquilo com ...

554

M2: To muito satisfei ...

555

(Descontinuidade 125 em 00:16:53.739).

556

M2: Porque ele e um su ...

557

(Descontinuidade 126 em 00:16:55.014).

558

(Ruidos tipicos de atrito do sistema de captayao decorrentes de movimcntal'ao).

559

M2: (lninteligivel) conhece bem (ininteligive1) ele tem ... que ...

560

Ml: E. E. E!

561

(Descontinuidade 127 em 00:16:58.931).

562

M2: Quando eu ... e ... quer dizcr, ele concorda (ininteligivcl).

563

(Descontinuidade 128 em 00:17:02.541).

564

M1:Hmm.

565

M2: Digo, o ... Meirelles ...

566

(Descontinuidade 129 em 00:17:04.326).

E.

pre
sso
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3

E...

e que voce ta com Henrique?

Im

•

535
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568

(Descontinuidade 130 em 00:17:05.474).

569

MI: ([ninteligivel).

570

M2: Tem, razao.

571

(Descontinuidade 131 em 00: 17:06.623).

572

MI: (Risos).

573

M2: E ai ele ... faz o que eu ...

574

(Descontinuidade 132 em 00: 17:08.408).

575

M2: (Ininteligivel) determino.

576

(Descontinuidade 133 em 00: 17:09.556).

577

M2: Muito bem.

578

(Dcscontinuidade [34 em 00:17:10.705).

579

MI: Muito trabalhador.

580

M2: 6tima escolha.

581

MI:

582

M2: Trabalhador (ininteligivcl) trabalha ...

583

(Descontinuidade 135 em 00:17:15.042).

584

MI:E.

585

M2: Nas todos a ...

586

(Descontinuidade 136 em 00: 17: 16.190).

587

M2: ([ninteligivel).

588

MI: Nossa senhora, hein?

589

M2: (Ininteligivel).

590

(Descontinuidade 137 em 00:17:20.017).

591

M2: [nacreditavel.

592

MI:

593

M2: [nacreditâvel a ...

594

(Descontinuidade 138 em 00: 17:22.823).

595

M2: Mas o Henrique vai muito bem comigo.

596

(Descontinuidade 139 em 00:17:25.119).

597

M2: Eu chamo ele todos os ...

598

(D,,,,,,,,,;d,d, 140 om 00, 17'2~

3

porque vai acontecer isso ...

pre
sso
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•

M2:

E, ele e... ele e trabalhador.

E incrivcl.

o que essa genle fez corn o Brasil (ininteligivel).

Im

•

Năo

567
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600

MI:

601

M2: Ele gosta.

602

MI: Ele gosta de trabalhar. Voce nao chama ele pra ir pra praia.

603

M2:E.

604

MI: Se voce for pra praia e chamar ele, ih ...

605

M2:

606

MI: Ele ...

607

(Descontinuidade 141 em 00:17:35.834).

608

MI: ... agradar. Agora se voce falar: "nao, vamo trabalhar?"

609

M2: (lninteligivel).

610

MI: Eu tenho, e o Henrique e muito disciplinado, logico, uma relayao otima corn ele e taI.

611

(Descontinuidade 142 em 00:17:44.509).

612

MI: (lninteligivel) assim, que ele ta indo bem, ta tudo bem e taI.

613

(Descontinuidade 143 em 00:17:48.208).

614

MI: (Ininteligivel) nao sei, vamo dizer assim: cu ja andei falando corn ele alguns assuntos ...

615

M2: Sei ...

616

(Descontinuidade 144 em 00: 17:54.203).

617

MI: Conhecendo ele, ele e...

618

M2: (lninteligivel).

619

MI: Pra caramba.

620

M2:E.

621

MI: Ne? Por exemplo: um dia eu falei corn ele,

622

BC, corn o

623

(lninteligivel) ainda evoce que manda nessa merda?", "Nao, o !lan la ... ".

624

M2:

625

MI: Entiio, ai eu ... ai que eu quero ...

626

(Descontinuidade 145 em 00:18:20.736).

627

MI: Um dia eu falei assim: "O Henrique, precisa mexer na Receita Federal, porra! O Rachid

628

ai, ta tanto tempo al. Poe um outro cara ai mais dinâmico, ta?".

629

(Descontinuidade 146 em 00:18:30.048).

630

Mi: "Um monte de coisa pra fazer", "Ixi,

E. E. (Fala sobreposta). E. E ele gosta.

sso
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3

E, nao tem gra<,:a.

o... ja falei: "Henrique, aquele negocio la no
Ele: "f:, nao. Aquilo la, o Ilan faz as coisa, e... " e tira fora. "{PO}

pre

•

M2: ... ele ta aqui, eu chamo ele vem. (lninteligivel).

e que ta e taI?".

Im

•

599

E ele (ininteligivel) !lan (ininteligivel).

., o"', o"", N'" '""" _~", ~'
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632
633

M2:E.E.
- nao,
- 'IS ... ISSO"
.
"do J uca,' e, outro ... "
MI: E' . ,,Nao, nao,

634

M2: (Ininteligivel).

635

(Descontinuidade 147 em 00: 18:48.879).

636

M2: Maria Sîlvia fui eu, porque alguem ...

637

(Descontinuidade 148 em 00: 18:50.630).

638

M2: (Ininteligivel) 6timo, maravilha. Conhecia Maria Silvia.

639

MI: Isso.

640

M2: Ligou, acertou e taI.

641

M1: Hmmhum.

642

M2: (Ininteligivel) uma

643

M1: Hmmhum.

644

M2: Uma

645

(Descontinuidade 149 em 00:18:59.260).

646

MI: la ter al guma sintonia contigo pra ...

647

(Descontinuidade 150 em 00: 19:03.087).

648

MI: Quando eu falar corn ele, ele nao jogar ...

649

(Descontinuidade 151 em 00: 19:06.021).

650

MI: Nao, (ininteligivel) assim: "Ah, năo, Presidente num, num ... "

651

M2: Presidente niio deixa.

652

MI: "Niio deixa, niio quer".

653

(Ruidos tipicos de atrito do dispositivo de

654

MI: "PO, Henrique! Mas enliio voce e um banana ai, voce nao manda porra ... " (risos). Foi

655

isso, ai eu falei corn ele ...

656

(Ruidos tipicos de atrito do dispositivo de

657

MI: (Ininteligivel) CADE. Ai era o ... presidente do CADE ia mudar, ne?

658

(Descontinuidade 152 em 00: 19:23.242).

659

MI: Mudou, sei la, botou alguem ai.

660

M2: Ja (ininleligivel).

661

MI: Jâ mudou,ja bOlou?

662

Ml,

liga~ao

3

BNDES e o planejamento.". "PO, mas foi voce que botou a Maria Sîlvia la, po?".

pre
sso
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•

"Năo,

liga~ao

(ininteligivel).

(ininteligivel).

Im

•

631

capta~iio,

capta~iio,

Jârn"dO".~
31

decorrentes de

decorrentes de

movimenta~iio).

movimenta~iio).
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ai nao ... ". Eu quero dizer e o seguinte, resumindo: 1'0 ....

665

(Descontinuidade 153 em 00: 19:36.381).

666

MI: Eu tambem nao sei se e hora de mexer alguma coisa porque, dentro do contexto geral,

667

tambem nao quero importunar ele.

668

M2: 1'0 ...

669

MI: Tambem ... e ... e ...

670

(Descontinuidade 154 em 00:19:49.903).

671

MI: (Jninteligivel) se eu for mais ... e ... eu trabalhei corn ele quatro anos.

672

(Descontinuidade 155 em 00: 19:53.729).

673

MI: For mais firme nele, dizendo, "PO, Henrique, tem que ... ", eu acho que ele ... acho que

674

ele corresponde.

675

M2: Ele ... eu nao ... nao sei se ele sabe ...

676

(Descontinuidade 156 em 00:20:01.383).

677

M2: Mas uma das influencias maiores que determina ram a vinda deIe, pra mim, foi de voce.

678

MI: Eu sei disso.

679

M2: (Jninteligivel) voce.

680

MI: Isso.

681

M2: (Jninteligivel) (Jninteligivel, ruidos tfpicos de atrito do dispositivo de

682

decorrentes de

683

MI: 1'0, e o meu ... e um ... ate voltando um pouco ate ao caso do Edu ...

684

(Descontinuidade 157 em 00:20:14.777) .

685

MI: ... uardo.

686

(Descontinuidade 158 em 00:20:15.925).

687

MI: Na epoca, an ...

688

(Dcscontinuidade 159 em 00:20:17.073).

689

M1: (Ininteligfvel)

690

capta~ao

691

(Descontinuidade 160 em 00:20:27.151).

692

MI: Tudo bem, ai ele, uns quinze dias antes deIe ... ele teve la em casa, o Eduardo, comigo ...

693

ai ele veio e deu uma cobradazinha em mim:

694

que e taI. "Viu, Eduardo? Năo

sso
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3

664

capta~ao

movimenta~ao).

pre

•

MI: Isso. Ai eu falei assim: "Henrique, po, presidente do CADE ai tem que botar.", "Ah, isso

Im

•

663

"O,

decorrentes de

briguei la e taI pra ... ", (rufdos tfpicos de atrito do dispositivo de
movimenta~ao),

"6, agora tem que ver se ... ". Enfim ...

"O, agora eu tenho que trabalhar, ne?", nao sei o

e assi~ Perai, nao e assim nao!".

y
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Mi: "Ah, mas puta que pariu ... ".

697

M2: Agora, deu no que deu.

698

Mi: Deu no que deu. Ai ele ... ai eu falei: "Eduardo", uns quinze dias antes, "Eduardo, n1l0 e

699

assim n1l0, pera ai, po!". "Nâo, po!". Ele ai usou o (ininteligivel), "PO, voce tâ corn a Ferrari

700

ai?". Por que ele se referiu assim ...

701

(Descontinuidade 161 em 00:20:56.618).

702

MI: (IninteligiveI) ficou, e, Fazenda, Banco Central, ne? O Banco Central perdeu o status de,

703

de, de ... de ministro, ne?

704

M2: (Ininteligivel).

705

(Descontinuidade 162 em 00:21 :03.761).

706

Mi: O Henrique ficou muito prestigiado ... espera ai, po. O Henrique tambem

707

fazendo (ininteligivel). Queria s6, n1l0 sei se eu ... te dar um toque em relay1l0 a isso, em

708

relay 1l0 a ... eu nâo sei o quanto eu vou mais firme no Henrique, o quanto eu deixo ele corn

709

essa pepineira deie ai e taI. Enfi ...

710

(Descontinuidade 163 em 00:21 :24.681).

711

Mi: (Ininteligivel).

712

M2: (Ininteligivel).

713

(Descontinuidade 164 em 00:21 :28.381).

714

Mi: Se ele jogar pra cima de voce eu posso bancar e dizer assim: "N1Io, n1l0, qualquer coisa

715

eu falo corn ele."?

716

M2: Nâo ... claro ... pode fazer (ininteligivel) .

717

Mi: Pronto, qualquer coi. ..

718

M2: (Ininteligivel, ruido de impacto) consultar (ininteligivel).

719

MI: Ah, enmo.

720

M2: (lninteligivel).

721

(Descontinuidade 165 em 00:21 :39.479).

722

MI: L6gico, 16gico, 16gico, 16gico, 16gico. Eu n1l0 vou, eu nao vou falar nada descabido.

723

M2: (Ininteligivel).

724

Mi: Nada descabido. Agora ...

725

(Descontinuidade 166 em 00:21:47.388).

726

Mi: Esse presidente do CADE, eu_~e ... mas isso seria (ininteligivel) "Hfte"

3

696

pre
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•

M2: (Ininteligivel, falas sobrepostas).

năo

vai sair

Im

•

695
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importantfssimo ter um presidente do CADE... ponta firme. (Ruidos sobrepostos,

728

cadenciados, tipicamente relacionados a batidas no dispositivo de captas:ao).

729

M2: Mas a. (inintelig'vel) se nao foi nomeado ...

730

MI:

Jă

731

M2:

la foi?

732

MI: Jâ foi, emjaneiro agora. E ai eu nao se ... eu nao (inintcligivel) eu falei pra ele ...

733

M2: Acho que (lninteligivel) ainda nao.

734

MI: Presidente do CADE jâ foi ...

735

(Descontinuidade 167 em 00:22:08.053).

736

MI: Foi nomeado o presidente.

737

M2: Tem certeza?

738

(Descontinuidade 168 em 00:22: 10.4 76).

739

M2: Em conversa franca.

740

(Descontinuidade 169 em 00:22:11.624).

741

MI: Tem que ser um cara ... (ru'dos sobrepostos, cadenciados, tipicamente relacionados a

742

batidas no dispositivo de capta«ao). Eu nao sei, ta? Entao talve ...

743

(Descontinuidade 170 em 00:22: 14.184).

744

M2: (Jninteligivel).

745

MI: Entao ...

746

(Descontinuidade 171 em 00:22:15.706).

747

MI: Por exemplo, agora, ta o presidente da CVM para trocar, nao trocar ...

748

fundamental. E ai eu queria assim ... seu eu fa ...

749

M2: Voce devia falar primeiro com .. .

750

(Descontinuidade 172 em 00:22:25.401).

751

MI: Isso, mas

752

nâo, nao, nâo, espera aiP'.

753

M2: Nao, pode fazer. .. pode, pode (inintelig'vel).

754

MI:

755

M2: (lninteligivel).

756

(Descontinuidade 173 em 00:22:36.754).

757

MI: Pro Henrique nao ficar. ..

758

M2:

pre

sso
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3

foi, jâ foi.

E outro

lugar

e que se eu falar com ele cele empurrar pra voce, eu poder dizer: "nao, nao,

Im

.'

727

E, e... c so isso e que eu queria ter esse alinhamento ...

E.
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M2: (Ininteligivel) pra ele. Porque se ele trouxer (ininteliglvel).

761

(Descontinuidade 174 em 00:22:46.066).

762

M2: N1io precisa falar de voce, (ininteligivel).

763

(Descontinuidade 175 em 00:22:47.214).

764

M2: (Ininteligivel).

765

M1: Hmmhum.

766

M2: Voce ja tera falado com ele.

767

M1: Hmm hum.

768

(Descontinuidade 176 em 00:22:49.511).

769

M2: Entendeu?

770

MI: E, eu ...

771

M2: (Ininteligivel).

772

(Descontinuidade 177 00:22:51.296).

773

M1: Pronto.

774

M2: (lninteligivel).

775

MI: Năo, quando eu digo, mas, quando eu digo de ir mais firme no Henrique e isso.

776

"Henrique, 6, mas voce vai levar? Ce ... "

777

(Descontinuidade 178 em 00:22:59.716).

778

MI: "Vai fazer Îsso?". "Vou". "Ah, entâo

779

M2:E.

780

MI: Ai. .. que ai ele vem ...

781

M2: Ta bom, pode, pode fazer isso.

782

MI: E, e, e todos os, em termos mais amplos, assim, genericos, ter esse alinhamento para

783

dizer o seguinte:

784

(Descontinuidade 179 em 00:23:13.237).

785

MI: "Quando eu falar um neg6cio, porra, pelo menos vai e ... consulta la, ve.". Queria te ...

786

(Descontinuidade 180 em 00:23:18.534).

787

MI: Sei do neg6cio do BNDES la daquela

788

M2: Voce viu, ne?

789

M1: Geddel me falou, quis ...

790

M2:

E...

3

760

pre
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•

M1: E pra ele perceber que n6s temo um ...

năo, entăo

E falar:

ta bom".

pronto e esse alinhamento s6 que eu queria ter .

"O ... "

Im

•

759

operayăo ...
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792

M2: Sabe que eu fui em janeiro pressionar (ininteligivel).

793

MI: Pois e, pois e.

794

M2:

795

(Descontinuidade 181 em 00:23:28.417).

796

M2: (Ininteligivel) ida, inaugurar. ..

797

(Descontinuidade 182 em 00:23:29.693).

798

M2: (Ininteligivel).

799

MI: Hmm hum. Hmm hum.

800

M2: E eles queriam (ininteligivel).

801

(Descontinuidade 183 em 00:23:33. \3 7).

802

M2: (Ininteligivel).

803

(Ruido tipico de batida no dispositivo de

804

MI: Num deu de um jeito mas deu do outro, ta e pronto, deu certo.

805

M2: (Ininteligivel, fala sobreposta). Muito recentemente eu a chamei, porque (ininteligivel)

806

ela

807

(Descontinuidade 184 em 00:23:42.449).

808

MI: Bem travado.

809

M2: Eu chamei e ela veio me explicar. Dai (ininteligivel). "Aquele (ininteligivel) da 18S, deu

810

pra fazer (ininteligivel)?", "Nos fizemos de outro jeito que deu certo.

811

(Descontinuidade 185 em 00:23:49.975).

812

MI: (Ininteligivel).

813

M2:

814

MI: E. E, o BNDES ta bem travado. Esse negocia do BNDES e outra.

815

(Ruido tipica de batida no dispositivo de

816

(Descontinuidade 186 em 00:23:58.649).

817

MI: Inf1uencia, que tem ... hoje tem que ... (ruidos cadenciados tipicos de batidas no

818

dispositivo de capta91io).

819

(Descontinuidade 187 em 00:24:02.731).

820

MI: Maria Silvia ta falando corn quem?

821

(Descontinuidade 188 em 00:24:05.538).

822

MI: (Ininteligivel) que ta problematico, viu?

3

foi exatamente ...

sso
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Năo

capta~ao).

ta {travando} muito credito.

Entăo,

ela, ela ...

pre

•

MI: Teve todo o empenho, esfor~o ...

Im

•

791

capta~ao).
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M2: (lninteligivel).

825

MI: Entiio.

826

(Descontinuidade 190 em 00:24: 10.130).

827

M2: (lninteligivel).

828

(Descontinuidade 191 em 00:24:12.364).

829

M2: Tem temor eu sei porque: (ininteligivel) dois servidores la ...

830

(Descontinuidade 192 em 00:24: 16.508).

831

M2: Estao com os bens indisponiveis.

832

(Descontinuidade 193 em 00:24:18.294) .

833

M2: Em face do ... das a ... (ininteligivel).

834

(Descontinuidade 194 em 00:24:20.845).

835

M2: E os oulros caras nao ... num pode mexer. Entiio c1es tem um medo des ...

836

(Descontinuidade 195 em 00:24:23.779).

837

MI:

838

M2: De mexer em qualquer coisa.

839

(Descontinuidade 196 em 00:24:25.565).

840

M2: Ta com uma verba la, de cento e cinquenta bilhoes.

841

(Descontinuidade 197 em 00:24:29.009).

842

M2: Parado.

843

(Descontinuidade 198 em 00:24:31.433).

844

MI: (lninteligivel) .

845

(Descontinuidade 199 em 00:24:32.581).

846

M2: Mas isso ai, pro Meire ...

847

(Descontinuidade 200 em 00:24:33.324).

848

M2: (lninteligivel) sera fei ...

849

(Descontinuidade 201 em 00:24:33.862).

850

M2: (lninteligivel).

851

MI: Entiio, e isso

852

M2: Pode falar.

853

MI: E se ele escorregar eu digo

854

M2: Entao, consulte-o la.

3

824

E.

pre
sso
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•

(Descontinuidade 189 em 00:24:08.089).

Im

•

823

e que eu quero, pra ...
"O ... "
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856

M2: Consulta o Presidente.

857

MI: E, consulta e me fala desse (ininteligivel).

858

M2:E.

859

(Descontinuidade 202 em 00:24:44.699).

860

MI: Bom, o canal de (ininteligivel) eu fiz uma ... uma ... (ruido tipico de atrito do dispositivo

861

de

862

M2: (Ininteligivel).

863

MI: O Henrique aqui, tem o CADE, o BNDES ...

864

M2: (Ininteligivel) de Sao Paulo (ininteligivel)?

865

MI: Vim. Vim.

866

(Descontinuidade 203 em 00:24:53.756).

867

MI: Geddel, voce tem visto ele? Corn o e que ele ta?

868

M2: Geddel falou comigo hoje, (ininteligivel) por telefone.

869

MI: E? E ai?

870

M2: A gente nao (ininteligivel) por uma

871

parecer obstrus:ăo.

872

(Descontinuidade 204 em 00:25:05.492).

873

M2: (Ininteligivel).

874

MI: (Ininteligivel).

875

(Descontinuidade 205 em 00:25:06.991).

876

M2: (Ininteligivel).

877

MI: (Ininteligivel).

878

(Descontinuidade 206 em 00:25:08.171).

879

MI: (Ininteligivel).

880

(Descontinuidade 207 em 00:25:09.447).

881

MI: Exatamente. (Ininteligivel).

882

(Descontinuidade 208 em 00:25:11.6(5).

883

MI: (Jninteligivel).

884

(Descontinuidade 209 em 00:25: 14.549).

885

MI: Passou, num vai voltar.

886

(D..w.""id.O, 21 O,m

decorrente de movimentas:ao).

3

captas:ăo

pre
sso
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•

MI: Consulta la, po!

razăo,

como ele ta sendo (ininteligivel), pra na

Im

•

855

00,,,,, 5~
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888

M2: Nao sei.

889

(Descontinuidade 211 em 00:25:18.248).

890

MI: (lninteligfvel).

891

M2: Tudo bem que ... (ininteligfvel).

892

(Descontinuidade 212 em 00:25:19.907).

893

M2: (Ininteligfvel).

894

(Descontinuidade 213 em 00:25:21.055).

895

M2: (Ininteligivel).

896

(Descontinuidade 214 em 00:25:22.203) .

897

M2: Pegando todo mundo.

898

(Descontinuidade 215 em 00:25:23.351).

899

M2: Ta ruim, realmente e ruim ...

900

(Descontinuidade 216 em 00:25:24.882).

3

MI: Como e que vai financiar dois miI e dezoito?

90 IMI: (Ininteligfvel).

M2: Apesar de que uma enor. ..

903

(Descontinuidade 217 em 00:25:26.668).

904

M2: .. .quilibrando a economia, taI, etc, etc.

905

(Descontinuidade 218 em 00:25:29.091).

906

M2: Eu acho que quando melhorar bem a economi ...

907

(Descontinuidade 219 em 00:25:31.132).

908

M2: (lninteligfvel) tamanho .

909

MI: (Ininteligfvel, sobreposta).

910

(Descontinuidade 220 em 00:25:34.066).

911

MI: Corn certeza. Nao tem nem uma ... e ca ...

912

M2:

913

MI: Assim? Nao tem nenhum remedio melhor do que as coisas ir bem.

914

M2: As coisas ir bem.

915

MI: Financeiramente, ai todo mundo acalma, todo mundo (ininteligivel).

916

M2: Se acalma (ininteligivel).

917

(Descontinuidade 221 em 00:25:47.460).

918

MI: (lninteligivel) no TSE coma e que ta?

pre

902

E.

Im

•
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920

M2: Quando eu tomei posse (ininteligivel).

921

(Descontinuidade 223 em 00:25:50.328).

922

M2: O Herman Benjamin agora.

923

MI: Hmm.

924

M2:

925

(Descontinuidade 224 em 00:25:54.221).

926

M2: (lninteligivel).

927

(Descontinuidade 225 em 00:25:55.652).

928

M2: Bem que eu acho que nao passa, o negocio da ... da minha cassa<;:ao.

929

(Descontinuidade 226 em 00:25:58.431).

930

MI: Hmmhum.

931

M2: Isso eu acho que nao passa, porque eles tem uma consciencia polftica ...

932

(Descontinuidade 227 em 00:26:00.981).

933

M2: (lninteligivel) porra, mais um presidente? E... primeiro. Segundo: eu tenho argu ...

934

(Descontinuidade 228 em 00:26:05.319).

935

M2: Terceiro: (ininteligivel).

936

(Descontinuidade 229 em 00:26:07.232).

937

M2: (lninteligivel) a improcedencia da a<;:ao.

938

(Descontinuidade 230 em 00:26:09.40 1).

939

M2: (Ininteligivel) so no negocio dos direitos politicos. Mas e caminho. Nao

940

(Descontinuidade 231 em 00:26: 13 .228) .

941

M2: Vai ser uma a<;:ao ino ...

942

(Descontinuidade 232 em 00:26: 14.376).

943

M2: ... procedencia, tem recurso. Tem recurso do TSE, tem recurso do Supremo.

944

MI: Hmm ta. (Fala sobreposta).

945

(Descontinuidade 233 em 00:26: 18.075).

946

M2: (Ininteligivel) ja terminou o mandato. Terminou (ininteligivel) pensando nisso.

947

(Descontinuidade 234 em 00:26:22.157).

948

MI: Entao ta bom. (Ininteligivel).

949

(Descontinuidade 235 em 00:26:24.836).

950

M2, (I"i"'Ii,i,,')

sso
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E um tro~o meio maluco, eu num sei o que ...

e...

pre

•

(Descontinuidade 222 em 00:25:49.246).

Im

•

919

~
40

LAUDO N" 1103/2017 -INC/DITECIDPF

952

M2: Os aborrecimentos que voce ta tcndo tambem, nao e?

953

(Descontinuidade 236 em 00:26:28.280).

954

MI: Ah, e duro ne, o presidente? Porque e o seguinte:

955

(Descontinuidade 237 em 00:26:31.469).

956

MI:

957

ne? Um monte, porque nos niio temos so isso pra ... tem a empresa ...

958

M2: Claro.

959

MI: ... tem o concorrente, tem os Estados Unidos.

960

M2: (lninteligivel).

961

MI: Tem, tem o di.. .tem dia a dia, tem o, a empresa! E ai ce de repente tem que parar, ficar

962

por conta de resolver coisas. Eu falo la pro procurador la, eu digo:

963

senhor ... " .

964

(Descontinuidade 238 em 00:26:54.431).

965

MI: " ... (lninteligivel) me investigar, niio tem problema. Mas niio fica dando solavanco nao.

966

Nao fica ... sabe, dando solavanco, e fazendo medidas,

967

M2: Divulgando pra imprensa.

968

MI: ... "E divulgando pra imprensa, e fazer". Falo: "â doutor,

969

certinho, mas cu vou chegar la morto. De tanto solavanco que o senhor vai me dar, se eu tiver

970

cem por cento certo, eu morro. Para com isso!". Da ultima vez eu ate falei, eu falei: "Faz um

971

favor pra mim, me denuncia de alguma coisaT. Ele: "Niio, mas niio tenho nada pra te

972

denunciar!", eu falei: "Mas inventa! Inventa! Me denuncia! Para de me ve ... para de me ...

973

porque eu niio aguento. Se o senhor ficar ai me ... desse jeito o senhor vai me quebrar! Niio

974

tem ... ". Puta que pariu e eu sei que

975

M2:

976

MI: Mas tudo bem, nos somos do couro grosso, ne?

977

M2:

978

MI: Vamos la, tamos (ininteligivel).

979

(Descontinuidade 239 em 00:27:39.843).

980

MI: (Jninteligivel).

981

M2: Isso vai pas sar viu? Vai passar.

982

(Descontinuidade 240 em

igual. .. equilibrando aqueles prato,

sso
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E igualzinho o senhor aqui tambem, ne? A gente fica

pre

•

MI: Puta que pariu ...

e o seguinte ...

E duro, eu sef. Eu sei.
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984

MI:

985

(Descontinuidade 241 em 00:27:44.818).

986

MI: Tem que, como se diz ...

987

(Descontinuidade 242 em 00:27:47.369).

988

MI: (lninteligivel) pe no chao, tambem. L6gico que (ininteligivel).

989

(Descontinuidade 243 em 00:27:50.430).

990

MI: (Ininteligivel) 16gico, passar vai passar.

991

M2:

992
993

e presidente? Quando tava ali falando da anistia, do neg6cio da
autoridade, a gente tinha um, um ... uma coisa objetiva pra lutar pelo que, nao e nao? "OI ha,

994

estamos lutando, trabalhando, e tai". Ea gente tinha que pensar, porque ...

995

(Descontinuidade 244 em 00:28:13.264).

996

MI: (Ininteligivel) nao for atrâs de algo positivo ... (ruido de impacto). Esses meninos? Eles

997

nao tem juizo, eles nao para.

998

M2: (Ininteliglvel).

999

MI: Eles vao fie ar, pou, pou, pou, pou, pou. Por que? Um delata um, que delata o outro, que

E.

3

E, tem, tem ...

pre
sso
Em po
: 2 r: 09
6/0 0.
6/2 728
01 .04
77
18 -16
:27 Inq
:30 44
8

•

M2: (lninteligivel) ficar a vida toda assim.

MI: Tâ faltando, talvez, nao

1000

delata um, que delata o outro. E a delayao ...

1001

(Descontinuidade 245 em 00:28:28.572).

1002

MI: (Ininteligivel) a verdade, nao precisa provar nada, nao precisa nada.

1003

M2: (Ininteliglvel).

1004

MI: (Ininteliglvel), chegou IL .. evoce sabe de um neg6cio? Que e o seguinte: eu ate perdoo

1005

o ... jâ teve uns quatro ou cinco que delatou n6s, coisa estapafiirdia, coisas que nao ... aquele

1006

Sergio Macha ...

1007

(Descontinuidade 246 em 00:28:44.007).

1008

MI: N6s nunca viu esse cara na vida, mas eu vi o video.

1009

(Descontinuidade 247 em 00:28:48.599).

1010

MI: (Ininteliglvel). Eu fico pensando ...

1011

(Descontinuidade 248 em 00:28:50.667).

Im

•

983

1012
1013
1014

preso.".
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1016

lembra de a ... senao, nao feeha!". Eu vi o video do pobre eoitado do Sergio (ininteligivel),

1017

que eu nao eonheyo, ele eomemorou, era o ultimo eapitulo. Era o JBS: "Entao agora fala do

1018

JBS". Ai ele deeorou assim, ele leu um papelzinho

1019

"Ahh, aeabou!". Ta no video!

1020

M2: O Sergio Maehado?

1021

Ml: E! "Fala de lBS.". Coitado, ele nunea viu ... nos nun ... nunea passamos perto da ... da

1022

Petrobras. Da ...

1023

(Deseontinuidade 249 em 00:29:24.954).

1024

Ml: Transpetro. Nos nunea viu esse Sergio Maehado na vida. Nem ele, nem os filhos deIe.

1025

Nada. Mas os proeurador vira ...

1026

(Deseontinuidade 250 em 00:29:31.843).

1027

MI: "Fala, senao .. ,"

1028

M2: E, quado se ...

1029

(Descontinuidade 251 em 00:29:34.011).

1030

M2: ... livrar, fala.

1031

MI: "Fala, lembra de alguma co ... qualquer coisa que voce ... ". Ai o cara ... (ininteligivel).

1032

M2: Eu ate acho que ele foi gravar, pra poder convencer os procuradores (ininteligivel)

1033

aceitar.

1034

MI: 6,6,6,6,6 presidente.

1035

(Deseontinuidade 252 em 00:29:44.982).

1036

MI: Eu tico imaginando, teve um menino ...

1037

(Descontinuidade 253 em 00:29:47.405).

1038

MI: Um ....

1039

(Descontinuidade 254 em 00:29:48.553).

1040

Ml: Numa dessas operayoes, tava preso ...

1041

(Descontinuidade 255 em 00:29:51.615).

1042

MI: Ele contando, ele teve que falar al guma coisa nossa. Ele ...

1043

(Descontinuidade 256 em 00:29:54.948).

1044

Ml: Contando, e de dar do do cara mesmo. Falou: "Gente, voces nao sabe ... ".

1045

(Descontinuidade 257 em 00:29:59.269).

1046

MI: "Gente, eu tiquei quinze dia ... "

e tai, taI, taI. Quando aeabou ele falou:

sso
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Iă,

pre

•

MI: "Enmo fiea po ... ou vai embora!", "Niio, mas eu nao eonheyo esse povo!". "Nao,

Im

•
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1048

MI: "(Ininteligivel) humilhado na cadeia, porque eu nao tinha nada pra falar de voces. E ai,

1049

foi, foi, foi, e eu falei". Pronto. Ai voce olha pro cara, fala puta (ininteligivel).

1050

(Descontinuidade 259 em 00:30:13.300).

1051

MI: .. .000 ... de tudo que aconteceu conosco ate agora, tem so um tai de um PIC. Que e

1052

Procedimento 1nvestigativo Criminal.

1053

M2:

1054

MI: Nao tem nada, nao tem uma prova, nao tem um dinheiro meu no exterior, que eu

1055

depositei, nao tem uma, uma ...

1056

(Descontinuidade 260 em 00:30:27.843).

1057

MI: (Ininteligivel) dia que aconteceu, eu tava nos Estados Unidos, eu liguei pro meu

1058

advogado". Falei: "O que que e isso?". Ele tambem nao sabia, nao e criminalista, ele falou:

1059

"Nao, Joes1ey, o delegado aqui disse que nao precisa preocupar nao.

1060

Procedimento Investigativo Criminal.

1061

(Descontinuidade 261 em 00:30:43.405).

1062

MI: (Ininteligivel), ta bom. Meia hora, falou: "O, bloqueou as conta!".

1063

meia hora:

1064

meia horinha ele falou: "Ih, Joesley, o: estao recolhendo os passaportes, nao pode viajar".

1065

"Năo

1066

(Descontinuidade 262 em 00:31 :02.668).

1067

MI: "(ininteligivel) investigativo? Eu t6 e preso'''. Foi onde, corri la no procurador, dei um

1068

seguro-garantia de um bilhao e meio .

1069

(Descontinuidade 263 em 00:31:10.704).

1070

MI: E ai pronto, resolvi o meu problema. E ai voce imagina se eu nao consigo fazer um

1071

negocia desse? E... e muito desproporcional, entăo eu acho ...

1072

(Descontinuidade 264 em 00:31 :21 .036).

1073

MI: Presidente, assim ...

1074

(Descontinuidade 265 em 00:31 :22.822).

1075

MI: Tem que criar, nao sei o que tambem, alguma agenda, alguma coisa. Eu tava lendo ...

1076

PSDB, ne? (Jninteligivel).

1077

(Descontinuidade 266 em 00:31 :31.241).

1078

MI: (Jninteligivel) ai. Agora tao se me~b ne? Dizendo: "nao, num sei o que".

"O, os bens
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E, e, e um PIC. E um

E so um procedimento investigativo.".

"Hă?". Passou mais rl~~~~

estăo bloqueados!". Que coisa que nao e problema?! Ai passou mais

pode viajar, ta loco?". Daqui a pouco, quando eu vi, eu falei: "Ue! Pro ... "

pre

•

(Descontinuidade 258 em 00:30:01.310).
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M2: Agora, Fernando Henrique mesmo jă (ininteligivel).

1081

MI: Fernando Henrique (ininteligivel).

1082

M2: Comeyam a aumentar mu ...

1083

(Descontinuidade 267 em 00:31 :41.574).

1084

M2: (1ninteligivel) a conta.

1085

MI: (lninteligivel).

1086

M2: E dai comeya ...

1087

(Descontinuidade 268 em 00:31 :44.763).

1088

M2: Tem que dar uma

1089

(Descontinuidade 269 em 00:31 :46.166).

1090

MI: ... dente, eu nao vou tomar mais seu tempo nao. 6, obrigado.

1091

M2: (Ininteligivel) bom te ver ai, viu?

1092

MI: Adorei te ver.

1093

M2:E.

1094

MI: N6s tamo combinado o seguinte, 6: primeiro, precisando de alguma coisa, me fala, viu?

1095

(Descontinuidade 270 em 00:31 :54.202).

1096

MI: Isso, t6 dizendo.

1097

M2: (lninteligivel) falo contigo.

1098

(Descontinuidade 271 em 00:31 :56.116).

1099

MI: (lninteligivel).

1100

M2: Ta, obrigado.

1101

MI: Segundo: tamos lâ nos defendendo. Terceiro: o neg6cio do Henrique, 6timo. E, enfim, se

1102

surgir al guma (ininteligivel).

1103

(Descontinuidade 272 em 00:32:07.341).

1104

M2: (Ininteligivel) esquema ai.

1105

MI: E se for urgente eu ...

1106

M2: E se for em Sao Paulo (ininteligivel).

1107

(Descontinuidade 273 em 00:32: I 0.403).

1108

M2: ... prensa (ininteligivel).

1109

MI: Eu gostei desse jeito aqui.

1110

M2,
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1080

solu~îio.

pre

•

(Ruidos tipicos de atrito decorrente de movimentayao).
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1112

M2: Voce vem com (ininteligivel).

1113

MI: Tambem.

1114

M2: Ai se identifica, o Rodrigo se identifica la...

1115

MI:

1116

M2: Ah, voce veio sozinho?

1117

(Descontinuidade 274 em 00:32:26.230).

1118

MI: Eu vim sozinho, mas ai eu liguei pra ele, era dez e meia, ate por isso que eu ... eu atrasei

1119

uns cinco minutinhos, ai deu ...

1120

(Descontinuidade 275 em 00:32:33.237).

1121

MI: Nove e cinquenta eu mandei mensagem pra ele, eu falei ... ai ele nao respondeu, deu dez

1122

e cinco, eu liguei pra ele. Falei: "Rodrigo, quede?". Falou, "Puta, Joes ... eu t6 num

1123

compromisso aqui. Vai la, fala ... ".

1124

(Descontinuidade 276 em 00:32:44.845).

1125

MI: Eu passei a placa do carro ...

1126

M2: Eu sei, sei.

1127

MI: Eles ... fui chegando eles abriram, nem dei meu nome.

1128

M2: (Ininteligivel).

1129

MI: Nao, eu fui chegando, eles viram a placa do carro, abriram, eu entrei, entrei aqui na

1130

garagem. Pronto.

1131

M2:

J 132

(Descontinuidade 277 em 00:32:56.198).

1133

MI: Funcionou superbem. O Senhor nao vai mudar pro outro?

1134

M2: Ja mudei ... Eu mudei pro outro, nao aguen ...

1135

(Descontinuidade 278 em 00:33:01.555).

1136

M2: Eu fiquei uma semana la, aquilo e um horror.

1137

MI:

1138

M2: Primeiro.

1139

(Descontinuidade 279 em 00:33:05.893).

1140

M2: Conhece la em baixo, ne?

1141

(Descontinuidade 280 em 00:33:07.423).

1142

M2: Tem um ... tem uma biblioteC~(inintcligiVcl).
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3

E, eu tinha combinado de vir com ele.

pre

•

MI: Eu vim dirigindo, nem venho com motorista, eu mesmo dirijo ... (ininteligîvel).
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1144

M2: Depois tem aquela parte de cima, que

1145

(Descontinuidade 281 em 00:33:13.036).

1146

M2: (Ininteligivel) parte de baixo.

1147

MI:

E.

1148

M2:

Entăo

1149

daquele ...

1150

(Descontinuidade 282 em 00:33:20.435).

1151

M2: La năo tem (ininteligivel).

1152

(Descontinuidade 283 em 00:33:22.221) .

1153

M2: (Ininteligivel) dormi cinco minu ...

1154

(Descontinuidade 284 em 00:33:22.826).

1155

M2: (Ininteligivel) num consegui dormir. (Ininteligivel).

1156

MI: Hmm hum.

1157

M2: (lninteligivel), nao sei.

1158

(Descontinuidade 285 em 00:33:27.961).

1159

M2: (IninteligiveJ).

1160

(Descontinuidade 286 em 00:33:29.109).

1161

M2: ([ninteligivel).

1162

(Descontinuidade 287 em 00:33:30.257).

1163

M2: Voltei, a Marcela tava acordada (ininteligivel).

1164

MI: (Risos) .

1165

M2: Eu disse, "Olha, eu tambem ... va ... vamos voltar pro laburu?".

1166

MI: (Risos).

1167

M2: (Ininteligivel).

1168

(Descontinuidade 288 em 00:33:36.635).

1169

M2: (Ininteligivel) fui pra Bahia ai, tres dias.

1170

(Descontinuidade 289 em 00:33:38.804).

1171

MI: Hmm hum.

1172

M2: E da Bahia jâ voltamo pra ...

1173

(Descontinuidade 290 em 00:33:40.373)

conhe90. O Terreo, isso.

e (ininteligivel).

sso
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tem oito, dez dormit6rios, tem cozinha, tem uma sala de jantar que e no meio,

pre
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MI: [sso,
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1176

(Deseontinuidade 291 em 00:33:42.886).

1177

M2: Deve ter {fantasma} la.

1178

(Descontinuidade 292 em 00:33:44.161).

1179

Ml:

1180

M2: (lninteligivel).

1181

Ml:

1182

M2: (Ininteligivel).

1183

Ml: Como li gue a Dilma aguentava ficar sozinha la?

1184

(Descontinuidade 293 em 00:33:53.601) .

1185

Ml: (Ininteligivel). 6, deixa cu ir embora. Ja e tarde.

1186

(Ruidos tfpicos de atrito do sistcma de capta9ao deeorrentes de movimenta9ao).

1187

(Deseontinuidade 294 em 00:33:59.979).

1188

M2: Mas voce ta bem de eorpo, nao

1189

Ml: 1'0 bem. Deixa eu pegar (ininteligfvel).

1190

(Rufdos tipicos de atrito do dispositivo de capta9ao sonora causado por movimenta9ao, e

1 J91

cadcnciados, sugerindo tratar-se de desloeamento a pe).

1 J92

Ml: (lninteligivel) reeduca9ao alimentar.

1193

M2: Sei.

1194

Ml: Emagreci, to bem.

1195

M2:Voceemagreceu.

Il 96

Ml: Emagreci .

1197

M2: Preciso fazer isso.

1198

Ml:

1199

M2: Sei.

1200

Ml: Comendo mais saudavel. Mas nao e comendo pouco nao. 1'0 comendo bastante.

1201

M2: Sei.

1202

Ml: Mas, coisa mais saudavel.

1203

M2: Entendi.

1204

Ml: Menos, menos doce. Menos industrializado.

1205

M2: Mas isso com nutricioni

1206

Ml:

E... edificiI. Nao e difi ...

3

ne? Agueles vidrao muito ...

sso
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e Joesley?
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Ml: Hmm hum.

E. Eu ... eu to me alimentando bem.
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1208

MI: Se ele falar: "Ah ta bom (ininteligfvel)".

1209

M2: (Ininteligfvel).

1210

MI: Isso. (Jninteligfvel). "Ue falei com o Rodrigo!". Ai eu lembrei e falei:

1211

M2: (Ininteligivel).

1212

MI: Ai, eu na hora (ininteligivel).

1213

(Ruidos tipicos de atrito do dispositivo de

1214

cadenciados, sugerindo tratar-se de deslocamento a pe).

1215

(Rufdo que sugere se tratar de porta fechando).

1216

(Ruido tipico de motor de veiculo automotor em marcha lenta: 00:35:33.232).

1217

(Trecho entre os instantes de tempo 00:35:34.359 e 00:36: 15.927: Audio correspondente li

1218

transmissăo

1219

capta~ăo

1220

(Trecho entre os instantes de tempo 00:35:51.406 e 00:38:47.064: Ruidos sugerem que o

1221

vefculo automotor esta se deslocando).

1222

MI: Ou, eu to indo certo aqui?

1223

(Trecho entre os instantes de tempo 00:36:15.927 e 00:37:15.500: audio correspondente li

1224

transmissăo

1225

capta~ao

1226

MI: (Ininteligivel).

1227

(Trecho entre os instantes de tempo 00:37:15.500 e 00:37:39.285: audio correspondente li

1228

transmissao de radiodifusâo sonora junto com ruidos tipicos de atrito do dispositivo de

1229

capta~ao

1230

M?: Boa noite.

1231

(Trecho entre os instantes de tempo 00:37:39.285 e 00:38:47.064: audio correspondente li

1232

transmissăo

1233

capta~ăo

1234

MI: (Ininteligivel).

1235

(Rufdos tfpicos de atrito do sistema de

1236

(Fim da reprodu~ao do arquivo no instante e tempo 00:38:48.525).

"E mesmo".

3

sonora causado por

movimenta~ăo,

e

sso
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de

capta~ăo

sonora.).

radiodifusăo

sonora junto com rufdos tipicos de atrito do dispositivo de

sonora causado por movimenta~ao).

de radiodifusao sonora junto com ruidos tipicos de atrito do dispositivo de

sonora causado por movimenta~ăo).

sonora causado por movimenta~ăo).

de

pre

•

(Falas ininteligfveis e sobrepostas em ambiente com

Im

•

reverbera~ao

1207

radiodifusăo

sonora junto com ruidos tipicos de atrito do dispositivo de

sonora causado por movimenta~ao).

capta~ăo

decorrentes de movimenta~ao).
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IV.4 - Verifica":3o de Edi.,:oes
IV 4.1 - Fundamentos do exame de Verificar;âo de Edir;oes
O exame de

Verifica9ăO

de Edi90es tem por objetivo procurar nas

graval'oes questionadas elementos indicativos de alteral'oes que possam, de algum modo,
modificar o conteudo original do audio registrado, resultando na apresental'ao dos eventos

pre
sso
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adulterados.

3

de interesse de maneira distinta daquela em que efetivamente ocorreram, ou seja,

Para tai, os variados eventos acusticos eventualmente existentes nas

•

graval'oes questionadas sao avaliados quanto a sua consistencia corn rela9ao ao alegado ou
suposto processo de produl'ao dos registros de audio, e quanto a sua relevância corn o
elemento indicativo de adultera90es. Visando a tai objetivo,

e analisado o maior numero

possivel de elementos, de acord o corn o atual estado da tecnica, a fim de se obter
conclusoes robustas corn rela9ao a consistencia e a relevância dos achados.
Consonante corn esse entendimento, o Grupo de Trabalho Cientifico em
Evidencia Digitais 14 , do ingles Scientific Working Goup on Digital Evidence (SWDGE),
publicou, em fevereiro de 2017, a versao 1.2 do documento intitulado "Melhores Praticas para
Autentical'ao de Audio Digital", do ingles Eest Practices for Digital Audio Authentication 15.
Nele, o exame em tela

e definido como um exame que "busca determinar se uma grava9ao e

consistente corn a maneira em que se alega ter sido produzida"l6.

Portanto, a natureza do exame e taI que, valendo-se do devido metodo

processo de produl'ao, bem como sua relevância corn o elemento indicativo de

edi"ăo,

e

corn isso acumular o maior numero possivel de evidencias capazes de sustentar a hip6tese
de que o material analisado esta adulterado. Sendo assim, as conclusoes de qualquer

Im

•

cientffico, busca-se avaliar a consistencia dos eventos acusticos observados corn o

exame de Verifica9ao de Edi90es devem ser lidas tcndo sempre em mente a sua natureza e
suas caracteristic as intrinsecas.
Resultados positivos, ou seJa, resultados que sustentem a hip6tese de
adultera90es tais como "ha edi9ao", "os registros foram adulterados" ou "a gravavao ou midia

14 Grupo que reune organiza~5es engajadas no campo de evidencias digitais e multimidiacom a tinalidade de

fomentar a comunica.;ăo e coopera~ao cntre as institui~ocs, bem como garantir qualidade e uniformidade
nesse rama das cic~ncias forenses. Sit ia Da internet: https://www.swgde.org/.
/
15 Disponivel em https://www.swgde.org/docu ents, em 06/0612017.
16 Tmdu~âo dos signatărios.
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nâo corresponde a originalmente utilizada na captura do audio primario 17", quando
fundamentados em evidencias corretamente interpretadas, sao, via de regra, apresentados de
forma categorica.
Entretanto, os resultados negativ os, ou seja, aqueles que contrariam a hipotese
de adultera9âo, nao sao apresentados de forma categorica por uma impossibilidade logica
inerente li natureza do problema pratico. De fato, a nega9âo da hipotese de adulterayâo nâo e

pre
sso
Em po
: 2 r: 09
6/0 0.
6/2 728
01 .04
77-1
18
:27 6 Inq
:30 44
8

3

determinada e diretamente estabelecida pela observa9ao de evidencias de que o registro de
audio esteja inalterado. Em vez de uma implica9âo direta como essa, o processo empirico
relacionado a natureza do exame e tai que, li medida que mais e mais elementos sâo

•

analisados sem que se observem evidencias de adultera9ao (tais como incompatibilidades,
inconsistencias ou anomalias que nâo guardem rela9ao de causalidade com as circunstâncias
alegadas de produ9âo), obtem-se gradativamente um maior grau de plausibilidade da hipotese
de que a grava9ao questionada nâo fora adulterada.

Para a realiza9âo do cxame sâo efetuadas as seguintes analises:
a) analise perceptual e contextual;

b) analise de formato e estrutura do arquivo de audio;
c) analises quantitativas;

d) analise do equipamento gravador.

A analise perceptual diz respeito a observa9âo direta e cuidadosa, por meio da
percep9âo auditiva e da oitiva critica, de inconsistencias entre a gravayâo perquirida e

processo naturallesperado do mecanism o de gera9âo do sinai de audio, avaliando-se, entre
outras coisas, elementos prosodicos como a evoluyao da entona9âo, ritmo e intensidade da
fala.

A analise

contextual

busca,

ainda que

perceptualmente,

verificar o

encadeamento logico da sequencia de eventos observados dentro da gravayao. Em arquivos de

Im

•

O

audio verifica-se a coerencia dos eventos acusticos representados com o contexto da grava91io,
incluindo o tipo de equipamento alegada ou supostamente utilizado, os interlocutores
envolvidos, os ambientes em que alegada ou supostamente se deram as gravayoes e o
conteudo das conversa90es, dentre outros fatores.

17 Audio primăria: analogo fisico correspon cnte â varia<;ao de pressao em um meio material, em um
detennmado ponto no espalţo e intervalo d tempo, fonnada pelo conjunto das ondas sonor7cmiti./ e/ou
reflctidas.

0
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A analise de formato e estrutura do arquivo de audio busca evidenciar trayos de
nso originalidade ou manipula9so por meio de indica90es diretas ou indiretas nas informa90es
dos metadados e na estrutura do arquivo de audio, bem coma por meio da constatayso de
inconsistencias entre estes registros e o processo de grava9so a que o material audiovisual foi
alegada ou supostamente submetido.
As analises quantitativas buscam por meio de algoritmos computacionais

3

evidenciar trayos de edi9so que possam ser extraîdos diretamente da informa9so numerica que

pre
sso
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compoe o arquivo digital de audio.

Tecnicas de processamento digital de sinais permitem verificar a evolu9s0 e o

•

comportamento dos padroes temporais e espectrais do sinaI utilizando-se, por exemplo,
oscilogramas 18 , espectrogramas l9 e graficos de densidade espectral de potencia20 • Algoritmos
numericos que evidenciem a presen9a de replicas, ainda que de tamanho reduzido, obtidas por
meio de procedimentos de copia e colagem dentro do mesmo audio, podem ser utilizados para
evidenciar este tipo de adulterayă0 21 •

Podem ainda ser realizadas analises de continuidade de fase caso haja no .I".~;~'---:8:t'
sob exame a presenya de sinais em banda estreita que, a menos de uma pequena margem de
variayso,

apresentem-se

limitados

em

uma

unica

componente

frequencial

("monofreguenciais"). No entanto, e importante frisar que, para gue taI tecnica seja efetiva e
permita de fato chegar-se a conc1usoes acerca da continuidade do audio, a componente
monofreguencial em questso precisa ter intensidade razoavelmente superior ao patamar de
ruîdo e demais interferentes. Alem disso, deve-se ter confianya de gue ela fora originalmente
proveniente da ocasiso de captayso e

e gue por nalureza apresenta fase

estritamente continua, coma o que ocorre, por exemplo, em sinais gue sabidamente se atribui
a interferencia da rede eletrica no momento da

captayăo,

ou a sinais de sincronismo e c/ock

dos circuitos intemos dos eguipamento de gravayao.

A analise do eguipamento suposta ou alegadamente utilizado permite

Im

•

cadifica9ăo,

confrontar as caracteristicas por ele introduzidas nas gravayoes corn as caracteristicas
presentes nos registros guestionados, tais coma: formato, largura de banda, taxas de
amostragem disponiveis, pausas e falhas eventualmente inseridas, artefatos etc.
18 Forma de onda no tempo.

19

Grăficos tridimensionais que refletem a cvoluyâo temporal da intcnsidade das difercntes componentcs
frcquenciais do audio, em que a frcquencia e represcntada no eixa vertical; o tempo, no eixa horizontal e a

intensidade por diferen~as na gradac;:ăo de cor.
20 Fun~ao quc descrevc a distribuis:ao da potencia media de um sinai por unidade de frequencia.
21 Rcplicas dentro do mesmo arquivo de audio P, dem ser utilizadas para repetic;:ao ou mas . amento de
locu~es, sem que se altere localmente nos reg~
caracterfsticas associadas ao ruido de ndo e a func;âo
de transferencia do equipamento gravador.
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IV4.2 - Analise percep/ual e con/ex/ual dos registros de audio

Os Peritos analisaram perceptual e contextualmente os registros de audio
questionados, observando a sua continuidade ao longo de todos os instantes de tempo de
reprodu~ao.

Foi realizada a oitiva do sinai, verificando-se os processos de produ9ao das

falas registradas, atestando se as locu90es obedecem aos modos normais de

evolw.;ăo

da

entona~ăo,

ritmo e intensidade da fala.

e possivel observar a existencia de 294 dcscontinuidades

pre
sso
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pros6dicos, tais como a

e o ajuste temporal da fala, bem como avaliando os elementos

3

coarticula~ao

tais como a

articula9ăo,

Da analise perceptual

no audio questionado. As descontinuidades mencionadas tambem foram apontadas na

•

transcrio;ăo

fonografica constante da

(descontinuidade

em

ser;:ăo

IV.3.1 deste laudo por melO do indicativo

hh:mm: ss. sss), visando a estabelecer os exatos

momento de suas ocorrencias em
Na

Sco;ăo

relar;:ăo

ao fluxo normal dos dialogos.

IV.4.4, por meio de analises quantitativas,

săo

ampliados e realizados

maiores estudos acerca das descontinuidades encontradas.

IV4.3 - Analise de Jormato e es/ru/ura do arquivo de audio.

o arquivo apresenta estrutura consistente corn

o que cstabelece o formato de

container do tipa wave. A Figura 3 ilustra a estrutura do arquivo questionado em um

diagrama no formato de arvore.

RIFF

•

FORMAT CHUNK

w&veformOata

PaddingBytes

Im

<.Stte

wSamplesPerBlock
chunk 10
chunk Size
wFormatllg
nchannels
nSamptesPerSec

WAV HEAOER

gmuplO
groupSIze

"""'pe

nAvOBytes~rSM:

nlUockAlIgn
wBilsPerSample

Figura 3 - Diagrama em arvore da estrutura do arqu· o questionado.
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a arquivo

wave cxaminado segue a especificayâo geral de arquivos do tipa

RIFF'12,,,. Apresenta um cabeyalho wav e dois chunksu , um destinado a conter as variaveis

re1acionadas ao decodificador empregado, denominado FormatChunk, e outro destinado a
conter os dados das amostras dos registros de audio, denominado DataChunk.
A Tabela 4 relaciona as variaveis contidas na estrutura do arquivo, seguida de

3

seus valores e da respectiva descriyâo de seu significado".
.

~

~

~
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Tabela 4 - Variaveis contidas na estrutura do arquivo, seus valores e significado.
~

~

"'

FormatChunk

Variavel

•

chunkID

•

Valor
\ frnt'

Descri~âo

Valor
em
ASCII
FormatChunk .

que

identifica

o

chunKSize

484

wFormatTag

OxOOll

Valor om hexadecimal que corresponde ao
eodifieador DVI/lMA ADPCM.

nChannels

2

Numero de canais. Valor 2 identifica que o audio
e cstereo.

nSamplesPerSec

16000

Numero de amostras por segundo.

nAvgBytesPerSec

16000

Numere medio de bytes por segundo.

nBlockAlign

2048

wBitsPerSample

4

Numero de bits por amostra.

cbSize

2

Tamanho

Tamanho do chunk om bytes.

Numero de bytes que corresponde ao tamanho
das estruturas de dados que o decodificador
dcve processar em bloca.

em bytes
dependente do formato

wSamplesPerBlock

2041

PaddingBytes

OxOOO ... 00

da

inforrna~ăo

extra

Informa,ao extra do DVI! lMA ADPCM, que
fomece o cxato numero de amostras por bloc0 26 .

464 bytes de preenehimento.

DataChunk

Variâvcl

Im

chunkID

chunkSize

waveformData

Valor

'data'

37384192

Descri-;ăo

Valorem ASCII que identifica o DataChunk.

Tamanho do chunk em bytcs.

Dados Correspondentes as amostras de audio.

22 Resaurce Inlerchange FIle Formal.
23 IBM Corporation e Microsoft Corporation. Multimedia Programming lnlerface and Data Specijications
10. 1991.
24 Unidade de bloeo de dados basica da estrutura RI FF~
25 Microsoft Corporation. Microsoft Multimedia Standards Update: New lvlultimedia Oala Types and Data
Techniques, Revisâo 3.0, 1994.

26

wSamplesPerBlock

[nBlockAlign -( 4. nChannels) ].8 + 1

wB;.P"S,mpl, ~

j
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Observa-se que o codificador que gerou o arquivo questionado produziu
somente os chunks obrigat6rios FormatChunk e DataChunk, sem produzir chunks
adicionais previstos no padrao. Por outro lado, o arquivo apresenta uma sequencia de 464
bytes de preenchimento corn valor Oxoo, sem

fun~ao

ou significado especffico. Os bytes de

preenchimento na estrutura do arquivo visualizada em editor hexadecimal encontra-se
ilustrada na Figura 4.
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Figura 4 - Byles de preenchimento encontrados no arquivo questionado.
Os valores das variiiveis de formato sao consistentes entre si e corn a
do arquivo em software de

reprodu~ao

dura~ao

padrao. As caracteristicas relacionadas a cstrutura do

arquivo e os valores utilizados para as variiiveis de formato devem ser comparados corn a
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atestar sua consistencia ou determinar eventuais incompatibilidades. Esta analise se encontra
reportada na Se'Yao IVo404.6o4.

IV.4.4 - Anâ/ises quantitativas do arquivo digital de âudio
IV.404 I - Caracteristica gerais

o conteudo presente no

streaming de audio do arquivo encontra-se codificado
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3

em DVI IMA ADPCM (Adplive Differential Pulse Code Modulation), cstereo, com taxa de
amostragem de 16.000 Hz e 4 bits por amostra.

Trata-se de um codificador com perdas cujas amostras de 4 bits resultam da

•

quantiza'Yao adaptativa da diferen'Ya entre amostras consecutivas geradas originalmente em
PCM (Pulse Code Modulation) com 16 bits de profundidade. Como os sinais de audio de

interesse, especialmente os sinais de voz, apresentam forte correla'Yao entre amostras
consecutiv as tomadas a taxa de 16 kHz, hol significativa concentra<yao dos valores da diferenya
entre amostras PCM em tomo de zero, de taI sorte que a quantizayao utilizando 4 bits

e

suficiente para representayao do sinaI de oludio, corn considerolvel manutenyao da qualidade
final" .

Alem da quantizayao diferencial adaptativa, o oludio questionado apresenta taxa
de amostragem de 16 kHz, o que limita a banda util representolvel do anollogo ffsico ao valor
de 8 kHz.

A Figura 5 ilustra o oscilograma do oludio questionado. Observa-se a presenya
de saturayao ao longo de alguns pontos durante a reprodw;:ao do conteudo registrado,

indicado pelas setas vermelhas. Apesar dos pontos de satura<yâo, a maior parte do conteudo
registrado estol livre de saturayoes.

Na Figura 6 tem-se o espectrograma dos dois canais do arquivo de oludio
analisado. O espectrograma foi obtido por meio da magnitude da Transformada de Fourier de

Im

•

evidenciado pela forma de onda ceifada nas extremidades superior e inferior, conforme

Tempo Curto (STFT), corn fun<yao de janelamento do tipa Blackman-Harris, com 16.384
27 Para fins de exemplifica,ăo, o padrăo ITU-T G. 726, que usa codifica,ăo ADPCM a 32 kbps e tem sido
utilizado por decadas nas redes de telefonia publica comutada, usa a mesma estrategica de codific3(ţâo,
quantizando adaptativamente a diferen(j':3 de amostras PCM originalmente amostradas a 8kHz c quantizadas
corn 8 bits por amostra. Numa escala subjetiva de qualidade dcfinida de 1 a 5 (ruim, pobre, regular, boa e
excelente) segundo a recomenda<;:3o lTU-T P. 800, o referido codificador apresenta avalia(j':3o subjetiva
media correspondente ao indice 4,0 (qualidade boa) - Col/ins 0., Carrier Grade VoÎce Over IP, McGrawHilI, 2003, Os peritos dcsconhecem testes especÎficos de avaJia'ţâo subjetiva de qualidade para O padrâo
DVI/lMA AOPCM, no entanto, ressaltam gue O referido codificador apresenta caracterÎsticas supcriores 30
ITU-T G.726, uma vez que emprega~axa
de a stragem de 16 kHz e codifica diferen'ţas de sinais PCM
originalmente quantizados em 16 bits.
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pontos e escala logaritmica de intensidade, corn faixa dinâmica de 150 dB. Os tons de cor
mais quentes, ou seja, deslocado para o amarelo, representam maior magnitude do sinaI. A
escala vertical e a frequencia, em hertz, indo de O a 8.000 Hz". A escala horizontal e o tempo
em segundos. O espectrograma de forma geral nao revela limitayao em banda, lacunas
espectrais (decorrente de codificayao por compressao psicoacustica) ou procminentcs
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artefatos de alias ing ou sobreamostragem .

•

Im

•

pre

Figura 5 - Oscilograma apresentando saturayao ao longo do audio questionado, como
evidenciado pela ceifamento das extremidades da forma de onda (setas vermelhas) .

Figura 6 - Espectrograma mostrando alterayoes no perfil de ruido de fundo compativeis corn
deslocamento a pe.
28 Frequencia de Nyquist, corresponde ~a taxa de amostragem empregada.

y
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Observa-se, conforme delimitado nas setas verdes, regiao cujo perfil de ruido
de fundo do audio questionado apresenta alterayao, com intensidade significativa em toda a
faixa frequencial. Da informayao contextual, conforme descrito na SCyao IV.3, e possivel
depreender que tais instantes correspondem ao momento de deslocamento a pe por parte do
interlocutor designado por MI. As alterayoes no ruido de fundo sao consistentes com tai
deslocamento, uma vez que o anâlogo fisico sonoro nessa situayao

e

ruidoso devido a
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caracteristica impulsiva que pode resultar do som produzido por passos e, principalmente, pela
atrito de superficies e objetos com o dispositivo de captayao."

O espectrograma da Figura 7 e uma ampliayao em detalhe do espectrograma

•

ilustrado na Figura 6, evidenciando a evoluyao temporal das componentes frequenciais abaixo
de 200 Hz. Nele e possivel observar a existencia de uma alterayao no perfil de ruido de fundo
do audio questionado, no intervalo de tempo delimitado pelas linhas verdes. Esta regiao
corresponde, no inicio do arquivo, il poryao anterior ao periodo em que o ruido de fundo foi
alterado por conta do deslocamento a pe do locutor designado por Ml, e no fim do arquivo, il
poryao posterior ao periodo em que MI se des loca a pe. Da informayao contextual, conforme
descrito na Seyao IV.3,

e possivel depreender que tais instantes correspondem a deslocamento

em veiculo automotor. As alterayoes no ruido de fundo sao consistentes com tai
deslocamento, uma vez que o analogo fisico sonoro nessa situayao e ruidoso e com intensidade
significativa em uma ampla faixa na regiao de baixas frequencias decorrentes dos ruidos do
motor e, principalmente, da interayao entre os pneus e o asfalto

IV.3, momentos em que o veiculo automotor esteve parado com o motor Iigado, ou em ritmo
lento

(instantes

00:01 :34.000,

00:02:48.000,

00:03:36,

00:35:40.000,

pre

bem

00:36:20.000,00:37:48.000), onde e possivel verificar uma reduyao na intensidade do ruido de
fundo compativel com tai situayao, ao tempo em que se permite por meio de tai reduyao observar

Im

•

Observa-se ainda, a partir da informayao contextual, conforme descrito na Seyao

a existencia de harm6nicos multiplos inteiros de uma frequencia fundamental de cerca de 21,48
Hz (ver Figura 8, setas verdes), que oscilam para cima il medida em que o veiculo se des loca,
sugerindo tratar-se de espurios provenientes do regime peri6dico de centelhamento das velas do
motor em marcha lenta. A captayao de tais espurios e consistente ccma utilizayao de dispositivos
portateis de

captayăo

ambiental.

29 Monnente se farem consideradas as caracterlsticas fisicas do dispositivo gravador alegado que, dentre outras
coisas, apresenta dispositivo de captac;ao por microfone eletreto exposto 30 contata. Coma a utilizac;ao tîpica
deste tipa de equipamento condizente corn seu parte de forma oculta dentro das vcstes, e esperada a
presencya de ruidos diversos decorrentes do c tato direta de objetos corn o microfone eletreto.

e

c--
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altera~oes

pre

Figura 7- Espectrograma mostrando
deslocamento cm vciculo automotor.

no perfil de ruido de fundo compativeis corn

Figura 8 - Espurios oriundos do rcgime periodico de centelhamento do motor il explosăo.
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Figura 9 - Ruidos intensos, tipicamente associados ao atrito corn os dispositivos de captay1io
(FFT corn 512 pontos e janela de Blackman-Harris em 10%).
Alem de ruidos tipicamente associados ao atrito corn o dispositivo de captay1io,
tam bem foram identificados instantes em que ha ruidos impulsivos, que chegam a saturar o
audio questionado, tipicamente associados a batidas feitas diretamente, ou em proximidade ao
dispositivo de captay1io de audio. Na Figura 10 e possivel observ ar a presenya do ruido

•

Im

impulsivo, conforme indicado pe las setas verdes .
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Foi caJculado o espectro LTA (Long Term Avarage"') utilizando janela de
Blackmann-Harris corn 16.384 pontos, coma fonna de estimar a densidade espectral de potencia
do sinai de audio questionado, confonne ilustrado na Figura II. A escala vertical e em decibeis
relativos ao valor maxima de amostragem possivel, que corresponde a OdB. Observa-se o
decaimento de 6 dB/oitava, por quase toda a faixa, va lor correspondente ao montante esperado
propaga~ao

devido ils perdas de

em

espa~o

livrc. No entanto, adicionalmente, observa-se um
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decaimento de cerca de 18 dB por oitava, para frequencias acima de 7 kHz, o que sugere que a
resPosta em frequencia do sistema de

capta~iio

e

grava~ao

do arquivo de audio tenha perfil

atenuante a partir de 7 kHz .

•
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Figura 11 - Espectro LTA utilizando janela de Blackmann-Harris corn 16.384 pontos .

Para melhor

visualiza~iio

do espectro LTA do sinai questionado, foi realizada a

compensal'ao das perdas de propagal'iio por espal'0 livre adicionando-se, em decibeis, O
montante correspondente a 6 dB/oitava, de tai SOrtC que o espectro LTA reflita as componentes

Im

•

frequenciais do sinai a menos dessas perdas. Assim, pennite-se uma melhor visualizal'iio das
demais contribuil'oes na composil'iio espectral do sinai, confonne se pode observar na Figura 12.
Observa-se no sinai questionado uma

concentra~âo

de energia entre 100 Hz c

1500 Hz, o que corresponde a faixa de frequencias que concentra a maior parte da energia do
sinai de voz. Assim, a menos da concentral'ao de energia provocada pela presenl'a de sinais de
voz na faixa de 100 a 1500 Hz, o sinaI questionado apresenta banda aproximadamente plana na

LAUDO N" 1103/2017 - INC/DITEC/DPF
entanto, um aumento gradativo na intensidade do sinaI it medida que a frequencia aumenta entre
2000 Hz e 7000 Hz. A partir de 7000 Hz, o sinaI questionado apresenta uma queda de 12
dB/oitava.

•
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Espectro de longo termo (LTAI

Hz

Figura 12 - Espectro LTA corn
por espa~o livre

compensa~ăo

das perdas de

propaga~ăo

Como a energia do sinaI de voz se concentra na por~ăo entre 150 Hz e 1500 Hz, e

mesmo foi gravado em ambientes diversos, conc1ui-se que as caracteristicas evidenciadas a partir
de 2000 Hz sao dominadas pela resposta em frequencia do equipamento gravador. Nao foram
constatados demais sinais em banda estreita, como, por exemplo, tons monofrequenciais

Im

•

coma o audio questionado apresenta caracteristicas contextuais que permitem inferir que o

decorrentes de harm6nicos interferentes da rede eletrica, que pudessem auxiliar nos exames por
meio de analise de continuidade de fase.
IYAA 2 - Analise de desvio da componente DC

Ambos os canais do arquivo de audio questionado foram submetidos a anâlise
de desvio da componente De" dos registros de audio.

31 Do ingles Direct Current, refere-se a corn
de O Hz.
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Para taI, o arquivo teve o valor de suas amostras normalizado de taI forma que
a amostra de maior valor tenha valor unitario, e todas as demais amostras tenham valores
proporcionais a alterayiio de escala. Em seguida, cada um dos canais teve sua componente DC
global estimada por meio do valor medio das amostras ao longo de todo audio, bem como
teve estimada a evoluyiio da componente DC ao longo do tempo, por meio de um processo de
estimayiio baseado em medias m6veis de janelas deslizantes, corn sobreposil'iio.

3

Considerando o arquivo de audio normalizado, o canal esquerdo apresentou um

-13,984 X 10-4 .

•

10-\ enquanto o canal direito apresentou
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desvio DC igual a + 7,274 x

um desvio DC igual a

Para aval iar localmente a evolul'ao do desvio DC ao longo do tempo no
decurso da

reproduyăo

do arquivo de audio, cada canal foi submetido a estimativas por meio

de um procedimento de media m6vel, onde foram tomadas janelas de SOO milissegundos.
A analise local dos nfveis DC revela alguns pontos de descontinuidade e de
varial'ăo

abrupta nas estimativas, conforme ilustrado nas Figuras 13 e 14. Entretanto,

todos os momentos em que se verificou varial'oes abruptas correspondem a momentos em
que ocorrem ruidos fortes cuja caracteristica e tipicamente associada a batidas ou atrito
corn o dispositivo de

captal'ăo,

muitas vezes corn satural'3.o das amostras de audio. Esses

•

Im

eventos sao consistentes corn as alteral'oes encontradas nas estimati vas dos nfveis DC .
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-~------'

•

Figura 14 - Varia~ao do nivel DC provocada por satura~ao do dispositivo de capta~ao.
A Figura 15 contem trecho que mostra a

evolu~ao

temporal das estimati vas

da componente DC dos dois canais de audio, esquerdo (aci ma) e direito (abaixo), em um
grafica normalizado. Observa-se que a

evolu~ao

das estimativas dos niveis DC ao longo

de todo audio e taI que ha uma simetria, aproximadamente em

rela~ao

ao eixo horizontal,

entre os niveis aferidos para cada um dos canais. As setas vermelhas na Figura 15
procuram ilustrar taI comportamento, representando a distância das estimativas dos niveis

Im

•

pre

DC em relayao ao eixo horizontal.

Figura 15 - Evolu~ao temporal das estimat'
esquerdo (acima) e direito (abaixo).
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A evoluyao corn simetria do nivel DC das amostras em cada um dos canais
sugere que, de fato, a componente DC presente no arquivo tem origem unica e manifesta-se
de forma simetrica por um efeito de balanceamento dos canais.
Para uma melhor

caracteriza~ăo

da componente DC do sinaI questionado foi

computado o cquivalente monaural do audio sob exame.

o

equivalente monaural

corresponde ao registro de audio cujas amostras saa computadas pela media aritmetica das

ponto flutuante.
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amostras dos canais esquerdo e direito do audio estereo, corn representa"ao numerica em

Alem disso, para mitigar erros de estimativa introduzidos pela presen"a de

•

satura"ăo

do gravador, o equivalente monaural foi divid ido em janelas de um segundo de

durayao, e o nivel DC de cada janela foi computado por mcio da media aritmetica das
amostras. Tambem foi computado o valor RMS 31 das amostras da janela, sendo
desconsideradas as janelas cujo valor RMS encontrado e superior a 0,4. O valor do desvio DC
global estimado para o arquivo foi

entăo

calculado como sendo a media aritmetica dos

desvios DC de cada uma das janelas do arquivo de audio, resultando em - 3,355 x 10- 4 .
IV.4.4.3

Analise de distribui\,ao dos niveis de

quantiza~ăo

As amostras de registros de audio originalmente codificadas em DVI/lMA
ADPCM, quando decodificadas apropriadamente, assumem valores quantizados em 2 16

niveis distintos (valores inteiros de -32768 a 32767). Essas amostras, em se tratando de
sinais de audio onde a informa"ao predominante seja proveniente de sinais de voz,
ADPCM, tende a se distribuir corn um

decaimento que se pode model ar por uma distribui"ao Laplaciana, especialmente nos
niveis de quantiza"ao menos e1evados.

Sinais originalmente obtidos por codificadores cuja representa"ao se de por

Im

•

originalmente codificadas em DVI/lMA

um numero menor de niveis de quantiza"iio (por exemplo 2' niveis), e que pas sem por
processos de recodifica"ao utilizando um numero maior de niveis (por exemplo 2 "),
podem apresentar, especialmente nos niveis de quantiza"ao menos elevados, artefatos
peri6dicos no histograma das amostras de audio devido ao efeito da requantiza"ao,
conforme exemplo ilustrativo contido na Figura 16.

j
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Histograma das amostras
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Figura 16 - Exemplo de artefatos no histograma das
amostras de audio devido ao efeito da requantizayao.
(Năo corresponde ao material analisado).
Calculando-se os histogramas das amostras de ambos os canais do audio
questionado, verifica-se que o mesmo apresenta, como esperado para um audio
originalmente quantizado em 2" nlveis originalmente codificadas em DVI I IMA ADPCM,
um histograma corn uma distribuiyao aproximadamente Laplaciana para os nlveis de
quantizayao menos elevados, nao sendo verificados artefatos peri6dicos quc indiquem a
ocorrencia de recodificayao a partir de valores de amostras originalmente quantizadas em
uma quantidade menor de nlveis. O histograma do audio questionado pode ser visualizado

pre

Ademais, ao se calcular os histogramas das amostras de audio em cada
canal separadamente,

e posslvel

observar que a distribuiyao das amostras se da por uma

curva Laplaciana centrada em tomo de valores distintos para os diferentes canais,

Im

•

na Figura 17 .

evidenciando novamente uma diferenya entre os nlveis DC em ambos os canais. Assim, o
canal esquerdo apresenta, aproximadamente, simetria em tomo do nivel de quantizayao
+24, e o canal direito em tomo do nivel -46. Esses valores sao compatfveis corn os nlveis
DC normalizados estimados".O histograma do audio questionado, por canal, pode ser
visualizado na Figura 18.

8~

+7,324 x 10- 4 e .46/32768~14,038 x 10- 4
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Histograma das amostras
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Figura 17 - Histograma das amostras do audio questionado.
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Histograma das amostras por canal
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Figura 18
Histogramas
questionado, por canal.

das

amostras

do

audio

Finalmente os Peritos ca1cularam o histograma das amostras de audio do
equivalente monaural do registro de audio questionado.
ligeira

concentrayăo

de amostras em tomo do nivel de

67

E possivel

quantizayăo

observar a presenya de

igual a -1650, desviando-
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concentra~oes

Adicionalmente, foram encontradas

de amostras em tomo de

niveis discretos nas extremidades positiva e negativa do histograma, tipicamente oriundas
do processo de

codifical(ăo DVI/lMA ADPCM,

conforme ilustra a Figura 20.
distribui~ăo

Eventuais distorl(oes que afastem a
VOZ

das amostras de sinais de

de uma curva Laplaciana, podem estar relacionados a caracterfsticas
capta~ăo.

lineares de

O confronto dos achados encontrados no histograma

3

resposta do dispositivo de

năo
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do equivalente monaural corn as caracterfsticas dos equipamentos gravadores suhmetidos
a exame sera discutido na IV.4.4.6.8.

Histograma do equivalente monaurel
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Figura 19 - Artefato de concentra~iio de amostras em tomo
do nivel de quantiza~ăo igual a -1650 .
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~

'"
"
'"

'"

//

~ 100

~
'00

.,

.,
'"
"

"
-322

-3.2

--3.18

-3.18

NiYeis de Quantizacao

-3.14

'.0>

-3.12
• 10'

,

• 25

..

• tO'

Figura 20 - Concentra<ţoes de amostras
positiva e negativa do histograma.

de niveis discretos nas extremidades
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IVAAA

Analise de continuidade do sinaI de audio
Foi realizada a

observa~ao

conjunta do espectrograma e oscilograma do sinaI

de audio, em alta resoluyao, visando identificar descontinuidades no domfnio temporal ou
frequencial, concomitantemente a oitiva critica, verificando-se aspectos relacionados a
coarticula~ao,

ao ajuste temporal da fala, e aos elemcntos pros6dicos.
Como exemplo, a Figura 21 ilustra uma descontinuidade evidenciada por
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mei o do seu oscilograma (setas vermclhas), e do seu espectrograma (setas verdes) .

Im

•

pre

•

Figura 21 - Descontinuidade evidenciada por meio do seu oscilograma (setas
vermclhas) e espectrograma (setas rdes).

69

I

LAUDO N2 1103/2017 - INC/DITECIDPF

Tambem foram encontradas descontinuidades evidenciadas por melO da
transil'ăo

abrupta e anormal entre segmentos consecutivos de sinais de voz, como a

ilustrada pela seta verde no espectrograma constante da Figura 22, e entre segmentos de
sinais de voz c o rufdo de fundo, conforme ilustrado no espectrograma constante da Figura
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23 .

•

Im

Figura 22 - Descontinuidadc evidenciada por melO da transil'ao abrupta entre
segmentos consecutivos de sinais de voz .

Figura 23 - Descontinuidade eviden .ada por
sinaI de voz e o rufdo de fundo.
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transil'ăo

abrupta entre segmento de
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Foram evidenciadas por meio das analises rcalizadas um total de 294
descontinuidades ao longo de todo o sinai de audio, conforme relacionada no Apendice A
deste Laudo.
No Apendice A as descontinuidades encontram-se numeradas em sequencia
cronologica e associadas ao instante de sua ocorrencia com precisao em milesimos de

3

segundo.
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IV.4.4.5 - Analise de dete~ao de replicas

Visando a verificar a existencia de replicas (ainda que de tamanho
reduzido 34 ) obtidas por meio de procedimentos de copia e colagem dentro do mesmo

•

audio, foi utilizada a abordagem proposta por Tavora e Nascimento (2015)" .
Replicas dentro do mesmo arquivo de audio podem ser utilizadas para
repeti~ao

ou mascaramento de

locu~oes,

sem que se altere localmente nos registros

caracteristicas associadas ao ruido de fundo e a

fun~ao

gravador, o que pode, eventualmente, mascarar sua

de transferencia do equipamento

detec~ao

por outros metodos.

Nao foram encontradas replicas no arquivo de audio com a tecnica
empregada.

IY.4.4.6 - Analises do equipamento gravador
IV.4.4.6.1 - Caracteristicas gerais

Os signatârios receberam para exame o Equipamentol

Trata-se de equipamentos eletronicos que, alegadamente, destinaram-se a realizar a
do arquivo questionado.

pre

Os equipamentos eletronicos sâo similares, e nao consta na

grava~ao

documenta~âo

de

encaminhamento qual dos dois foi utilizado para realizar a grava~ăo do audio questionado.

Im

•

e Equipamento2.

Foi realizada a analise macroscopica dos equipamentos encaminhados,
averiguando suas
involucros

condi~oes

rfgidos

de

fisicas. Observa-se que ambos os equipamentos nao possuem
fabrica~ao

industrial

comumente

utilizados

para

seu

acondicionamento. Em vez disso, verifica-se que os equipamentos foram envolvidos
manualmente em fita adesiva termoretratil para

prote~âo

de seus circuitos internos, deixando-

34 De fato, a tecnica emprcgada mostra-se robusta a ponto de detectaT replicas tâo curtas quanto 100 ms,
mesmo na presenya de distOTyâo em frequencia e amplitude.
35 TA VORA, Rodrigo GF; NASCIMENTO, Francisco Assis. Detecting Rcplicas within Audio Evidence Using
an Adaptive Audio Fingerprinting Scheme. Jou ual of the Audio Engineering Society, v. 63, n. 6, p. 451462,2015.
. /
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se expostos um microfone eletreto, uma chave do tipo liga-des liga, e um conector de metal
padriio USB em cada um deles.
IVAA.6.2 -

Extra~iio

de dados

Inicialmente, os equipamentos foram conectados por meio da porta USB da
esta~iio

computacional e montados coma unidades de armazenamento corn permissiio

extra~iio

de arquivos imagem (espelhamento), utilizando a linha

sso
Em po
: 2 r: 09
6/0 0.
6/2 728
01 .04
77
18 -16
:27 Inq
:30 44
8

Equipament02 por meio da

3

somente para leitura de dados. Foi realizada a copia dos dados do Equipamentol e do

de comando dd36 do sistema Linux 37 •

As imagens foram posteriormente montadas como unidades logicas, e a partir

•

delas foram realizados todos os exames e

intera~ăes

corn os dados presentes na memoria dos

equipamentos. Foram extraidos os arquivos identificados no sistema de arquivos das imagens
montadas e os mesmos estiio relacionados nos arquivos hashes_ equip_1. txt e
hashes_ equip_ 2 . txt por meio da sua nomenclatura. Para cada um dos arquivos

presentes nos equipamentos os signatarios geraram os correspondentes resumos criptograficos,
utilizando-se o algoritmo SHA-256, de taI forma que se permita verific ar, em momento futuro,
a integridade dos dados contidos em suas memorias. Tais resumos tambem estiio
relacionados nos arquivos hashes_equip_1.txt" e hashes_equip_2.txt30 e estiio
sendo encaminhados em Anexo Digital a este laudo em midia optica do tipo BD-R'o.
Dentre os arquivos presentes no sistema de arquivos da memoria do
Equipamentol encontravam-se 10 (dez) arquivos de audio, na pasta denominada . /RECORD

extraidas das

pre

encontrados no sistema de arquivos do Equipamentol, foram verificadas as caracteristic as
informa~ăes

de metadados obtidas por meio da

utiliza~ăo

do software

wxHexEdi tor 0.23. Os arquivos identificados estiio formatados em um container de

Im

•

localizada na raiz do sistema de arquivos. Visando a descrever os arquivos de audio

audio do tipo wave, estereo, corn taxa de bits constante de 64 kb/s por canal (128 kb/s
total) e taxa de amostragem de 16 kHz, totalizando 4 bits por amostra, codificados em

36 dd (coreutils versâo 8.25) e uma linha de comando cujo objetivo principal e o de converter e copiar
arquivos. Ele tambem pode criar imagens de discos rigidos, midias 6pticas, arquivos de swap, dentrc outros.
37 Distribui~âo Ubuntu Desktop versao 16.04.2 LTS.
38 Caminho completo no Anexo Digital: /02-Arquivos_em_c1aro/hashes_cquip_l.txt
102-Ar v em_c1arolhashes_equip_2.txt
39 Caminho completo no Anexo Digita~:
40 Blu-ray Disc - Recordab/e.

r1
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DVI/lMA

ADPCM, caracterfsticas compa!fveis corn as do audio questionado. Os

arquivos estao listados na Tabela 5, corn seus respectivos hashes SHA-256,
Tabela 5 Arquivos multimfdia no arquivo de imagem Equipamento l.img

.

~~1/L.j)~'~

!RECORD!WILLER CASA 0305.WAV

3879499EBB500AC046705E49EIC99043
37E5BC28EB41A6A5BAD5C6550BIA2788

•

!RECORD!REC044.WAV

B4694A595C93C4B95E59F451BD98FF9E
C229DD5D9CB86B48DBDBFD25440827EO

•~o'j tf·#
.fi':;. .~
~
~-.•~~, fP""·~~~··

!RECORD!REC045.WAV

E6E247B2D9F7C343981132B6089A33F5
7775A49A0847D6CED7BA03FB4ED7B7E3

!RECORD!REC046.WAV

AD95C55F692D97D6EC75DEDD61304CAO
3A199C3546B715BOBCA727E785FE4B25

4-', ,§~)? ..
.)-1.,."'.;.. .:f .
f"l' ,;;.','1' .fi'~

3

sso
Em po
: 2 r: 09
6/0 0.
6/2 728
01 .04
77
18 -16
:27 Inq
:30 44
8

~, lo""'.*-.,,~;,~

~.~~
'! ~ '.!f
r:!
,;..
.-.!f--'!i'.#;~

..::.

~tt"~~,
~$!f>~
;;,"-!@
•

.

".

'-..:1

~.

i~
,~~';,<i'.
,'"1 :~~'I'.~
,~;'"' ~ '(~ ..:tr.

"'"·'fi' •

t ,-{,

~ ~f,.<~ :f.+

" .<>l .v~,
,~) ~

~

~~ ..;J)'

I

-,§-/

!RECORD!REC047,WAV

3C594C31FDF2AC91DECBDC7261A722B6
A4F54756820A8952A524A7908CC76712

.: -tF"',{."9 r ;,"
~ )!\;.{~~ tI:

!RECORD!REC048.WAV

B4694A595C93C4B95E59F451BD98FF9E
C229DD5D9CB86B48DBDBFD25440827EO It'

t,,·~,.·:@

784B26356DDAEFDIE228149F5DOCFEB7
A97A71F82AIED4E312373A6C12FE4E08

!RECORD!REC049.WAV
!RECORD!REC050,WAV

A19D9BCB21D6FC6AF4033E30C76C61CO
5F69CEC4CB8EEBOE26B47717C292A04F

!RECORD!REC051.WAV

2933F4FA7821431F99F7F4B0540718F7
3A05518649767254477EAICDCB343776

Em sequencia foram realizados procedimentos de

recupera~ao

de dados

Esses dados podem corresponder a arquivos anteriormente presentes na memoria do

pre

equipamento, pon!m apagados por meio de procedimentos anteriores de

de

cabe~alhos

inspe~ăo

e

recupera~ao

dele~ăo.

Para taI

de dados (data carving) por meio da assinatura

e fechos de arquivos digitais !fpicos ..lnicialmente, utilizando software de

edi~ăo

de valores em hexadecimal de arquivos digitais wxHexEdl. tor 0,23,

foi realizada busca assistida de assinatura de cabeyalhos de arquivos do tipo wave41 •
Deste procedimento foram encontrados 07 (sete) arquivos de audio na memoria do
Equipament02, Adicionalmente, nos dados restantes, foi realizada a busca por sequencias

41 Arquivos wave seguem a especifica'răo7e.ral
de quivos do tipo RIFF, cujo cabe.yalho inicia-se corn a
sequencia hexadecimal Ox52 49 46 46.
/'
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presentes na memoria dos equipamentos, pon!m nao alocados no sistema de arquivos .

foram utilizadas abordagens

'1

;. i-."

Im

•

k1~ ,~~,'" ~_'
" ,~

D69037B4020D3520CB27AE8E064FAEFD
7A84912247563D9C2EFOFEFC9CAF7EA9

!RECORD!RECOO1.WAV

•

.; '

fir
.~ ~ "~~'2f
~,-~ <)!~

Hash SHA-256

Nome

.(f' .. ' .

.

LAUDO N" 1103/2017 -INC/DTTECIDPF
agrupadas de nibbles J2 corn caracterfsticas compativeis corn amostras DVI/lMA ADPCM,
visando a identificar eventuais sequencias de dados de amostras de audio ainda presentes
na memoria do equipamento, porem cujo cabeyalho ten ha sido sobrescrito, sem terem sido
encontrados arquivos adicionais.
Como alternativa il busca assistida, foram realizadas procedimentos
automatizados de recuperayao de dados (data carving) utilizando-se os softwares

sso
Em po
: 2 r: 09
6/0 0.
6/2 728
01 .04
77
18 -16
:27 Inq
:30 44
8

3

PHOTOREC e IPED. Dos procedimentos de data carving realizados corn o PHOTOREC e
IPED foram encontrados os mesmos conjuntos de dados correspondentes aos 07 (sete)

arquivos digitais de audio obtidos pela busca assistida na memoria do Equipamento2. A

•

correspondencia exata do conteudo dos arquivos recuperados por ambos os procedimentos
foi confirmada por meio da gerayao de arquivos de hash SHA-256. Foram encontrados
ainda arquivos corn extensao .exe, .dll e .ico.

Os arquivos obtidos pelos procedimentos de recuperayao de dados por meio
de assinaturas de cabe9alhos e fechos (data carving) foram relacionados na Tabela 643 ,
acompanhado de seus respectivos hashes SHA-256.

Tabela 6 Arquivos originalmente apagados mas que foram recuperados.
Nom.

OF481334BBEEB6AA2806B5974C4376E590E8652FC672273AC9F8CFBOB46A6762

Recuperado002.wav

C95094E603E469EED392C2D0192F5C7AD8555A195D621689DA2FD3314SA4491C

RecuperadoQ03.wav

C86032A09C306EA36053130aC4289947BOCA6E6F1818DFDE87557A8D30ABFOBF

Recuperado004.wav

OFB82E593EDE361F035AE66E545174F09054DFQ263943CEC8F995DEA242DC26D

RecuperadoOOS.wav

D3791115D433FEAAB4D6EFD5DF9296844F9EB4243CODF38FC67313BBIA347EBl

Recuperado006.wav

AD238536F5r3BEF86A7453AD16CCC500CBA657013C4A3AFBFF33B5D7AC948161

Recuperado007.wav
Recuperado008.dl1

pre

Recuperado001.wav

D6F89A9433EBC8CB4C39DA9502D1640772D76AOA13A36C006CDIAOlD5DE8F9DE
FOD12CA094EEIB508EOD5DBlAAD44F62EC46A3027B88BAF90AODOAC909FC48B9

Im

•

Hash SHA-256

Recuperado009.EXE

8F49EF773827B2F2B7656BS08349E12830E8FD279305D183AED2BE 6875B45154

RecuperadoOlO.ico

005457CB4A483553811DEEFD95COC5AEABBDIC5E314C71524EF89448752E0599

RecuperadoOl1.ico

CC74204F91737B803B76DE3551E28A89CI0E73DCCAE20FFF12313AC4Q02E632F

e

42 Uru nibble corresponde a uma sequencia de 4 bits, que no caso do gravador questionado. a unidade que
annazena o valor correspondente a diferen~a quantizada de amostras consecutivas de sinai de voz codificado
em PCM 16 bits.
43 Como os arquivos recuperados nao se_.e_n_co_n-;:tr;la:::;,_~elacionadOs na tabela de arquivos, foram nomina--;os
por
meio de numerais em ordem crescent~
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Por

ultimo,

adicionalmente, a(s)

corn

o objetivo

nomenclatura(s) dos

recuperar

outros

arquivos

e

obter,

arquivos de audio encontrados pelos

procedimentos de dala carving, foi realizada a busca por arquivos apagados realizando-se
inspe~âo

da tabela de

os softwares FTK

aloca~âo

do sistema de arquivos da mem6ria jlash, utilizando-se

lmaqer e IPED. OS arquivos obtidos pelos procedimentos de

recuperaviio de dados por meio da tabela de

aloca~âo

aloca~âo.

Por esse procedimento, pode-

sso
Em po
: 2 r: 09
6/0 0.
6/2 728
01 .04
77
18 -16
:27 Inq
:30 44
8

Tabela 7, conforme sua nomenclatura na tabela de

de arquivos estâo relacionados na

3

a

se verificar a nomenclatura e o enderevamento de arquivos anteriormente presentes na
mem6ria do equipamento, pon!m apagados da tabela de

•

aloca~ăo.

Como ha a possibilidade

de que, ap6s apagado, os dados de um arquivo sejam sobrescritos pelos de outro arquivo
gravado posteriormente,

năo

ha garantias de que esse procedimento recupere, de fato, o

arquivo originalmente aposto it tabela de

aloca~ăo.

No caso concreto, os arquivos

recuperados constates das linhas 3 e 4 da Tabela 7 tiveram seu conteudo sobrescrito, e
apontam para

endere~os

de mem6ria que correspondem a outros arquivos recuperados

pela procedimento de data carving.

Tabela 7 - Arquivos .wav recuperados pela tabela de
FAT32
IRECORD! ECOOl.WAV

aloca~ao

do sistema de arquivos

QF4S133488EEB6AA2B06B5974C4376ES

1

IRECORD/JOAO MAGALHAES x R. SAUD - 19.04.17.WAV

90EB652FC672273AC9FBCF80B46A6762

2

IRECORD!GABRIEL GUIMARAES x R. SAUD - 21.04.17.WAV

C95094E603E469EED392C2D0192F5C7A
OB555A19506216890A2FD33145A4491C

IRECORD!_EC002.WAV

3

•

fRECORO/ EC003.WAV
24AED5639B147FIA50612BBA2ESBA3BF
fRECORD/Audio - Rodrigo R. Laura x Ricardo - REC003.WAV 88F78DAA874E2D86CEFS451C6DI09066
/RECORD/Audio - Roberta x Ricardo 20.04.1?-RECOOl.WAV

84919C6BDB5D57325E99429F13E6F60F

1580EB468C383A9A81D479DIB5861F46

endere~amento

apontado pela tabela de

aloca~ăo,

dados cujo resumo criptografico

Im

no

pre

Os arquivos recuperados constates das linhas 1 e 2 da Tabela 7 apresentam,

SHA-256 corresponde, respectivamente, aos arquivos de audio Recuperado001. wav e
Recuperado002 . wav, efetivamente encontrados nos procedimentos de dala carving, o

que indica que as nomenclaturas encontradas na tabela de aloca9ao correspondem a
nomenclatura utilizada, em algum momento, para designavao destes arquivos.
Como nos ensaios de funcionamento (ver

Se~ao

IV.4.4.6.3) verificou-se que

o Equipamentol e o Equipament02 geram arquivos de audio corn a nomenclatura padrao

LAUD O N" 1103/2017 -INC/DITEC/DPF
que as nomenclaturas RECOOl. WAV e REC002 . WAV sejam as nomenclaturas originais
dos arquivos RecuperadoOOl. wav e Recuperado002. wav, respectivamente, que
posteriormente foram alteradas.
Nao foram recuperados arquivos do Equipamentol.
Visando a descrever os 07 (sete) arquivos de audio recuperados por data

carving da mem6ria do Equipamento2, foram verificadas as caracterfsticas extraidas das

sso
Em po
: 2 r: 09
6/0 0.
6/2 728
01 .04
77
18 -16
:27 Inq
:30 44
8

3

informa90es de metadados obtidas por meio da utiliza9ao do software wxHexEdi tor
O. 2. Os arquivos recuperados estao formatados em um container de audio do tipa wave,

estereo, com taxa de bits constante de 64 kb/s por canal (128 kb/s total) e taxa de

•

amostragem de 16 kHz, totalizando 4 bits por amostra, codificados em DVI/lMA
ADPCM, caracteristicas compativeis com as encontradas no arquivo de audio questionado.
As imagens das mem6rias dos eguipamentos guestionados, bem como os
arguivos de audio apagados e recuperados pelos signatarios estao sendo encaminhados em
anexo digital a este laudo em midia optica do tipo BD-R.
IV.4.4.6.3 - Caracteristicas de funcÎonamento

Ambos os eguipamentos encaminhados a exame apresentam a mesma
constitui91i0 fisica. Possuem conectividade USB e memoria flash com capacidade total de

3.990.740.992 bytes de armazenamento. Os signatarios optaram por n1io realizar
procedimentos invasivos nos eguipamentos uma vez gue se mostraram, neste caso,

danificar permanentemente os dispositivos encaminhados .

pre

Apresentam microfone do tipa eletreto destinado a capta9ao de audio
ambiental, localizado na extremidade oposta ao conector USB, e circuitos eletr6nicos
integrados destinados a digitaliza91io e codifica9ăO e audio em DVI/lMA ADPCM.

Im

•

desnecessarios para atingir os objetivos da pericia. Ademais, tais procedimentos podem

O mecanismo de grava91io e acionado pela

comuta9ăo

de uma chave fisica,

do tipa switch, localizada na lateral do eguipamento e gue, guando acionada, ilumina por
alguns segundos um diodo emissor de luz (LED) na cor vermelha.
Para o termino da

grava9ăo,

e necessario

acionar a chave fisica para a

posi<;oao contraria, momento em gue o diodo emissor de luz na cor vermelha e novamente
iluminado por alguns segundos. Os arquivos

ravados sao armazenados em container

wave e codificados em DVI/lMA ADPCM.~.#~?

76

LAUDO NU 1103/2017 -INC/DITEC/DPF
Os dispositivos apresentas circuito de ativa9ao por nivel de intensidade
sonora, de tai sorte que os equipamentos somente armazenam amostras codificadas em
DVI/IMA AOPCM no fluxo de audio do container wave quando ha, na entrada de seu

microfone, um valor minimo de nivel de pressao sonora. A partir do momento em que a
intensidade sonora cai abaixo de um determinado limiar, o armazenamento de amostras e
interrompido, o que produz descontinuidades no fluxo do audio. Espera-se portanto que,

sso
Em po
: 2 r: 09
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77
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3

nas pau sas entre locu90eS proferidas em ambientes silenciosos haja descontinuidades no
fluxo de audio provocadas por tais interrup\,oes.

Os arquivos sao gravados pelos equipamentos em sua memoria interna

•

numa pasta denominada . /RECORD. Os arquivos de audio sao gerados com uma
nomenclatura padrao no formato REC??? wav, onde os caracteres "???" correspondem
a numerais sequenciais, que sao incrementados em uma unidade a cada nova grava9ao, a
partir do maior numero sequencial constante dos arquivos presentes na pasta . /RECORD.
IVAA.6A - Ensaios de funcionamento

Os Peritos realizaram ensaios de funcionamento com os gravadores
questionados, com o objetivo de verificar as caracteristicas dos registros de audio produzidos.
Dos ensaios verifica-se que os arquivos de audio produzidos por ambos os
equipamentos seguem a especifica.yao geral de arquivos do tipo RIFF e apresentam a mesma
estrutura de arquivo do audio questionado (tai qual ilustrado na Figura 24), contendo, alem do
cabe.yalho wav, dois chunks": um destinado a conter as variaveis relacionadas ao

pre

das amostras dos registros de audio, denominado Da taChunk. Nao sao produzidos pelos
equipamentos arquivos de audio com quaisquer chunks adicionais, ainda que previstos no
padrao.

Im

•

decodificador empregado, denominado Forma tChunk, e outro destinado a conter os dados

Os arquivos produzidos por ambos os gravadores, alem da mesma estrutura de
cabe9alho possuem, de forma constante, os mesmos valores para as variaveis de formato
contidas no FormatChunk. Estes valores estao descriminados na Tabela 8, e sao os mesmos
valores observados no arquivo de audio questionado, conforme pode ser visto na Tabela 4
para efeitos de compara.yao.

44 Unidade de bloco de dados basica da eslrulura RIFF
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FORMAT CHUNK

DATACHUNK

-

wavefonnOata

PaddlngBytes

cbSile

group&O
group5U'e

3

~mplesPerBlOck

wformatDg
n<:hannels
nSemplesPerSec
nAvgBytMPe~

•

nBlockAJlgn
wBitsPerSample

sso
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(hunk ID

chunk Si~

Figura 24 - Diagrama em arvore da estrutura dos arquivos produzidos pelos equipamentos
submetidos a exame.
Tabela 8 - Variaveis de formato contidas no FormatChunk dos arquivos produzidos em
ensaios corn os equipamentos examinados.
..
.
..
FormatChunk

V.lor

Variâvel

chunkID

wFormatTag

FormatChunk.

484

Tamanho do chunk em bytes.

OxOOIl

Valor em hexadecimal que corresponde ao
codificador DVI!IMA ADPCM.

Numero de canais. Valor 2 identifica que o

2

nAvgBytesPerSec
nBlockAl.ign

pre

nSamplesPerSec

Im

•

nChannels

.

Valor em ASCII que identifica o

'fmt'

chunKSize

.

Descri~ăo

audio e estereo .

16000

Numero de amostras por segundo.

16000

Numero medio de bytes por segundo.

2048

Numero de bytes que corresponde ao tamanho
das estruturas de dados que o decodificador
deve processar em bloca.

wBitsPerSample

4

Numero de bits por amostra.

cbSize

2

Tamanho em bytes da inforrna,iio extra
dependente do forrnato

wSamplesPerBlock

2041

Inforrna,iio extra do DVI/IMA ADPCM, que
fomece o exato numero de amostras por
bloco 4s .

PaddingBytes

45

wSamp IesP erBI ac k

464 bytes de preenchimento.

OxOOO ... OO

-( 4. nChannels) ].8 1
=[nBlackAlign
+
wBitsPerSa le. nChannels
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Tambem foi observada a produyilo de uma sequencia de 464 bytes corn va lor
OxOO para preenchimento, sem funyilo ou significado especifico, tam bem observados no

arquivo questionado. Como exemplo, a Figura 25 ilustra valores em hexadecimal do arquivo
de audio produzido nos ensaios corn os equipamentos, contendo os bytes de preenchimento.

:::::::: g;: :: ::
99888988 ;, • ~ ;;

88000096" "

•

•
95
C9
80
e9

86
2A
02
F9

97
81
88
87

98 09 OA 88 ec 00 OE 9F e123456789A8COEF
57 41 56 45 66 60 74 28 ~FF"f'''''''AVEfmt
88 3E eo 88 88 3E 08 08 rs ~. > S~
"~~" ~' "1 ~' \OI ~ '; ~ a . . . . - ' -

3

93 84
46 F8
8e 11
ge02

~::~:
1# ::'~: ;:T:;::::~:
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Figura 25 - Bytes de preenchimento encontrados na estrutura dos arquivos
produzidos nos ensaios corn os equipamentos examinados.
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Dadas as caracteristicas peculiares do formata e estrutura de cabeyalho do
arquivo de audio produzido pelos equipamentos gravadores,

e esperado que

proces sos que

envolvam a abertura, ediyilo e recodificayao por meio de software de ediyilo de audio, ainda
que recodificados utilizando o codificador DVI/lMA AOPCM, produzam arquivos de audio
corn diferenyas substanciais na estrutura do arquivo wave", o que nilo se verifica no arquivo
de audio questionado,
46 KOENIG, Bruce E.; LACEY, Douglas S. Forensic Authcnticily Analyses of the Meladala in Re-Encoded
WA V Files In: Audio Eogineering Sode Conference: 54tb International Conference: Audio
Audio Enginccring Society, 2014.
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Alem disso, pode-se observar que os arquivos produzidos pelos equipamentos
gravadores apresentam, de forma constante, o valor da varia veI chunkSize, no chunk
DataChunk, sempre igual a um multiplo de 102447 • Essa caracteristica e compativel com o
chunkSize do audio questionado, que vale 37.384.192 (36508 x \024).

Foram realizados ensaios de funcionamento em situa95es diversas de dialogo e
conversa9aO ambiente, com o equipamento ocultado nas vestes, dentro de bol sos e afins, com

sso
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3

o objetivo de aproximar os ensaios as condi95es de utiliza9îio tipica.

Nas situa95es de deslocamento a pe com ambos os dispositivos ocultados nas
vestes, observou-se a ocorrencia de intenso ruido, cadenciado, por atrito com o sistema de

pre

•

Figura 26 - Espectrograma mostrando ruido cadenciado nos arquivos produzidos pelos
equipamentos examinados, quando ocultados nas vestes em deslocamento a pe.
Nas situa95es de deslocamento por mei o de veiculo motorizado, com ambos os
dispositivos ocultados nas vestes, observou-se a altera9ao no perfil de ruido de fundo dos

Im

•

capta9îio, conforme pode ser visualizado nas barras verticais do espectrograma da Figura 26 .

audios gravados, consistentes com a produ9îio de audio ruidoso com intensidade significativa
em uma ampla faixa na

regiăo

de baixas frequencias decorrentes dos ruidos do motor e,

principalmente, da intera9ăo entre os pneus e o asfalto, conforme ilustrado pelas setas verdes no
espectrograma da Figura 27. Tambem e possivel identificar, nos momentos em que o veiculo
automotor esteve parado com o motor l igado, uma redu9îio na intensidade do ruido de fundo
47 Esta caracteristica esta, provavelmente, associada aos parâmetros de projeto do circuitos que implementam o
~~:::iliVO de grava,ilo, em especial a
sionamenlo de um ou mais buffers de annazenam,enlO
de
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compativel com tai situaoyao, ao tempo em que se permite por meio de tai reduoyao observar a
existencia de harmânicos multi pios inteiros de frequencia fundamental provenientes do
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regime periodice de centelhamento das velas do motor (seta azul na Figura 27) .

•

Figura 27 - Espectrograma mostrando ruido e espunos nos arquivos produzidos pelos
equipamentos examinados, quando em deslocamento por veiculo automotor.
Alem disso, a mera movimentaoyao corporal, como o cruzar e descruzar de
pernas, movimentaoyao do braoyos e similares, causam atritos entre o microfone de captaoyao e
as superficies das vestes e do corpo, causando ruidos tipicos e intensos, conforme pode ser
visualizado nas barras verticais do espectrograma da Figura 28.
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Figura 28 - Espectrograma mostrando intenso ruido nos arquivos produzidos
equipamentos cxaminados devido ao atr' . com dispositivo de captaoyao.
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Da mesma forma foram produzidos, nos testes realizados, ruidos impulsivos
relacionados a leves batidas nas proximidades do dispositivo de capta9ao, conforme pode ser

•
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visualizado nas barras verticais do espectrograma da Figura 29 .

Figura 29 - Espectrograma mostrando intenso ruido nos arquivos produzidos pelos
equipamentos examinados devido il presen9a de batidas pr6ximas ao dispositivo de capta9ao.

Os ruidos produzidos durante a utilizayao dos equipamentos nos ensaios

e

compatîvel corn o observado nos audios questionados, e esta tipicamente associado a
utilizayao de equipamento de escuta ambiental, ocultado nas vestes, onde

e possivel o atrito

entre o microfone de capta9ao e as superficies adjacentes. No caso concreto dos equipamentos

e ainda mais evidente pois os dispositivos apresentam microfone, do

pre

tipo eletreto, totalmente exposto ao contato corn as superficies adjacentes.
Os ensaios revelaram a ocorrencia sistematica, em ambos os gravadores, de
descontinuidades provocadas pelos mecanismos de ativa9ao de grava9ao por nivel de

Im

•

examinados, este efeito

pressăo

sonora, nos intervalos entre palavras e locu90es ou, eventualmente, durante IOCU90eS
proferidas corn baixa intensidade.
Como exemplo, as Figuras 30 e 31 ilustram descontinuidades em degrau
visiveis no espectrograma e no oscilograma, e a Figura e 32 ilustra descontinuidade
evidenciada por meio da transi91io abrupta e anormal entre segmento de sinai de voz e o

82
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Figura 30 - Descontinuidade evidenciada em espectrograma provocada pelo mecanismo de
de grava~ao por nivel de pressao sonora, durante ensaios corn o Equipamentol.
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ativa~ao

Figura 31 - Descontinuidade evidenciada em oscilograma provocada pelo mecanismo de
.i"",., do
P"'
d~' dmM"
o Eqo""mwrol.
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Figura 32 - Descontinuidade evidenciada por transi~ăo abrupta entre segmento de sinai de
voz e o ruido de fundo em espectrograma, provocada pela mecanismo de ativa~ăo de grava~ăo
por nivel de pressăo sonora durantc ensaios com o Equipamentol.
Da mesma maneira, as Figuras 33 e 34 ilustram descontinuidades em degrau
visiveis no espectrograma e no oscilograma, e a Figura e 35 ilustra descontinuidade
evidenciada por meio da transiyâo abrupta e anormal entre segmento de sinai de voz e o
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pre

ruido de fundo, observaveis em audio gravado pela Equipamento2,

Figura 33 - Descontinuidade evidenciada em espectrograma provocada pelo mecanismo de
"...., do W"","O

poe ",,,1 do """'O" O" dom"" '"~''" rom" ",",..m""",/
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Figura 34 . Descontinuidade evidenciada em oscilograma provocada pelo mecanismo de
ativa",ao de grava",ao por nivel de pressao sonora, durante ensaios corn o Equipamento2.
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Figura 35 • Descontinuidade evidenciada por transi",ao abrupta entre segmento de sinaI de
voz e o ruido de fundo em espectrograma, provocada pelo mecanismo de ativa",ao de grava",ao
por nivel de pressao sonora durante ensaios corn o Equipamento2.
IV.4.4.6.5 - Magnitude da resposta em frequencia do sistema de grava",âo
Para determina",âo da magnitude da resposta em frequencia do sistema
gravador, um sinaI de referencia foi gerado, reproduzido por um monitor de âudio, e gravado
pelo equipamento questionado. No entanto, foi estabelecida uma configura",âo de medidas
visando a compensar os efeitos~ados pe las fun",5es de transferencia

y
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utilizado, mormente do alto-falante empregado e das reflexoes e reverberayoes provocadas
pelo ambiente em que se deram as mediyoes.
Todas as medidas realizadas consideraram que os alto-falantes emprcgados, o
propagayăo

canal de

e os dispositivos sob teste comportam-sc como sistemas lineares e

invariantes no tempo".
A Figura 36 ilustra os equipamentos e a sua
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Varredura senoldallogar'tmica

•

para a realizal'ao das

3

medidas empregadas.

configural'ăo

Gravador
questionado

Monitor de 'udio

J; . .'"'''.r~
)11 1--.....--+1
L........c...:. ~'I

,.

~----------------~---CNO~~+---------------~
Notebook
frequ~nci8)

(Resposta em

Edlrol UA -25 EX

Microfone e medidor de

nfvel de pressio sonora

~~~~

...

Notebook

(Press3o sonora)

Figura 36 - Configurayăo de equipamentos para a realizayao das medidas empregadas.

As medidas realizadas se deram por mcio da

de um sinai de referencia

para varredura senoidal logarftmica, dentro da faixa de frequencias de interesse, a partir de
uma

estayăo

computacional portatil (notebook). Como o gravador questionado opera corn taxa

referencia

pre

de amostragem de 16 kHz, a faixa de frequencias de interesse vai de O a 8 kHz. O sinai de

e gerado,

reproduzido por um monitor de audio e gravado pe10s equipamentos

Im

•

gerayăo

questionados. A partir da

comparayăo

entre

O

sinai gravado e o sinai de referencia

e possfvel

estabelecer uma estimativa para a magnitude da resposta em frequencia do gravador. Para a
reproduyăo

do sinai de referencia gerado foi utilizada uma placa externa de

digitalizayăo

reproduyăo

de audio da marca Edirol., modelo UA-25EX, e um monitor de audio da marca

e

M-audio, modelo AV-40.
48 De fato, existem nao lincaridades 00 sistcma considerado, momente nos dispositivos de reprodw;:âo de
audio, e de capta~ao. No cnlanto procurou-se perar os equipamentos ao maxima dentro de sua faixa linear/
para mitigar eventuais perturba~es decorrc ' da insen;:ao de nao linearidades.
/
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Visando a minimizar os efeitos de reflexoes c

reverbera~oes

sonoras nos

resultados, as medidas foram realizadas em uma sala corn tratamento acustico por meio de
revestimentos de

absor~ăo

sonora. Alem disso, o monitor de audio foi posicionado no solo,

corn seus alto-falantes voltados para o teto, e o equipamento questionado foi posicionado
alinhado verticalmente ao eixo central do alto-falante de medios e agudos, a cerca de um
irradia~iio

rela~iio

frente-costas, havera

atenua~ăo

relevante na

pre
sso
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consideravel

3

metro de distância. Como o monitor de audio possui um diagrama de

dire~iio

dos graves mais baixos), tornando esse posicionamento favoravel a
decorrentes de reflexoes e

•

sonora corn

do solo (a menos

minimiza~iio

dos efeitos

reverbera~oes.

Para eliminar a contribui9iio da resposta em frequencia do monitor de audio
empregado na

reprodu~ăo,

pe las reflexoes e

bem como a resposta em frequencia do ambiente (determinada

reverbera~oes),

o audio gerado foi tambem captado pela microfone de um

medidor portatil de nivel de pressiio sonora, calibrado e posicionado na mesma
gravadoL A

capta~ăo

pela microfone do medidor de nivel de

pressăo

localiza~iio

do ....-,.-,.'"

sonora foi realizada de

forma sincrona ao sinaI de referencia produzido. A partir do audio captado pelo microfone
calibrado do medidor de

pressăo

sonora, e possivel determinar a resposta em frequencia

conjunta do monitor de audio empregado e do ambiente de

medi~iio,

utilizando-se softwares

de processamento digital de sinais (MULLER e MASSARANI, 2001)49.
O medidor de nivel de
& Kjoer,

de campo aberto de

y,",

sonora utilizado foi um medidor do tipo I da

model o Type 2250 (numero de serie 2679628), corn microfone
pre-polarizado, marca Brîiel.

&

Kjoer, modelo Type 41.89

(numero de serie 2670572). A verifica9âo e eventual ajuste do medidor de nivel de
sonora ou do sistema de

medi~ăo

foi realizada pelos Peritos Criminais

signatărios,

pressăo

corn o

Im

•

marca Brîiel.

pressăo

calibrador acustico de modelo Type 4321 (numero de serie 2677515), imediatamente antes
e ap6s o conjunto de

medi~oes

relativas aos exames executados.

A Figura 37 ilustra a estimativa da magnitude da resposta em frequencia
normalizada50 do conjunto formado pelo monitor de audio e ambiente de medi9ăo, na faixa
entre 10 Hz e 8 kHz.

Epossivel observar que, conjuntamente, o monitor de audio utilizado e o

49 MULLER, Swcn; MASSARANI, Paulo. Transfer-function measuremcnt with swccps. Journal of the Audio
Engineering Soeiety, v. 49, n. 6, p. 443-471, 2001.
50 A curva foi normalizada para apresentar valor

Mio de O dB na banda passan!•.
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ambiente de

medi~âo

apresentam uma

lirnita~âo

ern banda corn forte

atenua~âo

para

frequencias abaixo de 70 Hz.
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Resposta em frequencia: monitor + ambiente

lXl

"C

•

Hz

Figura 37 - Estimativa da magnitude da resposta em frequencia
normalizada do conjunto formado pelo monitor de audio e ambiente de
medi~ao, na faixa entre 10 Hz e 8 kHz.

De posse da resposta em frequencia do conjunto formado pelo monitor de
audio e ambiente de

do sinai de referencia para varredura se noi dai logaritmica c do

sinai gravado pelos equipamentos questionados,

e

possivel determinar a estimativa da

pre

magnitude da resposta em frequencia do equipamento gravador por meio da contribui"âo em
cascata de sistemas lineares no dominio frequencial.

As Figura 38 e 39 ilustram, respectivamente, grâficos das curvas de estimativa

Im

•

medi~âo,

da magnitude da resposta em frequencia do Equipamentol e Equipamento2. Na Figura 40
possivel observar a

sobreposi~âo

E possivel
eventuais espurios de

e

das duas curvas em um mesmo grafico.

observar que a resposta de ambos os dispositivos, a menos de

medi~âo,

e bastante similar.

deixa bem clara esta caracteristica.

A

sobreposi~âo

das curvas na Figura 40

j
88

LAUDO N"ll0312017 -INCfDITECfDPF

83

Resposta em frequencia: Equipamentot
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Figura 38 - Magnitude da resposta em frequencia do Equipamentol
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Resposta em frequencia: Equipamento2
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Resposta em Irequencia: Equipamento 1 + Equipamento2

Hz

Figura 40 - Magnitude das respostas em frequencia do Equipamentol
(azul) e Equipamento2 (vermelho), sobrepostas.

As caracteristicas de roll-offl evidenciadas nos graficos das Figuras 38, 39 e
40 sao compatfveis com o espectro LTA do audio questionado, ilustrado na Figura 12.
IVAA.6.6 -

do mecanismo de ativayao por nivel de pressâo sonora.

Conforme descrito

na Sel'âo IVAA.6A, os equipamentos gravadores

examinados apresentam funcionalidade de ativayao por nivel de intensidade sonora.
Utilizando a mesma configurayâo de medidas empregada na Seyao IVAA.6.5,
conforme ilustrado na Figura 36, os Peritos Criminais realizaram ensaios visando a identificar

Im

•

Caracterizar;ăo

quais os valores minimos de nivel de pressao sonora necessarios para que cada gravador
permaneya em funcionamento de forma estavel, bem como os valores maximos de nivel de
pressâo sonora abaixo dos quais cada gravador permanece fora de funcionamento, tambem de
forma estavel.
Para taI foram gerados dois tipos de sinais de referencia. O primeiro,
denominado RefSen,

e composto por um sinaI senoidal de varredura linear crescente entre as

51 Parâmetro que descreve a

frequencia.

LAUDO N" 1103/2017 - INC/DITEC/DPF
frequencias de 300 Hz e 3 kHz, corn quatro minutos e um segundo de dural'ao, onde nos
primeiros 2 minutos ha uma varial'ăo de amplitude crescente. Ap6s os primeiros dois minutos
tem-se durante um segundo um tom de 1 kHz, corn amplitude igual ao fundo de escala, para
referencia temporal. Em seguida tem-se um sinai senoidal de varredura linear decrescente
entre as frequencias de 3 kHz e 300 Hz, corn

varial'ăo

de amplitude decrescente por outros

dois minutos.

3

gerado a partir de um sinai pseudo-

pre
sso
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o segundo sinai, denominado RefPA, foi

aleat6rio corn caracteristicas de ruido branco, onde a intensidade media das amos tras

e

acrescida de 2 dB a cada interval o de 10 segundos, durante 60 segundos. Em seguida hâ um

•

tom de I kHz de referencia temporal, ap6s o qual hâ novamente um sinai pseudo-aleat6rio
corn

varial'ăo

decrescente em 2 dB na intensidade media das amostras a cada 10 segundos,

durante 60 segundos.

Ambos os sinais foram precedidos de 60 segundos de silencio para permitir o
deslocamento dos Peritos Criminais para fora do ambiente de

medil'ăo.

A Figura 41 ilustra

ambos os sinais de referencia utilizados.

SfnaI de refefencla: pseudo-aIeatorio corn ampIituda variaveI

SInaI de referencia: varredura SenoidaI corn amplitude variavel

Segundos

Figura 41 - RefSen (esquerda) e RefPA (direita).

Im

•

Os equipamentos foram inicialmente submetidos a
referencia, por meio da
graval'ăo,

configural'ăo

graval'ăo

dos smalS de

de medidas ilustrada na Figura 36. Concomitante a essa

foram realizadas as medidas dos nfveis de pressao sonora que foram

automaticamente armazenadas em computador pessoal dotado de software correspondente ao
equipamento de medidas. O medidor fo· configurado para real izar a

medil'ăo

de nivel de

/
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pressao sonora utilizando a curva de

pondera~ao

A, corn as medidas sendo realizadas a cada

10ms".

o

sinaI de referencia de varredura senoidal corn amplitude variavel foi

utilizado para medir os niveis

măximos

de pressao sonora abaixo dos guais cada gravador

pennanece estavelmente fora de funcionamento guando excitados por um sinaI em banda
estreita.
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A Figura 42 ilustra o espectrograma de uma grava9ao do sinaI RefSen gravado
pela Equipamentol. Observa-se gue a graval'ao do sinaI de audio se da somente ap6s um
nivel minima de amplitude do nivel de pressao sonora (correspondente a um nivel minimo no

•

valor da freguencia instantânea do sinaI de varredura linear gravado), representado pelas
elipses verdes situadas nas extremidades da varredura linear. No entanto observa-se tambem
gue, eventualmente, o Equipamentol produziu interruPl'oes de

grava~ao

ainda gue corn um

Im

•

pre

nivel maior de intensidade sonora (elipse vermelha) .

Figura 42 - SinaI RefSen gravado pela Equipamentol.
Em destague, na Figura 43 e possivcl visualizar as
momentos de inicio e parada total de

interrup~oes

pr6ximas aos

grava~ao.

52 Curvas de ponderaţao ou circuitos de compensa~ăo (weighting
intcmacionalmente por meio da norma IEC 61672-1 :2013 Ed. 2.0.
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Figura 43 - Jnterrupl'oeS pr6ximas aos momentos de inicio e parada total de graval'ao.

Da mesma forma, a Figura 44 ilustra o espectrograma de uma graval'ao do

•

sinai RefSen gravado pela Equipamento2, onde a graval'ao do sinai de audio se da somente
ap6s um nivel minimo de amplitude do nivel de pressao sonora (correspondente a um nivel
minimo no valor da frequencia instantânea do sinai de varredura linear gravado), representado

Im

•

pre

pelas elipses verdcs situadas nas extremidades da varredura linear.

Figura 44 - Sinai RefSen gravado pela Equipamento2.
Em destaque, na Figura 45

e possiv

I visualizar as interruPI'0es pr6ximas aos

momentos de inicio e parada total de graval'ao.
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medidas

As

•

sso
Em po
: 2 r: 09
6/0 0.
6/2 728
01 .04
77
18 -16
:27 Inq
:30 44
8

3

Figura 45 -lnterrup90es pr6ximas aos momentos de inicio e parada total de grava9lio.
realizadas

Equipamentol foram armazenadas e podem ser visualizadas no grafico da Figura 46 .
Medidas do nivel de pressao sonora

Figura 46 - Medidas realizadas durante a grava9lio do sinaI
RefSen pelo Equipamentol.

Im
pre

•

No sinaI da Figura 42, o inicio da grava9lio do sinaI RefSen pelo

Equipamentol se inicia quando a frequencia instantânea possui valor de 1305 Hz em
varredura ascendente. O termino total de

grava9ăo

se deu com frequcncia instantânea de

1339 Hz.
Para
sincroniza9ăo

determina9ăo

das medidas foi estabelecido

para obter os valores de n IveI de

pressăo

sonora.

Como a varredura senoidal enlre 300 Hz e 3000 Hz
o interval o de tempo Ll.t que decorre entre o i

94

e linear, e possivel calcular
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e igual a {; e o instante em que ela igual a

{ j

na varredura ascendente (bem como na

varredura descendente), taI qual colocado na Equal'ao (1).
(1)

Calculando o intervalo de tempo que separa as frequencias de 1305 Hz,

sso
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ascendente, e 1339 Hz, descendente, do valor maxima de 3k Hz, e possivel estabelecer a
posil'ao temporal das medidas correspondentes por meio do intervalo de tempo entre elas e o
tom central no grafico da Figura 46, e com isso estabelecer o nivel de pressao sonora nas duas

•

situayoes. A Equal'ao (2) estabelece os intervalos de tempo em relal'ao ao tom central.
!J. t, =120 . (13000-13051)
2700
+ 05=7583
,
, 5

(2)

!J.t,= 120.( 13000-13391 )+0,5=74,325
2700

o posicionamento do

tom central se da no instante de 175,7 segundos, de taI

sorle que o posicionamento das frcquencias instantâneas de inicio e termino de graval'ao se
da, respectivamente, aos 99,87 segundos e 250,02 segundos.

Os valores correspondentes de nivel de pressao sonora foram obtidos por meio
de um procedimento de media das medidas tomadas nos instantes de tempo no entomo do
inicio e termino de gravayao, tendo sido encantrado os valores aproximadas de 60,34 dB(A) e

pressăo

sonora abaixo do

pre

medidas da a estimativa de 61,41 dB(A) coma nivel maxima de

qual o Equipamenta.\ permanece fora de funcionamento, quanda excitado por um sinaI em
banda estreita.

Im

•

62,27 dB(A) para os niveis de pressao de inicio e termina de graval'aa. O valor medio das

7

O mesmo procedimento de medidas de nivel de pressaa sonora foi realizado

::::~::a~i:::::: g~:fi~:~a::::: :7~~I-1.0?E-?u..J;""m,".", q", fo". ,~=.." ,
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Medidas do nivel de pressao sonora

~'.~--~~~~I=OO~~'~~~~=---~~--~~=-~3~~~~~

•

Segunclos

Figura 47 - Medidas realizadas durante a grava~ăo do sinaI
RetSen pela Eqnipamento2.
No sinaI da Figura 47, o inicio da
Equipament02 se
termino total de

dă

grava~ăo

do sinaI RetSen pela

para a frequencia instantânea de 1095 Hz em varredura ascendente, e o

grava~ao

se deu corn frequencia instantânea de 1076 Hz.

Da mesma forma foi possivel obter o intcrvalo de tempo entre o inicio e
termino das

grava~oes

em

rela~ăo

ao tom central. A

Equayăo

(3) estabelece os intervalos de

tempo em relayao ao tom central.
I!.t, =120.(

•

instante de 174,0 segundos, de taI

Im

o posicionamento do tom central se dă no

sorte que o posicionamento das frequencias instantâneas de inicio e termino de
dă,

(3)

(1300~;~0761 )+0,5=85,51S

pre

I!. t,= 120.

1300~;0~0951 )+0,5 =84,67 s

graval'ăo

se

respectivamente, aos 89,33 segundos e 259,51 segundos, o que corresponde aos niveis de

pressăo

sonora de 55,91 dB(A) e 55,74 dB(A) para o inicio e termino de

respectivamente. O va lor medio das medidas
măximo

dă

grava~iio,

a estimativa de 55,83 dB(A) coma nivel

de prcssiio sonora abaixo do qual o Equipamento2 permanece fora de

funcionamento quando excitado por um sinaI em branda estreita.
Adicionalmente, foi utilizado o sinaI de referencia pseudo-aleat6rio, RetP A,
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gravador penmane<;:a em funcionamento de forma estavel, bem como os valores maximos de
nivel de pressao sonora abaixo dos quais cada gravador permanece fora de funcionamento,
tambem de fonma estavel, para sinais em banda larga. Os sinais gravados pelos equipamentos
sob exame foram entao analisados visando a estabelecer estes niveis.
A Figura 48 ilustra o espectrograma de uma grava<;:ao do sinai RefP A gravado
pelo Equipamentol. Observa-se que a grava<;:ao do sinai de audio de fonma razoavelmente

sso
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estâvel se da somente ap6s um nivel minimo de amplitude. Para valores menores de
intensidade de sinai", o equipamento nao se manteve ativo durante todos os dez segundos de
gravayao. Somente na intensidade que corresponde ao nivel de maior amplitude verificou-se a

pre

•

Figura 48 - Sinai RefPA gravado pelo Equipamentol.

Im

•

durayao completa de grava<;:ao do audio .

Da mesma forma a Figura 49 ilustra o espectrograma de uma grava<;:ao do sinai
RefPA gravado pelo Equipamento2. Observa-se tambem que a grava<;:ao do sinai de audio de
forma estâvel se da somente ap6s um nivel minimo de amplitude. Para valores menores de
intensidade de sinai, o equipamento nao se mantevc ativo durante todos os dez segundos de
gravayao. Somente na intensidade que corresponde ao nivel de maior amplitude verificou-se a
durayao completa de gravayao do audio.
53 As diferentes intensidades de sinaI de audio

tâo separadas pelas barras verdes 00 gnifico.

~---fJ'--,
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•

Figura 49 - SinaI RelPA gravado pelo Eqnipamento2.

As medidas realizadas durante a

gravayăo

do sinaI RelPA pclo Equipamentol

foram armazenadas e podem ser visualizadas no gnifico da Figura 50.
O valor de nivel de

pressăo

sonora a partir do qual o Equipamentol mantcvc

seu funcionamento cstavel corresponde ao sexto degrau na

poryăo

ascendente e e igual, em

media, a 62,15 dB(A) quando excitado por um sinaI em banda larga. Observa-se ainda que o
gravayăo

de sinais corn nivel de

pressăo

sonora igual ou menor

que, em media, 52,14 dB(A) quando cxcitado por um sinaI em banda larga .

pre

As medidas realizadas durante a gravayăo do sinaI RelPA pelo Equipamento2
foram armazenadas e podem ser visuaJizadas no grafico da Figura 51.

Im

•

equipamento nao realizou a

Da mesma forma o valor de nivel de

pressăo

sonora a partir do qual o

Equipamento2 manteve seu funcionamento estavel corresponde ao sexto degrau na

poryăo

ascendente e e igual, em media, a 61,96 dB(A) quando cxcitado por um sinaI em banda larga.
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Medidas do nivel de ,pressao sonora
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Figura 50 - Medidas realizadas durante a
RelPA pela Equipamentol.
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Figura 51 - Medidas realizadas durante a grava~1io do sinai
RelPA pela Equipamento2.

Observa-se portanto, a partir das medidas realizadas, que o mecanismos de
graval'1io por detecl'1io de nivel de press1io sonora de ambos os equipamentos operam de
maneira similar, mantendo a geral'1io e codifical'1io de registos de audio de forma estavel
quando o nivel de press1io sono~b ou superior, em media, a aproximadamente /
dB(A).

Y
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Observa-se ainda que, abaixo desse nivel, ha valores de nivel de pressiio sonora
nos quais o funcionamento dos equipamentos
grava~oes.

e intermitente,

o que gera

interrup~oes

nas

Alem disso, verifica-se que o Equipamento2 necessita de um menor nivel de
grava~ao

pressao sonora do que o Equipamentol para permitir a

de registros de audio, ainda

que de maneira intermitente, demonstrando ser ligeiramente mais sensivel.
caracteriza~ao

do funcionamento do mecanismo de

grava~iio

3

Para uma melhor

grava~ao

pre
sso
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por detec~ăo de nivel de pressiio sonora, ambos os equipamentos foram submetidos a teste de
de um sinai de audio de referencia mais apropriado, denominado Reffiiscurso. O

referido sinai se caracteriza pela

•

produ~ao

de

locu~oes

em sequencia, corn pau sas entre as

fa las, porem sem elevados perfodos de silencio, possuindo ao todo 00: 19:08.528. O sinai
Reffiiscurso foi reproduzido por meio de um monitor de audio, e a

reprodu~ao

foi gravada

por ambos os equipamentos.

Como resultado, de todo o perfodo de
Equipamentol produziu registros de audios corn
Equipamento2 produziu registros de audio corn

dura~iio

dura~ao

reprodu~iio

de Reffiiscurso, o

total de 00:16:34.604 enquanto o

total de 00:16:49.912. Observa-se

portanto que o Equipamentol deixou de registrar cerca de 00:02:33.924, o que corresponde a
cerca de 13,40% da duras:iio total da reprodus:ao, enquanto o Equipamento2 deixou de
registrar cerca de 00:02:18.616, o que corresponde a 12,07%. A ligeira diferen~a entre os dois
equipamentos

de nivel de pressiio sonora do Equipamcnt02, conforme ja relatado. Ressalta-se que o
percentual mencionado serve apenas como

compara~ao

que gravaram o mesmo audio nas mesmas

entre os dois equipamentos, uma vez

condi~oes.

Em

condi~oes

distintas onde, por

exemplo, o ruido ambiente seja mais intenso, esses valores podem ser menores (ate mesmo

Im

•

e compativel corn a sensibilidade um pouco maior do mecanismo de detec~ao

nulos) ja que o nivel basal de pressao sonora sera maior. Por outro lado, em ambientes
silenciosos, ou em dialogos em que um dos interlocutores apresente [alas corn pouca

100
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•

Im

•

pre

Figura 52 - Diferen~a na dura~iio da grava~ao de RetDiscurso devido a atua~ao dos
mecanismos de detec~iio de nivel de pressiio sonora nos equipamentos examinados .
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A titulo de

ilustra~ăo

dos efeitos desse mecanismo, na Figura 53 tem-se nas

faixas inferiores, em hachurado transparente, trecho inicial do sinaI ReIDiscurso
capturado pela Equipamentol e pela Equipamento2, contendo cerca de 4,82 seg de
dura~ăo.

Na faixa superior tem-se o trecho correspondente no sinaI ReIDiscurso,
dura~ăo.

contendo cerca de 6,23 seg de

ă

de amostras ausentes que deixaram de ser registradas pelos equipamentos devido
detee~ăo

de nivel de

pressăo

sonora. O total de tempo que deixou de ser

pre
sso
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83

por~ăo

O treeho em hachurado amarelo corresponde

registrado foi de 1,41 seg.

Ao longo dos arquivos gravados pela Equipamentol e Equipamento2 na

•

reprodu~ăo

do sinaI ReIDiscurso, foram observadas diversas descontinuidades deste tipo,

provocadas pelos mecanismos de
entre

locu~5es.

detec~ăo

de nivel de

pressăo

sonora, situados nas pausas

IVo404.6.7 - Analise de desvio DC

Foi realizada a estimativa do desvio DC produzido por cada um dos
equipamentos submetidos a exame, utilizando a mesma estrategia empregada na

Se~ăo

IV.404.2, sendo inicialmente calculados os niveis DC dos audios, por canal, separadamente.
Para taI foram gerados 54 arquivos de audio de teste, gravados por ambos os equipamentos.
Observa-se em ambos os equipamentos que o nivel DC, por canal, apresenta

corn o arquivo de audio questionado, conforme descrito na

Se~ăo

IV 0404.2 .

Como os equipamentos apresentam somente um microfone eletreto, de taI
forma que o analogo fisico e captado por uma unica fonte, atribui-se a simetria observada ao
fato de que a componente DC presente no arquivo tem ori gem unica, e manifesta-se de forma

Im

•

simetria em tono de um eixo central longitudinal, proximo ao valor "O", taI qual verificou-se

simetrica por um efeito de balanceamento dos canais.
Para uma melhor

caracteriza<ţăo

da componente DC inserida pelas gravadores,

os arquivos de teste gravados por ambos os equipamentos tiveram o seu equivalente monaural
calculado, seguindo a mesma estrategia descrita na

Se<ţăo

monaural foi divid ido em janelas de um segundo de

IV.404.2. Alem disso, o equivalente

dura~ăo,

e o nivel DC de cada janela foi

computado por meio da media aritmetica das amostras, tendo sido desconsideradas as janelas
cujo valor RMS encontrado e superior a ,4, assim como realizado para o arquivo qUestionaj
102
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Na Figura 54 e possfveI visuaIizar o histograma normaIizado da estimativa do
desvio DC provocado nas amostras gravadas por ambos os gravadores. Em azuI tem-se o
histograma normaIizado das estimativas obtidas a partir dos audios gravados pela
Equipamentol, e em vermelho, das estimativas obtidas a partir dos audio gravados pela
Equipamento2. A partir dos histogramas calculados, foi obtida uma estimativa para a

fun~ao

E

3

densidade de probabilidade, utilizando um estimador baseado em kernel Gaussiano".
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possfvel visualizar ainda, em preto, linha vertical indicando o valor da estimativa do nivel DC
calculada a partir do audio questionado. Observa-se que ambos os equipamentos produzem
amostras corn estimati vas de desvio DC, em media, negativas. No entanto, o Equipamentol

•

produz amostras cujas estimati vas de desvio DC sao, em m6dulo, significativamente
inferiores as do Equipamento 2. Observa-se que o desvio DC do audio questionado apresenta
valor compativel corn o esperado para o Equipamentol, e incompativcl corn o
Equipamento2.

Estimativa da Densidade de Probabilidade

Im

•

pre
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Figura 54 - Histograma das estimativa do desvio DC provocado nas
amostras gravadas por ambos os gravadores
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IVAA.6.8 - Analise da distribuic;oao dos niveis de quantiza9ao
Foram calculados os histogramas por nivel de quantiza.yao das amostras dos
equivalentes monaurais de cada um dos 54 arquivos de audio de teste gravados por ambos
os equipamentos submetidos a exame. Os histogramas foram normalizados de tai forma
que apresentem norma unitaria.
Conforme ja relatado espera-se que, para sinais de voz presentes em um
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audio originalmente quantizado em 2 16 niveis e codificado em DVI lMA ADPCM, scja
gerado um histograma com uma distribui9ao aproximadamente Laplaciana, especialmente
para amostras correspondentes aos niveis nao muito elevados.

•

A partir do calculo dos histogramas normalizados, foi computado o
histograma normalizado medio para cada um dos equipamentos submetidos a exame. Foi
computado tam bem, a partir do audio questionado, o histograma normalizado das
amostras por nivel de

quantiza9ăo.

Na Figura 55 e possivel visualizar os histogramas medios normalizados
obtidos a partir dos arquivos gravados com o Equipamentol, em azul, e com o
Equipamento2, em vermclho.
X
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Histogramas medios normalizados.
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Figura 55 - Histogramas medios ormalizados: Equipamentol (azul) e
Equipamento2 (vermelho).
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Observa-se que em ambos os histogramas hii artefato de

distor~ao

no

decaimento natural da curva Laplaciana esperada, em sua cauda negativa, de tai sorte que hii
ligeira concentrao;;ao de amostras em tomo de niveis discretos de
concentra~ao
posi~5es

quantiza~ao.

No entanto, a

de amostras no histograma do Equipamentol e do Equipamento2 se da em

e formas distintas, havendo

concentra~ao

em tomo de amostras negativas maiores

para o Equipamentol quando comparado ao Equipamento2. Observa-se ainda que o
compativel corn aquela produzida pelo

3

distor~ao
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histograma do audio questionado apresenta

Equipamentol, e incompativel corn a produzida pelo Equipamento2. A Figura 56 ilustra os
artefatos encontrados eseu grau de compatibilidade corn o histograma obtido a partir do audio

•

questionado .

le

10-~

Histogramas medios normalizados.

8
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pre

Por ultimo, tambem foram encontradas

concentra~6es

niveis discretos nas extremidades positiva e negativa dos niveis de

Im

•

Figura 56 - Artefato no histograma: Equipamentol (azul),
Equipament02 (vermelho), audio questionado (preto).
de amostras em tomo de
quantiza~ao,

tipicamente

decorrentes do processo de codificayao DVI/lMA ADPCM, conforme ilustra a Figura 57.
Observa-se que tais

concentra~1ies

ocorrem em

posicionamentos distintos para o

Equipamentol e Equipamento2. Alem disso, o histograma do audio questionado apresenta
concentrayao compativel corn aquela produzida pelo Equipamentol, e incompativel corn a
produzida pelo Equipamento2. A Figura 57 ilustra os artefatos encontrados eseu grau /

oom"",;bm""" -

o h;''''''=~;' do

105

'mI. q~";~"".

11

LAUDO N" 1103/2017 - INC/DITECIDPF
HIstogramH medloa normafizados.

Hlstogramas medlos normaIizados
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Figura 57 - Artefatos no histograma: Equipamcntol (azul), Equipament02 (vermelho),
audio questionado (preto) .
Atribui-se as concentral'oes de amostras em pontos diferentes dos histogramas
do Equipamentol e Equipamento2, ilustradas nas Figuras 56 e 57, a nao linearidades
presentes no processo de transdul'ao da energia acustica para o seu analogo eletrico, sendo,
portanto, caracterfsticas construtivas dos diferentes equipamentos.

As caracterfsticas de distribuil'ao das amostras de audio, bem como o desvio
DC evidenciado na Sel'ao IVAA.6.7 sao, portanto, elementos indicativos de que, dentre os
equipamentos apresentados, o unico que guarda caracterfsticas compativeis corn a gravayao
do audio questionado e o Equipamentol.
IV.4A.7

Em consulta realizada ao sitio ''http://cbn.globoradio . globo. coml
medialaudio/89249/transmissao-da-cbn de 223104 231603 de 7 de

pre

marco- . htm"" foi realizado o down/oad de arquivo de audio contendo a programal'ao da
radio CBN que, de acordo corn informal'oes constantes na manchete em destaque, contem a

Im

•

Confronto corn outras midias

programal'ao da radio para o dia 07/03/2017 das 22h, 31 min e 04seg ils 23h, 16min e 03seg.
A oitiva do audio obtido a partir do referido sitio, doravante denominado
RefCBN, revela que seu conteudo inicial e final coincidem corn aquele que se pode ouvir da
transmissao de radiodifusao sonora presentes no inicio e fim do audio questionado, no
momento em que

e possivel

automotor.

depr

yA

?

55 Acessado em 25/0512017
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Considerando que o audio obtido a partir do referido sitio corresponda a
integralidade da programa9ao veiculada pela esta9ao radiotransmissora na data e horario
alegados, bem coma considerando que o conteudo de radiodifusao sonora que se pode ouvir
no inicio e fim do audio questionado corresponda il reprodu9ao direta por meio de sintonia em
frequencia modulada do conteudo irradiado pela citada

esta9ăo

e possivel

radiotransmissora,

se uma estimativa da

diferen(ţa

registros de audio.

sso
Em po
: 2 r: 09
6/0 0.
6/2 728
01 .04
77
18 -16
:27 Inq
:30 44
8

realizar a compara9ao direta dos dois arquivos para verificar a sua diferen9a temporal e obter-

Para aval iar tai

•

3

de tempo entre o que foi produzido e o que consta dos

diferen(ţa,

os audios foram sincronizados de tai forma que um

mesmo evento acustico, presente no inicio do arquivo RefCBN e tambem presente na oitiva
do arquivo de audio questionado, fosse posicionado no mesmo instante de uma mesma base
temporal.

A Figura 58 ilustra a

sincroniza(ţao

dos dois arquivos de audio (RefCBN e o

arquivo questionado) em um grafica de multiplas faixas de audio, onde a linha tracejada em
azul, na esquerda da imagem, indica o instante de tempo em que estao sincronizados dois
eventos aeusticos audiveis em ambos os arquivos.

A linha traeejada em vermelho corresponde ao instante de tempo de oeorrencia
de evento acustico proveniente da transmissao de radiodifusao sonora presente na oitiva do
audio questionado em sua por9ao final. a mesmo evento acustico esta presente no arquivo
RefCBN e tem seu instante de tempo definido pela linha tracejada em cor verde.
Levando-se em conta a validade das

feitas nesta

Se(ţao,

a

diferen9a de tempo entre o audio primario" e o que consta dos registros de audio do arquivo
diferen(ţa

na escala temporal entre as linhas

pre

questionado pode ser estimado por meio da

traeejadas em vermelho e verde, e eorresponde a 6 minutos e 20,890 segundos de

Im

•

eonsidera(ţoes

dura(ţao.

Ressalta-se que a existencia de uma diferen9a temporal como esta
quando da

grava(ţao

de arquivos de audio corn mecanismo de

ativa(ţao

por

e esperada

detec(ţao

de nivel

de pressao sonora.
Levando-se em conta a existe ne ia das 294 descontinuidades encontradas,
conforme relatado na

Se(ţao

lV.4.4.4,

e possivel

estimar que as

interrup(ţoes

no registro de

56 Audio primaria: analoge fisico correspondente â variac;ăo de pressăo em um meio material, em um
determinado ponto no cspa~o e intervalo d empo, formada pela conjunto das ondas sonoras emitidas elou
refletidas.
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amostras de audio no arquivo questionado correspondem, em media, a um intervalo de tempo

•

sso
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3

1,30 segundos .

Figura 58 - Sincronizayao dos arquivos de audio RefCBN e questionado, evidenciando
diferenya temporal.

v - RESPOSTAS AOS QUESITOS

[Quesitos forrnulados pelo Delegado de Policia Federal JOSELIO AZEVEDO DE SOUSAj
a.Qual o conteudo das conversas gravadas corn os interlocutores MICHEL MIGUEL

pre

ROCHA LOURES]?

o conteudo do arquivo

PR1 14032017. WAV esta detalhado na Seyao IV.3,

na forma de transcriyao fonografica, conforme disposto na Seyao IV.3.I.

Im

•

ELIAS TEMER LULIA, AECIO NEVES DA CUNHA, e RODRIGO SANTOS DA

b.Os audios eucaminhados sofreram edi\,âo em seu conteudo? De que natureza e em que
trechos?
Em diversos instantes foram observadas descontinuidades no sinai de audio,
conforme descrito na Seyao IV.4.4.4. Observa-se que a maior incidencia de tais
descontinuidades ocorre nos trechos em que o nivel basal de

pressăo

mais especificamente entre 00: 05: 26., 00 e 00: 34: 01. 240.

108

sonora e menos elevado,
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Constata-se, no entanto, gue tais descontinuidades
decorrentes de
detecyăo

de

interrup~ăo

pressăo

no registro das amostras de audio por

săo

compatfveis corn as

atuayăo

do mecanismo de

sonora do eguipamento gravador, conforme corroborado por meio dos

ensaios realizados, descritos na

Seyăo

IV.4.4.6.6.

Apesar das descontinuidades relatadas na Seyao IV.4.4.4, c considerando-se
todas as tecnicas aplicadas na

năo

foram encontrados elementos

guestionada tenha sido adulterada em

3

gravayăo

dos exames,

pre
sso
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indicativos de gue a

realizayăo

rela~ăo

ao audio original,

sendo a mesma consistente corn a maneira em que se alega ter sido produzida.

•

[Quesitos fonnulados pela Procuradoria Geral da Republica]
a-qual o formato digital do material de audio encaminhado para examc?
O arquivo questionado, conforme se pode observar na Tabela 2, esta
formatado em um container de audio do tipo wave, estereo, corn taxa de bits constante de
64 kb/s por canal (128 kb/s total) e taxa de amostragem de 16 kHz, o que perfaz um total
de 4 bits por amostra, codificados em DVI/lMA ADPCM.

b-qual a

dura~ăo

do registro de audio encaminhado para exame?

O arquivo de audio questionado tem

durayăo

total de 38 minutos e 48,526

segundos de dura~ăo, contendo 37256414 amos tras de audio (Tabela 2).
c-o material de audio questionado foi produzido pclo equipamento encaminhado para

Foram encaminhados para exame dois equipamentos gravadores denominados
Equipamentol e Equipamcnto2 (ver
de audio questionados.

Năo

Se<,:ăo

Il), que alegadamente produziram os registros

houve no encaminhamento dos equipamentos

men<,:ăo

a qual dos

Im

•

exame?

dois equipamentos gravou o arquivo sob analise.
Dos exames realizados a partir das caracterfsticas do arquivo questionado, bem
coma das caracterfsticas levantadas a partir dos ensaios realizados corn os equipamentos
gravadores - todas descritas ao longo da

Se~ăo

S"r

IV.4 - conelui-se, corn alto grau de

plausibilidade, que o arquivo de audio questionado e proveniente do dispositivo denominado

"". '"do"" Eq.l",m,"o' C'"
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d-e possivel identificar existencia de

interrup~iies

no fluxo das

grava~iies

do registro de

audio encaminhado para exame? Se a resposta for positiva, quantas

interrup~iies

existem, em que momentos temporais e quais fatos de natureza h\cnica que ensejaram
essas

interrup~iies?

Em diversos instantes foram observadas descontinuidades no sinaI de audio,
conforme descrito na Seyao IVAAA. Observa-se que a maior incidencia de tais
pressăo

83

descontinuidades ocorre nos trechos em que o nivel basal de

sonora e menos elevado,

pre
sso
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mais especificamente entre 00: os: 26 .100 e 00: 34: 01.240.

Ao todo, o numero de descontinuidades encontradas total iza 294 unidades.

•

Os exatos instantes de ocorrencia de cada uma das descontinuidades
cncontradas

estăo

relacionados no Apendice A deste Laudo, bem coma referenciado ao

longo da transcriyao fonografica constante da Seyao IV.3.1.

Constata-se, no entanto, que tais descontinuidades

săo

compativeis corn as

decorrentes de interrupyao no registro das amostras de audio por atuayao do mecanismos de
detecyăo

de pressao sonora do equipamento gravador, conforme corroborado por meio dos

ensaios realizados, descritos na

e-caso exista

interrup~iies

Seyăo

IVAA.6.6.

no fluxo da

grava~ao

do registro de audio encaminhado para

exame, os trechos de conversas entre as duas descontinuidades sucessivas seguem forma
de dialogo, ou seja, de uma conversa iterativa que possui razoavel inicio e fim?
Nos trechos continuos delimitados entre descontinuidades sucessivas nao

Ressalte-se que, em muitos casos, as descontinuidades estao espayadas por
intervalo de tempo muito curto, de taI sorte que o trecho continuo resultante tem durayao
reduzida, nao sendo possivel, em todos os casos, atestar a ocorrencia de dialogo. Por

Im

•

foram observados elementos que, de algum modo, indiquem a existencia de adultera<;:oes .

oportuno, eselarecem os Peritos que os trechos continuos sucessivos ao longo do audio
questionado

(delimitados

pelas

descontinuidades

existentes)

apresentam

aparente

encadeamento logica de ideias e assuntos que remetem a um dialogo travado entre dois
interlocutores, corn inicio, meio e fim.
No entanto, dada as caracterlsticas do equipamento gravador empregado (que
possui mecanismo de

detecyăo

de nivel de

pressăo

sonora para ativayao da

gravayăo)

e

levando-se em conta o disposto na ~4A.7, conelui-se que parte do audio prim7/

~110
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deixou de ser registrada, e que a

dura~ăo

de cada uma das 294 descontinuidades foi, em

media, de 1,30 segundos.

f-caso exista interruplYiies no tluxo da

gravalYăo

do registro de audio encaminhado para

exame, os trechos de conversas entre as duas descoutinuidades sucessivas apresentam
alteralYăo

edilYăo

fraudulenta no material de audio encaminhado para exame?

pre
sso
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indiquem

metrica da fala ou varia",iies de ruido de fundo e de fala que

3

evidencias de

Nos trechos continuos delimitados entre descontinuidades sucessivas

năo

foram observados elementos que, de algum modo, indiquem a existencia de adulterayoes.

•

Ressalte-se que, em muitos casos, as descontinuidades

estăo espa~adas

muito curto, de tai sorte que o trecho continuo resultante tem

por intervalo de tempo

dura~ăo

reduzida,

năo

sendo

possivel atestar, em todos os casos, a ocorn!ncia de dialogo.

g-ha evidencias, no registro de audio encaminhado para exame, de

inser",ăo

ou

supressăo

de trechos de falas ocorridas em outro momento ou em ambiente diverso? Se a resposta
for

positiva,

indicar

o

momento

temporal

de

cada

evento

detectado

(hora:minuto:segundo).

Considerando-se todas as tecnicas aplicadas na

realiza~ăo

dos exames,

năo

foram encontrados elementos indicativos de que a grava~ăo questionada tcnha sido adulterada
em

relayăo

ao audio original, sendo a mesma consistente corn a maneira em que se alega ter

sido produzida. Em especial,

foram encontrados elementos indicativos de que a

tenha sido adulterada por meio da

inser~ăo

ou

supressăo

grava~ăo

intencional de trechos de de falas

ocorridas em outro momento ou cm ambiente divcrso.

Foram observadas descontinuidades no sinai de audio, conforme descrito na
Se~ăo

IVAAA. Observa-se que a maior incidencia de tais descontinuidades ocorre nos

Im

•

năo

trechos em que o nivel basal de

pressăo

sonora e menos elevado, mais especificamente entre

00: 05: 26 .100 e 00: 34: 01.240. Constata-se, no entanto, que tais descontinuidades
săo

compativeis corn as decorrentes de

atuayăo

interrup"ăo

no registro das amostras de audio por

do mecanismo de dctec"ao de pressao sonora do equipamento gravador, conforme

corroborado por meio dos ensaios realizados, descritos na

Se~ăo

_'~,"I= do "oi"""",,, ""~"""."' =

'"""'" '1,,,""" "

III

IVAA.6.6. Considerando tais

","o IVAA.7

LAUDa N" 1103/2017 - INCfDlTEC/DPF

conclui-se que parte do audio primari o deixou de ser registrada, e que a

dura~ăo

de cada uma

das 294 descontinuidades foi, em media, de 1,30 segundos.

h-ha

diferen~as

manipula~âo

entona~âo

de

das vozes captadas na

grava~iio

que indiquem

fraudulenta do audio? Se a resposta for positiva, indicar o momento

temporal de cada evento detectado (hora:minuto:segundo).
Năo

3

ritm o e intensidade da fala, que indicassem que a

sido adulterada em

•

pre
sso
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entona~ăo,

evolu~ăo

foram encontrados elementos pros6dicos, como a

relayăo

gravayăo

da

questionada tenha

ao audio original, sendo a mesma consistente corn a maneira em

que se alega ter sido produzida .

Ressaltc-se que foram observadas descontinuidades no sinaI de audio,
conforme descrito na

Se~âo

IVo4o4o4, compativeis corn as decorrentes de interrupyao no

registro das amostras de audio por

atuayăo

do mecanismos de detecyao de

pressăo

sonora

do equipamento gravador, conforme corroborado por meio dos ensaios real izados,
descritos na

Se~ăo

IVo404.6.6. Muitas dessas descontinuidades, ao ocorrer no infcio, mcio

ou termino de frase, silo perceptfveis a oitiva critica por meio de alterayoes nos modos
normais de

articula~ăo

enos elementos pros6dicos.

iOha montagens, trucagens,
manipula~âo

adultera~oes

ou

altera~oes

outras na

grava~âo

que indiquem

fraudulenta do audio? Se a resposta for positiva, indicar o momento

temporal de cada evento detectado (hora:minuto:segundo).

foram encontrados elementos indicativos de que a grava~ăo questionada tenha sido adulterada
em relayâo ao audio original, sendo a mesma consistente com a maneira em que se alega ter
sido produzida.

Im

•

Considerando-se todas as tecnicas aplicadas na realizayao dos exames, nao

Ressalte-se que foram observadas descontinuidades no sinaI de audio,
conforme dcscrito na

SCyăo

IV.404o4. Observa-se que a maior incidencia de tais

descontinuidades ocorre nos trechos em que o nivel basal de pressao sonora e menos elevado,
mais especificamente entre 00: 05: 26 .100 e 00: 34: 01. 240. Constata-se, no entanto,

p'" """0

"'ip7

que tais descontinuidades sao compativeis corn as decorrentes de interrupyao no registro das

=o~" d. ;,dio

do m=~_o d. '",,"o w",m do
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Se~ao

gravador, confonne corroborado por meio dos ensaios realizados, dese ritos na
IV.4.4.6.6.

j-a conversa registrada no material de audio encaminhado para exame apresenta
coerencia logica e contextualizaf,!ăo sobre o tema abordado entre os interlocutores?
Os trechos continuos sucessivos ao longo do audio questionado apresentam

3

aparente encadeamento 16gico de ideias e assuntos, e remetem a um dialogo travado entre dois

sso
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interlocutores, corn infcio, meio e fim.

Ressalte-se que, dada as caracteristicas do equipamento gravador empregado e
levando-se em conta o disposto na

•

dura~ao

registrada, e a
1,30 segundos.

Se~ao

IV.4.4.7, parte do audio primari o deixou de ser

de cada uma das 294 descontinuidades encontradas foi, em media, de

k-quantos interlocutores participaram da conversa registrada no material encaminhado
para exame?

A Tabela 3 relaciona os interlocutores do dialogo transcrito na
bem como a sua

designa~ao

corn base na

denominayăo

Se~ăo

IV.3.1,

reciproca, ou na autodenominayao.

Ressalte-se que na quase totalidadc do dialogo transcrito os interlocutores
participantes saa MI (JOESLEY, vide Tabela 3) e M2 (PRESlDENTE, vide Tabela 3).
m- o instrumento utilizado para captura de audio da conversa registrada no material
encaminhado para exame estava mais proximo de qual interlocutor?
locu~5es

proferidas por MI (JOESLEY,

pre

vide Tabela 3) saa significativamente mais intensas, o que indica que o dispositivo de
captayao de audio estava mais pr6ximo de MI do que de M2 (PRESIDENTE, vide Tabela
3). Ademais, a
dispositivo de

presen~a

Im

•

A intensidade do sinaI de voz nas

capta~ao

em diversos pontos de ruidos tipicos decorrentes de atrito corn o

indica que o equipamento gravador estava ocultado nas vestes do

interlocutor M 1.
n-durante a conversa registrada no material encaminhado para exame, houve mudanf,!a
de ambiente?
Observa-se, no trecho inicial; ruidos que sugerem deslocamento de MI
(JOESLEY, vide Tabela 3) por meio de vefculo automotor, bem como audio

113

h~~,f?;;i

LAUDa N" 1103/2017 -INC/DITECIDPF

correspondente il transmissao de radiodifusao sonora. Em momento posterior observa-se
ruidos cadenciados, tipicos de atrito do dispositivo de captayao sonora causado por
movimenta9ao, sugerindo tratar-se de deslocamento a pe do locutor MI.
Durante a maior parte dos dialogos presentes no audio, observa-se a
interayao entre os locutores Mi e M2 (PRESIDENTE, vide Tabela 3), corn caracteristicas
que indicam nao haver

altera~ao

de ambiente. Na por9ao final do arquivo observa-se

3

novamente a presen9a de ruidos cadenciados, sugerindo tratar-se de deslocamento a pe de

pre
sso
Em po
: 2 r: 09
6/0 0.
6/2 728
01 .04
77
18 -16
:27 Inq
:30 44
8

MI e M2, seguidos de ruidos que sugcrem deslocamento por meio de vefculo auto motor,
bem coma audio correspondente il transmissao de radiodifusao sonora.

•

o-ha Da

grava~ăo

elementos que permitem afcrir ou esti mar a data c a hora do dialogo

eDtre os iDterlocutores? Caso existam, descrever e informar se

săo

compativeis corn a

!iDha do tempo do diâlogo gravado.

Do conteudo de audio registrado no arquivo questionado
captayao de audio proveniente de

estal'ăo

arquivo de audio questionado. Da oitiva,
radio CBN.

de radiodifusao sonora na

e possivel constatar a

por~ao

inicial e final do

e possivel perceber que se trata da programal'ao da

Em consulta realizada ao sitio "http: II cbn. globoradio. globo. coml
media/audio/89249/transmissao-da-cbn-de-223104-231603-de-7-demarco- . h tm"" foi realizado o download de arquivo de audio contendo a programal'ao da
radio CBN que, de acordo corn informal'oes constantes da manchete em destaque, contem a
programa~i!o

Considerando que o audio obtido a partir do referido sitio corresponda a
integralidade da

programa~ao

veiculada pela estayao radiotransmissora na data e horario

alegados, bem como considerando que o conteudo de radiodifusao sonora que se pode ouvir
no inicio e fim do audio questionado corresponda a reprodul'ao direta, por meio de sintonia

Im

•

da radio para o dia 07/03/2017 das 22h, 31 min e 04seg as 23h, 16min e 03seg.

em frequencia modulada, do conteudo irradiado pela citada esta9ao radiotransmissora,

e

possivel afirmar que a sequencia de eventos captados pela audio questionado ocorreu entre as
22h e 31min e as 23h e 16 do dia 07 de

mar~o

de 2017.

Levando-se em conta a validade das considera90es feitas, constata-se uma

cJ

diferen9a de tempo entre o que foi efetivamente produzido como audio primario e o que
consta dos registros de audio do arquivo questionado que corresponde a 6 minutos 720,890
segundos de dural'ao.
57 Acessado em 2510512017
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A existencia de uma
grava~ao

diferen~a

temporal como esta e esperada quando da

de arquivos de audio corn mecanismo de

ativa~ao

por

detec~iio

de nivel de pressao

sonora. Levando-se em conta a existencia das 294 descontinuidades encontradas, conforme
relatado na

Se~iio

IV.4.4.4,

e possivel esti mar que as intcrrup~oes no registre de amostras de

audio no arquivo questionado correspondem, em media, a um intervalo de tempo 1,30
segundos, o que e compativel com o funcionamento de dispositivos corn mecanismos desla

pre
sso
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3

nalureza.
p-outros dados que entenderem uteis.

Conforme apresentado na

•

Se~iio

IV.4.4.6.2, os Peritos extrairam arquivos

presentes na memoria jlash dos equipamentos gravadores encaminhados, dentre os quats
situavam-se 10 (dez) arquivos de audio no formato wave, bem coma recuperaram por data
carving 07 (sete) arquivos de audio no formato wave, anteriormente apagados. Os arquivos

extraidos e recuperados encontram-se no anexo digital em midia optica BD-R

que

acompanha este Laudo.

[Quesilos forrnulados pela defesa de MI CHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIAj
I-As degrava~oes veiculadas pelos meios de Imprensa correspondem il integralidade da
conversa reproduzida no audio?
Niio foram

encaminhados aos signatârios exemplares de

veiculadas pela Imprensa para

compara~iio

objetiva. Na

Se~iio

Iranscri~oes

IV.3.1 os Peritos transcrevem a

integralidade do audio PR1 14032017. WAV, contido na midia questionada.

O arguivo de audio questionado PR1 14032017. WAV tem
38 minutos e 48,526 segundos de

dura~ăo,

3-E possivel identificar a supressiio de palavras ou exprcssoes na
ten ham sofrido

adultera~iio

dura~ao

total de

contendo 37256414 amostras de audio (Tabela 2)

Im

•

2-Qual o tempo de dura~iio do audio?

grava~iio, ou que

que Ihes modificou o sentido real? Na hip6tese de resposta

afirmativa, pode-se apontar os momentos respectivos da

grava~iio?

Considerando-se todas as tecnicas aplicadas na

realiza~iio

dos exames, nao

';1

foram encontrados elementos indicativos de que a gravaviio questionada tenha sido adulterada

,m ~""o

00

'odlo "I,IMI,

""d~'I"'," rom , m,~I" =
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sido produzida. Em especial, nao foram encontrados elementos indicativos de que a gravayao
tenha sido adulterada por meio da supressao intencional de trechos.
Ressalta-se que foram observadas descontinuidades no sinaI de audio,
conforme descrito na Seyao IVAAA. Observa-se que a maior incidencia de tais
descontinuidades ocorre nos trechos em que o nivel basal de pressao sonora

e menos elevado,

mais especificamente entre 00: 05: 26 .100 e 00: 34: 01. 240. Constata-se, no entanto,

3

que tais descontinuidades sao compativeis com as decorrentes de interrupyao no registro das

pre
sso
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amostras de audio por atual'ao do mecanismo de detecl'ao de pressao sonora do equipamento
gravador, conforme corroborado por meio dos ensaios realizados, descritos na Sel'ao
IV 0404.6.6. Considerando tais caracteristicas do equipamento gravador, e levando-se em conta

•

o disposto na Seyao IVAA.7, conclui-se que parte do audio primario deixou de ser registrada,
e que a durayao de cada uma das 294 descontinuidades foi, em media, de 1,30 segundos.

4-Pelo nome do arquivo, ou pelos seus metadados,

e possivel identificar a marca, modelo

e o sistema de grava<;ăo do aparelho utilizado?

Nao ha, na nomenclatura ou nos mctadados constantes da estrutura do arquivo
questionado, menyao direta iI marca ou modelo do equipamento gravador.
Ressalta-se que

foram

encaminhados para exame dois equipamentos

gravadores denominados Equipamentol e Equipament02 (ver Seyao II), que alegadamente
produziram os registros de audio questionados. Nao houve no encaminhamento dos
equipamentos menyao a qual dos dois equipamentos gravou o arquivo questionado.
Dos exames realizados a partir das caracterfsticas do arquivo questionado, bem

gravadores - todas descritas ao longo da Sel'ao IVA - conclui-se, corn alto grau de
plausibilidade, que o arquivo de audio questionado

e proveniente do dispositivo denominado

Im

•

como das caracteristicas levantadas a partir dos ensaios real izados corn os equipamentos

neste laudo por Equipamentol (ver Seyao II).

5-Qual o formato do arquivo de audio? Este tipa de arquivo possui alguma
contra edi<;iies e manipula<;iies?

t

prote<;ăo

possivel manipular este tipo de arquivo corn relativa

faciIidade?

"""'7

O arquivo questionado, conforme se pode observ ar na Tabela 2, esta

(,,=mdo ,m ,m '".";.,, d, â'd;O~.'
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64 kb/s por canal (128 kb/s total) e taxa de amos tragem de 16 kHz, o que perfaz um total
de 4 bits por amostra, codificados em DVI/lMA ADPCM.
Năo

ha

no

arquivo

questionado

enos

encaminhados a exame qualquer mecanismo embarcado de
verifica9ăo

dispositivos

prote9ăo

grava~ăo

de

contra edi90es, ou de

de integridade. A bem da clareza do significado tecnico desta

afirma9ăo,

os

Peritos ressaltam que, embora seja possivcl dotar equipamentos c sistemas de gravac;iio de

signatarios,

năo

sso
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3

mecanismos deste tipo, trata-se de recurso raro e, ate onde vai o conhecimento dos
encontrado nos audios questionados submetidos a exame a este Instituto

Nacional de Criminalistica, sendo, na prâtica, inviavel quando considerados equipamentos

•

de

grava9ăo

ambiental, miniaturizados para uso dissimulado, corn o e o caso dos

equipamentos questionados.

Arquivos de audio e lmagens digitais podem ser manipulados corn a
utiliza9ăo

da

de softwares destinados a esse fim, corn maior ou menor facilidade a depender

familiariza"ăo

do usuario, sua habilidade e treinamento.

Ressalta-se porem que, considerando-se todas as tecnicas aplicadas na
realiza9ăo

dos exames,

năo

foram encontrados elementos indicativos de que a

questionada tenha sido adulterada em

rela9ăo

grava9ăo

ao audio original, sendo a mesma

consistente corn a maneira em que se alega ter sido produzida.

6-0 aparelho utilizado foi resguardado e mantido em cadeia de cust6dia, conforme
determinam os POP's?

o
para o

do material questionado, desde o seu recebimento ate a

de todos os exames, segue os normativos preconizados pela Instituto Nacional de

Criminalistica.

mediante

manuten9ăo

pre

conclusăo

material questionado mgressa no Instituto Nacional de Criminalistica

Im

•

A guarda e

documenta9ăo

Servi~o

oficial e o devido protocolo. Em seguida, o expediente e despachado

de Pericias espccializado, momento em que sao designados os Peritos

Criminais Federais que

realizarăo

e armazenado em
e so e retirado de la

o atendimento do expediente. O material

ambiente de guarda, corn controle de acesso especffico para este fim,
quando em posse dos Peritos Criminais Federais designados para a

realiza~ăo

dos exames,

sendo devolvido il guarda ao termino dos mesmos. Ressalta-sc que todo o processo
acompanhado pela devido registro inform

zado no Sistema de Criminalistica

117

e

da~ol//

t7

LAUDa N" 1103/2017 -INC/DITEC/DPF
Federal. Finalizados todos os exames e consignada a metodologia e tecnicas aplicadas, o
material encaminhado e os respectivos Laudos Periciais sac encaminhados ao solicitante
mediante

documenta~ăo

oficial e devido protocolo, momento em gue a manuten~ăo da cadeia

de cust6dia fica a cargo das demais unidades da Policia Federal ou

institui~5es

externas. Nos

casos em gue mais de um Laudo Pericial Criminal seja produzido acerca do mesmo material,
aguarda-se a

expedi~ao

do ultimo Laudo Pericial Criminal correspondente para a

sso
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do material guestionado.

devolu~ao

7-No inicio da grava\,âo ouve-se um audio que parcce ser uma transmissâo de radio.

•

E

possivel identificar em que horario e quanto tempo durou esta transmissâo?
Do conteudo de audio registrado no arguivo guestionado e possivel constatar a
capta9ao de audio proveniente de

esta~ao

de radiodifusao sonora. Da oitiva, e possivel

perceber gue trata-se da programa~ao da radio CBN.

Em consulta realizada ao sitio ''http://cbn.globoradio . globo. com
"-"~~

/media/audio/89249/transmissao-da-cbn-de-223104-231603-de-7de-marco-. htm"" foi realizado o down/oad de arguivo de audio contendo a programa9ao
da radio CBN gue, de acordo corn
a

programa~ao

informa~5es

constantes da manchete em destague, contem

da radio para o dia 07/03/2017 das 22h, 31 min e 04seg as 23h, 16min e 03seg.
Considerando gue o audio obtido a partir do referido sitio corresponda a

integralidade da

veiculada pela esta9ao radiotransmissora na data e hon\rio

alegados, bem coma considerando gue o conteudo de radiodifusao sonora que se pode ouvir
no inîcio e fim do audio guestionado corresponda a

reprodu~ao

direta, por meio de sintonia

pre

em freguencia modulada, do conteudo irradiado pela citada estayao radiotransmissora,

e

possivel afirmar gue a seguencia de eventos captados pela audio guestionado ocorreu cntre as
22h e 31min e as 23h e 16 min do dia 07 de
minutos.

Im

•

programa~ao

mar~o

de 2017, tendo tido

8-No final do audio, ouve-se nova transmissao de radio,

dura~ao

total de 45

e possivel identificar o horario

em que foi realizada esta transmissâo?
Considerando o ja exposto na resposta ao Quesito 7,

e possivel afirmar gue a

seguencia de eventos captados pelo aU_dd:.hiO
g tionado, de acordo corn a programa~/
58 Acessado em 25/05/20 17

7~
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divulgada da estas;ao de radiodifusao sonora, ocorreu entre as 22h e 31 min (momento em que
ocorre a transmissao no inicio do audio) e as 23h e 16 min (momento em que OCorre a
transmissao no fim do audio) do dia 07 de mars;o de 2017.
Ressaltam os Peritos que, levando-se em conta a validade das consideras;5es
feitas, constata-se uma diferens;a de tempo entre o que foi efetivamente produzido como audio
primario e o que consta dos registros de audio do arquivo questionado quc corresponde a 6

3

minutos e 20,890 segundos de duras;ao.

sso
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A existencia de uma diferens;a temporal como esta e esperada quando da
gravas;ao de arquivos de audio corn mecanismo de

ativas;ăo

por

detecs;ăo

de nivel de

pressăo

sonora. Levando-se em conta a existencia das 294 descontinuidades encontradas, conforme

•

relatado na

Ses;ăo

lV.4.4.4, e possivel estimar que as interrups;5es no registro de amostras de

audio no arquivo questionado PR1

14032017. WAV correspondem, em media, a um

intervalo de tempo 1,30 segundos, o que el compativel corn o funcionamento de dispositivos
corn mecanismos desta natureza.

9-0 jornal "Folha de Sao Paulo" na

edi~ao

do dia 20 do corrente, afirma que ap6s uma

pericia, o Sr. Ricardo Caires dos Santos, perito judicial do Tribunal de
Estado de Sao Paulo foram identificadas 50 edi~iies no audio.

Justi~a

do

It possivel aponta-Ias'!

Os signatarios identificaram um total de 294 descontinuidades no arquivo de
audio, conforme descrito na

ScS;ăo

IV.4.4.4.

Os exatos instantes de ocorrencia de cada uma das descontinuidades
longo da

estăo

relacionados no Apendice A deste Laudo, bem coma referenciados ao

transcris;ăo

fonografica constante da Ses;ao lV.3.1 .

pre

Observa-se que a maior incidencia de tais descontinuidades ocorre nos trechos
em que o nivel basal de pressao sonora e menos elevado, mais especificamente entre
00: 05: 26 .100 e 00: 34: 01. 240. Constata-se, no entanto, que tais descontinuidades

Im

•

encontradas

sac compativeis corn as decorrentes de
atuas;ăo

do mecanismo de

detecs;ăo

de

interrups;ăo

pressăo

no registro das amostras de audio por

sonora do equipamento gravador, conforme

corroborado por meio dos ensaios realizados, descritos na

Ses;ăo

IV.4.4.6.6.

10-0 jornal "O Estado de Slio Paulo", corn base em pericia do Sr. Marcelo Carneiro de
Souza, identificou 14 " fragmenta~iies" no mesmo audio.

It possivel identifica-las?

Os signatarios identificaram~m
to I de 294 descontinuidades no arquivo de

~

audio, conforme descrito na Ses;ao IV.4.4.4.
119
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Os exatos instantes de ocorrencia de cada uma das descontinuidades
encontradas esta relaeionado no Apendice A deste Laudo, bem coma referenciado ao longo
da transcris;âo fonografica constante da Ses;âo IV.3.1.
Observa-se que a maior incidencia de tais descontinuidades oeorre nos
trechos em que o nivel basal de pressâo sonora
entre

00: 05: 26 .100

e

e menos

00: 34: 01. 240.

elevado, mais especificamente

Constata-se,

no

entanto, que tais

detec~âo

pre
sso
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amostras de audio por atuas;âo do mecanismo de

83

descontinuidades sâo compatfveis corn as decorrentes de interrups;âo no registro das
de pressao sonora do

equipamento gravador, conforme corroborado por meio dos ensaios realizados, dese ritos
na Se<;âo IV.4.4.6.6

•

It-Ha momentos de ruido alto no audio,
tais ruidos?

Observa-se ao longo da

e possivcl

reprodu~âo

identifica-Ios e apontar a

razăo

de

de todo o arqUlvo de audio inumeros

instantes em que ha ruidos intensos. Os instantes em que ruidos mais intensos e relevantes se
manifestam no audio estao deseritos ao longo da transcri<;âo realizada na
A partir do conjunto das analises descritas na
ruidos observados corn as seguintes

situa~ăes:

Se~âo

Se~âo

IV.3.1.

IV.4 e possivel associar os

rufdos ambientais durante deslocamento em

veiculo automotor, fruto principalmente da intera"âo entre pneus e o asfalto; ruidos
decorrentes de atrito entre o dispositivo de capta"âo e superficies adjacentes (principalmente
durante a movimenta<;âo do interlocutor MI - JOESLEY, vide Tabela 3 - que pelas
O

equipamento ocultado em suas vestes); ruidos

impulsivos decorrentes de batidas proximas ao dispositivo de
12-Esses ruidos podem ter sido incluidos na

grava9ăo

capta<;ăo" .

para mascarar cortes ou edi90es?

Considerando-se todas as tecnicas aplicadas na realiza<;âo dos exames, nao

Im

•

caracteristicas do audio, conelui-se portar

foram encontrados elementos indicativos de que a grava<;ăo questionada tenha sido adulterada
em relayao ao audio original, sendo a mesma consistente corn a mancira em que se alega tcr
sido produzida. Em especial, niio foram encontrados elementos indicativos de que tenha
havido inelusiio de ruidos, ou de quaisquer trechos, corn o intuito de adulterar os arquivos de
audio.
59 Mormcnte se forem consideradas as caracterÎsticas fisicas do dispositivo gravador alegado que, dentre outras
coisas, apresenta dispositivo de captayâo por microfone eletreto exposto ao oontato. Coma a utiliza~ăo tipica
deste tipa de cquipamcnto e condizente corn se, porte de forma oculta dentro das vcstes, e esperada a
prcsen~a de midos diversos decorrentes do conta' dircto de objetos corn o microfone eletreto.
~
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13-A frase "tem que manter isso, viu" dita pela presidente Michel Temer

e

imediatamente precedida por qnal frase de seu interlocutor?
Para melhor

descri~ăo

frases proferidas, bem coma a devida

da dinâmica dos eventos gravados, corn referencia as
men~ăo

as descontinuidades encontradas entre as frases,

os Peritos transcrevem abaixo a sequencia do dialogo travado nos instantes imediatamente
anterior e posterior a frase referenciada no quesito (MI - JOESLEY e M2 - PRESIDENTE,

83

vide Tabela 3):

pre
sso
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(Descontinuidade 72 00: II :28.837).

MI: (Ininteligivel). Como e que eu ... o que que eu mais ou menos dei conta de fazer ate

•

agora: eu t6 ...

(Descontinuidade 73 00: 11 :34.067) .
MI: T6 de bem corn Eduardo.
M2: Muito bem.

(Deseontinuidade 74 em 00: II :36.491).
MI: ... e ...

M2: Tem que manter isso, viu?

(Descontinuidade 75 em 00:11 :38.404).
MI: ... 0000 ...
M2: (Ininte\igivel).

(Descontinuidade 76 em 00:11 :39.552).
(Ruidos tipicos de

movimenta~ăo

do dispositivo de

capta~ăo).

MI: (Ininteligivel). Todo mes ....
MI: Tambem.
M2:

E...

(Descontinuidade 77 em 00: 11:44.272)

Im

•

M2: O Eduardo tam bem, ne?

14-0 nome do arquivo identifica nma data. Esta data coincide corn o dia do dialogo?
Pelo sistema de grava~âo, se identificado, e comum o salvamento automatico corn a data
do dia de

grava~âo?

Se nâo coincidir e possivel afirmar que houve

adultera~âo

no nome

do arquivo?
O arquivo questionado possui nomenclatura PR1 14032017. WAV. Em sua
nomenclatura ha uma sequencia de 08 (oito) algarismos que podem ser associados ao formato
dia/mes/ano. No entanto, tais

algar~em

7:7

121

podem ter outro significado, como / r
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exemplo, o formato horalminuto/segundo/centesimos de segundo. Considerando-se que se
trata de uma data, esta corresponderia ao dia 14 de mars:o de 2017.
Conforme ja relatado na Ses:ao IV.4.4.7, foi obtido audio em sitio da Internet
correspondente a programas:ao da radio CBN que guarda correspondencia com o conteudo
constante do inicio e fim do arquivo. Considerando que o audio obtido a partir do referido
sitio corresponda a integralidade da programas:ao veiculada pela estas:ao radiotransmissora na

sso
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3

data e horario alegados, bem como considerando que o conteudo de radiodifusao sonora que
se pode ouvir no inicio e fim do audio questionado corresponda a reprodus:ao direta, por meio
de sintonia em frequencia modulada, do conteudo irradiado pela citada

•

radiotransmissora,

e possivel

esta~ao

afirmar que a sequencia de eventos captados pela audio

questionado ocorreu entre as 22h e 31min e as 23h e 16 do dia 07 de mars:o de 2017.
Sob estas consideras:5es, a data de 14 de

mar~o

de 2017 nao corresponde a data

dos eventos captados pelo audio questionado.

Dos ensaios realizados com o dispositivo de gravas:ao verifica-se que o
arquivos sao gerados com nomenclatura padrao no formato REC??? wav, onde os
caracteres "???" correspondem a numerais sequenciais, que sao incrementados em uma
unidade, a cada nova

grava~ao.

Desta forma,

c possivel

afirmar que o nome do arquivo

submetido a exame nao corresponde itquele atribuido pelo equipamento gravador no
momente da geras:ao do arquivo de audio.

No entanto, os Peritos esclarecem que a nomenclatura de um arquivo
corresponde a informas:ao de indexas:ao constante da tabela de

do sistema de

arquivos, e nao ao conteudo do arquivo em si. Ao alterar o nome de um arquivo, o usuario

pre

altera um metadado constante da referida tabela de alocas:ao, nao modificando em nada
seu conteudo. Dessa forma, resumos criplograficos utilizados, por exemplo, para verificar
a integridade de arquivos digitais, nao sao alterados corn a mera modificas:ao do nome do

Im

•

aloca~ao

arquivo pois, como dito, nao ha alteras:ao do conteudo do arquivo.

corresponde a procedimento de

altera~ao

ou

00""',"' ,','''', d, ""grid.d,. ~
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15-De acorda com a
participa~ăo

grava~ăo

a ser periciada,

e possivel

analisar a porcentagem de

de cada interlocutor no dialogo? Em resposta afirmativa, qual seria esta

divisăo?

Sim. Aproximadamente, o interlocutor MI (JOESLEY, vide Tabela 3) tem
participa~ao

de 68%, e o interlocutor M2 (PRESIDENTE, vide Tabela 3) tem

participa~ăo

de

pre
sso
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32% do tempo Iiquido do diălogo travado.
Os Peritos consideram o assunto esclarecido.

•

O Anexo Digital deste Laudo constitui-se de midia optica do tipo BD-R (Bluray Disc - Recordable) que con tem as imagens resultantes do espelhamento dos dados dos
dois equipamentos encaminhados (Equipaentol e Equipament02), obtidas a partir dos
procedimentos relatados na

Se~ao

IV.4.4.6.2.

Os arquivos presentes no Anexo Digital passaram por um processo de garan .a
de integridade baseado no algoritmo SHA-256, e seus resumos criptograficos

'---":';~

consignados no arquivo hashes . txt , que esta incluso na raiz do Anexo Digital.
Para garantia de integridade de todo conjunto de arquivos foi extraido o resumo
criptografico SHA-256 do arquivo hashes . txt:

AB4D079EE955E0353421C92932E42D2752E741CBAA252F783B9784AFEOA9C6F7

Desta forma, qualquer
altera~ăo

altera~ăo

nas midias opticas

de arquivos ou parte de arquivos), bem como a

substitui~ăo

(remo~ăo,

acrescimo,

de uma midia optica por

outra corn teor diferente, pode ser detectada.

de midia e posteriormente acondicionado em envelope de
0200 1030436.

seguran~a

padrao DPF n°

Nada mais havendo a lavrar, encerra-se o presente Laudo que, elaborado em

Im

•

O BD-R foi armazenado em estojo de plastico rigido apropriado para esse tipo

cento e vinte e tres paginas, e um Apendice, corn du as paginas, que Iidos e achados
conformes, assinam acordes.
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APENDICE A - Lista das descontinuidades encontradas.

N"4! fi'lit'nîHt:lţ,sss
...
....... ............- ;,,~~; hh:mm:ss.sss N' hb:mm:ss.sss N' bh:mm:ss.sss N' bb:mm:ss.sss
-

00:02:03.990

33

00:07:46.878

65

00:10:22.122

97

00:13:39.333

129 00: 17:04.326

2

00:02:04.118

34

00:08:27.698

66

00:10:40.491

98

00:13:40.481

130 00: 17:05.474

3

00:02:04.377

35

00:08:46.578

67

00: 10:50.951

99

00:13:41.630 131 00: 17:06.623

4

00:02:10.624

36

00:08:47.853

68

00: 10:58.094 100 00:13:43.543

5

00:05:31.790

37

00:08 :50.404

69
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INQUERITO N. 4.483

3

CERTIDĂO

que nao foi realizada copia de seguran.;a da midia Blu-Ray acosta da a
fi
tendo em vista falta de equipamento adequado na Se.;ăo de Processos
Originarios Criminais, bem assim con star lacre do Departamento de Policia
Federal.
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Brasilia, 26 de junho de 2017.
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