
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parecer técnico em Degravação de áudio  

Solicitante: Empresa Folha da Manhã S/A. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Aos 20 dias do mês de Maio do ano de 2017, eu, Ricardo Caires Dos 

Santos, Bacharel em direito (UNIFIG), Pós Graduado direito Penal e 

Processo Penal (UNIFIG), Especialidade em pericia criminal e ciências 

forenses (IPOG),Perito Judicial pelo Tribunal De Justiça do Estado de São 

Paulo cargo por nomeações em Processos Cíveis, Professor de cursos 

profissionalizantes  proprietário da INPEC- Instituto de Treinamento em 

periciais – CNPJ 26.631.936/0001-04  fui contratado pela Empresa Folha da 

Manhã S/A,  para que no uso das atribuições legais a mim conferidas, pudesse 

examinar documentos ( áudios),  porém, abaixo relacionados, para que fosse expedido 

o presente laudo, ATESTANDO A VERACIDADE DO AUDIO  APRESENTADAS E 

TRANSCREVRER NA SUA INTEGRA, para que produza seus legais efeitos. 
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1 – HISTÓRICO 

A perícia foi encomendada pela Empresa Folha da Manhã S/A. 

O presente trabalho foi elaborado a partir dos conhecimentos técnicos e 

jurídicos deste “expert” e com objetivo de transcrever os áudios. 

O link para baixar o arquivo do áudio está abaixo. 
 

https://wetransfer.com/downloads/792d2ecda26f6b2b7f46f31530e3692820170518212445/948
14bc771b65433ef871631c2cebad320170518212445/01ded0https://wetransfer.com/downloads/
792d2ecda26f6b2b7f46f31530e3692820170518212445/94814bc771b65433ef871631c2cebad32

0170518212445/01ded0 

 

 2 – DO MATERIAL A SER EXAMINADO 

 

Foi apresentado a este perito para ser examinados:  

 Áudio gravado por equipamento desconhecido. 

 Áudio enviado para o seguinte via e-mail: 

ricardocairesperitojudicial@yahoo.com.br e mail:  

daigo.oliva@grupofolha.com.br 

 

 

 A identificação das pessoas nos áudios foi feita pela 

 

  contratante.  

 

3 - TECNICA UTILIZADA NA PRESENTE PERICIA 

       Foi utilizado no presente laudo, os conhecimentos técnicos do Perito acerca de 

degravação de vídeo e áudio. 

Equipamentos utilizados para verificações de montagens em áudios 

1- Audacity 

2- Vagas Pro 10.0 

3- Midia Player 

https://wetransfer.com/downloads/792d2ecda26f6b2b7f46f31530e3692820170518212445/94814bc771b65433ef871631c2cebad320170518212445/01ded0
https://wetransfer.com/downloads/792d2ecda26f6b2b7f46f31530e3692820170518212445/94814bc771b65433ef871631c2cebad320170518212445/01ded0
https://wetransfer.com/downloads/792d2ecda26f6b2b7f46f31530e3692820170518212445/94814bc771b65433ef871631c2cebad320170518212445/01ded0
mailto:ricardocairesperitojudicial@yahoo.com.br
mailto:daigo.oliva@grupofolha.com.br
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 4- DA DEGRAVAÇÃO 

  O que é degravação ou transcrição? 

  O Serviço de degravação ou transcrição consiste em transcrever 

integralmente e fielmente a fala dos interlocutores para o papel, com registro 

prévio do nome de cada orador. Segundo definição do dicionário Houaiss, 

transcrição significa ato ou efeito de transcrever, e por sua vez transcrever 

segundo o mesmo dicionário é passar para o papel ou equivalente (algo) que está 

sendo ouvido (p.ex., um texto de discurso, uma música etc. 

Qual a finalidade de um serviço de degravação ou transcrição? 

  Esse serviço pode ser usado para diversos fins, entre eles, registros de 

reuniões, eventos, pesquisas de marketing, legendagem de filmes ou 

documentários entre outros, e conforme dito no início deste texto, ele pode ser 

realizado em diversos idiomas, tais como transcrever ou degravar o áudio original 

em inglês, passando-o para um papel ou equivalente. Em minha experiência 

Ricardo Caires, já fiz milhares de minutos de degravação ou transcrição nos mais 

diversos idiomas e destinos possíveis. Entre eles podemos destacar: 

  - Transcrição de áudio em português ou em idioma estrangeiro para o 

papel; 

  - Transcrição de áudio em português ou em idioma estrangeiro para o 

papel, para posterior tradução ou até mesmo traduções para os diversos idiomas 

com os quais trabalho; 

  - Transcrição de áudio em português ou em idioma estrangeiro para o 

papel, para posterior tradução e legendagem (inserção de subtítulos) ou até 

mesmo a locução ou dublagem em filmes ou documentários, um serviço muito 

utilizado em vídeos institucionais, tais como o discurso de um presidente de uma 

empresa multinacional, gravado para posterior divulgação aos colaboradores desta 

empresa no Brasil ou em outros países; 

  - Entre outros... 

  Quais são os desafios de uma degravação ou transcrição? 
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  Como intérprete profissional eu poderia mencionar que ocorre na 

degravação algo muito similar ao que ocorre nas traduções simultâneas, ou seja, 

para que exista uma tradução correta, diversos fatores devem caminhar 

conjuntamente, mas eu poderia destacar três deles: 1) A experiência do 

profissional responsável pela tradução simultânea ou degravação; 2) A capacidade 

de expressão do interlocutor seja ele um palestrante, um diretor em um discurso, 

ao vivo ou gravado; 3) Uma boa condição técnica dos equipamentos, ou seja, a 

qualidade do áudio que chega aos intérpretes em uma tradução simultânea ou 

àqueles responsáveis pela degravação ou transcrição. 

 

     5-  CONCEITUANDO A PROVA PERICIAL 

        6- CONCEITUANDO A PROVA DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[R1] Comentário:  
O Código de Processo Penal não 
conceitua prova pericial, de modo que 
tal incumbência acaba recaindo na 
doutrina. 
Pesquisando os pronunciamentos 
acerca da conceituação de "prova 
pericial" ou de "perícia", verifica-se 
certa constância entre os autores em 
acenar com a caracterização dessa 
espécie de prova quando se faz 
necessário o concurso de "experts" 
dotados de especiais conhecimentos 
técnicos, científicos ou artísticos, a fim 
de realizarem exames e apresentarem 
conclusões e explanações que, 
naturalmente, não estariam ao 
alcance das pessoas leigas. 
Dentre os clássicos, encontra-se 
Mittermaier asseverando: 
"Tem lugar o exame de peritos sempre 
que se apresentarem na causa 
criminal questões importantes, cuja 
solução, para poder convencer o juiz, 
exija o exame de homens, que tenham 
conhecimentos e aptidão técnicos e 
especiais".  
E igualmente Malatesta, afirmando ser 
a perícia um testemunho especial, vez 
que se distingue do testemunho 
comum, "sobretudo porque, ao 
contrário deste, tem por objeto a 
percepção de coisas não perceptíveis, 
em geral, pelo homem". Por isso não ...

[R2] Comentário:  
O conceito de "prova documental" não 
apresenta grandes dificuldades, 
podendo ser deduzido da definição 
legal de "documento" ofertada pelo 
artigo 232, CPP: 
"Consideram-se documentos 
quaisquer escritos, vídeos, audios 
instrumentos ou papéis, públicos ou 
particulares". 
Acosta traz à colação os ensinamentos 
de João Monteiro e de Florian. O 
primeiro afirma ser documento 
"qualquer escrito produzido em juízo 
pelas partes litigantes em apoio das 
suas pretensões". O segundo aduz que 
"documento é todo objeto que 
representa , em si, reunida e fixada, a 
manifestação, por parte de uma 
pessoa, de um pensamento, de uma 
vontade, ou a enunciação de um fato 
próprio, ou a narração de um 
acontecimento".  
Tourinho apresenta o conceito de 
Fenech, explicando que "documento é 
o objeto material em que se insere 
uma expressão de conteúdo 
intelectual por meio de um escrito ou 
de quaisquer outros sinais, imagens 
ou sons".  
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1- INICIO DA DEGRAVAÇÕES DE AUDIO 

 

 

 Josley – Boa noite. 

Boa noite. 

Josley –  Tudo bem? Obrigado. Boa noite. 

Boa noite. 

Josley –  Oba. 

Oi, boa noite, [00:02:47]. 

Josley – Boa noite. É. Então, pediu pra mim parar na garagem. 

Ah, sim. O senhor pode pôr o carro? 

Josley – Ah, brigado.  

Deixa essa chave aqui.  

Não senhor, é pra... é pra devolver isso aqui.  

Presidente Michel – Vamos fazer isso aqui. Vamos... vamos pra lá. 

Tá bom? 

Josley – Tá bom.  

Presidente Michel – Hein? 

Josley – Faz tempo que eu não o vejo. 

Presidente Michel – Mas você tá fora do Brasil, né? 
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Josley –  Tô ficando muito.  

Presidente Michel – A maior parte é nós. 

Josley – Como é que tá a correria? Antes, aqui né. 

Presidente Michel – Sabe que eu era tão feliz [00:05:36] tem os 

compromissos, né? 

Josley –  É. 

Presidente Michel – E aqui, primeiro que vocês sabem que tô 

fazendo 10 meses, parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem 

e parece eternidade, são duas coisas. E segundo que ganhei uma 

oposição complicada, tão grande.... uma oposição terrível no 

começo, eles lançaram o negócio do golpe, golpe, golpe, não 

passou. Aí a economia não vai dar certo, não vai dar certo, 

começou dar certo. 

Josley –  É. 

Presidente Michel – Então os caras tão num desespero... 

Josley –  É. 

Presidente Michel – Não dá nem pra ter apoio do Congresso. Você 

não tem apoio do Congresso. 

Josley –  Muito grande, né? 

Presidente Michel – Isso é raro. Isso é raro, nada. Ah, eu não tenho 

apoio de imprensa, entendeu, então é fogo. Mas vai dar certo. Nós 

vamos atravessar isso daí, você vai ver. Vamo chegar no final este 

ano já muito melhor. De todo jeito vamos comemorar. 

Josley –  Com certeza. Sabe que nós vamos chegar a isso mesmo. 

Vamos chegar no fim desse ano olhando pra frente (animado) 

[00:06:28]. 

Presidente Michel – Bem animado, é. 

Josley –  É. 
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Presidente Michel – Já começou. Modestamente e tal, mas já 

começou. Uma coisa que eu não esperava que começasse agora. 

Josley –  [00:06:32] Muito rápido. 

Presidente Michel – Tá sendo muito rápido. 

Josley – Foi muito rápido porque você tá falando de 10 meses mas 

na realidade... 

Presidente Michel – Há seis como titular. 

Josley – Então, porque teve aquele periodozinho ali muito duro, né, 

que não podia fazer nada ...que não...  

Presidente Michel – 6 meses como titular. E olha o que nós já 

fizemos o teto dos gastos, [00:06:49] uma reforma [00:06:51], 

aprovamos a... a (druque) [00:06:53], um negócio que tava lá 10 

anos pra ser votado, aprovamos dezenas... aprovamos a 

admissibilidade da [00:06:59] da pre... da Comissão Nacional de 

Justiça, fizemos um grande acordo com [00:07:04] trabalhista, 

aquela coisa do acordo [00:07:07] sobre como tá... tá... [00:07:09] 

centrais sindicais, isso... [00:07:09] 

Josley – É, muito rápido.  

Presidente Michel – Muito rápido. 

Josley – Muita coisa, muito rápido. [00:07:17] O... o... economia tá 

bem, vai ter que baixar o juro rápido porque a expectativa foi muito 

rápida, né? A reversão da expectativa. 

Presidente Michel – Mas eu tenho a impressão que na [00:07:26] 

desce mais um. Vai descendo o responsável, [00:07:29] Em pouco 

tempo. 

Josley – É. É duro... E sempre tem que deixar o mercado com a 

sensação de que foi pouco. 

Presidente Michel – É. 

Josley – O mercado tem que ficar na sensação de que... ah...  
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Presidente Michel – Tem razão, tem razão.  

Josley – Né? Não pode tomar dianteira, porque você, o Banco 

Central baixou 25, depois 25. Aí [00:07:55], aí quando ele deu 

aquele 75, o mercado deu uma animada. Só que aí já esperava um, 

aí ele deu 75, é muito. 

Presidente Michel – É. 

Josley – 75 é muito. Ele deu, o merca... oh... agora vai dar um, o 

mercado vai achar pouco. Po, mas só um? Tinha que ser um e 

meio. [00:08:13], não, tá bom. Presidente, é tarde, deixa eu te falar, 

primeiro eu vim aqui, por dois ou três motivo, assim, essencial. Eh... 

primeiro que eu não tinha te visto, né, desde quando você assumiu. 

Presidente Michel – e... e termina. 

Josley – Não, não, desde quando você assumiu. 

Presidente Michel – Quando eu assumi? Não. 

Josley – Não, não, não, não, não. 

Presidente Michel – Antes de assumir. 

Josley – Antes de assumir. Eu tive com... 

Presidente Michel –  São 10 meses. 

Josley – Eu tive contigo no teu escritório... 

Presidente Michel – É. 

Josley – 10 dia antes ali... 

Presidente Michel – Isso, exatamente. 

Josley – Quando tava ali naquela briga ainda, daquela guerra pela...  

Presidente Michel – Tem razão. 

Josley – As rede social, não sei que, senhor lembra, tal? 

Presidente Michel – Tem razão.  
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Josley – Né? Coisa de golpe, e aí... mas tudo bem. E aí, enfim, de 

lá pra cá eu vinha falando com Geddel, enfim, aí também não... não 

lhe oportunar. 

Presidente Michel – Então deu aquele problema [00:09:03]... 

Josley – É, também não quis incomodar. 

Presidente Michel – Uma idiota aquele, uma [00:09:06]terra nos 

outros aí... 

Josley – Foi uma bobagem. 

Presidente Michel – Foi uma bobagem que ele fez e... 

Josley –  Bobagem.  

Presidente Michel – Bobagem sem consequência nenhuma. 

Josley – Não precisava daquilo, né? 

Presidente Michel – O cara fez um... aproveitou pra fazer um 

carnaval. 

Josley – É. Mas eu vi falar com Geddel ali, tudo bem, enfim, eh... 

[00:09:17] andei falando algumas vezes com Padilha também mas 

agora também o Padilha adoeceu... ficou adoentado... eh... enfim, 

aí eu fiquei meio, eu falei, deixa eu ir lá... 

Presidente Michel – Claro. 

Josley – pra, no... no dar uma... queria primeiro dizer o seguinte, 

tamo junto aí, o que o senhor precisar de mim... 

Presidente Michel – Tá bom. 

Josley – Viu? 

Presidente Michel – Tá. 

Josley – Me fala. Eh...  

Presidente Michel – Mas só esperar passar esse... 
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Josley – Queria te ouvir um pouco, presidente, como é que tá... 

como é que o senhor tá nessa situação toda aí do [00:09:41] 

Eduardo, não sei o que, [00:09:46]? 

Presidente Michel – O Eduardo tentou me fustigar, né? Você viu 

que... [00:09:49] 

Josley – Eu não sei. Como é que tá essa relação? 

Presidente Michel – Tá... ele veio [00:09:54] tá esperando [00:09:55] 

dar ouvido à defesa, que o Moro indeferiu 21 perguntas dele... que 

não tenha nada a ver com a defesa dele.  

Josley – Pois é. 

Presidente Michel – Era pra me trutar, eu não fiz nada, [00:10:04] 

no Supremo Tribunal Federal fatalidade, só um ou dois [00:10:09] 

ele tá aí, rapaz, aí eu... né, mas temos [00:10:12] 11 Ministros, né? 

Josley – É, eu queria falar assim, como tá aqui na [00:10:18]... 

dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o... o 

que tinha de alguma pendência daqui pra li zerou, tal... [00:10:32] 

liquidou tudo e ele foi firme em cima, ele já tava lá, veio, cobrou, tal, 

tal, tal, eu, pronto. Acelerei o passo e tirei da forca. E o outro 

menino, companheiro dele que tá aqui, né, que... que daí que o 

Geddel sempre tava... 

Presidente Michel – (O Lucio tá aí) [00:10:54]. 

[00:10:53] não, não, o irmão do [00:10:55].  

Presidente Michel – Ah, sim. 

Josley – E... e Gedel é que andava sempre ali, mas com o Geddel 

também com esse negócio eu perdi o contato porque ele virou 

investigado, agora eu não posso também... 

Presidente Michel – É, complicado, é complicado. 

Josley – Eu não posso encontrar ele. 

Presidente Michel – Fica difícil. [00:11:13]  



                  
  

 

Avenida Milton  – 247 – salas 702, Guarulhos – SP  
Telefones: 011-2885.0292 
www.ricardocairesperitojudicial.com  10 

Presidente Michel – Isso. Isso, isso, isso.  

Josley – Negócio dos vazamento... hum... telefone lá do Eduardo, 

com Geddel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a 

nós, a não sei o que, eu tô lá me defendendo. [00:11:32] como é 

que eu... quê que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? 

Eu to de bem com Eduardo.  

Presidente Michel – É. Tem que manter isso, viu? 

 [00:11:44] Também, eu tô segurando as ponta, tô indo, pelos 

processo eu... eu to meio enrolado aqui, né, no processo, assim... 

Presidente Michel – Você tá com processo né?[00:11:56] 

Josley – Isso, isso. É, é investigado, eu não tenho ainda denúncia. 

Isso, não tenho denúncia. Aqui eu dei conta de um lado, o juiz, dar 

uma segurada, outro lado um juiz substituto que é um cara que 

fica... 

Presidente Michel – Tá segurando os dois. 

Josley – Segurando os dois. Oh... eu consegui [00:12:17] me ajude 

dentro da força tarefa, que tá... 

Presidente Michel – Tá lá também. 

Josley – Também tá me dando informação e eu... lá que eu... eu to 

pra dar conta de trocar o procurador, que tá atrás de mim. Tô... 

[00:12:33] se eu der conta, tem o lado bom, e o lado ruim. O lado 

bom é que dá uma esfriada até o outro chegar e tal, o lado ruim é 

que se vem um cara com raiva, com não sei o que... 

Presidente Michel – pior do que o que você tá... [00:12:43] 

Josley – O que tá... o que tá me... 

Presidente Michel – Te ajudando... 

Josley – Não, tá me ajudando tá bom, beleza. Agora, o principal... 

que é um... tem um que tá me investigando. Eu consegui incolar um 

no grupo. Agora eu to tentando trocar... 
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Presidente Michel –  O que tá em cima? 

Josley – Isso ...e... que eu, [00:13:00] nessa aí, então tá meio 

assim, ele saiu de férias, até essa semana eu fiquei preocupado 

que saiu um burburinho de que iam trocar ele, não sei o que, eu fico 

com medo muito grande. Eu to... eu só contando essa história pra 

dizer assim, eu to me... 

Presidente Michel – Se mexendo. 

Josley – Me defendendo aí. To me segurando, tal, os dois lá, to 

mantendo, tudo bem. Mas é um [00:13:25], o Geddel tava aqui, 

aquele negócio do... da anistia e quase não veio. 

Presidente Michel – Quase, quase. Ah, mas quase [00:13:31] ex 

presidente do partido empresariais que vão dizer que você... 

precisam de nós [00:13:42], se outros se reunirem e fizerem isso, 

[00:13:47] que eu disse, [00:13:47], mas se todos fizerem isso... 

Josley – E [00:13:50] esse troço. Sabe que eu tive até com o 

presidente Lula na época, lá no dia, que o PT, parte do PT, e, "ah, o 

Paulo (Pera) [00:13:59]", não sei o que, digo assim, “po, presidente, 

mas [00:14:02] aí pra”... oh, eu quero uma aguinha, um... água... 

porque todo mundo... [00:14:11] Então, isso foi um negócio que... o 

negócio da autoridade, [00:14:16] era outra, né, [00:14:18] 

autoridade [00:14:20]. Porque o... o... presidente, eu não sei o 

quanto o senhor tá ao par, assim, de como de verdade [00:14:31] 

essas coisa. É uma... é uma brutalidade [00:14:35] negócio... 

Presidente Michel – Exato. 

Josley – Um negócio, assim, bem... há 2 semana atrás, 3 semana 

[00:14:41] outro que eu nunca ouvi falar, né, não... não conhecia 

também, que trabalhava lá com o Lúcio, parece que era o financeiro 

lá, não conheço, também nunca vi, ninguém nosso nunca viu, 

nunca nada. Menino disse... disse assim, "ah, porque eu... eu ouvi 

falar do Lúcio que não sei o que... eu ouvi falar de...", po, me 

rendeu um Fantástico, um Jornal Nacional, e um não sei o que, e 

uma confusão. 
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Presidente Michel – Claro. 

Josley – Ainda bem que eu tenho boa relação com a imprensa, 

consegui rapidamente, aquietou. Foi um dia, dois, pronto, parou. 

Mas [00:15:20].  

Presidente Michel – Exatamente assim. 

Josley – Tudo bem. Sobre esse ponto aí tamo indo... tamo tocando. 

Seguinte, hoje [00:15:37] to fazendo um... 50 mil por mês... ganho 

pro rapaz, tal. Me dá as informação, pelo menos me dá informação. 

Teve uma reunião, [00:15:51] falou disso, falou daquilo, [00:15:53], 

o brabo é... enfim, mas vamo lá, eu queria falar um pouco... o brabo 

é... falar sobre isso, falar como é que é que... pra mim falar contigo 

qual é a melhor maneira porque eu vinha falando através do 

Geddel, através... eu não vou lhe incomodar, evidente, se não for 

algo assim.   

Presidente Michel - [00:16:15] As pessoas ficam, você sabe como é 

que é... 

Josley – Eu sei disso, por isso é que...  

Presidente Michel – Recorrer ao Rodrigo;  

Josley – É o Rodrigo? Ah, então ótimo.  

Presidente Michel – Tem muita coisa, vai passar pra eu ver 

[00:16:20] da minha mais estrita confiança. [00:16:26]. 

Josley – Eu... eu prefiro combinar assim, oh, se for alguma coisa 

que eu precisar, tal, então eu falo com Rodrigo, se for algum 

assunto desse tipo aí...  

Presidente Michel – [00:16:35] advogado, precisa funcionar. 

Josley – Funcionou super bem à noite. 11 hora da noite, meia noite, 

de... 10 e meia. Veio aqui. A gente conversa uns 10 minutinho, meia 

horinha, vou embora. Tá, falar de outra coisa aqui. O... o Henrique, 

como é que você tá com Henrique? Bem? 

Presidente Michel – [00:16:54] tá muito bem. 
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Josley – Né? Tranquilo com Henrique?  

Presidente Michel – Porque enquanto eu... quer dizer, ele concorda 

comigo digo, eh... não porque vai acontecer isso aqui, tem razão, 

pra ele o frágil que domina muito bem.  

Josley – Muito trabalhador.  Ele é... ele é trabalhador. 

Presidente Michel – Trabalhador. Po, trabalha... nós todos 

[00:17:20] se a gente fez com o Brasil... 

Josley – Nossa senhora, hein? 

Presidente Michel – Inacreditável. 

Josley – É incrível. 

Presidente Michel – Inacreditável. Mas o Henrique vai muito bem 

comigo. Eu chamo ele todo dia, eu chamo Henrique pra trabalhar. 

Josley – E ele gosta. 

Presidente Michel – Ele gosta. 

Josley – Ele gosta de trabalhar. Você não chama ele pra ir pra 

praia. 

Presidente Michel – É. 

Josley – Se você for pra praia e chamar ele, ih... 

Presidente Michel – É, não tem graça.  

Josley – Ele não agradar. Agora se você falar, "não, vamo 

trabalhar". Eu tenho. E o Henrique é muito disciplinado, lógico, 

tenho a relação ótima com ele e tal, eu tive assim, [00:17:49] tá tudo 

bem e tal. Eu não sei, vamo dizer assim, eu já andei falando com 

ele alguns assuntos... conhecendo ele, ele é... [00:17:58]pra 

caramba. Né presidente ? Por exemplo, um dia eu falei com ele, 

oh... já falei, [00:18:09] e tal. Ele, "não, aquilo lá, o Wila faz as coisa, 

ou tira fora, é você que manda nessa merda, ah, o Wila lá". 

Presidente Michel – É, ele mesmo falou que o Wila [00:18:19] 
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Josley – Então, aí eu... aí que eu quero... um dia eu falei assim, 

"Henrique, precisa mexer na Receita Federal, porra, Rachid aí, tá 

tanto tempo aí, põe um outro cara aí mais dinâmico, tá, um monte 

de coisa pra fazer", "ichi, não, não, não, não posso mexer". Aí 

BNDES. BNDES é o planejamento. Não, mas foi você que botou a 

Marina Silva lá? 

Presidente Michel – Foi, é. 

Josley – Não, não, não, [00:18:47] do CADE, é outro... Uhum.  

Presidente Michel –  Marina Silva, entendeu? Se tiver jeito, ótimo, 

maravilha. [00:18:53] pegou, acertou... e tal... mas que tem a 

ligação com BNDES.  

Josley – E até alguma sintonia contigo pra poder eu falar com ele, 

ele não jogar, como ele fala assim, "ah, não, presidente não...". 

Presidente Michel – Presidente não deixa. 

Josley – "não deixa, não quer". Po, Henrique, mas então você é um 

banana aí, você não manda porra... [00:19:18] aí eu falei com ele, 

era o CADE, [00:19:22], aí era o... presidente do CADE ia mudar, 

né, mudou, sei lá, botou alguém aí. 

Presidente Michel – Já mudou. 

Josley – Já mudou, já botou. 

Presidente Michel – Já mudei. 

Josley – Isso. Aí eu falei, "Henrique, po, presidente do CADE aí tem 

que botar", "ah, isso aí não...", quero dizer é o seguinte, resumindo, 

eu também não sei se é hora de mexer alguma coisa porque, dentro 

do contexto geral, também não quero importunar, ele, também... 

eh... eh... [00:19:54] se eu for mais, porque eu trabalhei com ele 4 

anos, se for mais firme nele, né, "po, Henrique, tem que...", eu acho 

que ele... acho que ele corresponde. O que for mais firme nele, eu 

acho que ele... acho que ele corresponde...  
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Presidente Michel – Ele... a gente sabe, teve ocorrências maiores, o 

que determinou a vinda dele ali, foi eu e você. [00:20:12]. 

Josley – O meu, e até voltando um pouco ao caso do Eduardo, à 

época antes: “Olha, eu briguei lá e tal pra... agora tem que ver se...” 

tudo bem, aí ele, uns 15 dias antes dele... ele teve lá em casa, o 

Eduardo, comigo... aí ele veio e deu uma cobradazinha em mim: 

“Olha, mas tem que trabalhar né...” não sei o que e tal... “ Eduardo, 

não é assim também. Assim não....” Mas puta que pariu. 

Presidente Michel – Deu no que deu.  

Josley – Deu no que deu. Aí eu falei: “Eduardo!” uns quinze dias 

antes: “Eduardo, não é assim não, pera aí, pô!” “Não, pô!’ [00:20:53] 

aí ele abriu o jogo: “Olha” “Tá com a Ferrari aí?” Por que ele fez 

referência que [00:20:57](gratificou?) Fazenda, Banco Central... o 

Banco Central perdeu o status de Ministro, o Henrique ficou muito 

prestigiado... espera aí! O Henrique também não vai sair fazendo... 

seria só... não sei se eu te dar um toque em relação a isso, em 

relação a... eu não sei o quanto eu vou mais firme no Henrique, o 

quanto eu deixo ele com essa pepineira de TBI e tal... enfim... 

Presidente Michel – Mas eu acho que [00:21:27]tá muito errado.  

Josley – Se ele jogar pra cima de você eu posso bancar e dizer 

assim: “Não, qualquer coisa eu falo com ele...” 

Presidente Michel – Não [00:21:35] aceito a sua ajuda. Você 

ajuda... eu posso ajudar [00:21:43] 

Josley – Lógico, lógico, eu não vou falar nada descabido. Agora, 

penso que dentro do CADE isso seria, eu falei com ele: “é 

importantíssimo ter um presidente do CADE ponta firme.  

Presidente Michel – Mas aí essa reunião, [00:22:01] já foi ou não? 

Josley – Já foi, em janeiro agora. E aí eu não sei o que eu falei pra 

ele, ele foi nomeado presidente.  

Presidente Michel – Tem que ser uma conversa franca, tem que ser 

o CADE. 
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Josley – Eu não sei, talvez... agora, é o presidente da CDN para 

trocar, não trocar... é o único lugar, fundamental. E aí eu queria 

assim... 

Presidente Michel – Você ia falar com ele? 

Josley –  Isso, se eu falar com ele, ir falar com ele, se eu falar com 

ele e ele empurrar pra você, eu poder dizer: “não, não, não...” 

Presidente Michel – Não, pode fazer... pode, pode fazer... ele vai 

aceitar. 

Josley – É só isso que eu queria ter esse alinhamento, para a gente 

não ficar, e pra ele perceber que nós tamos... [00:22:40] 

Presidente Michel – Sensibilizados. Se for falar pra ele, por que 

ninguém precisa falar de você, você que vai ter a palavra, 

entendeu? [00:22:51] 

Josley – Mas quando eu digo de mais, o que é isso? Mas Henrique, 

você vai levar? Você vai fazer isso? “vou” então tá bom... que aí ele 

vem... ter esse alinhamento só que eu queria ter... 

Presidente Michel – Tá bom, pode fazer isso. 

Josley – E todos, em termos mais amplos assim, genéricos, ter 

esse alinhamento para dizer o seguinte: Olha, quando eu falar um 

negócio, pelo menos vai consulta lá, vê; que a gente aceite aquele 

negócio o BNDES lá daquela operação, Gerdan me galou que teve 

todo empenho... 

Presidente Michel – É, foi em Janeiro... 

Josley – Pois é, pois é... 

Presidente –Não foi exatamente quem, [00:23:31] eles já estavam 

realizando uma forma... 

Josley – Não deu de um jeito, mas deu do outro, pronto, deu certo.  

Presidente Michel – Foi muito recente que ela chamou, eu fiquei 

surpreso dela explicar. Eu chamei e ela veio explicar que daí: “É, 
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por que o caso do BNDES não deu pra fazer de um jeito, mas nós 

fizemos de outro jeito, e deu certo”. Então ela... ela... 

Josley – É, o BNDES tá bem travado. Esse negócio do BNDES é 

outra que [00:23:59] influência que hoje quem... quem... Maria Silva 

[00:24:02] tá falando com quem, mas [00:24:08] tá problemática. 

Presidente Michel – [00:24:13] Tem duas, eu sei quem é, tem dois 

servidores lá que estão com os bens indisponíveis, em face da 

(operação), os outros caras não podem mexer, por que eles têm 

medo de mexer em qualquer coisa. Tá com uma verba de R$150 

bilhões prado [00:24:33]. Isso aí pro BNDES é... [00:24:34] 

Josley – E se ele escorregar eu falo: “Olha...” 

Presidente Michel – Consulta. 

Josley – Consulta lá pô. 

Presidente Michel – Consulta o presidente. 

Josley – É, consulta e me fala desse negócio.  

Presidente Michel – [00:24:54] Veio de São Paulo.  

Josley – Geddel, você tem visto ele?  

Presidente Michel – Geddel falou comigo hoje por telefone. 

Josley – E aí...  

Presidente –[00:25:01] A gente não falou muito por uma razão... a 

mídia assediando, não falou nada, ele não falou nada[00:25:13] 

Josley – Exatamente; [00:25:16] (...ação) não vai voltar. Como é 

que vai financiar 2018? 

Presidente Michel – Não sei... [00:25:18] (...) empenhando todo 

mundo, tá ruim, realmente ruim, apesar de [00:25:27] pegando a 

economia, etc. etc. [00:25:33] eu acho que tem que melhorar bem a 

economia, [00:25:34] interfere o tamanho... 
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Josley – Com certeza. Não tem nem uma... casa que falta pão não 

tem leão, não é? Assim? Não tem nenhum remédio melhor do que 

as coisas ir bem. Financeiramente todo mundo acalma, todo 

mundo... 

Presidente Michel – Todo mundo se acalma 

Josley – No TSE como é que tá?  

Presidente Michel – [00:25:51] está falando com (Janin?) agora? Tá 

um troço meio maluco, uma conselheira lá, [00:25:56] eu acho que 

não passa o negócio lá pra mim, não passa, por que eles têm uma 

consciência política boa, (boa), mais um (Brasil). Primeiro. E 

segundo, [00:26:07] Terceiro: não veem a improcedência da ação, 

pra mim ação de melhora dos direitos políticos, mas é [00:26:13] se 

você vencer ação, ou você vence ou tem recurso. Vai ter recurso do 

TSE, tem recurso do Supremo [00:26:19] aí já terminou o mandato. 

Não tô tranquilo em relação a isso. [00:26:22] 

Josley – Muito bom. Puta que pariu... 

Presidente Michel – Os aborrecimentos que você tá tendo também 

né? 

Josley – Ah, é duro presidente, por que é o seguinte, igualzinho o 

senhor aqui também. A gente fica igual equilibrando aqueles pratos, 

uma que nós não temos só isso, a gente tem a empresa, tem o 

concorrente, tem os Estados Unidos, tem o dia a dia, tem a 

empresa, e isso que a gente tem que parar por conta de resolver 

coisas... eu falo lá pro procurador lá eu digo: “Doutor Procurador, o 

senhor venha me investigar, não tem problema... mas não fica 

dando solavanco não, não fica... só dando solavanco, e fazendo 

medidas sustentadas[00:27:06] e divulgando pra imprensa e fazer... 

Ô doutor, é o seguinte, eu posso estar certinho, mas eu vou chegar 

lá morto, de tanto solavanco que o senhor vai me dar, se eu tivesse 

100% certo, eu morro. Para com isso!” da outra vez eu até falei com 

ele: “Faz um favor pra mim, me denuncia de alguma coisa?” “Não, 

mas não tenho nada pra te denunciar!” “mas inventa, inventa, me 
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denuncia, para de me investigar, por que eu não aguento. Se o 

senhor ficar aí desse jeito o senhor vai me quebrar!” puta que pariu, 

eu sei que é o seguinte... mas tudo bem, nós somos do couro 

grosso né! Vamos lá, tamos [00:27:41] 

Presidente Michel – Mas vai passar, não vai ficar a vida toda assim. 

Josley – Tem o que... como se diz, tendo os pés no chão, lógico 

que passar vai passar. Tá faltando talvez... quando tava ali falando 

da da anistia, do negócio da autoridade, a gente tinha uma coisa 

objetiva pra lutar pelo que, não é não? Olha, estamos lutando, 

trabalhando, e a gente tinha que pensar que, se não for atrás de 

algo positivo, esses meninos? Eles não tão nem aí, ele não param. 

Eles vão ficar pul, pul, pul, pul, por que? Um delata um que delata o 

outro, que delata um que delata o outro. Uma delação com a 

verdade, não precisa provar nada, não precisa nada. Chegou... 

sabe de um negócio? É o seguinte, eu até perdoo o... já teve uns 

quatro ou cinco que delatou nós, coisas estapafúrdias, coisas que 

eu não... aquele Sérgio Machado [00:28:45] nunca vi esse cara na 

vida, mas eu vi o vídeo... [00:28:49] eu fico pensando que fala 

assim: “Fala aí da JBS!” “Não, não tenho nada!” “Ah, mas então... 

então vai preso, então fica preso, não vai embora!” “Não, mas eu 

não conheço esse povo!” “Não, lembra que... senão, não fecha!” eu 

vi o vídeo do pobre coitado do Sergio Barreto que eu não conheço, 

ele comemorou o último capítulo, era o JBS. “Então agora JBS” aí 

ele leu, ele decorou um papelzinho assim lá, e tal, tal, tal... quando 

acabou ele “Ahh, acabou...” Tá no vídeo!. 

Presidente Michel – Sergio Machado? 

Josley – É, fala de JBS um cara que nunca viu. Passamos perto da 

Petrobrás... da [00:28:45] (Transpetro). “Nunca vi essa embaixada 

na vida!” nunca vi essa embaixada na vida, nem ele e nem os filhos 

dele, nada. Mas o procurador vira: “Fala senão...” 

Presidente Michel – Conseguiu agora fala. 

Josley – “Fala, lembra de alguma coisa, qualquer coisa!!” aí o cara... 
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Presidente Michel – [00:29:42] (Tinha) que (de)gravar pra poder 

convencer os procuradores.  

Josley – Eu fico imaginando, teve um menino, uma dessas 

operações, estava preso, ele contando, ele teve que falar alguma 

coisa nossa, ele contando, é de dar dó do cara. “Gente, você não 

sabe, eu fiquei 15 dias humilhado na cadeia por que eu não tinha 

nada pra falar de vocês”. Aí foi, foi, foi, eu falei “Não!” aí você olha 

pro cara... No caso... de tudo que acontece agora, tem só um tal de 

um PIC que é Procedimento Investigativo Criminal. Não tem nada, 

não tem uma prova, não tem um dinheiro meu no exterior, que eu 

depositei, não tem uma... teve um dia que aconteceu, eu tava nos 

Estados Unidos, eu liguei pro meu advigado “O que é isso?” ele 

também não sabia, não é criminalista, ele falou: “Não, o delegado 

aqui disse que não precisa se preocupar não. É um PIC, é um 

Procedimento Investigativo, Criminal. É só um procedimento 

investigativo” Tá bom, com meia hora falou: “Olha, bloqueou as 

contas!” né... passou mais meia hora: “Ó, os bens estão 

bloqueados!” que coisa que não é problema? Aí passou mais meia 

horinha ele falou: “Ih, estão recolhendo os passaportes, não pode 

viajar” não pode viajar, tá loco!” daqui a pouco, [00:31:03] eu tô é 

preso. Foi onde corri lá no procurador, dei um seguro garantia de 1 

bilhão e meio, e [00:31:11] aí pronto, resolvi meu problema. E você 

imagina se eu não consigo fazer um negócio desse? É muito 

desproporcional, então eu acho, presidente, assim, tem que criar, 

não sei o que também, alguma agenda, alguma coisa. Eu tava 

lendo do PSDB, [00:31:33] agora tão se mexendo... [00:31:38] 

Presidente Michel – Começa um caminho, a conta e daí começa a 

dar uma solução.  

Josley – Eu não vou tomar seu tempo mais não, ó, brigado, 

Presidente Michel – Foi bom te ver aí, viu. 

Josley – Foi bom te ver, nós tamos combinando assim, primeiro, 

precisando de alguma coisa, me fala. [00:31:55] (estou dizendo) fica 

à vontade. Segundo, estamos lá nos defendendo. Terceiro, o 
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negócio do Henrique ótimo. [00:32:02] e enfim, se surgir alguma 

novidade. E se for urgente.  

Presidente Michel – [00:32:09]As coisas só pode pensar naquilo. 

Josley – Eu gostei desse jeito aqui. Eu vim dirigindo, nem com 

motorista... eu mesmo dirijo... 

Presidente Michel – Se identifica, ele se identifica. 

Interlocutor –Eu tinha combinado de vir com ele. 

Presidente Michel – Ah, você veio sozinho? 

Josley – Eu vim sozinho, mas aí eu liguei pra ele, era 10h30, foi por 

isso que eu atrasei uns cinco minutinhos, aí deu 09h50 eu mandei 

mensagem pra ele, aí ele não respondeu, deu 10h05 eu liguei 

[00:32:40]. “Rodrigo, cadê?”  “Puta, eu tô num compromisso aqui, 

vai lá, fala...” eu passei a placa do carro, eles... fui chegando eles 

abriram, nem deu meu nome.  

Presidente Michel – [00:32:51] 

Josley – Fui chegando, eles viram a placa do carro, abriram, eu 

entrei aqui na hora.  

Presidente Michel – Melhor, não tá. 

Josley – Funcionou super bem.  

Presidente Michel – Eu mudei pro outro, não aguentei, fiquei uma 

semana lá, aquilo é um horror. Primeiro tem embaixo, aquela 

coisa[00:33:12] tem a parte de cima e a parte debaixo, [00:33:17] 

tem cozinha, tem massagem, [00:33:23] não consegui dormir, (...)  a 

Marcela tá acordada, eu disse: “Vamos voltar!” e [00:33:39] pra 

Bahia três dias, e na Bahia... não aguentei, deve ter fantasma lá. É 

um horror. 

Josley – Aquilo é muito frio, aqueles vidrão muito.... como é que 

Dilma aguentava ficar sozinha lá?  

Presidente Michel – Não sei...  
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Josley – Deixa eu ir embora que já é tarde.  

Presidente Michel – Você tá bem disposto né Josley.  

Josley – Tô bem... reeducação alimentar, emagreci, tô bem.  

Presidente Michel – Emagreceu.  

Josley – tô me alimentando bem, comendo mais saudável. Não tô 

comendo pouco não, tô comendo bastante, mas coisas mais 

saudável, menos doce, menos industrializado.  
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