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9hl5min. 
Harario BSB 

9h 

llh15mln. 

llh25mln. 

Entrevista corn paulo Arruda, Programa "Paulo Arruda'· Mdlo FM 
Kadw~u, Gula Lopes da lo9una - MS. 
Tel.: 67 32691692 f 96561126 (Produ;ao) 

Repereutir - O apolo do senador Delddio ao proJeto de reelelc;ăo 
do preteito Jacomo, junto com o vlce-prefelto Nel Mar<;al (PT), 
nas elei~6es munlcipals deste ano. 

Repercutir - Sob o comando do senador Delddio, a ComÎssao de 
Assuntos Economlcos do Senado aprovou o fim do salaria extra 
para deputados e senadores, os ohamados l40 e l50 salarlos. O 
projeto de decreto leglslatlvo (POS 71f2011) da senadora 
licenciada Gleisi Hoffmann (PT/PR), minlstra-chefe da Casa Civil 
- limita o pagamento da ajuda de custo ao infclo e ao final do 
mandato parlamentar. 

Repercutlr - A garantia dada ao senador Oeleldlo do Amaral pelo 
Ministro da 5aude, Alexandre Padilna, no sentido de liberar, 
alnda este ano, os recurses necessarios para a Implanta~ao de 
um C"ntro de Olagn6stico de Cânter em Mato Grosso do Sul. O 
projeto envolvera inicialmente 39 municiplos da Grande 
Oourados e do Vale do Ivlnhema . 

Repercut:ir - Rerursos viabilizados pelo senador Delcidio para 
Guia Lopes da Laguna: R$ 10,4 mllh6es para a Prefeitura Investir 
na melhorla da q ualidade de vida da populac;ăo, como o 
Contorno Rodovlario na BR-267, a construc;ăo da Ponte sobre o 
Rio 5anto Anoonlo, obra recem inaugurada e que teve 
investimento de R$ 1,2. mllhâo de Emenda de Bancada, O Nucleo 
de Esporte e Lazer, a <:onstru~o de casas populares pelo 
Programa Minha Casa, Mlnha Vida, a Pavimenta~o e Drenagem 
na Avenida luscelino Kubitschek, constnu;ăo de escala 
corn R$ 825 mII viabilizados em parceria corn o Deputado Siffi, 
AquisiC;ăo de maveis para equlpar Escala de Enslno Fundamental, 
a compra de Patrulha Mecanii:ada com recUrs05 viabliizados em 
parcerla corn o Deputado Vander, e o Luz Para Tados, que Ja 
levau a energia eletrlca para 101 domicilios rurals de Guia 
Lopes. Alem disso, estlio empenhados mals R$ 440 mII, sendo 
R$ 300 mii para a construc;ăo do Centro de Comercializa~ao 
de Produtos da Agricultura Familiar e R$ 140 mii para • 
cabertura da quadra de esportes da Escala Municipal Agricola. 

Observa~So: Em Gula Lopes, senador cumprimentar o prefeito 
Jacomo, O vlce-prefeito Ne! Man;al, o presldente da Câmara, 
Ademar de Barros, e todos os demais vereadores, o presidente 
do PT, Ze Gorda, e, em nome deie cumprlrnentar todos os 
dem.ls comnanheiros do PT. 
Reuniăo Conjunta da Comissao de CienCla, Tecnologla, Inovatăo, 
Comunica<;ăo e lnformiltlca e Comissao de Servi9Js de 
Infraestrutura. 
Local: Sala 13 Ala Sen.dor Alexandre Costa. 
Ralmundo d. Silv. Souza (Presidente da Assoclac;ăo dos 
Arm.dores e Estlvadores Portuarios); Jose Geraldo Fonte 
(Advogado); Franclsca Rodrigues Rosa (Presldente do Sindlcato 
dos Servidores do Sistema Penal - Rii: rOl 
Or. Nestor cerver6. (*) 



11h40min • Paulo 5alvatore Ponzlni (Conselho Federal de Economia - DF); 
. c 

Paulo Dantas da Costa (Conselho Federal de Economia - Bahla); 
EugElnlo de Oliveira Fraga (KFZ Consultorla); e Aline (Conselho 
Federal de Economia). (OO) 
Tel.: 6799821524 (Ponzini) 

llh55min. Prefelto loao Carlos, Bataguassu. (*) 
Tel.: 6781268638 

12h15min. Dr. Maria Batista, Pirelll. (*) 
Tel.: 11 317787051 B1111922 (Paulal 

12h20min. Dr. JOfllj! Bornhausen. {*l 
13h Almo!;o com o Senador Renan calheiros e Dr. Nestor Cerver6. 

Tel.: 21 23544046 (Cristina) /61 33032261 {AlexandriU 
14h 5essîio do Senado Federal. 
14h Reuniao extraordinari a da Comissăo de Assuntos Econâmicos. 

Local: Sala 19 Ala Senador Alexandre Costa. 
16h30mln. Dr. Pedro Arraes, Presidente da Embrapa, e CÎntia. 

local: Sala da Comissao de Assuntos EC0!1âmicos. 
17h30mln. Dr. Carlos Slquelra. 

Ende~o: PSB Nacional, 304 Norte, Bloco A, Entrada 63. • Tel.: 33276405/99512630 (Carlos Sigueiral 
19h Prefeitos lacoma carlos e .... 
20h Marilda e Claudia (Embrapa). (*) 

Local: QI 11 ConJunto 5 Clisa 9 LagO Sul. 
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8hOSmin, Entrevista corn )efferson oalmoro, Programa "Conexao Senado", R~dlo 
Senado. 
Pauta: Audiencia PUblica - Comlssao de Agricultura e Reforma Agraf1a, 
para debater e Instrulr o PLS n° 626, de 2011, que "dlsplle sobre o 
cultiva sustentave1 da cana-de-a<;ucar em areas alteradas enos 
blomas Cerrado e Campos Gerais situados na Amazonia Leg~I". 
Tel,: 33031S73/1261'(Pedro elou Maurlcio) 

8h30mln. Reunlăo de Audl~ncla PUblica da Comlssăo de Agricultura e Reforma 
Agrarl •. 
Local: Sala 15 Ala Senador Alex.ndre costa. 

8h35mln. Entrevlsta rom cesar Cavalcante, Programa \'TransNotfclas"', Radio 
Horârio BSB Vale Transamerica FM, Oeodapolis - MS. 

Tel.: 67 344131604 ou 33481158 
6796072306 (Apoio/Elitom Santos) 

Re ...... cutlr - Os entendlmentos om torno da pre--candidatura 
da Maria Viana visando as eleh;:ăes munldpais do proximo m~s de 
outubro em Deodăpolis. 

• Repercutir - O Senado f@deral aproV'ou esta semana o projeto com 
emenda do senador Delodio do Amaral que garanta [CMS do gas para 
Mato Grosso do Sul - Trata-se do ProJeto de Resolu,,", 72 (PRS 
72/2010) que unlflca em 4% a alÎquota do ICMS c:obrade sobre 
produtos importa dos. Emenda do senedor Delddlo garante a Mata 
Grosso do Sul o recolhimento integral do Imposto c:obrado sobre a 
impo~ do gas natural bollvlano. 

Repercutir - Sob o comando do senador Delddlo, a Comlssao de 
Assuntos Eoonomicos do 5enado aprovou o projeto de decreto 
legislativa da senadora licendada Gleisi Hoffmann (PT·PR) -

minlstra-chefe da !:<Isa Civil, Que pile fim ao salârlo extra para 
deputados e senBdores, os chamados 140 e 150 salarios. 

Repercutlr - Os recursos vlabtllzados pela Senador Delcidio para a 
Prefeitura de Deodăpolis Investir na melhoria da qualidade de vida da 
popula<;iio: R$ 1/8 mllhilio, destinados 8 obras imparlantes coma a 
c:onstru~ de Nucleo d. Esporte • Lazer corn o Deputado Blffi, 
Drenagem Urbana, Patrulha Mecanizada, Constru~ de casas 
populares pela Programa Minha casa, Mlnha Vida. CObertura da Quadra 
Poliesportiva da Escola Elizabeth (:ampos, e o Luz Para Todos, Que 
levou energia para 51 domlcfllos rlJl"Bis. Ah~m disso, estă em fase de 
Lldta~âo a aquisif;'ăo 8 aqulslcao de uma Motonlveladora vlablllzada em 
parceria (Om o Senador Moka . 

Observ .. ~o: Em Oeadapalis, senedor C1Jmprimentar o prefelto • Manezinho, o presldente da Cămara, Vereador Expedido Poodanoi a 
presidente do PT, Maria Viana, o ex-prefeito Vlana, o vereador Milrdo 
Telles. 

9h Reunl~o de Audl@ncla PUblica da Comlssăo de 5e1V1~ de 
lnfraestrutura, com o tema: Situat;ăo da Mailla Ferroviăria Brasllelra. 
Local: Sai. 13 Ala Senador Alexandre Costa. 

9h Reuniao cam os membros da CPljCachoelra (CAmara e Senado). 
Local: UderanCZl do PT. 

lOh Reunl30 da Comlssao de Relat;6es Exteriores e Defesa National. 
Local: Sala 7 Ala Senador Alexandre Costa. 

Apas Reuniao CRE Reunl:§o extraordlnarl~ da Comlssăo de Rela~es Exter10res e oefesa 
NatiOnal. 
Local: Sala 7 Ala Senador Alexandre COsta. 

lOh4Smin, Mlnlstra Ideii Saivatti, Secretaria de Rel.wes Institucionais da 
Presldencia da Republica. 
Local: PaIăcio do Planalto. 
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21h40min. 

Entrevlsta corn Mariana Gomes, Programa 
Alvorada FM, Nava Alvorada do Sul - MS. 
Tel.: &799736886 (Estudlo) 

Repe...,utlr - As elelcăes munldpals de o"tubro deste ano, e os 
entendlmentos em torno do pre-candidato de lase paukl Pal@ari para a 
sucassăo do Prefelto Ariei. 

Repercutlr - O Senado Federal aprovou esta semana o projeto corn 
emenda do senador Delcidio do Amaral que garante ICMS do găs para 
Mata Grosso do Sul - Trata-se do Projeto de Resolu~ăo 72 (PRS 
72/2010) que unifica em 4% a aliquota do ICMS c.brada sobre 
produtos Importados. Emenda do senador Delcidlo garante a Mata 
Grosso do Sul o recolhlmento integral do Imposlo cobrado sobre a 
importa>'!o do găs natural boliviano. 

Repercutlr - A entrega de 40 Retroescavadeiras para a Aaric'Jltu 
Familiar, negocladas no âmbito do' Territarlo da Cldadanla e vi.,biliz.,da" I 
pelo senador Delcidlo Junto ao Mlnisterio do Desenvolvlmento Agrario, 
cam o apoio do Delegado Federal do MDA am Mata Grasso do Sul, 
ex-deputado Joao Grandiio. Serăo antregues 20 maqulnas no dia 18 de 
maio, em Nova Alvarada do Sul, e eu tras 20 no dia 22 de maia em 
Ivlnhema, contemplando os Agrlcultores Famillares de 40 muniapios da 
GraMe Daurados, Vale do lVinhema e Conesul. 
Repercutir O senador DelcÎdio convldou o minlstro da 
Desenvolvlmento Agrârlo, Pepe Vargas, para participar do evento 

I erlt",ga das Retroescavadeiras ~os agrlcultores familiares, em Nova 
I Allvo,r~!!a do Sul, dia 18 de maia. O convite foi feito no dia 12 de abril, 
I ", .. ~~t .. audiencia publica promovida pela Comlssâo de Agricultura e 
Reforma Agrâria do Senado, em Brasilla. 

Repercutir - Os recursas vlabillzados pela Senador Delcidio para a 
Preteltura de Nava Alvorada do Sul Investir na melhorla da qualldade 
de vida da popula\;âo: R$ 10,2 milhaes, destlnados a obras de 
Drenagem, Pavlmenta~ao asfatlca, Constru~ăo de casas populares pela 
Programa Minha casa, Minha Vida-Via Estado, Recursas Emergendals
Via Defesa Civil, patrulha Mecanizad. cam Pa carregadelra, Trator e 
Grade de Arado, e o Luz Para Todas, que elevou energia para 285 
domicîllos rurcsis. AIE~m disso, esmo previstos R$ 6,8 milhoes, sendo R$ 
320 mII para Aquis~ăo de Maqulnas e Implementas (Projeto em anallse 
na caixa), R$ 420 mii para Aquisi~o de Motonlveladora (Em Lidta~ăo), 
R$ 140 mii para Cobertura de Quadra Pollesportlva (Empenhado), R$ 
80 mII a R$ 160 mII para a Implanta9lo de uma Academia de Saude -
O Valor depende do Projeta (Empenhado), R$ 5,3 mllh5es do PAC 
FUNASA para o Sistema de Esgotamento Sanitario (30% desse 
montantc Ja estaa Empenhados), e R$ 500 mii do Funda Naclonal de 

I Sio,,!le para Estrutura~o de Unidade Bâsica (A Empenhar). 

PT, 
Senador cun,prlmentar o prefeito Ariei, o presktente do 

o presidente da Câmaral Adellno Barbosa, o 

e Norte do Pals. 
Local: Gobinete do Senador Delddlo do Amaral. 

qoz, 
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OBSERVACĂO IMPORTANTE: O "print" da agenda aci ma reproduzido nao constitui um 

simples documento passfvel de cria~ao aleat6ria ou manipulâvel a qualquer tempo. Trata-se 

de uma agenda oficial eletrânica, controlada il epoca pela secretaria do Senador. Nem e 

preciso submeter o documento a uma perfcia oficial para constatar que a data de cria~ao do 

arquivo remonta ao dia referido na agenda do Senador. Desde entao, o arquivo permanece 

incorrupto, o que demonstra que o arquivo nao foi alterado, denotando a veracidade dos 

compromissos, bem como "vestindo" a sua colabora~ăo . 
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Pessoas 
implicadas 

"PEDĂGIOS" COBRADOS N,~;~~I DA,PETROBRAS 

- Leo Pinheiro, 

- Julio Camargo, 

- Ricardo Pessoa, 

- Gim Argelo, 

-Vital do Rego, 

- Mareo Maia, 

- Fernando Francisehini. 

DELCIDIO DO AMARAL sabe de ilieitudes envolvendo o desfeeho da CPMI que apurava os 

crimes no âmbito da PETROBRAS. 

A CPMI de 2014 obrigava LEO PINHEIRO, JULIO CAMARGO e RICARDO PEss6A a jantarem 

todas as segundas-feiras em Brasilia. O objetivo desses jantares era evitar que os 

empresarios fossem convocados para depor perante a CPMI. 

Os Senadores GIM ARGELO, VITAL DO REGO e os Deputados Federais, MARCO MAIA e 

FRANCISCHINI cobravam "pedagios" para nao convocar e "evitar" maiores investiga<;oes 

contra LEO PINHEIRO, JULIO CAMARGO e RICARDO PEss6A . 

Os jantares em que foram discutidas "as nao convoca<;oes" podem ser comprovados por 

grava<;oes das eâmeras nas residencias de GIM ARGELO ou nas ruas atraves dos sistemas de 

seguran<;a, bem como peles pr6prios trabalhos da CPMI. 
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0",« MICHEl TEMER E o "ESCÂNDAlO" DA 

AQUISltÂO DE ETANOL NA BR DISTRIBUIDORA 

Pessoas - Michel Temer, 

implicadas 
- Joao Augusto Henriques, 

- BR Distribuidora. 

DELCIDIO DO AMARAL sabe que um dos maiores escândalos envolvendo a BR 

DISTRIBUIDORA foi a aquisi~ăo ilicita de etanol no periodo de 1997 a 200l. O principal 

operador desse esquema foi JOAO AUGUSTO HENRIQUES (ex-diretor da BRDISTRIBUIDORA), 

e atualmente preso por ordem judicial da 13' Vara Federal da Subse<;ăo Judiciaria de 

Curitiba. 

A ilicitude ocorreu durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. O "padrinho" de JOAO 

HENRIQUES no esquema do etanol foi MICHEL TEMER, atual vice-presidente da Republica. 

A rela<;ăo entre JOAO HENRIQUES e MICHEL TEMER e antiga e explica a sucessăo de NESTOR 

CERVERO na Diretoria Internacional da Petrobras. JOAO AUGUSTO foi o primeiro indicado 

para essa diretoria para substituir CERVERO, entretanto foi vetado pessoalmente por DILMA 

ROUSSEF, substituido por JORGE ZELADA, indica<;ao do proprio JOAO AUGUSTO . 

._- . 
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DllMA ADE 

- Dilma Roussef. 

DELCIDIO sabe que DILMA ROUSSEF, como entao Presidenta do Conselho de 
Administra~ao da PETROBRAS, tinha pleno conhecimento de todo o processo de 
aquisi~ao da Refinaria de Pasadena e de tudo que esse encerrava . 

DELCIDIO DO AMARAL conhece DILMA ROUSSEF hâ mais de 20 anos, sabe que a 
atual Presidenta da Republica e detalhista e centralizadora. 

Nesse contexto, a alega~ao de DILMA de que ignorava o expediente habitualmente 
utiliza do em contratos desse tipo, alegando desconhecimento de clâusula como 
"putoption", absolutamente convencional, e, no mlnimo, questionâvel. Da mesma 
forma, discutir um "REVAMP" de refinaria que nunca ocorreu, e inadmisslvel! 

A tramitac;ao do processo de aquisic;ao de Pasadena durou um dia entre a reuniao da 
Diretoria Executiva e o Conselho de Administrac;ao. 

DELCIDIO esclarece que a aquisi~ao de Pasadena foi feita com o conhecimento de 
todos. Sem exce~ao . 
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Pessoas' 
impli~~das 

AQUISICÂO DAS MĂQUINAS ALSTOM 

- Rodolpho Tourinho, 

- Antonio Carlos Magalhaes, 

- PFL. 

DELCIDIO DO AMARAL esclarece que, diferentemente do que foi ventilado, a 
aquisi~ăo de maquinas Aistom, (entre elas, a famosa turbina GT24), que 
apresentaram problemas em varios paises do mundo, năo ocorreu durante a sua 
gestăo de diretor da PETROBRAS. DELCIDIO apenas participou da inaugura~ăo das 
maquinas, vez que os ilicitos foram cometidos na gestăo anterior (vinculada ao 
Governo de Fernando Henrique Cardoso). 

DELCIDIO DO AMARAL sabe que o contrato da Termo Bahia (OAS/Alstom) foi 
assinado, as pressas, na vespera de sua posse na PETROBRAS, por razăes envolvendo 
interesses especfficos de politicos baianos, que tinha como seu principal 
representante o entăo Ministro de Minas e Energia, RODOLPHO TOURINHO, um dos 
aliados mais importantes do ex-senador ANTONIO CARLOS MAGALHĂES. 

Corroborando o afirmado por DELCIDIO DO AMARAL, a propria negocia~ao de 
emprestimo no BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento para a obra, foi 
feita pela proprio Ministro TOURINHO. 

DELCIDIO tem conhecimento de que essa opera~ăo rendeu algo proximo de US$ 10 
milhăes ao antigo PFL Baiano . 
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MANIPULAC;ĂO DOS "SPREADS" NA PETROBRAS 
-,., --~ - - .-

Pessoas - Phillipe Reichstul, 

implicadas 
- Empresa Brenco. 

DELCIDIO DO AMARAL sabe de ilicitudes envolvendo as opera~6es de "Project Finance" para 

explora~ao e produ~ao de petroleo e gâs na PETROBRAS. 

DELCIDIO esclarece que e comum no mercado, a manipula~ao dos "spreads" nessas 

opera~ăes de financiamentos, em que parte dos recursos sao desviados para a forma~ao de 

Fundos de Investimentos no exterior. 

Posteriormente, esses fundos reaplicam os recursos desviados em projetos no Brasil. 

DELCIDIO DO AMARAL conhece casos de ex-diretores da PETROBRAS que aplica ram tais 

fundos em plantas de etanol, coma PHILLIPE REICHSTUL, ex-presidente da PETROBRAS, que 

usou desse expediente atraves da empresa BRENCO . 
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INTERESSES 

- Charles Tang, 

- Erenice Guerra, 

- Antonio Palocci, 

- Si las Rondeau, 

- Sinopec . 

DELCIDIO DO AMARAL tem conhecimento que em grande parte das opera~5es 
envolvendo interesses chineses no Brasil, o grande protagonista e o presidente da 
Câmara de Comercio Brasil/China, CHARLES TANG. 

DELCIDIO sabe que CHARLES TANG tem participado, sistematicamente, de varios 
projetos de infraestrutura importantes no pafs e sempre teve rela~5es muito 
pr6ximas com JOSE DIRCEU, ERENICE GUERRA, ANTONIO PALOCCI e SILAS RONDEAU. 

Entre as opera~5es envolvendo TANG, DIRCEU e o triunvirato, pode-se destacar a 
usina termeletrica a carvao de Candiota no Rio Grande do Sul, constru~ao de 
estaleiros, os contratos com a SINOPE(, entre eles a constru~ao da fabrica de 
fertilizantes Tres Lagoas entre outros . 
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- Luiz Inacio Lula da Silva 

1. HISTDRICO PREVIO 

o mais popular presidente brasileiro da hist6ria, vinda de Pernambuco com a familia, se cria 

em Sao Paulo, transformando-se no maior lider sindical do pais e depois fundador do Partido 

dos Trabalhadores. Foi deputado federal, tentando por quatro vezes consecutivas a 

Presidencia da Republica. 

Finalmente, na quarta tentativa, elegeu-se Presidente em 2002, puxando uma verdadeira 

"onda" prii PT no pais. DELCIDIO DO AMARAl reconhece que a "onda" foi providencial para a 

sua primeira elei~ao como senador da Republica. 

LULA assumiu a Presidencia num momento economico dificil, o Pais vivia um clima de 

inseguran~a generalizada, porem, LULA, com sua habilidade rara, manteve os pilares da 

economia ao indicar ANTâNIO PALOCCI para o Ministerio da Fazenda, que manteve boa 

parte da equipe economica do governo anterior . 

Na politica, LULA enfrentou em 2005 e 2006 uma crise sem precedentes com o advento da 

CPMI dos Correios (Mensalao). que DELCIDIO DO AMARAL teve a honra de presidir. 

A partir desse momente crucial, a articula~ao politica do governo muda completamente com 

a entrada do PMDB como "parceiro preferencial". Isso explica a "parceria" entre os dois 

partidos nos ilicitos posteriores. 

LUlA se salva de um "impeachment" com a exclusao do seu nome e do seu filho FÂBIO Lufs 

LULA DA SILVA na madrugada do dia 05/04/2006 do Relat6rio Final da CPMI dos Correios, 

que foi aprovado em vota~ao polemica e duvidosa naquele mesmo dia. 

Com seu jeito envolvente e simples de fazer politica, aberto a todo tipa de conversas com 

sua ba se parlamentar, LULA consolida seus apoios, aprofunda, principalmente, investimentos 
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no social e acaba se reelegendo em 2006 com o apoio da ba se de sustenta,ao construida no 

Congresso pos-Mensalao, principalmente em razao da pareeria com o PMDB. 

DELCIDIO, que conviveu com LULA durante a crise e posteriormente apenas no final do seu 

segundo mandato enos dois mandatos da presidente Dilma (em fun,ao do exilio politico 

for,ado de DELCIDIO DO AMARAL lega apos o Mensalao), pâde observar algumas 

caracteristicas muito proprias da personalidade do ex-Presidente. 

Ao longo da crise politica, LULA abandonou todos aqueles que o ajudaram na constru,ao do 

projeto que o levou il Presidencia da Republica (JOSE DIRCEU, GUSHIKEN, JOSE GENOÎNO, 

DELUBIO SOARES, SILVIO JOSE PEREIRA, etc ... ). 

Durante a crise do Mensalao, LULA nunca sabia de nada, evitava assumir qualquer 

responsabilidade sobre a crise buscando sempre justificativas, ou na oposi,ao ou, 

eventualmente, nos "companheiros" mais fragilizados. 

2. NOMEACĂO DAS DIRETORIAS DA PETROBRÂS 

Ao contrârio do que LULA sempre diz, DELCIDIO afirma que o ex-Presidente teve participa,ao 

em todas as decis6es relativas as Diretorias das grandes empresas estatais, especialmente a 

PETROBRAS (a indica,ao do NESTOR CERVERO para a ârea internacional foi discutida com 

LU LA e a bancada do PT/MS (ZECA DO PT e DELCIDIO DO AMARAL) no Palâcio do Planalto no 

inicio de 2003 . 

LULA conhecia os projetos estrategicos do pais tendo "followup" permanente dos seus 

andamentos e das principais empresas contratadas. LULA sempre dialogou cam todos os 

setores empresariais, tendo, com alguns deles bastante intimidade, especialmente os donos 

das principais empresas de engenharia do Brasil. Ao mesmo tempo, LULA foi sempre muito 

proximo aos principais tesoureiros do PT e de alguns partidos alia dos. 

No governo de LULA os empresârios tiveram um momento lavorâvel para os seus negocios, 

"nunca antes visto na Hist6ria desse Pais", especialmente, como no segundo mandate do 

governo LULA. 

LULA, com o advento da Opera,ao Lava-Jato, continuou a adotar o mesmo comportamento 

evasivo visto durante a crise do Mensalao. 
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- Zeca do PT, 

- Nestor Cerver6, 

- PMDB. 

DELCIDIO DO AMARAL participou da reuniăo com LULA e ZECA do PT, em que foi 

sacramentada a nomea~ăo de NESTOR CERVERO para Diretoria Internacional da 

PETROBRAS. 

Antes da nomea~ăo para a Diretoria, NESTOR CERVERO era gerente da area de 

energia junto il presidencia da PETROBRAS. Ao ser criada a Diretoria de Gas e 

Energia, a gerencia que NESTOR ocupava foi deslocada para a nova Diretoria, foi 

quando DELCIDIO conheceu CERVERO. 

Com o enfraquecimento politica de DELCIDIO DO AMARAL, por conta de ter 

presidido a CPMI dos Correios em 2005, cujas investiga~6es atingiram severamente o 

PT, NESTOR CERVERO passou a ser apadrinhado pela PMDB, como uma "especie" de 

contrapresta~ăo pelo apoio politica dado pela PMDB na campanha eleitoral de LULA 

em 2006 . 

DELCIDIO DO AMARAL tem conhecimento de que NESTOR CERVERO, a partir do 

apadrinhamento pela PMDB, passou a arrecadar grandes quantias para os 

representantes do referido partido. 

Em 2008, o atual Vice-Presidente MICHEL TEMER, teve grande influencia na 

substitui~ăo de NESTOR CERVERO por JORGE ZELADA, sendo que na mesma 

oportunidade, CERVERO passou a ser Diretor Financeiro da BR DISTRIBUIDORA, 

situa~ăo narrada em anexos anteriores. 
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REFINARIA DE OKINAWA 

Pessoas - Diretores da Petrobras 
; implicadas 

DELCIDIO DO AMARAL sabe que a aquisi~ao, em abril de 2008 da Refinaria de 
Okinawa no Japao seguiu o mesmo "modelo" do adotado para a refinaria de 
Pasadena, gerando propinas para funcionarios do alto escalao da PETROBRAS. O 
va lor total da compra foi de U$ 70 milh6es . 

A Refinaria foi adquirida na gestao de JOSE SERGIO GABRIELLI e dos entao diretores 
de Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA e de Internacional NESTOR CERVER6. 

O "negocio" foi tao desvantajoso que no ano passado a PETROBRAS encerrou as 
atividades da Refinaria em solo Japones, alegando altos prejufzos na manuten~ao da 
Refinaria que nao era rentavel para a estatal. 

DELCIDIO sabe que a compra da refinaria foi uma a~ao ilicita "entre amigos" 
executada peles executivos da PETROBRAS da epoca. 

Nao houve envolvimento de agentes politicos nessa transa~ao. QUE ficou sabendo 
dessas informa~6es atraves de Manoel Guimaraes, que era um executivo da 
Odebretch que cuidava das refinarias da empresa no exterior . 



• 

• 

- Delubio 50ares, 

- Jose Dirceu, 

- Antonio Palocci. 

Varios personagens que protagonizaram o escândalo do Mensalao tam bem marcam 
presen~a na Opera~ao Lava-lata, direta ou indiretamente. Exemplos: MARCOS 
VALERIO, DELUBIO SOARES, JOSE DIRCEU, ANTONIO PALOCCI e varios parlamentares 
da base governista e da oposi~ao. 

Ressalta-se que foram quitadas dividas negociadas cam o empresano MARCOS 
VALERIO, em troca do seu silencio, atraves de empresas investigadas pela Opera~ao 
Lava-Jato . 
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- Gleisi Hoffmann 

HUMBERTO COSTA 

Que o depoente sabe que o Senador agiu com desenvoltura na Refinaria de SUAPE (PE). Que 

foi parceiro, entre outras empresas, da White Martins, que sempre contribuiu decisivamente 

para suas campanhas. Tem como operador o empresario pernambucano MARIO BELTRAO . 

Que sua proximidade com PAULO ROBERTO COSTA era conhecida. 

GLEISI HOFFMANN 

QUE e de not6rio conhecimento sua relac;ao com a empresa CONSIST, sendo que a CONSIST 
acompanha o casal PAULO BERNARDO e GLEISI HOFFMANN desde a epoca em que Ioram 

secretarios do entao governador do MS, lECA DO PT. QUE a CONSIST, sempre atuou como 

brac;o linanceiro dos mesmos, e como mantenedora das despesas do mandato da Senadora 

GLEISI, nos Ultimos anos. Que existem provas incontestaveis sobre isso. Ainda, que acredita 
que se deve dar atenc;ao especial para o periodo em que GLEISI loi diretora financeira de 

Itaipu, quando varios "claims" de obras passaram pelas suas maos. O mesmo vale para as 

concessi5es do Porto de Santos quando a mesma, como cheie da Casa Civil teve atuac;ao 

decisiva na delinic;ao das areas leiloadas. Ressalte-se que o operador de GLEISI sempre foi o 

seu marido PAULO BERNARDO, sendo que na visao do depoente, e um dos melhores 

captadores de recursos do PT. 

Ainda, cabe destacar que GLEISI tinha estreito relacionamento com outros petistas, como 

lOSE GUIMARAES, CARLOS GABAS entre outros. 
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Andre Esteves 
Eduardo Cunha 

E fato conhecido a rela~ăo de Andre Esteves corn o Deputado Eduardo Cunha e 
corn o Senador Romero Juca. o presidente da Cămara funcionava coma menino 
de recados de Andre Esteves, principalmente quando o assunto se relacionava a 
interesses do BANCO BTG, especialmente no que tange a emendas as MPs que 
tramitam no Congresso. 

Ainda, que recentemente a Cămara dos Deputados apresentou emenda, a uma 
MP (668 ou 681) possibilitando a utiliza~ao de ativos em instituiyoes em 
liquida~ăo de dividas. Mais uma tentativa, entre outras, de incursoes do Andre 
junto ao Deputado EDUARDO CUNHA corn o prop6sito de incluir mecanismos 
para que bancos falidos utilizassem os Fundos de Compensa~ăo de Varia~oes 
Salariais (FCVS) para quitarem dividas corn a Uniăo (verificar vetos de MP's da 
DILMA). 

Que o Depoente lembra que na epoca, ele mesmo teria marcado a agenda de 
ANDRE ESTEVES corn o Ministro LEVY, para tratar de tai tema. 

Ressalte-se ainda, que o BTG e um dos maiores mantenedores do Instituto LULA, 
sendo que um dos instrumentos utilizados para repasse de valores seria o velho 
esquema de pagamento de "palestras". Que ANDRE ESTEVES tem coma seu 
"gendarme" junto ao instituto LULA e ao pr6prio ex-presidente LULA , o ex
Ministro ANTONIO PALOCCI. 

o BTG teve papel preponderante em varias campanhas eleitorais, sendo que a 
maior preocupa~ăo do ex-presidente LULA e ANDRE ESTEVES e corn rela~ăo a 
PETRO AFRICA, uma opera~ăo polemica que levou a aquisi~ăo de 50% dos 
campos de petr6leo, principalmente na Nigeria, pela BTG. O valor da aquisi~ăo foi 
muito aquem do que a pr6pria PETROBRAS ja havia investi do e o potencial dos 
po~os (US$ 1,5 bilhoes). 

Ainda, ANDRE ESTEVES tem rela~6es muito pr6ximas aos fundos de pensăo das 
estatais. 



• 

• 

Pessoas 
implicadas 

EMPREITERAS 

OAS 

ANDRADE GUTIERREZ 

ODEBRETCH, ANDRADE GUTIERREZ e OAS saa algumas dos principais daadores de campanha 

eleitorais. Atuam em setores de infraestrutura vitais para o pais, alem de participarem 

ativamente dos programas de concessao de rodovias, ferrovias, aeroportas, energia, etc . 

Que eles atuam ecumenicamente quanda o a assunto e a elei~aa. ODEBRETCH e OAS sac 

mais petistas, o que nunca as impediu de, evidentemente, apoiar candidaturas de outros 

partidos. A ANDRADE GUTIERREZ e mais "tucana", o que naa a impede de apoiar outros 

partidas. Nao e por mera coincidencia, que estao juntas, entre outros projetos, na UHE Belo 

Mante (ver anexo especifico). 

Especifica-se ainda, que tais empresas, utiliza ram-se para alavancar seus negocios do BNDES, 

nao 50 no Brasil mas tam bem no exterior. Que esta lista sigilosa da CAE com financiamentos 

do BNDES para obras no exterior. 

Um instrumento bastante utilizado pela Presidente do BNDES, LUCIANO COUTINHO, e , de 

uma forma muito sutil, sinalizar com a aprova~ao de seus financiamentos, obrigando-os a 

viabilizar doa~6es para campanhas eleitorais . 

Ainda, que nao ha sombra de duvidas, que aa lada da JBS, foram os maiores doadares do 

pais. O depoente acha, que casa algum dos executivas danas dessas empresas venham a 

calaborar nas investiga~6es, cai a Republica. 
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RENAN CALHEIROS 

EUNfClO OLiVEIRA 

JORGE LUZ 

EDSON LOBAO 

JADER BARBALHO 

ROMERO JUCA 

MILTON LYRA 

SILAS RONDEAU 

Tem um arco de influencia amplo, em varios setores do governo. A bancada do PMDB no 

Senado e protagonista, especialmente, no Ministerio de Minas e Energia. Tem 

representantes Na ELETROSU L, ELETRONORTE eate, mais recentemente, nas diretorias de 

Abastecimento e Internacional da Petrobras, alem da ELETRONUCLEAR. 

Entre os senadores, destacam-se Renan Calheiros, Edson Lobao, Jader Barbalho, Romero 

Juca e Valdir Raupp . 

Passaram pelas ma os desse "time" as UHEs Jirau & Santo Antonio e Belo Monte (ver anexo 

UHE Belo Monte) entre outras obras, alem da Usina Nuclear de Angra dos Reis. 

Na Petrobras, abra<;aram a manuten<;ao de Paulo Roberto Costa na Diretoria de 

Abastecimento e Nestor Cerver6 na Diretoria Internacional, como consequencia do 

"escândalo do Mensalao" . 

A a<;ao desse grupo se fez presente em subsidiarias da Petrobras como, por exemplo, a 

TRANSPETRO. La rei nou, absoluto, durante 10 anos, Sergio Machado, indicado por Renan 

Calheiros. Seguidas vezes o vi, semanalmente, despachando com Renan na residencia oficial 
da presidencia do Senado. 
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OBS, Especial aten<;ao deveni ser dada il ANS e ANVISA, cujas diretorias foram indicadas pela 

PMDB do Senado, principalmente peles senadores Eunicio Oliveira, Renan Calheiros e 

Romero Juca. Jogaram "pesado" com o governo para emplacarem os principais dirigentes 

dessas Agencias. Com a decadencia dos empreiteiros, as empresas de planos de saude e 

laborat6rios se tornaram os principais alvos de propina para os polîticos e executivos do 

governo. 

Vale lembrar que empresas do senador Eunfcio Oliveira prestavam e ainda prestam servi<;os 

terceirizados a Petrobras e a varios ministerios, atraves de contratos milionarios, sendo que 

alguns com "dispensa de licita<;ao" ou sem concorrencia publica. 

Aiguns dos principais operadores do PMDB sa o, o paraense Jorge Luz (ver anexo de dela<;ao 

Nestor) e Milton Lyra. Este ultimo um "homo brasiliensis", educado, fina e com grande 

atividade juntos aos fundos de pensao. Exemplo tipico dessa atua<;ao e a POSTALlS, que foi 

presidida na sua gestao anterior por Alexej Predtechensky indicado por Renan e Lobao. 

o "homo brasiliensis" opera bastante com o deputado Eduardo Cunha e o sena dor Romero 

Juca, especialmente na defini<;ao de emendas as MPs que tramitam nas duas casas (Câmara 

e Senado). 

Dispensa comentarios o nome de Si las Rondeau, ex-ministro de Minas e Energia (ver anexo 

especîfico). 

DADOSDECORROBORA~ÂO 

APORTES PROBATDRIOS 



. AG~NDA 

SENAPOR DELCIPIO DO AMARAL 

• 

• 
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Pessoas 
impllcadas ' 

~<~~:::/ 

ASSAD E FILlPPI 

ADIR ASSAD 

-JOSE DI FILlPPI 

f ASSAO E OI FILlPPI cCc 

~ 
>1)' ., 

QUE uma das maiores opera~6es de CAIXA 2 da campanha de DILMA em 2010, foi feita 

atraves do empresario ADIR ASSAD. QUE orientados pela tesoureira da campanha de DILMA, 

JOSE FILlPPI (atual secretari o de saude da Prefeitura de Sao paulo), os empresarios faziam 

contratos de servi~os com as empresas de ASSAD que repassava recursos para campanhas 

eleitorais. Que esse expediente foi largamente utilizado. Que o encerramento prematuro e 

sem relatorio final da CPI dos Bingos deveu-se, exclusivamente a esse fato. Que quando o 

Governo percebeu que as varias quebras de sigilo levariam il campanha DILMA 2010, 
determina ram o encerramento imediato dos trabalhos. Que cabe lembrar que o objetivo 

dessa CPI era a desestabiliza~ao do governador MARCONI PERILLO, em fun~ao do "bicheiro" 

CARLINHOS CACHOEIRA. QUE a CPI dos Singos foi fortemente e irresponsavelmente 

incentivada pela ex-presidente LULA a despeito de todos os alertas que fiz a ele proprio . 
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL " 

Procuradoria-Geral da Republica /M 'Cio..:JulZ9th1~ 
Gab. Mlnla1ro 

TERMO DE COLABORA«::ÂO N° 01 
DELCIDIO DO AMARAL GOMEZ 

. / 
As 17h26min do 11 de fevereiro de 2016, na sede do Ministerio 
Publico Militar - Procuradoria-Geral de Justic;a' Militar - Setor de 
Embaixadas Norte, lote 43, Brasilia (D,F), CEP 70800-400, 
presentes o Procura dor da Republica Andrey Borges de 
Mendonc;a, o Procurador Regional da Republica Eduardo Botao 
Pelella e o Promotor de Justic;a Sergio Bruno Cabral Femandes, 
integrantes do Grupo de Trabalho instituido pela Procurador
Geral da Republica atraves da Portaria PGRlMPU n° 3, de 
19/0112015, bem coma o Delegado da Policia Federal Thiago 
Machado Delabary, foi realizada, observando-se todas as cautelas 
de sigilo e prescric;6es da Lei 12.850/2013, na presenc;a dos 
advogados Luis Gustavo Rodrigues Flores, OAB PR 27865, 
Maria Francisca Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77507, 
Figueiredo Bastos, a oitiva do colaborador DELCIDIO DO 
AMARAL GOMEZ, brasileiro, casado, natural de 
CorumbalMS, filho de Miguel Gomez e Rosely do Amaral 
Gomez, nascido em 08/02/1955, profissao Senador da Republica, 
RG n° 4690013, CPF n° 01127982842, o qual declarou: QUE 
ren un ci a, na presenc;a de seus defensores, ao direito ao silencio, 
reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos 
do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante eseu 
defensor autorizam expressamente e estao cientes do registro 
audiovisual do presente ata de colaborac;ao em midia digital, 
alem do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), 
nos termos do §13° do art. 40 da Lei n° 12.850/2013, os quais 
serao, ao final do ato, custodiados pelos representantes do 
Ministerio Publico ora presentes, que ficarao responsaveis pela 
guarda, custodia e preservac;ao do sigilo das informac;6es, a 
serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal. 
In~ado relac;ao aos fatos trata dos no Anexo 1 - Nomea~ao 

o . o Marcelo Navarro Dantas para a soltura dos Jio., . es da Lava Jato, afirmou o seguinte: QUE o depoent~~ 

/~-':= Ww :7;j ~ 
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Mă o Schia 
Julz , 

.,Bb, Inl. Z ..... 1dd 

passou a ser lider do governo por voita de maia ou It'ril de 2015, 
escolhido pela Presidente da Republica; QUE ~ra~m lider de 
governo "ecumenico", pois conversava corn todis as pessoas, dos 
mais diversos partid os, e essa foi, indusive,1a razăo da escolha 
do depoente para Eder do governo; QUE(]a conhecia DILMA 
ROUSSEFF porque ela, assim coma o deioente, vinha da area de 
energia; QUE o depoente tinha u;p/"dia a dia" de muitas 
conversas em sua funr;:ăo de Eder de governo; QUE tinha acesso 
direto năo apenas a Presidente da Republica, mas tam bem a 
Ministros, Dirigentes de Estatais, etc; QUE o governo e a dasse 
politica se preocupavam muito corn a Operar;:ăo Lava lata, em 
especial em razăo da instabilidade poEtica causada por ela; QUE 
por isto o depoente acompanhava a Operar;:ăo de perto; QUE 
acompanhava diariamente, embora de maneira discreta, o dia a 
dia da operar;:ăo, avaliando o cenario do ponto de vista politica; 
QUE o governo tinha preocupar;:ăo porque o processo da Lava 
Jato estava se alongando muito e havia interes se do governo em 
dar celeridade em equacionar uma serie de pendencias, indusive 
em relar;:ăo a habeas corpus impetrados; QUE o principal objetivo 
do Planalto era a soltura destas pessoas pres as, em razăo da 
importância delas no cenario politico e empresarial; QUE em 
determinado momento, a Presidente DILMA ROUSSEF foi para 
a Europa e aproveitou para fazer uma escala em Portugal para 
conversar corn Ministros do STF que la se encontravam, em 
especial o ministro RICARDO LEWANDOWSKI e tambem o 
Ministro TEORI ZAWASCKI; QUE as informar;:6es que o 
depoente teve sobre taI viagem foram todas repassadas ao 
depoente pelo Ministro da lustir;:a JOSE EDUARDO 
CARDOZO, que tambem participou desta via gem; QUE foi dito 
ao depoente que o Ministro LEWANDOWSKI teve uma postura 
bastante equidistante na questăo; QUE um dos temas da conversa 
era a Operar;:ăo Lava lato, embora tenham dito "oficialmente" 
que o assunto era o reajuste do salario dos funcionarios do 
Judiciario federal; QUE isto năo era verdade, pois quem tratava 
do tema do reajuste salarial destes funcionarios era o depoente; 
QUE năo havia sentido em ir para Portugal para falar deste 
assunto de reajuste salarial; QUE soube que foi uma conversa 
"deserta" e "arida", sem nenhum feedback; QUE se tratou de ~ 
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PGR Termo de Colaborac;ao Il. 01 de DELCiDIJd& 

Mărelo 
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uma primeira investi da frustrada, portanto; QUE coula retomo . 
da Presidente ,e do Ministro da lustir;:a ao Br~si /0 depoente . 
ouviu de lOSE EDUARDO CARDOZO que a strategia seria 
buscar a nomear;:ao para a vaga de TRISOI O, relator da 
Operar;:ao Lava lato, de um novo Ministro dt' STJ para auxiliar 
no tema; QUE TRISOTTO era um Desefubargador convocado 
para o STJ; QUE a preocupar;:ao era em relar;:ao il tramitar;:ao dos 
processos da Lava lato, as dificuldades nos habeas corpus e o 
tempo que isto estava levando; QUE lOSE EDUARDO 
CARDOZO estava preocupado e entendeu que uma das 
altemativas seria focar no STJ e nomear um Ministro do STJ para 
auxiliar na solur;:ao da questao; QUE coma havia vagas a serem 
preenchidas no STJ, se pensou inicialmente em nomear o 
Presidente do TJ/SC, NELSON SCHAEFER, para uma destas 
vag as; QUE em troca, TRISOTTO deveria votar pela "Iiberar;:ao 
do pessoal preso" e ser mais "flexivel" no caso da Lava 1 ato; 
QUE a ideia era ver se TRISOTTO "aliviava na mao" e, em 
troca, Santa Catarina "ganharia" um novo Ministro do STJ; QUE 
o que se buscava era algo de maior amplitude no âmbito da Lava 
lato, embora se buscasse, de maneira imediata e emergencial, era 
liberar as pessoas que estavam presas; QUE nao era apenas um 
"abafa" imediato, mas algo de "maior amplitude e profundidade" 
que pudesse "mitigar os efeitos da operar;:ao Lava lata" e nao 
apenas liberar esta ou aquela pessoa; QUE nao era apenas liberar 
as pessoas pres as, mas algo mais estudado e embasado; QUE o 
Desembargador NELSON SCHAEFER e uma pessoa muito seria 
e o depoente acredita que ele nao tenha nenhuma participar;:ao ou 
conhecimento desta articular;:ao; QUE EDUARD O CARDOZO 
disse ao depoente que iria conversar corn o Govemador de Santa 
Catarina, COLOMBO, pois CARDOZO achava que COLOMBO 
iria convencer TRISOTTO a particip ar da "estrategia"; QUE 
CARDOZO disse claramente ao depoente que esta era a 
"estrategia", no gabinete deie; QUE em julho de 2015 lOSE 
EDUARD O CARDOZO foi a Santa Catarina e conversou corn o 
Govemador COLOMBO; QUE esta conversa se deu por ocasiao 
de um seminario em Florian6polis, para um evento no qual 
'-4"H'-UOZO participaria, sendo que ele aproveitou a 

6rtunidade para falar corn COLOMBO; QUE, porem, "as 
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coisas nao andaram" e a estrategia se mostrou absoh 4ament 
eguivocada e desastrada; QUE a opera«;:ao se mostrou4~:strada 
porgue o Govemador COLOMBO nao se dava bem/com o grup o 
de TRISOTTO; QUE, ademais, TRISOTTO e unia pessoa muito 
seria e correta; QUE, assim, esta segunda ilJvc{stida do Planalto 
nao deu certo; QUE houve entao, uma terceira investida contra a 
Lava lato; QUE na epoca havia uma outra lista trîplice para uma 
vaga ao STJ, na gual apareceu o nome de MARCELO 
NAVARRO, muito ligado ao Ministro FRANCISCO FALCĂO, 
do STJ; QUE a idei a era gue este novo Ministro tivesse 
"compromisso" corn a celeridade e gue soltasse pessoas 
importantes da opera«;:ao Lava lato que estavam pres as em 
Curitiba; QUE FALCĂO e de Pernambuco, onde NAVARRO era 
Desembargador e o depoente sabe gue ambos eram muita 
pr6ximos e tinham intimidade; QUE a inten«;:ao era colocar 
NAVARRO no lugar do TRISOTTO, entao relator dos casos da 
Opera«;:ao Lava lata; QUE foi dito ao depoente que o Ministro 
FALCĂO era o grande "padrinho" e "tutor" de NAVARRO; 
QUE tanto DILMA guanto lOSE EDUARD O CARDOZO 
falavam que NAVARRO era apadrinhado pela FALCĂO; QUE a 
inten«;:ao de nomear NAVARRO foi dita ao depoente por vârias 
pessoas e, inclusive, foi dito ao depoente que a guestao da 
nomea«;:ao de NAVARRO estava bem adiantada; QUE em um 
sâbado, acredita gue no dia 18 de julho de 2015, a presidente 
DILMA chamou o depoente por volta das 17horas, no Palâcio da 
Alvorada; QUE esta reuniao consta da agenda oficial do 
depoente; QUE esta conversa foi no jardim de trâs do Palâcio, 
em um dia bonito de sol, e estavam apenas o depoente e a 
Presidente; QUE, entre vârios assuntos, entrou a conversa de 
MARCELO NAVARRO e a sua nomea«;:ao ao STJ; QUE o 
depoente sentiu que DILMA estava em duvida se NAVARRO 
tinha consciencia do "compromisso" que estava prestes a 
assumir; QUE nesta oportunidade, o depoente disse 11 Presidente 
DILMA gue, se ela estava insegura, o depoente poderia conversar 
corn MARCEL O NAVARRO; QUE DILMA deu o "sinaI verde" 
ao depoente e disse que seria necessârio conversar corn 
NAVARRO para saber se ele estava ciente do "compromisso" 
gue ele estava prestes a assumir; QUE DILMA nao disse 
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expressamente neste momento qual era o "comtomisso' i- mas 
/ , 

das conversas anteriores corn DILMA e JOSE EDUARD O 
/ 

CARDOZO ficou bastante claro que o objefivo imediato era de 
libera<;ao das pessoas mais importantes pfesas, mas tambem de 
uma preocupa<;ao mais ampla, sop& as consequencias da 
Opera<;ao; QUE o depoente esclarec'e gue, em termos politicos, 
uma vez discutida alguma questao de maneira detalhada, guando 
se falava em "compromisso" ja estava se fazendo referencia a 
conversas preteritas, sendo desnecessario retomar maiores 
detalhes; QUE DILMA, ate mesmo pelo seu perfil, acompanhava 
as quest5es politicas de maneira bastante proxima e tinha clara 
ciencia do gue significava este "compromisso"; QUE DILMA 
conhecia nao apenas diretores da PETROBRAS presos, mas 
tambem empresarios presos; QUE tanto assim que DILMA se 
referia a tais pessoas pela nome; QUE, entao, DILMA disse ao 
depoente para falar corn NAVARRO; QUE a preocupa<;ao de 
DILMA era gue MARCELO NAVARRO dissesse uma coisa e, 
depois, ja coma Ministro, fizesse outra, nao cumprindo o 
"compromisso" e, assim, frustrando as "expectativas"; QUE o 
compromisso era "resolver" estes casos pendentes e os casos 
mais estrategicos, pela relatoria gue NAVARRO iria assumir no 
lugar de TRISOTTO; QUE a ideia era libertar as pessoas mais 
importantes; QUE isto ficou claro ao depoente em razao do 
contexto; QUE o depoente, entao, saiu corn a missao de falar 
corn NAVARRO para "olhar nos olhos deIe" e verificar se ele iria 
realmente assumir o "compromisso"; QUE nes te mesmo dia o 
depoente voltou para Campo Grande; QUE se recorda claramente 
deste dia pois o depoente encontrou RUITER CUNHA DE 
OLIVEIRA, que estava corn a familia deIe no mesmo voo; QUE 
RUITER e ex-Prefeito de Corumba; QUE o depoente voltou para 
Brasilia na segunda feira seguinte, de madrugada ou de noite, e 
neste mesmo dia marcou para falar corn MARCELO NAVARRO 
na guinta feira daquela mesma semana; QUE o depoente pediu 
para GENILSE, sua secretaria, para entrar em contato corn ele; 
QUE tem quase certeza que o depoente foi guem falou 
diretamente corn MARCELO NAVARRO; QUE o depoente ja 
conhecia MARCEL O NAVARRO atraves de seu prima RAUL 
AMARAL, gue o apresentou em Brasilia, por ocasiao do pedido 
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de apoio de NAVARRO para a vaga do STJ, o quy algo bastante 
comum; QUE RAUL e advogado no Ceara /'_ possui atuac;ao 
perante o TRF da 5a Regiao, onde/ NAVARRO era 
Desembargador; QUE isto ocorreu, no entarft'o, antes da execuc;ao 
deste plana do Planalto; QUE MARCEJ!O NAVARRO disse ao 
depoente que tinha uma sessao naquel/semana, mas que viria em 
Brasîlia para conversar corn o deP.9E'~te; QUE realmente ele veio, 
no dia 22 de julho de 2015; QUE esta reuniao consta da agenda 
do depoente; QUE esta conversa foi as 18hlOmin, no Palacio do 
Planalto; QUE acredita que MARCELO NAVARRO estava se 
dirigindo ao Palacio de Planalto para fazer as articulac;6es 
necessarias para sua nomeac;ao e por isto o depoente aproveitou 
para se encontrar corn ele naquele local; QUE o depoente acabou 
encontrando corn MARCEL O NAVARRO no terreo do Palacio 
do Planalto, em uma saleta, na lateral; QUE nesta reuniao so 
estavam presentes o depoente e MARCEL O NAVARRO; QUE o 
depoente ficou de costas para a entrada do Palacio do Planalto e 
MARCELO NAVARRO ficou defronte para a porta; QUE o 
depoente foi direto ao ponto e perguntou a NAVARRO se ele 
sabia o motiva da conversa e NAVARRO disse que ja imaginava; 
QUE entao o depoente disse a NAVARRO sem muito rodeio, 
algo do tipo: "O Senhor sabe o compromisso que tem, em sendo 
Ministro do STJ, na re/atoria ... "; QUE o depoente nao citou 
nome de pessoas, mas tem certeza absoluta de que ficou bastante 
claro que estava se referindo a Operac;ao Lava lato; QUE na 
epoca, dentre outros, havia o caso de MARCELO ODEBRECHT 
e de OTA VIO AZEVEDO, que estavam para ser julgados pelo 
STJ; QUE embora nao tenha mencionado o nome de tais pessoas, 
o depoente tem certeza de que MARCEL O NAVARRO sabia que 
o depoente estava se referindo a tais pessoas e a outras, que 
estavam para ser julgadas no STJ em relac;ao a Operac;ao Lava 
lata; QUE MARCELO NAVARRO disse: "Eu tenho ciencia 
disso, noo tenho medo dos desafios e eu noo tenho medo da 
imprensa"; QUE na ocasiao MARCELO NAVARRO inclusive 
citou uma materia, que o depoente acredita seja do jomal Folha 
de S. Paulo, a respeito de al guma decisao polemica deIe; QUE o 
depoente tem absoluta certeza que MARCELO NAVARRO 
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esvaziar a Operac;:ao Lava lato, ate mesmo pela resposta que ele 
deu; QUE NAVARRO ja estava, inclusive "pautlc!o", e sabia do 
"compromisso" que existia e o depoente teg{ certeza que foi' 
FRANCISCC? FALCĂO quem passou este /c6mpromisso" a ele; 
QUE FALCAO era quem "afianc;:ava" o/nome de MARCELO 

/ 

NAVARRO; QUE ao longo das tratativas, inclusive, 
FRANCISCO FALCĂ O disse a JOSE EDUARDO CARDOZO 
que, corn essa indicac;:ao, poderia garantir a maioria na turma, ou 
seja, se conseguissem um relator, FALCĂO poderia controlar o 
posicionamento da turma; QUE o depoente tinha contato corn 
NAVARRO, mas o contato de EDUARDO CARDOZO neste 
tema era corn FALCĂO; QUE o depoente nao conversou corn 
SIGMARINGA SEIXAS, mas acredita que ele estava articulando 
em prol da indicac;:ao, pois ele se envolvia corn todas as 
indicac;:5es para o ludiciario; QUE DlLMA chamava 
SIGMARINGA SElXAS de "Old Man "; QUE depois da reuniao 
do depoente corn NAVARRO, em despacho ordinario corn 
DILMA ROUSSEFF, esta perguntou se "teria problema" corn 
MARCEL O NAVARRO e o depoente respondeu que nao, pois 
teve uma conversa "olho no olho" corn ele; QUE da mesma 
forma, o depoente se encontrou corn o Ministro da lustic;:a e 
falou: "Passei o recado"; QUE lOSE EDUARDO CARDOZO 
respondeu: "Eu sei que a conversa foi baa, porque o FALCAO 
me falou"; QUE em seguida o depoente trabalhou duramente no 
Senado para pautar a sabatina de MARCELO NAVARRO e ele 
foi sabatinado muito rapidamente, em curto tempo; QUE no 
mesmo dia em que foi sabatinado, NAVARRO foi aprovado na 
CCl e acredita que ele tenha sido aprovado no mesmo dia; QUE 
a aprovac;:ao deIe foi bastante rapida, pois ja existia este acordo 
polltico; QUE a atuac;:ao do depoente foi politica, coma 
"soldado", mas podem ter ocorrido outros fatos concomitantes e 
paralelos por tras; QUE nao duvida que tenha ocorrido vantagens 
financeiras nestas tratativas, embora nao tenha presenciado nada 
neste sentido; QUE neste tema a conversa do depoente foi corn a 
Presidente DlLMA ROUSSEFF e corn JOSE EDUARDO 
CARDOZO, alem de MARCELO NAVARRO; QUE nao 
conversou corn ninguem mais ou corn nenhum outro Senador 
ob" ",,, tem"~ m", v'tio, politioo, "bi"", qoe NAVARRO ~ 
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seria um "aliado", em especial a bancada do NClrd,eştie, 

explica tambem porque tudo correu tambem 
Senado; QUE o assessor do depoente DIOGO /L ...... nJJ.u 

tinha plena consciencia da movimenta~ao para a 
nomea~ao de MARCELO NAVARRO para o J e, inclusive, da 
finalidade de "esvaziar" a Opera~ao Lava Jato; QUE DIOGO 
sabia de tudo o que o depoente fazia, pois era o "bra~o direito" 
do depoente; QUE o depoente nao trabalha de maneira 
centralizadora, mas "delegando", e por isto DIOGO sabia de 
tudo; QUE posteriormente, MARCEL O NAVARRO, coma 
relator, cumpriu o "compromisso" e deu um vota favoravel a 
libera~ao de reus da Opera~ao Lava Jato, enquanto o restante da 
turma votou contrariamente, sendo a vota~ao de 4 a 1; QUE nao 
sabe ao certa o caso, mas sabe que era alguem de interesse do 
govemo; QUE, portanto, a iniciativa nao surtiu os efeitos 
pretendidos; QUE os diversos encontros mencionados acima 
constam da agenda oficial do depoente; QUE questionado ao 
depoente o motiva do interes se do Planalto em "esvaziar" - ou 
seja, minimizar os efeitos - da opera"ao Lava lato, o depoente 
respondeu que existiam figuras na opera"ao da Lava lato de 
importância para o govemo, o que trazia uma serie de receios, de 
carater polftico, econâmico para as empresas, de prote~ao aos 
doadores de campanha, sobre os partidos polfticos, de revela~ao 
de informa~6es, dentre outros interesses; QUE a Lava lato e um 
fator de instabilidade polftica e, em razao de sua amplitude, 
acabou trazendo muitas preocupa~6es; QUE o interesse do 
Planalto era minimizar os efeitos da Opera"ao Lava lato, para 
que as consequencias nao fossem piores do que ja estavam; QUE 
a opera"ao Lava lato sempre trouxe muita desestabiliza~ao 
polftica dentro do Congresso Nacional e isto sempre preocupou o 
Planalto, inclusive a Presidente DILMA; QUE esse caso de 
MARCEL O NAVARRO, especificamente, era um assunto que 
conversava muito corn a Presidente DILMA ROUSSEF e corn o 
Ministro da lusti"a JOSE EDUARDO CARDOZO; QUE 
questionado ao depoente se soube de alguma iniciativa de 10SE 
EDUARDO CARDOZO para influenciar a conduta da Polfcia da 
Federal, ja que e subordinada ao Ministerio da lusti"a, o 
depoente respondeu que nao; QUE o depoente podera, 
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posteriormente, apurar outras circunstâncias assim !'I e for solto; 
Nada mais havendo a ser consignado, determino6-se que fosse 
encerrado o presente termo as 18h48 quy lido e achado 
conforme, vai por todos assinado. / 

COLABORADOR 

~~~L 
ADVOGADOS 

LUls GustavdRodu'&YJOoY< 

Maria Francisca Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77507, 

MEMBROS DO MINISTERIO PUBLIC O 

Andrey Borges de 

Eduardo Botao Pel Ha 
\ 
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DELCîDIO DO AMARAL GOMEi 

As 19h12min do 11 de fevereiro de 2016, na sie do Ministerio 
Publico Militar - Procuradoria-Geral de Justi{a Militar - Setor de 
Embaixadas Norte, lote 43, Brasilia (Dh CEP 70800-400, 
presentes o Procurador da Republica Andrey Borges de 
Mendon~a e o Promotor de Justi~a Sergio Bruno Cabral 
Fernandes, integrantes do Grupo de Trabalho instituido pela 
Procurador-Geral da Republica atraves da Portaria PGRJMPU n° 
3, de 19/0112015, bem coma o Delegado da Policia Federal 
Thiago Machado Delabary, foi realizada, observando-se todas as 
cautelas de sigilo e prescri~6es da Lei 12.850/2013, na presen~a 
dos advogados Luis Gustavo Rodrigues Flores, OAB PR 27865 e 
Maria Francisca Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77507, a oitiva do 
colaborador DELCîDIO DO AMARAL GOMEZ, brasileiro, 
casado, natural de CorumbăJMS, filho de Miguel Gomez e 
Rosely do Amaral Gomez, nascido em 08/02/1955, profissăo 

Senador da Republica, RG n° 4690013, CPF n° 01127982842, o 
qual declarou: QUE renuncia, na presen~a de seus defensores, ao 
direito ao siJencio, reafirmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; 
QUE o declarante eseu defensor autorizam expressamente e a 
estăo cientes do registro audiovisual do presente ato de 
colabora~ăo em midia digital, alem do registro escrito (duas vias : 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13° do art. 4° da 
Lei n° 12.850/2013, os quais serăo, ao final do ato, custodiados 
pelos representantes do Ministerio Publico ora presentes, que 
ficarăo responsaveis pela guarda, cust6dia e preserva~ăo do sigilo 
das informa~6es, a serem ulteriormente apresentados ao Supremo 
Tribunal Federal. Indagado em rela~ăo aos fatos tratados no ~ 
Anexos 22 e 3 "NOMEA<;:ÂO DE NESTOR CERVERO 
PARA A DIRETORIA INTERNACIONAL DA 
PETROBRAS" e "INGERENCIA DA PRESIDENTA 

~ r.. ir.: .• .ra.l D~LMA ROUSSEF PARA A NOMEA<;:ÂO DE NESTOR 

vO~;~\./Schlefler Fonles 
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CERVERO PARA A DIRETORIA FINANCEI~ DA BR 
DISTRIBUIDORA", afirmou o seguinte: QBE NESTOR 
CERVERO trabalhou corn o depoente na P&tROBRAS em 
1999; QUE quando foi criada a Diretoria de Gat e Energia - que 

/ 

era ligada il Presidencia da PETROBRAS na/epoca - buscava-se 
"monetizar" o consuma do gas natural n' Bolivia; QUE isto 
significa garantir que o gas seria consumido de qualquer maneira, 
dando-se destino ao gas e o transform'lndo em dinheiro; QUE em 
raza o do Gaseoduto Brasil-Bolivia e em funr;:ao do racionamento 
de energia do pafs, na epoca, se criou esta Diretoria; QUE o 
depoente foi convidado para ser Diretor de Gas e Energia pela 
entao Ministro de Energia RODOLPHO TOURINHO, contando 
corn o apoio do PMDB da Cârn ara e do Senado; QUE JADER 
BARBALHO, RENAN CALHEIROS, ELISEU PADILHA 
(entao Ministro dos Transportes), GEDELL VIElRA LIMA, 
MORElRA FRANCO, EDUARD O JORGE (entao Secretario 
Geral da Presidencia da Republica), dentre outros, apoiaram o 
depoente; QUE esta Diretoria tinha uma gerencia de Gas e outra 
de Energia; QUE NESTOR CERVERO ja era o gerente da area 
de energia, sendo servidor de carreira, enquanto RODOLFO 
LANDIM era o gerente da area de Gas; QUE em 2001 o 
depoente saiu da Diretoria de Gas e Energia e foi para a 
Secretaria de Infraestrutura do Estado do Mato Grosso do Sul, 
ZECA DO PT; QUE o compromisso era o colaborador sair para 
candidato ao Senado em 2002; QUE isto realmente ocorreu e o 
depoente saiu pelo PT; QUE antes foi filiado ao PSDB, nao se 
recordando ao certa quando se filiou ao PT; QUE em 2003 
comer;:aram a definir os Diretores da PETROBRAS, que seriam 
os Diretores no primeiro Governo Lula; QUE o depoente atuou, 
junto corn ZECA DO PT e a bancada do PT no Mato Grosso do 
Sul, na nomear;:ao de NESTOR CERVERO para a Diretoria 
Internacional da PETROBRAS; QUE DILMA ROUSSEFF tinha 
relar;:ao corn NESTOR CERVERO, corn RODOLFO LANDIM e 
corn GRA<;:A FOSTER, em razao da atuar;:ao de DILMA coma 
Secretaria de Energia no Rio Grande do Sul no Governo oLivro 
DUTRA; QUE ZECA DO PT conhecia NESTOR por conta do 
Gaseoduto Brasil-Bolivia, que passa pelo Mato Grosso do Sul, e 
tinha proximidade corn LULA; QUE ZECA DO PT reuniu ~ ( 
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bancada e avalizou O nome de CERVERO; QUE houve u 'a 
reuniao corn Presidente LULA para cravar o nom/de CERVERO 

/ 

para o cargo da Diretoria Internacional; QUE FERNANDO 
MOURA e SILVIO PEREIRA, conhecido tomo SILVINHO, 
tambem atuaram na nomeac;:ao de Diretoreida PETROBRAS e 
suas subsidiarias; QUE, no entanto, /eles nao atuaram na 
nomeac;:ao da Diretoria Internacional; QUE acredita que 
FERNANDO MOURA tivesse relac;:ao corn JOSE DIRCEU, 
entao Ministro da Casa Civil; QUE LULA ja tinha o nome de 
CERVERO e inclusive DILMA, corn o entao Ministra das Minas 
e Energias, tambem ja estava de acordo; QUE, entao, CERVERO 
assumiu a Diretoria Internacional; QUE em 2005 e 2006, o 
depoente "caiu em desgrac;:a" e a bancada do PT do Mato Grosso 
do Sul tambem, em especial pela maneira coma o depoente 
conduziu a CPI dos Correios; QUE o problema foi que o 
depoente foi escolhido corn o Presidente da CPI, corn apenas dois 
anos de mandato e, portanto, sem experiencia, e acreditavam que 
o depoente iria levar a CPI a nada; QUE, porem, o efeito foi o 
inverso, pois foi da CPI dos CORREIOS que apareceu o 
escândalo do Mensalao, que atingiu diretamente o PT e os 
partidos aliados; QUE por isto o depoente caiu em desgrac;:a 
politicamente e ficou sem apoio, inclusive no seu Estado; QUE o 
PMDB percebeu a fragilidade do depoente e, tambem, que o 
governo do Presidente LULA precisaria de base parlamentar para 
se manter no Congresso; QUE o PMDB se aproveitou da 
situac;:ao e "assumiu" NESTOR CERVERO, adotando-o; QUE a 
forc;:a do PMDB na PETROBRAS surgiu, portanto, apas o 
escândalo do Mensalao, pois o governo LULA precisava de 
apoio do referido partido para governar; QUE na epoca, SILAS 
RONDEAU, entao Ministro das Minas' e Energia e ligado a 
SARNEY, assim coma o PMDB, passaram a ser os responsaveis 
pela permanencia do NESTOR CERVERO na Diretoria 
Internacional; QUE PAULO ROBERTO COSTA havia sido 
indica do pelo JANENE, do PP, mas JANENE havia caido em 
desgrac;:a pelo seu envolvimento no escândalo do Mensalao; QUE 
assim o PMDB passou ater participac;:ao na Diretoria 
Internacional e na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS 
e assumiu tais diretorias, junto corn o PT e o PP respectivamente~ 
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QUE, no entanto, a maior for<;a nestas diretorias p.kou a se o 
PMDB; QUE questionado ao depoente o que sigrfifica "assumi~" 
uma diretoria, o depoente respondeu que, ah~mldo peso politico, 
os Diretores indicados por partidos "atendeFli as demandas" do 
Partido; QUE se trata nao ape nas de inFl~encia politica, mas 
tambem de "doa<;6es" e "outros objetiţ{os nao republicanos"; 
QUE NESTOR CERVERO, entao, pa(sou a ser "anfibio", pois 
foi abra<;ado pela PMDB e tambem/pelo PT, embora muito mais 
ligado ao PMDB; QUE o mesmo ocorreu corn PAUL O 
ROBERTO COSTA, que ficou ligado ao PP e ao PMDB, mas 
tambem ao PT; QUE isto ocorreu tambem porque PAUL O 
ROBERTO COSTA ficou gravemente enfermo, em uma viagem 
para a Asia; QUE a chance de ele sobreviver na epoca era baixa; 
QUE ALAN KARDEC, o gerente executivo da Diretoria de 
Abastecimento, tentou ganhar o cargo; QUE quando PAULO 
ROBERTO COSTA se recuperou, buscou o PMDB para se 
manter no cargo; QUE quem conduziu este processo de o PMDB 
"assumir" a Diretoria Internacional e a Diretoria de 
Abastecimento foi o entao Ministro de Minas e Energias SILAS 
RONDEAU, que era ligado ao PMDB do Senado, em especial a 
ROMERO JUcA, EDISON LOBÂO, RENAN CALHEIROS e 
JADER BARBALHO; QUE o depoente nao sabe ao certa o que 
NESTOR CERVERO e PAULO ROBERTO COSTA faziam, mas 
havia uma ascendencia do PMDB sobre ambos; QUE isto 
representava, dentre outros, a escolha de empresas de interesse 
do partido, em especial pela forma coma e flexibilizado o 
processo seletivo na PETROBRAS, que permite tais 
direcionamentos em razao dos convites; QUE tais diretores 
"ajudavam" as empresas e os partidos recebiam "doa<;6es" das 
empresas em troca; QUE por voita de 2007, era necessario votar 
no Congresso a CPMF; QUE a CPMF havia sido aprovada na 
Câmara e rejeitada no Senado; QUE o PMDB da Câmara 
condicionou a aprova<;ao da CMPF a eles indicarem o Diretor da 
Diretoria Internacional; QUE o PMDB do Senado aceitou pas sar 
a Diretoria Internacional para o PMDB da Câmara; QUE o nome 
do PMDB era JOÂO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, que 
era muito ligado a MI CHEL TEMER; QUE o nome de 
HENRIQUES foi avalizado pelo MICHEL TEMER; QUE, no 
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entanto, O nome de JOĂO AUGUSTO REZENDEjHENRIQ S 
foi vetado por DILMA ROUSSEFF (entao Ministra Chefe da 
Casa Civil), em razao de ele ter problemal no Tribunal de 
Contas; QUE JOĂO AUGUSTO REZE~'t)E HENRIQUES 
indic ou JORGE ZELADA; QUE JORGE ZELADA foi 

/ 
chancelado por MI CHEL TEMER e ajDancada do PMDB na 
Câmara; QUE o falecido deputado FERNANDO DINIZ teve 
participa~ao ativa na nomea~ao d~ JORGE ZELADA; QUE, 
entao, foi indicado JORGE ZELADA para a Diretoria 
Intemacional; QUE JOĂO AUGUSTO sempre atuou nas 
"sombras" de JORGE ZELADA; QUE especificamente sobre a 
indica~ao de NESTOR CERVERO para a BR DISTRIBUIDORA 
(Anexo 3), o depoente estava em Salvador, quando recebeu uma 
liga~ao de DILMA ROUSSEF (entao Ministra Chefe da Casa 
Civil), questionando o depoente se NESTOR CERVERO estaria 
sendo indicado ou nao para a Diretoria Financeira da BR 
DISTRIBUIDORA; QUE o depoente respondeu nao saber; QUE 
DILMA disse que aquilo poderia ser uma iniciativa de JOSE 
GABRIELLl, para indic ar alguem deIe no lugar; QUE algumas 
horas depois DILMA ROUSSEFF retomou ao depoente para 
dizer que NESTOR CERVERO seria realmente indicado para a 
Diretoria Financeira da BR DISTRIBUIDORA; QUE, assim, 
DILMA ROUSSEFF teve conhecimento e participa~ao na 
nomea~ao de NESTOR CERVERO para a BR 
DISTRIBUIDORA, ao contrario do que ela declarou; QUE 
questionado por qual motivo CERVERO foi indica do para a BR 
DISTRIBUIDORA, respondeu que acredita que tenha sido um 
"premio de consola~ao", em especial pela atua~ao deIe na Sonda 
VITORIA 10000, que sera objeto de termo proprio; Questionado 
se poderia ter sido tambem um "cala boca", respondeu que sim; 
QUE NESTOR CERVERO ajudou muito oPT, em especial o 
caso que envolve a Sonda VITORIA 10000; QUE na opera~âo da 
Sonda VITORIA 10000 foi feita corn a finalidade de arrecadar 
fundos e valores para pagamento de divida de campanha do PT, 
do caso de Santo Andre (Prefeito Celso Daniel) e a campanha 
eleitoral de Prefeito de Campinas, do Dr. HELlO, temas que 
serao detalhados em anexo proprio; QUE CERVERO tambem 
ajudou o PMDB; QUE questionado coma um Diretor de estatal 
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d . d 'd d d / , . pO e aJu ar um partI o, o epoente respon eu gue e vanas 
maneiras; QUE pode ser atua<;ao simples, cofuo um peOido de 
"doa<;ao" a um fornecedor da empresa, a(e o pagamento de 
valores a um politico que indicou um n~cio ou um contrato; 
QUE questionado ao depoente se souge de valores repassados 
para os politicos que apoiavam os Dir.etores, respondeu gue sim; 
QUE soube de esquemas ilic;itbs envolvendo NESTOR 
CERVERO, relatando coma exemplo a sonda VITORIA 10000, 
gue sera objeto de anexo proprio; QUE CERVERO atuou na 
capta<;ao de doa<;5es ilicitas para politicos, assim coma recebeu 
valores em transa<;5es envolvendo a empresa; QUE o depoente 
nao tem duvida nenhuma de gue NESTOR CERVERO arrecadou 
valores para o PT e para o PMDB; QUE, neste sentido, ha a 
opera<;ao do Navio-Sonda VICTORIA 10.000, gue sera objeto de 
depoimento proprio; QUE o Diretor Financeiro da BR 
DISTRIBUIDORA nao traz muitos recurs os, ao contrario de 
outras diretorias desta empresa, que definem os principais 
negocios; QUE a diretoria financeira da BR DISTRIBUIDORA 
atua mais coma um pagador de contas; QUE as diretorias da BR 
DISTRIBUIDORA gue mais tem "poder" saa as diretorias de 
mercado e consumidor, de postos e de engenharia; QUE saa estas 
tres diretorias gue dao o "tom" na BR DISTRIBUIDORA; QUE 
o depoente ja esteve em uma reuniao corn diretores da BR 
DISTRIBUIDORA e parlamentares no Rio de Janeiro, em um 
Hotel; QUE nesta reuniao, alem do declarante, estava VANDER 
LOUBET e um terceiro parlamentar gue nao se recorda; QUE 
nesta reumao estavam quatro diretores da BR 
DISTRIBUIDORA; QUE foi uma reuniao por ocasiao da posse 
destes diretores; QUE tambem esteve presente a esta reuniao 
PEDRO PAULO LEONI RAMOS; QUE sabe gue PEDRO 
PAULO era proximo de FERNANDO COLLOR, mas nao sabe 
ao certo o motiva da presen<;a deIe na reuniao; QUE na reuniao 
nao foi tratado do pagamento de "comiss5es"; QUE questionado 
sobre a pessoa de JORGE LUZ, respondeu que ele e do Para e 
atua na PETROBRAS ha muito tempo, desde os tempos de JOEL 
RENN6; QUE na verdade ele nao era um empresario, mas sim 
era um grande "operador", pois viabilizava negocios e tinha 
grande rela<;ao politica; QUE ele sempre teve proxima rela<;ao 
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corn RENAN CALHEIROS, SILAS RONDEAU!J ER . 
BARBALHO, entre outros; QUE sabe que tais pOlitk6s receb'am 
vantagens ilicitas, em especial da Diretoria Int/rnacional da 
PETROBRAS; QUE JORGE LUZ tinha atua<;ao/muito forte na 
Diretoria Internacional, na Area de Abasteofmento, al!~m de 

/ 
outras areas, e para isto tinha apoio politico;/QUE JORGE LUZ 
tinha "capilaridade" na PETROBRAS e/nao tinha uma area 
especifica de atua<;ao em um determinado'tema; QUE o depoente 
conheceu JORGE LUZ atraves de JORGE SERPA, bra<;o direito 
de ROBERTO MARINHO; QUE JORGE LUZ era apadrinhado 
de JORGE SERPA; QUE teve uma epoca em que JORGE LUZ 
tinha tamanha intimidade na PETROBRAS que ele estacionava 
no local reservado para os Diretores; QUE JORGE LUZ 
"garimpava" neg6cios, corn um suporte politica inegavel; QUE 
JORGE LUZ tinha muita rela<;ao corn RENAN CALHEIROS e 
JADER BARBALHO, mas quem fazia esta rela<;ao era SILAS 
RONDEAU; QUE isto ocorria pela posi<;ao estrategica deste 
ultimo, coma Ministro das Minas e Energia, e nesta qualidade 
RONDEAU poderia saber de todos os projetos que poderiam ser 
de interes se do PMDB; QUE SILAS RONDEAU "pautava" 
muitas coisas para o JORGE LUZ, ou seja, os projetos, onde 
JORGE LUZ tinha que "correr atras" para prospectar neg6cios; 
Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse 
encerrado o presente termo as 21h31min, que, lido e achado 
conforme, vai por todos assinado, 

---

Maria Francisca Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77507 
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da Republica 

TERMO DE COLABORA<;ÂO N° 03 
DELCiDIO DO AMARAL GOMEZ 

As 09h52min do 12 de fevereiro de 2016, na sede doJ1inisterio 
Publica Militar - Procuradoria-Geral de Justic;a Mili5ar - Setor de 
Embaixadas Norte, late 43, Brasilia (DF), CEP 70800-400, 
presentes o Procura dor da Republica Andrey Borges de 
Mendonc;a, a Procuradora da Republica Anna Carolina Resende 
Maia, o Promotor de Justic;a Sergio Bruno Cabral Femandes e o 
Procura dor Regional da Republica Silvia Roberto Oliveira de 
Amorim Junior, integrantes do Grupo de Trabalho instituido pela 
Procurador-Geral da Republica atraves da Portaria PGRlMPU n° 
3, de 19/0112015, bem coma o Delegado da Policia Federal 
Thiago Machado Delabary, foi realizada, observando-se todas as 
cautelas de sigilo e prescric;6es da Lei 12.850/2013, na presenc;a 
dos advogados Luis Gustavo Rodrigues Flores, OAB PR 27865. 
Adriano Sergio Nunes Bretas, OAB PR 38524 eMaria Francisca 
Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77507, a oitiva do colaborador 
DELCiDIO DO AMARAL GOMEZ, brasileiro, casado, natural 
de CorumbaJMS, filho de Miguel Gomez e Rosely do Amaral 
Gomez, nascido em 08/02/1955, profissao Senador da Republica, 
RG n° 4690013, CPF n° 01127982842, o qual declarou: QUE 
renuncia, na presenc;a de seus defensores, ao direito ao silencio, 
reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nas termos 
do §14° do art. 40 da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante eseu 
defensor autorizam expressamente e estao cientes do registro 
audiovisual do presente ata de colaborac;ao em midia digital, 
alem do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), 
nas termos do §13° do art. 40 da Lei n° 12.850/2013, os quais 
serao, ao final do ato, custodiados pelos representantes do 
Ministerio Publico ora presentes, que ficarao responsaveis pela 
g da, cust6dia e preservac;ao do sigilo das informac;6es, a 
s rem u~t iormente apresentados ao Suprema Tribunal Federal. 

19'aga em _relac;ao aos fatos tratados no Anexo 4 -
ART Q" PA<;OES DE LULA E PALOCCI NA COMPRA 

J\M./lWIIV'-')U 
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DO SILENCIO DE MARCOS VALERIO NO MENSAI.: 0-
afirmou O seguinte: QUE O depoente foi president{ da CPI DOS 
CORREIOS, entre 2005 e 2006, e conviveu basta~te corn o tema; 
QUE ao longo das investiga<;oes, MARCOS/VALERIO pediu 
uma conversa reservada corn o depoentJ ainda durante os 
trabalhos da CPI; QUE o depoente foi pmturado, acredita, pelo 
advogado de MARCOS VALERIO, MÂRCELO LEONARDO, 
que procurou CLEIDE diretamente;/QlJE CLEIDE era secretaria 
geral das Comissoes do Senado, atualmente aposentada; QUE o 
depoente acredita que MARCOS VALERIO tenha o procurado 
justamente em razao de sua qualidade de presidente da CPI; QUE 
mesmo coma presidente da CPI, o depoente sempre conversava 
corn todas as pessoas, mesmo pessoas investigadas; QUE taI 
encontro ocorreu na casa de CLEIDE; QUE coma se tratava de 
uma reuniao reservada, foi colocado na agenda um outro nome 
para identificar o encontro, coma se fosse a comemora<;ao do 
aniversario dela; QUE inclusive a data da reuniao efetiva nao 
batia corn o aniversario de CLEIDE; QUE ao tentar recuperar em 
sua agenda taI encontro, acredita que o encontro tenha sido em 
fevereiro de 2006; QUE analisando sua agenda, acredita que este 
encontro tenha ocorrido em 14/02/2006; QUE o encontro ocorreu 
no apartamento dela, em uma cobertura; QUE CLEIDE nao 
participou dos fatos, embora tenha acompanhado a CPI de perto e 
tinha no<;ao do que estava ocorrendo; QUE somente estavam o 
depoente, MARCOS VALERIO e o socio deIe, ROGERIO 
TOLENTINO; QUE eles chegaram muito tarde da noite, de aviao 
particular, para que nao fossem "incomodados" por ninguem do 
PSDB corn a sua presen<;a em Brasilia; QUE MARCOS 
VALERIO disse que estava sofrendo muito, que a situa<;ao 
familiar era muito complicada, que a mulher teria tentado se 
matar e os filhos estavam fora da escola; QUE MARCOS 
VALERIO disse que precisava resolver aquilo e disse que queria 
apenas que o PT ressarcisse o que devia a ele; QUE MARCOS 
VALERIO disse ao depoente que o valor que o PT devia a ele 
chegaria a R$ 220 milhOes, referentes a recursos de caixa dois, o 
valor devido a ele proprio, o valor para pagar parlamentares, 
entre outros, no contexto que ficou,conhecido coma escândalo do ~ 
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recebia de comlssao; QUE chegou um mome~o em que 
MARCOS VALERIO disse: "Se estas coisc!s nuo (orem 
resolvidas, se a situaruo estci ruim, vai (icar J7ibr ainda"; QUE, 
traduzindo-se, isto foi uma amea<;a, de assu'mir uma serie de 
coisas que ele ainda nao tinha assumido; QUE o depoente entao 
perguntou a ele: "Voce jci conversou corrl alguem sobre isto?; 
QUE ele respondeu que sim, e que· 6ma pessoa havia sido 
enviada pela PT para conversar corn ele em Belo Horizonte; 
QUE esta pessoa era PAULO OKAMOTO; QUE PAUL O 
OKAMOTO, na epoca era presidente do SEBRAE; QUE 
PAULO OKAMOTO garantiu, em nome do PT, "homar esta 
divida" e este "compromisso"; QUE o depoente disse a 
MARCOS VALERIO que iria fazer o que fosse possivel e que 
iria falar corn PAUL O OKAMOTO e corn o proprio Presidente 
LULA; QUE MARCOS VALERIO acreditava, na visao do 
depoente, que o depoente ja soubesse mais dos fatos envolvendo 
MARCOS VALERIO do que efetivamente o depoente sabia; 
QUE o depoente disse que a situa<;ao era preocupante e os 
reflexos da CPI ja seriam muito fortes, e que se estas temas 
surgissem, seria ain da pior; QUE, apesar da crise politica, na 
epoca o pais nao estava em crise economica; QUE havia uma 
preocupa<;ao em conter os danos, que ja eram grandes; QUE 
MARCOS VALERIO disse ao depoente que nao resistiria por 
muito tempo e que a questao deveria ser resolvida logo; QUE e 
importante mencionar que MARCOS VALERIO tinha muito 
conhecimento, corn profundidade, do funcionamento do governo; 
QUE ele falava de ministerio, de empresas estatais, corn muita 
naturalidade; QUE na epoca MARCOS VALERIO ja sabia da 
sonda SCHAHIN, Vitoria 10000, do esquema de Furnas, entre 
outros; QUE tu do isto foi dito por MARCOS VALERIO ao 
depoente na referida reuniao; QUE foi inclusive a primeira vez 
que o depoente ficou sabendo da questao envolvendo a 
SCHAHIN; QUE isto mostrava que tinha um "trânsito violento" 
eera "avalizado" pela Governo, ou seja, detinha muita 
influencia; QUE o PT aparentemente terceirizou estas quest5es 
para MARCOS VALERIO; QUE para ter tanto conhecimento, 
MARCOS VALERIO tinha contato corn altos lideres do PT; 
QUE MARCOS VALERIO transitava junto aos Ministros e em 

3 de 9 



• 

• 

Mărdo Sdllefler ontes 
Juli AlÎldllar 

Gab.MInIItra:r .... 

. J~ \II \1.~{)dIi/}J(/ 
PGR Termo de Colabora~ao n. 03 de DELCIDIO D AMA' L 

MII;' Fontes 
/ Juli r 

13IlI/" TIIoo1 Zavaseld 

algumas situa<;:oes ficava claro que tinha acess'! ao raprio 
Presidente LULA; QUE ele era muita praximo/de DELlJBIO; 
QUE JOSE DIRCEU inclusive falavl ao depoente 
sistematicamente: "Quebra o sigilo la que vii6 ver quem passa o 
domingo na Granja do Torta"; QUE isto,/ha visao do depoente, 
demonstrava que MARCOS VALERI01requentava a Granja do 
Torto aos finais de semana; QUE chamou aten<;:ao que MARCOS 
VALERIO tinha discernimento das coisas, nao apenas do 
governo, mas dos esquemas ilicitos; QUE o depoente, apas esta 
reuniao, procurou PAUL O OKAMOTO no SEBRAE e foi muito 
sucinto na conversa; QUE o depoente disse a PAULO 
OKAMOTO: "Eu me encontrei com uma pessoa com quem voce 
esteve em Belo Horizonte e a quem voce se comprometeu com 
algo. Voce tem que cumprir o que prometeu"; QUE PAULO 
OKAMOTO logo compreendeu, sem sombra de duvidas, que o 
depoente estava se referindo a MARCOS VALERIO; QUE a 
conversa foi bem objetiva; QUE o depoente disse, inclusive, a 
PAUL O OKAMOTO: "O grande erro de voces foi que nunca 
tinham comentado isso comigo"; QUE o depoente acabou 
chegando aos fatos naturalmente, em razao dos trabalhos da CPI 
DOS CORREIOS; QUE PAULO OKAMOTO disse que 
compreendeu o recado e que iria tomar as providencias devidas; 
QUE o depoente nao perguntou mais nada, pois nao queria ouvir 
mais nada sobre aquele assunto tao delicado; QUE questionado 
por qual razao ninguem do PT revelou os detalhes do esquema 
operado por MARCOS VALERIO ao depoente, respondeu que 
eles nao confiavam no depoente e que o depoente era um novato 
no Partido; QUE existi am outros parlamentares designados para 
fazer a interlocu<;:ao do governo e que tentavam influenciar as 
decisoes da CPI DOS CORREIOS e de conter os danos da CPI; 
QUE o PT contava corn a inexperiencia do depoente e corn a 
participa<;:ao ativa destes parlamentares para que a CPI nao desse 
em nada; QUE depois de conversar corn PAUL O OKAMOTO, 
foi conversar corn o presidente LULA; QUE o depoente ligou 
para GILBERTO CARVALHO para marcar o encontro, 
oportunidade em que este ultimo disse que LULA estava muito 
ocupado; QUE o depoente afirmou que seria algo rapido, nao 
mais que cinco minutos; QUE entao GILBERTO CARVALHO 
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disse ao depoente para ir para la; QUE o depoente ainda di se: 
"GILBERTO, noo quero testemunha", o quo/GILBERTO 
CARVALHO disse: "Thdo bem"; QUE nesta epOQa, em razao de 
toda crise, toda vez que ia conversar corn LuiA, ele colocava 
alguem junto; QUE naquela epoca quem em/geral estava junto 
era JACQUES WAGNER, que era o Miniltro da Coordena~ao 
PoHtica; QUE, no entanto, em razao ,9s>"pedido do depoente, o 
encontro do depoente foi a sos corn o presidente LULA, no 
palacio do Planalto, no gabinete deIe; QUE nao sabe ao certa 
quando foi este encontro, mas ele efetivamente ocorreu; QUE na 
memoria do depoente, tanto o encontro de PAULO OKAMOTO 
quanto de LULA foram no dia seguinte il reuniao corn MARCOS 
VALERIO ou de maneira imediata; QUE, do jantar ate a 
conversa corn LULA, nao passou mais de uma semana; QUE 
quando o depoente chegou, ja tinham percebido o tamanho do 
problema e por isso foi recebido imediatamente; QUE o depoente 
disse a LULA que tinha ido passar uma mensagern bem sucinta; 
QUE entao o depoente disse que havia conversado corn 
MARCOS VALERIO e que tinha acabado de sair do gabinete do 
interlocutor que LULA havia enviado a Belo Horizonte para falar 
corn MARCOS VALERIO; QUE, embora nao tenha dito 
expressamente, estava se referindo a PAUL O OKAMOTO, o que 
foi compreendido por LULA; QUE PAULO OKAMOTO e a 
pessoa que LULA mais confia e, para estas "miss5es" delicadas, 
LULA sempre o escala; QUE o depoente disse a LULA: 
"Quando se assume um compromisso, este tem que ser cumprido 
ou negociado"; QUE o depoente ainda disse: "Se as coisas noo 
andarem, o quadro que estci ruim vai (icar pior ainda"; QUE 
estava implicito, pela teor da mensagem, que a questao era 
urgente; QUE, ademais, quando marcou, ja disse que era urgente; 
QUE LULA - e nunca o depoente esquece disso, pois era um 
final de tarde bonito - nao falou nada, ficou constrangido e 
"branco"; QUE o depoente percebeu que LULA ficou "mal" 
quando ouviu aquilo, mas nao comentou nada; QUE o depoente 
apenas se despediu e saiu, dizendo que ja tinha cumprido sua 
missao; QUE foi a primeira vez que o depoente falou temas 
diffceis deste tipa e complicados - ou seja, ilegais - corn LULA; 
QUE questionado se o fato de ter ido falar corn o presidente em 
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uma missao ilicita nao traria mais confian<;a do PTlno d poente, 
I 

o depoente respondeu que o efeito foi ao contFârio; QUE nao 
queriam que o depoente participasse do tema/ QUE isto ficou 
clara corn as liga<;5es que recebeu em seg6ida; QUE no dia 
seguinte a esta conversa corn LULA!ligou ao depoente 
MARCIO THOMAZ BASTOS, entao Ministra da Justi<;a; QUE 

/ , 
durante a crise do Mensalao, era coni MARCI O corn quem o 
depoente mais conversava; QUE ,NlARCIO ligou coma quem 
cobrasse do depoente por ter ido falar corn o presidente LULA, 
"passando por cima" deIe; QUE MARCIO disse: "Ouvi que a 
conversa foi boa"; QUE DELCIDIO disse: "Para mim foi boa, 
nQO sei se a conversa foi boa para o Presidente"; QUE disse que 
foi boa para o depoente, pois o depoente se desincumbiu de sua 
missao; QUE MARCIO THOMAZ BASTOS disse que a 
conversa tinha sido boa sim e desligou; QUE MARCIO 
THOMAZ BASTOS disse o seguinte: "Eu sei o que voce falou 
corn o presidente"; QUE depois ligou o PALOCCI e disse: "Voce 
esteve com o Presidente, nQO e?"; QUE esta liga<;ao foi no 
mesmo dia ou muito proxima da de MARCIO THOMAZ 
BASTOS; QUE PALOCCI disse: "O presidente ficou 'puto da 
vida' com o que voce disse para ele"; QUE PALOCCI disse ain da 
para o depoente ficar fora disso, pois ele (PALOCCI) iria resolver 
pessoalmente aquilo; QUE PALOCCI era Ministro da Fazenda e 
o "homem forte" do govemo; QUE PALOCCI ligou para dar 
recado e para que o depoente saisse de cena; QUE este assunto, 
em seguida, sumiu do "radar" do depoente; QUE o depoente nao 
deu feedback diretamente para MARCOS VALERIO, mas falou 
para MARCELO LEONARDO (advogado de MARCOS 
VALERIO) que tinha feito o que MARCOS VALERIO tinha Ihe 
pedido; QUE o depoente sabe que o pagamento foi feito para 
MARCOS VALERIO, pravavelmente por meio de contas no 
exterior; QUE havia conversas muito fortes ao longo da 
campanha de 2008 de que os pagamentos estavam sendo feitos 
por MARCOS VALERIO no exterior, em suas contas ou de 
terceiras; QUE nao sabe se os valores foram de R$ 220 milh5es, 
pois ouviu que foi em tomo de R$ 110 milh5es; QUE 
possivelmente foram as grandes empreiteiras ligadas a Lava lato 
que fizeram tais pagamentos; QUE questionado por qual motivo 
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aponta tais empresas, respondeu que foi porque eram/fs' g ndes 
doadores e a estrategia mais facil era desta forma e tambem 
porque, sistematicamente, estes pagamentos no jlterior vinham 
sendo feitos no exterior; QUE taI informac;ao /surgiu de varias 
origens, de dentro e fora do PT e inclusive not1neio empresarial; 
QUE isto era algo bastante disseminado, Hâo sabendo apontar 
nenhuma pessoa; QUE tem certeza, pore~ que o pagamento foi 
feito; QUE ninguem afirmou ao depoerfte peremptoriamente que 
tenha feito taI pagamento; QUE pelo sigilo e gravidade do tema 
envolvendo MARCOS VALERIO, acredita que esta orientac;ao 
de pagamento no exterior deva ter partido do praprio tesoureiro 
nacional responsavel pelas campanhas do PT da epoca; QUE 
acredita que, embora o tesoureiro nacional fosse PAULO 
FERREIRA, quem era o tesoureiro de campanha fosse lOSE DE 
FILIPPI a epoca; QUE o depoente nao acredita que esta seja uma 
informac;ao dificil de ser obtida e acredita que, sendo solto, se 
compromete a buscar obter a informac;ao sobre quem fez taI 
pagamento e as contas onde foram pagos; QUE questionado ao 
depoente quais eram as empresas de confianc;a da ctipula do PT 
na epoca, o depoente respondeu que as grandes empresas, corn o 
OAS, QUEIROZ GALVÂO, ODEBRECHT e outras, eram 
empresas de confianc;a do Governo, ate mesmo pelos valores 
doados; QUE em relac;ao a ANDRADE nao saberia dizer, pois 
ela tinha mais afinidade corn o PSDB, "era mais tucana", no 
dizer do depoente; QUE questionado sobre a empresa 
SCHAHIN, o depoente afirmou que nao era das empresas mais 
praximas do Governo e o fato envolvendo a VITGRIA 10000 
(que sera tratado em outro termo) foi, na visao do depoente, algo 
mais episadica e de oportunidade; QUE, porem, nao pode 
garantir qual empresa fez este pagamento; QUE pode confirmar 
que o pagamento foi feito; QUE inclusive a postura de MARCOS 
VALERIO se manteve em absoluto silencio apas a conversa que 
o depoente teve corn ele, a confirmar isto; QUE nao sabe quando 
os pagamentos ocorreram, mas teve conhecimento dos 
pagamentos em 2008; QUE questionado ao depoente por qual 
motivo MARCOS VALERIO procurou a PGR, na fase final do 
julgamento do Mensalao, para tentar fazer um acordo de 
colaborac;ao, se recebeu tais valores, o depoente nao sabe ao 
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certa o que ocorreu, pois ja estava fora deste temi QU , no 
entanto, o depoente acredita que isto tenha ci ver corn a 
condenac;:ao de MARCOS VALERIO ou ao/menos a sua 
iminencia de ser condenado; QUE MARCOS!VALERIO tinha 
uma confianc;:a muito grande, quando convers6'u corn o depoente, 
que poderia ser absolvido e que, inclus0e, isto havia sido 
garantido a ele, no sentido de que seria pr(servado; QUE talvez a 
frustrac;:ao de MARCOS VALERIO corn o julgamento do 
Mensalao tenha sido o motivo pelo qual procurou a PGR; QUE 
ademais MARCOS VALERIO pode ter procurado a PGR pelo 
fato de nao ter recebido a integralidade dos valores do PT; QUE 
o depoente tambem sabe que, por ocasiao das indicac;:6es de 
Ministros ao STP na epoca do julgamento do Mensalao, teria 
havido rumores de alguma tentativa de mitigar os efeitos das 
investigac;:6es do Mensalao, o que acabou, porem, nao 
acontecendo de fato; QUE, inclusive, o maior cuidado nas 
tratativas de nomeac;:ao de um Ministro para o STl para atingir a 
Lava lato, relatadas em outro termo de depoimento (n. 1), foram 
inclusive resultado desta frustrac;:ao ocorrida no julgamento do 
Mensalao corn os Ministros nomeados para o STP; QUE 
indagado se ROGERIO TOLENTINO teria falado algo na 
reuniao na casa da CLEIDE, o depoente respondeu que ele ficou 
mais em silencio e ape nas confirmou uma ou outra informac;:ao 
de MARCOS VALERIO; QUE nao teve mais contato corn 
ROGERIO TOLENTINO depois desta reuniăo e ninguem 
mencionou o nome deIe para o depoente, sempre fazendo 
referencia apenas a MARCOS VALERIO; QUE MARCOS 
VALERIO e ROGERIO TOLENTINO eram muito proximos e o 
depoente acredita que ambos fossem socios na dîvida corn oPT, 
pois eram socios; Nada mais havendo a ser consignado, 
determinou-se que fosse encerrado o presente termo as 
llh51min, que, lido e achado conforme, vai por todos assinado. 

DELCiDIO O AMARAL GOMEZ 
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As 11h55min do 12 de fevereiro de 2016, na sede o Ministerio 
Public o Militar - Procuradoria-Geral de Justi<;a MiJ{tar - Setor de 
Embaixadas Norte, lote 43, Brasilia (DF), GEP 70800-400, 
presentes o Procurador da Republica Andrey Borges de 
Mendon<;a, a Procuradora da Republica Ann/ Carolina Resende 

/ 

Maia, o Promotor de Justi<;a Sergio Bruno ,Cabral Fernandes e o 
Procurador Regional da Republica Silvio Roberto Oliveira de 
Amorim Junior, integrantes do Grupo de Trabalho instituido pela 
Procurador-Geral da Republica atraves da Portaria PGRlMPU n° 
3, de 19/0112015, bem coma o Delegado da Polfcia Federal 
Thiago Machado Delabary, foi realizada, observando-se todas as 
cautelas de sigilo e prescri<;6es da Lei 12.850/2013, na presen<;a 
dos advogados Luis Gustavo Rodrigues Flores, OAB PR 27865. 
Adriano Sergio Nunes Bretas, OAB PR 38524 eMaria Francisca 
Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77507, a oitiva do colaborador 
DELCiDIO DO AMARAL GOMEZ, brasileiro, casado, natural 
de CorumbâlMS, filho de Miguel Gomez e Rosely do Amaral 
Gomez, nascido em 08/02/1955, profissao Senador da Republica, 
RG n° 4690013, CPF n° 01127982842, o qual declarou: QUE 
renuncia, na presen<;a de seus defensores, ao direito ao silencio, 
reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos 
do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante eseu 
defensor autorizam expressamente e estao cientes do registro 
audiovisual do presente ato de colabora<;ao em midia digital, 
alem do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), 
nos termos do §13° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013, os quais 
serao, ao final do ato, custodiados pelos representantes do 
Ministerio Publico ora presentes, que ficarao responsaveis pela 
guarda, cust6dia e preserva<;ao do sigilo das informa<;6es, a 
ser ~/TI ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal. ; 
1 tlagad m rela<;ao aos fatos tratados no Anexo 5 - ESQUEM . 1 

J trJr. F AS OPERADO POR DIMAS TOLEDO - afirmou~ I 
. ~ V\MIV"V' Z Se y-= ~... -cf W 
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o seguinte: QUE DIMAS TOLEDO era diretor de e9genha ia de 
FURNAS e foi por muito tempo, por varios go~ernos; QUE 
quando o governo LULA assumiu a Presidel}6a, ele ja' era 
diretor; QUE questionado quem o indic ou, afirmou que DIMAS 
tinha apoio m~ito forte do Partido Progressist!- PP e do PSDB, 
por meio de AECEO NEVES; QUE DIMAS/possui um filho, que 

/ 

hoje e Deputado Federal e ligado ao PSDB; QUE seu nome e 
FABIANO TOLEDO; QUE quando o (o'"verno LULA assume, ha 
uma movimentat;ao de se mudar a diretoria de FURNAS, mais 
especificamente a diretoria de engenharia; QUE o depoente se 
lembra bem que fez uma viagem corn Presidente LULA para 
Campinas, no aviao presidencial; QUE ja fez levantamentos e taI 
viagem ocorreu em 06 de maia de 2005; QUE o depoente viajou 
na area reservada para a presidencia da Republica no aviao e 
acredita que somente estavam ambos; QUE na viagem LULA 
perguntou ao depoente: "quem e este DIMAS TOLEDO?"; QUE o 
depoente respondeu: "e um companheiro do setor eIetrico, muito 
competente"; QUE LULA respondeu: "Eu assumi e o JANENE 
veio pedir pela DlMAS. Depois veio o AECIO e pediu por ele. 
Agora o PT, que era contra, estei a (avor. Pelo jeito ele esta 
roubando muito!"; QUE foi JOSE DIRCEU quem pediu a LULA 
para DIMAS continuar; QUE LULA afirmou isto ("Pelo jeito ele 
esta roubando muito!") porque seria necessario muito dinheiro 
para manter tres grandes frentes de pagamentos e tres partidos 
importantes; QUE se recorda que JOSE DIRCEU sempre dizia 
que, se DIMAS fosse nomeado ascensorista de FURNAS, 
mandaria no Presidente de FURNAS; QUE questionado ao 
depoente o que significava esta frase, respondeu que DlMAS 
tinha uma capilaridade e um protagonismo tamanho em 
FURNAS que ele era um "super Diretor"; QUE os demais 
Diretores eram coadjuvantes, ate mesmo porque a Diretoria de 
Engenharia e a mais forte, pelo ort;amento e pelas obras, sendo a 
mais poderosa; QUE a Diretoria de Engenharia de FURNAS e a 
"joia da coroa" da ELETROBRAS, sendo a mais cobit;ada pelos 
partidos; QUE questionado por que ela e mais cobit;ada, 
respondeu que nao ha duvidas que FURNAS foi usada 
sistematicamente para repassar valores para Partidos; QUE o que 
se ve hoje na PETROBRAS ocorreu sem duvida em FURNA , 

2 de 6 



• 

• 

Martie SCh F ntes 
Jutz A.UxlUar 

Gob. Mln181r<1fT8OIt Zavaadd 

PGR 
. J' " IIM'V"Y' ~ 

Termo de Colabora,ilo n" 04 de DELCIDI~ AM 

Ma e ~ Fentes 
,dUIz r 

G • MlnII ~ ZaVIIICI<J 

em vanos governos, e talvez a figura mais emble~atic " neste 
sentido seja o proprio DIMAS, que passou m~itos anos na 
Diretoria, tendo grande longevidade; QUE DJMAS ainda esta 
"no mercado", ou seja, tem uma empresaje, ain da e muito 
influente, tanto assim que elegeu o filho Degutado Federal; QUE 
DIMAS possui vinculo muito forte corn ~ECIO NEVES; QUE 
na CPI DOS CORREIOS surgiu y. chamada LISTA DE 
FURNAS; QUE o tema foi muito pol~mico, pois se alegou que a 
lista teria sido falsificada; QUE, embora o documento pudesse 
ser falso materialmente (ate mesmo porque constava coma se 
fosse assinado por DIMAS, o que ele jamais faria), o conteudo 
do documenta nao era falso, ou seja, realmente existi a repasse de 
valores para politicos; QUE se tratava de uma lista de doac;:6es 
destinadas a varios politicos; QUE acredita que ao menos parte 
daqueles politicos recebeu valores, embora a lista possa ter sido 
superdimensionada (ou seja, nem todos politicos mencionados 
realmente receberam); QUE questionado ao depoente quem teria 
recebido valores de FURNAS, o depoente dis se que nao sabe 
precisar, mas sabe que DIMAS operacionalizava pagamentos e 
um dos beneficiarios dos valores ilicitos sem duvida foi AECIO 
NEVES, assim corn o tambem o PP, atraves de lOSE lANENE; 
QUE tambem o proprio PT recebeu valores, mas nao sabe ao 
certa quem os recebia e de que forma; QUE nao sabe quem saa 
os operadores do esquema e coma os repasses saa feitos; QUE 
pode afirmar categoricamente que o esquema funcionava de 
maneira bastante "azeitada" e de maneira bastante competente; 
QUE nao ha duvida nenhuma que o esquema existia; QUE 
DIMAS era muito competente eera muito dificil perceber o 
esquema ilicito, mesmo para os demais diretores; QUE o 
depoente conhecia DIMAS por serem ambos do setor eletrico; 
QUE questionado sobre AIRTON DARE, respondeu que e um 
empresario da empresa BAURUENSE, que era prestadora de 
servic;:os em FURNAS; QUE o depoente sabe que AIRTON 
DARE e DIMAS eram muito proximos, tanto assim que a 
BAURUENSE cresceu muito na gestao do DIMAS; QUE este 
caso da BAURUENSE tem muita "confusao"; QUE o assunto da 
BAURUENSE, porem, e algo muito pequeno dentro do esquema ,I~ ~ 
de FURNAS, que era grande; QUE as empresas envolvidas em V l \'" 
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FURNAS sao as mesmas que estao sendo i est gadas na 
PETROBRAS: ANDRADE GUTIERREZ, O , CA RGO 
CORREA, ODEBRECHT, entre outras; QUE n/sta area, ah§m da 
expertise, somente grandes empresas conseiuem atuar; QUE 
questionado sobre a irma de AECE~VES' o depoente 
respond,eu que a mentora intelectual de ECEO ea, sua irma, 
ANDREA NEVES; QUE no governo p. Minas de AECEO, era 
ANDREA uma das grandes mento!<l( intelectuais deIe e estava 
por tras do governo; QUE nao sabe se ela tinha um cargo oficial, 
mas ficava e atendia dentro do gabinete de AECEO; QUE 
embora ANDREA NEVES seja muito influente em relar;:ao a 
AECIO NEVES, nao tem conhecimento da atuar;:ao dela em 
relar;:ao ao esquema de FURNAS; QUE a Diretoria de FURNAS 
anterior il atual (a penultima) era muito liga da a EDUARD O 
CUNHA; QUE questionado quem era ligado a EDUARDO 
CUNHA, afirmou que LUIS PAUL O CONDE, ex-Prefeito do 
Rio de Janeiro; QUE tambem CARLOS NADALUTTI FILHO 
tambem era ligado a EDUARDO CUNHA; QUE embora nao 
tenha visto, coma EDUARD O CUNHA tinha comando absoluto 
da empresa, acredita que ele tenha recebido vantagens ilicitas; 
QUE EDUARDO CUNHA tinha outras pessoas indicadas em 
FURNAS; QUE FURNAS chegou a ser "socia" de uma PCH 
(Pequena Central Hidreletrica) ligada a U)CIO BOLONHA 
FUNARO; QUE referi da PCH seria em Apertadinho, em 
Rondânia, e a barragem acabou se rompendo; QUE quem era 
responsavel pela construr;:ao era a SCHAHIN; QUE passou a 
haver um jogo de empurrar a responsabilidade para o outro e se 
iniciou uma grande desavenr;:a entre FUNARO e o grupo 
SCHAHIN; QUE EDUARDO CUNHA "comprou esta briga" na 
Câmara dos Deputados, ate mesmo porque era muito proximo de 
U)CIO BOLONHA FUNARO; QUE questionado sobre a 
proximidade entre ambos, respondeu ser corrente isto e o proprio 
U)CIO BOLONHA FUNARO ja mencionou a diversas pessoas 
esta proximidade corn EDUARDO CUNHA, pessoas que 
comentaram isto corn o depoente; QUE em razao desta 
desavenr;:a, usaram requerimentos para a convocar;:ao dos socios 
da SCHAHIN, de taI maneira a pressiona-Ios; QUE havia a I""tL N 
participar;:ao de EDUARDO CUNHA nestes requerimentos; h7 { \\' 
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QUE, inclusi ve, este procedimento de fazer reguerime tos, e usar 

/ .. 
expedientes parlamentares e um expediente muIto comum do 
EDUARDO CUNHA, de usar tais expedientel para pressionar; 

/ 

QUE a briga entre FUNARO e SCHAHIN era uma Iuta 
fratricida, embora nao tenha maiores detalhls; QUE em rela~ao 
a FURNAS, DILMA teve praticamehte gue fazer uma 
interven~ao na empresa para cessa~1s praticas ilicitas, pois 
existiam muitas noticias de neg6cţos suspeitos e ilegalidade na 
gestao da empresa; QUE, ao gue parece, "a coisa passou da 
conta"; QUE atualmente em FURNAS praticamente toda a 
diretoria e de confian~a de DILMA ROUSSEFF; QUE a atual 
diretoria e absolutamente tecnica e varios nem saa de FURNAS; 
QUE guestionado ate guando durou o esguema de ilegalidades de 
FURNAS, respondeu gue ate uns guatro anos atras, guando 
DILMA mudou a Diretoria, ou seja, ate a penultima Diretoria; 
QUE esta mudan~a na Diretoria de FURNAS foi o infcio do 
enfrentamento de DILMA ROUSSEFF e EDUARDO CUNHA, 
pois este ficou contrariado corn a retirada de seus aliados de 
dentro da companhia; QUE FURNAS sempre teve uma liga~ao 
muito grande corn Minas Gerais, ate pela origem, ligada a 
Juscelino Kubitschek; QUE inclusive tradicionalmente os 
presidentes da empresa eram mineiros; Nada mais havendo a ser 
consignado, determin ou-se gue fosse encerrado o presente termo 
âs 12h51min, gue, lido e achado conforme, vai por todos 
assinado . 

COLABORAD R 

~ 

ADVOGADOS 

Maria Francisca Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77507 
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Procuradoria-Gcral da Republica 
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DELCimo DO AMARAL GOMEZ 

As 14h30min do 12 de fevereiro de 2016, na~ed do Ministerio 
Publico Militar - Procuradoria-Geral de Justi<;a ilitar - Setor de 
Embaixadas Norte, lote 43, Brasilia (DF), CEP 70800-400, 
presentes o Procurador da Republica Marce~' Paranhos Miller, a 
Procuradora da Republica Anna Caroliua Resende Maia, o 

/ 
Promotor de Justi<;a Sergio Bruno Cabral Fernandes e o 
Procurador Regional da Republica Silvio Roberto Oliveira de 
Amorim Junior, integrantes do Grupo de Trabalho instituido pela 
Procurador-Geral da Republica atraves da Portaria PGRlMPU n° 
3, de 19/0112015, bem coma o Delegado da Polfcia Federal 
Thiago Machado Delabary, foi realizada, observando-se todas as 
cautelas de sigilo e prescri<;6es da Lei 12.850/2013, na presen<;a 
dos advogados Luis Gustavo Rodrigues Flores, OAB PR 27865. 
Adriano Sergio Nunes Bretas, OAB PR 38524 eMaria Francisca 
Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77507, a oitiva do colaborador 
DELCiDIO DO AMARAL GOMEZ, brasileiro, casado, natural 
de CorumbalMS, filho de Miguel Gomez e Rosely do Amaral 
Gomez, nascido em 08/02/1955, profissao Senador da Republica, 
RG n° 4690013, CPF n° 01127982842, o gual declarou: QUE 
renuncia, na presen<;a de seus defensores, ao direito ao siH~ncio, 
reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos 
do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante eseu 
defensor autorizam expressamente e estao cientes do registro J 
audiovisual do presente ato de colabora<;ao em midia digital, 1 
alem do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), 
nos termos do §13° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013, os guais 
serao, ao final do ato, custodiados pelos representantes do sJ\ 
Ministerio Public o ora presentes, gue ficarao responsaveis pela \ V'· 
guard , cust6dia e preserva<;ao do sigilo das informa<;iies, a 
sere ,ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal,;:\ r 
O labo or manifestou, espontaneamente, interesse em prestar ~ 

.JiIJ.., . Ia/a o acerca de tema nao mencionado nos anexos 
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entregues ao Ministerio Publico Federal, a partir do cont !ido de 
meio ~e prova digit~l que apresen~a ~este ato. (ar~ . regi~tr~ e 
grava<;ao. Tendo havldo a concordanCla do Mlnisteno Publico 
Federal, afirmou o seguinte: QUE ind aga do a rpeito do assunto 
nao previamente encartado nos anexos, q'sse que apres~nta 

grava<;ao realizada por seu assessor, EDUi}RDO MARZAGAO, 
ao ter sido contatado pela Ministro ALOî,sIO MERCADANTE, 
na sede do Ministerio da Educa<;ao; QtJE o Ministro ja havia 
tentado entrar em contato corn a ~Mfher do depoente, a qual 
declinou o convite, porque esta-iiao gostava de influir em 
quest6es de ordem politica e tambem porque sabia que ALOîsIO 
MERCADANTE e o depoente possuiam atritos de natureza 
politica; QUE o depoente esclarece que um desses atritos 
politicos deu-se por ocasiao da analise, pela Conselho de Etica 
do Senado, de assunto levado il discussao e que envolvia o entao 
Senador lOSE SARNEY, uma vez que ALOisIO 
MERCADANTE nao cumpriu a palavra em rela<;ao il orienta<;ao 
para vota<;ao pela bancada do PT, ja que esta votou pelo 
arquivamento do assunto e ALOisIO MERCADANTE, mudando 
de posicionamento, manifestou-se pela prosseguimento das 
investiga<;6es; QUE, em razao disso, o depoente concedeu 
entrevista no sentido de que nao considerava mais ALOisIO 
MERCADANTE o lider da bancada do PT; QUE tambem se 
recorda que, durante a CPI dos Correios, da qual o depoente era 
Presidente, ALOisIO MERCADANTE compareceu uma unica 
vez, apenas para tentar livrar sua propria responsabilidade pela 
fato de DUDA MENDON<;A ter feito sua campanha e estar, ao 
mesmo tempo, envolvido no contexto das investiga<;6es do 
Mensalao; QUE, frustrado o contato corn a esposa do depoente, 
ALOisIO MERCADANTE buscou conversar corn EDUARD O 
MARZAGAO, tendo este gravado os dialogos mantidos a partir 
de entao; QUE EDUARD O MARZAGAO foi contatado, 
inicialmente, pela assessora de ALOislO MERCADANTE, de ~ 
apelido CACA; QUE ainda houve outras duas ocasi6es em que 
EDUARD O MARZAGAO participou de reuni6es, sendo que as 
duas primeiras corn o proprio ALOISIO MERCADANTE, e~. 

ltima, corn CAcA; QUE tais reuni6es aconteceram nos dias 
1/12, 9/12 e 28/12 de 2015; QUE ALOISIO MERCADANT r 
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em tais oportunidades, disse a EDUARDO MARZA6ÂO ara o 
depoente ter calma e avaliar muito bem a conduta itomar, diante 
da complexidade do momento politica; QUE i mensagem de 
ALOfsIO MERCADANTE, a bem da verdade,;~ra no sentido do 
depoente nao procurar o MINISTERIO Pgs'LICO FEDERAL 
para, assim, ser viabilizado o aprofundamento das investiga<;:oes 
da Lava lata; QUE ALOfsIO MERCADÂNTE tambem afirmou 
que, em pouco tempo, o problema do depoente seria esquecido e 
que tudo fie aria bem; QUE sabe dizer que, em dado momento, 
EDUARD O MARZAGÂO mencionou que o depoente esua 
familia estavam gastando dinheiro corn advogados e, para tanto, 
colocando imavel a venda; QUE, naquele momento, ALOfsIO 
MERCADANTE disse que a questao financeira e, 
especificamente, o pagamento de advogados, poderia ser 
solucionado, provavelmente por meio de empresa ligada ao PT; 
QUE o depoente assim conclui porque este e o modus operandi 
do PT; QUE, a propasito da contrata<;:ao de escritarios de 
advocacia ao tempo do Mensalao, acredita o depoente que o PT 
bancou a defesa dos correligionarios envolvidos; QUE ALOfsIO 
MERCADANTE e um dos poucos que possui a confian<;:a de 
DILMA ROUSSEF tendo afirmado, inclusive, que "se ela tiver 
que descer a rampa do Planalto sozinha, eu dese erei ao Iad o 
dela"; QUE, em razao disso, entendeu o depoente que ALOfsIO 
MERCADANTE agiu corn o emissario da Presidente da 
Republica e, portanto, do Governo; QUE esclarece melhor o 
depoente que considera ALOfsIO MERCADANTE o principal 
vetor de relacionamento polftico de DILMA ROUSSEF; QUE o 
depoente esclarece que, ate por isso, ALOfsIO MERCADANTE 
era o Ministro-Chefe da Casa Civil, de moda que sabe que 
DILMA ROUSSEF relutou bastante em tira-lo do posto; QUE 
ALOfsIO MERCADANTE, a despeito disso, prossegue sendo 
conselheiro polftico privilegiado de DILMA ROUSSEF, tanto 
que continua a exercer tarefas delegadas diretamente pela 
Presidente da Republica, a exemplo de missoes relativas a 
Tribunais Superiores e Tribunal de Contas da Uniiio; QUE 
EDUARD O MARZAGÂO, logo apas o primeiro diălogo 

r 
D 

ntido corn ALOfsIO MERCADANTE, mostrou a grava<;:ao ao . 
depoente e solicitou orienta<;:oes em rela<;:ao ao segundo diălogo; 
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QUE O depoente nao sabia que EDUARDO MARZA AO iria 
gravar ditas conversas, mas indicou para que este gravasse as 
outras, inclusive aquela ~om CAcA; QUE nestcy6ltima conv~rsa, 
mantida corn CACA, esta afirmou / que ALOISIO 
MERCADANTE dissera a ela que o "assunto" nao estava 
esquecido e que apas o recesso iria /§er tomada alguma 
providencia; QUE ALOfsIO MERCADANTE disse que tambem 
intercederia junto a RICARDO LEWANDOWSKI e RENAN 
CALHEIROS para tomarem partido favoravelmente ao depoente, 
no sentido de sua soltura; QUE nao houve mais contato corn 
ALOfSIO MERCADANTE depois desses fatos, acreditando o 
depoente que ele o fara agora que findou o recesso parlamentar; 
QUE ALOfsIO MERCADANTE disse, ain da, que se o depoente 
resolvesse colaborar corn o MINISTERIO PUBLIC O FEDERAL 
e corn o Poder Judiciario, receberia uma "responsabilidade 
monumental" por ter sido "um agente de desestabilizac;ao"; QUE 
o depoente achou estranha esta afirmac;ao, acreditando que possa 
ter representado ameac;a velada a vista de possfvel 
recrudescimento da crise politica, o que poderia resultar em 
problemas para o praprio ALOfsIO MERCADANTE; QUE 
ALOfsIO MERCADANTE tambem afirmou que "vai abrir a 
porteira" se o depoente dissesse os fatos sobre os quais tinha 
conhecimento; QUE, a despeito disso tudo, ALOfsIO 
MERCADANTE salientava que deixava o depoente a vontade 
para decidir o que achasse melhor o que, na percepc;ao do 
depoente, reforc;ava a intenc;ao que possufa, no sentido do 
depoente permanecer em silencio; QUE o depoente nao chegou a 
receber outros recados tao fortes para se manter em silencio, mas 
record a que diversos parlamentares, por ocasiao de visitas que 
realizaram, de modo mais sutil buscaram saber se o depoente 
efetuaria algum tipa de acorda a respeito das investigac;5es 
empreendidas pela Lava Jato; QUE ditas investidas, sutis ou nao, 
influenciaram positivamente o depoente para a realizac;ao de ~ 
acord o de colaborac;ao premiada, deixando-o mais certa quanto a 
citada celebrac;ao; QUE taI se da porque o depoente conhece o 
Governo "por dentro" e, por isso, nao sentiu qualquer firmeza~ 

s promessas de solidariedade e de ajuda politica que, 
ventualmente, receberia; QUE o depoente assim pensa porque 

<d.' r~; ~ D 
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esta mesma situac;:ao aconteceu corn MARCOS VALmI' e corn 
outras pessoas que enfrentaram problemas semey/ant .; QUE 
pode recordar que, SIGMARINGA SEI~S, ~ PAULO 
OKAMOTTO e JOSE EDUARDO CARDOZO saa agentes 
ligados ao PT que buscaram contato corn oulros envolvidos, a 
exemplo de RENATO DUQUE, para o fimAe serem frustradas, 

/ 
por exemplo, as investigac;:oes realizadas a partir do Caso Lava 
lata; QUE as discussoes relativas aos desdobramentos da Lava 
lata ficavam restritas a um numero muito reduzido de pessoas, a 
saber, DlLMA ROUSSEF, JOSE EDUARD O CARDOZO, 
SIGMARINGA SEIXAS, ALOISIO MERCADANTE (enquanto 
Ministro-Chefe da Casa Civil, uma vez que o depoente nao mais 
teve contato corn tais pessoas apas ser preso) e, mais 
recentemente, lAQUES WAGNER; QUE ocasionalmente o 
depoente participou dessas reumoes, quando presenciou 
discussoes sobre o impacto politico e os desdobramentos das 
investigac;:oes contra o ex-Presidente LULA, alE~m de 
parlamentares coma RENAN CALHEIROS e EDUARD O 
CUNHA; QUE durante essas reunioes tambem era manifestada 
al guma preocupac;:ao quanto aos empresarios presos ou 
envolvidos na Lava lata; QUE, por todas essas razoes, depois de 
duas ou tres semanas apas sua prisao, o depoente ja sabia coma 
iria agir, isto e, que nao acreditaria nas promessas de ALOISIO 
MERCADANTE e que colaboraria corn o MINISTERIO 
PUBLIC O FEDERAL; QUE, se fosse outro o Governo, o 
depoente poderia pensar de modo diferente; QUE ALOISIO 
MERCADANTE, ainda durante as conversas mantidas corn 
EDUARD O MARZAGĂO e ao tocar no assunto da CPI dos 
Correios, recordou que o depoente tornara-se persona non grata 
no PT pela sua atuac;:ao naquela Comissao Parlamentar de 
Inquerito, bem coma afirmou que fizeram ao depoente uma 
covardia por ocasiao de sua prisao; QUE taI ato de covardia foi 
represento, particularmente, pela nota emitida pelo presidente do 
PT, Rui Falcao; QUE ALOISIO MERCADANTE acrescentou 
que taI ato era ainda mais grave em razao de varias "broncas" 
que o depoente havia segurado, de que e exemplo a retirada dos 
nomes do ex-presidente LULA, e de seu filho LULINHA, do 
elatario final da CPI dos Correios, o que foi feito, inclusive, corn 
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O apoio de parlamentares da oposic;ao; QUE ou~ que tao de 
grande gravidade que o depoente segurou, na CIjI dos Correios, . 
foi a questao mencionada no Termo de ;C0laborac;ao 4, 
relacionado ao Anexo 5, alusiva a suposto cr~ito que MARCOS 
VALERIO possuia junto ao PT; QUE outfas quest6es que o 
depoente retirou de discussao foram os es~emas levados a cabo 
em FURNAS e no Banco Rural, tudp~o âmbito da CPI dos 
Correios; QUE os tem as relativos ao Banco Rural serao 
aprofunda dos quando prestado o depoimento relacionado ao 
Anexo 13, Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se 
que fosse encerrado o presente termo as 15h46min, que, lido e 
achado conforme, vai por todos assinado, 

ADVOGADOS 

fia Nedeff Santos, OAB PR 77507 

• unes Bretas, OAB PR 38524 

Mărcio Schlefler Fo 
Julz AWcIIIa, 

Gob, Mlnlotto1\lo!1 ol'I/IOedtJ 
/ 

MEMBROS D STERIO PUBLICO 

aranhos Miller 

runo Cabral Fernandes 
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Gcral da Republica 

TERMO DE COLABORA<;:ÂO N° 06 
DELCiDIO DO AMARAL GOMEZ 

As 16h14min do 12 de fevereiro de 2016, na sede d0 Ministerio 
Publico Militar - Procuradoria-Geral de Justir;a Millar - Setor de 

I 

Embaixadas Norte, lote 43, Brasilia (DF), CEP 70800-400, 
presentes o Procurador da Republica Marcell0 Paranhos de 
Oliveira Miller, a Procuradora da Republita Anna Carolina 
Resende Maia, o Promotor de Justir;a Sergio Bruno Cabral 
Fernandes e o Procurador Regional da Republica Silvio Roberto 
Oliveira de Amorim Junior, integrantes do Grupo de Trabalho 
instituido pela Procurador-Geral da Republica atraves da Portari a 
PGRlMPU n° 3, de 19/01/2015, bem corn o o Delegado da Policia 
Federal Thiago Machado Delabary, foi realizada, observando-se 
todas as cautelas de sigilo e prescrir;5es da Lei 12.850/2013, na 
presenr;a dos advogados Luis Gustavo Rodrigues Flores, OAB 
PR 27865. Adriano Sergio Nunes Bretas, OAB PR 38524 eMaria 
Francisca Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77507, a oitiva do 
colaborador DELCiDIO DO AMARAL GOMEZ, brasileiro, 
casado, natural de CorumbâlMS, filho de Miguel Gomez e 
Rosely do Amaral Gomez, nascido em 08/02/1955, profissao 
Senador da Republica, RG n° 4690013, CPF n° 01127982842, o 
qual declarou: QUE renuncia, na presenr;a de seus defensores, ao 
direito ao silencio, reafirmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; 
QUE o declarante eseu defensor autorizam expressamente e 
estao cientes do registro audiovisual do presente ato de 
colaborar;ao em midia digital, alem do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13° do art. 4° da 
Lei n° 12.850/2013, os quais serao, ao final do ato, custodiados 
pelos representantes do Ministerio Public o ora presentes, que 
ficarao responsaveis pela guarda, cust6dia e preservar;ao do sigilo 
d info' ar;5es, a serem ulteriormente apresentados ao Suprem o 

. un ederal. Indagado em relar;ao aos fatos tratados no 
JiD., lJ'vtWl/'VV\lV'/. ex - PAGAMENTOS A FAMiLIA CERVERO - afii 
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O seguinte: QUE em janeiro de 2015, o depoente receleu e-mail 
de BERNARDO CERVER6, por meio do qual soliclava contato 
corn a familia CERVER6 ou corn o Adv~do EDSON 
RIBEIRO; QUE, na semana seguinte, o ~7Poente contatou 
EDSON RIBEIRO, momente a partir do qual)'oram transmitidas 
as dificuldades que a familia CERVE1;O enfrentava para 
pagamento de honorârios advocaticios; (QUE a familia tinha, 
aquela altura, forte convio;ăo quanto a;.p-ossibilidade de soltura 
de NESTOR CERVER6; QUE os pagamentos peles servic;os de 
EDSON RIBEIRO eram, apenas, parcialmente realizados pela 
PETROBRAS, de moda que isto preocupava a familia, que se via 
sem condic;6es de efetuar o pagamento do que restava; QUE a 
famîlia, entăo, inicialmente solicitou intervenc;ăo do depoente 
junto a PETROBRAS; QUE o depoente, em seguida, conversou 
corn BENDINE e corn um assessor de sobrenome TOLEDO; 
QUE, a partir dai, foram pagas duas faturas, de aproximadamente 
R$ 600 mii e R$ 147 mil reais; QUE ainda havia outras faturas a 
pagar, as quais tiveram sua quitac;ăo suspensa, ate que a 
companhia avaliasse se os respectivos pagamentos eram devidos; 
QUE a famîlia do depoente sempre manteve excelente contato 
corn a familia CERVER6 e, tambem por isso, esta fez chegar ao 
conhecimento do depoente a existencia de dificuldades 
financeiras as mais diversas; QUE o depoente, entăo, disse que 
năo poderia ajudar financeiramente os familiares de NESTOR 
CERVER6, jâ que acabara de sair de uma campanha eleitoral e 
tam bem possuia dividas as mais variadas; QUE, a medida em que 
o tempo passava, as mensagens provenientes da famîlia 
CERVER6 passaram a ser menos sutis e mais graves, no sentido 
de que uma delac;ăo de NESTOR CERVER6 poderia acontecer; 
QUE, neste fnterim, o depoente manteve diâlogo corn o ex
presidente LULA na sede do INSTITUTO LULA, provavelmente 
em meados de maia de 2015; QUE, naquela ocasiăo, LULA 
manifestou grande preocupac;ăo corn a situac;ăo de lOSE 
CARLOS BUMLAI em relac;ăo as investigac;6es do Caso Lava 
lata; QUE LULA expressou que JOSE CARLOS BUMLAI 
poderia ser preso em razăo das colaborac;6es premiadas que r 
estavam vindo a tona, particularmente de FERNANDO BAIANO ! d' NESTOR CERVER6 , gu,. pm mn" di,"o. J, 
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CARLOS BUMLAI precisava ser ajudado; 9tJE 
certamente chamou o depoente para tai diaJogo porgue sa· ia gue 
este era ligado a NESTOR CERVERO, alem <)( ser do mesmo 
Estado da ţamilia BUMLAl e gue, portanto, arajudar as familias 
CERVERO e BUMLAl, estaria contribuind0 para salvaguarda
las e a ele pr6prio, LULA; QUE o depoentl, entao, afirmou gue 
possuia afinidade corn MAURfcIO ;liMLAl, de modo gue 
buscaria conversar corn este ultima; QUE o depoente, em 
seguida, chamou MAURIClO BUMLAl em um domingo do mes 
de maio, momento em gue transmitiu o recado e as preocupa<;oes 
de LULA; QUE durante esta conversa, o depoente disse a 
MAURICIO BUMLAl sobre a situa<;ao financeira da familia de 
NESTOR CERVERO; QUE o depoente pode dizer gue o pedido 
de LULA para auxiliar lOSE CARLOS BUMLAl, no contexto 
de "segurar" as dela<;oes de NESTOR CERVERO, certamente 
visaria o silencio deste ultimo e o custeio financeiro de sua 
respectiva familia, fato gue era de interes se de LULA; QUE o 
depoente considera, entao, gue havia uma "chantagem explicita", 
realizada inicialmente sobre o depoente e, em seguida, sobre a 
familia BUMLAl, por meio da gual deveria ser prestada ajuda 
financeira il familia CERVERO, para viabilizar o silencio de 
NESTOR CERVERO e, assim, favorecer nao apenas JOSE 
CARLOS BUMLAl, coma tambem o pr6prio LULA; QUE o 
depoente considera gue havia chantagem contra si diante de 
eventuais colabora<;oes premiadas de NESTOR CERVERO e de 
FERNANDO BAlANO, as guais poderiam indic ar o nome do 
depoente em guestoes ilicitas; QUE o depoente, entao, temia ser 
incluido nas investiga<;oes do Caso Lava lata a partir de tais 
dela<;oes, especificamente porgue soube gue FERNANDO 
BAlAN O havia falado sobre possivel envolvimento indevido na 
aguisi<;ao das sondas PETROBRAS 10000 e VlTORlA 10000; 
QUE o depoente pode dizer, entao, gue, inicialmente, o motivo 
fundamental para sua interven<;ao na engrenagem voltada ao 
embara<;o da dela<;ao de NESTOR CERVERO consistia em evitar 
gue viessem il tona fatos supostamente ilicitos corn o 
envolvimento do pr6prio depoente, alem de lOSE CARLOS 
BUMLAl e de LULA; QUE soube isso diante de conversa~ 

antidas corn o Advogado EDSON RIBEIRO e C\ 
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MAURICIO BUMLAI; QUE houve concordâlcia de 
MAURICIO BUMLAI quanto aos pagamentos so~c1tados pela 
familia CERVER6, ten do o primeiro ocorrido no Gha 22/5/2015, 
no valor de R$ 50 mii reais; QUE sabe o depoejle que EDSON 
RIBEIRO ,repassou este primeiro valor pag5l a BERNARDO 
CERVERO; QUE outros quatro pagament0s, de igual valor, 
foram realizados nos dias 12/6, 3 ou 4/~7/8 e 25/9 de 2015; 
QUE o depoente afirma, corn certe~a, que tais pagamentos 
ocorreram nessas datas porque o assessor DIOGO FERREIRA 
nunca viajava a Sao Paulo e, no entanto, dito assessor esteve 
naquela cidade, exatamente, em tais dias; QUE o primeiro 
pagamento ocorreu pelas maos do praprio depoente para o 
Advogado EDSON RIBEIRO; QUE os outros quatro foram 
entregues por DIOGO FERREIRA, sendo que tres deles para 
EDSON RIBEIRO e um para BERNARDO CERVER6; QUE os 
pagamentos realizados em Sao Paulo foram realizados em hotel 
praximo ao Aeroporto de Congonhas; QUE MAURICIO 
BUMLAI entregava o dinheiro em especie para DIOGO 
FERREIRA quando ambos embarcavam em automavel do 
primeiro no caminho para o citado hotel; QUE DIOGO 
FERREIRA, por sua vez, repassava os respectivos valores aos ja 
mencionados EDSON RIBEIRO e BERNARDO CERVER6; 
QUE, portanto, foi entregue a familia de NESTOR CERVER6 o 
valor de R$ 250 mii reais; QUE o depoente avisou tanto a 
EDSON RIBEIRO quanto a BERNARDO CERVER6 que os 
pagamentos partiam da familia BUMLAI, corn a concordância da 
familia BUMLAI; QUE, contemporaneamente ao ultimo 
pagamento, ocorrido em 25/9, a Revista Epoca veiculou noticia 
dando conta da colabora<;ao premiada de NESTOR CERVER6, o 
que confirmou as suspeitas de MAURICIO BUMLAI no sentido 
de que lOSE CARLOS BUMLAI fora citado nos anexos 
elaborados por NESTOR CERVER6; QUE a publica<;ao da 
Revista Epoca precipitou a cessa<;ao dos pagamentos realizados 
por MAURICIO BUMLAI a familia CERVER6; QUE o 
depoente, durante conversas mantidas corn MAURICIO 
BUMLAI em Campo Grande/MS, pressentira os temores deste 
ultimo e a co~sequente vontade de fazer cessar ditos pagamento~ 

UE MAURICIO BUMLAI disse, inclusive, que iria "parar ~ 
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pagar porque o pessoal esta enganando a ge~t{,'; 'UE, 
paralelamente, por volta de)unho de 2015, viajouja Sao Paulo 
para conversar corn ANDRE ESTEVES a respeito de tais fatos; 
QUE esclarece o depoente que passou a dialogir regularmente 
corn ANDRE ESTEVES a partir de quahdo assumiu a 
Presidencia da Comissao de Assuntos Econâm(cos do Senado, no 
inicio de 2015; QUE, no entanto, conhece A~mRE ESTEVES ha 
uns 8 (oito) ou 10 (dez) anos; QUE, entao, sempre que ia a Sao 
Paulo, conversava corn ANDRE ESTEVES no escrit6rio deste 
ultimo, ocasioes em que entrava pela garagem ou pela entrada 
principal; QUE o objeto de tais conversas girava em tomo das 
grandes questoes e problemas politicos e econâmicos do Brasil; 
QUE ANDRE ESTEVES tambem visitou o depoente no gabinete 
deste ultimo no Senado; QUE o depoente mantinha conversas 
semelhantes corn outros banqueiros, muito embora deva ser 
esclarecido que ANDRE ESTEVES sempre foi mais acessivel 
para dialogar; QUE um dos temas tratados entre ambos foi sobre 
a SETE BRASIL, considerado "periferico" pelo depoente diante 
dos outros que os dois conversavam; QUE ANDRE ESTEVES, 
corn a Presidencia de DILMA ROUSSEFF, perdeu interlocu<;:ao 
junto ao Govemo Federal, a qual antes era feita por meio de 
ANTONIO PALOCCI; QUE, a partir de entao, coma Lider do 
Govemo, o depoente passou a exercer esse papel de interlocutor; 
QUE o depoente passou a ser Lider do Govemo em abril de 
2015; QUE no mesmo dia 22/5/2015, data em que o depoente 
efetuou o primeiro pagamento a EDSON RIBEIRO, tambem 
visitou ANDRE ESTEVES sem, no entanto, mencionar naquele 
momento a possivel ajuda financeira il familia CERVERO; QUE, 
ao longo das conversas mantidas corn ANDRE ESTEVES, este 
manifestou preocupa<;:ao quanto a temas ligados il Lava lata e 
que lhe diziam respeito, nomeadamente sobre o 
embandeiramento de postos de combustiveis havido no Estado de 
Sao Paulo, quando NESTOR CERVERO ainda era Diretor na BR 
DISTRIBUIDORA; QUE ANDRE ESTEVES tambem 
expressava preocupa<;:ao sobre os neg6cios que mantinha na 
Africa, o que ficou refor<;:ado quando o ex-presidente LULA, em 

tra conversa mantida corn o depoente, disse que a real 
Il eocupa<;:ao de ANDRE ESTEVES residia nos neg6cios '(l~ 
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Africa; QUE durante as avalia~oes que ANDRE ESTE~S fazia 
sobre as investiga~oes da Lava lato e ao longo de enc ntro 
mantido em setembro de 2015, o depoente incluiulo tema das 
dificuldades financeiras da familia CERVERO e q/e um valor a 
ser destinado poderia se situar na ordem de R$I1,5 milhao de 
reais; QUE ANDRE ESTEVES, em principio/disse que tinh? 
interes se nos pagamentos para o custeio daiamflia CERVERO 
em pagar os honorarios advocaticios; QUE ANDRE ESTEVES 
tambem sinalizou a realiza~ao de outra reuniao, para discutir de 
forma mais detalhada esse assunto; QUE o depoente nao marcou 
taI reuniao de imediato; QUE o depoente informou it famflia 
CERVERO e a EDSON RIBEIRO que estava em tratativas corn 
ANDRE ESTEVES para que este prosseguisse corn os 
pagamentos; QUE o depoente contau corn a concordância de 
ANDRE ESTEVES para prestar tais informa~oes it familia 
CERVERO; QUE ANDRE ESTEVES, em seguida, manteve 
cantato corn o depoente em outra reuniao, na sede do BTG em 
Sao Paulo, para dizer que seria melhor "segurar, por enquanto", o 
andamento do tema sem, no entanto, fechar as portas para o 
prosseguimento das tratativas relativas aos pagamentos it familia 
CERVERO; QUE o depoente, entao, colocou a famflia 
CERVERO e o Advogado EDSON RIBEIRO em compasso de 
espero, ten do sido este, precisamente, o momento em que foi 
gravado por BERNARDO CERVERO; QUE se recorda o 
depoente que conversou corn EDSON RIBEIRO a respeito da 
perspectiva de ser simulado contrato de consultoria entre o BTG 
e o escrit6rio de advocacia daquele primeiro, para dissimular os 
pagamentos it familia CERVERO; QUE EDSON RIBEIRO 
passou a trabalhar na concep~ao dessa simula~ao depois de ter 
sido avisado pelo depoente de que este mantinha tratativas corn 
ANDRE ESTEVES para a continua~ao dos pagamentos it familia 
CERVERO; QUE este ultimo assunto, no entanto, nao chegou a 
ser tratado pelo depoente corn ANDRE ESTEVES; QUE, em 
rela~ao a exercer influencia em Ministros do Supremo Tribunal 
Federal para favorecer, de algum modo, a situa~ao juridica de 
NESTOR CERVERO, o depoente esclarece que expressou uma 
bas6fia; QUE o depoente rememora haver canversad 

nicamente, corn o Ministro lase Dias Toffoli sobre quest o 
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relativa ao Tribunal Superior Eleitoral e dando cont/de uestao 
do Estado do Mata Grosso do Sul. Nada mais javendo a ser 
consignado, determinou-se que fosse encerrado l presente termo 
as 18h27min, que, lida e achado conforme, vai por todos 
assinado. 

COLABORADOR 

DELCiDIO DO AMARAL GOMEZ 

ADVOGADOS 

Luis Gustavo Rodrigues Flores, OAB PR 27865 

Maria Franci a Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77507 

Adriana r ia Nunes Bretas, OAB PR 38524 
r 

MEMBROS DO MINISTERlO PUBLIC O 

Marcell_=, r 

~o Cabral Femandes 
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
Procuradoria-Geral da Republica 

TERMO DE COLABORA<;:ĂO N° 07 
DELCiDIO DO AMARAL GOMEZ 

As 14h42min do 13 de fevereiro de 2016, na sede d Ministerio 
Publico Militar - Procuradoria-Geral de Justi~a MiJltar - Setor de 
Embaixadas Norte, lote 43, Brasîlia (DF), aEP 70800-400, 
presentes o Procurador da Republica Marcello Paranhos de 

• Oliveira Miller, o Procurador da Republica Daniel de Resende 
Salgado, o Promotor de Justi~a Sergio Bruno Cabral Fernandes e 
o Procurador Regional da Republica Silvio Roberto Oliveira de 
Amorim Junior, integrantes do Grupo de Trabalho instituido pela 
Procurador-Geral da Republica atraves da Portaria PGRJMPU n° 
3, de 19/0112015, bem coma o Delegado da Policia Federal 
Thiago Machado Delabary, foi realizada, observando-se todas as 
cautelas de sigilo e prescri~5es da Lei 12.85012013, na presen~a 
dos advogados Luis Gustavo Rodrigues Flores, OAB PR 27865. 
Adriano Sergio Nunes Bretas, OAB PR 38524 eMaria Francisca 
Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77507, a oitiva do colaborador 
DELCiDIO DO AMARAL GOMEZ, brasileiro, casado, natural 
de Corumbâ/MS, filho de Miguel Gomez e Rosely do Amaral 
Gomez, nascido em 08/02/1955, profissao Senador da Republica, 

• RG n° 4690013, CPF n° 01127982842, o qual declarou: QUE 
renuncia, na presen~a de seus defensores, ao direito ao silencio, 
reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos 
do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante e seu ~ 
defensor autorizam expressamente e estao cientes do registro.· ~ 
audiovisual do presente ato de colabora~ao em midia digital, ' 
alem do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), 
nas termos do § 13° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013, os qUai~ 
serao, ao final do ato, custodiados pelos representantes d 
Ministerio Publico ora presentes, que ficarao responsâveis pela 
guarda, cust6dia e preserva~ao do sigilo das informa~5es, a 
sereniÎlilter'ormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal. 

~
d ·'atio e rela~ao aos fatos tratados no Anexo 6 - FAT0

7
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afirmou O seguinte: QUE JOSE CARLOS m{MU~I e 
conterrâneo do depoente, engenheiro e come<;:~u.{.{ carreira na 
empresa CONSTRAN; QUE foi crescendo dentr<yu~ empresa ate 
ficar como o seu homem de confian<;:a do empresario OLACIR 
DE MORAES; QUE em 2002, o ex..Presidente LULA 
necessitava de um local para servir de loca<ao para programa de 
campanha voltado ao agronegacio, sendo que o local de grava<;:ao 
ocorreu na propriedade de lOSE CARLOS BUMLAI; QUE 
ZECA DO PT foi quem apresentou LULA a JOSE CARLOS 
BUMLAI; QUE, ă epoca, DUDA MENDON<:;:A era o 
marqueteiro da campanha eleitoral do ex-presidente LULA; QUE 
o depoente estava presente na fazenda de lOSE CARLOS 
BUMLAI quando este programa eleitoral foi gravado; QUE a 
partir de entao, JOSE CARLOS BUMLAI aproximou-se da 
famflia de LULA e, ao longo do tempo, este relacionamento 
consolidou-se, ate que JOSE CARLOS BUMLAI tornou-se o 
conselheiro da famflia de LULA; QUE JOSE CARLOS 
BUMLAI tambem se colocou ă disposi<;:ao quando LULA 
assumiu a Presidencia da Republica, tendo passado a solucionar 
problemas os mais variados; QUE se recorda o depoente que um 
desses problemas foi a questao relacionada ă contrata<;:ao do 
Grupo SCHAHIN coma operador da sonda VITGRIA 10000, da 
PETROBRAS, para pagamento de emprestimo anteriormente 
toma do por lOSE CARLOS BUMLAI junto ao banco do praprio 
Grupo SCHAHIN; QUE o emprestimo toma do por lOSE 
CARLOS BUMLAI junto ao banca SCHAHIN, no valor 
histarico de R$ 12 milhoes, foi destinado ao pagamento de 
chantagens efetuadas por empresario de nome RONAN contra a 
cupula do PT, a partir do Municfpio de Santo Andre/SP, o que ja 
foi, em parte, mencionado no termo 3; QUE outra parte do 
emprestimo tam bem serviu para quitar dfvidas da campanha ~ 
eleitoral da Prefeitura de C;:ampinas/SP no ano de, 2004, cujo r. 
candidato foi DOUTOR HELIO, apoiado por lOSE DIRCEU; 
QUE JOSE CARLOS BUMLAI t~mou esse emprestimo ~. / . 
propasito da aquisi<;:ao da sonda VITORIA 10000, porque dev~' 
ao GRUPO SCHAHIN e, para o pagamento do citad 

prestimo, o Grupo SCHAHIN foi contratado para operar a 
ci ada sonda; QUE, alem da chantagem no Municfpio de Santo 

AlVVuu. • f/ 
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AndnYSP e da campanha eleitoral no Municfpio de' C mpinas/SP, 
o emprestimo de JOSE CARLOS BUMLA0unto ao banca 
SCHAHIN fora destinado para o pagaJllento de outras 
campanhas eleitorais, de modo difuso, e, particularmente, para a 
campanha presidencial de 2006 relativa a~lex-presidente LULA; 
QUE a contratac;:ao do grup o SCHAHIN para operar a sonda 
VITDRIA 10000 foi, portanto, destitiada a cobrir o citado 
emprestimo; QUE, portanto, foi realiz(do o emprestimo de R$ 12 , / 

milh5es por JOSE CARLOS /BUMLAI junto ao banca 
SCHAHIN e, para quitar essa divida, o grupo SCHAHIN foi 
contratado, pela PETROBRAS, para operar a sonda VITDRIA 
10000; QUE o depoente sabe desses fatos porque se trata de 
histaria "muito conhecida no meio politica e junto ao PT"; QUE, 
dentro do PT, essa operac;:ao era bastante falada, e quem a 
relatava em detalhes era a pessoa de ARMANDO PERALTA, o 
qual fez a aproximac;:ao de lOSE CARLOS BUMLAI corn o 
grupa SCHAHIN; QUE DELUBIO SOARES e JOSE DIRCEU 
tam bem disseram o mesmo ao depoente; QUE o depoente sabe 
dizer que DELUBIO SOARES e lOSE DIRCEU fizeram cantato 
e usaram de seu peso politico, junto ao banc o SCHAHIN, para 
que o emprestimo fosse autorizado em favor de lOSE CARLOS 
BUMLAI; QUE o depoente conhece os donos do banco 
SCHAIN, mas nao tem proximidade corn eles; QUE, alem disso, 
pessoas praximas a lOSE CARLOS BUMLAI tambem diziam ao 
depoente sobre a citada operac;:ao; QUE o depoente, de igual 
modo, teve conhecimento disso a partir de NESTOR CERVERD, 
quem falou expressamente a respeito; QUE outros funcionarios 
da PETROBRAS tambem relataram o mesmo ao depoente, a 
exemplo de COMINO e MORE IRA; QUE, em uma das 
conversas mantidas corn lOSE CARLOS BUMLAI, o mesmo 
disse ao depoente que precisava efetuar a quitac;:ao do 
emprestimo junto ao banco SCHAHIN; QUE, inclusive, lOSE 
CARLOS BUMLAI mencionou a citada chantagem realiza da 
pelo empresario RONAN contra integrantes do PT em quest5es 
relativas ao Municfpio de Santo Andre/SP; QUE o emprestim 
tomado por lOSE CARLOS BUMLAI foi realizado pelas' vias 
ordinarias, de moda que deve estar devidamente contabilizado e 
registrado; QUE, em relac;:ao ao Grupo BERTIN, o depoente sabe 
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dizer que mantinha liga~5es corn lOSE CARL0S B - MLAI; 
QUE JOSE CARLOS BUMLAI e o Grupo BERTIN mantiveram 
varias sociedades comerciais; QUE recorda o iepoente que uma 

I , 

dessas sociedades disseram respeito a Usinaie A~ucar e Alcool 
de Sao Fernando, localizada em Dourados/MS, ao passo que 
outras foram mantidas no Nordeste e girav~m em torno de usinas 
termeh~tricas a oleo diesel; QUE sabe o-1Îepoente que a Usina de 

, / 

A~ucar e Alcool de Sao Fernando, ja aludida, recebeu recursos 
do BNDES; QUE o depoente sup5e que, a vista dessas liga~5es 
comerciais, parte do emprestimo tomado por lOSE CARLOS 
BUMLAI junto ao banco SCHAHIN tambem foi destinado ao 
Grupo BERTIN; QUE, pelas mesmas raz5es, sup5e que losE 
CARLOS BUMLAI e o Grupo BERTIN fizeram algumas 
opera~5es financeiras casadas e algum tipa de engenharia 
contabil, relacionadas a quita~ao do emprestimo tomado junto ao 
banco SCHAHIN; QUE sabe a respeito disso tudo tambem 
porque o proprio lOSE CARLOS BUMLAI falou a respeito para 
o depoente; QUE, em rela~ao a aquisi~ao de sondas pela 
PETROBRAS, o depoente esclarece que mantinha 
relacionamento proximo corn NESTOR CERVERO, Diretor da 
Diretoria Internacional; QUE o depoente dava sustenta~ao 

politica a NESTOR CERVERO; QUE o PMDB do Senado 
tambem dava sustenta~ao politica a NESTOR CERVERO; QUE 
essa questao da sustenta~ao politica a NESTOR CERVER6 
ja foi tratada em detalhes no termo 2, prestado pelo 
depoente; QUE o depoente teve muitas informa~5es, depois de 
2006, em rela~ao a aquisi~ao de sondas pela PETROBRAS; QUE 
essas informa~6es provieram do proprio NESTOR CERVERO, 
alem de SILAS RONDEAU e de Senadores do PMDB, a 
exemplo de RENAN CALHEIROS e lADER BARBALHO; 
QUE NESTOR CERVERO confirmou ao depoente que destinava 

passo que o PMDB do Senado recebia valores a partir da comp~ra 
da sonda PETROBRAS 10000; QUE o depoente pediu valores d 
NESTOR CERVERO e a RENATO DUQUE para auxiliar 
campanha eleitoral ao Governo de Mato Grosso do Sul, em 200 

E esses valores serviriam para o pagamento de parte da divida 
campanha contraida no citado pleito eleitoral; QUE esses 
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pedidos realizado a NESTOR CERVERO e a RENATO DUQUE, 
para pagamento de dfvidas eleitorais, ocorreu/depois de findo o 
pleito eleitoral, provavelmente em novemJ;,{o ou dezembro de 
2006; QUE o depoente, no caso das con<pras das sondas, nao 
teve participa<;ao guanto il percep<;a0e valores ilfcitos, ate 
porgue so descobriu depois, coma ja ahrmado, coma foram feitas 
as destina<;oes ilfcitas de dinhei!:O/QUE, portanto, o depoente 
nao recebeu ou, ao menos, nao tinha conhecimento de gue os 
valores recebidos provinham de ilicitudes na compra das sondas 
da PETROBRAS; QUE, ao saber dessas ilicitudes, teve certeza 
gue NESTOR CERVERO ja estava "no colo do PMDB do 
Senado"; QUE, indagado se solicitou dinheiro a RENATO 
DUQUE, a proposito de contratos firmados corn a 
PETROBRAS, o depoente responde afirmativamente, e gue taI se 
deu no infcio de 2007, porque sua dfvida eleitoral remontava a 
R$ 6 ou R$ 7 milhoes de reais; QUE o depoente, depois, 
percebeu gue RENATO DUQUE teria falado para NESTOR 
CERVERO auxiliar corn tais pagamentos, ate porque este ultimo 
era "apadrinhado" pela depoente; QUE FERNANDO BAlANO 
tambem destinou recurs os a pedido do depoente, o gue sera 
melhor esclarecido em anexo especffico; QUE o depoente 
reconhece gue fugiu ao modo natural de fazer politica, ao ficar 
endividado na campanha eleitoral de 2006 ten do, inclusive, 
vendido ativos familiares; QUE o depoente nao sabe dizer coma 
foi operacionalizada a destina<;ao ilfcita de recursos a partir da 
compra da sonda VlTORIA 10000; QUE o depoente nao sabe, 
ainda, coma dizer coma foi feita a "contabilidade criativa" 
voltada a "maguiar" essas ilicitudes para gue "as pontas fossem 
fechadas", principalmente para pag~mento dos bancos; QUE, a ~ 
respeito da participa<;ao de lOSE CARLOS BUMLAl na 
constru<;ao da Usina de Belo Monte, sabe o depoente dizer gue 
lOSE CARLOS BUMLAI tentou infIuenciar na compra de 

CHARLES TANG e empresario bastante atuante, sendo 
presidente da Câmara de Comercio Brasil-China; QU 
CHARLES TANG tem cantato proximo corn ERENICE 
GUERRA; QUE, por ocasiao da forma<;ao do consorcio para a 
90nstru<;ao de Belo Monte, lOSE CARLOS BUMLAI atuou para 
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a inclusao da empresa CONTERN, ligada ao !rupo B RTIN; 
QUE, portanto, iss? deixa ao depoente maioycerteza guanto a 
vincula~ao de JOSE CARLOS BUMLAI corn o grupo BERTIN, 
coma tambem sua capacidade para influerkiar nas decis5es do 

/ 

Governo Federal, em vârios segmentos; .QUE, ate pelas liga~5es 
de IOSE CARLOS BUMLAI corn o ex-presidente LULA, aguele 
tambem tinha "portas abertas" no BNDES; QUE todos no 
Governo Federal sabiam dessa intima rela~ao, de moda gue 
JOSE CARLOS BUMLAI tinha livre trânsito no Governo; QUE 
IOSE CARLOS BUMLAI era dos poucos gue entrava no Palâcio 
do Planalto sem oferecer sua identifica~ao; QUE IOSE CARLOS 
BUMLAI nao precisava do depoente para gue este exercesse 
gualguer influencia em algum interesse daguele, jâ gue o contato 
de IOSE CARLOS BUMLAI era, diretamente, corn o ex
presidente LULA; QUE sabe o depoente, em rela~ao as liga~5es 
de IOSE CARLOS BUMLAI corn a ANEEL, gue houve atrasa 
na implementa~ao de projeto de energia eletrica gue o mesmo e o 
grupo BERTIN implementavam, de modo gue IOSE CARLOS 
BUMLAI deveria oferecer lastro para comprar energia eletrica de 
outro fornecedor, alem de sofrerem multa da ANEEL pelo atrasa; 
QUE, a partir dai, JOSE CARLOS BUMLAI e o grup o BERTIN 
entraram em conflito corn a ANEEL; QUE, entao, MAURicIO 
BUMLAI pediu gue o depoente ajudasse na solu~ao do conflito e 
ofereceu, para tanto, o valor de R$ 1 milhao de reais; QUE o 
depoente tomou providencia unica de marcar audiencia entre 
MAURicIO BUMLAI e REINALDO BERTIN corn o Diretor
Geral da ANEEL, ROMEU RUFINO, alem do Superintendente 
de Gera~ao da ANEEL, cujo nome nao se recorda; QUE isso 
ocorreu entre outubro e novembro de 2015; QUE o depoente nao 
teve mais tempo de tomar alguma outra medida concreta e nao 

divida de JOSE CARLOS BUMLAI e do grupo BERTIN 
remontava a dezenas de milh5es de reais, nao sabendo o 
depoente precisar o valor exato; QUE, no gue diz respeito a 
rela~ao entre JOSE CARLOS BUMLAI e o INSTITUTO LULAI 
afirma o depoente gue ouviu do proprio IOSE CARLOS 
BUMLAI gue foi ele mesmo guem ajudou a construi-Io, 
estruturâ-Io e organizâ-Io; QUE a ideia de montar o INSTITUTO 
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LULA apareceu n? fim do segundo mandato jesidencial de 
LULA; QUE JOSE CARLOS BUMLAI, de ig"ual maneira, era 
quem resolvia os problemas da famflia de LULA, isto e, quando 
algum aparecia, ele era chamado para solt\ciona-lo; QUE, em 
rela~ao ao shio de AtibaiaJSP, vinculado a6 ex-presidente LULA, 
sabe o depoente que seria construido/cia mesma forma que o 
INSTITUTO LULA; QUE o depoente ouvia de JOSE CARLOS 
BUMLAI e de MAURiCIO BUMLAI que, ao tratarem do sitio 
em AtibaiaJSP, diziam expressamente que estavam "ind o ao sitio 
do LULA"; QUE, de igual maneira, ZECA DO PT tambem 
relatou ao depoente que passava os fins de semana "no sitio do 
LULA", tambem se referindo aquele de Atibaia/SP; QUE ZECA 
DO PT e o ex-presidente LULA saa amigos e praximos, da 
mesma forma que suas respectivas esposas; QUE o depoente, 
entao, sempre entendeu que o sitio era do ex-presidente LULA; 
QUE JOSE CARLOS BUMLAI e MAURiCIO BUMLAI 
chegaram, inclusive, a contratar engenheiro para elaborar o 
projeto e responsabilizar-se pela constru~ao do sitio; QUE, no 
entanto, em seguida apareceu LEO PINHEIRO, o qual se 
ofereceu para a constru~ao do sitio; QUE o depoente atribui o 
interesse de LEO PINHEIRO ao fato de que era o executivo mais 
praximo de LULA e, assim, gostaria de manter esse 
relacionamento mais intimo; QUE LEO PINHEIRO, portanto, 
poderia ter interes se em que os projetos da OAS nao sofressem 
qualquer solu~ao de continuidade; QUE sabe o depoente que 
JOSE CARLOS BUMLAI e ANDRE ESTEVES possuem 
rela~ao comercial muito praxima o que levou, inclusive, a 
aquisi~ao, por ANDRE ESTEVES junto a JOSE CARLOS 
BUMLAI, de fazenda de gado em MirandalMS, chamada de 
Santo Cristo ou algo semelhante a esse nome, corn are a de, 
aproximadamente, 13.000 hectares; QUE, no que toca a ~ 
aquisi~ao dessa area em MirandalMS, sabe o depoente que vaii a 
por voita de R$ 17 milh6es de reais, salva engano, e, no entanto, 
sua aquisi~ao atingiu o valor aproximado de R$ 74 milh6es, se~ 
qualquer motiva especial ou benfeitoria que a fizesse atingir t 
montante; QUE isso gera ao depoente a suspeita que a diferen~a 
espectiva serviu para dar lastro a pagamentos de outros projetos 

e de outros negacios mantidos por lOSE CARLOS BUMLAI e 
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ANDRE ESTEVES; QUE LULA frequentava, pasla~ . _de 
semana, inclusive, a fazenda localizada eU:; Miranda/MS, 
enquanto era de propriedade por JOSE CARLOS BUMLAI; 

/ ' QUE o depoente nunca compreendeu porque ANDRE ESTEVES 
entrou nas negocia<;6es relativas a c6mpra do imavel de 
Miranda/MS; QUE taI se tenha dada: talvez, porque ANDRE 
ESTEVES teria o interes se de_plaf{tar soja, o que o depoente 
nunca havia visto no Pantanal; QUE, talvez, isso tenha ocorrido 
para ANDRE ESTEVES agregar valor a fazenda e revende-Ia por 
numerârio maior; QUE o depoente sabe que houve uma primeira 
operac;:ao de venda, relativa a fazenda de MirandalMS, da qual 
participou ANDRE ESTEVES, e uma segunda, envolvendo 
outros dois sacios cujos nomes nao se recorda; QUE, no entanto, 
ANDRE ESTEVES prosseguiu sendo o responsâvel pelos 
empreendimentos da fazenda que comprara de JOSE CARLOS 
BUMLAI; QUE outro negacio suspeito de JOSE CARLOS 
BUMLAI disse respeito a Fazenda Sao Gabriel, localizada em 
CorumbâIMS, a qual foi desapropriada para fins de reforma 
agrâria pelo INCRA, corn avalia<;ao que remontou ao dobro do 
que o natural para a regiao; QUE a desapropria<;ao, a epoca, 
atingiu o valor de R$ 4.500 reais, sendo que o valor comum 
atingiria o montante aproximado de R$ 2.500 reais; QUE o 
depoente sabe disso porque sua famîlia possui imavel vizinho 
aquele que fora desapropriado; QUE outra fazenda desapropriada 
para reforma agrâria, corn valores superfaturados em rela<;ao aos 
hectares, disse respeito a Fazenda Itamarati, de propriedade da 
CONSTRAN; QUE, alem disso, JOSE CARLOS BUMLAI fazia 
muitos outros negacios nos quais o banco BTG, de 
copropriedade de ANDRE ESTEVES, funcionava coma o 
financiador; QUE, no que diz respeito aos negacios da 
PETROBRAS na Africa e, mais especificamente, em Angola, r 
sabe o depoente que hâ um general angolano de nome JOĂO 
BATISTA; QUE JOÂO BATISTA possui o dominio das 
negocia<;6es de petraleo em Angola; QUE JOSE CARLO 
BUMLAI acompanhou comitiva presidencial, durante o mandato 
do ex-presidente LULA, para prospectar negacios, ligados a ârea 
petrolifera, em Angola; QUE, entao, JOSE CARLOS BUMLAI 

isitou uma ilha paradisiaca de JOÂO BATISTA, localizada na 

8 de 10 



• 

• 

J~ (V';'U1tMM-{ 
PGR Termo de Colabora ao n. 07 de DELC!DI 

Mă . si. Fontas 
JuIz r 

Oab. InISIro _ ZaVOSdd 

/ costa de Angola; QUE a PETROBRAS comprou c mpos de 
petroleo em diversos paises e, depois gue ja es?ava operando e 
produzindo petroleo nagueles mais rentaveis( criou a empresa 

, '/ 
PETROAFRICA; QUE ANDRE ESTEVES', por mei o do BTG, 

'/.. comprou, em seguida, 50% da PETR9AFRICA pelo valor de 
US$ 1,5 bilhăo; QUE o depoente soube a respeito por meio de 
alguns executivos da PETROBRAS; QUE, alem disso, empresas 
de auditoria fizeram avaliat;ăo dos aludidos campos de petroleo 
abarcados pela PETROÂFRICA, tendo fixado o valor de compra 
dos 50% adquiridos por ANDRE ESTEVES, por meio do BTG, 
no importe aproximado de US$ 2,7 bilhăo; QUE o depoente 
obteve informat;ăo de que a PETROBRAS vendeu parte da 
PETROAFRICA a ANDRE ESTEVES para preservar seus 
programas de investimentos e, particularmente, o pre-sal, uma 
vez que passava por momentos de pouca liquidez; QUE a 
PETROBRAS, em relat;ăo il venda de parte da PETROÂFRICA, 
fez uma oferta aberta, sabendo o depoente gue houve outros dois 
ou tres interessados ah~m do BTG; QUE o BTG foi o unica gue 
fez proposta mais firme o gue, no entanto, năo isenta o negocio 
de ilicitude, porgue o negocio ja poderia estar ajustado; QUE 
GRA<;A FOSTER era a Presidente da PETROBRAS por ocasiăo 
da venda de parte da PETROÂFRICA, sendo JORGE ZELADA 
o Diretor da Diretoria Intemacional; QUE sabe o depoente gue 
houve, inclusive, grande surpresa, por parte do mercado e de 
funcionarios da PETROBRAS, quanto ao valor de venda de parte 
da PETROAFRICA; QUE o depoente compromete-se, por este 
ato, a trazer !nformat;oes mais detalhadas em relat;ăo il aqUiSit;ăO~ 
da PETROAFRICA. Nada mais havendo a ser COnSignad~ 
determinou-se gue fosse encerrado o presente termo as 
18h07min, gue, lido e achado conforme, vai por todos assinado. 
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Gab. Mlnlj""" Zavasdd 
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Procuradoria-Gcral da Republica 

TERMO DE COLABORA<;ĂO N° 08 
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Bb. ""!ro r ..... la -. "Sef" 

As 18h35min do 13 de fevereiro de 2016, na sede <;l Ministerio 
Publica Militar - Procuradoria-Geral de Justi<;a Mi]itar - Setar de 
Embaixadas Norte, lote 43, Brasilia (DF), CEP 70800-400, 
presentes o Procurador da Republica Mar:Jll0 Paranhos de 
Oliveira Miller, o Procurador da Republic~aniel de Resende 
Salgado, o Promotor de Justi<;a Sergio Bruno Cabral Fernandes e 
o Procurador Regional da Republica Silvio Roberto Oliveira de 
Amorim Junior, integrantes do Grupo de Trabalho instituîdo pela 
Procurador-Geral da Republica atraves da Portaria PGRJMPU n° 
3, de 19/0112015, bem coma o Delegado da Polîcia Federal 
Thiago Machado Delabary, foi realizada, observando-se todas as 
cautelas de sigilo e prescri<;5es da Lei 12.850/2013, na presen<;a 
dos advogados Luîs Gustavo Rodrigues Flores, OAB PR 27865, 
e Adriano Sergio Nunes Bretas, OAB PR 38524, a oitiva do 
colaborador DELCiDIO DO AMARAL GOMEZ, brasileiro, 
casado, natural de Corumbă/MS, filho de Miguel Gomez e 
Rosely do Amaral Gomez, nascido em 08/02/1955, profissao 
Senador da Republica, RG n° 4690013, CPF n° 01127982842, o 
qual declarou: QUE renuncia, na presen<;a de seus defensores, ao 
direito ao silencio, reafirmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; 
QUE o declarante eseu defensor autorizam expressamente e 
estao cientes do registro audiovisual do presente ato de 
colabora<;ao em midia digital, alem do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13° do art. 4° da 
Lei n° 12.850/2013, os quais serao, ao final do ata, custodiados 
pelos representantes do Ministerio Publico ora presentes, que 
ficarao responsaveis pela guarda, cust6dia e preserva<;ao do SigilJ~ 
das informa<;5es, a serem ulteriormente apresentados ao suprem~ 
Tribun~ Feder~. Indagado em rela<;ao aos fatas tratados no 
Anexo - ~O MONTE - afirmou o seguinte: QUE BEL O JJJ1 ~~ 'E e a principal usina hidrel 'trica em constru<;ao no 

~ 
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mundo; QUE BELO MONTE foi objeto de leila:' tendo s'do 
criado consarcio corn participa<;ao mista, isto e,/p'rivada e estatal, 
para sua constru<;ao; QUE dias antes de ocorrtfr o leilao, o unica 
consarcio interessado em construir a/ usina desistiu do 
empreendimento; QUE taI fato levou/o Governo Federal a 
procurar empresas diversas daquel.es1'articipantes, a maioria de 
porte medio, permanecendo unicamente as estatais CHESF e 
ELETRONORTE; QUE se recorda o depoente que tais empresas, 
a maioria de medio porte, que foram contatadas para salvar o 
leilao, foram GALVĂO ENGENHARIA, QUEIROZ GALVĂO, 
J. MALUCELLI, SERVENG, GAIA ENERGIA, CETENCO, 
CONTERN e MENDES JUNIOR; QUE tais empresas venceram 
o leilăo por seu valor minimo; QUE, pouco tempo depois, os 
participantes privados do consarcio desistente passaram a gerir a 
obra, isto e, a ser os efetivos realizadores do empreendimento, ao 
passo que os vencedores do leilao passaram a ser subcontratados; 
QUE o depoente entende que, ao assim agir, os primeiros 
interessados buscavam, inicialmente, incrementar o valor da 
obra, fixado no leilao; QUE a retomada da obra por eles tambem 
indica que o pre<;o fixado para a obra era exequivel, bem coma 
que seria possivel que as empresas de maior porte ja 
vislumbrassem possfvel retomada de seu controle; QUE houve 
articula<;ao do Governo Federal, no sentido de nao permitir que o 
leilăo ficasse deserto, principalmente a partir da atua<;ao de 
VALTER CARDEAL, mas tambem corn o envolvimento de 
ERENICE GUERRA; QUE as empresas de medio porte tiveram, 
inclusive, dificuldades para apresentar as garantias necessarias e, 
assim, fazer corn que o leilăo nao ficasse deserto; QUE o leilăo 
prosseguiu pela valor inicialmente fixado pela Governo Federal; 
QUE acredita o depoente que BELO MONTE representa obra 
diferenciada, il. vista de ser construida na Amazânia e gerar 
impactos ambientais severos, o que desafia projetos de 
engenharia complexos; QUE o depoente tem a lei tura de que as 
empresas grandes imaginaram que o valor inicialmente fixado 
para BELO MONTE sofreria inarredavel acrescimo, cujos 
valores se aproximariam dos valores inicialmente previstos; QU~ 
os acrescimos, de fato, ocorreram; QUE buscavam as empresa~ 
grandes, por isso mesmo, for<;ar uma repactua<;ao dos valores 
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inicialmente estabelecidos; QUE acredita o d/oente ue as 
empresas grandes, percebendo que teriam garihos financeiros 
vultosos, mesmo sem a repactua<;:ao que preten'diam, resolveram 

/ 
retomar a constru<;:ao da usina; QUE sabe linformar o depoente 
que as negocia<;:oes relativas a BELO MONTE foram conduzidas 
por ERENICE GUERRA, SILAS RONDEAU e ANTâNIO 
PALOCCI, os quais fizeram aproxima<;:ao corn os grandes 
empresarios; QUE ERENICE GUERRA fazia o dialogo corn o 
empresariado, ao passo que SILAS RONDEAU, do PMDB, e 
ANTONIO PALOCCI, do PT, demonstravam que o Governo 
Federal dava aval as tratativas; QUE o depoente soube que houve 
o pagamento, a epoca, de ao menos R$ 30 milhoes, a titulo de 
propina pela constru<;:ao de BELO MONTE, pagos ao PT e ao 
PMDB; QUE ANTONIO PALOCCI coordenou esses 
pagamentos de propina no âmbito do PT, destinando-os a 
campanha eleitoral de DILMA ROUSSEFF e ao proprio PT, para 
redistribui<;:ao em beneficio de divers as outras campanhas 
eleitorais, de moda difuso; QUE, pela PMDB, SILAS 
RONDEAU destin ou ditas propinas para o grupo de JOSE 
SARNEY, do qual fazem parte EDISON LOBÂO, o proprio 
SILAS RONDEAU, RENAN CALHEIROS, ROMERO JUcA, 
VALDIR RAUPP e JADER BARBALHO; QUE o pagamento 
des sas propinas foi realizado pela consorcio da constru<;:ao da 
usina, capitaneado pela ANDRADE GUTIERREZ; QUE o 
depoente soube essas informa<;:oes por mei o de varias fontes, 
recordando-se de JOÂO VACCARI NETO e daquele que 
acredita chamar-se FLA VIO BARRA e que e representante da 
ANDRADE GUTIERREZ; QUE o depoente obteve as 
inforrna<;:6es sobre as propinas diretamente de FLA VIO BARRA 
e, quanto a JOÂO VACCARI NETO, este relatou ao depoente 
que soubera do assunto por meio de ANTONIO PALOCCI; QUE 
o ex-presidente LULA e ANTâNIO PALOCCI tinham ascensao 
sobre JOÂO VACCARI NETO; QUE, em rela<;:ao a quem definiu 
os fornecedores nacionais de BELO MONTE, a saber, IMPS~AI 
SIEMENS, ALSTOM e IESA (como representante de empr 
austriaca), o declarante indica que foram as pessoas d 
ANTONIO PALOCCI e ERENICE GUERRA; QUE, por 

/ 
mpresas nacionais, esclarece o depoente que saa as empresas 
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que possuem filial em territario nacional; QUE I emp esa 
IMPSA contava corn o maior lobby a seu favor, tenda o suporte 
politico do falecido EDUARDO CAMPOS/.6UE sabe o 
depoente, ainda, que havia o compromisso de ser incrementado o 
valor da propina, no caso de reajuste no weto da obra; QUE o 
depoente recebeu doac;5es oficiais de dÎmpanha, por meio do 
Diretario Nacional do PT, oriundas dessas empresas que 
compunham o consarcio de BELO MONTE, de modo que nao 
descarta que tais valores tiveram origem a partir de pagamentos 
realizados naquela obra. Nada mais havendo a ser consignado, 
determinou-se que fosse encerrado o presente termo as 
19h22min, que, lido e achado conforme, vai por todos assinado . 

ADVOGADOS 

• Bretas, OAB PR 38524 

Mamo Schleft Fo les 
Julz AIodIIa' ---'" 

MEMBROS DO MI LICO 

Marcello Paranhos de Oliveira Miller 

~:gH'rTIruno Cabral Fernandes 
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