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AUDIÊNCIA DE DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Senador 

Delcídio do Amaral Gomez, nós agradecemos a sua presença hoje aqui perante a 

Justiça Eleitoral, e teremos aqui uma inquirição que tem por objeto uma ação de 

investigação judicial eleitoral e ela tem por objeto restritamente a campanha 

presidencial de 2014. 

Então, os representantes são a Coligação Muda Brasil e o PSDB e 

os representados são a Presidente Dilma Rousseff e o atual Presidente Michel 

Temer. Obviamente o senhor tem conhecimento dos dois, mas pergunto se o senhor,  

teria algum tipo de impedimento, alguma restrição para depor sobre esses dois 

representados em razão de um vínculo de amizade, inimizade ou parentesco. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não, não 

há nenhuma restrição. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Tá Ok. 

Então, segundo os termos da lei, eu compromisso o senhor a dizer a verdade, sob 

pena do crime de falso testemunho, e inicio perguntando apenas uma rápida 

qualificação. O senhor está residindo onde? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): E a 

formação do senhor? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Sou 

engenheiro. 
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O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Engenheiro. 

Tá. O senhor atualmente está trabalhando? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): 

Trabalhando. Agora... Bom, sou de uma família tradicional do meu Estado de 

pecuária. Então, a minha vida hoje é na fazenda. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz. auxiliar): 

Trabalhando com... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Com 

gado. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Com gado. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Gado de 

corte. Nelore. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Perfeito. 

Senador, neste momento, eu pergunto se o senhor confirma todos os termos da 

colaboração que o senhor... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Confirmo. 

O 	SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar).  ... já 

apresentou tudo que foi deposto lá, o senhor confirma neste momento? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Confirmo. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Tá Ok. A 

partir da sua colaboração, eu selecionei alguns fatos aqui que podem ter maior 

relevo pro nosso objeto. E eu começaria perguntando pro senhor sobre o sistema de 

previsão de propinas, comissões em contratos envolvendo o poder público ou a 

Petrobras, qualquer empresa pública e as empreiteiras, né, com essa .denúncia de 

F. 
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que haveria valores nesses contratos destinados a partidos políticos e políticos. 

Gostaria, inicialmente, de perguntar em termos gerais pro senhor se esse sistema 

realmente existia e como que ele funcionava. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Na 

verdade, eu, antes de ser senador, eu fui engenheiro. Eu tenho uma carreira como 

engenheiro. Eu fui... Eu passei nas principais empresas do Brasil. Eu fui diretor da 

Eletrobras, fui diretor da Petrobras também. Fui ministro de Estado no Governo 

Itamar Franco, secretário executivo também. Fui presidente do conselho da Vale do 

Rio Doce. 

Então, eu conheço relativamente bem esses setores de 

infraestrutura. Portanto, eu acho que o meu depoimento é um depoimento um pouco 

diferente dos demais, porque eu não tenho planilha, eu não tenho... é... Eu não 

tenho depósitos em... prova de depósitos em banco, ou situações específicas de 

Caixa Dois, mas eu, até pelo meu protagonismo, eu fui líder do partido, eu fui líder 

da base, fui líder do governo, presidi comissões importantes como a de economia e 

também fui relator do Orçamento Geral da União. 

Então, eu conheço um pouco como as coisas acontecem - e mais: 

os principais players, os principais protagonistas desse processo, eu os conheço 

bem. A maioria deles eu conheço muito bem, alguns, inclusive, trabalharam comigo, 

conviveram comigo nessa minha carreira profissional como engenheiro, 

principalmente na área de energia e de metalurgia. E, efetivamente, eu confirmo a 

minha colaboração - ela, de certa maneira, corrobora as afirmações do senhor de 

que efetivamente existia uma... uma troca de favores, ou seja, é... é... criariam-se 

condições... é... pra se... é... é... contratar determinados serviços - e não só na : 

Petrobras, Ministro, em outras empresas também - a gente vê o caso de Belo 

Monte, por exemplo, né? E a contrapartida é... é... minimamente é... isso poderia vir 

na forma de doações. Não estou dizendo que só havia esse tipo de contrapartida, 
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né? No meu ponto de vista, podia existir seguramente Caixa Dois, né? Mas isso era 

uma prática estabelecida, sistematizada, isso eu não tenho dúvida nenhuma. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): 

Normalmente, senador, era acordado - o caso Belo Monte é um que é bem útil aqui 

nesse processo. O sistema de Belo Monte, como que se deu esse acordo, pelo que 

o senhor sabe, como é que esse acordo ocorreu, qtial que era a previsão de 

"remuneração", propina dentro desse contrato da Belo Monte? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Na 

verdade, Belo Monte foi um processo... eu acompanhei bem de perto, até porque, 

por ser uma pessoa da área e conhecer todo mundo que tinha interesse, eu 

acompanhei muito de perto. Belo Monte foi feito um leilão que ia dar deserto, porque 

as condições, a precificação de tarifa, as dúvidas ou insegurança com relação ao 

projeto - porque, na verdade, foi feito em cima de um projeto básico, mas um projeto 

que ... Construção de barragem é risco, como atividade de petróleo também é. 

Então, os principais, aqueles mais... aquelas empresas que tinham interesse em 

entrar, elas se sentiram muito é... é... Não era um projeto que eles.., enxergavam 

como um projeto robusto, com todas as variáveis já bem estabelecidas. 

Então, na semana do bid do leilão, essas grandes empresas saíram, 

e foi construído um consórcio menor de pequenas empresas - acho que tinha só 

uma empresa que é do padrão dessas outras maiores -, mas sempre empresas 

menores. E, efetivamente, eles bidaram com o preço... pelo preço mínimo. Eu não 

me lembro agora, mas era, acho que, se não me engano, era R$ 120,00 o 

megawattlhora. Isso, eu posso estar enganado no valor, né? L. é... mas era um 

preço bastante competitivo, agora um preço difícil em função das inseguranças 

existentes à época. 
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E, curiosamente, com o passar do tempo, isso foi... foram... esse 

controle do projeto de Belo Monte, que é privado, né, ele foi trocando de mãos. 

Então, quem não entrou acabou assumindo posteriormente. E, quando foi feita essa 

licitação, esse leilão, melhor dizendo, é... o orçamento de Belo Monte era 18 bi, 19 

bi. Hoje, no financeiro, Belo Monte, isso é econômico, no financeiro de Belo Monte 

hoje deve tá 32, mais ou menos, pelas minhas contas deve tá em 32 bilhões. E 

houve efetivamente essa troca, aqueles grandes... aquelas grandes empresas que à 

época não toparam acabaram entrando, viraram sócias, algumas delas, e foi 

redistribuído o contrato de construção, que é o maior contrato de Belo Monte. Belo 

Monte acho que só de construção vai uns 20 bi, 21 bi, seguramente, que é uma obra 

com questões de restrição ambi... as restrições ambientais, fizeram um canal que é 

maior do que o Canal do Panamá - e eu acompanhei bem, porque eu era presidente 

da comissão que fiscalizava pelo Senado Belo Monte, e fui relator também. Então, é 

uma obra cara sob o ponto de vista.., são duas casas de força. Então, é uma obra 

custosa, sob o ponto de vista (ininteligível). E, efetivamente, depois do processo 

startar, a partir do momento que o processo foi iniciado, aí houve realmente uma... o 

preço não era considerado adequado, começaram-se negociações com relação a 

vários claims, a várias reivindicações que foram surgindo ao longo da construção, 

né? E, efetivamente, isso acabou acontecendo, ou seja, a contrapartida pra tentar 

rearrumar os preços de Belo Monte em função da realidade que pelo menos os 

sócios ou as empresas que iam fazer as obras civis enxergaram, né? E, dentro 

desse processo, evidente - eu não participei diretamente, né, mas pelo meu... o 

diálogo que eu sempre tive, não só político, mas eu tinha um diálogo empresarial 

forte também - então, quando eu não sabia pela política, eu sabia pelos 

empresários, porque, mais uma vez registrando, eu sempre os conheci bem. Eu 

tinha um bom relacionamento com todos eles. E aí, efetivamente, isso passou, no 
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início a conversa em torno de 45 milhões, depois esse processo foi subindo e 

chegou a 142 milhões, se não me engano, nó? 

Então, evidentemente, isso é um caso claríssimo, não há dúvida 

nenhuma que isso efetivamente aconteceu e acredito até que outras pessoas, 

Ministro, que tenham sido ouvidas pelo senhor devem confirmar essa história, 

porque essa história é uma história sabidamente reconhecida no meio. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Esses 142 

milhões, senador, seriam destinados a quem? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): PMDB e 

PT, principalmente. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Em que 

proporção? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Eu não 

sei, eu não sei dizer ao senhor, mas o PMDB teve uma... teve uma... uma... um 

papel muito importante, porque o ministro de Estado era do PMDB, é... é..., e o 

PMDB, especialmente do Senado, teve uma ação forte e o PT também. O PT é... é... 

teve uma participação como... de certa maneira, eles trabalharam como sócios 

dentro desses processos. Agora, percentualmente, quanto ficou pra cada um eu não 

sei. Agora, nesse caso específico, eu acho que o PMDB prevaleceu sobre o PT, 

pelas informações que eu tenho. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): O senhor poderia dizer, senador, que seria correto o entendimento do que 

o senhor acaba de afirmar que havia de fato uma sociedade na propina envolvendo 

PT e PMDB? 



SJD COARE 
SECRETARIA JUDICIÁRIA 	Coordenadorõ de Acórdãos e Resoluções 

AIJE N°  1943-58.2014.6.00.0000 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Nesse 

caso de Belo Monte inegavelmente, e, nos outros casos, na verdade, eram 

capitanias hereditárias, que se conversavam, mas que tinham voo próprio e se 

negavam, em outras áreas. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Mas, especificamente no caso de Belo Monte, o PMDB... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Mas foi 

discutido isso... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): . ..não só não era um sócio, mas era um sócio majoritário? Seria isso? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): No meu 

ponto de vista, sim. Por todas as informações que eu obtive de empresários, de 

pessoas do próprio PT, né? Pela primeira vez eu vi no governo uma ação muito mais 

forte do PMDB do que do PT. Inegavelmente. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Ação mais forte no recebimento de propinas ou ... (ininteligível). 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Na 

operacionalização do processo, sem dúvida. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Senador, 

esses 142 milhões, eles chegaram a ser pagos, ou... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARALGOMEZ (depoente): Eu não 

acompanhei. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Hum-hum. 

Isso foi um acerto prévio? 
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O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): É... E até 

pra ser muito sincero, eu também... eu fui õandidato a governador, Ministro, é... é... 

Eu mesmo disse na minha colaboração que eu posso ter recebido também recursos 

dessa combinação que foi feita, porque eu recebi via diretório nacional, era 

candidato é... é... Eu posso até ter... No meu caso, pode até ter acontecido isso 

- -- - também. Eu reconheci isso na colaboração. Fiz questão de registrar. Agora, eu não - 

duvido que isso tenha acontecido, porque eu sei que isso foi uma batalha... foi uma 

batalha campal, Ministro, pra se... pra se chegar a um acordo dentro desse processo 

que passava por uma nova precificação, por claims e assim por diante. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Algo que certamente será útil, não pra nós, especificamente para a Justiça 

Eleitoral, mas para quem for se debruçar sobre uma reforma da Lei de Licitações, é 

saber se um contrato ou uma contratação, um leilão frouxo como foi esse, em 

termos de parâmetros objetivos, isso foi feito intencionalmente para depois receber, 

ou cobrar facilidades? Ou se isso ocorreu por alguma outra razão? O que o senhor 

poderia dizer? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Ministro, 

o senhor tocou num ponto que é fundamental. O sistema, a legislação é frouxa. 

Então, não é... não... não é que tenha sido feito intencionalmente. Naquele momento 

- e eu sabia bem como é que as coisas tavam se seguindo -, o governo tinha uma... 

se desse um leilão deserto, seria muito ruim para o governo. O governo não tava 

numa fase boa também, né? Então, se desse um leilão deserto em Belo Monte - 

Belo Monte é a principal obra; hoje, se eu não tou um pouco enferrujado, porque eu 

tou muito enferrujado ultimamente - mas, acho que é a principal obra do mundo, 

hoje, em termos de geração de energia. Porque Três Gargantas tá terminando. 

Portanto, eu acho que Belo Monte é disparada a obra mais importante do setor de 

energia. Então, era muito emblemático é... é... que Belo Monte desse certo. 
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Agora, o senhor tocou num ponto que acho que é fundamental essa 

discussão, é o seguinte: como são feitas as cartas-convite na Petrobras? Como é 

que esse processo licitatório ele prevalece? Será que aquilo que nós já 

estabelecemos é suficiente para que a gente tenha um processo saudável? Isso não 

tá acontecendo. Então, o problema, também, não é nem... não digo... podem até 

usar a legislação por má-fé. Mas a legislação é frouxa, mesmo. Então, ela permite 

efetivamente que, mesmo um processo, um leilão, ele possa vir a ser manipulado. 

Disso não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma nisso. Até porque eu 

participei de muitas empresas, já disse que trabalhei em muitas empresas e sei 

como é que... é... a fragilidade da legislação atual. Só que ninguém quer mexer. E é 

fundamental que se mexa. Veja, até hoje, eu vejo uma discussão enorme do 

Tribunal de Contas da União com a Petrobras por causa do regime da Petrobras. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Agora, ainda sobre Belo Monte, personificando, porque o senhor 

descreveu o ajuste e o resultado do ajuste, em termos monetários. Personificando, 

quais eram os interlocutores desta obra de fraude aos cofres públicos? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. Na 

verdade, havia uma... isso era coordenado pela Casa Civil, naquela época era a 

Erenice que era a chefe da Casa Civil. Do outro lado... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): O senhor diria que a ex-Ministra Erenice era, a um só tempo, chefe da 

Casa Civil e chefe desse esquema de Belo Monte? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não diria 

isso, mas ela tinha um bom conhecimento, porque a Casa Civil é muito ampla, sob o 

ponto de vista de atividade, né? Mas, ela acompanhou muito de perto, controlou 

muito de perto essa questão de Belo Monte - e do PMDB, de um lado, era o Silas 
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Rondeau, que tinha sido ministro de Estado, do outro lado, o ex-Ministro Palocci. 

Eram os principais atores dentro desse processo. Inclusive, na minha colaboração, 

se eu não me engano, eu relato isso também. 

O SENHOR MINISTRO HER.MAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): E quando diz atores, atores não só do processo de viabilização de Belo 

Monte, mas do esquema de corrupção também, é isso? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Tinham 

conhecimento do processo. Sem dúvida nenhuma. Ninguém entra num processo 

como esse sem saber como é que as coisas funcionam. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Senador, 

por parte do consórcio, tinha algum representante, interlocutor principal? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Era o 

chefe do consórcio, né? No caso, era a Andrade Gutierrez. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Andrade 

Gutierrez? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): E eu, com 

todo o respeito, se o senhor me permite, eu duvido que a Andrade Gutierrez não 

tenha falado isso. 	 - 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Sim. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Eu 

duvido. Duvido. Mas era... era o líder do consórcio civil. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Hum-hum. 

Senador, o senhor tinha conhecimento como que isso se desenvolveria em termos 

de pagamentos? Porque eu questiono. Ah, o senhor falou num montante previsto aí 
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de 145 milhões. É... duas dúvidas: esse valor seria pago por doações eleitorais, ou 

por algum outro tipo de sistema? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Eu não 

consigo precisar ao senhor. O modus operandi, o software eu sei que é esse. O 

hardware eu não sei como é que ele caminhou. Mas acho que foi um mix. Acho que 

não foi tudo via doação eleitoral formal. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): O senhor mencionou que as doações feitas aos partidos, aos diretórios 

nacionais, como o dinheiro é bem fungível por excelência, não se pode dizer que 

esses valores tenham ficado num único lugar ou ido para um único candidato. O 

senhor imagina - e aí, tratando-se especificamente das eleições de 2014 - que 

essas contribuições, derivadas de contratos, feitas a partidos políticos e aos seus 

diretórios nacionais terminaram, de uma forma ou de outra, na campanha 

presidencial de 2014? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Eu não 

acredito. Não acredito. Ministro, o senhor é um homem experiente, um homem que... 

e... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Não, nesse tema eu (ininteligível). 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não, 

nesse tema não. Estou dizendo da vida política. Enquanto a legislação, Ministro, 

eleitoral... essa legislação eleitoral prevalecer, discurso de boas almas ou esse 

discurso de bom menino que eu tenho ouvido de vários políticos ao longo aí dessa 

crise toda, isso é conversa pra boi dormir. Eu vou repetir uma frase do Senador 

Garibaldi Alves. Nós tivemos uma crise muito grande dos atos secretos no Senado, 

que quase levou à cassação do Presidente Sarney, né? Eu era membro do 
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Conselho de Ética, à época. E, em um belo dia, assim, no horário nobre, entra, ao 

vivo, o Garibaldi, presidente do Senado, que era uma espécie assim de solução-

tampão, né? Em função da crise. E, àquela época, aí começam os torquernadas, 

né? Projetos - se um senador for... tiver uma investigação, ele não pode assumir a 

mesa diretora, ele não pode ser presidente de comissão, e assim vai. Aí perguntam 

para o Garibaldi, e o Garibaldi olha assim para a câmera e diz assim: "Se tão 

procurando santo aqui, não vão encontrar". E é verdade isso. Porque essa 

legislação, ela não consegue coibir, muito pelo contrário. Essa última eleição foi um 

incentivo ao Caixa Dois. Essa eleição, eu vejo, por exemplo, publicarem, né? As 

doações foram 30%, 40% menores. E o Caixa Dois? Essas eleições foram as 

eleições do Caixa Dois. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Mas o Caixa Dois, gigantesco, já tivemos aqui a prova... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Claro. 

Claro. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): . . .de que está em todas as eleições, com financiamento privado... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Sem 

dúvida nenhuma. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): . . .derivado de contratos públicos. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Sem 

dúvida nenhuma. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Então, não há nenhuma... 
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O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Mas eu 

acho que agora, se o senhor me permite, Ministro, essa legislação, ela piorou mais 

ainda. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Mas isso ainda vamos ver... Não é objeto... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): É. Não é 

objeto. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Agora vou repetir a minha pergunta, porque acho que eu não me fiz 

entender. Eu perguntei se essas doações feitas a diretórios nacionais, derivadas de 

contratos - contratos lícitos, mas pactuação ilícita -, se, eventualmente, podem 

essas doações ter terminado nas eleições de 2014 para a presidência da República? 

Em outras palavras, da mesma forma que o senhor concorreu a governador e 

recebeu.., é... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Doações? 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Não. O partido - o diretório nacional - e passou à sua campanha, o 

mesmo de Belo Monte, que o senhor mesmo disse que não exclui a possibilidade... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. Não 

excluo, não. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): ... de recursos, via diretório nacional, terem chegado à sua campanha... A 

mesma coisa eu indago se não pode ter acontecido em 2014? Ou seja, a chapa 

Presidente DilmalPresidente Michel Temer ter recebido, via doações, aos diretórios 

nacionais e depois terminaram na conta da eleição presidencial. 
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O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Essa é 

uma via de mão dupla, presidente. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Se eu estou 

supondo até que a minha campanha para o governo teve isso, admiti isso nos meus 

depoimentos, a campanha presidencial, não tenho dúvida nenhuma também. Não 

tem dúvida nenhuma. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): De que é possível... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Agora eu 

entendi a pergunta do senhor. Eu tinha me equivocado. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): A pergunta era esta... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Me 

desculpa, eu não... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): ... em decorrência de uma afirmação que o senhor fez... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Isso. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): ...não é? Que, segundo o senhor indicou, pensa que está até na sua 

colaboração premiada, de que recursos podem ter aportado na... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Podem. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): . . .sua campanha, vamos dizer, do fundo amplo vindo de Belo Monte. E eu 

indago se esse mesmo raciocínio se aplica também às eleições de 2014 para 

presidente... 
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O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Sem 

dúvida nenhuma. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): ...e vice-presidente da República? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Sem 

dúvida nenhuma. Porque é um pacote. Se a mim... se coube a mim algum tipo de 

doação, essa doação foi distribuída e, claro, a prioridade era a eleição presidencial. 

A prioridade era eleger o presidente da República. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Senador, 

aproveitando a linha que o Ministro adotou e aproveitar o conhecimento do senhor 

sobre recursos que provêm do partido. Qual é o grau de conhecimento ou controle 

que o candidato tem sobre esse fluir financeiro? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): O senhor 

tá fazendo uma pergunta, acho que muito importante. Eu tenho ouvido muitas 

pessoas falarem que desconhecem a origem das doações. Candidato majoritário - 

eu já fui candidato majoritário, presidente -' candidato majoritário sabe de onde é 

que vêm as coisas. Porque isso é fundamental. Quer dizer, eu acho muito pouco 

provável.., nós estamos criando uma cultura do "eu não sei", "eu não me envolvo", 

"eu não tenho conhecimento". Um fato como esse é um fato relevante, porque não é 

uma doação qualquer. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Hum-hum. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Então... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): O senhor imagina que é possível também a fórmula do "não quero saber"? 
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O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente)? É 

possível, mas pouco provável. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI r(juiz  auxiliar): E esse 

dinheiro, dentro de uma contabilidade do partido, ele é, de alguma forma, rastreável? 

O que eu quero dizer com isso? Supondo que há recursos que venham do Fundo 

Partidário, recurso que venham de doações eleitorais e há recursos que venham, 

eventualmente, de um Caixa Dois. É possível algum... os partidos, no caso aí 

citando PT, PMDB, nessa campanha de 2014. É possível rastrear esses valores, de 

alguma forma, saber de onde vem cada recurso aportado numa campanha? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não é 

simples, não. Isso, principalmente, isso quem tem conhecimento são os operadores. 

Os operadores e, efetivamente, quem fez as doações. Esses sabem. Mas, como 

disse bem o Ministro, tinha um bojo, um fundo de campanha. É difícil discernir uma 

coisa da outra. Esse detalhe só quem fez a doação e quem operou nos partidos é 

que tem o conhecimento claro; Quando foi, o que é efetivamente doação, o que não 

é, o que é em dinheiro, essas coisas, só esses personagens é que têm um 

conhecimento pleno. Mas, só nas contas partidárias, não rastreia. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Não 

rastreia? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Entendi. Em 

relação à campanha, senador, de 2014, haveria aqui algum episódio - isso eu estou 

retirando também aqui, no caso, de um comentário da delação - de que o tesoureiro 

da campanha de 2014, o Edinho Silva, teria - e aqui eu vou utilizar um termo da 

mídia - tentado recursos provenientes da indústria farmacêutica. 
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O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Iss é 

verdade. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): O que seria 

esse episódio? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Na 

verdade, eu... não... eu terminei a campanha e fiquei com dívidas. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): A campanha de que ano? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): De 2014. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Dois mil e quatorze. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Fui 

candidato a governador. E aí, claro, eu fui procurar quem de direito, foi pra me ajudar 

a pagar, né? E aí o próprio Edinho sugeriu que eu conversasse com esse 

laboratório, como é que chama? Acho que EMS, se não me engano, né? E alguns 

fornecedores da minha campanha... eu concordei que eles apresentassem as notas 

pra... pra esse laboratório, né? E, efetivamente, isso acabou acontecendo. Mas é um 

pessoal... 

Vocês podem me ver conversando com empresa de engenharia... 

Esse povo eu conheço todo. Empresa de infraestrutura... Eu conheço todos eles. 

Agora, laboratório é uma coisa que eu nunca militei. Eu só vi, como líder do governo, 

a pressão desses laboratórios hoje e a importância que eles têm. Lá... em... em 

tenras eras, né? O importante em nomeação naquela época era a Agência Nacional 

de Energia Elétrica, Agência Nacional do Petróleo, Agência Nacional de 
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Telecomunicações. Agora, a maior briga que existe no governo é Anvisa e a 

Fundação Nacional de Saúde. 

Aí eu comecei a perceber quando vi isso, né? Tentaram desmentir, 

dizendo que eu tava inventando essa história e parará, parará. Eu nunca militei, eu 

nem sei quem são esses caras, aí, que comandam a ANS. Essa área de saúde, eu 

não... eu não conheço ninguém, né? 

E o pior é o seguinte: as empresas apresentaram nota, pagaram 

imposto e não receberam. E aí ficaram com tanto medo, porque essa EMS aca... 

começou a aparecer nos jornais com frequência, aí retiraram as notas. Ficaram no 

prejuízo e, evidentemente, eu fiquei com a dívida. É basicamente isso. 

Isso eu acho que é um pequeno exemplo do modus operandL 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Entendi. E o 

senhor acha que o senhor... acha, não, mas o senhor sabe de algum... alguma 

atuação desses laboratórios também na campanha presidencial? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. Eu 

não... eu não conheço no detalhe, mas esses laboratórios têm muita influência. 

Têm... inacreditavelmente. Era uma coisa que eu nunca tinha... Eu comecei a atinar 

pra isso quando eu era líder do governo. A briga que era pra Anvisa, pra ANS. É 

ina... era inacreditável! Era uma briga maior do que qualquer posição, tirando 

Petrobras, do que qualquer outra posição no governo! 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): E eles 

foram indicados pelo tesoureiro? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Pelo 

tesoureiro. 
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O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Da 

campanha presidencial? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Isso. E 

pelo Aloísio, também. Mercadante. Que, supostamente, pelo que o Edinho me falou, 

era um... alguém que tinha um relacionamento muito próximo com esse... com 

essa... EMS. 

Depois eu descobri que o cara tinha helicóptero, tinha não sei o quê 

lá, não sei o quê em Angra, com esse helicóptero. É um cara que tem... tem uma 

capilaridade gigantesca, esse cara. Não é um cara pequeno, não. Pelo que eu 

percebi, né? Eu não conheço, efetivamente, as atividades dele. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Senador, 

um outro ponto que é de interesse aqui pro nosso processo, é que algumas 

testemunhas e de algumas colaborações mencionaram que uma das formas de 

pagamento dessas propinas variavam algumas com doação eleitoral, outras com 

Caixa Dois. E uma sistemática que era muito utilizada era exatamente essa de 

pagamento de faturas, prestação de serviços forjados, né, falseados. 

Em relação à campanha de 2014, ou então algo que tenha alguma 

relação com campanha eleitoral. O senhor tem conhecimento de fatos dessa 

natureza em campanhas principalmente do PT e do PMDB? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): O que eu 

sempre ouvia é que determinados serviços eram feitos... é... é... fora da campanha, 

né? Por exemplo, gráfica. É um... é um tipo de atividade muito comum. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Hum-hum. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): É... 

rodar material de campanha nessas gráficas, né? Esse é um tema que ele é 
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recorrente. Mas tem outros: palanques... é... eleitorais. L. existe... existem várias 

atividades que, em muitas situações, são pagas por fora, ou seja, nem passam pela 

conta de campanha, né? Ou, então, se passa, é por um valor menor, com uma nota 

menor, e assim por diante. 

Mas não sei, assim, um caso específico... 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Um caso 

específico... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Eu não 

sei até porque era campanha presidencial, né, então... 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Hum-hum. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): E eu era 

candidato também, então não era tão simples ministro acompanhar essas coisas 

mais de perto. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Tinha o... e 

também há o... já que o senhor mencionou, para saber se tem mais alguma 

informação. Um dos temas que gira o processo é exatamente o pagamento de 

gráficas, em valores extremamente elevados na campanha. O senhor tem 

conhecimento se esse serviço de gráfica, alguns desses serviços, que eram pagos, 

eram utilizados por mecanismos de, enfim, lavagem do capital eleitoral? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): É 

possível. Bem possível. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): É? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Veja, 

esse truque das gráficas é um truque conhecido. 
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O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Pôr que, 

senador? Por que que a gráfica é um bom caminho pra isso? O que seria o truque? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. Na 

verdade, é uma... é uma forma de... é... muitas vezes não contabiliza esses recursos 

e esse... quer dizer, esse recursos não entram na campanha. E esses recursos, 

muito possivelmente, podem, inclusive, azeitar outras campanhas eleitorais também. 

Quer dizer, a gráfica não vai ter um papel, simplesmente, de gráfica, né? 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Hum-hum. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): A gráfica 

pode ter um papel também diferenciado, até no sentido de... de atender 

politicamente candidaturas de interesse do partido, ou de interesse presidencial. Isso 

é... sem dúvida. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): O dinheiro 

que já estaria contabilizado pra uma campanha fica livre pra ser utilizado... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Em outras 

coisas. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): E a gráfica, nesse caso, funcionaria, a um só tempo, como uma 

prestadora... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): De 

serviços. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): ... de serviços lícitos e uma espécie de lavanderia para outras campanhas. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Para 

atender outras campanhas. Isso mesmo. 
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O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Hum-hum. 

Senador, um caso também que pode ter alguma repercussão, que o senhor 

menciona na sua colaboração - até o senhor utiliza o termo triunvirato, que seria 

responsável pelo esquema de propinas. Eu gostaria que o senhor explicasse esse 

termo e como que funcionava esse triunvirato. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. Na 

verdade, era... era... como eu citei inicialmente ao senhor, era Erenice, Silas e... e o 

Palocci. E eles faziam grandes articulações, né? É... 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Só Belo 

Monte, ou teve alguma que ... (ininteligível). 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. Eu 

acho que eles devem ter atuado em outras... em outras situações também. Mas, 

principalmente, nessa área de energia. 

É... porque... principalmente o... no lado do... a Erenice tinha sido 

ministra, se não me engano. Mas veio o setor elétrico, o Silas veio do setor elétrico 

também. Então, isso é uma coisa assim, bem.., bem marcante. 

E o Palocci, pelo próprio perfil que ele tinha. Ele tinha um perfil de... 

de grande articulador, de dialogar com as grandes empresas. Então, isso era muito... 

era uma coisa já sistematizada. Por isso que eu disse que era um triunvirato, né? 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Hum-hum. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Quer 

dizer, era um lado PMDB e do outro lado o PT. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Além de 

Belo Monte, o senhor tem conhecimento de como funcionou? Se teve essa previsão 

nas obras do Comperj? 
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O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. Eu 

não... 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Poderia ... ? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Comperj 

eu não acompanhei. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): E Angra III? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Angra, eu 

acompanhei muito... de uma forma muito distante. Mas Angra III também houve uma 

combinação na retomada das obras. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Hum-hum. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Houve 

uma combinação não só com as empresas de obras civis, né, mas em montagem 

eletromecânica também. Mas eu não... eu não conheço os detalhes, não. 

Mas Angra III... é... eu sei os valores de Angra III. Mas é mais ou 

menos uma.., um procedimento parecido com o de Belo Monte. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): E o 

senhor ... (ininteligível) 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Aliás, até 

os atores acho que são os mesmos. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Os 

mesmos? 

Senador, essas obras, elas têm um acordo inicial, né? Pelo que o 

senhor relatou, um acerto inicial para como funcionaria o sistema, né, de 
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distribuição. E ele seria pago ao longo da obra? Ou ele normalmente já é algo que é 

acertado na origem? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. Não 

é ao longo, não. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): E... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Ao longo. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): O senhor 

veja, são obras que não se concluíram ainda. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): É. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Então... é... 

se o senhor sabe ou se o senhor tem uma... Se isso teria se desenvolvido ao longo... 

Porque Belo Monte, o contrato é ali de 2011 ou 2012, se eu não estiver enganado. E 

também a retomada de Angra mais ou menos na mesma época. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Na 

mesma... (ininteligível). 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): É uma coisa 

que, então, se desenvolveu? Foi sendo pago ao longo dos... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): 

Normalmente é assim. Normalmente foi feita... era feito assim, né? Eu entendi, né? 

É... mas existem algumas coisas ao... no meio.., na obra, que são os famosos 

claims. E claims é uma espécie de... é o reconhecimento de... de demandas de 

quem está agindo na obra e, consequentemente, às vezes, através dos claims, é 

uma forma de... é... acelerar um pouco a liberação de recursos e fugindo um pouco 

desse cronograma da obra. 
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O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Certo. E, 

senador, em relação à espontaneidade disso, né, dessa relação? Quer dizer, qual a 

consequência pra empresa, no caso a empreiteira? Porque isso foi muito ouvido ao 

longo da nossa instrução. A empresa, ela era cobrada, ameaçada, de alguma forma, 

ou... Como que isso se operava? Ela... era uma condição pra ela participar da obra? 

Assim, como é que isso...? Qual a espontaneidade dessa... dessa... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Ou 

ajudava, ou não fazia. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Ou ajudava, 

ou não fazia. Era uma condição realmente pra... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Ou 

ajudava, ou não fazia. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): E pelos 

políticos, pelos partidõs, os representantes dos partidos, isso era colocado, 

normalmente, dessa forma? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Eu não 

sei, talvez, de uma forma mais sutil. Mas, como são pessoas inteligentes, todo 

mundo entende, né? Mas era sempre assim, uma sutileza. Eu nunca falei, eu nunca 

comentei, eu nunca... Mas eu conversava com os empresários e eles me relatavam 

as conversas. E eles compreendiam bem. O approach era claro. Mésmo com 

palavras rebuscadas, com muita adjetivação e tal, né? O objetivo, muito bem 

delineado. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Eu imagino que ninguém chegaria a dizer: 

- Olha, eu quero uma propina de 1% do contrato tal. L. é isso aí? 
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O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Ajudlar a 

campanha. Dar um suporte, já que você vai trabalhar numa obra tão importante, né? 

Contamos com a sua ajuda e tal. Assim, uma forma elegante. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): E... mas 

tinha alguém pra fazer essa cobrança, caso não fossem quitados... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Eu acho 

que... é... existiam controles fortes, né? Um acompanhamento sistemático, 

permanente - isso é inegável -, para que isso funcionasse como funcionou. Porque 

foi efetivo. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Senador, 

além do caso Belo Monte, o senhor mencionou Angra III, mesmo sem ter muito 

conhecimento de como se operou lá, tem algum outro fato, ou obra, enfim, algum 

outro fato que esteja, mesmo ali, em sistema de propina, que tenha impactado 

diretamente em 2014, na campanha, pelo que o senhor se recorda? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. Eu 

acho que os fatos mais emblemáticos, pelo menos no meu ponto de vista, são 

esses. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Hum-hum. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): São 

esses. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): E em relação à Petrobras? Porque... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Eu acho 

que... eu acho que a Petrobras, Ministro, já era um sistema que vinha já numa.., já 
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era um sistema cadenciado, né? Era uma coisa que já vinha.., já tava... sempre foi... 

era um processo já sistematizado. Quer dizer, funcionava no... no automático. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Porque aqui nós temos, na verdade, esta investigação, mas, ao mesmo 

tempo, estou colhendo elementos para outros procedimentos da Justiça Eleitoral. E 

interessa saber exatamente o comportamento dos partidos políticos. 

Uma tese que se defende - e eu não estou fazendo aqui nenhum 

juízo de valor, ou crítico, apenas narrando uma tese recorrente que se ouve - é que 

a corrupção na Petrobras é uma invenção do Partido dos Trabalhadores. Eu gostaria 

de ouvir a sua opinião... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não é 

verdade. A Petrobras... desde lá de trás isso existe na Petrobras. Isso é conversa 

mole. Não foi o PT que inventou isso. É... e essas sistemáticas todas... elas existem 

desde lá de trás. 

É... Nós temos... Eu prefiro não citar o nome, mas nós temos ex-

dirigentes da Petrobras que ficaram milionários Que... alguns dizem, até fora do 

Brasil. Viraram grandes consultores, palestrantes. E a gente sabe como é que as 

coisas aconteceram... ou... ou quais foram os negócios. 

Então, eu acho isso uma... não é correto esse... esse tipo de 

afirmação. Isso já existia. Talvez, no caso do PT, como a Petrobras virou um 

instrumento forte de política de Estado, então isso sobressai mais. Porque há todo e 

e existe um discurso ideológico do Pré-Sal, um discurso ideológico forte, de 

recuperar estaleiros. Então, claro, a Petrobras, ela.., ela, que já é uma empresa 

importantíssima, ela virou uma empresa mais importante ainda. 

Mas, dizer que o PT inventou isso, com todo o respeito, Ministro, eu 

não concordo. 
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O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): O senhor diria que, embora o modus operandi já estivesse instalado, que, 

com a eleição do Partido dos Trabalhadores, houve um aumento extraordinário? Ou 

se deve muito mais ao fato de que os investimentos da Petrobras também 

cresceram de uma maneira exponencial? 

Porque, em outras palavras, os coeficientes de propina que nós 

temos ouvido, normalmente em torno de 1% - exceto em Angra que chegou a 5% -, 

e às vezes varia um pouco - 2%, 2,5% -, eu indagaria se esses percentuais faziam 

parte já desse modus operandi que existia? Ou eram percentuais - não estamos 

falando de valor exato, mas de percentual, não é? Independentemente da base 

sobre a qual esse percentual operava? 

(ininteligível) 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: De 0,5 a 3. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Bom... 

Ministro, é o seguinte. Primeiro, até pra complementar uma resposta que. eu  dei, 

né? Eu não tou dizendo que, pelo fato disso existir lá nos... das priscas eras, né, que 

isso quer dizer que todo mundo tenha feito isso. Deixar bem claro, porque a 

Petrobras é uma empresa de excelência, tem quadros absolutamente.., são 

competitivos, são pessoas eficientes e competentes em qualquer lugar do mundo. A 

Petrobras não deve nada pra nenhuma grande empresa do mundo, né? 

É até injusto ver o que eu tenho... até... não tou acompanhando mais 

de perto essas coisas, mas os comentários que fazem. A Petrobras é ponta em 

tecnologia, em água ultraprofunda, tecnologia de materiais. 

Eu, que tive contato com todas essas empresas: Statoil, Exxon, 

Mobil - esse povo todo é... -, Total.., é... Elfe - naquela época, né? A Petrobras não 

deve nada pra ninguém. E tem pessoas que amam a Companhia, praticamente a 
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empresa virou uma família.., é a família, a continuidade da família. Então, até pra 

excepcionalizar, para não generalizar as coisas. 

Mas, na verdade, o seguinte: os montantes, os percentuais... é... eu 

não... eu não saberia precisar como... como seriam essas práticas... é... 

anteriormente, ou não. O que eu posso dizer pro senhor é o seguinte: por exemplo, 

quando... é... é... nós... é... é... eu trabalhei na Petrobras, o maior orçamento que 

nós tivemos foi 32 bilhões de dólares. Nós passamos para um orçamento de 

centenas de bilhões de dólares. Então, eu estou falando de volumes absolutamente 

fora de contexto. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Mas a minha pergunta é em termos de percentuais mesmo. Por exemplo, 

um dos fatos narrados nos depoimentos que nós já colhemos tem a ver com as 

termoelétricas, na época em que o... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Eu fui 

diretor, nessa época. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): É. No período anterior, é um fato conhecido, acho que está, inclusive, na 

sua colaboração premiada. 

Eu queria saber, pra entender um pouco esse contexto histórico, se 

os percentuais eram diferentes? Se, naquela época, por exemplo, o percentual era... 

ponto dois por cento e não um por cento. Independentemente do volume de 

recursos que a Petrobras manuseava, que, evidentemente, com o Pré-Sal, foi à 

estratosfera. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Ministro, 

na verdade, pelo que eu vejo aí, né? Vejo as notícias, né? Existem percentuais que 
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são padrão. E, lá atrás, não eram diferentes desse um, um e meio. É... varia muito, 

dependendo do tamanho da obra. 

É... por exemplo, Belo Monte, se o senhor fizer a conta, cento e 

quarenta e três milhões é 1%. Isso lá, nos governos anteriores, uma obra desse 

tamanho era isso mesmo. 

Agora, cada... cada projeto tem uma característica, então isso aí 

pode mudar. Então, por isso é que a gente vê: salta de meio, ou de um, pra... pra 

dois, pra dois e meio. Aí depende muito das características do projeto. Isso não é 

uma coisa... é... alguns números já são... já têm.... já são números consagrados, que 

sempre foram adotados, principalmente em obra civil. Obra civil.., é... esses números 

que estão aparecendo aí não são muito diferentes, não. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): O Senhor Fernando - dito Baiano -, em seu depoimento, narra o primeiro 

- depoimento aqui, para a Justiça Eleitoral - contrato de vulto que ele teve com a 

Petrobras. E que seria exatamente no período que o senhor estava lá... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Eu 

conheci o Fernando na (ininteligível)... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): E que ele.., que ele representava uma companhia espanhola... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Union 

Fenosa. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): E que já... o MOU, não sei como se fala em... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): É MOU 

mesmo. 
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O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): ... em português. Mas, enfim, o MOU estava pronto para ser assinado. O 

presidente da companhia vem ao Brasil para essa assinatura e, lá, na Petrobras, de 

supetão, é informado de que o MOU não vai ser assinado. 

E aí o Senhor Nestor Cerveró o informa que a escolha seria com a 

outra empresa. E, salvo engano, o Senhor Fernando Baiano menciona o senhor 

também. 

Então, esse fato, lá atrás, pode parecer sem grande relevância para 

este procedimento da Justiça Eleitoral, mas tem, na compreensão da evolução 

histórica, se houve ou não houve mutação desse modus operandi, como o senhor 

mesmo aqui utilizou essa expressão. 

O senhor poderia... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Posso. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): ... discorrer um pouco sobre esse... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Aliás, e 

gostaria.., e gostei muito que o senhor perguntasse isso. Até eu tava conversando 

com o Doutor Figueiredo sobre isso, antes de começar a sessão. 

A primeira coisa, eu queria, só en passant, falar sobre a questão das 

termoelétricas. Foi dito que a GE pagou propina. O senhor sabe com quem que foi 

discutido o fornecimento de máquinas pra Petrobras, naquela época, em função do 

apagão no Governo Fernando Henrique? Nada mais, nada menos que o número um 

da GE, chamado Jack Welch. Os entendimentos foram com o presidente da GE 

Mundial. O meu pai foi diretor... foi diretor da GE. Eu fui criado dentro da GE, eu sei 

como é que a GE funciona. 
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A GE foi uma das primeiras empresas do mundo a adotar regras de 

compliance, mas rigorosíssimas. Quando aí eu vejo a afirmação que a GE pagou 

propina. Dentro da legislação americana, se for caracterizada uma propina da GE 

aqui, no Brasil, prende o presidente da companhia no mundo. Não é mole isso. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): A Alstom não estava envolvida na (ininteligível)? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): A Alstom 

em menor monta. Porque a GE... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): A Alstom não... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Em 

função... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): ... não apenas... não... 

- 	 O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): É por... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): ... não seria presa, como ainda descontaria no imposto de renda. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): É, na 

verdade, essa é a grande diferença. Por que que a... as empresas americanas, no 

caso a GE, elas perderam mercado no Brasil e no mundo? Por causa das regras de 

compliance. E, aí, os europeus, não é só a Alstom não, Alstom... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Siemens. 
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O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Siemens, 

todas elas. Elas tinham liberdade, ainda descontavam no imposto de renda, como o 

senhor bem falou. 

Então, quando eu vejo uma informação dessas, eu acho até que é 

uma informação temerária. Porque, se eu conheço um pouco a GE, eles vão entrar 

na Justiça. 

- Ah, eu fiz? Então, você vai provar agora. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Mas a GE não apareceu nestes depoimentos que (ininteligível) houve aqui. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não 

apareceu? 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Não. O que apareceu é o fato em si... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Da NSR. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Exatamente. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Bom, aí 

eu... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): ... esse contrato específico, para nós não sairmos muito... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): 

(ininteligível) Mas foi bom, até no intuito... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Do núcleo desta... 
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O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Até pra 

gente esclarecer também isso, aproveitando esta oportunidade, estando com o 

senhor aqui, comandando esta sessão. NSR. Isso é um... a Union Fenosa, queria 

assinar o MOU para estudar a TermoRio. A NSR é um fundo de investimento. Nós 

estávamos com um racionamento na nossa cara. Ali, é o seguinte, quem tinha mais 

e tinha condição de aportar, entrava. 

Então, não foi porque, ah, havia um interesse da NSR. Não. É 

porque a NSR já ia aportar os recursos. A Union Fenosa ia estudar, ainda. 

Então, quando eu vejo essa informação, isso é uma maledicência - 

com todo o respeito. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Então, a... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Ao Felipe 

Restum, ao Ronnie Vaz Moreira, que era o financeiro, e ao Presidente Fernando 

Henrique, alegando que: ah, que o filho dele é que era interessado nisso. 

Eu nunca tive com o Paulo Henrique, nunca soube que ele tinha 

qualquer relação com esse grupo. Soube agora. E, na verdade, ali era um programa 

para tirar o país do racionamento. Se tinha gente confiável, com recursos, 

respeitada, com experiência de mercado, entrava mesmo. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Mas, essa conversa.., de fundo de gabinete - vamos chamar assim - 

ocorreu ou não ocorreu? 

Porque o Senhor Fernando - dito Baiano - afirma, dá os detalhes: 

foi chamado por um gerente e depois o Senhor Nestor Cerveró, que naquela época 

ainda não era diretor... 
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O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Era 

gerente. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Era gerente. Mas com um gerente abaixo dele, e ele próprio. E depois 

chegou a falar com o senhor naquele momento. Este episódio ocorreu? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. Na 

verdade, esse emoiu foi tratado com o pessoal técnico. Tanto é que... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Não. Digo a assinatura. Naquele... Ah... o fato que ele narra é da 

assinatura. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): É... olha, 

eu não... Eu vou ser muito sincero com o senhor, presidente. Eu não lembro de ter 

marcado - primeiro, porque eu sou uma pessoa educada, de formação. Eu não traria 

um camarada da Espanha para dizer para ele, quando chegasse no Brasil: 

- Olha, I'm so sorry. Eu não vou assinar nada. 

Isso, possivelmente, deve ter sido uma iniciativa dos escalões 

inferiores, sem o conhecimento da diretoria. E, simplesmente, quando chegou pa... 

se ele chegou pra assinar, disseram: 

- Não. Tem um outro interessado. 

E, entre os dois, não há dúvida nenhuma, a decisão da diretoria da 

empresa foi ficar com quem queria investir na hora. E não quem queria estudar, para 

ver se ia fazer ou não. O MOU, ele basi... é um documento, basicamente, que o 

senhor trabalha pra... é... avaliar se entra ou não no projeto. Os outros caras, não, 

eles se apresentaram pra entrar no investimento. Essa é a diferença. 
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E acho extremamente injusto - pra não dizer... é... é... uma outra 

palavra pior -, quer dizer, tentar dizer que essa NSR tinha... NSR é um tremendo 

fundo americano, tem dinheiro aos borbotões, né? E... e tinha interesse em entrar 

nesse programa, que foi um programa viável, e que dava uma taxa de retorno 

compatível com o que os fundos de pensão funcionavam. 

Agora, nós não íamos perder tempo esperando alguém estudar para 

ver se ia fazer, ou não. É leviana essa afirmação. Le-vi-a-na. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Bem, vamos começar pelos representantes. Doutor Alckmin. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): é necessário identificar, ou... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Sim. É bom se identificar, Doutor Alckmin. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): José Eduardo Alckmin, advogado dos... 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI juiz auxiliar): Doutor 

Alckmin, só um minutinho. A gravação pega normal ali? Tranquilo? 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Está pegando? Está fazendo o controle aí? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Hum-hum. Vai pegar. (ininteligível) 

de microfone (ininteligível). 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Tá. 
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O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Então.., é... recomeçando ... José Eduardo Alckmin, 

Coligação Muda Brasil e Partido da Social Democracia Brasileira. 

É... senador... é... eu só tenho uma pergunta. Falou-se do triunvirato, 

certo? É... Erenice, Palocci e Silas Rondeau. Agora, uma dúvida que me assalta é o 

seguinte: mas isso seria possível ocorrer sem o conhecimento da presidente da 

República, ou pelo menos alguma notícia disso a ela? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Bom, 

Doutor Alckmin, é... respondendo assim, muito objetivamente. Depois do Mensalão, 

o governo, pra garantir a base, o governo é... trouxe o PMDB é... de uma forma mais 

consistente. E as próprias diretorias da Petrobras eram divididas entre PT e PMDB... 

e PP também. Então, a área de influência do PMDB era pós-Mensalão, a Área 

Internacional e a Diretoria de Abastecimento, e a Diretoria de Serviços era de 

influência do PT e a Diretoria de Finanças também. 

Então, na verdade, esse... esse... é... esse triunvirato era um 

triunvirato que representava não só essas operações é... dentro da estrutura 

orgânica das companhias estatais, mas, eu volto a insistir, acho muito pouco 

provável que um presidente da República não tenha ideia do que um chefe da Casa 

Civil faz. Eu tenho... eu acho absolutamente impossível o número dois de um 

governo, que é quem toca o dia a dia do governo, fazer as coisas sem qualquer 

anuência do número um, acho pouco provável. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Especificamente em relação à Belo Monte, então, isso 

talvez seja ainda mais verdadeiro? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): E ainda 

mais pela relação que a Erenice tinha com a Presidente Dilma, porque elas vieram 
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juntas, né? Eu conheço bem a Erenice, a Erenice trabalhou comigo na Eletronorte. 

Então, eu conheço bem a trajetória dela, é... sei como que ela cresceu ao longo do 

tempo, ela foi pro Ministério de Minas e Energia com a Presidente Dilma, depois, se 

não me engano, acho que ocupou o ministério, não tô lembrado. E depois foi pra 

Casa Civil, assumiu a Casa Civil... Então, é uma intimidade muito grande. Não saber 

é... Todo presidente sabe como é que as coisas acontecem. Se não sabe no 

detalhe, pelo menos no mérito, sabe. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Da minha parte, satisfeito, Excelência. Não sei se o 

colega tem alguma pergunta. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Alguma 

coisa, Doutor (ininteligível)? Não? 

O DOUTOR GUSTAVO (advogado): Senador... Gustavo... 

(ininteligível) ... o senhor falou que, mais ou menos, as coisas na Petrobras 

funcionavam no automático (ininteligível). 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): As coisas, inclusive a corrupção. 

O DOUTOR GUSTAVO (advogado): Exatamente - esse o ponto. E o 

Ministro perguntou se em algum momento - acho que era esse o contexto da 

pergunta do Ministro, depois podem ver o texto - isso foi potencializado no governo 

do Partido dos Trabalhadores. Digamos que isso existiu... 

ORADOR NÃO IDENTI FICADO: Existia. 

O DOUTOR GUSTAVO (advogado): Existia? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Exato. 

O DOUTOR GUSTAVO (advogado): Agora... 
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ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Eu lembro. 

O DOUTOR GUSTAVO (advogado): Houve.., o senhor acredita que 

em algum momento houve uma potencialização, uma exploração em volta disso? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Sim. Até 

pelos motivos que... primeiro, o orçamento; segundo, o papel que a Petrobras teve. 

A Petrobras passou a ter um protagonismo sob o ponto de vista não só político, mas 

sob o ponto de vista empresarial e desenvolvimento do país, gigantesco. 

Basta lembrar, por exemplo, a campanha de 2006. A campanha do 

Presidente Lula com o Governador Alckmin. Qual foi o mote da campanha? O mote 

da campanha foi a Petrobras, era o Pré-Sal, era privatizar ou não, era o papel do 

Estado, ou seja, nunca a Petrobras teve um... acho que só na época do Getúlio 

Vargas. Nunca a Petrobras teve um protagonismo desse tamanho. Portanto, não há 

dúvida nenhuma, acho que, até pelo papel que ela desempenhou, ela ocupou um 

papel, ela assumiu uma... essa sistemática assumiu um volume muito mais, muito 

mais amplo. 

O DOUTOR GUSTAVO (advogado): Obrigado. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): Eu 

vou começar, Ministro. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Está bem. 

(TRECHO ININTELIGÍVEL) 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Eu acho melhor quem sabe puxar uma cadeira e sentar aqui - já deixamos 

uma cadeira aqui por apenas uma questão técnica, o microfone está muito distante. 
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O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): 

Senador, bom dia. Gustavo Guedes, advogado de Michel Temer. 

Senador, eu queria dizer que respeito muito a sua história, mas é o 

seguinte: aqui a gente precisa de fato concreto. O Ministro perguntou em relação às 

doações de 2014 e o senhor mencionou... supõe... fato concreto. A minha pergunta 

é objetiva. O senhor tem conhecimento de alguma doação de 2014, para a 

campanha de 2014? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Tenho 

conhecimento pelos fatos já narrados ao presidente. Da Andrade Gutierrez, que 

coordenava o consórcio de construção civil, né? De Angra, que foi a mesma coisa, 

inclusive a Andrade também comandando Angra. 

Esses casos eu fui enfático, nos outros eu fiz questão de dizer "olha, 

eu não conheço", mas esses eu sei como é que as coisas caminharam. E tenho 

certeza absoluta, e, como afirmei aqui ao presidente, que os executivos da Andrade, 

se vierem aqui falar, vão repetir o que já falaram. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: (ininteligível) 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Já 

falaram. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): 

Então, vamos lá. Sobre fatos concretos. Quanto houve de propina para a campanha 

presidencial de 2014? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. O 

total negociado com.., com... de Belo Monte foi R$ 142 milhões. Agora, no que diz 

respeito à campanha presidencial, eu não sei dimensionar, eu não era o tesoureiro 

da campanha, não fui que fiz os entendimentos, mas que, efetivamente, R$ 142 
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milhões é dinheiro em qualquer lugar do mundo, né? Claro que isso foi dividido pelas 

campanhas - não só a campanha presidencial, mas também as campanhas de 

governadores, especialmente dos dois partidos, do PMDB e do PT. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): 

Acho que é isso que é importante ficar claro aqui. O senhor é experiente, um dos... 

foi líder em diversas ocasiões, então o senhor sabe e nos relatou aqui de forma, pelo 

menos em relação a isso, bem didática e pormenorizada. Essa aqui é a oitava 

audiência, portanto a gente já ouviu quase todos os presidentes dessas empresas. 

Há formas diversas de se fazer essas contribuições, já houve aqui um corte sobre 

propina, sobre doações legais, propinas pra diretores, propinas pra operadores, 

então, 142 milhões, então, é o total em relação a propina. 

Aí vem a minha pergunta: dos 142 milhões, objetivamente, o senhor 

tem conhecimento daquilo que foi pago, pra quem foi pago e quanto foi pago? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. Eu 

tenho... o conhecimento que eu tenho, novamente repito: 142 milhões, 

aproximadamente e dentro de um grande acordo que foi feito com o PT e o PMDB, 

e, nesse caso específico, com o PMDB, que eu acredito que foi o mais bem 

aquinhoado partido, pelo menos no caso Belo Monte - não estou dizendo que o PT 

não tenha sido, mas acho que o PMDB foi o... foi talvez o grande condutor aí do 

processo. Agora, volto a repetir, eu não fui tesoureiro de campanha e eu não sei os 

valores atribuídos a cada um. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): 

Então, eu poderia dizer que o senhor, então, ouviu dizer que isso foi pago? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Na 

verdade, como eu repeti aqui no início da sessão, eu sou um senador, era um 

senador da República, líder do governo, eu sabia de uma série de coisas, mas pelo 
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meu convívio. Eu não sou... quando eu fiz a minha colaboração, eu fiz questão de 

registrar para os procuradores "olhem, vocês não vão me ver aqui com planilha, 

com... a minha vida é de político, é outra coisa. É muito diferente de outros que, 

talvez, os senhores já ouviram, mas, pelos contatos que eu tinha, eu sempre militei 

nessa área, eu ouvi, mas não tenho dúvida nenhuma, porque aquilo que já deve ter 

sido dito aqui, efetivamente, aconteceu". 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): 

Certo. Então, o senhor também, seria correto afirmar que não tem conhecimento, 

portanto, se isso foi pago pra terceiros, se foi pro diretório nacional, se foi direto pra 

conta de campanha. O senhor não... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): É um mix. 

Parte via doações oficiais, parte é... é pros candidatos. Eu não elimino a hipótese de 

Caixa Dois também, é bem possível que tenha acontecido. É uma espécie assim de 

salada de frutas, né? Ou seja, tem participação, tem pra todos os gostos. Tem 

doação oficial, tem Caixa Dois, são várias alternativas. Não acredito que os 142 

- 

	

	 milhões tenham ido especificamente só pra uma campanha. Não, isso aí foi 

distribuído. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): 

Ministro, eu vou insistir aqui (ininteligível) só um pouquinho, porque acho que esse é 

o tema mais fundamental que a testemunha nos disse. 

O senhor, há um minuto atrás, disse que o recurso pode ter entrado 

no diretório nacional e ter ido pra diversas campanhas estaduais, por exemplo 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Inclusive 

a minha. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): 

Então, isso é possível ter acontecido? 
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O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): É 

possível. Também. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): 

Porque a minha questão tá em o senhor poder afirmar categoricamente, sem ter 

conhecimento de que esse recurso foi pra campanha presidencial. Pode ter ido pra 

todas as campanhas de governador de estados, por exemplo. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Também 

foi. Acredito que tenha ido. Agora, a experiência pessoal de candidato a governador: 

havia uma preocupação - e eu terminei com uma dívida grande - entre atender uma 

candidatura a governador e manter o dinheiro na... na... na chapa presidencial: Ó, 

podia fazer fila lá, pedir pelo amor de Deus, rezar o dia inteiro, que não saía um 

tostão. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): 

Uma outra dúvida: se tinha tanto dinheiro, como o senhor disse que tomou 

conhecimento por terceiros, desses 140 milhões, de empreiteiras, por que tiveram 

que buscar uma empresa farmacêutica pra pagar a sua dívida de campanha? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): É porque 

a fonte já tinha secado. Uma campanha muito rica, uma campanha milionária, né? A 

campanha brasileira é... os montantes são uma coisa estúpida, os valores. E, 

evidentemente, aí era buscar saída de outros lugares que não faziam parte desse 

contexto maior de volume de recursos pra bancar a campanha eleitoral. 

E acredito que a campanha nacional não pagou a minha dívida 

porque devia tá compromissada em outros frontes. Então, buscaram uma saída 

alternativa. Isso eu não tenho dúvida. Quer dizer, "á, aqui não dá, então, olha, 

vamo... vai por esse outro caminho aí. Apresenta as notas que o pessoal paga". Foi 

isso. 
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O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): Só 

para lhe dar um contexto, apenas dois depoimentos, pra ser mais específico, 

relacionados à Andrade Gutierrez disseram que o valor de 1 milhão de reais teria ido 

pra campanha presidencial, todos os outros (ininteligível) os operadores, todo mundo 

que veio disse que em 2014 não teria havido, porque cessou, por conta do início da 

Lava Jato, enfim. Então, isso foi... apenas uma empresa disse de 1 milhão de reais 

até agora. Então, só para lhe dar também esse contexto. 

É... da sua fala também, em relação às perguntas do Ministro, eu 

percebi uma aparente contradição, eu queria que o senhor explicasse. O senhor, em 

determinado momento, disse que o candidato majoritário, ele sabe de todas as 

doações que vêm para a campanha dele. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): 

Normalmente. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): 

Então. E logo em sequência o senhor disse que, ou melhor, antes tinha dito que não 

sabia se o dinheiro de Belo Monte tinha ido pra sua campanha. Então, eu queria 

entender também essa aparente contradição. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. 

Porque eu não participei das conversas e simplesmente, no meio da campanha, foi 

me liberado, pelo diretório do PT, recursos, por exemplo, da Andrade Gutierrez. 

Dentro desse contexto, quem é que pode garantir que não? Agora, uma campanha 

presidencial, que é a campanha, vamos dizer assim, que é a caixa de ressonância e 

dessa caixa de ressonância você distribui pras demais candidaturas, ainda mais 

numa obra do tamanho de Belo Monte, eu duvido que o presidente não saiba. Não é 

possível, talvez não conheça os detalhes, mas um presidente não saber de uma 
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candidatura presidencial. Porque eu, aquilo que passou pelo diretório nacional, eu 

não sei. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Doutor Gustavo, me permite aqui? 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): 

Claro. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): É... 

é... eu não... até porque, quando... isso é igual ao camarada que tá afogando e 

passa uma canoa, aí você tá afogando, o sujeito tá na canoa e fala assim: "Pô, me 

salva" O cara bota um punhal, você segura no punhal, né? 

Mas o que eu fiz questão de registrar é... na minha colaboração é o 

seguinte: eu não tenho certeza se aquilo que o diretório nacional doou.., pra minha 

campanha, se aquilo é de propina ou não. Agora, aquilo que eu trabalhei como 

doação, diretamente na minha campanha, eu sei de cada centavo que entrou. E 

assim é com todo candidato majoritário. Esse negócio de o candidato majoritário não 

saber de nada, com todo o respeito, não é... não é sério, não é uma coisa justa, não 

é uma coisa razoável. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Agora, aproveitando a pergunta feita pelo Doutor Gustavo, aqui nós temos 

dois tipos de informação: a informação sobre o remetente, vamos dizer assim, da 

doação; o doador; e em segundo lugar, a origem, no sentido de razão: por que essa 

doação está sendo feita: se a doação é simplesmente por contribuição aos partidos, 

ou se esta doação está vinculada à propina em contratos específicos. 

É importante que esse procedimento tenha essas duas esferas de 

fatos bem separados. Eu acredito que entendi bem quando o senhor disse que não 

é possível ao candidato saber, por exemplo, que o Andrade Gutierrez doou um 
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milhão, dez milhões - alguma quantia substancial... Mas eu estendo a pergunta a 

esse outro aspecto, que é talvez o mais relevante: esse candidato necessariamente 

sabe também a origem, a ratio que deu ensejo a essa contribuição? 

Por exemplo, e falando em português muito claro aqui: a candidata 

Dilma Rousseff e o candidato Michel Temer teriam condições ou, melhor dizendo, 

necessariamente saberiam ou teriam que saber que esses recursos estavam 

atrelados a contribuições ilícitas, derivadas de contribuições legalizadas, mas na 

origem ilícitas, porque derivadas de propinas em contratos específicos? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): 

Presidente, a candidata majoritária, com certeza, saberia. 

O vice-presidente, à época, talvez - talvez - não soubesse o todo. 

Até porque eu convivi muito com os dois, e havia uma certa idiossincrasia entre os 

dois, né? L. eu não posso afirmar peremptoriamente. Normalmente, a chapa 

majoritária sabe; o governador e o vice, por exemplo, no meu caso. 

No caso da... da presidência... é... isso.., é absolutamente normal; o 

anormal é não saber. Agora, para ser correto, havia uma certa idiossincrasia entre a 

Presidente Duma e o Presidente Michel Temer. 

Eu mesmo, como líder do governo, ficava ali entre... vira que mexe, 

eu tinha que administrar crise. E, muitas delas, eu tenho que confessar, o Presidente 

Michel Temer tinha razão, porque era um vice-presidente quase que decorativo - e 

quando não passava por situações de absoluto constrangimento. E ele é um homem 

lhano, um homem educado, né? Eu vi o sofrimento dele. 

Mas, em tese, todos os candidatos majoritários sabem como é que 

as coisas rolam. Não existe essa conversa de dizer que eu não sei, que o tesoureiro 

é que sabe. Dinheiro de campanha é fundamental para as coisas andarem. E se não 
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se... se tiver isso na ponta do lápis, a probabilidade de um fracasso numa campanha 

é enorme. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Doutor Gustavo. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): 

Mas, voltando, então, a partir do que o Ministro perguntou, esse dinheiro que veio da 

Andrade Gutierrez para sua campanha, o senhor não sabe a razão dessa doação 

(ininteligível)? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não, não. 

É que o... não... o... o... é... Eu liguei para o João Vaccari e não foi... foi... foi... o 

próprio João Vaccari que me encaminhou. L. Eu estava já na bacia das almas, lá, 

para pagar as contas de campanha, quando aí houve uma doação da Andrade, né? 

L. agora, eu recebi simplesmente em função do diretório nacional ter encaminhado. 

Eu nem perguntei, né? 

Então... eu não... Agora, na minha colaboração, eu fiz questão de 

registrar isso, que pode até ter... esses recursos podem até ter sido oriundos dessa 

grande operação, que é uma operação grande. É... é... é... Esses 142 milhões já 

estão aferidos, já; ele não é um número que alguém inventou. Isso já tá... isso já tá... 

é... consolidado. Isso não tem... não há duvida mais com relação a esses 142 

milhões. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): Tá. 

Na parte final aqui dos meus questionamentos... Como eu disse, esta é a oitava 

audiência, a gente ouviu os presidentes dos conselhos, os presidentes das 

empresas, os diretores das maiores construtoras do país, e todos, sem exceção, 

disseram que fizeram esse corte - é importante aqui para a gente - de propina para 

determinados operadores do PT, PP e PMDB e doações legais... 
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O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Sem 

dúvida. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): 

doações legítimas. 

Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente dessas 

doações legítimas, agora, já que o senhor não tratou. Essas operações legítimas, o 

senhor acredita nelas? Elas existiam? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Acredito, 

sim. Acredito. As doações... Existem muitas doações que são legítimas, são oficiais; 

e doações, por exemplo, de empresas, que têm interesse, por exemplo.., é... é... é... 

estão interessadas, por exemplo, na... é... no... no perfil do... do majoritário, nas 

ideias que ele defende, ou o majoritário sempre teve interlocução permanente e 

sistemática com ele. 

Então, existe, sim. Nós não podemos é criminalizar doação, quer 

- 	 dizer, dizendo que tudo quanto é doação é propina. Isso não é verdade. Existem 

doações oficiais, de pessoas, por exemplo, que convivem com parlamentares, com 

futuros governadores, com futuros presidentes, e que têm interesse em ajudar 

mesmo. Porque, às vezes, a vida empresarial e política não é uma vida só de querer 

fazer obra, mas a importância que se tem quando você conversa com alguém que 

tem informação, que pode te orientar; por exemplo: 

- Olha, o governo vai priorizar agora o setor de, por exemplo, 

energia renovável. 

Para o empresário, é importante, dependendo da posição que essa 

pessoa tem, ou que vai ocupar, é importante saber. Saber se ele compartilha com 

essas ideias, se ele se prepara, ele se planeja. Então isso é absolutamente correto. 
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L. Seria leviano generalizar doação como se fosse tudo propina. Não é verdade 

isso; não é verdade. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): Daí 

então pra encerrar - eu fiz questão de deixar para o final esta última pergunta -, eu 

voltar ao início e me preocupar um pouco essa afirmação genérica do senhor, já que 

o senhor acabou de confirmar que existem doações legítimas. Eu lhe dei a 

informação de que, nessa oitava que nós ouvimos, UTC, Andrade, Queiroz, todos 

disseram que faziam contribuições legítimas, porque que queriam ter ter acesso, 

podiam conversar, ter informações... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Isso. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): 

Então daí a minha preocupação, e para encerrar. Diante desse contexto, ainda 

assim o senhor disse que é possível dizer que dinheiro de propina foi pra 

campanha? Mesmo com doações legítimas? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): 

Absolutamente. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): 

Mas, continuam... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): As 

doações legítimas, elas... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Absolutamente sim ou não? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente) Sim, sim. 

É... 	é... A gente sabe muito bem... é... dependendo do perfil das pessoas, dos 

candidatos, você sabe muito bem se a doação... só olhando assim você.., a listagem 
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e para quem... e quem recebeu, você tem uma noção muito nítida do que que é 

oficial e o que que não é. Claríssimo. 

Aqui... 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): Aqui 

eu estou tratando de doação oficial, declarada em... em... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Sem 

dúvida. Não... porque é aquela história. Quer dizer, dentro do processo todo que a 

gente acabou de relatar aqui, eu não... não afasto a possibilidade de muitas doações 

terem sido doações oficiais, de alguém que tomou um lado. Por exemplo.., é... é... 

várias empresas que o senhor acabou de citar tomaram um lado em 2010. Alguns 

desses, inclusive me perguntaram: 

- Delcídio, o que você acha? Nós vamos ... ? Onde é que vale a pena 

investir? Qual que é o projeto? 

Então muita gente fez doações dentro de uma linha estratégica de 

desenvolvimento, de ideias semelhantes, dentro de um planejamento que 

vislumbrava para sua empresa. Naturalmente. Disso eu não tenho dúvida. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): 

Uma outra característica interessante de todos esses depoimentos foi constatar - a 

gente já tinha essa informação pelos números, mas.., de que essas maiores 

empresas sempre doavam pelo menos para as duas maiores candidaturas - pelo 

menos para o PT, PMDB e o PSDB. O que que o senhor explica isso? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): O senhor 

poderia repetir a pergunta? 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): L. 
ficou claro, a gente já tinha informação pelos números divulgados das doações, de 
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que essas grandes empreiteiras doavam tanto para o PT e PMDB quanto para o 

PSDB, na campanha presidencial de 2014. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Perfeito. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): A 

que o senhor explica essas doações para todas as campanhas, ou para as maiores 

campanhas? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Porque 

eram as campanhas com melhores perspectivas de sucesso, de êxito. Então, não 

tenha dúvida, né? As doações aconteceram em campanhas presidenciais que 

tinham chance de vitória. Inegavelmente. Eles podem até atender outras 

candidaturas também, como atenderam, né? Mas, normalmente, aqueles que têm 

maior potencial para chegar à vitória são os mais bem aquinhoados, não tem dúvida 

nenhuma. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): O 

senhor acha possível que... doação... que também ficou claro aqui pra essas 

empresas, que o caixa dessas empresas era único... empresa recebia da EMS... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não tinha 

carimbo? 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): 

Exatamente. Então, doava para o PT, PMDB, PSDB. Então o senhor acha possível 

que dinheiro de propina também tenha ido para o PSDB? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): É 

possível. Eu não posso... É... 	natural, até porque o PSDB tinha, à época, 

governadores, tinha... 
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O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): 

Campanha presidencial, por exemplo? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Para a 

campanha presidencial. Não tenho... Seria até temerário eu fazer uma afirmação que 

nós tivemos só uma campanha ruim de um lado e do outro lado a campanha foi 

absolutamente cristalina e transparente. Seria... É um contrassenso até com o que 

eu acabei de relatar (ininteligível). 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): Tá. 

A última pergunta, então, para encerrar de verdade. O senhor era, na época de Belo 

Monte, presidente da Comissão de Fiscalização? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Isso. Isso. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): O 

senhor acompanhou os pagamentos às empreiteiras de Belo Monte, quando 

começaram a emitir os boletins de medição para poderem receber? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): O 

senhor acompanhou isso? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não, não 

fizemos. Não fizemos, porque essas informações, eles não cediam. Nós 

acompanhávamos... Essa Comissão de Fiscalização e Controle, ela, basicamente... 

Ela foi criada por um senador do PSDB... é... o Flexa, que é paraense - eu conheço 

bem aquela região, porque eu trabalhei no Pará, então eu tenho uma relação muito 

forte lá no Pará também. E conheço bem essa região onde foi construída a Belo 

Monte e Altamira. 
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Então, o Flexa sugeriu a criação dessa comissão para acompanhar 

as obras, mais especificamente o quê? As obras de mitigação dos impactos da usina 

em Altamira. Que era o quê? Saneamento, casa, asfalto, remoção das famílias que 

estavam na área do reservatório, etnias indígenas. Então, essa comissão, nós íamos 

frequentemente a Belo Monte, mas acompanhávamos, víamos a obra civil - a 

montagem, lá, eu não cheguei a acompanhar, mas a obra civil nós acompanhamos - 

e, principalmente, reunimos com a comunidade. Porque, claro, tinha um viés político, 

certo? Que era você trazer a comunidade pra discutir as tendências que o Consórcio 

Belo Monte tinha, sob o ponto de vista de implementar as medidas mitigadoras, né, 

do projeto. Mas eu não via fluxo nenhum... 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): O 

fluxo financeiro do governo federal para a obra, para as empreiteiras, o senhor.... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não, nós 

não víamos. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): Não 

sabe quando começou e nem quando terminou? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não, não. 

Nós não víamos isso. Nós não víamos e eles não abriam. L. Essas informações 

eram sempre no macro, nós não tínhamos... é... é... não tínhamos acesso a essas 

informações. Era uma coisa muito mais de acompanhamento, de cronograma, mas, 

principalmente, mitigação dos efeitos da Usina de Belo Monte em Altamira e na 

região como um todo. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): Tá 

Ok. Obrigado. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Obrigado, Doutor Gustavo. 

53 



SJD COARE 
SECRETARIA JOOIcÁRIA 	Çoordenadoria de Acórdãos e Rsouçães 

AIJE N° 1943-58.2014.6.00.0000 
im 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Ministro, pela ordem. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Pois não. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Eu apenas gostaria se fosse possível 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): É melhor passar aqui o microfone e aproximá-lo do Doutor Alckmin... É o 

microfone ... mas está funcionando.., ele funciona bem. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Eu gostaria de um escla... de expressar um 

esclarecimento... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Doutor Alckmin, apenas para registro, se puder... 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): É... quando foi dito que outros partidos podem ter 

recebido dinheiro oriundo de corrupção, não me ficou claro como se estaria a 

significar que aquele dinheiro que as empresas obtiveram em função dos contratos 

maculados por corrupção podem ser destinados a esses outros partidos, ou 

candidatos, ou se se estaria a referir, eventualmente, a outros contratos que 

eventualmente existissem. E, se existem, como precisar quais seriam? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Doutor 

Alckmin, é importante essa pergunta, até para deixar bem claro isso. 

Na verdade, pós-Mensalão, o governo foi dividido. É... Então, o 

Abastecimento ficou... era do PP - o Paulo Roberto era indicação do Janene. 
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Depois, com o enfraquecimento do PP... é... em função do Mensalão, e o Presidente 

Lula tinha a necessidade de in... incorporar uma base consistente, porque ele podia, 

inclusive, sofrer impeachment né? O PMDB... é... é... assumiu o Paulo Roberto, 

como assumiu também o Nestor - pós-Mensalão. E o Duque era o encarregado das 

operações do PT, junto com o João Vaccari. 

Na verdade, o seguinte, algumas coisas... toda campanha 

presidencial, ou uma campanha de governador, eu alimento os outros partidos 

também. Por exemplo, eu sou candidato a governador, na minha chapa tem alguém 

do PTB, eu tenho que doar recursos - não que eu seja o único doador né? Mas eu 

tenho que, obrigatoriamente, ajudar esses candidatos do PTB. 

Na verdade, nós convivemos com as duas coisas... Um apoio a 

esses partidos, não a esses partidos principais, mas aqueles partidos que eram 

aliados durante a campanha eleitoral; quer dizer, esses recursos também migraram 

para esses partidos né? Mas também existiu cotidiano, dentro das diretorias, onde... 

é... cada partido tocava a sua vida. Então, são duas coisas independentes. Às vezes 

se conversam, mas não... são duas... duas linha paralelas, assim, no geral. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): É. Não, me deu a impressão de que teria havido uma 

menção a doações feitas aos partidos de oposição... é... a partir de dinheiro 

desviado da corrupção da Petrobras. É só isso... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não, não, 

não. E eu compreendi bem a pergunta do Doutor Gustavo. É... é... é... e importante 

essa pergunta. É... opa, a minha resposta não foi misturar isso que está sendo 

discutido, é dizer que o outro lado pode ter feito a mesma coisa, de outras maneiras. 

Até porque o PSDB tinha governadores, tinha.., tinha obras importantes em vários 

de seus governos estaduais. Então.., é... de forma nenhuma posso afastar essa 
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tese. Até seria uma coisa.., no meu ponto de vista aí eu estaria sendo até parcial. 

Acho que é uma coisa bem...É... é... esse foi um intuito: não misturar com as outras 

coisas. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Agradeço por esses esclarecimentos. Muito obrigado. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Doutor Flávio. 

Poderia utilizar aquela mesma cadeira aqui, porque fica perto do 

microfone. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Ministro, eu tenho várias perguntas pra fazer. Flávio Caetano, advogado 

de Dilma Rousseff. 

Senador, em primeiro lugar, eu gostaria que o senhor esclarecesse 

qual que é a sua situação processual hoje em relação à Operação Lava Jato. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): 

Obstrução de justiça. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): O senhor é indiciado ou condenado. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Réu. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Dá alguma condenação? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Então o senhor é réu? 
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O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Sou réu. 

Por obstrução de justiça. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Duma 

Rousseff): Queria que o senhor falasse um pouco... 

O DOUTOR ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO BASTO (advogado 

do depoente): Questão de ordem. Posso falar em questão de ordem? Ele não é réu, 

a denúncia não foi recebida ainda. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): É. É 

verdade. 

O DOUTOR ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO BASTO (advogado 

do depoente): Ele só tá denunciado. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Só tá denunciado, perdão. 

O DOUTOR ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO BASTO (advogado 

do depoente): Ele não é réu ainda. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Desculpe. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Esclarecimento feito. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Tá ótimo. 

Muito bem! Mais uma vez, o Doutor Figueiredo esclarecendo. Competente 

advogado! 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Duma 

Rousseff): Sobre a sua trajetória profissional, o senhor nos disse, né, um pouco da 
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sua trajetória, mas eu queria de saber mais em detalhes. O senhor foi... é 

engenheiro de formação; engenheiro elétrico, eletricista? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Isso. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Engenheiro eletricista, trabalhou em várias empresas - o senhor falou da 

Petrobras, falou da... da Vale, né? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Da Shell. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Da Shell, da... da Eletrobras também? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Isso. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): O senhor chegou a ser secretário executivo e ministro do Governo 

Itamar? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Isso. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Esse intervalo, quando acaba o Governo Itamar em diante, eu... eu não... 

acho que o senhor não mencionou para nós. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Quando 

termina o Governo Itamar, eu volto pra... eu volto pra Eletrobrás. Eu volto pra 

Eletrobrás e fico até mais ou menos até noventa.., noventa e sete, noventa e oito. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): E depois? 
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O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): E 

depois... tento... tento uma candidatura em... em Mato Grosso do Sul, a 

governador.., e após isso... assumo a diretoria da Petrobras. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Essa candidatura, o senhor chegou a ser candidato, anterior? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. Não 

cheguei porque eu assinei a ficha e como eu sou um sul-mato-grossense diferente 

do meu Estado - apesar de eu ser de uma família de pecuarista, fui criado fora do 

Estado. Então, eu sempre fui considerado por meu Estado um... eu posso ser até 

senador, governador eles não deixam. Porque eu quebro demais a... a... a... o 

modus operandi do Estado. 

Então, eles fizeram uma simulação que eu assinei uma ficha 

partidária, só que eles não registraram. Quando eu resolvi ser candidato, eu não 

podia ser candidato mais, porque eles não tinham feito o registro da minha filiação. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Que partido que era? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Era 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Era PSDB? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): É. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Aí o senhor vai para a Petrobras? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Aí eu fui 

para a Petrobras. 
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O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Quem lhe convidou? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Fui 

convidado, na época, pelo Ministro.., é... Eduardo Jorge e também com... com o 

suporte do Ministro.., é... Tourinho né, que era o ministro.., com o aval do Ministro 

Tourinho, e pelo PMDB. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): É... o senhor fica na Petrobras qual o período? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Até 2001. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): E na mesma função? O senhor era diretor? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Diretor de 

Gás e Energia. Na verdade, numa diretoria que foi criada, primeiro, pra dar um 

destino para o gás para a Bolívia. E, segundo, para enfrentar o racionamento. 

Porque o gás da Bolívia é take orpay, é um contrato que ou senhor paga, ou paga. 

Naquela época tinha um despacho de sete milhões de metros 

cúbicos. E nós levamos o gasoduto aos valores nominais: trinta milhões. Inclusive, a 

Presidente Dilma, à época, era secretária.., é... do governo, se não me engano, 

Tarso Genro. E nós fizemos lá... nós ajudamos muito - através da própria Graça -, 

nós que levamos lá para a Sulgás toda a distribuição de gás do Rio Grande do Sul e 

também botamos uma usina no centro de carga, na refinaria de Canoas, nós 

botamos uma usina que gera energia até hoje lá, e segurou o rojão de um 

racionamento que quase ocorreu no governo do Presidente Lula, e depois no próprio 

governo da Presidente Dilma. 
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O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Ainda a isso de Petrobras, em algum momento no seu depoimento hoje, o 

senhor disse que um dos problemas eram regras... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Frágeis. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Frouxas, né? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Frouxas, 

e. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Isso aconteceu? Houve alguma mudança nas regras de licitação da 

Petrobras, que as tornaram mais frouxas? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. É a 

mesma legislação. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): De muito tempo? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não, é. 

Na verdade, a legislação vigente hoje, foi quando da... da quebra do monopólio. L. 
e... e há uma razão, há um mérito nisso. Eu não tou... a legislação pode não ser a 

mais adequada, mas por que que facilitar num processo de contratação? Porque, 

quando você tem um... um sistema concorrencial, se você amarrar a Petrobras na 

Lei 8666, a Shell toma conta do Brasil, a Total toma conta do Brasil, todo mundo 

toma conta do Brasil. Então, o intuito, à época, era de que... dá mais velocidade aos 

processos de contratação. Mas a legislação é a mesma. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Dois... testemunhas que estiveram aqui, disseram que conheceram o 
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senhor exatamente nessa época da Petrobras. Um foi o Senhor Fernando Baiano e 

o outro foi o Senhor Paulo Roberto Costa. O Senhor Fernando Baiano, o senhor já 

esclareceu aqui, relatou esse fato... é... da Fenosa, nó? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Da Union 

Fenosa. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Da Union Fenosa. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): ... do 

MOU e que depois aí ele ficou chateado porque ganhou um fundo de pensão 

americano. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Ele nos relatou que houve uma reunião como o senhor e que o senhor 

disse: 

- Aqui não... não vai ser feito esse memorando de entendimentos 

porque nós vamos escolher a outra empresa e, segundo ele, o senhor teria dito que 

era para beneficiar o filho do Senhor Fernando Henrique Cardoso, o Presidente 

Fernando Henrique Cardoso. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): 

Absolutamente, isso não aconteceu. Inclusive, eu soube dessa novidade agora... é... 

quando disseram que ele queria essa empresa, esse fundo, teria ligação com o filho 

do Presidente Fernando Henrique. Nunca! Ali era o seguinte: nós precisávamos de 

gente para investir para evitar o racionamento de energia. É... é... é... essa história, 

ela é completamente sem sentido. Isso nunca foi conversado e eu nunca falaria isso. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Em relação ao Senhor Paulo Roberto Costa... 
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O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não, o 

Paulo... 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): O senhor teve algum relacionamento com ele? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. O 

Paulo trabalhou comigo, ele cuidava de infraestrutura de gasodutos, né? E, depois, 

não.., não o vi mais... não vi mais o Paulo. Aí, o Paulo entrou por um um viés político 

muito forte né, quando ele foi nomeado primeiro para presidência da TBG, para a 

Transportadora Bolívia Brasil de Gás, que é um gasoduto boliviano. E, depois, foi 

para a Diretoria de Abastecimento no lugar do Márcio. Mas aí, eu só tive.., eu acho 

que talvez uns três contatos com ele, principalmente quando ele ficou doente. Eu fui 

pessoalmente visitá-lo, até porque ele tinha trabalhado comigo. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Ele chegou a dizer que esse... é... essa... problema de corrupção na 

Petrobras era anterior também a... ao PT, e chegou a dizer que o senhor poderia 

falar sobre o que aconteceu no caso Alstom. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Ele 

inclusive disse isso. E eu me lembro bem. É... é... isso foi quando o doutor Janot 

soltou aquela lista, as pessoas que seriam investigadas, e eu caí junto com o 

Senador Aécio. E esse processo, ele foi, inclusive, mandado pro arquivo, como o 

processo do Senador Aécio também, porque não tinha nenhuma consistência, 

porque tinha ouvido falar. Aliás, ele dizia assim: rumores. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): O Senhor Nestor Cerveró, o senhor conheceu nessa época também? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Conheci o 

Nestor quando eu assumi a Diretoria de Gás e Energia, ele era ligado à presidência 
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da empresa. E, com a criação da Diretoria de Gás e Energia, com o objetivo que eu 

falei aqui no princípio, a Área de Energia que estava na presidência foi transferida 

para essa Diretoria; então ele foi junto. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): O senhor chegou a ter relação de amizade com ele? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Mantinha 

contato com o Nestor, ele era o gerente de Energia. Tinha sim, claro, com a família. 

Conhecia ele. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Agora vamos para... para Belo Monte. O senhor se referiu a um 

triunvirato, que envolveria a Senhora Erenice Guerra, o Senhor Silas Rondeau e o 

Senhor Antônio Palocci. O Ministro Edson Lobão tinha alguma participação nisso? 

Ele não compunha esse triunvirato? Qual era... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): ... a atuação, ou a conduta do... do Ministro Edson Lobão em relação a 

Belo Monte? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não, o... 

Não, o Ministro Edson Lobão tinha uma atuação forte em Belo Monte. Estou falando 

que é... o que... é... o... o grupo que operava em regime permanente, era esse 

triunvirato. Mas, o Ministro Lobão, sem dúvida nenhuma, teve uma participação 

efetiva. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Agora, sobre a Belo Monte, eu acho que seria aprofundar um pouco mais. 
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L. à época que a Ministra Erenice Guerra era ministra, a Presidenta Dilma não era 

presidente? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. Era 

o Lula. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Mas ela já era candidata? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): L. Já, já, 

já tava... já... já era candidata. Tanto é que ela era Chefe da Casa Civil, porque a 

Presidente Dilma já saiu para ser candidata. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Ela saiu para ser candidata, ou ela saiu para... para tratamento do 

câncer? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Ah, isso 

aí eu não sei lhe precisar. Mas eu acho que ela era já candidata. Até as pedras de 

Brasília sabiam que a Dilma era a candidata do Lula. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Ela não estava no governo, portanto, nesse momento? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Naquele 

momento, não. Mas, claro, tinha uma... uma... acompanhava muito de perto, até 

porque a Erenice, a trajetória da Ere... da Erenice se confunde com a trajetória da 

Dilma. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Nessa época, qual era a função que o senhor desempenhava? O senhor 

era senador... 

65 



SJD COARE  
SECRETARIA JuDIcIÁRIA 	Çoordénacjoria de Aõõrdãos e Resoluções 	

t1tL 

AIJE N° 1943-58.2014.6.00.0000 
	 5115 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Eu era 

senador. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Duma 

Rousseff): É. Mas, mais alguma... era líder de...? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): 

Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de DUma 

Rousseff): O Senhor disse que sou... que soube que em relação a Belo Monte houve 

uma tratativa de R$ 142 milhões, que seriam de comissões. Como que o senhor 

soube? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não, isso 

eu fui atualizado, para ser muito sincero. Porque as primeiras informações que eu 

tive, via Vaccari, né, dos entendimentos que estavam sendo feitos com o Palocci e 

com o PMDB, o meu número inicial era R$ 30 milhões. Depois isso foi crescendo 

para 45 e, depois, ao longo do meu processo de colaboração, aí eu tomei 

conhecimento que o valor era 142. Até fruto de outros depoimentos que foram feitos. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de DUma 

Rousseff): Quando que o senhor... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Então, eu 

peguei isso, assim, logo no princípio. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): O senhor soube disso à época? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): À época... 

à época. 
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O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): E quando que é essa época? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): É difícil 

registrar. Eu... eu preciso dar uma... mas quando começaram os entendimentos com 

relação ao... aos... aos... a... aos projetos para... execução dos projetos de obra civil. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Mas isso é 2008, 2009, 2010? Não é 2014, né? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não, não. 

É... é... mas um processo como esse, é um processo longo. Essas coisas tiveram 

início e foram num crescendo. Isso... é... é... acontece dentro de um planejamento 

estabelecido. Então, não adianta pontuar: é 2008, é 2009, não. É o conjunto da obra, 

é bem mais amplo. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Mas como aqui, para nós, nos interessa muito, né, Ministro, o tempo das 

coisas, né, o prazo... essa... o processo se refere às eleições presidenciais 2014. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Sem 

dúvida. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Aqui tem começo e tem fim. Então qualquer... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Sim. Mas 

o processo de Belo Monte... 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Quando que ele começa? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): ... se 

iniciou em 2008... 
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O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Dois mil e oito. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): ...e veio 

caminhando. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Mas essa discussão que o senhor diz que soube, desde o início, ela 

remonta então ao início de Belo Monte. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não, não 

foi 2008, não, porque o início de Belo Monte é o leilão, em 2008. E essas conversas 

começam a acontecer nos idos de 2010, depois tem sequência. Como Angra; a 

mesma coisa. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): O senhor teve alguma conversa sobre isso em 2014? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não, 

nunca. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Ano eleitoral? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não, 

2014, não. Em 2014 eu era candidato, não tinha nem tempo. Eu vivia na rua, 

pedindo voto. Se soubesse que ia perder... 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): A última conversa que o senhor teve sobre isso, o senhor não se recorda, 

então? Mas sabe que não foi em 2014? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Mui... Eu 

não me lembro, mas muito possivelmente não. Mas tem uma característica essa... 
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essa... essa questão de Belo Monte: é a prevalência do PMDB. Eu, pela primeira 

vez, eu vi dentro do governo do PT uma obra que o PMDB foi o senhor, foi o dono 

da senzala; claramente. A gente via.., pelo que o João Vaccari dizia para mim, o PT 

tava a reboque, o PT não era o artista principal, não. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): E quem do PMDB comentou sobre Belo Monte, ali dentro? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não, eles 

não falam. Não, eu tinha indiretamente as informações pelo PT e pelos empresários 

também. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Que empresários? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Todos 

aqueles que fizeram parte do consórcio, os que se interessaram pela obras civis, 

todos eles. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): O senhor pode dar os nomes deles, por favor? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Vários 

estiveram aqui já: Andrade Gutierrez... 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Pode ter algum que não tenha estado ainda (inaudível)... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não, não. 

Eles são conhecidos. O contrato é público, não é? 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Então. Mas pode ser que algum... 



1 	SECRETARIA JUOICIÁRIA 	Coordenadoria de Acórdãos e Reso'uções 

AJE N° 1943-58.2014.6.00.0000 
wa 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Mas a 

Andrade, por exemplo, foi quem comandou o processo... 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Aí era o... era o Senhor Otávio ... ? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): E os 

demais... Não, não. Eu não tinha contato com o Otávio. Muito pouco contato. A 

gente tinha contato com os executivos que cuidavam da (ininteligível). 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): O senhor soube... é... isso, então, no começo de 2008, 2009, 2010, mas o 

Senhor não tomou nenhuma atitude (ininteligível) da República? Achou que não 

tinha problema algum? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. Eu 

não.. .Como eu não sabia e não.., e não... e era simplesmente uma conversa, né... 

de... eu era informado por algumas dessas pessoas, né? Eu estava cuidando era da 

minha vida. Como muitos também que sabiam, estavam cuidando da vida deles. 

Posso até... posso até concordar, talvez eu deveria denunciar o 

ocorrido, né? Mas eu fui cuidar das minhas coisas. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Em relação a contas de campanha... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): 

Imaginemos que denunciasse, ia fazer uma... um tipo de uma denúncia sem 

nenhuma... só por... só porque eu ouvi dizer. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Sobre doações, o senhor nos disse aqui que o senhor entende que o 

candidato majoritário - fato (ininteligível). Eu queria saber um pouco de sua 
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campanha: quanto que o senhor teve de receita na sua campanha para governador? 

O senhor foi candidato duas vezes a governador? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Fui. De 

2006 e 201.., 2006 e 2014. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Em 2014, quanto que o senhor teve de receita na sua campanha? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Eu não 

tenho esse valor (ininteligível). Se falar, eu posso cometer um equívoco. Mas é... 

agora, se o raciocínio é... é... se o raciocínio do senhor é dizer como não sei o valor, 

então, não necessariamente o candidato desconhece, não é por aí; é por problema 

de memória, mesmo. 

Senhor, (ininteligível) momento eu sabia exatamente o que que eu 

estava fazendo e quem me doou. Tanto é que, se o senhor olhar, a maioria das 

doações que eu recebi são doações que eu mesmo procurei o empresário e o 

empresário doou pra mim. Eu tive muito poucas doações dos... dos diretórios, tanto 

do diretório da Dilma - aliás, da coordenação da Dilma - como o Diretório Nacional. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): O senhor deixou dívidas de campanha? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Deixei. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Quanto? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Uns oito 

milhões. Esse eu me lembro bem. Esse é um negócio que eu não esqueço. 

(ininteligível). 

71 



$JD COARE 
SECRETARIA JUDICIÁRIA 	Coordenadorla de Acordao e Resotuçoes 

AIJE N° 1943-58.2014.6.00.0000 
11 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): E essa dívida foi assumida pelo partido, ou foi (ininteligível) pelo senhor 

pessoalmente? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Foi 

assumida.., foi assumida pelo partido. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Houve uma assunção de dívida, então? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Entre a 

assunção... e... e entre elas, essa dívida com fornecedores, que nós acabamos de 

falar da EMS aí, que acabou não dando certo. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): O senhor recebeu, na sua campanha, doações dessas "empreiteiras" que 

estão aí? Empreiteiras ligadas à Operação Lava Jato? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Recebi. 

Eu as conheço, trabalhei com muitos deles, como eu falei inicialmente. E recebi sim, 

e muitos deles são meus amigos e pessoas que eu sempre frequentava. Aliás, é 

importante registrar: mesmo nessa questão da... da... mesmo nessa questão da 

Lava Jato, eu nunca deixei de ser solidário e nunca virei as costas para ninguém. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): O senhor recebeu da Odebrecht? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Recebi da 

Odebrecht. Recebi da UTC; recebi da... da... do... do Júlio Camargo; recebi, via 

diretório nacional, da OAS e da Andrade Gutierrez. É... é... essas coisas eu tenho 

bem... 
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O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Duma 

Rousseff): Mas o senhor não sabe quanto recebeu de cada um? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Mas eu... 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Duma 

Rousseff): O senhor tratou com cada um deles? 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Doutor Flávio... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Tratei. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Doutor Flávio, eu vou pedir para, nesse ponto, nós pararmos aqui. Porque 

o próprio depoente já identificou aonde o senhor quer chegar; ele já rebateu o 

objetivo que está na origem de suas perguntas. Então, eu peço para passar para 

outra. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

I. 	 Rousseff): Eu gostaria de saber do senador, ainda sobre... uma pergunta apenas 

sobre essas receitas. Se o senhor sabe dizer a origem dessas receitas, porque todas 

elas envolvidas na Operação Lava Jato. O senhor pode dizer que essas receitas têm 

origem de negócios escusos, ilegais, irregulares, ou não? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. 

essas doações... desde 2002, eu recebo essas doações. São... são doadores 

contumazes das minhas campanhas e pessoas que eu tenho relação de amizade, 

inclusive. Alguns... não estou dizendo todos; alguns deles. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Duma 

Rousseff): Na sua colaboração premiada, o senhor chega a dizer, num dado 
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momento, que a empreiteira Andrade Gutierrez, o senhor considera uma empreiteira 

tucana. O que significa isso? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): É porque 

tem muita relação com o PSDB. L. é uma... é uma empresa de Minas Gerais, com 

muitos interesses no Estado. A Andrade não faz só obras.., é... a Andrade é uma 

das principais sócias da CEMIG, né? E... e a relação da Andrade, pela mineirice, né, 

e pela... é... pela própria origem, né, e por tudo aquilo que desenvolveu, é... é 

absolutamente conhecida a relação da Andrade Gutierrez com os tucanos. Não só 

de Minas Gerais, de São Paulo também; e assim por diante. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Em relação às eleições de 2014, havia uma vontade da Andrade 

Gutierrez para que (ininteligível) que fosse o candidato do PSDB? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Olha, eu 

acho que foi... Eu não... eu não conheço as doações feitas ao candidato do PSDB... 

é... mas o comportamento de algumas empresas é... na verdade.., é... era acender 

uma vela para Deus e outra para o diabo. 

É... algumas empresas adotaram uma posição mais incisiva, ou seja, 

apostar num cavalo; e outras dividiram um pouco essas responsabilidades. Isso... 

é... Aí depende muito da estratégia de cada um. Por exemplo, a Camargo Corrêa... 

se o senhor olhar, a Camargo Corrêa ajudou a campanha da Presidente Dilma e 

ajudou a campanha também do Senador Aécio Neves. Aí é uma questão de 

estratégia de cada companhia. 

Outras não, outras apostaram só no PT; outras apostaram só no 

PSDB. Isso é bem variado, isso é... (inaudível) 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): O senhor falou que - posso estar errado, mas eu queria que o senhor 

74 



SJD COARE 
SECRETARIA JUDICIÁRIA : 	Coordendora de Acórdãos e esoIuçóes 

AIJE N° 1943-58.2014.6.00.0000 

esclarecesse isso - pode ter havido dinheiro desses contratos irregulares, ou de 

comissões irregulares de Belo Monte e de Angra III na campanha presidencial. O 

senhor falou isso? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Falei isso. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Como que o senhor pode afirmar? Da onde viria isso? 

Por exemplo... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Angra... 

Angra, Ricardo Pessoa, UTC - uma pessoa que eu com... um... um empresário que 

eu conheço há muitos anos, desde os idos 2000, e que me relatou a... a. ..o que 

efetivamente aconteceu em Angra. 

Depois, Belo Monte, eu acabei de relatar aqui para o presidente... 

é... e as informações vieram do PT, especialmente, mas depois empresários que 

participaram da construção civil afirmaram a mesma coisa, então bate; só não batia 

o valor. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Mas isso é uma percepção do senhor? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não, 

não... 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Não é baseado em fatos? O senhor não sabe. Tenho (ininteligível) o 

dinheiro e... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não, não. 

Eu tenho convicção disso. Eu tenho convicção disso porque é... todos repetem a 

mesma história, todos repetem a... a... o mesmo modus operandi. Então, não é 
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possível que duas, três pessoas, em lados opostos, repitam a mesma história. 

porque não iam combinar essa história para conversar comigo. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Duma 

Rousseff): Mais uma vez, aqui nos interessa o período, o prazo que as coisas 

aconteceram. O senhor tem certeza desse período? Nós estamos falando de... de 

doações que foram feitas pra campanhas (ininteligível), no período eleitoral de 2014. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Belo 

Monte, Doutor Flávio, foi 2010, foi 2014 - como foi dito aqui, foi por (ininteligível), foi 

por justa razão, isso é ao longo do tempo. E existem alguns episódios especiais que 

são os claims. Os claims são a oportunidade de eventualmente se antecipar alguma 

coisa - isso eu expliquei aqui, claramente, como é que... Então, não tem o carimbo 

de 2010. Isso é uma obra de fôlego, é uma obra de dez anos, uma hidrelétrica desse 

tamanho vai levar dez anos para ficar pronta. Então, tem muita coisa pra... muita 

coisa pra rolar ainda. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Até porque, nesse período, o preço do empreendimento dobrou. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Dobrou. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): E dobrou precisamente nas renegociações, nos claims e... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): E, 

presidente, todo mundo sabia - os dezoito bi - que aquilo não ia acontecer nunca. É 

só econômico. No financeiro, essa obra já bateu em trinta e dois fácil, se não for um 

número maior, né? 
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Então... é... esse é um fato... Aliás, o Tribunal de Contas da União 

fez agora, recentemente, um levantamento, né? Isso... a própria Eletrobras também 

hoje já tem essas informações, porque é sócia na obra. Não tem como esconder. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Duma 

Rousseff): O senhor sabe se em 2016 teve algum impacto isso, ou não? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Em 2016, 

agora? 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseft): É. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não sei. 

Porque em 2016, lamentavelmente, em função do que ocorreu comigo... eu... Se 

você me perguntar de boi eu posso responder, mas isso fica difícil eu responder. 

Dezesseis eu fiquei absolutamente fora de todo o processo, não conversei com 

ninguém. E procurei me resguardar e obedecer as determinações do meu advogado, 

Doutor Figueiredo. Eu cumpri o meu acordo de colaboração. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Que o senhor já elogiou aqui para a história. Ficou o registro perpétuo. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): E com 

justa razão, viu? 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Não tenho dúvida. 

O DOUTOR ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO BASTO (advogado 

do depoente): Obrigado. 
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O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Ejilma 

Rousseff): Agora eu queria... O senhor mencionou aqui o tesoureiro da campanha 

presidencial, o Senhor Edinho Silva. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Edinho. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Duma 

Rousseff): Eu queria que o senhor pudesse esclarecer um pouco mais como que foi 

essa tratativa, como é que foi esse encontro, se foi pessoal ou se foi por telefone, se 

foi e-mail. Como que... O que realmente aconteceu? Foi nessa fase quando acaba a 

campanha? O senhor disputou o segundo turno? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Disputei o 

segundo turno. Aí é que foi pior, porque aí que não tinha dinheiro mesmo, ia tudo 

para a campanha presidencial. A gente não conseguia arrancar um centavo da 

campanha presidencial. Aí, quando terminou, veio esse é... veio essa dívida, né? Eu 

tentei diminuir um pouco esses oito milhões, que depois foi assumido pelo partido, 

né? É... é... como aconteceu, não foi comigo só, todos os candidatos a governador: 

Lindbergh e outros também, essa dívida foi assumida. 

Mas eu tentei mitigar, aí procurei o Edinho. Falei pessoalmente com 

ele, ele falou: 

- Não, olha tem um laboratório chamado EMS; pede para o pessoal 

fazer.., apresentar uma nota, para o pessoal quitar. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Agora, o que eu não entendi é por que o senhor, senador, procurou o 

tesoureiro da campanha presidencial e não o tesoureiro do partido? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Pelo 

seguinte, porque no partido, lá, o... era um deserto lá, o caixa. Então, eu fui correr 
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atrás onde, em tese, deveria ter algum recurso para me atender. Porque a 

orientação que eu recebi do PT Nacional, é o seguinte: 

- Ó, Delcídio, procura o Edinho, porque nós não temos aqui nada 

para te dar. 

Então, eu procurei o Edinho. Como procurei, ao longo da campanha, 

várias vezes. Mas o Edinho joga duro, é difícil. A prioridade era a campanha 

presidencial. E eu não tiro também a... ele tinha um critério, lá. Ele disse: 

- Ó, você vai ser governador do Mato Grosso do Sul? A prioridade 

nossa é eleger presidente. Eu compreendo isso. isso é da... 

Agora, também eu tenho todo o direito de chorar e procurar alguém 

para tentar quitar, pelo menos, parte das minhas dívidas, né? 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Duma 

Rousseff): Era isso que eu queria saber, mesmo, do senhor... Eu queria saber 

porque... eu queria entender um pouco como é que funciona essa sistemática do 

candidato a governador, com a campanha presidencial. Porque havia um tesoureiro 

do partido, que é o que atendia, e havia o tesoureiro da campanha presidencial. Isso 

é que eu gostaria de saber do senhor, né? Na sua campanha houve um... 

planejamento inicial? O senhor conversou com o Vaccari, conversou com o Edinho? 

Como é que foi isso? Como que seria o acor...? Como que funcionaria essa 

(ininteligível)? Isso é importante. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não, olha. 

Na verdade, Doutor Flávio, eu não... a.. as minhas campanhas, o senhor pode olhar 

o histórico, a maioria, a maior parte das doações, fui eu mesmo que passei o 

chapéu. Eu mesmo passei o chapéu. Até pela relação que eu tenho com esse 

pessoal, histórica. 
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É... quando é que eu corri atrás do João Vaccari e do Edinho? 

Quando minhas contas não fechavam, né? Porque a gente começa uma campanha 

planejada. E eu era a pule de dez. Eu fui arrastado - o Estado é um Estado 

conservador -, eu fui arrastado pela onda anti-PT. Então, eu tinha uma eleição 

ganha e eu me preparei para o primeiro turno. Eu tinha.., quando partiu a eleição, eu 

estava na frente disparado - o senhor lembra e sabe disso. Quando aí veio essa 

onda anti-PT - meu Estado é um estado conservador, né? Aí eu fui para o segundo 

turno. E no segundo turno eu já não tinha mais oxigênio. Aí eu saí do meu 

planejamento, saí de tudo que (ininteligível). E foi difícil. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Mas, durante a campanha o senhor - isso é importante - durante a 

campanha o senhor teve alguma conversa? Antes dessa conversa.., o senhor teve 

alguma conversa... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Tive... 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): ... com o Edinho? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Tive. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): E ele deu algum aporte? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Olha, eu 

não me lembro, mas acho que os aportes que eu recebi foram via diretório nacional. 

Acho que do Edinho, se saiu alguma coisa, acho que foi episódica e... se... ó, se foi 

um caso ou dois, acho... acho que... tá bem razoável, porque era difícil a gente... é... 

a gente... primeiro era que o Edinho tinha uma agenda dificílima, como tesoureiro da 

campanha, né? E segundo, ele tinha uma prioridade, ele tinha que atender a 
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presidente, né? Então nós recorríamos normalmente ao Vaccari. Quando apertava o 

cinto, era o Vaccari que a gente corria atrás. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Bom, e aí o Senhor Vaccari disse: "- Eu não tenho como lhe ajudar, 

procure o Edinho"? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): 

Perfeitamente. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): O senhor foi aonde? O senhor disse que teve uma conversa pessoal com 

o Edinho. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Tive. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Foi aonde essa conversa? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Muito 

provavelmente, acho que foi em Brasília, ou em São Paulo. Eu não me lembro bem. 

Acredito que foi em Brasília. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Em Brasília, onde? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não se... 

não sei. É ... é.. .eu não me lembro, mas isso eu recupero fácil porque eu tenho uma 

agenda é ... muito precisa. É...eu posso até depois informar isso ao Ministro e tal, até 

dizer o local, a hora. Isso eu tenho tudo. Mas eu conversei pessoalmente com o 

Edinho, sem dúvida nenhuma. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Quem estava nessa conversa? 
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O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Só tava o 

Edinho e eu, só. Até porque eu não iria conversar sobre esse assunto com o... com 

o.. num... num Maracanã. Além de eu estar mal, devendo, ainda ia socializar minha 

dívida. Aí era demais também para mim. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): É, mas o seu tesoureiro conhecia. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Hein? 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): O tesoureiro devia conhecer a... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não, mas 

o meu tesoureiro é... é... era obrigação dele era conhecer mesmo. Mas isso era o 

meu, não era o tesoureiro da Dilma. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Mas é ... é para entender melhor isso. Essa data foi após o segundo turno? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Foi após. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Foi entre o segundo turno e tem que saldar as dívidas que é o período... 

(ininteligível)? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): É que é o 

rescaldo. Essa operação, Doutor Flávio, o senhor conhece, é um rescaldo de final de 

campanha, não tem jeito. Quando o cara ganha a eleição, é mole. Olha, mas 

aparece gente para doar naquele... naquele prazo lá, de trinta dias, noventa, uma 

beleza. Agora, perde a eleição! Os caras não dão nem água pra gente, Ministro. 

Nem água o pessoal serve; nem café. 
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O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): O que mostra que o (ininteligível) ideológico era muito forte. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Era muito 

forte. Então, eu fui pedir socorro mesmo, certo? E... e acabei causando um mal estar 

tremendo com... com os prestadores de serviço, que realmente prestaram serviço - 

até na minha colaboração, eu falo isso -, e depois ficaram extremamente 

prejudicados, né? Quer dizer, além da dívida, eles pagaram imposto e ainda fiquei 

devendo mais. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Então o senhor teve.., foi uma conversa com o Edinho? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. Não. 

Foi uma, eles apresentaram a nota. Aí ele já era ministro. Aí... é... eu fui atrás do 

Edinho - esse eu me lembro bem - no Palácio do Planalto, lá na Secretaria de 

Comunicação. Pedi para ele de novo. Aí ele falou para mim que o Mercadante é que 

era o grande amigo do dono da EMS. Eu fui no Mercadante, né? Fui uma vez, 

depois repeti. Até que um dia o Mercadante vai e diz para mim: 

- Não, você que tem que ir lá. Você é um senador da República. 

Eu falei: 

- Mercadante, eu nem sei quem é esse cara; nunca vi esse cara 

mais gordo na minha vida. Eu vou me apresentar lá para ele pagar uma conta 

minha? Não tem sentido. Então, pô, se vocês sugeriram isso para mim, pô, me 

ajudem. Porque os cara apresentaram a nota, pagaram imposto e querem receber. 

Foi isso. Simples assim. Com  o Mercadante, foi dentro da Casa Civil 

e com o Edinho foi lá na Secretaria de Comunicação. Isso após o primeiro pedido e 

depois que o pessoal já tinha apresentado as notas. 

83 



SJD COARE 
SECRETARIA JUO1CIÁRIA 	Coordenadora de Acordaos e Reso uçoes 

AIJE N° 1943-58.2014.6.00.0000 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de iIma 

Rousseff): Isso muito depois, né? Porque... é... a eleição foi em 2014, imagino que a 

tratativa logo após o segundo turno vai ser em novembro de 2014. E o Edinho só 

deve ter virado ministro em abril ou maio de 2015. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Isso para 

o senhor ver o nó que esses caras deram. E eu não tinha nem o que falar mais, e eu 

pedia para o Edinho. Pedia. Aí eu fui no gabinete do Edinho. Até que chegou uma 

hora, começaram essas notícias de jornal. Aí, o que que aconteceu? Os caras 

ficaram com medo, retiraram as notas. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Esses gastos eram da sua campanha? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Da minha 

campanha. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Não eram da campanha presidencial? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não, não. 

Da minha campanha. Agora, por que que ele é emblemático? Porque ele... se eles 

fizeram isso comigo, podem ter feito com outros. Inclusive com a presidência. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Agora por que que a campanha presidencial saldaria uma dívida da 

campanha estadual? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não, 

porque era natural a presidente também... o fato da gente recorrer ao diretório 

nacional, não quer dizer que a campanha nacional não pudesse atender candidatos. 
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Existem candidatos a governadores que são atendidos, em alguns 

regiamente, pela campanha presidencial, por interesse. 

Por exemplo, eu sou candidato à presidência. Se eu tenho um 

candidato do PT forte em São Paulo, o tamanho do colégio eleitoral, eu não vou 

fazer o possível para ancorar um candidato meu, em São Paulo, para ajudar na 

minha campanha para presidente da República? Porque ele, tendo estrutura, ele vai 

me ajudar também. E. Minas Gerais? Agora, Mato Grosso do Sul é um Estado que 

tem um 1,2 milhão eleitores; é uma questão de estratégia. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): ... (ininteligível)... Só um pouquinho, Ministro. O senhor tinha uma dívida a 

saldar com a EFFV? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): EFFV. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): E com a... como é que chamava?. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): E com a 

BlackNinja. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): BlackNinja. Com  a EFFV era de quinhentos mil reais? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): 

Quinhentos mil uma e quinhentos mil outra. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Duas? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. 
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O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dflma 

Rousseff): Quinhentos com cada empresa? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. Com  

cada empresa. Um milhão. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Duma 

Rousseff): A EFFV fez o que para sua campanha? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): A EFFV 

fez a comunicação. Fez serviço de mídia, fez serviço de... aliás é uma empresa, eu 

volto a repetir aqui, que eu respeito muito e que presta grandes serviços aí... à ... à 

iniciativa privada, governos também. Eu... é uma empresa que eu respeito muito, fiz 

questão de registrar depois na minha própria colaboração. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Duma 

Rousseff): Serviços exclusivos para sua campanha, portanto de comunicação. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Para 

minha campanha. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Duma 

Rousseff): Qual o total do contrato da sua campanha com a EFFV? O senhor ficou 

devendo quinhentos, mas qual era o total da campanha? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Eu acho 

que... é... na ocasião, eu acho... esse eu não consigo lembrar especificamente 

quanto é. Mas deveria ter sido um milhão, um milhão e meio, alguma coisa assim. 

Mas eu posso precisar isso, não tem problema. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Duma 

Rousseff): Em relação à BlackNinja, qual que era a atuação deles? 
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O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Esse é o 

marketing. Na verdade, era a Zilmar, que trabalhou em 2002 na campanha do Lula 

junto com o Duda, né? Eu creio que eles estão separados hoje. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): E ela... qual que era o total da cam... o valor do contrato dela? Deve ser 

maior nó? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): É, o valor 

era maior, mas também... é... não tão mais é... é... é... Tava na casa de... de un 

dígito ainda.., é... é... e foi uma campanha bem simples, não foi uma campanha 

rebuscada, não. Uma estrutura bem enxuta. E eu fiquei devendo, eu acho que dos 

dois, esses quinhentos mil... eles... eles praticamente... é ... quitavam, pelo menos o 

que faltava da... da dívida. Basicamente segundo turno, isso. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Prestados exclusivamente à sua campanha? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): À minha 

campanha, claro. À minha campanha. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): É... essa dívida foi... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Pro 

senhor ficar tranquilo: isso não precisa misturar com a campanha presidencial, foi 

com a minha campanha. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): E essa dívida foi assumida pelo partido e pelo que o senhor sabe até não 

foi paga? 
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O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não, não 

foi paga. Não, honestamente, não foi pago de ninguém. Eu falei com o Lindbergh 

outro dia, nada. Falei com outros candidatos também que perderam, nada. Não 

receberam nada. Tá lá, pendurado. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Última pergunta. Na sua colaboração premiada, o senhor assume a 

responsabilidade de pagar um milhão e meio de reais. A que título que se paga esse 

valor? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Isso, o 

Doutor Figueiredo pode responder. Esse aí é. ..é. . .é. ..é... acho até importante você 

responder que isso aí é uma dívida.., é um... pecuniária. 

O DOUTOR ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO BASTO (advogado 

do depoente): Posso esclarecer, Ministro? 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Sim. 

O DOUTOR ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO BASTO (advogado 

do depoente): O senhor me permite? 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Claro. 

O DOUTOR ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO BASTO (advogado 

do depoente): Obrigado. Informo... a multa que foi estipulada no acordo, ela é.. ela 

tem duas características, ela é compensatória e penal. A multa penal, todos nós 

sabemos como funciona, essa multa é uma multa compensatória por eventuais 

danos que possam ter sido causados a terceiros - então ela fica depositada, se se 

apurar algum dano, isso reverte para terceiros que foram eventualmente atingidos; 
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se não, depois então isso... no final é feito nos processos todos que estão sendo 

feitos, é levantado esse dinheiro em favor dele. Então é... 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): É possível que ao final esse dinheiro seja levantado? 

O DOUTOR ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO BASTO (advogado 

do depoente): É possível, é possível. Mas é... nos casos dos acordos de 

colaboração, em regra esse dinheiro não tem sido... tem sido revertido para a União 

Federal. E, nesse caso, provavelmente será revertido para a União Federal. Digo 

isso porque nós não temos nenhuma denúncia recebida ainda não é? Então, 

criteriosamente, ela não é um processo criminal. L. pode haver - e é um só. Então, 

por exemplo, suponhamos na hipótese de ele vir a ser absolvido nesse processo 

criminal, ou a denúncia não ser recebida, é... aí não haveria necessidade da multa. 

Então essa multa teria que ser obrigatoriamente revertida em favor 

dele. Caso contrário, essa multa, numa hipótese de condenação, ela está vinculada 

diretamente.., a multa é vinculada à pena principal, né? A multa é uma pena 

acessória. Então se houver uma condenação, a multa vai ser paga. Se não houver 

condenação, ela vai.., o dinheiro será rever.., será devolvido. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Duma 

Rousseff): Então não tem nenhum ressarcimento desse valor, nenhum 

ressarcimento... algum dano ao erário? 

O DOUTOR ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO BASTOS 

(advogado do depoente): Não. Por enquanto, nós não temos nenhum processo... é... 

criminal.., é... efetivo, que... que justifique o ressarcimento ao erário. É muito 

importante dizer que não há nenhum processo de envolvimento dele diretamente 

com a Petrobras, não é? Aquele... o processo é diretamente um processo que todos 
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nós conhecemos, aquela questão do... do, do filho do Doutor Nestor, do Senhor 

Nestor Cerveró. Essa é a única ação, a única denúncia que existe hoje. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Duma 

Rousseff): Os colegas querem perguntar, ou não? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Estou 

numa sabatina... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Não, não terminou ainda. Está quase acabando. 

Nós temos o Ministério Público, mas eu queria, antes de passar ao 

Doutor Nicolao Dino, aproveitando seu grande conhecimento, enfim, da própria 

estrutura de funcionamento da relação empresa-Estado, se é possível que essas 

grandes empresas, que não têm os sócios controladores participando diretamente 

das decisões executivas, no quesito de pagar propina, se esses sócios não têm o 

conhecimento acerca dessas propinas? 

Porque, no caso da UTC, o próprio sócio majoritário fez a 

colaboração premiada. No caso da Odebrecht, ao que se sabe - até porque o sócio 

controlador está preso - também isso ocorrerá. Eu acho que são essas duas. Agora, 

em relação às outras, o foco todo foi na gestão hierárquica superior dessas 

empresas, mas os sócios controladores não apareceram. Na Andrade Gutierrez, os 

sócios controladores não apareceram; na Camargo Corrêa, os sócios controladores 

não apareceram. Na Engevix eu acho que apareceram, porque... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): 

Apareceram. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): ... é diretamente... enfim. Mas, em relação a essas duas grandes 
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empresas, é possível que os sócios controladores não tenham nenhijm 

conhecimento desses fatos? Claro, não exatamente no varejo, mas pelo menos no 

atacado? 

Essa pergunta eu faço - não tem nenhuma relação com este 

processo eleitoral, é uma curiosidade pessoal minha - não tanto como juiz, mas 

como cidadão, mesmo, para saber se isso é possível. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não é 

possível. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Eu imagino que interessará ao Ministério Público. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Eu acho 

que ainda mais pessoas que estão em conselho de administração, né, e que 

conhecem efetivamente o dia a dia da em... e, quer dizer, e que tomam as principais 

decisões, eles são obrigados a saber, a ter essas informações - pelo menos nas 

condições normais de temperatura e pressão. Não, não é possível, né? 

Eu vi algumas modas aí que uma diretoria toma uma decisão, o 

conselho não sabe... não existe isso! 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Me surpreendeu, por exemplo, que a Camargo Corrêa... nós ouvimos o 

Presidente do Conselho de Administração... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Vitor 

Hallack. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral). Isso. A primeira providência que ele tomou ao ingressar na empresa, ou 
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pelo menos ao ocupar esse cargo de liderança maior, foi estabelecer dois 

Conselhos: o Conselho de Administração e um Conselho Executivo. 

A impressão que ficou - e aí eu repito, não é como juiz eleitoral, mas 

como juiz acostumado a lidar com fatos dessa natureza - é que se tratou de uma 

decisão político-jurídica, para criar uma camisa de proteção para para esses sócios 

majoritários, que poderiam... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Os 

donos? 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Os donos... que poderiam a qualquer momento dizer: 

- Olha, nós não tínhamos conhecimento porque é esfera de um 

outro conselho. Não é? 

Mas, evidentemente, isso aí, eu imagino que o Ministério Público 

estará atento, mas não deixa de causar algum... eu não falo desconforto, mas 

alguma situação de surpresa que estas investigações e os processos, tirante as 

exceções que nós já mencionamos, sejam dirigidas aos gestores. Mas não aventem 

sequer a possibilidade de corresponsabilidade, de conhecimento, de desídia 

intencional dos sócios. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): 

Presidente, só... é.....aproveitando aí as observações, é evidente eu não conheço 

as investigações... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): É... Nós estamos falando em termos gerais. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): 

.(ininteligível) ... no conceito. 
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O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): No conceito. Não estamos aqui... (ininteligível) 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Nos 

Estados Unidos, é... uma falha qualquer de uma empresa, o conselho responde 

diretamente. O conselho é o... é responsável perante... O conselho é que nomeia os 

diretores; o conselho é que responde pelos interesses da empresa; o conselho é que 

aprova o planejamento estratégico da companhia; o conselho é que aprova os 

principais investimentos. É indissociável. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Eu agradeço. Doutor Nicolao. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): 

Obrigado, Ministro. Nicolao Dino, perguntando pela Procuradoria-Geral Eleitoral. 

Doutor Delcídio, muitas das questões que eu teria já estão prejudicadas, seja pela 

clarividência dos meios, seja pela clarividência dos eminentes advogados que 

fizeram perguntas ao senhor. 

Vou tentar, portanto, apenas suprir algumas lacunas que, ao meu 

ver, permaneceram, e vou começar pela referência que o senhor fez ao Senhor Vitor 

Hallack. Quando o Ministro [Herman] Benjamin fez menção ao Conselho de 

Administração da Camargo Corrêa, o senhor mencionou automaticamente o nome 

dele. 

O senhor teve algum contato com ele, durante o período que o 

senhor foi senador, ou... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Eu tive... 

Eu tive... 
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O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): Ou 

então na campanha eleitoral... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Eu tive... 

O Vítor Hallack... é... pro Senhor, Doutor Dino, até para deixar claro, o Vitor Hallack 

foi da Vale do Rio Doce. Eu conheço o Vitor Hallack quando ele foi preparado pelo 

Doutor Eliezer Batista pra assumir a presidência da Vale. Eu me lembro bem que 

tinha um cargo específico, ele nem falava inglês, né? Então, ele foi colocado em 

Nova York... Ele foi preparado para ser o presidente da Vale. 

Então, depois, veio a privatização, o Vitor... acho que passou um 

tempo pelo Bozano Simonsen e depois veio para Camargo - e aqui ele é presidente 

do Conselho. Então eu tinha conversa.., tinha contatos com o Vitor, inclusive.., é... 

é... sistematicamente eu passava lá no escritório da Camargo para conversar com 

ele.., pra... porque ele ficou durante muito tempo focado nesse Atlântico Sul, que é 

um estaleiro que eles fizeram pra Queiroz Galvão. E praticamente isso virou.., virou 

uma.., uma... um... era assim um... era o Ieitmotif da vida dele. Ele... ele... para tentar 

botar no azul o estaleiro. Então eu ia lá para ter umas aulas também, além de 

conversar com o Vitor, que é uma pessoa amiga e... e... e mesmo doações da 

Camargo, quando eu ia pedir à Camargo Corrêa doações, eu pedia para ele. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): 

Nessas tratativas que o senhor teve com ele; ele evidenciou em algum momento 

conhecimento das doações que... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): ... a 

Camargo Corrêa fazia à campanha presidencial? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. Não. 

Não. Isso... A última vez que eu tive com o Vitor foi... acho que foi nos idos de 2010. 
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Acho - posso até levantar pro senhor também, porque eu tenho tudo isso. É... mas 

depois aí não tive mais mui ... não tive muita... muita... não conversei com... mais 

com... com... com o Vitor. Eu não mais o encontrei. 

É... é... eu conheço muito a Camargo, por causa de Seu Sebastião. 

Porque eu fui chefe da Usina de Tucuruí e a Camargo foi quem construiu Tucuruí. E 

o Seu Sebastião era uma pessoa que eu convivia sistematicamente, 

permanentemente. Depois, quando... com o falecimento do Seu Sebastião, a 

Camargo... adotou acho que uma outra postura... é... administrativa, gerencial, 

empresarial.., e eu perdi um pouco a relação com eles. 

Mas tinha relação com Vitor Hailack, sim. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): 

Perteito. É ... Vamos voltar a Belo Monte, por favor, Doutor Delcídio. 

É... Por tudo que o senhor falou é correto afirmar - estou falando 

isso apenas pra pontuar - é correto afirmar que a propina do escândalo de Belo 

Monte foi destinada à campanha presidencial de 2014? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Dez, eu 

acho que também... uma parte. Porque isso aí veio vindo, né? 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): 

Desculpe, mas o aceno não... não... não... não, não fica registrado. 

Eu queria que o senhor respondesse à pergunta. 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Ah, sim. 

Quatorze, claro. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): 

Obrigado. E quem era o recebedor das doações na campanha presidencial de 
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2014? Quem era o operador pelo lado da coligação da representada? É... Alérh de... 

é... Edinho Silva era um deles? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Ele era o 

tesoureiro da campanha. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): Ele 

era o operador pelo lado da coligação? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): L. 
agora, esses detalhes eu não sei. Essas negociações foram conduzidas por esse 

triunvirato. É... Eu acho que quem organizava tudo isso, no caso do PT, era o 

Palocci. Mas, depois, o que acontecia embaixo, aí eu não sei qual que era essa 

relação do... do... do... do Edinho com o Vaccari - porque era uma coisa meio... é... 

isso nunca ficou, em nenhuma campanha, nem em dez, nem em quatorze, ficou 

muito clara a responsabilidade de cada um. Porque a Presidente Dilma tomou uma 

decisão de não... não... é... ter um tesoureiro específico da campanha e não um 

tesoureiro do partido. Então essas... isso ficou meio diluído, a gente não sabe 

exatamente como é que... como é que ocorria, né? 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): O 

senhor mencionou ainda há pouco, e agora mais uma vez, o nome do Senhor João 

Vaccari, em relação à Belo Monte. Eu captei uma frase do senhor. O senhor disse: 

- Em relação à Belo Monte, o João Vaccari dizia alguma coisa. O 

que é que ele dizia especificamente? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Que eram 

os entendimentos que estavam sendo feitos sobre Belo Monte com o PMDB 

capitaneando e, do lado do PT, o... o... o ex-Ministro Palocci. Mas sentia, pela 

primeira vez, até pela forma como o Vaccari abordava esse assunto, que o PT tava a 

reboque - com absoluta certeza. 
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O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): O 

senhor disse também que parte desse dinheiro ingress... seria internalizado na 

campanha via doação ao par... oficial ao diretório nacional. É isso? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Isso, isso. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): E a 

parte que não era internalizada via doação oficial, como é que ela chegava, como é 

que ela irrigava a campanha? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Eu... eu... 

eu entendo que... essa questão de Caixa Dois... aí era uma articulação de quem 

comandava aí essas negociações com os candidatos, né? Ou com a estrutura da 

candidatura presidencial. Isso eu não... 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): O 

senhor mencionou gráficas, também. Uma atuação... um mecanismo mediante o uso 

de gráficas. Especificamente, em relação à campanha presidencial de 2014, o 

senhor tem conhecimento da atuação de alguma gráfica nessa... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): 

sistemática? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não, não 

acompanhei. Mas sei que as gráficas sempre cumprem papeis em determinadas 

campanhas, não só de gráficas, mas como alguém que abastece outras campanhas. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): Para 

concluir. Em relação ao Senhor Ricardo Pessoa. O senhor também disse que ele lhe 

relatou algo no tocante, salvo engano da memória, à Angra III. 

Especificamente, o que que eles disseram? 
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O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Sobre a 

montagem eletromecânica, que havia uma pressão muito grande para que houvesse 

doações pra campanha... é... 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): 

Quando? Para campanha de quando? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): É... Eu 

não sei precisar agora, porque Belo Monte foi doze, né? 

Acho que fecharam as negociações de Belo Monte... ela veio se 

arrastando durante muito tempo, porque batia sempre na trave a questão do 

orçamento para concluir a obra, né? Mas, com certeza, Belo Monte... Angra passou 

por 2014, não tenho dúvida. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): E o 

Ricardo Pessoa lhe relatava isso? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): As 

pressões... Porque não fechava, porque eles estavam preparados, que era uma 

negociação infinda. Não entrou nos detalhes, mas eu entendia muito bem o que que 

o Ricardo estava falando. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): O 

senhor poderia ser um pouquinho mais preciso? 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Não, é 

exatamente fechar o orçamento dentro de exigências que... de interesse.., é... é... do 

governo, no sentido de bancar a campanha de 2014. É isso. 

Então vai, volta.., ia pro Conselho... pedia vista... É a velha jogada, 

né? Não quer fazer? Vista no Conselho. Aí demora mais um mês... aí, eu vou 
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estudar... aí, pede para o outro conselheiro pedir vista de novo, e assim vai. Ou não 

bota. Aí, vai pautar, não pauta... 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): Sem 

mais perguntas, Ministro. 

Obrigado. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Obrigado. Doutor Bruno. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Senador 

Delcídio do Amaral GOMEZ, agradecemos sua sabatina, né? Período longo de 

depoimento... 

O SENHOR DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (depoente): Sabatina 

dura. 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Mas foi uma 

grande contribuição aqui para a Justiça Eleitoral. E não havendo mais perguntas dos 

advogados, declaro encerrada a oitiva. 
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AUDIÊNCIA DE JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): ... vou pedir para o senhor narrar um pouco como o senhor chegou à 

empresa, à presidência da empresa. Qual foi o contexto político? Quem esteve por 

trás da sua indicação? Quais as condições, em termos de contrapartida? Isso foi 

proposto ou as contrapartidas vieram depois da sua nomeação? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Excelência, é um 

prazer muito grande de ter que falar, poder contribuir, poder ajudar nesse momento 

que nós estamos passando (ininteligível) transição no país. 

Eu tenho uma história política longa, desde oitenta e seis. Então, eu 

tive uma participação muito ativa na vida política brasileira. Tive muitos sonhos, 

cheguei a disputar, inclusive, o governo do Estado do Ceará. Fui secretário de 

estado, fui deputado, fui senador, fui líder do PSDB no Senado sete anos, fui... 

Depois, por questões políticas locais, eu troquei para o PMDB, disputei um governo, 

perdemos a eleição. Como é... comu... é comum, quando se ganha a eleição, as 

pessoas pegam os quadros do partido e... e... e o... e oferecem as oportunidades 

pra quem tem experiência, quem tem o histórico que eu tenho de vida, e resultado: 

ficaram de... me oferecer uma oportunidade pra que eu pudesse contribuir com o 

governo. 

Isso foi feito pela bancada do Senado, mais o líder da Câmara, mais 

outro do partido. Então, foi uma coisa coletiva - claro que a gente sabe que toda 

nomeação, no sistema presidencialista, é feita por uma pessoa. Todo.., o... essa 

característica básica do presidencialismo, do presidente da República. A 

homologação da minha nomeação foi feita pelo Conselho de Administração da 
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Transpetro, mas todo esse processo passa pelo... pelo.., pelo presidente da 

República. E isso faz parte da cultura de um país... 

Eu sou muito apaixonado pela reforma política - eu fui, inclusive, 

relator no Senado. Deixei aprovada a... em 2002, financiamento público, proibição 

de coligação, cláusula de desempenho, fidelidade partidária e voto em lista - eu não 

conseguia mista, né... eu não conseguia lista.., lista aberta, onde tinha que definir o 

número que cada partido teria direito e os mais votados entrariam na outra metade. 

Isso porque eu achava, já naquela ocasião - eu me elegi deputado em noventa, em 

noventa e um, eu acompanhei muito de perto, inclusive contribuí bastante para a 

CPI dos Anões, e, naquele momento, eu vi que o grande problema do Brasil estava 

na ques... se não resolvesse a questão política, a gente não sairia dessa situação de 

forma alguma - a gente tinha que fazer uma reforma política, cortar dos seus 

partidos, e com essa pulverização de partidos, agravou a questão da 

sustentabilidade política. 

Eu me lembro, nessa época eu estudei muito a reforma política, e, 

na Inglaterra, naquela época, o primeiro-ministro era o Major, ele governava com a 

ordem de três... três membros no parlamento. E ganhava todas as votações. No 

Brasil, se acontecesse isso, provavelmente, eu poderia até dizer que tinha três 

caríssimos companheiros, né? E... e... e você precisa formar uma maioria para poder 

governar, você precisa do Congresso para poder formar maioria. 

Essa maioria deve ser formada via.., é... acordo de (ininteligível) no 

sentido de se definir o teu programa e (ininteligível) ser regulado por um convênio. 

Mas no Brasil, infelizmente, devido à pulverização, o enfraquecimento do partido, ela 

está sendo feita muito na base do (ininteligível). Você pega individualmente o... o... 

os parlamentares de forma... aquela aliança que varia conforme votação. 
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Eu me lembro de uma... de um troço que eu li e achei interessante: 

é... todo deputado novo chega no Congresso com.. como um galo, né, de briga, 

querendo contestar tudo que tá sendo feito. E o primeiro-ministro era o Chamberlain. 

Então, ele... o... o... o Churchill pediu pra ir almoçar com ele diversas vezes, mas ele 

marcou e disse: 

- Olha, eu estou marcando pelo seguinte aspecto: Acho que você é 

um parlamentar de futuro, mas eu só preciso de você nas votações difíceis, nas 

fáceis eu não preciso de você, não. Então, ou você cumpre a... a... a questão 

partidária, ou eu não preciso de você. 

Então, eu acho que isso é que tá faltando um pouco no Brasil com 

essa pulverização. Isso eu estudei muito, e, sobretudo, dentro do aspecto que 

você.., é... se elegia por um partido, você era escolhido pelo partido, não porque 

você conhecesse a tese do partido; não porque você tivesse conhecimento da 

história do partido, não porque você fosse filiado ao partido. Você era escolhido e 

você tinha voto, você escolhia o partido que fosse mais fácil pra você se eleger. E aí 

era namoro de carnaval: na quarta-feira de cinzas, um pra um lado, outro pro outro. 

E naquela época - que agora acabou, com essa medida que o 

Tribunal.., o Supremo tomou, acertadamente -, você trocava de partido como 

trocava de roupa. Tem parlamentares que trocaram sete vezes numa legislatura. E 

isso não dá nenhuma confiabilidade à questão de sustentação do governo. E, em 

qualquer lugar do mundo, você forma maioria com aqueles que participaram da tua 

campanha; você, geralmente, é indicado por um partido para um cargo. Agora, 

ninguém se mantém no cargo muito tempo se não for eficaz. 

Você... é... e... e..., claro que as pessoas que te colocaram no cargo 

esperam que você possa colaborar para o... para o partido, para o financiamento de 

campanha. E é uma prática que no Brasil vem da República Velha - a República 
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Velha eu não conheço tanto. De quarenta e cinco pra cá, em todos os níveis 'ela 

existe. E... na... oposição e governo, da mesma forma. 

Então, eu fui indicado pelo meu partido, assumi, então, a presidência 

da Transpetro, que era empresa subsidiária da Petro... da Petrobras, uma empresa 

pequena - praticamente era um departamento quando eu assumi -, ela tinha a 

capacidade de investimento de 35 milhões por ano. O governo me marcou muito. Na 

primeira reunião, eu fiz para discutir investimento estratégico na Transpetro para 

aquele ano, a discussão foi se substituía ou não (ininteligível) valores da 

Transpetro... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Substituía o quê? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Baseada em valores. 

A grande discussão da empresa de logística, se se substituía baseada em valores a 

logística com o transporte de pessoal. E era um tamanho grande (ininteligível). 

Então, nós acreditamos, achando que era o momento de transformação, que... que... 

eu fui muito motivado pela ideia do Prësidente Lula de renovar a indústria naval 

brasileira, que nós tínhamos sido a segunda maior do mundo e... dentro daquilo que 

é comum no Brasil, quando você tem um problema, quando dá carrapato no boi, em 

vez de você matar o carrapato, você mata o boi. 

Então, a indústria naval tinha um problema que a gente precisava 

socorrer a indústria naval sem matar a indústria naval. E o Brasil desapareceu no 

cenário e a logística é de dar competitividade, ou não. Ela é porta de barreira e porta 

de entrada para países. Tanto que quem domina 50% do comércio do mundo tem 

mais de 70% da frota. Isso se dá por competitividade. Quanto mais longe você pode 

levar seus produtos... Isso é uma questão de soberania. 
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Então, esse desafio de regrar a indústria naval, de estudar a 

indústria naval, me motivou bastante a assumir esse cargo na Tránspetro. 

Então, eu fui indicado pelo meu partido, por ser da bancada do 

Senado, com a indicação geral - claro, passa pelo Presidente Lula - e... e fui para o 

Conselho e fui nomeado presidente... 

O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): O senhor foi 

nomeado em que mês? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Em junho de 2003. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): E a partir daí... 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): (inaudível) ... Deixe-

me.. porque élmportante. Antes de eu ser nomeado, de eu ser indicado, nunca 

houve qualquer tratativa acerca de valores. Nunca se discutiu nada, não tem... E até 

por eu ser um político com experiência, bastante experiência, ele vinha tratar desses 

assuntos comigo. Então, não houve nenhuma tratativa. 

Após... eu estar no cargo, houve uma... como era normal haver, 

porque hoje os financiamentos acontecem com a oposição e com a situação de 

maneira muito semelhante em todos os níveis. E o senhor veja que os financiadores 

são os mesmos. E nenhuma empresa tem colaboração partidária, porque ela apoia 

aqui um partido, ali outro partido, ali outro partido. Então, ela defende são seus 

interesses em cada nível. E os senhores, que têm muita informação, então é muito 

fácil cruzar o investimento do estado, o investimento do município, o investimento do 

governo federal com as doações feitas nos locais. Você vai ver uma correlação 

muifVóima 

meus correligionários, por aqueles que me deram sustentação, se poderia ajudar 

nas campanhas. Além de, na época de eleição, ser procurado por outros políticos 
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que pedem apoio. Claro que eles não estão pedindo apoio à minha pessoa física, 

porque eu não tenho condição. Claro que eles não estão pedindo apoio à 

Transpetro, porque a Transpetro não pode fazer contribuição. Claro que eles sabem 

os contratos, a relação que têm com as empresas e pode conseguir recursos. 

Esses recursos, uma parte - alguns - você faz, pàga em dinheiro e 

pra outros faz contribuição na época da campanha. Porque as empresas fazem 

contribuição, Ministro, aquela institucional, de valores pequenos, e as grandes elas 

só fazem mediante interesses, trocas. Mas, na Transpetro, eu fiz questão de separar 

porque tem uma taxa padrão, que existe, que é embutida em todos os contratos. 

Tem dirigentes que aceitam, tem dirigentes que não aceitam. Os que 

não aceitam buscam outros métodos para poder aumentar. E isso é muito feito. No 

passado, era por não medição e no presente é por aditivo de valor. Eu, nos meus 

onze anos de Transpetro, eu fiz 16 aditivos de valor, um valor global de 17 bilhões 

de reais. Nunca teve um aditivo de estaleiro, nunca aceitei um aditivo de estaleiro e 

tinha briga muito séria com os empresários, porque eles não se conformavam, eu 

sendo uma subsidiária da Petrobras - e a Petrobras fazia aditivo à vontade - por 

que eu não fazia na Transpetro. 

Ficou alguma questão? Porque eu acabei falando nesse sistema... 

eu me empolgo, eu acho que o papel... (ininteligível). 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): (ininteligível). São muito importantes essas informações, fazem parte do 

contexto. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): (ininteligível) Me 

envoIvebastante-poder-contribuir, -porque eu.achoque.semJsso,Ministro,nósnão 

vamos sair da crise, sem uma reforma política profunda. 
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O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Eu gostaria que o senhor soubesse que essas informações são todas úteis 

para que nós possamos entender o contexto. O que ocorreu ou não ocorreu em 

2014 não foi um fato isolado, faz parte de um contexto, por isso essas informações 

que o senhor traz - ou pode trazer - são muito importantes. 

E gostaria de saber, apenas para registro: do período em que o 

senhor entrou até o momento em que saiu da Transpetro, qual o orçamento - 

porque me impressionou que o orçamento era muito pequeno, na chegada... - e eu 

gostaria de saber... 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): O orçamento de 

investimento da Transpetro cresceu bastante. Se o senhor me permite, pra eu poder 

explicar um pouco da Transpetro, porque isso foi um trabalho muito intenso, Ministro, 

eu trabalhava na Transpetro até meia-noite, me apaixonei pelo projeto. Eu peguei a 

Transpetro faturando um bi e setecentos. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Como? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Eu peguei, eu assumi 

a Transpetro, em 2013, ela tava faturando um bi e setecentos. Eu entreguei a 

Transpetro em 2014 faturando 9 bilhões. Tinha uma Ebitda de 300 milhões, 

entreguei com Ebitda superior a um bilhão. O investimento era 35 milhões, quando 

eu terminei, era... foi subindo gradativamente 300, 600, 800, um milhão e chegou até 

1 bi e quinhentos. 

Então, foi uma empresa que cresceu bastante nesse período, se 
-- - 	- 	tornou a maior empresa de logística no Brasil, uma das melhores - pro senhor ter 

uma ideia de nosso desempenho, de 2008 a 2014, em termos de faturamento, lucro 

e Ebitda, a Transpetro cresceu relativamente mais do que a Petrobras, BR, Vale e 
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Ambev. Então, a gente teve uma preocupação muito grande com o desempenho 

interno, todas as coisas que eu fiz de ilegais foram feitas sozinho por mim, não 

envolvi toda a empresa, era precondição que quem fosse ser parceiro, que fosse 

participar, é... é... é... primeiro, que eu só discutia após a licitação, porque tinha 

aquela taxa, e essa, quem ganhasse viria conversar. Eu só conversava com quem 

eu tinha relação próxima, com o dono ou com o presidente. 

Tanto que a Transpetro trabalhou com, no meu período, mais de 

duas mil empresas, eu tratei com doze ou quinze. E a empresa tinha que assumir, o 

pré-requisito pra escolha da empresa era que ela fosse uma empresa capaz de fazer 

o serviço, tivesse qualidade no serviço, aceitasse o preço, aceitasse as regras de 

fiscalização, não quisesse esses "aditivos" e pudesse contribuir para os políticos que 

me ajudavam. 

Agora, se durante o processo, por acaso, a empresa parasse de 

contribuir, porque toda a conversa era depois, quando já estava a licitação ganha, se 

ela parasse de contribuir, não acontecia nada com ela, ela terminava o contrato dela, 

eu não tinha nenhuma interferência na lista, nem na licitação, nem nada, não tinha 

nenhuma interferência de quem ia ganhar, mas eu tinha o poder de tirar quem eu 

não gostasse que participasse. Então, as empresas que não cumpriram, e foram 

algumas poucas, elas não tiveram, receberam todo o pedido contratado e não foram 

mais chamadas pra outras licitações. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Essas informações são bastante relevantes e eu queria aproveitar o seu 

conhecimento para explorar um pouco este ponto. 

Em primeiro lugar, aparentemente, algumas empresas não 

cumpriram o trato. 
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O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Poucas empredas, 

porque... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): O senhor lembra de alguma que não cumpriu o trato? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Lembro. A 

Bauruense... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Como? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Bauruense. Fez uma 

ou duas, saiu, continuou com o contrato dela até o final. Ela, inclusive, tinha muita 

questão pra... aprovar. Esse pessoal vai muito na expectativa de poder, ao chegar... 

Porque um dos problemas do Brasil que a gente tem que discutir, e talvez seja uma 

informação importante, porque eu fui relator do orçamento e nós colocávamos no 

orçamento é que não se poderia colocar nenhuma emenda pra nenhum projeto, cujo 

projeto não estivesse detalhado pra execução. Só podia alocar recurso com o 

projeto pleno pra execução, ô que você faz na base do projeto, então isso não tem 

limite (ininteligível), etc. Isso prejudica muito. Porque nós brasileiros não gostamos 

de projeto, e você só economiza no projeto, quando você define um conceito, o resto 

é bobagem. No conceito é que se define. 

Então, eu, inclusive, na época era parlamentar, defendi a ideia que o 

BNDES deveria financiar todos os projetos estratégicos importantes pro Brasil, 

deixar pronto a nível executivo, que, quando houvesse licitação, pegava a licitação e 

pagava pelo projeto e você já partia pra uma base real, executada, discutida, vendo 

a melhor maneira de fazer, etc. 

Então, as empresas que... que... que... que... é... estavam dispostas 

a contribuir, poucas deixaram. E, primeiro, que minha relação nunca foi com diretor, 
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eu sempre tinha relação com o dono ou com o presidente; era com ele que eu 

mantinha reláção. 

Então, em pouquíssimos casos, eu me lembro da... GDK, essa 

Bauruense, a UTC foi um caso diferente, que ela ganhou pensando que a 

Transpetro trabalhava nos mesmos moldes da Petrobras, depois que ganhou, 

ofereceu de ajudar aos políticos, aí, foi me pedir ajuda na fiscalização, (ininteligível), 

neguei, depois veio e pediu um aditivo de valor, eu neguei. Ela disse que tava tendo 

muito prejuízo e acabou entregando o contrato. 

Num caso de estaleiro, nenhum teve aditivo de valor, quer dizer, foi 

todo o projeto baseado num estudo técnico feito pela McKinsey, a gente foi em 

busca do naval do mundo, estabeleceu curva de aprendizado, estabeleceu 

quantidade, porque o interesse não era fabricar navios, era ter uma indústria naval. 

E nenhum dos estaleiros nós demos aditivos; muitos tiveram (ininteligível) de 

produção e chegou a acumular prejuízos de três bilhões de reais. 

E, no último ano, eu devolvi um aditivo deles em outro estaleiro de 

mais de um bilhão de reais. Então, eu simplesmente não aceitei, acho que o 

empresário tem que arcar com a gestão, porque aquilo, quer dizer, o resultado não é 

só você fazer o estaleiro, você tem que administrar o estaleiro, porque o que dá 

resultado é administrar o estaleiro. Qual é o problema do Brasil? É adquirir 

produtividade, crescer em produtividade. Eu (ininteligível) na Transpetro pra poder 

ajudar a resolver os gargalos. Porque a gente tem que focar como país na 

produtividade. O que não pode aceitar a tese de um país grande e você não pode ter 

indústria nova em outros lugares, porque nunca você vai alcançar uma indústria se 

você tem quinze anos, quer dizer, de magistratura, ou vinte, eu tenho uma, eu não 

vou ser igual ao senhor! Eu vou ter que fazer a curva de aprendizado. 
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Então, a produtividade é igual: o primeiro navio vai ser mais caro; o 

segundo, mais barato; o terceiro, mais barato... até que ao cabo de quinze anos, 

como foi o caso da Coreia, chegou-se a ser a maior indústria do mundo, e era esse o 

nosso projeto. Era fazer uma indústria competitiva e com uma característica 

importante - o incentivo fiscal do Brasil foi muito dado ao (ininteligível), tudo podia, e 

você tem que dar o incentivo que alavanque renda, você tem que obrigar.., nos 

estados, você dava incentivo a qualquer empresa que se instalasse nova, você não 

obrigava éssa empresa a aumentar a cadeia produtiva. Então, ela acabava ficando 

apenas no emprego de chão de fábrica, o resto vinha tudo de fora. Então, se 

agregava pouco à economia - por exemplo, no Ceará, teve um grande problema, 

estudei muito quando fui candidato a governador, nós tínhamos um déficit com os 

outros estados enorme, porque a gente produz pouco e consome tudo de fora. Por 

exemplo, você vai pra uma feira de Juazeiro, você vê os velhinhos saindo do banco 

com o dinheiro, vai pra feira comprar e os que (ininteligível) ficam esperando da 

Bahia, não sei da onde, então o dinheiro apenas transita e vai embora. 

É claro que foi uma coisa importante pra você estabelecer o equilíbrio 

social, mas a gente tem que buscar a produtividade, e não pode aceitar conversa dos 

grandes, que não quer, que você não pode... claro que pode! Focando. Organizando, 

tudo é possível. A Coreia partiu do zero, o Japão partiu do zero, o Brasil já era a 

terceira carteira de navios e tinha condição. 

Agora, tem que ter continuidade, a gente não pode achar, primeiro, 

que vai acertar tudo; segundo, não ter coragem de corrigir os erros e de insistir - 

uma tese - tem que definir quais são os setores estratégicos e apostar neles, e não 

fazer como a gente faz incentivo e dar por empresa. 

Então, a empresa nova mata a velha, porque, no caso do Ceará, 

deu-se muito incentivo a empresas novas, quer dizer, não era por setor, não era pro 

setor têxtil, era pra empresa nova do setor têxtil. E o que acontecia? A antiga não 
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tinha incentivo, não podia concorrer, e ia embora. Aconteceu no caso de uma 

cervejaria aqui, que era tradicional aqui, a Uster, aí, deram incentivo a Kaiser, e a 

Uster foi embora, quer dizer, é como um circo, levanta a lona quando não tem 

público. 

Mas não é isso que interessa. Interessa a geração de renda, a 

melhoria de vida, dar oportunidade ao brasileiro, sobretudo num país que tem as 

condições do Brasil. O Brasil tem as melhores condições do mundo - nós temos 

energia de todos os tipos em abundância, temos 15% da água doce do mundo, que 

é essa riqueza importantíssima nessa época, temos recursos naturais de todos os 

tipos, temos 360 milhões de hectares de terra agricultáveis, que podemos 

(ininteligível), temos uma população grande, não temos questão étnica, não temos 

furacão. Então, nós temos todas as condições de ser um país grande, e é esse o 

meu sonho. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Mas voltando à questão... 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Agora eu vou começar 

a responder mais específico, eu me empolgo, eu falo e não... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Eu estou deixando o senhor falar. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não, Ministro, como 

eu estou muito tempo sem falar, quando você tem a oportunidade de falar, e quem 

foi político gosta e, sobretudo, quando acredita no que fala. Então, eu peço 

desculpas a Vossa Excelência. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Não tem que pedir desculpa. 
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O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Estou falando mais dd 

que devia. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Esta não é uma audiência com camisa de força. Estamos aqui focando em 

2014, mas nos interessa, evidentemente, esse contexto todo. 

Voltando especificamente àquelas empresas que não contribuíram. 

O senhor citou a Bauruense. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Bauruense, GDK, 

Skanska. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): E? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Skanska. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Skanska? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): l-S-K-A-E... não. 

ORADORES NÃO IDENTIFICADOS: N-K-A 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): N-K-A. Skanska. É 

uma construtora sueca. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Muito bem. 

Essas começaram a contribuir, pagaram, ou... 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): É ... é ... é ... elas... após 

a licitação, eles procuraram - eu não discutia nada antes -, como eu sei, nós 

sabíamos com a experiência que tem uma taxa de apoio político em todos os 
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preços, isso, desde... na República Velha já tinha, mas, vamos dizer, da República 

Nova pra cá, que eu conheço mais, todas têm. Então, eu sabia que quem ganhasse 

tinha aquela taxa que ia... e que era isso... eu não queria nenhum favor dentro da 

empresa, eu queria produtividade, valor, e aceitava esse parâmetro como base. 

Então, todos que eu chamava pra conversar, não eram todos, quer 

dizer, são dois mil contratos que a Transpetro tem, eu conversei com doze ou 

quinze, a pessoa assumia o compromisso de poder ajudar politicamente, quer com 

dinheiro, quer com contribuição oficial. E você tem - isso é importante pro senhor - 

tem contribuições oficiais, oficiais mesmo, que são muito poucas, são valores 

simbólicos. Dizer que não tem contribuição oficial é mentira, tem, que são aquelas 

contribuições institucionais que a empresa faz - se é um ministro, um senador que 

procura, ele faz. São contribuições puramente simbólicas. As contribuições de 

valores expressivos não são... não.., são... são feitas de outra forma. É por isso que, 

às vezes, alguém diz "Ah, eu não precisava pedir, deu pra pedir direto". Mas ele não 

tem a caneta pra aprovar os projetos, nem negociar todos os projetos. Então, por 

isso que ele procura aquele que ele nomeou, porque é quem tem melhor condição 

de interlocução com as empresas. 

Então, essas que se comprometeram dar e não deram continuaram 

executando seus projetos, mas não com a fiscalização normal, exigindo a qualidade, 

cumpriram o contrato, não pagaram a contribuição política e também não foram mais 

chamadas. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Bem, em relação a essa taxa padrão de apoio político - para usar sua 

expressão -, na verdade, não era uma taxa contratual? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não, não, não... 
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O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Nós estamos falando aqui é de propina mesmo? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): É uma propina 

institucionalizada, ela... é um... uma taxa de co... uma propina institucionalizada por 

contribuição política num valor que diminuiu bastante, ministro. No passado era 

muito mais. Hoje... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): No passado quando? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): No... (ininteligível) de 

2006 pra cá ela vem diminuindo. Ela chegou durante... se me perguntar... eu tô 

falando em tese pra ajudar, eu entendi o seu objetivo... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): No quadro geral? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): No quadro geral. No 

passado, no governo federal, eram 10%. Hoje virou 3. No governo estadual ainda é 

mais, é perto de 10. Nos governos municipais, nas prefeituras menores, chega a 40. 

Então, aí são as maneiras de se eleger. Quem é governo se elege 

através dos cargos da máquina; quem é oposição usa emenda parlamentar, usa 

CPI, usa projetos, de maneira de receber a contrapartida. 

Então, se a gente não resolver a questão, porque no Brasil a gente 

tá tendo uma ideia que você pode fazer uma campanha eleitoral sem custo. Não 

existe essa hipótese, nem no Brasil, nem no Vaticano. O que a gente tem é que dar 

um mecanismo - por isso que eu defendo tanto o financiamento público - 

transparente e que o homem de bem possa ser candidato sem precisar se submeter 

a essas coisas. 
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Eu me lembro, quando o Humphrey deixou a política dos Estados 

Unidos, ele fez uma entrevista com o New York Times, nessa época da reforma 

política eu acompanhava tudo, ele disse que a coisa mais indigna, mais nojenta, 

indigna da vida do político é ter que reunir pessoas e dizer: "Senhores e senhoras, 

estou desesperado, eu preciso de dinheiro". Você vai ver diante de você 25 pessoas. 

Provavelmente, 5 vão contribuir e, desses 5, provavelmente, haverá um que você 

não devia receber contribuição. Aí no desespero que você está de pagar campanha, 

de ganhar campanha, de fazer a campanha, o candidato tá... fica completamente no 

ar, fora dessas questões. 

Então, nós temos que ter coragem de encarar como é que nós 

vamos resolver o problema, como é que nós vamos fazer com transparência, como é 

que pode achar que você vai fazer campanha sem dinheiro, sem isso... A campanha 

americana deste ano é a mais cara do mundo. E os Estados Unidos descobriu, quer 

dizer, o Supremo Tribunal americano deu a solução pra ser lá transparente - que foi 

aquela medida, que não tô lembrando agora o nome, que ganhou por 5 a 4, foi 5 

ministros contra 4, com base na Emenda n° 2, na liberdade individual, que qualquer 

cidadão pode gastar dinheiro pra defender suas ideias ou atacar quem não tem as 

suas ideias. Então, você forma os comitês, que têm um nome que eu... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): PAC. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): É. E você, então, 

forma o comitê, que não pode ter ligação com candidato, que... é... é ... não tem limite 

de contribuição, não tem limite de saber quem contribuiu e... é... é aí que está sendo 

feito o principal financiamento da campanha, ainda (inaudível) o debate. Não sei se 

o senhor assistiu o debate presidencial, o Trump disse para Hillary: os seus amigos 

tão usando essa ferramenta pra me atacarem, pra me desmoralizarem, pra me 

criticarem. 
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Então, esse é o instrumento da política americana. Eu acho que nós 

no Brasil temos que pensar um... uma... Porque, se não tivermos, não existia a... a 

CPI dos Anões. Era claro que isso acontecia ali. Então, se você não encontrar um 

mecanismo de financiamento transparente, real, não adianta ir para o abstrato. 

Porque no Brasil a gente tem mania de ir para coisas abstratas e de dize... de... sair 

da realidade. Isso não re... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Agora, especificamente na Transpetro, qual era essa taxa padrão de apoio 

político? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Era um a um e meio 

em navios e três por cento nos outros contratos. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): E como que era feito o pagamento desses... desses valores e quem foram 

os destinatários nesse período todo? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Nesse período... eu 

gostaria de dizer para o senhor, se me permitir, em primeiro lugar, eu nunca fiz 

nenhuma contribuição da Transpetro a nenhuma campanha presidencial. O objetivo 

da nossa... Eu nunca tive nenhuma relação nem com o Presidente Lula e não recebi 

nenhum pedido do Presidente Lula, nem da Presidente Dilma, nem dos... do... do... 

dos coordenadores financeiros do (ininteligível), então minha relação nunca passou 

por objetivo, mas eu acho que eu posso dar contribuição pelo que eu vivi nesse 

meio, participando, não é o que acontece com um assistenté, eu era um participante, 

então conheço bastante de todo processo. 

Então, durante esse período eu ajudei a diversos políticos - a 

maioria do meu partido, foi quem mais recebeu, cerca de 100 milhões. A esse grupo 

quem me dava o maior apoio era o Senador Renan, o Senador Lobão, o Senador 
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Sarney, Senador Romero, Senador Jader, (ininteligível), depois teve uma relação. E 

a diversos outros políticos de outros partidos que me procuraram. Tem do PT, tem 

do PC do B, tem do DEM. Sempre procuravam institucionalmente para você poder 

fazer uma contribuição via doação oficial. E nesse caso não havia nenhuma relação 

de sustentação política, de coisa nenhuma, apenas uma relação normal, faz parte da 

prática política. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Voltando ao ponto que o senhor acabou de mencionar, acerca das 

eleições de 2014. O senhor, embora diga que pessoalmente não tratou de... 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Na Transpetro 

(ininteligível)... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): . ..na Transpetro não tratou pessoalmente de contribuições... 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Nem tratei, nem fui 

procurado. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Entendi. Eu gostaria de saber se o senhor tem conhecimento, no Sistema 

- 	Petrobras, se isso ocorreu? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Ô, Ministro, isso 

aconteceu, e acontece, em todas as empresas... na maioria.., é rara a que não tem, 

tanto a nível municipal, estadual e federal. Eu até disse na minha colaboração uma 

frase que até aparece muito: que a Petrobras era a madame... é a madame mais 

honesta do Brasil. 

Então, você tem lugares bastante... com as dificuldades, claro, mas 

na Petrobras. . .eu... saber, eu não sabia, porque essa coisa não se conversa, né? 
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Você não vai conversar com fulano o que tá fazendo. O cara não faz 

individualmente. Mas, claro, que se sabia e, hoje como a imprensa apurou, se tem 

conhecimento de que aconteceu, como acontece em todas as empresas, qualquer 

uma em que for procurar, vai encontrar. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Explorando também essa informação... 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não é... e isso, 

Ministro, não é de 2002 para cá. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): É isso que eu ia perguntar. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Isso é uma prática que 

vem.., eu tô falando de 46 prá cá, porque é quando eu tive mais acompanhamento 

da política, mais estudei e mais Ii. Mas eu acho que essa prática vem desde a 

República. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Quando o senhor chegou na Transpetro, esse sistema da taxa padrão de 

apoio político variava, como o senhor mencionou, entre um e meio por cento a três? 

Foi isso que o senhor disse? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): É. Um e meio, navio; 

três, os outros contratos. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Isso foi... 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Mas Ministro, eu... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): . . .uma invenção sua ou o senhor já encontrou esse sistema lá? 
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O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Ministro, eu tenho 

uma... uma filosofia do Padre Cícero. Eu sempre fui... em todo lugar que eu fui, fui 

revolucionário. Mas eu tenho um princípio básico na minha vida administrativa para 

poder olhar para frente. Padre Cícero um certo dia foi em Juazeiro e dizia: 

- Filho, quem roubou não roube mais, quem matou não mate mais, 

agora, se fizer coisa daqui para frente, eu laço. 

Então, no meu governo administrativo, eu olho daqui para frente. 

Então, não fui saber o que tinha, o que deixava de ter. Eu fui fazer no meu período e 

fiz dessa forma. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Sim, mas a minha.., mas a minha... 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Eu entendi sua 

pergunta, mas não posso confirmar sua pergunta, porque eu não sei. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Porque como o senhor usou a expressão taxa padrão de apoio político... 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Isso. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): ...eu pressupunha... 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Acredito que deveria 

ter, mas não posso dizer ao senhor que tinha. Tem em todo lugar, em todos os 

órgãos. Isso não é Petrobras, não é Eletrobras. Algumas são até maiores, mas e... 

e... a taxa de apoio político existe em todos... é uma prática institucionalizada em 

todos os órgãos. Por isso é que eu defendo que a gente tem que urgentemente fazer 

reforma política, resolver esta questão do financiamento. 
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Porque o senhor veja, quando eu era relator da reforma poIítica eu 

tive dois grandes adversários na defesa do financiamento público de campanha. 

Aqueles que tinham facilidade de acesso a recursos e passaram a ser uma 

vantagem comparativa, e aqueles que usavam o baixo clero com o objetivo de 

alcançar outros objetivos. Esses foram os dois principais opositores pàra poder 

aprovar no Senado o financiamento público. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Especificamente acerca dessas contribuições, esses valores que foram 

mencionados, como era feita a distribuição? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Até 2008, quer dizer, 

eu nunca fiz... nunca... só deixar claro que o objetivo dessa... do meu testemunho 

sobre eleição presidencial, isso não posso falar nada, porque eu não fiz. As outras 

eram feitas da seguinte forma: até 2008, eu tinha uma pessoa que arrecadava e 

entregava. Eu recebia do político o nome da pessoa, eu definia a quantidade, ele 

arrecadava na empresa e passava o dinheiro para o Felipe Parente. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Para quem? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Felipe  Parente. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Felipe Parente. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): De 2007... 2008 e 

2007 em diante, eu fiz um outro esquema. Eu falava direto com o presidente das 

empresas, definia.., eles não tinham um valor fixo por mês. Variava, quer dizer, tinha 

as empresas que queriam me apoiar para continuar no cargo e eu tinha aspirações, 

sabia que tinha que seguir a regra da Transpetro. E não era aquela coisa fixa cada 

vez. 
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Então, cada mês a gente fazia um bolo - isso era um bolo, não tinha 

dinheiro específico para B ou C - e perguntava quanto é que ela podia contribuir 

naquele mês. Aí somava aquela contribuição e depois dividia. Daí eu falava com o 

presidente da empresa ou o dono - de preferência o dono -, a gente definia quanto 

ele podia contribuir, quando, aonde, qual o intervalo, e a gente estabelecia dois 

codinomes, de quem ia entregar e de quem ia receber. Geralmente em nome de 

pessoas, ou às vezes nome de... nomes exóticos. 

Então, a pessoa chegava naquela hora, (ininteligível) é... fulano, um 

nome fictício. Agora, isso eu pegava e passava para o político, uma vez por mês, de 

dois em dois meses, eles aí se encarregavam. Eu não sabia, dali para frente, quem 

foi receber, ou quem não foi receber. Ou melhor, quem foi receber por ele. Eu não 

sabia nada disso. Nem a empresa sabia para quem estava dando, nem o político 

sabia de quem estava recebendo. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Mas, essas contribuições eram todas feitas a integrantes de partidos e não 

contribuições aos partidos? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Eram contribuições 

aos integrantes dos partidos, mas a prática tanto por parte dos políticos como por 

parte das empresas, elas teriam que fazer através dos partidos. Então, as 

contribuições oficiais.., você tinha duas coisas, em dinheiro, era diferente. Mas a 

contribuição oficial, você tinha uma empresa X e X para poder distribuir. Então, você 

chegava para a empresa e dizia: 

- Olha, entrega... eu quero contribuição de tanto para o partido tal, 

para a pessoa tal. 

Então, eu avisava para a pessoa que ia ter a contribuição e ela, 

então, se dirigia à tesouraria do partido e resolvia. Agora, essas contribuições, 
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Ministro, é difícil de casar, uma a uma, porque as empresas, na maioria das vezes, 

elas faziam.., elas têm um conjunto de interesses de pessoas que elas têm que 

seguir; então elas faziam uma doação atendendo a diversas pessoas numa única 

doação. Então, você tinha essa... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Essas... o senhor está se referindo às doações oficiais? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Oficiais. Ditas oficiais. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Ditas oficiais. Mas eu... eu perguntei também se as doações não oficiais, 

aquelas, enfim, que seriam ilícitas, se elas eram feitas também para os partidos? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não. Aí não. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Não? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não. Aí era 

diretamente às pessoas. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Essa é uma informação muito importante, não para este processo, mas 

para outras investigações que estão (inaudível) no TSE. Ou seja, as ilícitas, elas não 

eram... pelo menos na Transpetro... as ilícitas eram para integrantes dos partidos 

políticos? 

OSENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Tanto as ilícitas, em 

dinheiro, como as ilícitas, ditas oficiais, eram para integrante de partido. E não 

acredito que nenhum integrante de partido vá abrir mão daquele dinheiro que 

precisa na campanha dele para poder ceder à campanha nacional. 
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O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Ah, mas, de todo jeito, havia um percentual que poderia transitar 

"oficialmente" pelo próprio partido? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não transitava pelo 

partido, não. Na época da eleição, a maioria das contribuições transitava pelos 

partidos, que era a maneira mais fácil de se oficializar a doação e o político receber 

a doação para ter o... a comprovação da sua despesa de campanha, da maioria... 

E nesse períodõ, Ministro, de um período anterior - isso o senhor já 

deve saber, porque conhece tudo - mas os políticos preferiam receber e as 

empresas poderiam doar até 30 de maio. Por quê? Porque até 30 de maio não tinha 

havido convenção e nem tinha comitê financeiro de candidato. Então, esse dinheiro 

entrava no partido e o partido, depois, usava.., essas doações, geralmente eram 

feitas, não no partido nacional, eram feitas nos partidos estaduais ou municipais, e 

mais nos estaduais. Então, entrava e o partido tem direito a aplicar parte desses 

recursos em campanhas eleitorais. 

Então, quando começava a campanha eleitoral, ele transferia esses 

recursos, que ficavam à disposição do partido, para a campanha eleitoral. Porque o 

que o político e o empresário mais queriam era não ser identificado. E como eles 

são... na verdade, eles defendem o interesse deles, não querem ser vinculados.., em 

2014, eles fizeram o pedido, disseram que apertaram muito, porque mesmo fazendo 

via partido, você estava querendo dizer que empresa vinha. Antes isso não existia. 

E essa outra, que é anterior, você, nem pra quem estava dando, 

sabia. Nem pelo partido - o partido tem duas contabilidades, a contabilidade eleitoral 

e a contabilidade oficial. E isso não entrava na eleitoral, entrava na outra 

contabilidade. 
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O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Um outro aspecto que foi aqui também mencionado, o da contrapartida 

para essa taxa padrão de apoio político. O senhor disse... não... isso não foi 

praticado na Transpetro, mas era praticado em outras companhias, outras 

empresas. Precisamente, a questão da medição ou no aditivo de valor. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não, a medição era 

prática antiga. Prática antiga? Era antiga, vamos dizer, nos anos cinquenta, começo 

de sessenta? 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Não é tão antiga... quer dizer, é bastante antiga mas permanece, porque 

eu tenho visto (ininteligível) em sede de improbidade administrativa. Sobre a 

medição eu gostaria de ouvir a sua opinião. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): A prática, naquela 

época, não era nem... você tinha medição, você tinha.., se o senhor pedir pra eu 

dizer empresa tal, eu seria leviano, nessa altura, né, impraticável. Como é que 

funcionava? Na comissão: você, ao fazer um contrato - contrato de estrada -, então, 

você tinha material de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, com preços 

diferentes. A empresa sabia qual era a realidade do terreno. Então, ela compunha o 

preço dela, botando mais... mais alto aqueles que planeja executar e mais baixo 

aqueles que eram mais caros - e com isso ganhava a licitação. Ou, se executasse, 

ele iria verificar se o material que estava entrando era de primeira, segunda ou 

terceira. Essa era a prática. 

A outra prática era não executar a obra. Uma obra ficava emperrada 

e você não executava a obra. Media, pagava e não executava. Essa era a prática 

mais do passado. 
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Mais recentemente, o caminho mais usado é o tal do aditivo de 

valor. Que você faz um projeto, a empresa, às vezes, ganha com um preço que nem 

pode executar, mas ela tem certeza que - como o projeto não está concluído, é um 

anteprojeto -, ela, ao discutir o projeto, e com a boa vontade do outro lado, ela vai 

- 	 conseguir chegar ao preço que ela precisa. Alguns aditivos de valores é um sinal 

importante, hoje muito usado nessa... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): E a terceira modalidade que se viu, sobrepreço, isso não foi praticado? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Tem. Esses são os 

que eu digo... são um tipo de executivos que querem receber mais do que a taxa de 

mercado. Aí esses negociam antes, para definir o sobrepreço. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Mas, mesmo esse um, um e meio por cento, certamente, já que é, 

digamos, uma "taxa padrão"; isso pagando, não havia necessidade de negociar, já 

entrava, automaticamente, no preço, não é isso? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): É. Mas isso, Ministro, 

dependia muito de ocasiões. E se tem ocasiões em que as empresas estão com 

muito trabalho e tem ocasiões que as empresas estão com pouco trabalho. E elas 

precisam manter estruturas do seu custo fixo. Então, tem períodos que ela cresce no 

lucro e tem períodos que ela tira do lucro porque elas têm que ganhar a obra. 

Então, isso é uma coisa que varia muito, conforme a ocasião. Tem 

momento que ela embute no lucro, quando você tem um tem uma demanda muito 

grande, serviço muito grande - eu acredito, não tenho... (ininteligível) falo aqui, 

estou abrindoo coração e falando o que eu penso, não sei se de... se esse... nem se 

os advogados estão concordando, mas é o... 

26 



SJD COARE 
SECRETARIA Juo!CIÁRIA 	Coordeiiadoria dó Acórdãos e Resoluções 

AIJE N° 1943-58.2014.6.00.0000 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Mas o intuito é esse. Veja, aqui o senhor não está confessando nada que 

certamente não já esteja na colaboração premiada. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não, não. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): O senhor está, ao contrário, quase que sintetizando essas práticas que 

são (ininteligível) no nosso país. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Então, conforme 

esteja o momento, se tal momento é de muita concorrência, as empresas apertam 

no preço. Você veja, dei dois exemplos, da UTC, que teve prejuízo na obra, e 

esperava que eu fosse fazer um aditivo de valor e eu não fiz. Ela desistiu da obra, e 

entregou para um terceiro, e o caso do Estaleiro Atlântico Sul, você pode ver nos 

balanços, acumulava um prejuízo de três bilhões de reais. 

Então, diversas outros... tiveram um... e por que eles tiveram esses 

três bilhões de reais? Porque não foram eficientes, eficazes no (ininteligível). Aí tive 

discussões duríssimas com os donos. Eles diziam: o problema não é meu, é seu. 

E Eu criei na Transpetro um mecanismo de acompanhamento 

porque eu queria.., eu tinha um papel... vi de toda indústria, de buscar produtividade 

para o Brasil. E foi isso que eu fiz, eu fiz um estudo muito completo para poder 

alcançar isso, um programa muito... E então, a gente sabia onde é que estavam os 

gargalos e dizia para as... (ininteligível) estava o seu problema. O problema seu está 

aqui, está nisto. Atinge a produtividade, porque na Coreia, eles constroem um navio 

em dez, onze meses. No Brasil, no passado, era trinta. O nosso objetivo primeiro era 

dezessete para depois chegar aos onze. Nossa mão de obra é mais barata do que 

na Coreia, por incrível que pareça. Nós queríamos competir, inclusive, com China, 

etc, se a gente seguisse a direção e fosse implantando as coisas como deviam ser. 
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Agora, lamentavelmente, no Brasil, a gente vê uma crise e muda 

muito de opinião e aí as coisas não se consolidam. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Bem, para encerrar, pelo menos aqui, a minha parte - em seguida nós 

vamos ouvir os advogados e o Ministério Público -, isso o senhor já falou, mas eu 

gostaria de perguntar no encerramento. 

Em algum momento o senhor foi procurado pela campanha da 

Senhora Dilma Rousseff? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não. Em nenhum 

momento eu fui procurado, nem pela campanha da Senhora Dilma Rousseff que é 

essa de quatorze, nem a de dez, nem a de 2006 e a de 2002 eu não estava na 

Transpetro. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Em algum momento o presidente da Petrobras pediu contribuições para a 

campanha da ex-Presidente Dilma Rousseft? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Nenhum dos 

presidentes da Petrobras com quem eu convivi, e foram três - Eduardo Dutra, Sergio 

Gabrielli e Graça Foster -, em nenhum momento foi tratado qualquer assunto 

relativo a contribuição a partido A, B, C ou D. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Faço a mesma pergunta em relação ao Presidente Michel Temer. Se em 

algum momento, participando ou sendo membro do PMDB, foi pedida contribuição 

para campanha presidencial de 2014? 
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O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não. Para a 

campanha presidencial, nunca tive nenhum pedido para 2014. Eu tive (inaudível) de 

contribuição (ininteligível). 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Contribuição para o Presidente Michel Temer? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Sim. Na campanha de 

2012, o Presidente Michel Temer tinha um candidato a prefeito de São Paulo, 

chamado Gabriel Chalita. E o Gabriel Chalita estava com muita dificuldade de subir - 

e quando você tá com dificuldade de subir, você perde os apoiadores e perde os 

financiadores. Eu fui procurado pelo presidente do partido, se poderia dar uma 

colaboração. Marquei uma reunião com o Presidente Michel Temer no aeroporto e 

acertei com ele de contribuir para essa campanha de prefeito, via o diretório 

nacional; com um milhão e meio. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Muito bem. Doutor Alckmin. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Espero que não tenha, 

Ministro... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): (ininteligível) 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Boa tarde. Meu nome é José Eduardo Alckmin, sou 

advogado da Coligação Muda Brasil e do PSDB. 

É... eu queria - até homenageando o nosso juiz auxiliar, que 

infelizmente se adoentou e não pôde estar presente - fazer uma pergunta que 

invariavelmente ele faz. 
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O senhor confirma todos os termos da sua colaboração premiada, já 

homologada no Supremo Tribunal Federal? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): ... (ininteligível) Doutor 

Eduardo Alckmin, esta é uma boa pergunta e o senhor facilita (ininteligível), vê, não 

estou fazendo aqui concurso de O Céu é o Limite. Então, em muitos momentos, se 

você for (ininteligível), mas nas minhas delações tá tudo, né Paulo, graças a Deus... 

colaboração - eu fiz como colaboração não como delação - no sentido de... de... 

ver.., o sonho desse nosso país e me dói muito ver que a gente chegou quase no 

paraíso e deu esse retrocesso. Nossa geração, não sei se vai ter, muito 

provavelmente vão ter (ininteligível), mas todos têm. 

Eu... tudo que eu disse na minha colaboração é a absoluta verdade, 

eu confirmo todas as coisas, todos os atos, todos os fatos, todos os números. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Eu gostaria que fosse melhor explicado, pelo menos para 

mim não ficou claro, a sua indicação para Transpetro. Quem efetivamente concorreu 

para a sua nomeação e como se deu essa nomeação? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Falar para o senhor é 

fácil. O senhor é um homem que tem bastante experiência na política partidária. 

Inclusive... Eu sei que nós tivemos (inaudível) do PSDB, eu me filiei ao PSDB há 

sete anos. Então, o senhor sabe perfeitamente como que isso é feito. Não é... uma... 

uma pessoa nomeia cargo de terceiro escalão. Você que arruma um cabo eleitoral, 

(inaudível) só dá prejuízo. 

Então o que que acontece? Eu tinha uma história política, eu não era 

um novato, um noviço ou alguém desclassificado. Eu tinha uma história de... de... 

sete anos no partido que o senhor representa, no Senado, (inaudível) o Presidente 
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Fernando Henrique e o ex-Governador Mário Covas... Então eu tinha uma carréira 

política de nome. 

Então, quando fez a (ininteligível), era natural, era normal na política 

que o partido com esse tipo de votos.., não era... ter que arranjar uma colocação 

para se ficar nesse período que você tá sem lugar. E foi isso que o meu partido fez 

para os aliados (ininteligível). 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Eu entendi que o senhor foi nomeado em 2003. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Três. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado): 

Já não havia a constituição do PSDB e do (ininteligível). Eu queria saber como é que 

foi essa... 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não. PSDB... O PSDB 

eu acompanhei em outros períodos, né? Não tá em discussão. Claro que o PSDB 

não teve nenhuma interferência, pelo contrário, o PSDB era oposição. Mas o PSDB, 

quando foi governo.., ele sabe que tem umas partes que funcionam igual. Não tem 

bom ou ruim, não é porque o cara é mau, não é porque o seguinte, é fundamental, e 

o senhor tem papel muito importante, juntamente com o Ministério Público, de a 

gente criar uma reforma política. Sem uma reforma política, Ministro, não tem 

salvação. 

Eu tenho uma frase que gosto de usar muito: Fora a Bíblia e a 

Constituição, não há solução. E a gente tem que criar as condições pra isso, pra que 

a gente possa iniciar um novo ciclo político. E não adianta se dizer "não, vamos 

mudar, vamos mudar", se chega a eleição, então como é que o cara financia? 

Sempre vai aparecer um maluco, sempre vai aparecer não sei o quê. E não resolve. 
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Então as nomeações, Doutor Alckmin, sempre foram feitas. Por 

exemplo, nós estamos falando do Governo Federal, se você for para o Governo de 

São Paulo, o Governo de Minas, ou Prefeitura de São Paulo, prefeitura... elas são 

feitas assim. Isso não muda, o sistema não muda. Não é que existe no Governo 

Federal uma coisa, no Governo Municipal outra. Tudo faz parte do mesmo sistema e 

todo mundo participou disso tudo, todo mundo no Congresso sabe. Essa é uma 

prática nossa que... (ininteligível). Por isso que eu acho que enquanto não houver 

uma reforma política, não resolver a questão do financiamento, não vai conseguir 

combater essa questão de dinheiro para campanha. 

Eu acho que o Brasil tem dois grandes problemas, Ministro: um é 

essa questão do financiamento de campanha que gera outras vantagens; e o outro é 

o desperdício, fruto de você não ter o projeto, fruto de você fazer 90% de uma ponte, 

fruto pra levar uma obra para fazer cinco anos em vez de fazer em dois - isso tudo 

custa dinheiro! Fruto de você começar uma obra, como eu vi no Tabuleiro de 

Russas, que é uma obra de irrigação importante do Ceará, e a primeira coisa 

comprada foram as bombas, quando devia ser a última! Então, você comprar as 

bombas cinco anos antes, isso quer dizer que você não comprou com tecnologia 

(ininteligível). São todas essas questões que tem que mudar a cultura nossa do país. 

E eu acho que esse... da mesma maneira que eu tô colaborando, eu acho que essa 

é uma oportunidade única que a sociedade se mobilizou, a Justiça está mobilizada, 

as pessoas estão conscientes, dispostas a ajudar. 

Agora, não vamos achar que esse é um defeito de A, B ou C. Isso é 

um defeito do sistema. E todos, em qualquer nível, participaram... é... trabalho muito 

parecido, (ininteligível) igual conforme a época. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Senhor Sérgio, veja bem. Questão sistêmica é uma 

questão importante, mas agora para o nosso processo, nós estamos numa causa 
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específica posta em mesa e para nós é importante saber como o Partido dos 

Trabalhadores, que foi vitorioso nessa eleição de 2014, se financiou para ter êxito na 

- 	 eleição. A meu ver, foi de forma ilícita, com desvios. 

Então, por isso que para mim é importante - como o Ministro disse, 

estamos cinturando a reeleição de 2014, mais especificamente, na nossa discussão 

- saber de que maneira se deu a sua indicação e nomeação pra Transpetro. Quem 

foi o autor do convite? Quais foram as forças políticas? Que compromissos houve? 

Era isso que eu gostaria de saber. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Para mim é muito fácil 

falar, porque eu convivi em vários governos e todos eram iguais. Quem faz a 

nomeação é o presidente da República. No sistema presidencialista, quem é 

responsável no final por qualquer coisa é o presidente da República, que indica, e 

faz a indicação, que recebe, porque não sei se... e esse é o grande problema do 

Brasil, hoje, Ministro - está gravado -, porque hoje nós estamos com trinta partidos 

e estamos nos permitindo ter sessenta. 

Então pra ser maioria, dificílimo você governar e aí você não 

consegue realizar as coisas. 

Então, o que que aconteceu comigo? Eu perdi a eleição para 

governador do Ceará. Eu tinha uma relação muito estreita com vários políticos de 

inúmeros partidos. Uma relação (ininteligível) - sete anos (ininteligível), você 

imagina... E então perdi. Eu tinha um histórico político no Ceará, fui secretário, fui 

deputado, fui senador, e tava, como dizer, perdi a eleição, sempre com um potencial, 

mas, sem ter o que fazer. 

Então o meu partido, que tinha bancada no Senado e conhecia o 

meu potencial, eu tinha sido relator do orçamento naquele ano, ano da eleição, 

inclusive, inovei, fui o primeiro relator do orçamento que permitiu que o presidente 
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entrante fizesse emenda ao orçamento, porque não tem sentido você receber um 

orçamento feito pelo presidente que não vai executar, você tem que dar direito ao 

que o povo escolheu possa intervir de certa forma no orçamento. 

Então, essa bancada do Senado - que citei o nome de novo -, mais 

o líder da Câmara, que era o Henrique Alves, mais o partido, levou o meu nome à 

conversão no governo para que pudesse ser um dos membros do PMDB no 

governo. 

Não foi uma pessoa, foi um conjunto de pessoas, eu não fui 

nomeado por uma única pessoa, quer dizer, essas nomeações de uma única 

pessoa, o senhor sabe muito bem, elas acontecem para cargo de... secundário, quer 

dizer, o cara.., chefe do DNER na Parnaíba, aí o deputado vai e pega, é dele. Mas, 

essas nomeações de nicho, isso faz parte de uma articulação maior dentro da base 

do partido, foi o meu caso. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Ou seja, então, quem o apoiou para ser nomeado, foi a 

bancada do PMDB. É isso? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): No Senado, de alguns 

deputados e a própria presidência do partido. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Eles conversavam com o senhor a respeito de condições 

que haveriam de ser observadas no exercício dessa diretoria? 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Eu já fiz essa pergunta. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Eu já respondi, e 

posso responder de novo, se o senhor me permitir... 
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O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Nós queremos é... 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não houve nenhuma 

conversa antes. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Em relação à taxa de... taxa padrão, como é que ela 

chegou a seu conhecimento de existência dessa taxa padrão de um a um e meio 

dos navios e 3% dos demais contratos? Quem é que lhe transmitiu essa notícia? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Doutor Alckmin, isso é 

uma taxa padrão que existe, qualquer político, qualquer partido e qualquer coisa é... 

sabe. Então, não é nenhum segredo, e é feito de acordo com o tipo de obra, tanto 

que você tinha três, um e um e meio. 

É... com a... é... o que você pode embutir no custo com segurança, 

porque você teve dois tipos, Ministro, de administrador, tem aquele que não está 

ligando para nada, não interpreta a regra, não prevê futuro, aí o céu é o limite; e tem 

aquele que tá cumprindo um papel partidário e fica dentro dos limites, então essa 

taxa... é o caso, se você vai pro governo estadual, é 10%, vai pra prefeitura, tem 

lugar que é 40, mas não justifica perguntar quem é, quem não é... quer dizer, eu não 

estou... 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Então, o senhor não conhece quem possa dizer... 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): É o seguinte: quando 

você chega à negociação, depois de ter tido a licitação, você define com o parceiro 

qual vai ser a taxa que e ele vai poder contribuir... 
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O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Praquele (ininteligível). 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Pois é. Vai ser de um 

a um e meio navio, e três, contratos (ininteligível). 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): O senhor não disse com quais pessoas negociou essa 

taxa dita padrão em relação às empresas que prestaram serviços à Transpetro. Com  

quais pessoas o senhor teve contato direto? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Eu já respondi essa 

pergunta aqui. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Não houve denominação das pessoas. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Eu sempre tratei com 

o dono ou o presidente das empresas. Se o senhor quer saber de alguma empresa, 

me diga que eu lhe dou o nome. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Camargo Corrêa. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Luiz Nascimento, os 

dois presidentes, o Carlos Eduardo... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Quais dois presidentes? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): O... Vitor Hallack. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): O Vitor Hallack 
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O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): O Vitor Hallack e o 

anterior que era... não lembro o nome agora, mas no meu depoimento tem, no meu 

depoimento tem tudo isso. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): (ininteligível) 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Todas as pessoas 

com quem tratei em cada empresa, só para economia - estou sentindo que vocês 

têm um outro problema -, no meu depo... se você ler minhas.., minha colaboração 

tem o nome, tem... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): O senhor poderia descrever as tratativas com o Senhor Vitor Hallack? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Vitor Hallack foi numa 

fase final. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Em que ano foi isso? Tem ideia? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Já foi, já foi acho que 

em 2014, e aí era que havia um saldo que eu tinha para receber da Camargo 

Corrêa, e eu queria que esse saldo fosse pago como contribuição oficial. 

Eu chamei o Senhor Vitor Hallack para conversar, conversamos, 

definimos, ele voltou, mas quando ele voltou, ele me trouxe a relação para quem ele 

tinha contribuído, eu disse que não aceitava isso porque não foi assim que me 

indicaram, e então dessa coisa acabou ficando essa pendência na Camargo Corrêa 

(ininteligível). 
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O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Então, o Senhor Vitor Hallack conhecia que esse sistema de 

pagamentos... por que isso? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Ministro, não posso 

lhe negar aqui (ininteligível) guarda, e quero contribuir, todo mundo sabe, pensa que 

não sabe, não tá sendo ver-da-dei-ro. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Doutor Alckmin. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Prosseguindo na lista, Andrade Gutierrez? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Nunca tive nenhuma 

relação com a Andrade Gutierrez. A Andrade Gutierrez tem uma coisa interessante, 

o senhor me pergunta, é uma oportunidade. 

A Andrade Gutierrez entrou no consórcio do Atlântico Sul, era a 

Queiroz Galvão, a Andrade Gutierrez e a Camargo Corrêa. Foi feita a licitação, o 

consórcio ganhou, foi feita a negociação de preços - apertada - e a Andrade 

Gutierrez pediu para sair do consórcio, depois de ganhar a licitação, porque o preço 

a que tinha chegado na negociação era muito baixo, e atentaram isso para eles. 

Então, o presidente, inclusive em uma matéria lá no Valor - que o 

Senhor pode ler - ele dizendo... (ininteligível) praticamente isso. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Queiroz Galvão? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Ricardo e Ildefonso. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Galvão Engenharia? 
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O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Dar. Tá tudo no meu 

depoimento. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): O senhor chegou a conhecer o Senhor... Vaccari? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não. Nunca tive 

nenhuma relação com o Senhor Vaccari. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Alguma contribuição dessas pessoas era feita 

diretamente ao Partido dos Trabalhadores? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não. Eu fiz 

contribuições ao Partido dos Trabalhadores para candidatos específicos, do Rio, 

Luiz Sérgio, minhas contribuições ao candidato, não ao partido. 

Então, minhas contribuições eram todas feitas, via partido, e em 

todos partidos é assim, porque (ininteligível) então prefere, então você vai ver que 

tem contribuições, foi para... nessas pessoas em nome do partido ou partido 

estadual, partido nacional. Ainda havia o Vaccari. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): No Rio de Janeiro, para o Partido dos Trabalhadores, foi pra quem? Não 

ouvi bem. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Foi pra três pessoas: 

Luiz Sérgio, e o outro... mas está tudo aqui... o Santos, Luiz Sérgio e o Bittar, se eu 

não tô enganado. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): O Santos é deputado? 
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O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Foi ministro, 

deputado, Ministro de Igualdade Sociais. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Igualdade Racial. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Racial, isso. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): O senhor chegou a conhecer o Senhor Edinho Silva? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Edinho... O presidente 

do PT de São Paulo? 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Conheci.., não o 

conheci da campanha Dilma Rousseff, conheci o Edinho Silva na época em que ele 

era presidente do PT de São Paulo, num lançamento de um estaleiro (ininteligível), 

que (ininteligível) fez em São Paulo, que ele estava presente. Não tive nenhuma 

relação com o Senhor Edinho Silva sobre tratativas outras. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Esse pagamento de taxa que era de 1 a 1,5 e 3% e que 

ia se processando ao longo dos meses e tudo mais... 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Mas não era uma 

coisa fixa, era uma ideia e você, conforme as empresas pudessem contribuir, a cada 

mês, informando e acabavam fechando, mas não era uma coisa: pediu, pagou, não. 

Não era esse processo. 
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O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Como é que o senhor tinha controle dessa situação? 

Havia algum tipo de planilha? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não, eu não fazia 

nada disso. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): E como é que feito o controle? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Um controle muito 

simples. Cada operação liquidada, tava liquidada. Vamos partir pra outra. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): O senhor fez até um gesto de rasgar, o senhor tinha 

algum papel com anotação? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Eu não tinha nenhum 

papel. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): E esse, por exemplo, da Camargo Corrêa, que ficou 

inadimplente com compromissos, como é que isso foi... 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Eu me lembrei porque 

é coisa recente, como um fato inusitado, de quererem colocar empresas que eu não 

tinha pedido, pra eu ser pai do filho alheio, e eu não aceitei, isso me marcou na 

cabeça e eu tenho essa coisa assim tão clara e que foi recente. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Então, o senhor não teve indícios nenhum de valores, 

isso era feito assim de uma forma bem aleatória... (ininteligível)? 
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O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não era aleatória. Era 

uma forma cuidadosa no sentido de que eu não tava querendo ser pego 

(ininteligível) minha história. Eu tava querendo resolver a situação. (ininteligível) para 

encerrar e partisse pra outra. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): E essa divisão entre integrantes do partido, também 

havia algum tipo de controle ou era uma coisa de momento, de acordo com a sua... 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não, isso tinha.., eu, 

no início do ano, o senhor conhece o meio político, você não pode ir voltando tudo 

pra discutir esse assunto. Esse assunto eu conversava individualmente com cada 

um e acertava quanto é que eu ia contribuir naquele... Isso para os frequentes, não 

para o conjunto. Então, quanto é que eu ia dar, isso fazia.., pagavam-se onze 

prestações desse período. Para cada um era dividido igualmente. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Não houve, por parte daqueles que o indicaram, e 

mesmo daqueles que o (ininteligível), nenhum tipo de revelação sobre esse... essa 

sua contribuição... 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Teve.., no começo do 

meu mandato, lá na minha.., quando eu tinha até vencido um grande... quando eu 

não tinha capacidade de previsibilidade, houve pressões para eu poder dar mais, 

inclusive tive que pedir a empresas que nem tinham contrato com a Transpetro, pra 

poder ajudar. Mas foi só... a partir de 2008 não tive mais nenhum tipo de pressão. 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Na época, quem lhe fez essa pressão, exatamente? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): O Senador Renan. 
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O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Eu passo aqui para o colega... (ininteligível). 

ADVOGADO NÃO IDENTIFICADO: (inaudível) 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): De nossa parte, Excelência, satisfeito. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Doutor Flávio. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Boa tarde. Flávio Caetano, advogado da Presidenta Dilma Rousseff. Irei 

fazer algumas perguntas bem por partes porque o seu termo de colaboração 

premiada é bastante longo e o senhor acho que já deu muita contribuição a nós 

aqui, conselhos de direito republicano, sobre ideias de reforma política, mas eu 

queria perguntar fatos ao senhor, acho que ficaria mais fácil. 

Eu queria perguntar, Ministro, em três ou quatros blocos, fica mais 

fácil de entender. 

Primeiro, o senhor foi filiado ao PSDB, sendo deputado e senador 

pelo PSDB e depois o senhor foi ao PMDB? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Isso. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Certo? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Fato. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Os seus mandatos de deputado e senador foram pelo PSDB? 
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O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Foi, nos dois 

mandatos eu fui líder no Senado, fui vice-líder na Câmara e, no último ano, cheguei 

a disputar com o ministro, com o Deputado Serra a liderança e era um momento dele 

se lançar pra presidente, era ele o candidato e os dois diretórios mais fortes do 

PSDB era São Paulo e Fortaleza, uma briga de quem ganhar iria com um voto, uma 

eleição bastante disputada. Então, veio o (ininteligível) e o (ininteligível) virou líder. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseft): Perfeito. Na sua colaboração premiada, o senhor se refere ao episódio de 

eleição do então Deputado Aécio Neves como presidente da Câmara dos 

Deputados. O senhor disse que ali houve pagamento de propinas e que o Luiz 

Carlos Mendonça teria, de alguma forma, colaborado com isso. O senhor poderia se 

referir como foi esse assunto, esse episódio da eleição de Aécio Neves? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Naquela ocasião, 

nós... 

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado 

da Coligação Muda Brasil): Ministro, pela ordem. Nós estamos aqui a tratar da 

eleição de 2014. Agora, abre-se uma... um depoimento sobre 2002, antes disso 

inclusive. 

Sem desconhecer que isso pode ser interessante se apurar em outra 

seara, mas, neste processo, me parece que está um pouco distante do móvel da 

controvérsia aqui ambientada, porque é uma situação já superada, que só serve, 

com todas as vênias, para produzir manchetes quase que para contrabalançar o que 

a imprensa vem publicando a respeito desses escândalos mais recentes, e Lava 

Jato e tal... nem isso é o nosso propósito aqui, é apurar se a eleição de 2014 foi 

legítima ou (ininteligível). 
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O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Peço para passar para a próxima pergunta. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Duma 

Rousseff): Ministro, pela ordem. Esse mesmo requerimento do Doutor Alckmin foi 

feito ontem - o Doutor (ininteligível) estava aqui e nós debatemos isso -, porque o 

meu colega, todas as perguntas que ele fez foram de início de 2003, 2004, porque 

há interesse de todos nós aqui de falarmos de fatos pretéritos porque mostra uma 

forma de atuação. Essa Justiça Eleitoral, a partir deste processo... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Então, proponho o seguinte... 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Duma 

Rousseff): Quero ser muito objetivo, Excelência. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Vamos concluir esta pergunta, mas eu peço que direcionemos os 

questionamentos, se não para as eleições presidenciais de 2014 em si mesmas, 

mas pelo menos que leve às tratativas de 2014. Então, conclua sua pergunta e eu 

peço que a partir de agora este foco temporal mais restrito seja observado, como o 

Doutor Alckmin alertou. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): A pergunta já foi feita. É só respondê-la. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Sim. 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: Pode falar. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Doutor Sérgio. 
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O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): ... (ininteligível), por 

favor. Falaram tantas coisas que eu acabei não guardando a última... (ininteligível) 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Então repita a pergunta, por favor. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Duma 

Rousseff): Era pra falar sobre o episódio, que o depoente participou da eleição para 

a Presidência da Câmara, quando o então Deputado Aécio Neves foi candidato e na 

colaboração premiada ele revela que houve pagamento de propina. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Em 98, eu era líder no 

Senado, o Aécio era líder na Câmara e o (ininteligível) era presidente do partido. Eu 

quis ser governadôr, perdão, candidato no Ceará, briguei pelo Ceará e fui participar 

da campanha nacional e abandonei o Ceará. 

Naquela época, se não me engano, o PSDB tinha 56 deputados e 13 

ou 14 senadores. Nós achávamos que era importante para, depois de tantos anos 

de governo, era importante ter uma bancada significativa. Ele pretendia eleger a 

maior bancada para, inclusive, poder aspirar e (ininteligível) a presidência. 

O Presidente Fernando Henrique não sabia dessa nossa intenção, 

de que era esse o objetivo, e quando isso foi explícito ele foi contra, porque ele 

temia a divisão na base dele. Então, o que se fez foi verificar - no Senado ele não 

tinha chance nenhuma - os Deputados que tinham maior chance e a colaboração 

que ele poderia dar a esses deputados seria via.., isso tá na minha colaboração, de 

100 a 200 mil por parlamentar que fosse ajudar. 

Agora, eu fiz questão, Ministro, de não citar nomes porque ou eu não 

tenho certeza, isso é um negócio muito delicado, você citar nomes de A, B, C ou D, 
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porque isso foi feito, numa lista inicial, durante a campanha, aquela história do jogo 

de xadrez, você faz a estratégia e depois começa o jogo e muda. Eu fiz questão de 

citar os fatos, sem citar nomes, porque eu não quero expor, acho que ninguém deve 

expor ninguém sem ter absoluta certeza. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Doutor Flávio, por favor. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Outro fato que foi dito pelo depoente na sua colaboração premiada e que 

talvez tenha relação com 2014, gostaria que ele nos informasse sobre uma propina, 

uma doação que teria sido feita ao, agora falecido, Senador Sérgio Guerra, que 

presidia o PSDB. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Mas isso não tem 

nada que ver com 2014. Essa situação se deu pelo seguinte fato: Esse projeto do 

navio era um projeto que eu tinha um acompanhamento, eu sonhava muito com ele, 

de transformação, geração de emprego, tenho um orgulho muito grande, eu via 

cortador de cana de Pernambuco virar soldador, formando, etc. 

Então, pra mim poder fazer esse projeto, a base desse projeto era 

um financiamento do fundo (ininteligível) com taxa de juros (ininteligível). Pra mim 

poder obter empréstimo, eu tinha que aprovar no Tesouro e, depois de aprovar no 

Tesouro, eu tinha que aprovar no Senado o limite de endividamento. 

Chegou na Comissão de Transporte e o projeto ficou retido. Aí eu 

procurei o Sérgio, senador na época, Sérgio, que era quem eu conhecia, pra ver se 

ele podia ajudar a liberar o projeto, que era um projeto estratégico pro país, pro 

estado dele, inclusive ia ter estaleiro lá, etc. Ele voltou um tempo depois dizendo que 

não era possível sem.., eu disse "Sérgio, não é possível perder isso! Tente de novo". 

Aí ele voltou e disse que não tinha condição. 
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Então, eu tive, como o projeto era estratégico e importante, eu 

acabei, como doação oficial (ininteligível), fazendo uma doação pra ele e outra pro 

senador, na época, Heráclito Fortes. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): O senhor se recorda se isso foi para as eleições de 2014? O senhor falou 

de... (ininteligível) 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): De 2010 e 2014? 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Porque o senhor diz Heráclito Fortes, o senhor fala em 2014? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não, 2013, porque já 

foi em consequência de um compromisso que eu tinha assumido com ele, que eu 

acabei não cumprindo, inclusive, 500 mil, porque nesse último ano aconteceu o Lava 

Jato e eu não tive mais condição de poder cumprir. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Ministro, parece que seria importante, em relação a esse fatos que 

guardam relação com 2014... 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIM (corregedor-geral 

eleitoral): Esses... (ininteligível) 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Se o depoente pudesse nos esclarecer, qual foi a empresa que fez esses 

depósitos? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Nãd, não foi... 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): (ininteligível) 
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O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Aí que tá... o fato... o 

dinheiro saiu em 2010. O que seria dado em 2014 não aconteceu porque eu não tive 

mais condição, naquele momento, de pedir. Então, esse evento não existiu, em 

2014, em nenhuma condição. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Duma 

Rousseff): Entendi. Continuando, então. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIM (corregedor-geral 

eleitoral): Mas essa doação ao hoje Deputado Heráclito Fortes veio de onde? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Veio de... no meu 

depoimento tem, Ministro, não quero ser traído... (ininteligível) 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIM (corregedor-geral 

eleitoral): Sim. Não, mas, claro, aqui, se houver algum equívoco... 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Foi por uma empresa, 

salvo engano, Camargo Corrêa, eu não tenho certeza, foi feito em 2012. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Também nos termos da colaboração premiada, me chama a atenção pela 

agremiação partidária, ou seja, a oposição, o senhor se refere a uma contribuição ao 

Senador Agripino Maia, com origem da Queiroz Galvão. O senhor confirma? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Confirmo. Como eu 

disse, confirmo não só do Senador José Agripino como confirmo dos deputados do 

PT, do PCdoB, que eram aquelas pessoas que chegavam na véspera da eleição e 

vinham te pedir colaboração com quem você tinha relação e você fazia uma 

contribuição - claro que era de origem de recursos ilícitos -, mas era quase uma 

contribuição institucional da empresa. Mas eu não fiz só para o Senador José 
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Agripino. Eu fiz pra membros do PMDB, membros do PT, membros do PCdoB, 

membros do PP. Então, isso é uma coisa que normalmente acontece. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Duma 

Rousseff): Mas o Senador Agripino Maia não era da base de sustentação do 

governo, não é? Ele era da oposição. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não, mas não tem 

isso... Você tem... em política a gente não tem inimigos, a gente diverge de ideias. 

Eu sempre tive uma relação muito estreita com o Senador José Agripino, de muito 

tempo. Como tive com esse (ininteligível) Aliás, eu vou falar do PSDB todo. Eu tenho 

uma relação, fiquei oito anos envolvido, então... com o PP, enfim, eu fui político que 

pratiquei a política, e dizer assim, na plenitude. 

Então eu sempre tive uma clareza, Ministro, que eu aprendi no 

Congresso, que a gente, quando chega no Congresso, alguém que contraria o teu 

pensamento vira teu inimigo. Eu aprendi no Congresso que a questão não é essa, 

você tá discutindo ideias. Acabou de discutir a ideia, não tem nada de pessoal - a 

gente tem que ter capacidade de discutir. E aprendi também no Congresso o 

seguinte: Quando você quer aprovar alguma coisa, você não pode batizar com seu 

nome. Se você quer notícia de imprensa, aí você batiza com o seu nome. E se você 

batizou, aí não aprova de jeito nenhum. Então, o silêncio é fundamental. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Duma 

Rousseff): Ainda nessa linha, Ministro. Se houve alguma doação dessa forma que o 

senhor nos relatou em relação ao Deputado Henrique Eduardo Alves. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Houve. 	 - 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Duma 

Rousseff): O senhor se recorda quanto foi e qual a origem? 
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O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): A origem foi doação 

oficial, no meu depoimento tem qual foi a empresa que deu. Foi cerca de um milhão 

e pouco, mas (ininteligível) tenho como dizer qual foi a origem. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Dois mil e quatorze. Eleição pra governador? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não. Teve a eleição 

de 2014 e teve antes de 2014. Na maioria das eleições do Henrique, eu dava uma 

contribuição, inclusive pra de prefeito. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Em relação ao Senador Valdir Raupp, que era presidente do PMDB, o 

senhor também participou com esse tipo de contribuição? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Em 2012, como eu lhe 

disse, eu fui procurado pelo Senador Valdir Raupp, na época presidente do partido, 

pedindo (ininteligível), pessoal, para com o partido, e com o Presidente Temer, e fiz 

essa contribuição. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Eu queria uma perguntinha sobre essa pergunta. Na conversa que ele 

teve com o então Vice-Presidente Michel Temer, foi a contribuição pra campanha 

municipal de São Paulo, o senhor disse que fez, mas o senhor não disse qual foi a 

origem. O senhor se recorda qual foi a empresa? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Queiroz Galvão. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): A Queiroz Galvão. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Está dito no meu... 
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O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Duma 

Rousseff): Um milhão e meio da Queiroz Galvão? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Um milhão e meio da 

Queiroz Galvão. E você não vai investigar um milhão e meio, porque, como eu falei, 

as empresas faziam contribuição no atacado, elas tinham que contribuir e colocavam 

tudo no atacado. Raramente você vai encontrar, Ministro, uma casando com a outra. 

Mas, se o senhor fizer uma varredura nos investimentos dos municípios, estados e 

governo federal e casar com as contribuições, vai encontrar muita semelhança em 

todos os partidos. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Em relação ao Senador Romero Jucá. Na sua colaboração premiada, o 

senhor disse que dos 100 milhões que o senhor teria repassado ao PMDB, 20 

milhões seriam do Senador Romero Jucá, sendo 4 milhões e duzentos mil, via 

doação oficial. Queria que o senhor nos explicasse o que significa doação oficial e 

como seria pago aquilo que o senhor não considera doação oficial? E qual o 

período? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Essa pergunta eu 

acho que já respondi vinte vezes, e você sabe cinquenta. Quer dizer, você tinha dois 

tipos de doação oficial: você tinha a institucional, que a pessoa se dirigia à empresa 

e pedia, aí vinham coisas simbólicas e você tinha aquela que você pedia via quem 

estava no governo. E você conseguia valores maiores. 

Então, a doação, quando chegava o período de eleição, essas 

pessoas com quem eu contribuía, tanto elas quanto as empresas, preferiam que a 

contribuição fosse via doação oficial, porque pra empresa era muito mais fácil e a 

pessoa que estava recebendo tinha uma maneira de mostrar a contrapartida para 

campanha. 
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O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): O senhor se refere a 4 e 200, e aí "de forma oficial" significa que foi 

doação para o partido? É isso? Ou para o candidato normalmente? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não, como eu falei, 

todas as doações foram feitas para partido, quer estadual, ninguém, nem a empresa 

queria.., nem as empresas queriam, nem os partidos queriam. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): E em 2014, o senhor se recorda qual empresa, a seu pedido, teria 

contribuído para o Senador Romero Jucá? De forma oficial? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Eu... se tiver feito 

contribuição, tem no meu... 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): Mas o senhor não lembra... 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não lembro. 

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado de Dilma 

Rousseff): E esse outro montante, que era um montante de pouco menos de 17 

milhões, então, não foi oficial, isso foi pago como? Em dinheiro? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Já expliquei 

detidamente ao Ministro que você tinha contribuições que eram feitas em dinheiro, 

expliquei como eram feitas, e tinha contribuições que chegavam na eleição 

(ininteligível) como contribuição oficial. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: (ininteligível) 

O DOUTOR RENATO FRANCO (advogado de Dilma Rousseff): Boa 

tarde. Eu sou Renato Franco, advogado da Presidenta Dilma. É... nos seu áudios 
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gravados que saíram na imprensa, tem uma parte que chama bastante atenção, e 

eu peço vênia aqui para ler o teor, e vou perguntar se o senhor confirma. 

Quando o senhor conversa com o Senador Romero Jucá, tem o 

seguinte trecho: "Jucá, só o Renan que está contra, porque não gosta do Michel, 

porque o Michel é Eduardo Cunha. Gente, esquece o Eduardo Cunha, está morto, 

morto". E o senhor responde: "É um acordo votar no Michel, um grande acordo, um 

grande acordo nacional". Primeira pergunta: O senhor confirma esse teor dessa 

conversa? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Claro, no meu 

depoimento confirmei tudo o que está tendo. 

O DOUTOR RENATO FRANCO (advogado de Dilma Rousseff): 

Então, o que significa "Michel é Cunha"? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Michel é Cunha não 

foi eu que falei... quem falou que Michel é Cunha foi outra (ininteligível). 

O DOUTOR RENATO FRANCO (advogado de Dilma Rousseff): 

Isso. Mas o senhor não tem... 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Então eu não posso 

confirmar, eu não posso... o senhor tem que fazer essa pergunta ao Senador 

Romero Jucá, eu não posso falar por ele. 

O DOUTOR RENATO FRANCO (advogado de Dilma Rousseff): Só 

mais uma pergunta: o ex-Deputado Eduardo Cunha ele, de alguma forma, 

arrecadava doações para o Presidente Michel Temer? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Olha, eu nunca tive 

nenhuma relação próxima com o Deputado Eduardo Cunha na Transpetro, então, 
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qualquer afirmação que eu fizer aqui, agora, Ministro, seria uma leviandade e eu não 

vou fazer, com certeza. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Doutor Gustavo. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): Boa 

tarde. Meu nome é Gustavo Guedes, advogado de Michel Temer. É... fiquei com 

uma dúvida, Senhor Sérgio, e queria que o senhor explicasse. 

No início do seu depoimento, na sua colaboração que é longa, 

então, se eu cometer algum equívoco, o senhor pode me corrigir, por favor, é... me 

pareceu claro que o senhor sustentou e disse que essas doações que eram feitas, 

ao PP, ao PMDB, enfim, eram doações feitas para que mantivessem o senhor no 

cargo onde estava, ou seja, essa taxa padrão de apoio político me pareceu que era 

algo para lhe manter lá. 

Então, não fez muito sentido pra mim doações para políticos de 

outros partidos. Qual a razão disso em montantes significativos? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Já vi que você não 

tem muita experiência política. Você quando está... 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): 

Dessa prática, não. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não, não. Não é na 

prática, não. É experiência política. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): 

Essa prática eu não tenho. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): É porque nenhum dos advogados têm experiência política, têm experiência 
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em Direito Eleitoral - não os que estão aqui -, então, não vamos discutir esse 

assunto. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Nós não vamos 

discutir esse assunto. Então, me repete a última pergunta, por favor? 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): Eu 

queria que o senhor explicasse, para nós que não temos prática nessas 

transferências de recursos ilícitos, qual a razão de o senhor fazer para pessoas que 

não lhe manteriam no cargo que estava? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Porque é interesse de 

qualquer dirigente ter uma boa relação com diversos partidos, uma relação que não 

é de contrapartida, mas é de... uma vez, um projeto é simpático, em troca de, não é 

de apoio de, pelo contrário, se aparecesse para o governo que eu estava apoiando 

um candidato de outro partido, mas eu acho que eu sempre tive uma visão que, na 

política, a gente não pode ser radical. Eu, inclusive, Ministro, sempre que votei, 

quando fui senador e deputado, eu sempre fui maioria. Mas em todos os projetos 

que eu votava, eu pensava o que que aquilo repercutia se eu fosse minoria. Então, 

as pessoas que você tem relação é normal que te procurem e você dá uma 

contribuição simbólica e etc, para poder manter a relação com os parceiros. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): 

Então a gente pode relativizar as suas afirmações - as afirmações do senhor iniciais 

- de que todas as doações eram para lhe manter no cargo, não é exatamente isso? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Eu frisei, com muita 

clareza, o senhor talvez não tenha escutado, eu tenho um grupo de pessoas para os 

quais eu fazia doações para me manter no cargo, era o grupo do PMDB, era quem 

me garantia na manutenção do cargo. Nos outros, era uma relação que você tem - 
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dei ao o PT, o PT nunca me pediu nada, nunca fiz nenhuma coisa via tesoureiro, dei 

ao PCdoB, dei ao PFL, dei ao PP... 

Então, dei para várias pessoas, mas não tinha nada que ver com a 

manutenção do cargo. Quem me mantinha no cargo... uma coisa importante, 

Ministro, acho que o senhor sabe demais, você entra no cargo por indicação política, 

agora você só se mantém no cargo se for eficaz, ninguém fica onze anos no cargo 

por manutenção política. 

Tanto que você vê na Petrobras a quantidade de gente que entrou e 

saiu. Eu fui o que ficou mais tempo, por quê? Porque eu dei resultado, a Transpetro 

deu resultados, resultado econômico, resultado financeiro, resultado da indústria 

naval, então, por isso que fiquei. 

Então, essas contribuições, até que é muito bom deixar bem claro 

que, como no meu caso, devem ter várias outras pessoas com a mesma situação, 

que deram contribuições a deputados e não em troca de, mas dentro desse sentido 

de manter a relação que é natural. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): O 

senhor respondeu que não teve conhecimento dessas empresas, que o senhor tinha 

uma relação pessoal com os presidentes e diretores e o senhor não sabe se essas... 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não. Eu tinha relação 

com o presidente e com os acionistas 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): O 

senhor disse que só se relacionava pessoalmente com o presidente e diretores das 

empresas. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não, não. Presidente 

e acionistas. Acionistas e presidente. 
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O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): 

Acionistas e presidente. Diretor, não? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não. Nunca tive 

nenhuma relação com diretor. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): 

Então, o senhor sabe me dizer se essas empre... o senhor disse aqui que essas 

empresas... o senhor não tomou conhecimento delas terem feito doação para a 

campanha presidencial DilmalMichel Temer. O senhor teve conhecimento delas 

doando para outras campanhas? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não. E esse assunto, 

como na área de vocês, acho que é até um pouco mais aberto do que na política, 

esse assunto na política é muito tratado em quatro paredes e ninguém abre, agora 

entre vocês vazam uma coisa aqui, uma coisa ali, mas, na política, isso é tratado em 

quatro paredes. Jamais eu vou saber, alguém vai me dizer que tá doando. 

E na hora que a pessoa vem me dizer que tá doando para fulano e 

sicrano, que não é do meu interesse, eu também não confio nele mais pra nada, 

porque se ele fala do outro ele fala de mim. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): 

Uma última pergunta: essas... quando o senhor levava uma demanda pra esses 

presidentes e acionistas das empresas de que tinham que fazer determinada 

contribuição, independente de para quem fosse. Depois havia um retorno do senhor 

de que essa contribuição foi atendida, de que ela foi feita e foi resolvida? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Porque quando não 

acontecia, você recebia; quando acontecia, entrava no automático. 
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O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): Eu 

digo isso, e vou encerrar agora, Ministro, porque nós, acho que é a décima 

audiência, décima primeira, e me chamou atenção alguns volumes de contribuições, 

e vou me referir apenas à UTC, por exemplo, doou 54 milhões na última campanha, 

o... Andrade Gutierrez doando trinta e tantos milhões, e me chama a atenção o fato 

de que, proporcionalmente, as doações das quais o senhor participava, eram bem 

menores do que aquelas que as empresas nos disseram aqui que faziam de forma 

voluntária. Por isso essa minha pergunta se havia retorno do senhor quando essas 

doações eram feitas, que me parece é possível que os seus pedidos tivessem 

incluídos em outras doações já feitas. Então, nunca houve nada do senhor? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Como eu disse, 

empresa nenhuma tem cor partidária. Tem interesse, interesse de contrato, interesse 

de projeto aprovado, interesse de incentivo fiscal e etc. 

Então, tanto que se você for olhar, na minha situação, os mesmos 

que contribuíram pra a Presidente Duma contribuíram pro... pro presidente Aécio, os 

mesmos que contribuíram pro Lula contribuíram pro Serra. São as mesmas 

empresas. 

Então, o processo não é aqui de um jeito e ali do outro. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): 

Portanto não necessariamente isso tá ligado a uma questão pretérita, isso tá ligado, 

na sua opinião, muito mais por uma questão de futuro, não? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não, é uma questão... 

é uma questão de presente. Você tem a doação institucional e a doação do futuro, 

que é simbólica, mas a doação volumosa é sempre relacionada a coisas presentes. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): Mas 

como o é que o senhor explica, (ininteligível) pra encerrar, isso que o senhor colocou 
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agora, que é um dado que nós já apreendemos das outras audiências, doações 

similares ou muito próximas para o PT, PSDB e pra Marina Silva na última eleição 

presidencial? Como é que o senhor explica isso? Por isso a minha pergunta, essas 

doações... 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Isso, você veja, que 

todos esses partidos têm prefeitos, têm governadores e têm governo federal, e 

essas empresas mantêm relação com todos esses níveis de poder. 

Então, nesse conjunto de interesses - tanto no financeiro, projeto, 

ou incentivo, etc - é feito... porque se você olhar, isso que eu me lembre, desde que 

o tema, assim mais acompanhando de perto, desde a eleição de 94, os contribuintes 

são os mesmos para todos os partidos. Daí se você pegar a Odebrecht, ela vai 

contribuir para todos os partidos, daí você pega a UTC, ela vai contribuir para todos 

os partidos. 

Então, a razão da contribuição não é aqui é A e ali é B. Isso não 

existe. Você colocou com muita propriedade, se você for olhar a lista de doação da 

Presidente Dilma com a lista de doação do... do... presidente Aécio são quase as 

mesmas empresas. É isso que eu digo, se o senhor fizer a correlação das obras 

feitas nos estados, municípios, etc, o senhor vai entender porquê. 

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado de Michel Temer): 

Estou satisfeito. Obrigado, Ministro. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Doutor Nicolao, Vossa Excelência tem perguntas? 

O SENHOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): Tenho 

perguntas, Excelência. Está me ouvindo? Tenho perguntas, tenho. 
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O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Doutor Nicolao, eu vou pedir então permissão... 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): Pois 

não. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Infelizmente, meu voo, possivelmente, eu já o perdi, mas estou designando 

o Desembargador Antônio Abelardo, que é o presidente do TRE, para presidir esta 

sessão. O Doutor Bruno está hospitalizado aqui em Fortaleza, teve um mal-estar e, 

portanto, não pode assumir a presidência. Eu estou designando formalmente o 

Desembargador Antônio Abelardo, que é o nosso anfitrião, e indago se há alguma 

oposição dos eminentes advogados? 

ADVOGADO NÃO IDENTIFICADO: Nenhuma, Ministro. 

ADVOGADO NÃO IDENTIFICADO: Nenhuma. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): Então, eu aproveito para agradecer ao Desembargador Antônio Abelardo e 

a sua equipe, aos servidores desta Casa, aos integrantes deste Tribunal Regional 

Eleitoral, à juíza auxiliar, a hospitalidade, enfim, o clima de grande operosidade que 

observei neste Tribunal e agradecer ao depoente, o Senhor Sérgio Machado, aos 

seus dois advogados e convidar o Desembargador Antônio Abelardo para assumir a 

presidência. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Ministro, eu tenho que 

pedir desculpas ao senhor por ter me alongado em algumas coisas. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): O senhor não precisa pedir desculpas... 
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O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): (ininteligível) até 

atrapalhar a sua viagem. 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral 

eleitoral): ... porque aqui eu contava com a possibilidade de o Doutor Bruno 

Lorencini, que é o Juiz Auxiliar da Corregedoria, prosseguir, caso eu tivesse que 

sair. Mas, de toda sorte, a presidência está em excelentes mãos. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): Muito 

obrigado, Ministro Benjamin, faça uma boa viagem. Até a semana próxima. 

O SENHOR ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES (presidente do 

TRE/SP): Meus cumprimentos a todos, prosseguindo então com a audiência, 

concedo a palavra ao Doutor Nicolao Dino, subprocurador-geral eleitoral. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): Muito 

obrigado Desembargador Abelardo, boa tarde a todos. Senhor Sérgio Machado, o 

senhor me ouve bem? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Estou ouvindo bem. 

O SENHOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): Tá. 

Bom, boa tarde. Senhor Sérgio Machado, no início do seu depoimento, o senhor fez 

referência à participação do Senhor Felipe Parente como uma espécie de operador 

que arrecadava as contribuições, ou seja, as propinas junto a empresas. É isso 

mesmo? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Exatamente. Ele 

distribuía para outros políticos. 

O SENHOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): Isso. 

Então, por favor, me relacione... 
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O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Isso foi no primeiro 

momento, quando naquele momento que eu tinha menos recursos para investimento 

e eu usei. A partir de 2008, eu passei a fazer um modelo diferente. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): Isso. 

Em que momento ou qual ano, ou quais os anos em que o Senhor Felipe Parente 

estava atuando nessa função? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): De 2004 a 2007. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): 2004 

a 2007? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): É. Se eu não estou 

enganado, é de 2004 a 2007. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): Quais 

eram as empresas que contribuíam por intermédio desse cidadão? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Eu vou citar algumas 

e pediria a sua gentileza de olhar o meu depoimento que tem claramente todas as 

empresas sem nenhuma omissão. Eu não quero... 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): 

Perfeito, claro. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): (inaudível) o céu é o 

limite.., eu não quero (inaudível) memória. Mas eu me lembro de GTK, me lembro 

UTC, me lembro o.... né a outra empresa de navios, me lembro a (ininteligível) que 

fez uma contribuição, inclusive não foi nem em relação a contrato, foi para poder 

(ininteligível) futura, e... essa tal (ininteligível), também acho que foi nesse período. 

Mas eu não gostaria de fazer aqui um jogo, não. Está tudo escrito no depoimento, eu 

confirmo tudo que tá lá. 

63 



SJD COARE 
SECRETAffiA JUDICARIA 	Coordenadorta de Acordeos e Resoluções 

AIJE N° 1943-58.2014.6.00.0000 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): É, e 

essa era uma pergunta, inclusive que eu ia lhe fazer, a pergunta de praxe sobre a 

confirmação quanto aos termos de sua colaboração premiada. O senhor confirma 

tudo que está lá, confirma? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Confirmo tudo que 

está lá. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): 

Perteito. Essas propinas que foram arrecadadas eram destinadas a políticos ou ao 

partido, ou a partidos, ou a ambos, políticos e partidos? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): No meu caso, foi a 

políticos. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): E para 

partidos? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não. O partido era 

usado como instrumento para fazer a doação, mas a doação não se destinava ao 

partido. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): Ao 

partido? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não se destinava ao 

partido. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): Ah, 

não se destinava. Entendi. É... vamos voltar um.... 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): (ininteligível) porque 

nenhuma empresa quer doar a políticos, nem o político quer receber direto da 
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empresa. Então você fazia doação pelo partido, e o partido depois transferia para 

aquele político que era destinada a doação. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): Quais 

partidos? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Todos. Todos para os 

quais eu doei foram todos feitos dessa forma. Não teve uma exceção. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): Todos 

os partidos? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Todos os partidos 

utilizam essa fórmula. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): Bom, 

para encerrar, vamos voltar à referência que o senhor fez a um contato em 2014 

com o Presidente do Conselho de Administração da Camargo Corrêa, Senhor Vitor 

Hallack. O senhor mencionou que esteve em contato com ele, houve uma tratativa 

com ele em 2014. É isso? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Isso. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): Sobre 

o qyê, especificamente? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): (ininteligível) Hum? 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): Qual 

foi o objeto dessa conversação? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Era um saldo de 

recursos que eu tinha para receber da Camargo Corrêa e que eu pedi para que 

fosse feito via doação oficial. 
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O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): O 

senhor lembra o valor? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Se eu não me engano, 

cinco milhões de reais. Se eu não me engano. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): E o 

que ele lhe disse? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Hum? Não... 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): O que 

ele disse ao senhor? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Eu já narrei, eu não 

sei se o senhor escutou, eu já narrei, foi o seguinte: eu chamei dizendo que queria 

que esse saldo precisa ser resolvido. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): Isso. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Marcamos numa 

segunda... ele concordou, marcamos uma segunda reunião para que eu pudesse 

indicar os políticos e o Senhor Vitor Hallack, na segunda reunião, vèio com uma 

relação para quem já tinha distribuído. Como eu nunca aceitei que alguém fizesse 

(inaudível) eu não aceitei a relação, então, essa diferença continuou e não foi pago 

nada. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): Onde 

foi essa reunião, Senhor Sérgio? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Na Transpetro. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): Na 

Transpetro sediada em... 
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O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): No Rio. 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): Rio de 

Janeiro. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Avenida Presidente 

Vargas 

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procúrador-geral eleitoral): 0k. 

Perfeito. Só para confirmar o local da reunião. 0k, Senhor Sérgio Machado, estou 

satisfeito. Muito obrigado por sua colaboração. Agradeço também ao 

Desembargador Abelardo e também aos senhores advogados e advogadas que se 

fizeram presentes aí no ato. Boa tarde a todos. 

O SENHOR ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES (presidente do 

TRE/SP): Boa tarde, Doutor Nicolao. Concluídas aí as indagações, eu queria, antes 

de dar prosseguimento à audiência, indagar aos depoentes se teria alguma outra 

indagação que pudesse ser feita, alguma informação que consta, vinculada em 

específico a esse processo. 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não, eu acho... eu 

até... Desembargador, peço desculpas, porque acho que falei até mais do que devia, 

não me ative à pergunta específica... 

O SENHOR ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES (presidente do 

TRE/SP): Mais alguma (ininteligível) específica? 

O SENHOR SÉRGIO MACHADO (depoente): Não. Eu só queria dar 

uma ideia, poder contribuir com esse trabalho que vocês estão fazendo no sentido 

de poder aperfeiçoar. Porque tem que ter consciência, se a gente não fizer uma 

reforma política, se a gente não resolver o problema do financiamento de campanha, 

nós vamos continuar com esses problemas ad aeternum. 
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O SENHOR ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES (presidente do 

TRE/SP): (inaudível) 

Declaro encerrada a audiência. Vamos formalizar. 



Tribunal Superior Eleitoral 
Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 
N° 1943-58.201 4.6.00.0000IDF 

JUNTADA 

Nesta data, junto a estes autos as transcrições das oitivas realizadas no 

Superior Tribunal de Justiça, em 9.11.2016, das testémunhas Rogério 

Theodoro e José Alencar da Cunha Neto. Brasília, 21 de novembro de 2016; 

Eu, 

	

	 Sandra M. Rodrigues, Assistente, lavro este termo, e eu, 

/), Sergio Dias Cardoso, Titular de Ofício de Justiça substituto, o 



PODER JUDICIÁRIO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL N° 194 

582014.6.00.0000/DF 

TERMO DE TRANSCRIÇÃO123  

DEPOENTE 

Rogério Theodoro 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor Rogério Theodoro, é o senhor? 

Depoente - Isso. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor Rogério, o senhor está acompanhado 

por advogado ou não? 

Depoente - Não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Só para saber. Não se preocupe, tá? Senhor 

Rogério Theodoro, o senhor está aqui hoje na condição de testemunha 

arrolada pela defesa em uma ação de investigação judicial eleitoral que 

tem como representantes o PSDB e a Coligação Muda Brasil e como 

representados a Presidente Duma Rousseff e o Presidente Michel Temer. 

Está ok? Pergunto inicialmente se o senhor tem algum vínculo de 

amizade, inimizade ou parentesco com qualquer um dos representados? 

Depoente - Não, não. 

Registro taquigráfico de Audiência, realizada aos 9 (nove) dias do mês de novembro de 2016 (dois mil e 
dezesseis), nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, na Sala de Videoconferência da Corte Especial, 10 andar, 
Ed. Ministros 1, do Superior Tribunal de Justiça, realizado pela Coordenadoria de Taquigrafia do STJ, conforme 
determinação do Senhor Ministro Relator. 
2 

Para manter a fidelidade à gravação, foi preservada a oralidade do texto, inclusive no que se refere a 
eventuais inadequações à norma culta, bem como a grafia dos nomes próprios não pôde ser verificada por falta 
de acesso aos autos do processo. 

Trechos inaudíveis estão marcados no texto pelo símbolo (...). 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor tem algum grau de interesse pes'al 

nessa causa? 

Depoente - Também não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Está ok. Então, Sr. Rogério, nessa ação... A 

primeira coisa que eu vou fazer é compromissar o senhor a dizer a 

verdade sob pena de crime de falso testemunho, está ok? Responda 

apenas aqueles fatos de que tiver conhecimento e apenas a verdade. 

Senhor Rogério, uma rápida qualificação do senhor. Onde o senhor reside? 

Depoente - Em Araraquara. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Pode declinar seu endereço? 

Depoente - Avenida João Martins Nogueira, n. 354, Bairro Jardim Brasil. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Qual é a formação do senhor? 

Depoente - Superior completo. Formado em Direito. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor trabalha? 

Depoente - Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O que o senhor faz? 

Depoente - Sou funcionário público estadual. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Há quanto tempo? 

Depoente - Cinco meses. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Cinco meses? Antes disso o senhor trabalhou 

com o quê? 
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Depoente - Advoguei também, fui advogado. (...) empresa prR/da 

também. 	 1 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Está ok. Essa ação de investigação judicial 

eleitoral tem por objeto a campanha eleitoral de 2014. O senhor trabalhou 

na campanha eleitoral para Presidente de 2014, Sr. Rogério? 

Depoente - Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O que o senhor fez na campanha? 

Depoente - Eu fiz parte de uma equipe que verificava nos locais onde 

eram produzidos os materiais da campanha, in loco. Eu e uma equipe, 

mais dois, duas pessoas. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E os senhores verificavam in loco? Mas o senhor 

trabalhava em que cidade, em que local? 

Depoente - São Paulo, o Estado de São Paulo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E essa verificação que o senhor fazia, como é 

que ela funcionava? 

Depoente - Chegava o pedido para a gente através da nossa 

coordenação, e eles passavam o nome da empresa, o endereço, nós 

íamos até lá verificar se o pedido estava sendo produzido, se correspondia 

àquele pedido, e nós fazemos isso. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E esses pedidos normalmente eram o quê? Que 

tipo de material que era? 

Depoente - No geral, material de campanha, folhetos, santinhos, 

bandeiras, faixas. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - E o senhor lembra de ter fiscalizado 'fuitas 

empresas ou que número de empresas que o senhor fiscalizava, faziá essa 

verificação? 

Depoente - Olha, a quantidade, assim, eu não vou lembrar. Foram 

várias. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Sabe lembrar os nomes de algumas, pelo 

menos das principais? 

Depoente - Olha, que eu me lembre, eu fui na Ultraprint, fui na Focal, 

uma vez, EGM, Embalaki. Teve uma que eu me lembro que chamava: 

Mariana Artigos Plásticos, algo assim. Que eu me lembro, que eu tenho 

recordação, são essas. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - A Rede Seg, o senhor alguma vez foi nessa 

empresa? 

Depoente - Não, Rede Seg não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor alguma vez foi na Empresa VTPB? 

Depoente - Não, nessa empresa, não. Eu recebi um pedido dela e eu fui 

até a Ultraprint. A informação que nos passaram é que estava sendo 

produzido nessa outra empresa. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Sabe por quê? 

Depoente - Não sei por quê. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Está Ok. Na Focal... 

Depoente - Eu acho que contratada, algo assim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor foi no endereço da Focal? 
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Depoente - Uma vez fui no endereço da Focal. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Onde é que ficava? 

Depoente - Se não me falha é em São Bernardo do Campo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E era o que, era uma gráfica de tamanho 

razoável? O que o senhor viu lá de estrutura? 

Depoente - Era de tamanho razoável. Tinha um barracão grande, né? 

Quando eu fui, fui para ver bandeiras. Só isso. Era uma estrutura média, 

né, não sei. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Muitos funcionários? Quantos funcionários o 

senhor encontrou lá mais ou menos trabalhando? 

Depoente - Tinham vários. A quantidade, eu não vou saber precisar, mas 

tinham vários. No momento que chegamos eles estavam colocando cabo 

na bandeira, isso eu me lembro. Então, tinha bastante pessoas. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E a Focal não tinha material gráfico, era só de 

bandeira? Quer dizer, produzia também santinho, folheto ou não? 

Depoente - Que eu me lembro eu fui só para a bandeira. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Só bandeira? 

Depoente - Bandeira. Bandeira pequena e tinham outras maiores 

também, de tecido. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E essa verificação, o senhor fazia de que jeito? 

Contava um número lá de material produzido? 

Depoente - Não, não contava. 

5 
ALIE n. 1943-58.2014.6.00. 0000/DF - Depoimento de Rogério Theodoro 	 Data: 9/11/2016 



PODER JUDICIÁRIO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

5223 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O que o senhor fazia? 

Depoente - Nós basicamente verificávamos medida, se eram as 

pedidas, o tecido. Pegávamos uma ou outra amostra e levávamos para o 

escritório nosso, para a base nossa do escritório lá, financeiro. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E o senhor respondia perante quem? Quem que 

era o seu chefe? 

Depoente - A nossa coordenadora era a Clélia e o Edinho, que era o 

tesoureiro, né, da firma dela. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas o senhor tinha contato direto com o 

Edinho? 

Depoente - Não. Mais com a Clélia. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Com a Clélia? Ministro, tem alguma pergunta? 

Ministro - Não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Flávio? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Rogério, eu sou Flávio Caetano, 

advogado da Presidenta Duma Rousseff. Eu queria saber de você, Rogério, 

nesses locais que você visitou, você se referiu à Ultraprint. A Ultraprint 

estava relacionada com a VTPB? 

Depoente - Em que sentido relacionada? Porque o que nos passaram era 

que o pedido da VTPB, esse pedido que eu fui verificar, estava sendo 

produzido na Ultraprint. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Entendi. E a Ultraprint era uma 

gráfica grande? Como é que era essa Ultraprint? 
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Depoente - Grande, grande. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Tem ideia de números Ide 

funcionários que lá estavam? 

Depoente - Ideia de funcionários, não, mas o maquinário, muito 

maquinário, um espaço grande, um barracão grande e depósito. Depois 

da mercadoria produzida ficava no pallets. Bem grande o espaço. Tinha 

uma estrutura boa. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Desse material que o senhor 

fiscalizou, pelo que eu entendi, sempre com amostras, né? O senhor não 

fiscalizava quantidade, era por amostragem? 

Depoente - Exato. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Esse material era sempre 

confeccionado para a chapa Dilma e Temer? 

Depoente - Sim. Era chapa Dilma e Temer. Pelo que eu entenda, sim, 

porque havia imagem da Presidente, do Vice ou da Presidente com 

governadores de outros Estados, se eu não me engano. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor também era 

responsável por fazer a verificação in loco de eventos de campanha, 

comícios, palestras? 

Depoente - Sim. Também fui em alguns. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E qual era a empresa que 

realizava esses eventos? 

Depoente - A Focal. 

7 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Tinha sempre gum 

representante da empresa presente? 

Depoente - Tinha sempre. Sempre tinha. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E o que o senhor fiscalizava? 

Depoente - Basicamente, a estrutura para montar o comício. Desde 

parte de iluminação, telão, palco, caixas de som, gradil, banheiros 

químicos. A estrutura para um comício. Seguranças também, privados, 

né? A estrutura para se fazer um comício, imagino eu que com segurança 

e, de fato, estruturado. 

Advogado (Renato Ferreira Moura Franco) - Senhor Rogério, tudo 

bem? Eu sou Renato Franco, advogado da Presidente Dilma Rousseff. Eu 

acho que já foi muito bem delineado. Eu só fiquei com uma dúvida em 

uma questão. O trabalho todo do senhor era conferência para ver se 

estava tudo ok com a produção de materiais? Era esse o trabalho do 

senhor? 

Depoente - Sim. 

Advogado (Renato Ferreira Moura Franco) - Alguma vez se o senhor 

teve conhecimento de produtos que não foram entregues, se foi feito o 

pedido e não foi entregue? Algum problema na produção de materiais? 

Depoente - Não, não tive conhecimento. 

Advogado (Renato Ferreira Moura Franco) - Nenhum conhecimento? 

Depoente - Quando estive lá não tive conhecimento. 

8 
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Advogado (Renato Ferreira Moura Franco) - Está Ok. Em rela90 à 

montagem dos eventos, o senhor esteve especificamente em comíci9? O 

senhor pode me declinar os locais? 

Depoente - Olha, eu estive na cidade de Santos, dois na cidade de São 

Paulo, que eu me lembre, um comício em São José dos Campos, estive 

num comício em Porto Alegre também. 

Advogado (Renato Ferreira Moura Franco) - Em relação a estrutura 

desses eventos, havia uma estrutura mais elaborada em função da 

candidata ser atualmente Presidente da República ou não, era uma 

estrutura comum de campanha? 

Depoente - Não, a estrutura era bem elaborada. 

Advogado (Renato Ferreira Moura Franco) - Era bem elaborada? 

Depoente - Acredito que por isso, né? Porque ela estava no cargo de 

Presidente. Era uma estrutura bem elaborada. 

Advogado (Renato Ferreira Moura Franco) - Está bom. Acho que são 

essas as questões. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Gustavo, alguma questão? 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Sem perguntas. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Alckmin? 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - Eu só teria a pedir a 

confirmação do endereço, porque eu não entendi muito bem, da Gráfica 

VTPB. O senhor esteve lá? 

9 
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Depoente - É, então... Veja bem: não era VTPB o nome onde est(ve, ra 

Ultraprint. Se não me falha a memória é na Barra Funda, na Cidade de 

São Paulo. 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - Na Gráfica VTPB o 

senhor nunca esteve pessoalmente lá e nem tratou com ninguém de lá? 

Depoente - Não. 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - O senhor conheceu o 

Sr. Carlos Cortegoso? 

Depoente - Não. 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - Não se lembra de tê-

lo encontrado quando esteve na Focal? 

Depoente - Não me lembro. Era uma outra pessoa lá, um representante 

da Focal. Não sei se era o responsável lá da empresa ou gerente, mas não 

era essa pessoa, que o senhor... Carlos. 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmín) - O senhor não 

consegue se lembrar quem era essa pessoa com quem o senhor 

conversava lá? 

Depoente - Não me recordo. Nomes não me recordo. 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - Era pelo menos do 

sexo masculino, sexo feminino? 

Depoente - Masculino. 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - E se apresentava 

como representante da empresa? 

lo 
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Depoente - Sim. Isso. 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - Era sempre anlesma 

pessoa? 

Depoente - É. Eu fui lá uma vez, na empresa, na gráfica da Focal, fui 

uma vez só. Então foi essa pessoa. 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - E as montagens como 

eram, por quem que elas eram feitas? O senhor acompanhava o 

funcionário da Focal responsável pelas montagens? 

Depoente - Não. Nós chegávamos um pouco antes do comício para 

verificar já a estrutura montada e fazer uma verificação. Tinha sempre um 

representante da Focal, mas não era essa pessoa lá da gráfica, né? Aqui 

em São Paulo, foi uma moça que eu não me recordo o nome. Em Santos 

também, em São José dos Campos também a mesma pessoa. Só em 

Porto Alegre que foi um outro rapaz. E nós chegávamos, apresentávamos 

para ele, ele falava: pode ficar à vontade; qualquer necessidade me 

chama. E fazíamos o nosso serviço. 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - Eles estavam 

identificados com alguma placa ou alguma coisa da empresa ou isso era 

um encontro fortuito? 

Depoente - Não. A moça estava. A moça, eu cheguei a ver "Focal", tipo 

um crachá, mas era bem simples, um crachá simples. Estava escrito Focal 

e com camisa da Focal também. 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - Certo. E era sempre a 

mesma moça? 

11 
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Depoente - Aqui em São Paulo foi sempre a mesma. 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - Sim. E, nos o 

lugares, não era? 

Depoente - Eu estive em Porto Alegre. lá não foi ela lá. Aí foi um outro 

rapaz, um rapaz calvo até, mas eu não lembro o nome dele. 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - O senhor compareceu 

a Petrolina para um comício gigantesco que teve lá? 

Depoente - Não. 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - Então está bem. Eu 

vou agradecer e pedir aos colegas que se manifestem. 

Advogado (Renato Ferreira Moura Franco) - Só mais uma questão, 

Sr. Rogério, só para tentar esclarecer. A VTPB terceirizava serviço com a 

Ultraprint, ou o senhor não tem conhecimento disso? 

Depoente - Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, mas, oficialmente, 

eu não posso dizer, mas a informação é que está sendo produzido dentro 

da Ultraprint, né? Então, obviamente, ou terceirizou, subcontratou, e 

fomos recebidos lá e analisamos como eu havia dito anteriormente. 

Advogado (Renato Ferreira Moura Franco) - Está ótimo. Muito 

obrigado. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Flávio. 

Advogado (Flávio Henrique Costa Pereira) - Boa noite. Flávio, 

advogado da Coligação Muda Brasil. O senhor disse duas vezes que o 

12 
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senhor recebeu informação de que a VTPB, era para verificar na Ultraprint 

serviço dela. Como o senhor obteve essa informação? 

Depoente - A nossa coordenadora passava isso. 

Advogado - Então foi a própria coordenadora do senhor que lhe informou 

vínculo entre VTPB e Ultraprint? 

Depoente - Ela informou isso, que estava sendo produzido lá, né, com o 

endereço lá. Então, tínhamos que ir lá. 

Advogado - Então era de conhecimento do próprio partido que havia 

essa atividade na Ultraprint? 

Depoente - Acredito... Acredito que sim. 

Advogado - 0k. Muito obrigado. 

Depoente - Se eles mandaram eu ir até lá, acredito que sim. 

Advogado - Ok. Muito obrigado. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Gustavo. 

Advogado (Gustavo Guilherme Bezerra Kanffer) - Gustavo Kanffer, 

da Coligação Muda Brasil. Eu fiquei com uma questão na cabeça agora. O 

senhor disse que a Ultraprint, porque recebeu uma orientação e 

acreditava que o material da VTPB, encomendado à VTPB estava sendo 

rodada na Ultraprint, se não me engano. E o senhor disse que verificava 

material, saber se estava certo, medição. O CNPJ impresso nas bandeiras 

era da Ultraprint ou era da VTPB? 

Depoente - Eu não lembro. Não vou saber lhe informar. 

13 
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Advogado - Então o senhor está me dizendo que o senhor verificava1 à 

material, mas não se atentava para alguns detalhes da legislação? É isso 

Depoente - De fato, isso, eu não verifiquei, porque basicamente o que 

foi pedido era isso: se o material estava sendo produzido, o tamanho de 

folhetos, que vinha especificações no pedido, cores, né? A partir daí 

levávamos uma amostra de volta para o escritório para ver se atendia o 

pedido. Agora, com relação à legislação, CNPJ, eu não lembro de ter 

verificado isso. 

Advogado - 0k. Muito obrigado. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Tem perguntas, doutor? 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Está ok? Então Sr. Rogério Theodoro, não 

havendo mais perguntas, eu declaro encerrada a sua oitiva. Então está 

bom, Sr. Rogério, a gente vai entrar em contato. O senhor é lotado na 

Justiça Estadual, é isso? Onde que o senhor trabalha em Araraquara? 

Depoente - Isso. 

Nada mais havendo a ser transcrito, encerra-se o presente termo, 

certificando-se de que é registro textual fiel do arquivo digital do 

depoimento vídeo-fonográ fico encaminhado a esta Coordenadoria de 

Taquigrafia do STJ para transcrição. 
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TERMO DE TRANSCRIÇÃO123  

DEPOENTE 

José Alencar da Cunha Neto 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor José Alencar da Cunha Neto? 

Depoente - Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor José Alencar, agradecemos a sua 

presença na Justiça Eleitoral. Essa é uma ação de investigação judicial 

eleitoral, que foi ajuizada pelo PSDB e pela Coligação Muda Brasil e tem 

como representados a Presidente Dilma Rousseff e o Presidente Michel 

Temer. Pergunto inicialmente se o senhor tem alguma relação, algum 

vínculo de amizade, inimizade, parentesco com algum dos representados? 

Depoente - Não, nenhum. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Tem algum interesse pessoal nessa causa? 

Depoente - Também não. 

1 
Registro taquigráfico de Audiência, realizada aos 9 (nove) dias do mês de novembro de 2016 (dois mil e 

dezesseis), nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, na Sala de Videoconferência da Corte Especial, 10 andar, 
Ed. Ministros 1, do Superior Tribunal de Justiça, realizado pela Coordenadoria de Taquigrafia do STJ, conforme 
determinação do Senhor Ministro Relator. 
2 

Para manter a fidelidade à gravação, foi preservada a oralidade do texto, inclusive no que se refere a 
eventuais inadequações à norma culta, bem como a grafia dos nomes próprios não pôde ser verificada por falta 
de acesso aos autos do processo. 

Trechos inaudíveis estão marcados no texto pelo símbolo (...). 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Então o senhor assume, nos termosj' da 

legislação processual penal, o compromisso de dizer a verdade sobr os 

fatos que lhe forem perguntados, sob pena de crime de falso testemunho. 

Está ok? 

Depoente - 0k. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor José Alencar, o objeto dessa ação de 

investigação judicial eleitoral é a campanha de 2014. Vou fazer 

inicialmente algumas perguntas de qualificação do senhor. 

Depoente - Ok. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor reside aonde? 

Depoente - Brasília. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Qual é o seu endereço? 

Depoente - SHIS - QL 22 - Conjunto 5 - Casa 8. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Qual é a sua formação? 

Depoente - Advogado. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor trabalha atualmente, está 

trabalhando? 

Depoente - Sim, estou trabalhando. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor trabalha aonde? 

Depoente - Estou trabalhando na Cemig, na Representação da Cemig em 

Brasília. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Desde quando? 
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Depoente - Desde setembro do ano passado. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Antes disso, o senhor fazia o quê? 

Depoente - Eu fui bancário durante 42 (quarenta e dois) anos num 

banco. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Qual o banco? 

Depoente - Mercantil do Brasil de Minas Gerais. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Em 2014, o senhor trabalhava com o quê? 

Depoente - Eu estava sem trabalho desde janeiro de 2014. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor trabalhou na campanha? 

Depoente - Isso. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O que o senhor fez na campanha? 

Depoente - Pois é, eu fui chamado para trabalhar na tesouraria, na parte 

de fiscalização do material solicitado. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Descreva as suas atividades. 

Depoente - De posse e orientado pela coordenação da tesouraria da 

campanha a gente ia até as gráficas checar quantidade e especificação do 

material pedido, se tinha cor, se tinha tamanho, as especificações de um 

modo geral. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E o senhor fazia esse trabalho somente em 

Brasília ou em outros estados. 
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Depoente - Não, não, foi só em São Paulo, esse trabalho de confrêcia 

de material gráfico, porque a gente conferia também montagens de 

palanques e auditórios para os eventos da campanha. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E que locais que... Bom, eram muitos 

fornecedores na campanha? 

Depoente - Olha, nós éramos três nessa parte de fiscalização e posso 

dizer que eu tenha visitado umas seis ou sete gráficas. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor sabe nomear essas gráficas? 

Depoente - Veja, como já faz dois anos, é possível que a memória me 

traia, mas Ultraprint, Mack Color, Margraf, isso era feito na grande São 

Paulo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Gráfica Focal, o senhor lembra de ter ido? 

Depoente - Pois é, a Focal, eu não fui até a Focal. E o que conheço da 

Focal foram as montagens dos palanques e dos auditórios quando era em 

ambiente fechado. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Material gráfico não? 

Depoente - Eu não fui visitar a gráfica. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Entendi. 

Depoente - Tive conhecimento de que ela fazia ou mandava fazer. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não teve nenhum contato com nenhum 

representante da Focal? 

Depoente - Não. A não ser nos eventos. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Tinha sempre um representante da Focal? 

Depoente - Tinha sempre um representante da Focal. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E a VTPB, o senhor teve algum contato? 

Depoente - Não, não tive. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Visitou? 

Depoente - Não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas era fornecedora? 

Depoente - Pois é, o nome não me é estranho e preciso registrar que 

cheguei na campanha e os dois colegas desse grupo já estavam há alguns 

dias. Então me falaram que visitaram essa empresa com esse nome. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas o senhor pessoalmente... 

Depoente - Não tive. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E uma empresa chamada Rede Seg o senhor 

chegou a visitar? 

Depoente - Não. O que sei da Rede Seg... Essa eu não fui visitar. O que 

sei dela é trabalho que ela terceirizou e aí fui visitar as empresas que 

faziam... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Quem eram as terceirizadas? 

Depoente - Essa empresa de Barueri... A memória... Mack Color acho 

que era uma. Realmente me falha agora. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas o senhor não chegou a ir na sede da Rede 

Seg? 
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Depoente - Não, não fui. 	
(1 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas a Rede Seg tinha material próprio cieIa 

produzido ou ela terceirizava tudo? 

Depoente - Não sei, não sei dizer. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não lembra? 

Depoente - Como o nosso trabalho se restringia a ir na empresa que 

estava fazendo o material, então o que eu posso dizer é isso. Eu estive 

em duas empresas, que informaram que faziam material para... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor esteve na Ultraprint? 

Depoente - Ultraprint? Não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Sabe de algum... 

Depoente - Sim, sim. Ultraprint, se não me engano, era a que fazia o 

maior volume de material. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Era o maior volume de material? 

Depoente - Era 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E o senhor sabe se tinha alguma relação entre a 

VTPB e a Ultraprint? 

Depoente - Pois é, não sei responder, mas é possível que tenha, pelos 

comentários. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Era comum vocês verificarem problemas nesses 

materiais? 

[.1 
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Depoente - A não ser especificação. Tipo assim, a medida de 

determinado folheto, ou cartaz não correspondia etc. Já checamos isso. \ 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Teve alguma que o senhor visitou e que, por 

alguma razão, o senhor entendeu que não havia uma estrutura adequada 

para ser uma gráfica? Teve alguma situação como essa? 

Depoente - Não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não. Normalmente as gráficas que o senhor 

visitou tinha uma estrutura de gráfica mesmo? 

Depoente - De gráfica e que correspondia ao montante pedido. Estou me 

recordando agora, a Ultraprint, por exemplo, tinha uma estrutura muito 

grande. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Ficava onde? 

Depoente - Em São Paulo, acho que na Barra Funda. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Flávio. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Flávio Caetano, advogado de 

Dilma Rousseff. Queria saber do senhor se o senhor conheceu o Sr. 

Beckembauer, que alguns chamam de Beck? 

Depoente - Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E ele trabalhava aonde nessas 

empresas que o senhor chegou a verificar? 

Depoente - Ele era da Ultraprint. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E o senhor sabe a relação dele 

com a VTPB? 
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Depoente - Não, não sei dizer. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Em relação à Gráfica Rede Seg o 

senhor disse que não visitou. O senhor visitou a gráfica chamada Grafitec? 

Depoente - Sim, essa foi uma delas. Acho que ela é que ficava em 

Barueri. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Existia alguma relação entre essa 

Grafitec e a Rede Seg? 

Depoente - Pois é, até onde eu sei a Grafitec fazia material 

terceirizadamente para a Rede Seg. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Esse material que o senhor 

verificava era material gráfico, santinho, adesivo, esse tipo de coisa? 

Depoente - Sim, esse tipo de coisa. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E sempre para os candidatos 

Dilma e Temer? 

Depoente - Sempre. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Em relação aos eventos que o 

senhor foi, comícios e em ambientes fechados, era com a presença dos 

candidatos? 

Depoente - Como a conferência a gente fazia antes de iniciar os eventos, 

então eu não via nenhum dos candidatos chegar. A gente tirava fotos, 

conferia se o material que foi pedido está no tamanho, eu não cheguei a 

ver os candidatos. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Não ficava até o final do evento? 
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Depoente - Não, era prévia, até porque tudo precisa estar montado até 

chegarem os candidatos. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E sempre tinha alguém da Focal 

lá? 

Depoente - Sim. Em todos eles, que eu fui, sempre tinha. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor percebia alguma 

relação entre a campanha e os funcionários da segurança institucional da 

Presidência da República? 

Depoente - Sempre. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Exigências? 

Depoente - Sempre. Inclusive, a gente precisava de autorização deles 

para entrar nos espaços, palco principalmente, fundo de palco. Então a 

segurança institucional estava sempre, em todos esses eventos, presente. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Por último, pelo que entendi, a 

verificação do senhor era sempre nas gráficas. Esse material de gráfica 

era levado para um galpão? 

Depoente - Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor tinha alguma 

verificação nesse galpão também? 

Depoente - Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Como funcionava isso? 

Depoente - Sim. Tanto a nossa coordenação nos pedia que verificasse 

sempre por amostragem, não era todo material que chegava e nem toda 
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empresa que levava material para lá. Mas, olha, passe o dia no depós90 e 

veja se está chegando material de empresa X, quanto que chega, quanto 

que sai, a gente fazia isso sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Quem que ficava no depósito, da 

campanha? 

Depoente - Era o Paulo, era o responsável pelo depósito. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E dentro do comitê financeiro o 

senhor era subordinado a quem? 

Depoente - À Clélia, que era a coordenadora nossa. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Gustavo? Doutor Alckmin, alguma 

pergunta? 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - Boa noite, José 

Eduardo Alckmin, do PSDB. Eu gostaria só de saber se em relação à 

Gráfica VTPB alguma vez o senhor foi a sua sede? 

Depoente - Não, não fui. 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - E o Sr. Beckembauer 

o senhor encontrava, segundo disse, em outros lugares. 

Depoente - Em outro lugar, na Ultraprint. 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - Soube da razão de 

ser de as notas serem emitidas pela VTPB e não direto pela Ultraprint? 

Depoente - Não, não sei dizer. 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - Sabe dizer se o CNPJ 

constante do material impresso era da Ultraprint ou era da VTPB? 
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Depoente - Veja, a gente, esse tipo de conferência nós não fazíamo. A 

gente às vezes até fotografava o material, por exemplo, em comício, que 

aparecesse o CNPJ, exatamente para, isso no caso da Focal, ficar claro 

que aquele CNPJ era da Focal. Nesse caso da VTPB, não sei dizer porque, 

como era material gráfico... A gente fotografava todo o material, e o CNPJ 

estava muito pequeno. A gente não prestava atenção realmente. Nem no 

pedido que nos era passado tem essa questão da identificação do CNPJ. 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - Agora, em relação 

aos palanques, o que havia essencialmente de diferente em relação à 

maioria dos palanques que se montavam nas campanhas eleitorais em 

outras oportunidades? Ou isso o senhor não sabe dizer? 

Depoente - Veja, eu posso responder pelo que eu vi nessas. Tinha um 

fundo com a figura dos dois candidatos a vice e candidato a presidente, o 

nome deles em todos os cartazes. Era isso. Acho que nada, assim, de 

diferente do que eu vejo, assim, por televisão, por exemplo. 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - O senhor tem alguma 

ideia de custo desse fundo de palco, se isso era muito caro? 

Depoente - Olha, quantificar, eu não sei. Eu posso prever... 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - Não, se souber. 

Depoente - -que .que barato não... Por exemplo, eu estive num evento aqui 

em Ceilândia, onde tinham oito torres de TVs de LED, aquelas TV5 

imensas, etc. Quer dizer, eu imagino que só a montagem daquilo devia 

ser muito cara. E os gradis e tal, cercando toda uma praça, quase um 

bairro de Ceilândia... Tinham os banheiros químicos, muitos; tinham a 
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segurança, as pessoas que faziam a segurança, que eram contratalas 

também. Então, eu imagino que ordem de grandeza, eu não saberia te 

dizer, mas não era muito barato não. 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - Esse material era 

aproveitado após o comício para outros comícios, ou cada comício era 

uma ... ? 

Depoente - Não, não sei dizer exatamente, porém, por causa de 

tamanho de palco, etc., então esse material do fundo talvez não pudesse 

ser aproveitado. Mas gradil, com certeza, eram reaproveitados sim, 

porque eram os mesmos. 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - Esse material de 

fundo não aproveitado que destinação tinha? 

Depoente - Não sei, não sei responder ao senhor. 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - Alguém era 

responsável por isso dentro da sua equipe? 

Depoente - Não, não. A nossa equipe fazia a checagem do material 

pedido, material confeccionado ou colocado nos locais de evento. 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - Perfeito. Eu não tenho 

mais perguntas. Eu vou pedir para os colegas. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Renato, quer fazer? 

Advogado (Renato Franco) - Só complementando aqui: nessa 

montagem dos eventos, desses palcos, tinha um camarim ou lugar para a 

12 
ADE n. 1943-58.2014.6.00.0000/DF - Depoimento de José Alencar da Cunha Neto 	 Data: 9/11/2016 



PODER JUDICIÁRIO 	 ________ 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

5244 

Presidente ficar, para o candidato, para o atual Presidente Temer ficarèbi? 

Como é que era esse backstage? 

Depoente - Sim. Normalmente, nos maiores eventos, no fundo do palco 

tinha sim. E a gente também tinha que verificar o que que tinha nesses 

locais. Então tinha lá: poltronas, tinha.., lanche era separado, etc. E 

principalmente a questão da segurança, que muitas vezes nos impedia de 

entrar. Então tinha sempre esses, nos eventos maiores, tinha sempre 

esses dois locais separados. Eram uns camarotes ou camarins, para os 

candidatos a presidente e vice. 

Advogado (Renato Franco) - O senhor sabe quantificar quantas 

pessoas ficavam ali dentro, a estrutura para uma quantidade de pessoas, 

ou não consegue quantificar? 

Depoente - Porque os eventos tinham diferentes tamanhos, né? Esse de 

Ceilândia, por exemplo, foi um evento para trinta mil pessoas. O da 

Pampulha foi para três mil pessoas. Parece que era um encontro de 

jovens. Então, desses dois, eu me lembro bem o que o senhor perguntou 

inicialmente desses camarotes especiais e bem guardados por segurança 

no fundo do palco. 

Advogado (Renato Franco) - Tá ótimo. Obrigado. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Acho que o Dr. Flávio quer... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor chegou, em relação aos 

eventos, o senhor chegou a visitar em quantos locais? Estados diferentes? 

Depoente - Sim, sim. Posso citá-los? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Sim. 
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Depoente - Eu estive em Porto Alegre, Belo Horizonte, São PaLklo, 

uzia algumas vezes, no Sindicato dos Bancários, duas vezes, Santa L, q\ie 

foi numa praça, portanto era um local muito difícil. Por exemplo, eu não 

encontrei esse camarote nessa cidade, que é uma cidade pequenininha de 

Minas Gerais. Contagem, já disse? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Não tinha falado não. 

Depoente - Contagem, Santa Luzia, Porto Alegre, São Paulo, foram 

esses, quatro. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E sempre organizado pela Focal? 

Depoente - Todos eles pela Focal. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E o senhor sabe dizer se eles 

levavam material deles ou se eles se valiam de parceiros locais para 

instalar os palanques? 

Depoente - Sim. Pelas informações poucas, porque a gente evitava 

muito contato com essas pessoas, né? Sabíamos que estavam lá porque 

- 	alguma informação a gente precisaria obter deles. Mas, até pela grandeza 

de alguns e características especiais de alguns eventos, eu, pelo menos, 

indagava se tudo aquilo eles tinham trazido da sede deles, fosse em São 

Paulo ou fosse onde fosse, e a informação que eu tenho é que não, que 

eles usavam sempre fornecedores locais. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Gustavo. 

Advogado (Gustavo Guilherme Bezerra Kanffer) - Só lhe fazer uma 

pergunta: o senhor trabalhava com o que antes de trabalhar na 

campanha? 
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Depoente - Eu fui bancário do Banco Mercantil do Brasil por 42 anos. 

Advogado (Gustavo Guilherme Bezerra Kanffer) - Depois o sentor 

foi trabalhar com eventos lá Aa campanha, é isso? 

Depoente - Não. Aí eu Saí do Banco e fiquei sem ocupação. 

Advogado (Gustavo Guilherme Bezerra Kanffer) - Sim. Mas ficou 

sem ocupação e depois... Era bancário e foi trabalhar lá na campanha? 

Depoente - Isso. Aí fui convidado para trabalhar na campanha. 

Advogado (Gustavo Guilherme Bezerra Kanffer) - Nesse... 

conferindo material do evento, é isso? 

Depoente - Isso, isso. Era... algumas pessoas chamavam de auditor, 

mas não era bem uma auditoria, porque não tinha a complexidade de uma 

auditoria, né? Era mais conferência de pedido tal, foi feito com a mesma 

especificação, quantidade, etc. 

Advogado (Gustavo Guilherme Bezerra Kanffer) - Tá bom. Obrigado. 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - Só mais uma 

pergunta. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Alckmin. 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - Quantos eventos, ao 

total, houve durante a campanha? Seria capaz de quantificar 

aproximadamente? 

Depoente - Olha, precisar, não. Mas é certo que toda semana tinha, né? 

Em toda semana... 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - Um por semana? 
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Depoente - Toda semana tinha algum evento em algum lugar. E eu 

~'0' 

no 

primeiro turno, eu estive em Porto Alegre, duas vezes em São Pa 

aliás, três vezes em São Paulo, teve um na Paulista também. E, no 

segundo turno, eu estive em Belo Horizonte duas vezes, Contagem, Santa 

Luzia e Pampulha. 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - Mas na campanha da 

ex-Presidente Duma, quantos foram ao total? Um por semana? 

Depoente - Eu imagino que sim, porque a gente tinha notícia: onde está 

a candidata e o vice esse fim de semana? Em tal lugar. Então... 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - Agradeço. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Os senhores não fiscalizavam 

todos os eventos, era só uma amostragem? 

Depoente - Ah, tudo era amostragem. Éramos três. Nós não tínhamos... 

um evento, por exemplo... Posso exemplificar? Quando estávamos em 

Porto Alegre, teria um evento a trezentos quilômetros de distância no 

mesmo dia, e que nós estávamos escalados para ir, mas não tinha 

condição física de deslocarmos até lá. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Nicolao? 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Uma pergunta, Dr. Bruno. Doutor 

José Alencar, o senhor entrou nessa equipe a convite de quem? 

Depoente - Depois que eu saí do Banco, eu deixei o meu currículo com 

muitos amigos, principalmente em Brasília, que eu estava há sete anos, 

em São Paulo, que eu trabalhei por alguns anos, em Belo Horizonte, que é 

de onde eu sou e de onde é o Banco. E esse currículo foi até o Edinho, e a 
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Clélia fez contato comigo. Mas quem, precisamente, levou até ele, eu fião 

sei. Eu tinha contatos com o mercado financeiro aqui, mas também om 

políticos, etc. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Certamente o senhor foi 

entrevistado, foi entrevistado por alguém? 

Depoente - Sim, pela Clélia, lá em São Paulo. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Clélia, em São Paulo. 

Depoente - Isso. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Obrigado. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não havendo mais perguntas, eu declaro 

encerrada a oitiva. Senhor José Alencar da Cunha Neto, obrigado pela sua 

presença aqui na Justiça Eleitoral 

aguardar a assinatura do termo. 

requerimentos. 

Vou pedir apenas para o senhor 

E pergunto aos doutores se temos 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Embora tenhamos feito por 

escrito, é que nós estamos desistindo de duas testemunhas que 

descobrimos que residem no exterior, que não estão no Brasil, que é o 

Sergei Soares e o César Alvarez, e pedindo para substituí-lo pelos últimos 

dois que trabalharam na campanha e que nós achamos que poderiam 

esclarecer que é o Vicente Jordão Jardim, que mora em Carapicuíba, São 

Paulo, e Donisete Fernandes dos Santos, que também mora em São 

Paulo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Os endereços estão declinados aí já? 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Estão aqui. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Está ok. O senhor vai juntar petiçãc 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - ( ... ). 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então houve requerimento de oitiva de 

testemunha. Doutor Alckmin, Dr. Gustavo? Aliás, o certo são os 

representantes primeiro. Tem algum requerimento, doutor? 

Advogado (José Eduardo Rangel de Alckmin) - Não, Excelência. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Nenhum requerimento? Doutor Flávio já fez. 

Doutor Gustavo? 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Por hoje não, Excelência. 

Obrigado. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Pelo Ministério Público? 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Sem perguntas. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Será apreciada ainda amanhã... novas 

testemunhas em São Paulo. 

Nada mais havendo a ser transcrito, encerra-se o presente termo, 

certificando-se de que é registro textual fiel do arquivo digital do 

depoimento vídeo-fonográ fico encaminhado a esta Coordenadoria de 

Taquigrafia do STJ para transcrição. 
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral 

Memorando n2  18 SEPC/COAJU/CGE 

À Sra. Coordenadora de Acórdãos e Resoluções. 

Assunto: Transcrição de oitivas (AIJE n21943-58.2014.6.00.0000). 

De ordem do Exmo. Sr. Dr. BRUNO CÉSAR LORENCINI, Juiz Auxiliar da Corregedoria-
Geral da Justiça Eleitoral, solicito providências de V. Sa. voltadas à transcrição, com a máxima 
urgência, do conteúdo da mídia anexa, relativa aos depoimentos colhidos das testemunhas 
Vicente Jordão Jardim Mentone e Edielson José da Rocha, em audiência realizada no Tribunal 
Regional Eleitoral de São Paulo (videoconferência com o TSE). 

Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por SERGIO DIAS CARDOSO, SECRETÁRIO(A), 
em 21/11/2016, às 17:28, conforme art. 1°, §221, III, b, da Lei 11.419/2006. 

II 	IE A autenticidade do documento pode ser conferida em 
i https: //sei.tse.jus.br/sei /controlador  externo.php? 

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=O&cv=03 15916&crc=3943E7D0, 
informando, caso não preenchido, o código verificador 0315916 e o código CRC 

E1, 	3943E7D0. 

1 Missão: Velar pela regularidade dos serviços eleitorais, assegurando a correta aplicação de princípios e normas. 
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Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 

N° 1943-58.201 4.6.00.0000IDF 

CERTIDÃO 

Certifico que, foi realizada a audiência do dia 21.11.2016, no Tribunal Regional 

Eleitoral de São Paulo (videoconferência com o TSE), para a oitiva das testemunhas 

Vicente Jordão Jardim Mentone e Edielson José da Rocha, seguindo anexados ao 

presente a respectiva "Ata de Audiência" e os "Termos de Depoimento" . Brasília, 21 

de novembro de 2016. u, 	&Qtt6t, Sandra M. Rodrigues, Assistente, lavro este 

termo, e eu, ,/j,Sergio Dias Cardoso, Titular de Ofício de Justiça substituto, o 

subscrevo. 
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AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL N° 1943-58.2014.6.00M000 

RELATOR: MINISTRO ANTONIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN 

REPRESENTANTES: COLIGAÇÃÓ MUDA BRASIL Ë PARTIDO DA SOCIAL 

DEMOCRACIA BRASH,EIRA . PSDB 

ADVOGADOS: MARCELO HENRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS 

REPRESÉNTADA: DILMA VANA ROUSSEF'F 	1 

ADVOGADOS: LUIS GUSTAVO MOÍTA SEVERO DA SILVA E OUTROS 

REPRESENTADO: MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA 

ADVOGADOS: GUSTAVO BONINI GUEDES E OUTROS•. 

4 

ATA DE AUDIÊNCIA 

Às 10h05 horas do dia 21 do mês de novembro do ano de 2016, nesta cidade de São Paulo, na 

sala daPresidência do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, onde presentes se encontravam 

o. M.M. Dr. Bruno Cesar Lorencini, Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral, que 

presidiu a audiência, o Exmo. Sr. Dr. Nicolao Dino de Castro e Cõsta Neto, Vice-Procurador- 

Geral Eleitoral, por sistema de vídeo conferência, e, indicados para este ato, os advogadõs Dr. 

Flávio Henrique Costa Pereira, OAB/SP 131.364 e Dr. José Eduardo Rangel de Alckmin, 

0A13/1)F jO  2977, Dra. Marilda Silveira,OAB/DF n° 33954, por sistema de vídeo conferência, 

pela representante Coligação "Muda Brasil"; Dr. Flávio Crocce CaetanQ, OAB/SP n° 130202,. 

o estagiário Dr. Dionisio Arce Crocce, RG n° 30298565-7 SSP/SP e Dr. Renato Ferreira Moura 

Franco, OAB/SP n° 35464, por sistema de vídeo conferência, pela representada Duma Vana 

Rousseff, e o Dr. Gustavo Guedes, OAB/PRn° 41.756, pelo representado Michel Miguel Elias 

Temer Lulia, foi aberta audiência nos flutos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral n° 1943-

58.2014.6.00.0000, ocasião em que compareceram as testemunhas Vicente Jordão Jardim 

Mentone e Edielson José da Rocha, qualificadas nos autos, cujos d'epoimentos foram gravados •  

nas mídias anexas. Foi requerida pelo Dr. Flávio Crocc'e Caetano a substituiição da testemunha 

Donisete Fernai'ides dos Santos por Edielson José da Rocha. Os representantes e Ministério 



Ação de Investigaço Judicial Eleitoral n° 1943-58 2014 6 00 0000 Aló  fis 2 
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Públi'co Eleitoral concordaram com a substituição. A substituição Toideferida, cofl5igflando5e / 
SE 

desistência da oitiva de Donisete Fernandes dos Santos. Terminada.a inquirição das testemunhas, 

foi requerido pelo Dr. Alckmin a requisição de documentos e ntas fiscais e CTES. da enpresa 

REALIZA e a oitiva dos representantes das empresas, Focal,.VTPB e réd'eeg mencionados na - 

oitiva de Vicente Jordão, por sua vez o Dr. Flávio Crocce Cáetanõ pugnou pela requisição de. 

documentos e nptas fiscais e CTES da emprea Realiza. E, ao final da perícia que fossem aberta 

a possibilidade de se arrolarem novas testemunhas a depender da conclusão da. perícia. Está 

- . deferido:o pedido dos representantes e da representada quanto a requisição de docümentos da 

empie.sa  Realiza aser entregue pelo Sr. Edielson naPresidência do TIE/SP, qüe sai da audiênciá 

devidamente intimado. O MM. Juiz Auxiliar deliberou que os demais requerimentos serão 

oportunamente analisados e despachados Todos os requerimentos foram devidamente gravados 

em áudio com as respectivas razões expostas em audiência. Os senhores advogados ç o Ministério 

Púbico Eleitoral receberão ao final da aüdiência èópia da ata. O teor das oitivas será degravado 

e. a transcrição, juntada aos autos posteriormente. Às 1 1h31,. nada, mais havendo, ó Dr Aruno 

Cesàr Lore 	i determinou o encerramento do ato, do qual, para constar; foi lavrado ëste termo. 

Eu, 	 , Demse Lira de Campos, designada escrivã "ad hoc", o digitei e o subscrevo 

Dr. Bruno Cesar Lorencini 

Juiz Auxiliar da Corregedõria-Geral 

Dr. Nicolao Dino de Castro e Costa Neto 

Vice-Pncurador-Gera1 Eleitoral 

pela representantë Coligação "Muda Brasil": 

. Dr. Fláviô H 

OAB/SP 131. 





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO 

CARTA DE ORDEM N° 326-69.2016.626.0000 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL N° 1943-58.2014.6.00.000'O. 

RELATOR: MINISTRO ANTONIO HERMÀN DE VASCÕNCELLOS E BENAMIN 

REPRESENTANTES: COLIGAÇÃO MUDA BRASIL E PARTIDO DÁ SOCIAL 

DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB' . 

ADVOGADOS: MARCELO HENRIQUEI RIBEIRO DE OLIVEIRA E' OUTROS 
REPRESENTADA: DILMA VÁNA ROUSSEFF 

ADVOGADOS:'LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA E OUTROS '. 
REPRESENTADO: MICHELMIGUEL ELIAS TEMER LULIA. 

ADVOGADOS: GUSTAVO BONINI GUEDES E OUTROS 

TERMO DE DEPOIMENTO 

VICENTE JORDÃO, JARDiM MENTONE 

Às. 10h05 horas do dia 21 do mês de novembro do ano de 2016, nesta cidade de São Paulo, iÏ 

sala da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de São Paúlo, onde presente se encontrava o 

M.M. Dr. Bruno Cesar Lorencini, Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da. Justiça Eleitoral, que 

presidiu a audiência; por sistema de vídeo conferência, o Exmo. Sr. Dr. Nicolao Dino de Castro 

e \Costa Neto, Vice-Procurador-Geral Eleitoral, e, indicados para,  este atõ, os advogadõs Dr. 

Flávio Henrique Costa Pereira, OAB/S'P no .  131.364, Dr. José Eduardo Rangel de Alckmin, 

OAB/DF n° 2977 e Dra. Marilda Silveira, OAB/DF n° 33954, também por sistema de vídeo 

conferência, pela representante Coligação "Muda Brasil", Dr.' Flvio Crocce Caetano, OAB/SP 

n° 130202, e o estagiário Dr. Dionisio Arce Crocce, RG n° 3029g565-7 SSP/SP, pelarepresentada 

Dilma Vana' Rousseff, e o Dr. Gustavo Guedes, OAB/PR n° 41.756, pelo representado Michel 

'Miguel Elias Temer Lulia, foi aberta audiência nos autos da Ação de Investigação Judicial 

Eleitoral n° 1943-58.2014.6.00.0000, fôi aberta audiência nos autos da Ação de Investigação 

Judicial Eleitoral n° 1943-58.2014.6.00.0000, ocasião em'que compareceu a testemufiha Vicente 

Jordão Jardiii'i Mentone, Engenheiro, Casado, residente à Rua Portá Feliz, n° 19, Granja Viana, 

Carapicuíba - SP, desacompanhado de advogado. Inquirida pelo Juiz respondeu: aos costumes 

disse nada. Testemunha coiíproniissada e' advertida na ftn-ma da 'lei prometeu dizer a verdade. 
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fis. Ação de Investigação JudiõialEleitoral no 1943-58.2014.6.00.0000 	3 
Cont. do Termo de Depoimento prestado por Vicente Jordão Jardim Mentone 	( 

As perguntas formuladas pelo Juiz Auxiliar, pelo advogado\da representadã DilmaRousseff, ló.  

advogado da representante' Coligação "Muda Brasil", respofdeu a depoente o teor gravado em 

mídia e1etrônica que integrará os autos juntamente com a respectiva transcrição. Às 10h35, nada 

mais,havendo a ser perguntado ou a ser deõlarado pelo dejoente, o Dr. Brúnó Cesar Lorencini 

deu or enc ado o presente termo que, lido e achado conforme, segue por todos assinado. Eu, 

.. 	............ ., Graziela Baptista de Souza, designada escrivã "ad hoc", o digitei e o - 

subs revo. 

J4GEleltOral 

• Deoentj,,4'/// 

cc 



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO 

CARTA DE ORDEMN° 326-69.2016.6.26.0000 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL N° 1943-58.2014.6.00.0000 

RELATOR: MINISTRO ANTONIO HERMAN DE VÀSCONCELLOS E BENJAMIN - 

REPRESÉNTANTES: COLIGAÇÃO MUDA BRASIL E PARTIDO DA SOCIAL - 

DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB 

- 	ADVOGADOS: MARCELO HENRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS 

REPRESENTADA: DILMA VANA RÕUSSEFF 

ADVOGADOS: LUIS'GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA E OUTROS 

REPRESENTADO: MICHEL. MIGUEL ELIAS TEMER LULIA 

ADVOGADOS: GUSTAVO BONINI GIJEDES E OUTROS 

.TERMO DEDEPOIMENTÕ 

EDIELSON JOSÉ DA RÕCHA. 	,. 

Às 10h42 horas do dia 21 do mês de novembro do ano dé 2016, nesta cidade de São Paulo, na 

\sala da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, onde presente se encontrava o 

M.M. Dr. Bruno Cesar Lorencini, Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral, que 

presidiu a audiência; por sistema de vídeo conferência, o Exrno. Sr. Dr. Nicolao Dino de Castro 

e Costa Neto, Vice-Procurador-Geral Eleitoral, e, indicados para este ato, os advogados Dr. Jose 

Eduardo Rangel de Alkmin, OAB/DF n° 2977 e Dra. Marilda Silvéira, OAB/DF n° 33954, 

também por sistema de vídeo conferência, e Dr. Flávio Hnrique Costa Pereira, OAB/SP n° 

131.364, pela representante /oligação "Muda Brasil";.'por sistema de vídeo conferência, Dr. 

Renato Ferreira Moura Franco, OABISP,n° 39464, é Dr. Flávio Crocce caetano, .OAB/SP no.  

130202, e o estagiário Dr. Dionisio Arce Crocce, RG n° 3029855-7 SSPISP, pela representada 

Dflma Vana Rousseff, e o Dr. Gustavo Guedes, OAB/PR n° 41.756, pelo representado Michel 

Miguel Elias Temer' Lulia, foi aberta audiência iios autos da Ação d Investigação Judicial 

EleitoMi no1943..58  2014600 0000 ocasião em que cornpareceu a testemunha Ëdielson José da 

Rocha, Empresário, Solteiro, residente à Rua Florestá Azul, n° 700, casa 6, Vila Sílvia -. SP, 

desacompanhado de advogado, O Dr. Flávio Crocce Caetano deistiu da oitiva da testemunha 

Donlsete Fernandes dos Santos e, em nome da economia processual,,  requereu sua substituição 

008200522011
Realce



' I .._  

'Ação de Investigaão Judicial Eleitoral nd 1943-58.2014.6:00.0000 	'fis. 
Cont. do Termo de Depounento prestado por Edielson Jose da-Rocha 	 -_- 

; pela oitiva da testemunha Edielson José da Rocha nesta audiência. Pelos advogados das outras 

partes não foi registrada nenhuma oposição ém face do requrimento, tendo este sidô deferido 

pelo M.M. Dr. Brufio Cesar Lorencini. Inquirida pelo Juiz, a testêmunha resp9ndeu: aos éostümes 

disse nadã. Testemunha compromissada e advertida na forma da lei prometeu dizer a verdade. 

As perguntas formuladas pelo Juiz Auxiliar, pelos advogados da representada Duma Rousseff, 

Dr; Flávib Crocce Caetano e Dr. Renato Ferreira Moura Franco, pelo advôgado de Michel Miguel 

Elias Temer Lulia, Dr. Gustav6 Guedes, pelos advogados da 'representante 'Colïgação "Muda 

Brasil", Dr. José .Eduardo Rangel de Alckmin, Dra. Marilda Silveira e Dr. Flávio Henrique Costa 

Pereira, e pelo representante do Ministério Público, Dr. Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, 

repondeii a depoente o teor gravado em mídia eletrôiiica, que integrará os autos juntamente com 

a respectiva transcrição As 11h29, nada mais havendo a ser perguntado ou a ser declarado pelo 

depoente, O Dr. Bruno Cesir Lorencini deu por e cerrad o preente termQ que, lido e achado 

conforme, segue por todos asinado. Eu,,... ......, Gráziela Baptistã de Souza, 

desinada escriv ad hoc", o digitei é ô subscrev  

Brifno CesarLorencini 	
/ 

Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral Eleitoral 

De 

/ 	

- 

/ 




