
              CARTA DE ORDEM Nº 2007.61.81.014832-4 
              Data:  24/01/2008 
               
              TERMO DE INTERROGATÓRIO 
               
              Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano  
              dois mil e oito, na Sala de Audiências da Segunda  
              Vara Federal Criminal, localizada na Alameda  
              Ministro Rocha Azevedo, 25 - 2º andar - Cerqueira  
              César/São Paulo/SP, onde se encontrava presente o(a)  
              MM(a). Juiz(a) Federal, DRA. SILVIA MARIA ROCHA,  
              comigo, Técnico Judiciário, ao final assinado,  
              compareceu o(a) ré(u), abaixo qualificado(a), a fim  
              de ser interrogado(a) sobre os termos da acusação  
              inicial, estando acompanhado de seus defensores: DR.  
              JOSÉ LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA, OAB/SP nº.  
              107.106, DR. RODRIGO NASCIMENTO DALL ACQUA, OAB/SP,  
              174.378, e DRA. CAMILLA SOARES HUNGRIA, OAB/SP  
              154.210, todos com escritório na Avenida São Luís,  
              50, 22º andar - conj. 322 - Edifício  
              Itália/Centro/SP/SP - Tel.: 3120-6272. Presentes os  
              Procuradores da República, DR. RODRIGO DE GRANDIS e  
              DR. JOSÉ ALFREDO DE PAULA SILVA. Presentes, ainda,  
              os defensores dos demais co-réus abaixo  
              relacionados. 
              Antes do interrogatório, o(a) MM(a). Juiz(a)  
              informou o(a) acusado(a) sobre o disposto no artigo  
              185 e seguintes do CPP (com as alterações  
              introduzidas pela Lei nº 10.792, de 01 de dezembro  
              de 2003, publicada no D.O.U. do dia 02/12/2003),  
              respondendo ele(ela) às perguntas a respeito da sua  
              qualificação, da seguinte maneira: 
              Nome: JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA 
              Documento de identidade: Cédula de Identidade:  
              Carteira da OAB/SP, inscrição nº. 90.792, RG.  
              3358423/SP, CPF nº: 033.620.088-95.  
              Nacionalidade: Brasileira 
              Naturalidade: Passa Quatro/MG 
              Data de nascimento: 16/03/1946 
              Filho(a) de: Castorino de Oliveira e Silva e Olga  
              Guedes da Silva 
              Estado Civil: Solteiro 
              Residência: Rua Maracaí, 274 - Condomínio Santa  
              Fé/Vinhedo/SP - Tel.: (019) 3856-8709. 
 
              Profissão: Advogado   
              Local de Trabalho:  Rua Sena Madureira, 828 - Vila  
              Clementino/SP/SP - Tel.: (011) 5081-9300  
              Sabe ler e escrever?  Sim 
              É eleitor(a)? Sim 
              Zona:  Moema/SP/SP  
              Depois de cientificado(a) da acusação, do seu  
              direito de permanecer calado(a) e de não responder a  
              perguntas que lhe forem formuladas, bem como de que  
              o seu silêncio não importará em confissão nem  
              interpretado em prejuízo de sua defesa, passou o(a)  
              ré(u) a ser interrogado(a) de acordo com os artigos  



              187 (parágrafos 1º e 2º, incisos I a VIII), 188 e  
              seguintes do Código de Processo Penal (com as  
              alterações introduzidas pela Lei nº 10.792, de 01 de  
              dezembro de 2003, publicada no D.O.U. do dia  
              02/12/2003). `As perguntas do(a) MM(a). Juiz(a)  
              respondeu que:  
              . 
              JUÍZA: O senhor recebeu uma cópia da denúncia? 
              INTERROGANDO: Recebi. 
              JUÍZA: O senhor tem ciência das acusações que lhe  
              estão sendo feitas? 
              INTERROGANDO: Tenho, sim senhora. 
              JUÍZA: Essas acusações são verdadeiras? 
              INTERROGANDO: Não. 
              JUÍZA: Com relação a essas acusações eu vou lhe  
              passar a fazer algumas perguntas. Consta aqui  
              primeiramente que o senhor se reunia com o principal  
              operador do esquema político que foi denunciado  
              amplamente pela mídia pelo senhor Roberto Jefferson  
              que disse que o senhor vendia apoio político a uma  
              organização delitiva que por ele teria sido  
              denunciado e que apontou o senhor como criador do  
              assim chamado esquema do Mensalão. E que segundo o  
              Roberto Jefferson, o senhor se reunia com o  
              principal operador do esquema Marcos Valério para  
              tratar dos repasses de dinheiro e acordos políticos  
              ou quando o senhor não se encontrava presente era  
              previamente consultado por José Genoíno, Delúbio  
              Soares ou Silvio Pereira, sobre as deliberações  
              estabelecidas nesse encontro. São verdadeiras essas  
              afirmações? 
              INTERROGANDO: Não são verdadeiras. 
 
              JUÍZA: Qual era o seu relacionamento com o senhor  
              Marcos Valério, com o Sr. José Genoíno, com o  
              Delúbio Soares e com o Silvio Pereira? 
              INTERROGANDO: Com o senhor Marcos Valério não tive,  
              não tenho nenhum relacionamento. Com os senhores  
              José Genoíno, Delúbio Soares e Silvio Pereira tive e  
              tenho relacionamento no passado como dirigentes do  
              PT que fomos juntos, também no caso do José Genoíno  
              parlamentares fomos juntos. E no presente como  
              amigos e ex-dirigentes do PT. No meu caso  
              ex-parlamentar. 
              JUÍZA: Consta aqui que havia uma série de mecanismos  
              internos do poder que eram centralizados na sua  
              pessoa e que a sua função seria a estruturação,  
              organização administrativa e operacional de um  
              grandioso esquema de compra de apoio político. O que  
              é que há de verdadeiro nessa afirmação? 
              INTERROGANDO: Nada. Eu fui ministro-chefe da Casa  
              Civil e exerci as funções constitucionais e legais  
              de um ministro-chefe da Casa Civil. 
              JUÍZA: E quais são essas funções especificamente?   
              INTERROGANDO:  Pois não. A Casa Civil é uma  
              Secretaria Executiva da presidência. Ela dá a última  
              palavra em matéria legal constitucional e em matéria  



              de programa de Governo para o presidente e ela  
              administra o Palácio do Planalto e responde também  
              por uma série de determinações do próprio  
              presidente. No meu caso específico e até hoje nos  
              Governos anteriores, a Casa Civil coordena o Governo  
              e eu exerci o papel numa sala de investimento que eu  
              coordenei, a presidência do Conselho Nacional de  
              Desenvolvimento, as câmaras setorias que foram  
              reorganizadas no Governo do Presidente Lula. E  
              exerci durante treze meses aquilo que era Secretaria  
              Geral da presidência, ou seja, coordenei a  
              Secretaria de Assuntos Parlamentares, Assuntos de  
              Secretaria e a Subsecretaria de Assuntos Federativos  
              que hoje é chamado gabinete de relações  
              institucionais. As minhas funções são funções  
              constitucionais, administrativas que estão  
              estabelecidas em lei. 
              JUÍZA: Perfeito. Mas dentro dessas funções  
              constitucionais estabelecidas em lei junto ao  
              Presidente Lula o que é que o senhor, o senhor o  
 
              aconselhava a fazer coisas ou o senhor só fazia o  
              que o Presidente Lula o mandava fazer? Como é que  
              eram os papéis? 
              INTERROGANDO: Os Ministros do Estado, todos eles são  
              subordinados ao presidente, são demissíveis pelo  
              presidente e respondem ao presidente. Portanto eu  
              exercia como chefe da Casa Civil, papel que qualquer  
              chefe da Casa Civil exerce, coordenava o Governo, os  
              Ministérios. 
              JUÍZA: No que consistia coordenação do Governo? 
              INTERROGANDO: As políticas que são determinadas pelo  
              presidente, que a Casa Civil tem a última palavra,  
              tanto Secretaria de Assuntos de Governo como a  
              Secretaria de Assuntos Jurídicos tem a última  
              palavra porque leva o presidente para tomar uma  
              decisão e ela precisa estar respaldado do ponto de  
              vista orçamentário, do programa de Governo e do  
              ponto de vista constitucional e legal também. 
              JUÍZA: Mas no seu caso específico que era da Casa  
              Civil, então, seriam o das políticas...? 
              INTERROGANDO: Todas as políticas que o Governo ou  
              projetos que iria para o Congresso, ou políticas  
              pelo Governo, passa pela Casa Civil, pela própria  
              estrutura legal e constitucional da Casa Civil. 
              JUÍZA: Todos os projetos? 
              INTERROGANDO: Todos os projetos. 
              JUÍZA: E com relação à formação da base aliada no  
              Congresso, isso passava pela Casa Civil? 
              INTERROGANDO: Durante os meses de janeiro de 2003 a  
              janeiro de 2004, sim, porque eu acumulei a função  
              que seria da Secretaria Geral da presidência. Depois  
              de janeiro de 2004 não, porque o presidente  
              desmembrou a Casa Civil e assumiu o Ministro Aldo  
              Rebelo que passou a ser o Ministro de relações  
              institucionais. 
              JUÍZA: Então, foi o Ministro Aldo Rebelo quem  



              começou a negociar a base aliada? 
              INTERROGANDO: Não, foi eu que organizei e negociei a  
              base aliada entre janeiro de 2003 a janeiro de 2004,  
              que eu era o Ministro responsável pela articulação  
              política. 
              JUÍZA: E entre esse período, nesse período, qual foi  
              a base aliada que o senhor negociou? 
              INTERROGANDO: Os partidos que tinham apoiado o  
 
              presidente no primeiro e 2º Turno. 
              JUÍZA: Que eram? 
              INTERROGANDO: No primeiro turno o PCdoB, além do PT  
              evidentemente, do PL, hoje PR.  No 2º Turno o PDT, o  
              PTB e o PSB, que passaram a apoiar o presidente, no  
              primeiro turno também o PCdoB. E a relação com o  
              perceber uma relação menos formal porque o PP na  
              verdade apoiava o Governo mas não participava do  
              Governo e apoiava em determinados projetos quando  
              havia interesse público, ou interesse nacional  
              porque evidentemente não havia identidade  
              programática entre o Governo do Presidente Lula e o  
              PP naquele momento. 
              JUÍZA: E essa decisão partia do senhor ou era do  
              Presidente Lula? 
              INTERROGANDO: A decisão de participar do Governo  
              evidentemente é uma decisão do Presidente da  
              República. Ela fazia parte do programa de Governo.  
              Porque quando nós aprovamos o programa de Governo,  
              nós aprovamos o programa de Governo que já levou uma  
              coalizão no 1º Turno e uma coalizão no 2º Turno,  
              então, na verdade esses partidos participaram do  
              Governo porque apoiaram o presidente, como acontece  
              em todos os países presidencialistas, os partidos  
              que apóiam no primeiro ou no 2º Turno o presidente  
              que é eleito participam do Governo, indicam Ministro  
              para compor esse Governo. 
              JUÍZA: E desse apoio que veio do 1º Turno das  
              eleições, do 2º Turno e houve a eleição do  
              Presidente Lula, isso foi na eleição de 2002? 
              INTERROGANDO: 2002. 
              JUÍZA: Houve dívidas de campanha que foram  
              apresentadas ao PT para serem pagas? 
              INTERROGANDO: Não. A discussão e a relação com os  
              partidos para a composição de Governo nunca teve  
              relacionada a questões da campanha eleitoral ou  
              dívidas de campanha. 
              JUÍZA: Com relação à fase, assim chamada fase de  
              transição, e a festa da posse, houve alguma dívida? 
              INTERROGANDO: Desconheço. 
              JUÍZA: Quem tratava de dinheiro? 
              INTERROGANDO: Eu deixei a presidência do PT em  
              dezembro de 2002 e assumi dia primeiro de janeiro a  
              Casa Civil e renunciei a presidência em março de  
 
              2003. Portanto, não acompanhei mais a vida orgânica,  
              administrativa, financeira do PT. 
              JUÍZA: O senhor desconhecia completamente qualquer  



              questão relativa a dinheiro com o partido? Quem foi  
              que pagou a festa da posse do Presidente Lula? 
              INTERROGANDO: Eu não posso responder isso para a  
              doutora. Supostamente... 
              JUÍZA: O senhor desconhece? 
              INTERROGANDO: Quem deve ter pago é o PT, tesouraria  
              do PT que deve ter pago, se a festa era do PT. 
              JUÍZA: Mas o senhor, enfim, o senhor mesmo tendo  
              deixado a presidência me parece que o senhor não  
              deixou de conhecer as pessoas ou de ter informações  
              do PT, o senhor é do PT há tantos anos, o senhor  
              simplesmente não soube de mais nada? 
              INTERROGANDO: Desde que eu deixei a presidência do  
              PT, doutora, eu assumi a Casa Civil com essa dupla  
              função. Pela minha agenda pode-se constatar que  
              eu... Que era, além de eu não ter mais nenhuma  
              função no PT, deixei a comissão executiva nacional  
              do partido, humanamente impraticável, impossível  
              exercer como eu exerci a Casa Civil e ter qualquer  
              atividade político-partidária. Portanto, eu deixei,  
              virei uma página, inclusive, quando deixei a  
              presidência do PT. 
              JUÍZA: Tá bom. Então, vamos conversar agora sobre a  
              sua atuação no Governo como articulador político. O  
              senhor funcionou como articulador político do  
              Governo? 
              INTERROGANDO: Durante treze meses. 
              JUÍZA: Durante treze meses. E nesse seu papel de  
              articulador político qual foi a sua atividade? O que  
              é que o senhor fez efetivamente nesses treze meses  
              como articulador político do Governo? 
              INTERROGANDO: O papel do articulador político do  
              Governo é levar que o Governo tenha uma maioria na  
              Câmara e no Senado que aprove os seus projetos, que  
              haja uma interlocução com os líderes dos partidos,  
              com as bancadas, com os Prefeitos, com os  
              Governadores, com a sociedade para que o Governo  
              consiga executar o seu programa. A minha atividade  
              como articulador político era receber, fazer  
              reuniões, ir ao Congresso com os líderes, com os  
              líderes do Governo, com os líderes dos partidos, com  
 
              a oposição, também, muitas vezes, para que o Governo  
              aprovasse no Congresso Nacional ou prestasse  
              esclarecimento ou fosse fiscalizado ou respondesse a  
              questionamento, à denúncias, esse era o papel que eu  
              tinha como...  E tenho até hoje, o articulador  
              político do Governo, Ministro articulador político  
              do Governo. 
              JUÍZA: E com que partidos nesse período o senhor se  
              reuniu para tentar, como o senhor mesmo disse, obter  
              essa base de apoio ao Governo? Quais foram os  
              partidos? 
              INTERROGANDO: Me reunia, me reunia, com praticamente  
              todos os partidos, para formar a base dos partidos  
              que eu que eu já citei.  Em primeiro lugar o PSB,  
              PDT que eram partidos mais próximos do PT, assim  



              como o próprio PMDB e também com o PL, hoje PR, PTB  
              e PP. E reuniões com o PPS enquanto o PPS fez parte  
              da base do Governo, tinha um Ministro, inclusive, de  
              Integração Nacional e com o PV reuniões menos...  
              Mais esporádicas porque o PV realmente nunca  
              participou da base do Governo, apesar que tem um  
              Ministro no Governo, o Ministro da Cultura Gilberto  
              Gil que é afiliado do PV. 
              JUÍZA: Deixa eu perguntar ao senhor, como são  
              negociados esses apoios, desses partidos, para que  
              eles apóiem o Governo nas votações? 
              INTERROGANDO: Se o partido integra a base do Governo  
              ele tem a obrigação e o dever de votar com o  
              Governo. 
              JUÍZA: Mas isso é teoricamente. 
              INTERROGANDO: Na prática. 
              JUÍZA: Na prática que eu estou perguntando ao  
              senhor. 
              INTERROGANDO: Na prática os partidos apresentam como  
              qualquer setor da sociedade apresenta ao Governo, a  
              FIESP pode apresentar, associação brasileira de  
              indústrias de máquinas e equipamentos, servidor  
              público pode apresentar, apresenta para o Governo  
              reivindicações, seja de investimentos nas suas  
              cidades, suas regiões, na prefeitura onde esse  
              partido do Governo, no estado onde esse partido  
              governa, sejam a liberação e/ou aprovação de  
              projetos de interesse desse partido, de propostas  
              desse partido. Tem partidos que têm posição  
 
              diferente de várias questões do país, seja  
              desarmamento, Reforma Agrária, política de incentivo  
              a pesca, qualquer assunto ou mesmo emendas  
              parlamentares que são destinadas aos municípios e  
              aos Governos, de obras e de programas que já foram  
              aprovados no Congresso Nacional. 
              JUÍZA: E isso envolve liberação de verbas? 
              INTERROGANDO: As liberações de verbas elas são  
              decididas a partir dos Ministérios, da dotação  
              orçamentária e prioridade dos Ministérios.  Os  
              Ministérios têm suas vidas próprias, os  
              parlamentares podem reivindicar, podem pressionar  
              mas quem decide a liberação de verba, evidentemente  
              é o Ministro ou é a autarquia que tem sob a sua  
              responsabilidade essa decisão. 
              JUÍZA: E o senhor confirma que quem decide, enfim,  
              quem está acima dos Ministros já que os Ministros  
              são demissíveis ad nutum, é o Presidente Lula, que é  
              ele quem coordena tudo. 
              INTERROGANDO: Como é na constituição e do  
              presidencialismo. 
              JUÍZA: Perfeito, como é da constituição e do  
              presidencialismo, como está escrito com todas as  
              letras na nossa Constituição Federal. 
              INTERROGANDO: Exatamente. 
              JUÍZA: é isso? 
              INTERROGANDO: é isso. 



              JUÍZA: Então, quer dizer, que toda a sua atuação  
              como a atuação de todos os outros Ministros era  
              pautada pelo Presidente Lula? 
              INTERROGANDO: Não. Eles respondem ao Presidente e  
              devem obediência ao Presidente, não significa que o  
              Presidente é responsável por atos dos Ministros ou  
              qualquer ato meu que não corresponda à orientação  
              dele e nem a legalidade. 
              JUÍZA: Mas o senhor chegou a ter algum tipo de  
              atitude que fosse desconhecida do Presidente Lula ou  
              que fosse contrária a determinações dele? 
              INTERROGANDO: Não senhora. Até porque eu era o  
              Ministro e o chefe da Casa Civil, agora chefe é o  
              Ministro mais próximo do Presidente porque é o  
              Secretário Executivo da presidência. 
              JUÍZA: Então, com relação a esses fatos aqui que o  
              senhor conhece, que são aqui objeto desta ação, como  
 
              é que isso pôde ocorrer sem o conhecimento do  
              Presidente Lula? 
              INTERROGANDO: Não, sem o meu conhecimento e sem o  
              conhecimento do Presidente Lula. 
              JUÍZA: Não houve conhecimento nem da sua parte, nem  
              do Presidente Lula? 
              INTERROGANDO: Não senhora. 
              JUÍZA: E essa questão, então, de que Marcos Valério  
              fez esses empréstimos ao PT, só quem sabia disso era  
              Delúbio Soares? 
              INTERROGANDO: Não. Eu desconhecia. Eu posso  
              responder por mim. Eu desconhecia. 
              JUÍZA: Perfeito. 
              INTERROGANDO: Com exceção dos empréstimos legais que  
              foram comunicados ao Diretório Nacional do PT. 
              JUÍZA: Quais eram esses empréstimos legais? 
              INTERROGANDO: Não tenho... Os dois empréstimos  
              legais que foram feitos, que foram assinados por  
              José Genoíno e por Delúbio Soares. 
              JUÍZA: E a questão do Banco BMG que embora não sendo  
              um banco que fosse da rede oficial para pagamento de  
              benefícios previdenciários, o Banco BMG conseguiu  
              aquele... Para poder fazer o empréstimo consignado  
              aos pensionistas e beneficiários da previdência? O  
              senhor sabe alguma coisa a respeito desse assunto? 
              INTERROGANDO: Por dever de ofício, como  
              Ministro-Chefe da Casa Civil, eu sei, e o BMG não  
              fez nada que não esteja na lei e nos decretos e nem  
              foi beneficiado por nada, pelo contrário. Eu não sei  
              se é o caso de me estender nisso. 
              JUÍZA: Pode responder. 
              INTERROGANDO: Em primeiro lugar, o crédito  
              consignado surgiu através de uma proposta do  
              Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. A  
              proposta evidentemente foi desenvolvida pelos  
              Ministérios responsáveis, para citar dois, a  
              Previdência e a Fazenda. Outros fizeram interface  
              como acontece no Governo conforme determinação  
              sempre legal. O projeto foi aprovado na Câmara e no  



              Senado, não houve oposição à aprovação desse  
              projeto. Num primeiro momento já que a senhora está  
              citando o processo cito, o BMG, o BMG ficou excluído  
              porque foi feita uma reserva de mercado, ou seja, só  
              se podia tomar o empréstimo no banco que o  
 
              aposentado ou o servidor ou o trabalhador recebia o  
              benefício da previdência. Portanto... 
              JUÍZA: Porque seriam só os bancos conveniados para  
              pagar o benefício, o BMG não era um deles. 
              INTERROGANDO: Não, o BMG não era... Exatamente. Só a  
              Caixa Econômica Federal, num primeiro momento, isso  
              no relatório do Tribunal de Contas e no próprio  
              memorial do BMG. 
              JUÍZA: Não, era só a Caixa Econômica Federal, que  
              podia pagar benefícios. 
              INTERROGANDO: Mas num primeiro momento só a Caixa  
              Econômica Federal ficou credenciada durante vários  
              meses. Depois. 
              JUÍZA: Aonde isso?  
              INTERROGANDO: No país. 
              JUÍZA: No país não. 
              INTERROGANDO: Eu tenho certeza porque eu acabei de  
              reler o memorial, reler o relatório, mas eu posso me  
              equivocar. 
              JUÍZA: Então, porque, assim, há muitos anos Bradesco  
              paga benefícios previdenciários. 
              INTERROGANDO: Não, fazer o crédito consignado. 
              JUÍZA: Quanto ao crédito consignado. Mas a questão,  
              a questão que eu estou perguntando para o senhor,  
              talvez eu não tenha me feito entender é que para o  
              crédito consignado uma das exigências é que o banco  
              ele pagasse benefícios previdenciários, tivesse  
              autorização para pagar os benefícios  
              previdenciários. 
              INTERROGANDO: O BMG não pagava e não fez  
              participação... Só depois quando caiu essa reserva  
              de mercado. 
              JUÍZA: Então, mas como é que foi escolhido o BMG,  
              por que razão ele foi escolhido? 
              INTERROGANDO: Não foi escolhido. 
              JUÍZA: Como ele entrou nisso? 
              INTERROGANDO: Ele tinha... O Banco BMG, lendo esse  
              relatório do TCU, era um banco especializado em  
              crédito consignado, durante cinco anos, quatro, foi  
              escolhido como melhor banco nessa área, tinha 20  
              mil, como tem a Avon, 20 mil visitadores de casas,  
              empresas, tudo, tinha know-how, expertise de crédito  
              consignado. 
              JUÍZA: O BMG é um grande banco? 
 
              INTERROGANDO: Não é um grande banco, é banco  
              pequeno, o grupo lendo o relatório memorial chega-se  
              à conclusão que é um grupo econômico grande. 
              JUÍZA: Qual foi a razão específica de ter sido  
              escolhido o BMG? 
              INTERROGANDO: Eu não entendo quando a senhora diz  



              que ele foi escolhido. Ele não foi escolhido,  
              simplesmente dentro da lei se credenciou e passou a  
              ter o crédito consignado como todos os outros  
              bancos. Aliás, existe uma declaração, inclusive, do  
              Presidente do Bradesco, na época, se não me engano,  
              FEBRABAN, Márcio Cipriani, dizendo textualmente que  
              não houve privilégio, benefício ao BMG, os bancos  
              não consideravam que isso era fato, o relatório do  
              Tribunal de Contas da União, com relação à Caixa  
              Econômica Federal e BMG, também é claro no sentido  
              que não houve favorecimento do BMG, lendo e relendo  
              isso várias vezes para me certificar, eu me encontro  
              numa razão para afirmação que o BMG foi beneficiado,  
              houve privilégio do BMG porque a legislação valia  
              para todos os bancos e ele ficou excluído quando ele  
              não atendia a legislação. Ele passou a atender  
              legislação porque é evidente que é um contra-senso,  
              é algo que não se pode aceitar que haja uma reserva  
              de mercado só para os bancos que pagam o benefício,  
              isso não tem sentido, uma economia como a  
              brasileira, todos os bancos devem ter o direito de  
              fazer o crédito consignado, e o BMG só passou a  
              fazer quando isso aconteceu. 
              JUÍZA: Posteriormente com relação a venda da  
              carteira de crédito consignado para a Caixa  
              Econômica Federal, o que foi que ocorreu? 
              INTERROGANDO: Desconheço. Eu li o relatório do  
              Tribunal de Contas da União que ele julgou  
              improcedente as acusações que existiam. 
              JUÍZA: Depois o senhor não se interessou pelo que  
              aconteceu? 
              INTERROGANDO: Eu não tenho nenhuma razão para me  
              interessar. 
              JUÍZA: Tá bom. 
              INTERROGANDO: Eu li o relatório por dever de ofício  
              porque eu estou sendo acusado, antes denunciado,  
              hoje sou réu, eu leio por dever de ofício, não é um  
              assunto que me diga respeito, porque essa é uma  
 
              relação entre duas instituições bancárias. 
              JUÍZA: Perfeito.  
              INTERROGANDO: Caixa Econômica Federal e BMG. 
              JUÍZA: Mas como o senhor participou do Governo há  
              bastante tempo, a Caixa Econômica Federal faz parte  
              do Governo Federal e tudo eu apenas perguntei porque  
              talvez o senhor tivesse conhecimento a respeito do  
              assunto. Foi só por isso. 
              INTERROGANDO: Peço desculpa a senhora. Realmente eu  
              não tive conhecimento, não tinha porque ter, a Casa  
              Civil não tem essa atribuição, não pode ter, numa  
              negociação entre um banco privado e uma instituição  
              como a Caixa Econômica Federal. Devem responder o  
              banco privado e a instituição pelos atos que  
              praticam. 
              INTERROGANDO: Perfeitamente. Eu posso solicitar um  
              copo de água, Excelência? 
              JUÍZA: Lógico. 



              JUÍZA: Consta aqui na administração pública existem  
              diretorias, enfim, pessoas que exercem cargos na  
              administração pública como o senhor exerceu que tem  
              a função de arrecadar dinheiro do próprio órgão  
              público pela sistemática de desvio e  
              superfaturamento e também de pressionar empresas  
              privadas que relacionam com esses órgãos a fazer  
              doações. Isso é verdadeiro? 
              INTERROGANDO: Desconheço e jamais pratiquei qualquer  
              ato na minha vida pública que me comprometesse com  
              qualquer ilicitude como a senhora descreve. 
              JUÍZA: Outra afirmação que consta é de que o senhor  
              comandava relevantes questões da Administração  
              Pública Federal que atrairam interesses de  
              empresários e parlamentares tanto que os dirigentes  
              do Banco Rural e do Banco BMG por intermédio de  
              Marcos Valério marcaram reuniões e se encontraram  
              com o Ministro José Dirceu, o senhor na época era  
              Ministro, para discutirem assuntos empresariais de  
              seu interesse. 
              INTERROGANDO: Eu recebi como Ministro-Chefe da Casa  
              Civil até porque era responsável como já afirmei  
              pela sala de investimento e conselho do  
              desenvolvimento econômico e por várias Câmaras,  
              dezenas, mais de uma centena de bancos, empresários,  
              associações empresariais como todos os Ministros da  
 
              Casa Civil de todos os Governos recebem. Sempre pelo  
              interesse público como foi no caso do BMG e do Banco  
              Rural. Recebi, a pauta é pública, é conhecida porque  
              os recebi. 
              JUÍZA: Aqui também está constando que o senhor  
              comandava a indicação para o preenchimento de cargos  
              na Administração Pública Federal contando com o  
              assessoramento de Silvio Pereira como representante  
              do PT, Marcelo Sereno e de Sandra Cabral, ambos  
              assessores especiais da Casa Civil que tinham a  
              função de acompanhar essas nomeações. 
              INTERROGANDO: A sistemática das nomeações passam  
              pelo Ministério do Planejamento e passam pela Casa  
              Civil, a Casa Civil faz, inclusive, através dos  
              órgãos competentes do Governo a averiguação dos  
              antecedentes e pode e deve fazer também do ponto de  
              vista técnico e profissional como o Planejamento  
              faz. Mas quem nomeia são os Ministros, quem nomeia  
              são os presidentes das empresas estatais e das  
              autarquias e o Presidente da República como é o  
              caso. Silvio Pereira jamais participou de qualquer  
              atividade de Governo, os partidos políticos na  
              composição do Governo, todos indicaram membros que  
              discutiam com a Casa Civil, a casa da articulação  
              política, as indicações. O que não significa elas  
              seriam aceitas. Elas passariam depois pelos  
              procedimentos do Estado Brasileiro, da administração  
              pública que são os que estão na legislação.  
              Portanto, os funcionários eram funcionários da Casa  
              Civil, tinham legalidade para tratar disso porque  



              tinham funções na Casa Civil que dizem respeito a  
              isso. 
              JUÍZA: Sandra Cabral era sua assessora? 
              INTERROGANDO: Não era minha assessora direta, era  
              assessora da Casa Civil. 
              JUÍZA: Assessora da Casa Civil. 
              INTERROGANDO: Exato. 
              JUÍZA: O senhor sabe qual era o relacionamento dela  
              com o Marcos Valério? 
              INTERROGANDO: Desconheço. 
              JUÍZA: O senhor sabe se ela recebia Marcos Valério  
              em reuniões na Casa Civil? 
              INTERROGANDO: Conheço pelos autos. Mas eu jamais  
              recebi Marcos Valério na Casa Civil a não ser  
 
              acompanhando instituições que ele prestava serviços. 
              JUÍZA: Quais eram as instituições para as quais ele  
              prestava serviços? 
              INTERROGANDO: As que estão relacionadas que ele  
              mesmo declara: O BMG, Banco Rural e Banco do  
              Espírito Santo. 
              JUÍZA: Ele se apresentava como representante dessas  
              instituições? 
              INTERROGANDO: Não, desculpa. As empresas vieram até  
              a mim, pediram audiência e ele veio acompanhando as  
              empresas. 
              JUÍZA: Marcos Valério, durante esse período  
              investigado aqui no processo, ele freqüentava com  
              bastante assiduidade o Congresso Nacional, o Palácio  
              do Planalto, Ministérios e empresas públicas na  
              capital federal? 
              INTERROGANDO: Desconheço. Jamais o vi no Palácio do  
              Planalto, a não ser nas audiências que teve comigo. 
              JUÍZA: O senhor chegou a conhecer os sócios dele de  
              nome Ramon, Cristiano e Rogério? 
              INTERROGANDO: Não. 
              JUÍZA: Houve algum tipo de tratativa para se tratar  
              da candidatura de Delúbio Soares a algum cargo  
              eletivo? 
              INTERROGANDO: Da minha parte não. 
              JUÍZA: Da parte de alguém que o senhor conheça? 
              INTERROGANDO: Desconheço. 
              JUÍZA: Ou o senhor teve conhecimento de alguma coisa  
              nesse sentido? 
              INTERROGANDO: Desconheço. 
              JUÍZA: Outra afirmação que consta aqui também é que  
              o BMG teria solucionado problemas enfrentados por  
              uma das suas ex-esposas que pretendia vender um  
              imóvel e que o BMG que teria arrumado um empréstimo,  
              enfim, teria arrumado algumas vantagens e que teria  
              sido o senhor Marcos Valério, o senhor Rogério  
              Tolentino que resolveram pendências relativas a  
              isso. O que o senhor sabe a respeito do assunto?  
              Essa esposa do senhor seria a senhora Maria Ângela  
              Saragoza(F). 
              INTERROGANDO: Maria Ângela Saragoza(F), da qual  
              estava separado há 15 anos, é de inteira  



              responsabilidade dela, como ela afirmou em nota  
              pública em todo esse procedimento que eu não tive  
 
              nenhuma participação. 
              JUÍZA: Vamos conversar agora aqui sobre as  
              afirmações constantes da denúncia referente a  
              aquisição de empresa TELEMIG pela Brasil TELECOM,  
              operação essa que nos termos da acusação teria sido  
              acompanhada diretamente pelo senhor. O que o senhor  
              tem a esclarecer quanto a esses fatos? 
              INTERROGANDO: Jamais acompanhei a aquisição da  
              TELEMIG pela Brasil TELECOM. Não tive nenhuma  
              relação com isso, a Casa Civil não teve nenhuma  
              relação com isso. 
              JUÍZA: E o senhor? 
              INTERROGANDO: Nenhuma. 
              JUÍZA: O senhor soube de alguma viagem realizada por  
              Marcos Valério a Portugal, que na ocasião teria se  
              apresentado como Marcos Valério do PT do Brasil? 
              INTERROGANDO: Desconheço. 
              JUÍZA: Aqui, só para esclarecer melhor, um pouco  
              aquela pergunta que eu já havia feito ao senhor da  
              questão das alianças e dos partidos que integraram a  
              base aliada do Governo. Como foi a definição do  
              modelo de alianças para montagem dessa base aliada  
              no Congresso Nacional? Quem participou dessa  
              discussão, quem decidiu o tema? 
              INTERROGANDO: Em primeiro lugar o critério, como eu  
              já afirmei, são os partidos que apóiam o Presidente  
              no primeiro e 2º Turno, os partidos que aderissem ao  
              Governo, ao programa do Governo e o sustentasse.  
              Participam dessas discussões, o conselho político do  
              Governo, que é composto pelos Presidentes da  
              partidos, pelos líderes do Governo na Câmara e no  
              Senado e discutem as políticas dos partidos de apoio  
              ao Governo, faz parte da natureza do próprio  
              presidencialismo brasileiro. E a coordenação de  
              Governo discute quando há alguma razão para ser  
              discutida. E compõem a coordenação de Governo  
              aqueles Ministros que o senhor Presidente julga em  
              cada momento que devem compor. Essas são as duas  
              instâncias que discutem isso. E os partidos como eu  
              afirmei, eles apoiaram, os partidos são de oposição,  
              tinham candidato a Presidente da República, ficaram  
              na oposição, o PSDB e o PFL. Depois o PPS foi para a  
              oposição.  O PMDB, como é público e notório, tanto  
              no Governo do Presidente Fernando Henrique como o  
 
              Presidente Lula até recentemente era dividido entre  
              uma ala que apoiava o Governo e outra ala que fazia  
              oposição. Isso aconteceu desde 1995, desde a posse  
              do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Vários  
              Governadores apoiavam, outros não, assim também  
              Senadores e Deputados,  Governadores, Prefeitos,  
              Vereadores, em todo o país, a discussão se dá nessas  
              instâncias. 
              JUÍZA: Qual era a sua... No primeiro Governo, na  



              primeira eleição do Presidente Lula qual era a sua  
              posição com relação a uma aproximação com o PMDB  
              para integrar a base de apoio ao Governo? 
              INTERROGANDO: é público e notório que eu sempre  
              defendi que a prioridade, e defendo ainda, para o  
              Brasil, para o Governo com as características do  
              nosso Governo é uma aliança entre o PT e o PMDB além  
              da aliança natural que nós temos com o PSB, PCdoB,  
              que vem da Frente Brasil Popular desde 89, desde a  
              primeira candidatura do hoje Presidente Lula. 
              JUÍZA: é correto, então, afirmar-se que o senhor  
              ainda continua tendo uma grande influência no  
              Governo uma vez que com a segunda, com a reeleição  
              do Presidente Lula e de fato se vê agora em termos  
              políticos é que é há uma grande aproximação com o  
              PMDB, e isso o senhor acabou de afirmar que sempre  
              foi uma idéia sua, que o senhor continua tendo essa  
              influência, que o senhor continua próximo ao Governo  
              e ao Presidente Lula? 
              INTERROGANDO: Não. Eu não afirmei que eu tenho, se  
              eu entendi o que a senhora disse, me perdoe, eu não  
              tenho nem influência nem continuo próximo ao Governo  
              do Presidente Lula. Os fatos se impuseram, a minha  
              influência no Governo é zero, minha influência no PT  
              é zero, até como a senhora sabe eu estou sendo  
              acusado de ser chefe de uma quadrilha, de ser  
              corrupto. E essa denúncia foi aceita pelo Supremo  
              Tribunal Federal. Portanto, eu estou totalmente  
              afastado de qualquer atividade política partidária,  
              apesar de ser filiado ao PT, militante social, tenho  
              um blog, faço política, mas como cidadão, não sou  
              membro da direção do PT e não faço política  
              partidária. Evidentemente que eu freqüento meu  
              diretório porque eu tenho direitos políticos, só  
              estou inelegível e exerço minha atividade de votar  
 
              no meu diretório, posso fazer uma palestra a cada  
              seis meses, mas nada mais do que isso. Não tenho  
              nenhuma influência no Governo do Presidente Lula.  
              Não sou consultado para nada, não tenho influência.  
              Os fatos se impuseram, a realidade se impôs, dado  
              que o PMDB tem 20 Senadores, se não me engano 6  
              Governadores e tem 93 Deputados e é um partido que  
              tem proximidade com o programa de Governo nosso,  
              dada a origem, inclusive, do partido, do partido  
              desenvolvimentista, democrático, que foi o MDB, o  
              antigo MDB. 
              JUÍZA: Quem era o interlocutor do Governo Federal  
              nas negociações objetivando o ingresso dos partidos,  
              como por exemplo PP, PTB, PMDB e PL na base aliada? 
              INTERROGANDO: Os presidentes e os líderes dos  
              partidos na Câmara e no Senado, aqueles que  
              institucionalmente, não somos nós que escolhemos,  
              representam os partidos. Ou um Governador, pode ser,  
              algum prefeito importante, mas exceção, a regra é  
              que sejam os presidentes dos partidos, os líderes  
              dos partidos na Câmara quando tem representação no  



              Senado na Câmara e no Senado. 
              JUÍZA: Na época o Presidente Lula e o senhor  
              participaram dessas negociações? 
              INTERROGANDO: O Presidente Lula não participava das  
              negociações diretamente. Nós participávamos da  
              negociação e levávamos a ele as propostas que ele  
              podia aprovar ou não, aceitar ou não. 
              JUÍZA: Só para esclarecer. "Nós" eram o senhor... 
              INTERROGANDO: Doutora, os que são responsáveis, os  
              líderes do Governo na Câmara e no Senado, eu que sou  
              articulador político do Governo. Os responsáveis por  
              isso. 
              JUÍZA: Era o senhor? 
              INTERROGANDO: Os líderes do Governo na Câmara e no  
              Senado. 
              JUÍZA: Quem eram, só para esclarecer os nomes,  
              recorda? 
              INTERROGANDO: Aldo Rebelo é o líder do Governo na  
              Câmara e o líder do Governo no Senado acho que era o  
              Senador Aloízio Mercadante. E tinha o líder do  
              Governo no Congresso, daqui a pouco eu lembro quem  
              era. 
              JUÍZA: Não tem problema. Só os que o senhor lembrar. 
 
              INTERROGANDO: Que fazem parte, aliás, do conselho  
              político do Governo. 
              JUÍZA: O senhor se lembra de ter jantado com Kátia  
              Rabelo no hotel Ouro Minas em Belo Horizonte? 
              INTERROGANDO: Sim senhora. 
              JUÍZA: O senhor pode explicar o porquê, mais ou  
              menos quando isso aconteceu, quem mais estava  
              presente, quais foram, que temas foram tratados  
              nesse jantar? 
              INTERROGANDO: Eu fui a Belo Horizonte numa missão do  
              Governo, uma feira científica, estava acompanhado se  
              não me engano o Presidente da República, para essa  
              feira, se não me engano, do SESI, uma feira que  
              acontece todos os anos, o Presidente, como a senhora  
              sabe, ele é formado no Senai, foi para essa feira,  
              porque ela tratava exatamente disso, grande feira, e  
              fui convidado pelo Banco Rural a um jantar e fui ao  
              jantar com a presidente Kátia Rabelo e um diretor  
              que agora não lembro o nome. Falei sobre o Brasil,  
              falei sobre o Governo, falei sobre as políticas que  
              o Governo estava tendo, fiz uma exposição da  
              situação do país, das políticas do Governo naquilo  
              que eu acreditava, que era importante para o país  
              nesse momento. 
              JUÍZA: O senhor se lembra quando o senhor conheceu o  
              senhor Marcos Valério? 
              INTERROGANDO: Devo ter conhecido numa atividade  
              política, social, algum churrasco, se não me engano  
              num restaurante em Brasília. 
              JUÍZA: O senhor lembra quem foi que o apresentou  
              para o senhor? 
              INTERROGANDO: Não. Era uma coisa, uma reunião  
              pública. 



              JUÍZA: Tem lembrança de quantas vezes se reuniu com  
              ele, ou se encontrou com ele, quais os assuntos  
              tratados? 
              INTERROGANDO: Tenho, perfeita. As reuniões que  
              constam, que são públicas, o Banco Rural, o BMG, do  
              BES, se não me engano da USIMINAS, depois não tive  
              nenhuma reunião, não há um telefonema do senhor  
              Marcos Valério para mim, nem para ele, nunca tive  
              nenhuma renião com ele, conversei com ele, nunca me  
              encontrei pessoalmente com ele, a não ser nessas  
              reuniões, e nas atividades que posso ter encontrado  
 
              social com ele, não tive nenhum diálogo com ele,  
              aliás tudo isso confirmado nos próprios depoimentos  
              dele. 
              JUÍZA: Quando o senhor deixou a presidência do PT  
              qual era a situação financeira do partido? 
              INTERROGANDO: De equilíbrio. O PT, do partido, PT,  
              era... 
              JUÍZA: Do PT. 
              INTERROGANDO: Das finanças, do Comitê Eleitoral,  
              eram de equilíbrio. O PT era um partido saneado  
              financeiramente, até porque surgiu o fundo  
              partidário em 75, nós regularizamos a situação das  
              contribuições parlamentares que são obrigatórias no  
              PT, fizemos várias campanhas no PT, como todos os  
              partidos de 75 até 2002 tiveram oportunidade de ter  
              o fundo partidário, portanto, tinha uma situação  
              financeira estável regular. 
              JUÍZA: Só para que eu possa compreender melhor o  
              senhor disse que a situação financeira do partido  
              era estável e o senhor excepcionou o quê? Eu não  
              pude compreender bem. 
              INTERROGANDO: Comitê Eleitoral, campanha eleitoral,  
              porque a campanha eleitoral tem finanças próprias  
              para esta conta, à parte das finanças do partido.  
              Dep. 
              JUÍZA: E a parte da campanha eleitoral sabe como  
              estava quando deixou a presidência do partido? 
              INTERROGANDO: As contas para o TSE, a dívida era uma  
              dívida irrisória. 
              JUÍZA: De quanto, se recorda mais ou menos? 
              INTERROGANDO: Não me lembro. 
              JUÍZA: O senhor sabia se havia alguma dívida com o  
              publicitário Duda Mendonça na época? 
              INTERROGANDO: Desconhecia. 
              JUÍZA: O senhor enquanto Ministro-Chefe da Casa  
              Civil o senhor tinha autonomia na coordenação  
              política? E´ só para esclarecer mais uma vez, não  
              ficar dúvidas. Ou o senhor sempre executava ordens  
              do Presidente Lula? 
              INTERROGANDO: Nenhum Ministro tem autonomia para  
              além daquilo que está estabelecido pelo Presidente,  
              pelas diretrizes que o Presidente dá ao Ministro.  
              Havia uma orientação de como devia ser a base do  
              Governo, a política, as principais prioridades do  
 



              Governo, as prioridades a cada semestre do Governo,  
              aprovar reforma previdenciária e tributária, aprovar  
              lei de recuperação das empresas, fazer as mudanças  
              do Código Penal, reforma do Judiciário, orientações  
              gerais. Aprovar o orçamento antes de dezembro. E a  
              partir daí os Ministros atuam, inclusive o chefe da  
              Casa Civil e também a política de alianças. Qualquer  
              outra política só com anuência da presidência. Se  
              quisesse mudar a política de aliança, acordo com o  
              PSDB, PFL, União Nacional, evidentemente que não  
              podia fazê-lo sem autorização do Presidente nesse  
              sentido. 
              JUÍZA: Bom, eu preciso fazer aqui para o senhor as  
              perguntas que são as obrigatórias. O senhor trabalha  
              com que atualmente? 
              INTERROGANDO: Sou advogado e consultor, tenho duas  
              empresas, Oliveira e Silva & Ribeiro  e JD  
              Associados. 
              JUÍZA: O senhor ganha quanto mensalmente? 
              INTERROGANDO: Minha renda mensal deve girar entre 20  
              e 30 mil reais por mês. Preciso ver na declaração do  
              Imposto de Renda de 2007 mas... 
              JUÍZA: O senhor atualmente está casado? 
              INTERROGANDO: Estou separado. 
              JUÍZA: O senhor, enfim, o senhor já foi casado, o  
              senhor paga pensão? 
              INTERROGANDO: Pago pensão para minhas filhas, duas  
              filhas que eu tenho. 
              JUÍZA: O senhor já foi preso ou processado  
              criminalmente alguma vez? 
              INTERROGANDO: Com exceção da ditadura militar, em 40  
              anos da minha vida pública, nunca fui investigado ,  
              respondi a inquérito e nunca fui processado. 
              JUÍZA: Eu vou ler aqui agora para o senhor o nome  
              das pessoas que foram arroladas como testemunhas,  
              são 41 pessoas...... 
              INTERROGANDO: O único que eu conheço, porque foi  
              Presidente do Banco Popular, portanto fez parte do  
              Governo é o senhor Ivan Guimarães, se é o mesmo Ivan  
              Guimarães. 
              JUÍZA: Como o seu advogado já leu as pessoas que  
              constam aqui da denúncia, o senhor já está ciente  
              dos nomes, o senhor tem alguma coisa a opor contra  
              qualquer uma dessas pessoas? 
 
              INTERROGANDO: Não. Nada a opor. 
              JUÍZA: Eu passo agora às perguntas do Ministério  
              Público Federal. O senhor pode fazê-las diretamente  
              por causa do sistema de estenotipia e se tiver algum  
              tipo de... 
              MPF: A posteriori... 
              JUÍZA: Isso. 
              MPF: Pergunta e resposta. 
              JUÍZA: Isso mesmo. 
              MPF: Sr. José Dirceu, o senhor se recorda se foi o  
              Deputado Federal Virgílio Guimarães que lhe  
              apresentou ao Marcos Valério? 



              INTERROGANDO: Tenho certeza que não foi. 
              MPF: O senhor já viu Marcos Valério na sede do PT,  
              seja em São Paulo, seja em Brasília? 
              INTERROGANDO: Não. Até porque não freqüentava mais a  
              sede do PT nem em Brasília, nem em São Paulo,  
              raramente depois de dezembro de 2002. 
              MPF: Qual foi o assunto da reunião na Casa Civil com  
              a direção do Banco Rural? 
              INTERROGANDO: Se não me engano a questão do nióbio  
              que ele já tinha me apresentado enquanto Deputado  
              que era um projeto de desenvolvimento do nióbio no  
              Brasil e um projeto de construção de casas  
              populares. 
              MPF: Delúbio Soares participou dessa reunião na Casa  
              Civil? 
              INTERROGANDO: Não tenho certeza. Eu tenho certeza  
              que ele participou da reunião do BMG, porque foi uma  
              delegação, é goiano, inclusive, foi me convidar para  
              inauguração de uma fábrica em Goiás. 
              MPF: Quem apresentou essa demanda para o senhor  
              enquanto Deputado que o senhor acabou de mencionar? 
              INTERROGANDO: O Presidente do Banco Rural, conselho  
              de administração, pai da dona Kátia Rabelo, doutor  
              Rabelo. 
              MPF: Foi por intermédio do senhor Delúbio Soares? 
              INTERROGANDO: Não, ele procurou meu gabinete, que eu  
              me recorde, procurou meu gabinete. 
              MPF: Marcos Valério foi responsável tanto por essa  
              audiência na Casa Civil com o Banco Rural como é  
              esse encontro enquanto o senhor era Deputado? 
              INTERROGANDO: Não. 
              MPF: Só para fixar no tempo, o senhor era Deputado,  
 
              mas isso foi após a vitória presidencial em 2002? 
              INTERROGANDO: Pode ser após a vitória.  Eu era  
              Deputado Federal e Presidente do PT. E um dos três   
              integrantes do governo de transição. 
              MPF: O senhor chegou a dar seguimento aos pleitos do  
              Banco Rural tanto no tema nióbio quanto casas  
              populares. 
              INTERROGANDO: Sim no nióbio, pedi um estudo para  
              Secretaria de Governo da Casa Civil, entendia que  
              era interesse estratégico nacional, o Brasil tem a  
              CBMM em Araxá, uma grande empresa, alta tecnologia,  
              deixa o Brasil em primeiro lugar no mundo, exporta  
              para a China basicamente nióbio, nióbio é um produto  
              estratégico e tem interesse para o país. 
              MPF: E a parte de moradia popular se recorda? 
              INTERROGANDO: Devo ter encaminhado, não tenho  
              certeza, devo ter encaminhado porque é de minha  
              natureza fazê-lo. 
              MPF: O assunto da renião com o BMG. 
              INTERROGANDO: O convite para ir representando o  
              Governo que foi da inauguração de uma fábrica  
              importante em Goiás, porque retomava investimento na  
              agroindústria em Goiás, pela guerra fiscal o estado  
              tinha sido muito prejudicado, que contou com a  



              presença do Governador de Brasília e de Goiás:   
              Roriz e Marconi Perillo. 
              MPF: Delúbio Soares e Marcos Valério foram também a  
              essa inauguração? 
              INTERROGANDO: Delúbio Soares tenho certeza, Marcos  
              Valério não me recordo. 
              MPF: Com exceção do jantar no hotel Ouro Minas que o  
              senhor já mencionou, fora da Casa Civil, o senhor já  
              se reuniu com diretores do Banco Rural ou do Banco  
              BMG? 
              INTERROGANDO: Não. 
              MPF: O senhor mencionou encontro também com o banco  
              Espírito Santo, o senhor se recorda o assunto? 
              INTERROGANDO: Ele veio expor o plano de investimento  
              do Banco no Brasil que chega a um bilhão de dólares  
              e me expor todo o plano que o banco tinha para o  
              país. 
              MPF: Marcos Valério participou dessa reunião? 
              INTERROGANDO: Participou, trazido pelo banco. 
              MPF: Ele chegou a ser apresentado na reunião como  
 
              algum representante? 
              INTERROGANDO: Não falou na reunião, como não falou  
              na reunião do Banco Rural nem do BMG. 
              MPF: Delúbio Soares participou da reunião do Banco  
              Espírito Santo? 
              INTERROGANDO: Não participou e não tem nenhuma  
              relação com essa reunião. 
              MPF: O assunto Banco Mercantil de Pernambuco já foi  
              tratado com o senhor pelo Banco Rural ou pelo Banco  
              BMG? 
              INTERROGANDO: A Presidente Kátia Rabelo me fez uma  
              exposição e nada mais. Quando eu estive com ela se  
              não me engano em Minas Gerais no jantar no Ouro  
              Minas. 
              MPF: Mais algum assunto de interesse do Banco Rural  
              foi tratado nesse jantar? Só o Banco Mercantil de  
              Pernambuco? 
              INTERROGANDO: O Banco Mercantil de Pernambuco. 
              MPF: O senhor deu seguimento nesse assunto? 
              INTERROGANDO: Não, porque não era de minha  
              atribuição, de minha alçada. 
              MPF: Delúbio Soares costumava ir a reuniões na Casa  
              Civil com outros empresários ou banqueiros? 
              INTERROGANDO: Não. 
              MPF: O senhor era do Diretório Nacional? 
              INTERROGANDO: Eu fui membro do Diretório Nacional do  
              PT até dezembro de 2002, na verdade, depois, vamos  
              dizer assim, eu era um membro informal porque o  
              Presidente do PT é eleito separadamente e portanto  
              ele faz parte do diretório.  Como renunciei a  
              presidência, na verdade, quem passou a ser  
              presidente e já era membro do diretório foi o  
              Delúbio o José Genoíno, portanto, eu na prática,  
              legalmente, podia-se dizer que eu não era membro  
              ainda que formalmente eu ia as reuniões quando  
              convocado no Diretório Nacional como Ministro-Chefe  



              da Casa Civil. 
              MPF: E da executiva nacional? 
              INTERROGANDO: Não, me afastei da executiva nacional  
              do PT quando ela foi reconstituída em janeiro de  
              2003. 
              MPF: Foi como membro do diretório que o senhor tomou  
              conhecimento dos empréstimos tomados junto ao Banco  
              BMG e Rural? 
 
              INTERROGANDO: Sim. 
              MPF: O diretório teve que deliberar a aprovação  
              desses empréstimos? 
              INTERROGANDO: Não me recordo. Mas acredito que não.  
              Acredito que o diretório foi informado dos  
              empréstimos. 
              MPF: O senhor mencionou que na montagem da base  
              aliada cada partido era representado pelo seu  
              presidente e líder na Câmara e/ou no Senado. O  
              senhor teria condições de declinar os nomes dessas  
              pessoas? 
              INTERROGANDO: Não me recordo. São os líderes e os  
              representantes do partido, não necessariamente  
              líder, não necessariamente presidente do partido,  
              pode indicar alguém do partido que esteja com aquela  
              atribuição, porque levar em conta que os líderes  
              tinham um trabalho no começo do Governo grande na  
              Câmara e no Senado. 
              MPF: O senhor mencionou que é público e notório que  
              o PMDB é um partido dividido. Especificamente em  
              relação ao então Deputado Federal José Borba, ele  
              era da ala que apoiava o Governo ou que era oposição  
              ao Governo? 
              INTERROGANDO: Da ala que apoiava o Governo. Mas o  
              PMDB não apoiava o Governo nesse momento,  
              oficialmente como partido. 
              MPF: O senhor se recorda se o então Deputado Federal  
              José Borba tinha ascendência sobre um grupo ainda  
              que reduzido de parlamentares federais? 
              INTERROGANDO: Não, Deputado José Borba só depois  
              veio a ser líder e muito contestado numa liderança  
              que é pública, toda a imprensa noticiou, num período  
              curto no final já do Governo do Presidente Lula. No  
              primeiro. 
              MPF: O Governo procurou estimular de alguma forma o  
              crescimento desses partidos que ingressaram na base  
              aliada? 
              INTERROGANDO: Não. O Governo não. 
              MPF: Tratando um pouco do tema BMG que a doutora  
              Silvia colocou. O senhor se recorda quem indicou o  
              Sr. Carlos Gomes Bezerra para Presidente do INSS? 
              INTERROGANDO: Não. Suponho que tenha sido o partido  
              dele que tenha indicado ou aqueles que apoiavam o  
              Governo naquele momento. 
 
              MPF: Mas quem dentro do partido? 
              INTERROGANDO: Não, não posso responder. 
              MPF: O senhor se recorda de um ofício do então  



              Procurador-Geral da República, doutor Cláudio  
              Fonteles levando ao conhecimento do senhor uma  
              acusação formal de improbidade por superfaturamento  
              praticada pelo Sr. Carlos Gomes Bezerra? 
              INTERROGANDO: Não me recordo mas eu devo ter dado  
              encaminhamento como sempre dei, enviei um relatório  
              para o Conselho de ética nesse sentido de todas as  
              denúncias que chegavam a Casa Civil que eram  
              enviadas imediatamente ou para a Controladoria Geral  
              da União ou para o Ministério Público. 
              MPF: Na época em o que senhor foi Presidente do PT o  
              senhor acompanhava a vida financeira do partido? 
              INTERROGANDO: Acompanhava a vida financeira do  
              partido indiretamente, nos relatórios que eram  
              apresentados, nos balanços, não no dia-a-dia do  
              partido, não nas decisões e opções de gastos ou de  
              empréstimos ou de endividamento, a não ser limites.  
              Não era atribuição do Presidente, mais atribuição de  
              representação política, institucional, não é  
              acompanhamento, responsabilidade do tesoureiro.  
              Porque decisão coletiva, responsabilidade  
              individual, critério que guia as instituições  
              partidárias. 
              MPF: O senhor tinha conhecimento de que membros do  
              PT rotineiramente ficavam pedindo verbas, inclusive,  
              em valores muito altos ao então Secretário Nacional  
              de finanças? 
              INTERROGANDO: Ao Secretário Nacional de Finanças  
              não. 
              MPF: No caso o Delúbio Soares? 
              INTERROGANDO: Delúbio Soares. 
              MPF: Aqui consta uma declaração recente do senhor de  
              que essas pessoas pediam verbas milionárias para  
              ele, ele tinha que acabar pedindo doações e aí no  
              final sobrou para ele.  Resumidamente. O senhor  
              lembra? 
              INTERROGANDO: Campanha eleitoral, eu não era mais  
              Presidente do PT e sim campanha eleitoral. Eu disse  
              que muitos solicitavam recursos, doações de  
              empresários legais, o Delúbio evidentemente era  
              pressionado no sentido de fazer um esforço para  
 
              alcançar esses recursos. O que foi feito, a campanha  
              do Presidente Lula conforme prestação de conta no  
              Tribunal Superior Eleitoral foram campanhas de mais  
              de 30 milhões de reais. Fora as campanhas estaduais  
              também, se nós somarmos nós vamos ver que é um valor  
              de dezenas de milhões de reais que o partido  
              legalmente na campanha de 2002 conseguiu doações  
              como forma a legislação de empresários, disso que eu  
              me referi. 
              MPF: Terminada a eleição de 2002 o senhor continuou  
              se encontrando ou trocando telefonemas com Duda  
              Mendonça? 
              INTERROGANDO: Raramente. Raramente me encontrava e  
              raramente... Meu sigilo foi quebrado, é fácil  
              constatar isso. Não tinha uma relação mais, assim,  



              aliás porque não tinha antes, mais uma relação  
              naquele momento da campanha eleitoral. 
              MPF: O senhor mencionou para a doutora Silvia que os  
              partidos da base indicaram representantes para  
              tratarem das nomeações no Governo. O senhor se  
              lembra do nome desses representantes? 
              INTERROGANDO: Eu me lembro do PT que era José  
              Genoíno e Silvio Pereira. Os outros partidos eu não  
              me lembro. Mas cada partido indicou, geralmente os  
              líderes e o Presidente do partido quando o líder  
              estava sobrecarregado algum membro da executiva.  
              Isso durante 30, 90 dias no máximo. Depois isso  
              deixou de existir. Como é natural no  
              presidencialismo.  Depois de constituído o Governo o  
              Ministério e a coalizão de Governo, isso já não  
              existe mais. Isso é feito, evidentemente não pode  
              ser feito antes da transição, é feito quando você  
              assume o Governo. Todos os governos municipais,  
              estaduais e federais, e federal, tem a cada quatro  
              anos um período de 60, 90 dias onde se constitui um  
              Governo, aqueles cargos, infelizmente, de confiança  
              porque a constituição pôs um preferencialmente, que  
              não deveria existir, aliás o PT votou contra, que  
              permitiu que pudesse nomear para cargos de confiança  
              membros que não são da carreira do funcionalismo  
              público. 
              MPF: O senhor mencionou que havia uma  
              imcompatibilidade programática entre o PT e o PP. Os  
              demais partidos que ingressaram na base foram  
 
              alianças programáticas? 
              INTERROGANDO: Eu diria que dentro dos objetivos do  
              Governo nos primeiros anos, vamos colocar os  
              primeiros dois anos que eu participei, sim. Eles  
              apoiaram, aceitaram como agora o Presidente  
              apresentou o PAC à nação e o Programa de  
              Desenvolvimento da Educação, ele construiu a  
              coalizão em torno, disse isso em público no país que  
              iria pedir apoio dos partidos para o PAC e o  
              Programa de Desenvolvimento da Educação, o Governo  
              apresentou ao país um programa de ajuste econômico,  
              de reformas, a previdência tributária, Judiciário,  
              uma série de leis que foram aprovadas no Congresso  
              nos primeiros dois anos. Praticamente todas  
              aprovadas até fevereiro de 2004, quando eu ainda  
              estava em articulação política. A partir desse  
              programa, esses partidos apoiaram. O que não  
              significa que eles votassem totalmente com o Governo  
              em algumas questões, como é público e notório, por  
              exemplo, a questão do desarmamento divide toda a  
              base do Governo, indisponibilidade de terra, imposto  
              de herança e doação, a maioria dos partidos de  
              centro-direita do país votam contra, e o PT,  
              partidos de esquerda, votam a favor, por isso dá só  
              100, 120 votos, 20 votos no Senado. Mas, a grosso  
              modo na política, que o Presidente apresentou,  
              geral, esses partidos apoiaram o Presidente. 



              MPF: O senhor Roberto Jefferson chegou a conversar,  
              comentar ou alertar ao senhor sobre os fatos hoje  
              descritos na denúncia? 
              INTERROGANDO: Não. 
              MPF: O senhor conhece uma pessoa de nome Roberto  
              Marques? 
              INTERROGANDO: Conheço, é meu amigo pessoal, mais de  
              20 anos. 
              MPF: O senhor já explicou que no episódio narrado na  
              denúncia em relação a sua ex-esposa o senhor não  
              teve participação. Tirando esse episódio o senhor  
              costumava ajudar sua ex-esposa? 
              INTERROGANDO: Ela mesma declarou e eu mesmo declarei  
              que eu não tinha condições de ajudá-la nem de  
              aumentar pensão para a compra de um outro  
              apartamento, naquele momento era praticamente  
              impossível fazer. 
 
              MPF: Só para ficar mais claro. Esse episódio já deu  
              para entender que o senhor declara que não teve  
              envolvimento. Outros episódios, o senhor costumava? 
              INTERROGANDO: Regularmente e quando posso ajudo as  
              minhas ex-esposas e meus filhos, evidentemente, como  
              seria...  O contrário seria...  Não seria humano,  
              até porque eu tenho excelentes relações,. São minhas  
              amigas, são mães dos meus filhos, eu tenho até por  
              dever, eu tenho que fazê-lo.  Faço com prazer.  
              Sempre quando posso, como o salário de Ministro no  
              Brasil era naquele momento líquido 6 mil reais era  
              praticamente impossível que eu pudesse apoiá-la mais  
              do que eu fiz durante toda a vida com grande  
              esforço, porque sempre vivi de salário. 
              MPF: O senhor já pediu ao seu amigo Roberto Marques  
              para fazer tal tarefa, ou seja, ajudar sua ex-esposa  
              em situações de que ela necessite? 
              INTERROGANDO: O Roberto Marques é meu amigo, me  
              acompanhou na criação das minhas filhas, acompanhou  
              toda a minha vida. Mas também não tem condições de  
              apoiar e ajudar a ninguém financeiramente. E´ meu  
              amigo. Portanto, convive com meus problemas  
              familiares, ajudou, buscar filho na escola,  
              ajudou...  Passar final de semana, ficar junto,  
              ajudar nos conflitos, mas não nas questões  
              financeiras. 
              MPF: Mas não que ele ajude financeiramente, já que  
              disse que não tem condições, mas que ele procure  
              pessoas para ajudar sua esposa, o senhor nunca  
              pediu? 
              INTERROGANDO: Não, não. 
              MPF: Delúbio Soares, Silvio Pereira e José Genoíno  
              costumavam participar de reuniões na Casa Civil? 
              INTERROGANDO: Não. A não ser o Delú... O Silvio  
              Pereira e o Genoíno, durante a constituição do  
              Governo, nos primeiros meses, depois não, porque não  
              eram membros do Governo, muito menos Delúbio Soares,  
              aliás minha agenda retrata isso. 
              MPF: Na montagem da base aliada o PT também  



              participou desse diálogo com os partidos que  
              ingressariam? 
              INTERROGANDO: Sim, os partidos diagnosticam entre si  
              mas quem decide é o Presidente da República e os  
              Ministros, cada Ministro. 
 
              MPF: Quem no PT teve essa função? 
              INTERROGANDO: Silvio Pereira e José Genoíno. 
              MPF: Delúbio Soares não participou? 
              INTERROGANDO: Não, Delúbio Soares era tesoureiro do  
              PT, não tinha responsabilidade delegada para essa  
              tarefa. Pelo menos, que me consta. 
              MPF: O tesoureiro do PT não tem atribuição de  
              debate, de diálogo político? 
              INTERROGANDO: Pode ter, se tiver delegação pode ter,  
              evidente que pode, ele tinha no estado dele de  
              origem dele, onde ele tem a base eleitoral dele,  
              atribuições, ele também é membro do Diretório  
              Nacional, ele pode fazer outras atividades no caso  
              da constituição do Governo, os responsáveis eram o  
              Silvio Pereira e o José Genoíno. 
              MPF: O senhor... 
              INTERROGANDO: Qualquer outro membro da executiva  
              pode ter participado, falado, opinado, da natureza  
              da direção executiva. Mas não ter a delegação. 
              MPF: O senhor afirmou categoricamente que nem o  
              senhor, nem o Presidente Lula sabiam dessas práticas  
              narradas na denúncia, pelo senhor, eu imagino que o  
              senhor falou, o senhor viveu os fatos, mas por que  
              tanta certeza em relação ao Presidente Lula? Ele  
              conversou com o senhor? 
              INTERROGANDO: Porque eu conheço os fatos, no dia que  
              ele foi comunicado, todos nós sabemos, que ele pediu  
              ao Presidente da Câmara, ao líder do Governo que  
              pedisse na Câmara que instaurasse uma verificação e  
              isso foi feito. Foi feita uma verificação. Esses  
              fatos são públicos, saiu no Jornal do Brasil e  
              lógico eu acompanhei publicamente isso. Meu  
              conhecimento é o conhecimento que todos que  
              acompanharam tiveram. 
              MPF: Quando ele foi comunicado ele conversou com o  
              senhor? 
              INTERROGANDO: Não. Eu não era mais o articulador  
              político do Governo. Era o Ministro Aldo Rebelo, ele  
              conversou com o Ministro Aldo Rebelo. 
              MPF: Satisfeito, Excelência. 
              JUÍZA: Doutor, seus esclarecimentos da mesma maneira  
              o senhor pode fazer as perguntas diretamente.  Se  
              tiver necessidade eu interrompo. 
              DEFENSOR (por José Dirceu): Excelência. Na época que  
 
              o depoente era Ministro-Chefe da Casa Civil ele  
              freqüentava as reuniões do Partido dos  
              Trabalhadores? Em caso positivo em qual condição? 
              INTERROGANDO: As que eu era convocado como  
              Ministro-Chefe da Casa Civil para relatar a situação  
              do Governo e as políticas do Governo e responder  



              questões. 
              DEFENSOR (por José Dirceu): Ainda enquanto esteve  
              afrente da Casa Civil, gostaria de saber do depoente  
              se ele tinha ciência da atuação financeira do senhor  
              Delúbio Soares? 
              INTERROGANDO: Não. 
              DEFENSOR (por José Dirceu): Gostaria de saber do  
              depoente se ele participou de uma reunião para  
              discutir aliança com o PL? 
              INTERROGANDO: Em 2002 como Presidente do PT  
              participei de uma reunião para discutir a aliança  
              com o PL e a indicação da candidatura de José  
              Alencar para vice-presidente da República. 
              DEFENSOR (por José Dirceu): Se nessa reunião o  
              depoente discutiu questões financeiras com o Partido  
              Liberal? 
              INTERROGANDO: Não. 
              DEFENSOR (por José Dirceu): Enquanto o depoente foi  
              Presidente do Partido dos Trabalhadores, eu gostaria  
              de saber se ele manteve contatos com o senhor  
              Roberto Jefferson? 
              INTERROGANDO: Não. Quando era Presidente do PT,  
              depois que eu me tornei Ministro, chefe da Casa  
              Civil, como ele era líder do PTB e depois Presidente  
              do PT, por razões institucionais eu mantive contato. 
              DEFENSOR (por José Dirceu): Em algum momento, em  
              alguma oportunidade ele discutiu questões  
              financeiras com o Roberto Jefferson? 
              INTERROGANDO: Não. 
              DEFENSOR (por José Dirceu): Gostaria de saber do  
              depoente se ele se recorda como a base aliada se  
              comportou nas votações da reforma da previdência e  
              tributária do primeiro Governo do Presidente Lula? 
              INTERROGANDO: A base aliada mais à esquerda, vamos  
              dizer assim, tinha sérios problemas para votar a  
              reforma da previdência, como é público e notório.  
              Pelo contrário, no caso setores do PFL, do PSDB que  
              eram apoiadores, de maneira geral a base votou como  
 
              em todas as outras votações.  Aliás, há um estudo  
              estatístico sobre essa questão que demonstra que não  
              há nenhum desvio da margem estatística de votação  
              durante a reforma da previdência e da Reforma  
              Tributária.  Quero reiterar que no caso da reforma  
              da previdência o PSDB e o PFL deram grande parte dos  
              votos para a aprovação dessa reforma. E a Reforma  
              Tributária não tinha nenhuma objeção no Congresso  
              Nacional a não ser por questões regionais dos  
              interesses dos estados, dos municípios e também pela  
              divisão do bolo tributário nacional e em questões  
              que diziam respeito mais à indústria, comércio,  
              política de exportação do que posição contrária dos  
              partidos políticos. Não eram tema que dividiam  
              profundamente as bancadas a não ser por essas  
              razões. 
              DEFENSOR (por José Dirceu): Excelência, se na  
              reunião que o depoente teve com os representantes  



              dos bancos mencionados, se em algum momento  
              mencionados empréstimos com o Partido dos  
              Trabalhadores? 
              INTERROGANDO: Não. 
              DEFENSOR: Satisfeito, Excelência. Muito obrigado.  
              Gostaria de registrar que eu fui comunicado por um  
              colega que estão gravando a audiência, não tenho  
              nenhum problema quanto a isso, problema futuro,  
              gostaria de deixar registrado isso em Ata, foi me  
              passado isso, V. Exa delibera da maneira que achar  
              ou não pertinente. 
              JUÍZA: Mas está registrado que a audiência está  
              sendo feito pelo sistema de estenotipia  
              computadorizada. 
              DEFENSOR: é um colega que está gravando, isso que me  
              passaram agora. Não tenho nenhum problema,  
              registrado isso em Ata, me passaram agora. 
              JUÍZA: Quem é o colega que está registrando,  
              gravando a audiência? Doutora, a senhora deveria ter  
              me comunicado para saber se a senhora poderia ou não  
              gravar a audiência. Eu gostaria, inclusive, agora de  
              indagar da senhora o porquê da senhora não ter  
              tomado essa providência, do porquê de não haver me  
              consultado e eu gostaria que a senhora me fizesse a  
              gentileza de responder. 
              DEFENSORA (por Roberto Jefferson): Porque a  
 
              audiência é pública. 
              JUÍZA: Não, esta audiência não é pública. A senhora  
              sabe muito bem que esse processo corre em segredo de  
              justiça, o processo é sigiloso e a senhora como  
              advogada a senhora pode assistir ao interrogatório  
              do acusado mas o seu cliente não pode estar presente  
              aqui e a senhora gravando... 
              DEFENSORA(por Roberto Jefferson): Essa gravação é  
              apenas para mim. 
              JUÍZA: Doutora. 
              DEFENSORA(por Roberto Jefferson): Não vou passar  
              essa gravação para ninguém. 
              JUÍZA: Doutora, a partir do momento que a senhora  
              tem essa disponibilidade desse meio a senhora  
              pode... 
              DEFENSORA (por Roberto Jefferson): Posso desgravar,  
              então. 
              JUÍZA: Por favor, a senhora passe aqui o gravador,  
              vamos desgravar tudo e depois o gravador lhe será  
              entregue. Agora o seu procedimento, doutora, não  
              corresponde ao procedimento.  Eu nunca vi um  
              advogado, a senhora me desculpe, ter esse tipo de  
              procedimento. Agora a senhora, por favor... 
              DEFENSOR (por Roberto Jefferson): Posso pedir um  
              esclarecimento de V. Exa. 
              JUÍZA: Pode. 
              DEFENSOR (por Roberto Jefferson): V. Exa afirmou que  
              essa audiência está em segredo de justiça? 
              JUÍZA: Os autos são sigilosos, quem tem acesso a  
              essa audiência são as partes e os seus Procuradores  



              assim como são as mesmas pessoas que tem acesso aos  
              autos. Os senhores todos têm procuração nos autos,  
              por isso estão aqui assistindo a audiência dentro da  
              forma da lei. Os outros interrogados não podem estar  
              aqui porque cabe cada interrogado é ouvido  
              individualmente. 
              DEFENSOR (por Roberto Jefferson): Isso eu sei  
              Excelência, agradeço o esclarecimento, eu indaguei  
              de V. Exa se foi afirmado que esta audiência é em  
              segredo de justiça. 
              JUÍZA: é em segredo de justiça porque não pode ter  
              outras pessoas que não as que tenham procuração nos  
              autos. Então não pode ter outras pessoas. 
              DEFENSOR (por Roberto Jefferson): Sim, mas no nosso  
 
              caso aqui da doutora e eu, nós temos procuração nos  
              autos. 
              JUÍZA: Então, os senhores não estão aqui? 
              DEFENSOR (por Roberto Jefferson): Sim, estamos aqui.  
              E não vamos oferecer, data venia, respeitosamente a  
              desgravação o que está consignado aqui. 
              JUÍZA: Não, o senhor vai porque não tiveram  
              autorização para isso e não está autorizado o ato,  
              os senhores... 
              DEFENSOR (por Roberto Jefferson): Entendi a ordem de  
              V. Exa. 
              JUÍZA: O senhor vai cumprir. 
              DEFENSOR (por Roberto Jefferson): Considero que está  
              havendo uma apreensão. 
              JUÍZA: Pode considerar como quiser, quem preside a  
              audiência sou eu, não me foi pedida autorização,  
              esse gravador vai ficar aqui, ser desgravado e  
              entregue o gravador porque é seu.  O conteúdo da  
              gravação não é seu, não me foi pedida autorização e  
              eu não dei essa autorização. E como sou eu que  
              presido o ato, eu é que decido a respeito disso. Se  
              o senhor quiser depois o senhor pode recorrer da  
              decisão, o senhor pode consignar o que o senhor  
              quiser, mas eu não dei permissão para que o ato  
              fosse gravado.  Então, por favor, o senhor entregue. 
              DEFENSOR (por Roberto Jefferson): Pois não, ela vai  
              entregar mas nós consideramos apreendido. 
              JUÍZA: Sim, o senhor pode considerar apreendido. 
              JUÍZA: Obviamente eu só vou desagravar a parte da  
              audiência. 
              DEFENSORA (por Roberto Jefferson): Tem outras coisas  
              gravadas, aulas. Deve lá que vão desgravar, aí que  
              vai ser desgravado. 
              JUÍZA: O senhor pode desgravar, depois traga para  
              ver se está desgravada a audiência. Só isso. 
              DEFENSORA (por Roberto Jefferson): Um  
              esclarecimento, sou advogada há três anos, trabalho  
              com um colega há 40, antes de gravar, conversei com  
              ele, não teria problema. 
              JUÍZA: Quem preside o ato é o seu colega ou sou...  
              Eu sou a Juíza, quem preside o ato, a senhora já  
              leu? 



              DEFENSORA (por Roberto Jefferson): Já li, em lei  
              está previsto que eu posso gravar, somente por isso  
 
              que eu gravei, depois de consultar ele também que é  
              advogado há 40 anos, Juiz aposentado e ler também no  
              Código que eu poderia gravar. 
              JUÍZA: Sim, senhora. Mas a senhora vai desgravar,  
              porque eu já determinei. Pronto. 
              DEFENSORA (por Roberto Jefferson): ótimo. 
              DEFENSOR (por José Dirceu): Estou satisfeito,  
              obrigado pela atenção. Não quis tumultuar a  
              audiência. 
              DEFENSORA (por Roberto Jefferson): Intenção nenhuma  
              de tumultuar, só de ouvir. Intenção nenhuma. 
              JUÍZA: A senhora desgrava a parte da audiência. 
              DEFENSORA (por Roberto Jeffeson): Desgravo tudo até. 
              JUÍZA: Eu confio na senhora. Não estou desconfiando. 
              DEFENSOR (por José Dirceu): Excelência, quanto às  
              indagações a defesa estou satisfeito, muito obrigado  
              pela atenção. 
              JUÍZA: Algum dos outros advogados presentes quer  
              algum esclarecimento? 
              DEFENSOR (por Roberto Jeffeson): Por Roberto  
              Jefferson, Excelência. Peço-lhe a palavra para  
              deixar consignado o protesto em relação à  
              desgravação da audiência uma vez que se trata de  
              Ação Penal Pública e esse ato dela sem qualquer  
              reserva. Não tenho perguntas. 
              JUÍZA: Algum outro advogado quer algum  
              esclarecimento? 
              DEFENSOR (por Marcos Valério): Sim. 
              JUÍZA: O senhor? 
              DEFENSOR (por Marcos Valério): Por Marcos Valério.  
              Doutora, para facilitar, eu pediria à V. Exa se  
              podia ser apresentado ao ilustre interrogado o nome  
              dos outros 39 acusados para ele informar aqueles que  
              ele não conhece. Até para facilitar. 
              JUÍZA: Senhor José Dirceu, eu vou ler aqui os nomes  
              dos outros acusados e o doutor quer saber quais o  
              senhor não conhece. Então, vamos lá. José Genoíno  
              Neto. 
              INTERROGANDO: Conheço. 
              JUÍZA: Delúbio Soares de Castro? 
              INTERROGANDO: Conheço. 
              JUÍZA: Silvio José Pereira? 
              INTERROGANDO: Conheço. 
              JUÍZA: Marcos Valério Fernandes de Souza. 
 
              INTERROGANDO: Conheço. 
              JUÍZA: Ramon Hollerbach Cardoso? 
              INTERROGANDO: Não conheço. 
              JUÍZA: Cristiano de Mello Paz? 
              INTERROGANDO: Não conheço. 
              JUÍZA: Rogério Lanza Tolentino? 
              INTERROGANDO: Não conheço. 
              JUÍZA: Simone Reis Lobo de Vasconcelos? 
              INTERROGANDO: Não conheço. 



              JUÍZA: Geiza Dias dos Santos? 
              INTERROGANDO: Não conheço. 
              JUÍZA: Kátia Rabelo? 
              INTERROGANDO: Conheço. 
              JUÍZA: José Roberto Salgado? 
              INTERROGANDO: Não conheço. 
              JUÍZA: Vinícius Samarane? 
              INTERROGANDO: Não conheço. 
              JUÍZA: Ayanna Tenório Torres de Jesus? 
              INTERROGANDO: Não conheço. 
              JUÍZA: João Paulo Cunha? 
              INTERROGANDO: Conheço. 
              JUÍZA: Luiz Gushiken? 
              INTERROGANDO: Conheço. 
              JUÍZA: Henrique Pizzolatto? 
              INTERROGANDO: Conheço. 
              JUÍZA: Pedro da Silva Correa de Oliveira Andrade  
              Neto? 
              INTERROGANDO: Conheço. 
              JUÍZA: José Mohamed Janene? 
              INTERROGANDO: Conheço. 
              JUÍZA: Pedro Henry Neto? 
              INTERROGANDO: Conheço. 
              JUÍZA: João Cláudio Carvalho Genu? 
              INTERROGANDO: Não conheço. 
              JUÍZA: Enivaldo Quadrado? 
              INTERROGANDO: Não conheço. 
              JUÍZA: Breno Fischberg? 
              INTERROGANDO: Não conheço. 
              JUÍZA: Carlos Alberto Quaglia? 
              INTERROGANDO: Não conheço. 
              JUÍZA: Valdemar Costa Neto? 
              INTERROGANDO: Conheço. 
              JUÍZA: Jacinto de Souza Lamas? 
              INTERROGANDO: Não conheço. 
 
              JUÍZA: Antônio de Pádua de Souza Lamas? 
              INTERROGANDO: Não conheço. 
              JUÍZA: Carlos Alberto Rodrigues Pinto? 
              INTERROGANDO: Não conheço. 
              JUÍZA: Roberto Jefferson Monteiro Francisco? 
              INTERROGANDO: Conheço. 
              JUÍZA: Emerson Eloy Palmieri? 
              INTERROGANDO: Não conheço. 
              JUÍZA: Romeu Ferreira Queiroz? 
              INTERROGANDO: Conheço. 
              JUÍZA: José Rodrigues Borba? 
              INTERROGANDO: Conheço. 
              JUÍZA: Paulo Roberto Galvão da Rocha? 
              INTERROGANDO: Conheço. 
              JUÍZA: Anita Leocádia Pereira da Costa? 
              INTERROGANDO: Não tenho certeza se eu conheço. Posso  
              conhecer se for secretária do Deputado Paulo Rocha,  
              posso conhecer de ver. Mas não de ter qualquer  
              relação. 
              JUÍZA: Luís Carlos da Silva? 
              INTERROGANDO: Professor Luizinho eu conheço. Ninguém  



              sabe o nome dele, professor Luizinho, conheço. 
              JUÍZA: João Magno de Moura? 
              INTERROGANDO: João Magno, conheço. 
              JUÍZA: Anderson Adauto Pereira? 
              INTERROGANDO: Conheço. 
              JUÍZA: José Luís Alves? 
              INTERROGANDO: José Luís Alves? Não conheço. 
              JUÍZA: José Eduardo Cavalcanti de Mendonça? 
              INTERROGANDO: Não conheço. Ah, o Duda... Conheço. 
              JUÍZA: Zilmar Fernandes Silveira? 
              INTERROGANDO: Conheço. 
              DEFENSOR (por Marcos Valério): Outra pergunta é: Nos  
              dois anos em que o depoente participou diretamente  
              do Governo, 2003/2004, ele pode esclarecer se a  
              aprovação de algum projeto no Congresso Nacional  
              decorreu de distribuição de dinheiro a partido da  
              base aliada? 
              INTERROGANDO: Posso afirmar que nunca ocorreu. 
              DEFENSOR (por Marcos Valério): Eu estou satisfeito. 
              JUÍZA: Algum outro advogado? Mais ninguém? Nada  
              mais. 
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