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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da Republica 

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

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

19'aga em _relac;ao aos fatos tratados no Anexo 4 -
ART Q" PA<;OES DE LULA E PALOCCI NA COMPRA 
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DO SILENCIO DE MARCOS VALERIO NO MENSAI.: 0-
afirmou O seguinte: QUE O depoente foi president{ da CPI DOS 
CORREIOS, entre 2005 e 2006, e conviveu basta~te corn o tema; 
QUE ao longo das investiga<;oes, MARCOS/VALERIO pediu 
uma conversa reservada corn o depoentJ ainda durante os 
trabalhos da CPI; QUE o depoente foi pmturado, acredita, pelo 
advogado de MARCOS VALERIO, MÂRCELO LEONARDO, 
que procurou CLEIDE diretamente;/QlJE CLEIDE era secretaria 
geral das Comissoes do Senado, atualmente aposentada; QUE o 
depoente acredita que MARCOS VALERIO tenha o procurado 
justamente em razao de sua qualidade de presidente da CPI; QUE 
mesmo coma presidente da CPI, o depoente sempre conversava 
corn todas as pessoas, mesmo pessoas investigadas; QUE taI 
encontro ocorreu na casa de CLEIDE; QUE coma se tratava de 
uma reuniao reservada, foi colocado na agenda um outro nome 
para identificar o encontro, coma se fosse a comemora<;ao do 
aniversario dela; QUE inclusive a data da reuniao efetiva nao 
batia corn o aniversario de CLEIDE; QUE ao tentar recuperar em 
sua agenda taI encontro, acredita que o encontro tenha sido em 
fevereiro de 2006; QUE analisando sua agenda, acredita que este 
encontro tenha ocorrido em 14/02/2006; QUE o encontro ocorreu 
no apartamento dela, em uma cobertura; QUE CLEIDE nao 
participou dos fatos, embora tenha acompanhado a CPI de perto e 
tinha no<;ao do que estava ocorrendo; QUE somente estavam o 
depoente, MARCOS VALERIO e o socio deIe, ROGERIO 
TOLENTINO; QUE eles chegaram muito tarde da noite, de aviao 
particular, para que nao fossem "incomodados" por ninguem do 
PSDB corn a sua presen<;a em Brasilia; QUE MARCOS 
VALERIO disse que estava sofrendo muito, que a situa<;ao 
familiar era muito complicada, que a mulher teria tentado se 
matar e os filhos estavam fora da escola; QUE MARCOS 
VALERIO disse que precisava resolver aquilo e disse que queria 
apenas que o PT ressarcisse o que devia a ele; QUE MARCOS 
VALERIO disse ao depoente que o valor que o PT devia a ele 
chegaria a R$ 220 milhOes, referentes a recursos de caixa dois, o 
valor devido a ele proprio, o valor para pagar parlamentares, 
entre outros, no contexto que ficou,conhecido coma escândalo do ~ 
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recebia de comlssao; QUE chegou um mome~o em que 
MARCOS VALERIO disse: "Se estas coisc!s nuo (orem 
resolvidas, se a situaruo estci ruim, vai (icar J7ibr ainda"; QUE, 
traduzindo-se, isto foi uma amea<;a, de assu'mir uma serie de 
coisas que ele ainda nao tinha assumido; QUE o depoente entao 
perguntou a ele: "Voce jci conversou corrl alguem sobre isto?; 
QUE ele respondeu que sim, e que· 6ma pessoa havia sido 
enviada pela PT para conversar corn ele em Belo Horizonte; 
QUE esta pessoa era PAULO OKAMOTO; QUE PAUL O 
OKAMOTO, na epoca era presidente do SEBRAE; QUE 
PAULO OKAMOTO garantiu, em nome do PT, "homar esta 
divida" e este "compromisso"; QUE o depoente disse a 
MARCOS VALERIO que iria fazer o que fosse possivel e que 
iria falar corn PAUL O OKAMOTO e corn o proprio Presidente 
LULA; QUE MARCOS VALERIO acreditava, na visao do 
depoente, que o depoente ja soubesse mais dos fatos envolvendo 
MARCOS VALERIO do que efetivamente o depoente sabia; 
QUE o depoente disse que a situa<;ao era preocupante e os 
reflexos da CPI ja seriam muito fortes, e que se estas temas 
surgissem, seria ain da pior; QUE, apesar da crise politica, na 
epoca o pais nao estava em crise economica; QUE havia uma 
preocupa<;ao em conter os danos, que ja eram grandes; QUE 
MARCOS VALERIO disse ao depoente que nao resistiria por 
muito tempo e que a questao deveria ser resolvida logo; QUE e 
importante mencionar que MARCOS VALERIO tinha muito 
conhecimento, corn profundidade, do funcionamento do governo; 
QUE ele falava de ministerio, de empresas estatais, corn muita 
naturalidade; QUE na epoca MARCOS VALERIO ja sabia da 
sonda SCHAHIN, Vitoria 10000, do esquema de Furnas, entre 
outros; QUE tu do isto foi dito por MARCOS VALERIO ao 
depoente na referida reuniao; QUE foi inclusive a primeira vez 
que o depoente ficou sabendo da questao envolvendo a 
SCHAHIN; QUE isto mostrava que tinha um "trânsito violento" 
eera "avalizado" pela Governo, ou seja, detinha muita 
influencia; QUE o PT aparentemente terceirizou estas quest5es 
para MARCOS VALERIO; QUE para ter tanto conhecimento, 
MARCOS VALERIO tinha contato corn altos lideres do PT; 
QUE MARCOS VALERIO transitava junto aos Ministros e em 
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algumas situa<;:oes ficava claro que tinha acess'! ao raprio 
Presidente LULA; QUE ele era muita praximo/de DELlJBIO; 
QUE JOSE DIRCEU inclusive falavl ao depoente 
sistematicamente: "Quebra o sigilo la que vii6 ver quem passa o 
domingo na Granja do Torta"; QUE isto,/ha visao do depoente, 
demonstrava que MARCOS VALERI01requentava a Granja do 
Torto aos finais de semana; QUE chamou aten<;:ao que MARCOS 
VALERIO tinha discernimento das coisas, nao apenas do 
governo, mas dos esquemas ilicitos; QUE o depoente, apas esta 
reuniao, procurou PAUL O OKAMOTO no SEBRAE e foi muito 
sucinto na conversa; QUE o depoente disse a PAULO 
OKAMOTO: "Eu me encontrei com uma pessoa com quem voce 
esteve em Belo Horizonte e a quem voce se comprometeu com 
algo. Voce tem que cumprir o que prometeu"; QUE PAULO 
OKAMOTO logo compreendeu, sem sombra de duvidas, que o 
depoente estava se referindo a MARCOS VALERIO; QUE a 
conversa foi bem objetiva; QUE o depoente disse, inclusive, a 
PAUL O OKAMOTO: "O grande erro de voces foi que nunca 
tinham comentado isso comigo"; QUE o depoente acabou 
chegando aos fatos naturalmente, em razao dos trabalhos da CPI 
DOS CORREIOS; QUE PAULO OKAMOTO disse que 
compreendeu o recado e que iria tomar as providencias devidas; 
QUE o depoente nao perguntou mais nada, pois nao queria ouvir 
mais nada sobre aquele assunto tao delicado; QUE questionado 
por qual razao ninguem do PT revelou os detalhes do esquema 
operado por MARCOS VALERIO ao depoente, respondeu que 
eles nao confiavam no depoente e que o depoente era um novato 
no Partido; QUE existi am outros parlamentares designados para 
fazer a interlocu<;:ao do governo e que tentavam influenciar as 
decisoes da CPI DOS CORREIOS e de conter os danos da CPI; 
QUE o PT contava corn a inexperiencia do depoente e corn a 
participa<;:ao ativa destes parlamentares para que a CPI nao desse 
em nada; QUE depois de conversar corn PAUL O OKAMOTO, 
foi conversar corn o presidente LULA; QUE o depoente ligou 
para GILBERTO CARVALHO para marcar o encontro, 
oportunidade em que este ultimo disse que LULA estava muito 
ocupado; QUE o depoente afirmou que seria algo rapido, nao 
mais que cinco minutos; QUE entao GILBERTO CARVALHO 
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disse ao depoente para ir para la; QUE o depoente ainda di se: 
"GILBERTO, noo quero testemunha", o quo/GILBERTO 
CARVALHO disse: "Thdo bem"; QUE nesta epOQa, em razao de 
toda crise, toda vez que ia conversar corn LuiA, ele colocava 
alguem junto; QUE naquela epoca quem em/geral estava junto 
era JACQUES WAGNER, que era o Miniltro da Coordena~ao 
PoHtica; QUE, no entanto, em razao ,9s>"pedido do depoente, o 
encontro do depoente foi a sos corn o presidente LULA, no 
palacio do Planalto, no gabinete deIe; QUE nao sabe ao certa 
quando foi este encontro, mas ele efetivamente ocorreu; QUE na 
memoria do depoente, tanto o encontro de PAULO OKAMOTO 
quanto de LULA foram no dia seguinte il reuniao corn MARCOS 
VALERIO ou de maneira imediata; QUE, do jantar ate a 
conversa corn LULA, nao passou mais de uma semana; QUE 
quando o depoente chegou, ja tinham percebido o tamanho do 
problema e por isso foi recebido imediatamente; QUE o depoente 
disse a LULA que tinha ido passar uma mensagern bem sucinta; 
QUE entao o depoente disse que havia conversado corn 
MARCOS VALERIO e que tinha acabado de sair do gabinete do 
interlocutor que LULA havia enviado a Belo Horizonte para falar 
corn MARCOS VALERIO; QUE, embora nao tenha dito 
expressamente, estava se referindo a PAUL O OKAMOTO, o que 
foi compreendido por LULA; QUE PAULO OKAMOTO e a 
pessoa que LULA mais confia e, para estas "miss5es" delicadas, 
LULA sempre o escala; QUE o depoente disse a LULA: 
"Quando se assume um compromisso, este tem que ser cumprido 
ou negociado"; QUE o depoente ainda disse: "Se as coisas noo 
andarem, o quadro que estci ruim vai (icar pior ainda"; QUE 
estava implicito, pela teor da mensagem, que a questao era 
urgente; QUE, ademais, quando marcou, ja disse que era urgente; 
QUE LULA - e nunca o depoente esquece disso, pois era um 
final de tarde bonito - nao falou nada, ficou constrangido e 
"branco"; QUE o depoente percebeu que LULA ficou "mal" 
quando ouviu aquilo, mas nao comentou nada; QUE o depoente 
apenas se despediu e saiu, dizendo que ja tinha cumprido sua 
missao; QUE foi a primeira vez que o depoente falou temas 
diffceis deste tipa e complicados - ou seja, ilegais - corn LULA; 
QUE questionado se o fato de ter ido falar corn o presidente em 
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uma missao ilicita nao traria mais confian<;a do PTlno d poente, 
I 

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

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

DELCiDIO O AMARAL GOMEZ 
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Anna Caro lina Resende Maia 

• Silvio Roberto Oliveira de Amorim Junior 
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Thiago Macha 
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