
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta SILVIO JOSE PEREIRA 
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AO(sJ04 dia(s) do mês de abril de 2016, nesta Superintendência Regional do Departamento de 
Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante IVAN ZIOLKOWSKI, Delegado de Polícia Federal, 1ª 
Classe, matrícula nº 17 .190, comigo, Escrivão(ã) de Polícia Federal, ao final assinado e 
declarado, presente SILVIO JOSE PEREIRA, sexo masculino, nacionalidade brasileira, 
solteiro(a), fílho(a) de Odovaldo José Pereira e Maria Alice da Silva Pereira, nascido(a) aos 
04/05/1961, natural de Osasco/SP, instrução terceiro grau completo, profissão Sociólogo, 
documento de identidade nº 11397413/SSP/SP, CPF 032.824.968-85, residente na(o) Rua 
Doutor Seng, 287, apto 91, bairro Bela Vista, CEP 1331020, São Paulo/SP, celular 
(11 )996541313, email sjosepereira@gmail.com. lnquirido(a) sobre os fatos em apuração pela 
Autoridade Policial, na presença de seu(sua, s) advogado(a, s) LUIS ALEXANDRE RASSI, 
inscrito na OAB/DF sob nº 23299, presente o Procurador da República DIOGO CASTOR DE 
MATTOS, RESPONDEU: QUE é cozinheiro QUE trabalha com essa atividade desde 2005 
QUE trabalha no restaurante TIA LELA QUE recebeu em 2004 quando era secretario geral do 
PT um veículo da marca Land Rever da empresa GDK QUE um dia estava com CESAR, 
presidente da GDK, e disse que o poder era efêmero e que o importante era realizar os 
sonhos, comentou que era um sonho ter um jipe de guerra QUE foi encontrar com 
GUIMARAES que era presidente do BANCO POPULAR QUE então CESAR chegou com o 
carro QUE falou com VIVIAN PERPETUO, secretaria do secretario geral QUE disse para ela 
procurar CESAR e saber qual o valor do carro para QUE queria entregar um Ecosport na troca 
pagar pelo jipe QUE declarou o carro no imposto de renda QUE não viajou com FERNANDO 
ANTONIO GUIMARÃES HOURNEAUX DE MOURA no ano de 2004 em avião emprestado 
pela empresa GDK para distribuir dinheiro para campanhas eleitorais (especificamente para o 
Rio de Janeiro, Vitória, Cariacica e Fortaleza). QUE o objeto social da DNP EVENTOS era uma 
empresa de eventos e o local de funcionamento empresa era nos fundos do restaurante TIA 
LELA QUE tinha somente um funcionários QUE realizou diversos eventos no restaurante 
desde 2005 até a presente data QUE eram eventos todos os finais de semana QUE os 
eventos são de 100 a 400 pessoas QUE não lembra o faturamento anual QUE em todos os 
eventos foram emitidos notas fiscais QUE vendeu um pacote promocional de cestas para a 
OAS presentear seus clientes e funcionários QUE recebeu por esse pacote de cesta em torno 
de 80 mil reais QUE essas cestas foram fornecidas também para a UTC QUE não sabe dos 
serviços para a CONSTRUTORA OAS nos anos de 2009 a 2011, os quais atingiram o 
montante de R$ 486.160,00 QUE conhece Leo Pinheiro da OAS do governo da prefeita 
Erundina QUE perderam o contato e voltou falar com Leo Pinheiro na eleição de Lula QUE 
como o declarante coordenação o cadastro de indicações para o governo QUE efetivamente 
não fazia as nomeações QUE quem escolhia e nomeava era a Casa-civil e os ministérios 
QUE os empresários achavam que o declarante nomeava as pessoas QUE todos achavam 
que o declarante tinha o poder de escolher e nomear QUE Leo Pinheiro e outros empresarios 
o procuram porque achavam que o declarante era poderoso dentro do partido QUE o e-mail 
datado de 20/02/2011 em que Leo Pinheiro envia a seguinte mensagem "Caro Silvinho, Vc viu 
a proposta. O que achou? Leo Pinheiro"? era na verdade sobre uma sugestão que Leo tinha 
mandado para o declarante para realizar um projeto de revista de culinaria no Brasil QUE 
prestou para a UTC ENGENHARIA declarados no ano de 2011, os quais atingiram o 
montante de R$ 35.722,29, provavelmente serviços de fornecimento de cestas de natal como 
para a OAS QUE manteve contato na UTC ENGENHARIA para a contratação de tais servic,o~ 
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direto com RICARDO PESSOA QUE não sabe porque a UTC ENGENHARIA declarou os 
serviços no valor de R$ 22.522,50 e a DNP EVENTOS no montante de R$ 35.722,29 QUE a 
relação que possui com JULIO GERIN CAMARGO é a mesma com os demais empresários 
QUE não conhece a empresa TREVISO DO BRASIL EMPREEDIMENTOS QUE o 
recebimento de 12 mil pode ter sido pagamento da OAS ou UTC QUE conhece AUGUSTO 
RIBERITO MENDONÇA NETO QUE foi apresentado por VACCARI QUE fez um trabalho de 
monitoramento eleitoral QUE esse serviço empresa PROJETEC PROJETOS E 
TECNOLOGIAS, de AUGUSTO, ensejou o recebimento de R$ 154.000,00 no ano de 2010 
QUE subcontratou outra empresa de GUSTAVO VENTURI para esse serviço QUE não 
conhece serviços prestados para a FX COMUNICAÇÕES GLOBAL declarados nos anos de 
2013, os quais atingiram o montante de R$ 43.000,00 QUE pode ser um serviço de 
monitoramento eleitoral para a VALDEMIR FLAVIO PEREIRA GARRETA QUE alugou para a 
campanha de FERNANDO HADDAD carros de som pelo montante de R$ 250.00,00 QUE 
alugava as peruas de pessoas físicas QUE o objeto social da empresa CENTRAL DE 
EVENTOS era organização de eventos QUE funcionava na Raposo Tavares, km 19 QUE 
tinha 5 empregados fixo e sócios da CENTRAL DE EVENTOS era o declarante o DOUGLAS 
PINHEIRO QUE os principais serviços prestados pela CENTRAL DE EVENTOS foram a 
campanha do Lula em 2006 QUE diante das vultosas quantias recebidas pela CENTRAL DE 
EVENTOS declaradas em prestações de contas eleitorais, como eram prestados tais serviços 
e quais eram as empresas subcontratadas para a realização de tais serviços aduz que tinha 
que pagar os diversos subcontratados QUE não lembra de serviços prestados para a TOME 
ENGENHARIA declarados no ano de 2009, ensejando o recebimento de R$ 38.800,00 QUE 
não conhece ADIR ASSAD QUE não sabe o que ensejou o recebimento de 50.000,00 da 
empresa SP TERRAPLENAGEM em 22/09/2009 QUE FERNANDO ANTONIO GUIMARÃES 
HOURNEAUX DE MOURA não tinha cargo dentro do PT QUE FERNANDO DE MOURA era 
amigo de JOSE DIRCEU QUE tinha relação de amizade pelo partido QUE não teve 
participação na aprovação do nome de RENATO DE SOUZA DUQUE para a diretoria de 
serviços da PETROBRAS QUE quem decidiu a escolha dele foi o governo QUE não é 
verdade o que JOSÉ DIRCEU afirmou em interrogatório em Juízo, que RENATO DE SOUZA 
DUQUE foi indicação do depoente QUE os valores recebidos da UTC, OAS e TOMÉ não são 
tem relação como uma forma de "cala boca" pelo caso mensalão QUE a relação que possui 
com JULIO CESAR DOS SANTOS é de amizade QUE conhece a empresa TGS 
CONSULTORIA QUE não conhece as operação financeiras que manteve com JULIO CESAR 
DOS SANTOS e a TGS CONSULTORIA QUE o patrocínio da PETROBRAS para o projeto 
cinemamostra de Varão, o qual foi executado pelas empresas TGS CONSULTORIA e 
CENTRAL DE EVENTOS E PRODUÇÕES. 
(http ://noblat. og lobo.globo. com/noticias/noticia/2007 /06/o-em presario-silvio-pereira-63946. htmt 
consultado em 30/03/2016) foi contratado antes do declarante ser sócio QUE possui imóvel na 
Avenida Professor Francisco Morato, 2203, ap. 83 QUE pagou o imóvel adquirido da TGS 
CONSULTORIA no montante de R$ 65.000,00 com cheques QUE não tinha em conhecimento 
que a TGS CONSULTORIA está envolvida na lavagem de ativos de JOSÉ DIRCEU, fato que é 
objeto de acusação QUE a justificativa para a valorização de tal bem, posto que após dois 
anos da compra, em 2010, vendeu tal bem por R$ 220.000,00 é a valorização do mercado 
QUE esse imóvel da Rua Gasparino Lunardi, 313, pertence à sua mãe QUE DEBORAH 
NEISTEIN atuava nas empresas DNP e CENTRAL DE EVENTOS ajudando o declarante na 
administração QUE conhece RONAN MARIA PINTO mas nunca teve contato mais próximo 
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com ele QUE não tem conhecimento de chantagem sofrida por GILBERTO CARVALHO, LUIZ 
INÁCIO LULA DA SILVA e JOSÉ DIRCEU de RONAN MARIA PINTO QUE não solicitou para 
MARCOS VALÉRIO participar de reunião com RONAN MARIA PINTO no HOTEL MERCURE 
(HOTEM PUMA), localizado na Avenida 23 de maio em São Paulo QUE participou de tal 
reunião QUE BRENO AL TMAN era ligado ao JOSÉ DIRCEU e WLADIMIR POMAR QUE não 
acha que BRENO era a pessoa utilizada pelo PT para ser o contato com RONAN MARIA 
PINTO QUE viu uma vez JOSÉ CARLOS DA COSTA MARQUES BUMLAI no saguão do hotel 
LEHOTEL, em 2002 ou 2006 QUE não sabe informar sobre a destinação de parte (cerca de 
R$ 6.000.000,00) dos valores emprestados por JOSÉ CARLOS BUMLAI junto ao BANCO 
SCHAHIN em favor de RONAN MARIA PINTO QUE não sabe de algo que envolva LULA, 
JOSÉ DIRCEU E GILBERTO CARVALHO na morte de CELSO DANIEL QUE não tem 
conhecimento a respeito dos fatos vinculados à morte do ex-prefeito de Santo André, CELSO 
DANIEL QUE depois do mensalão, não teve atividade política nem teve contato com membro 
do governo. Nada mais havendo a ser consignado, determinou a Autoridade que fosse 
encerrado o presente termo que, lido e achado conforme vai por todos assinado, inclusive por 
mim, , Leonardo Carbonera, Escrivão de Polícia Federal, 3ª Classe, 
matrícula nº 19.315, que o lavrei. 
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