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IOJQfllli1t;,ă,Q 1.\10 Q68{201&-SJ>EAIJ;JG.R 
" " '- - --

Ementa: Caso Lava Jato/STF. Memorando n° 21/2016 -

GTLJ/PGR. Transcri"ăo de audio (degrava"ăo) dos dialogos 

apresentados no arqUlvo denominado 

SARNEY_2016_02_23_dd25630c.wav constante na pasta 1) 

Sarney 23·02 1M5m . 

Excelentissimo Senhor Procurador da Republica, 

Dr. DANIEL DE RESENDE SALGADO 

Cumprimentando-o, em atendimento it solicita"ăo do grupa de trabalho que 

auxilia o Procurador-Geral da Republica na Opera"ăo Lava Jato em trâmite no Supremo Tribunal 

Federal, nos termos do memorando n° 2112016 - GTLJ/PGR, datado de 12/05/2016, 

apresentamos a seguir o resultado da transcri"ăo de audio (degrava"ao) dos dialogos 

apresentados em um CD-ROM para exame. 
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1 - DESCRI<;ĂO DO MATERIAL .ENCAMINHADO 

Esta Secretaria recebeu para exame um CD-ROM contendo 8 (oito) pastas e 8 

(oito) arquivos: 

1) Pasta denominada 1) Sarney 23 . 02 1h45m, contendo um arqUIvo 

denominado SARNEY_2016_02_23_dd25630c.wav, tamanho 197.390 KB; 

2) Pasta denominada 2) REN AN 24 . 02 1h59m, contendo um arquivo 

denominadoRENANjOI6_02j4_de72.f6b8.wav, tamanho 223.522 KB; 

3) Pasta denominada 3) ROMERO 10 . 03 42min28s, contendo um arquivo 

denominado ROMERO _2016_03 j O 364540be. wav, tamanho 79.654 KB; 

4) Pasta denominada 4) SARNEY 10 . 03 42min28s, contendo um arquivo 

denominado SARNEYj016_03 _1 0_864540be.wav, tamanho 79.502 KB; 

5) Pasta denominada 5) ROMERO 11 . 03 16m05s, contendo um arquivo 

denominado ROMERO j016 _03 j 1 JObO~f5b. wav, tamanho 30.166 KB; 

6) Pasta denominada 6) RENAN Il . 03 32m46s, contendo um arqUIvo 

denominado RENANjOJ6_03_J l_eObOej5b.wav, tamanho 61.442 KB; 

7) Pasta denominada 7) SARNEY J J . 03 29m06s, contendo um arquivo 

denominado SARNEYj016 _03 _J J _ eObOej5b. wav, tamanho 54.590 KB; 

8) Pasta denominada 8) RENAN E SARNEY 11 . 03 56m19s, contendo um 

arquivo denominado RENAN E SARNEY jOJ6_03 _11_5deae188.wav, tamanho 105.614 KB; 

Destaca-se abaixo, na FIGURA 01 o teor (arquivos de audio) visualizado pela 

Windows Explorer: 
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FIGURA 01- Ărvore (Pastas e Arquivos) da Midia Encarninhada 

~ 

Nome Data de modific:a~ ... Tipo Tamanho 

.11) Samey 23 • 021h45m 12/05/201615:20 Pasta de arquivos 

J; 2) RENAN 24 . 02 1h59m 12/05/201615:32 Pasta de arquivos 

J: 3) ROMERO 10 • 03 42min28s 12/05/201615:22 Pasta de arquivos 

J; 4) SARNEY 10 • 0342min28s 12/05/201615:22 Pasta de arquivos 

oU 5) ROMERO 11 . 0316m05s 12/05/201615:23 Pasta de arquivos 

oU 6) RENAN 11 . 03 32m46s 12/05/201615:23 p.,ta de arquivos 

oU 7) SARNEY 11 • 0329m06s 12/051201615:23 Pasta de arquivos 

oU 8) RENAN E SARNEY 11 . 03 56m19s 12/05/201615:20 p.,ta de arquivos 

o arqmvo a ser degravado neste relat6rio e o denorninado 

SARNEYj016_02j3_dd25630c.wav, corn extensao .wav, localizado na pasta 1) Sarney 23·02 

lh45m do CD-ROM recebido. Segue abaixo, FIGURA 02, os detalhes do arquivo visualizados 

pelo Windows Explorer. 

FIGURA 02 

,~ __ ~R_~~_ll_~~S de SARNEY_201~2_23:::~d2563~~,~~ 

GelEiI Detalhes Vels!o da Navell 

Abrecom: 

Local: 

Tamanho: 

Tamanhoem 
dIseo: 

C~do em: 

Modifrcado 
em: 

a VLC media ployer A1terar ... 

O:\G,ava~o Completlll\ 1) Sarney 23' 02 1 h45m 

192 MB (202.126.432 ""te,) 

192 MB (202.127.360 ""te,) 

Quinta.feira, 5 de maia de 2016. 02:39:32 

quinta·feira. 5 de maia de 2016, 02:39:32 

Acessado em: quint~.feite. 12 de maia de 2016. 13:55:12 

Atributos: o Somente leitur09 El Oculta E]ArQl,.livo mOOo 
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2 - CONSIDERA<;OES INICIAIS 

A atribui91io das falas a cada interlocutor baseou-se na simples percep91io auditiva 

dos signatarios e na forma coma os interlocutores se referem uns aos outros ao longo dos 

dialogos, considerando-se o conteudo de âudio. Portanto, n1io foram realizados os exames de 

biometria de voz e de integralidade de audio em midia digital. 

Os textos entre colchetes representam comentărios dos signatarios desse relat6rio, 

as reticencias entre parenteses representam trechos do audio considerados niio audiveis ou niio 

compreendidos, enquanto os textos apresentados entre parenteses indicam palavras de 

inteligibilidade duvidosa e o uso de reticencias indica pausas, interrup90es, hesita90es ou 

sobreposi90es nas falas. 

Tabela de Conven90es: 

[texto] Descri91io factual (comentario do signatârio) 

( ... ) Texto ininte1igivel 

(texto) Texto aparentemente inteligivel 

000 Pausa 

xx:xx:xx lMarca91io do tempo 

3 - DEGRA V A<;ĂO DO AUDIO 

O arquivo SARNEYj016_02j3_dd25630c.wav, do tipo WAVE (.wav) possui 

01:45:16 (uma hora e quarenta e cinco minutos e dezesseis segundos) de tempo de grava91io, 
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sendo que a degravaoyao apresentada neste relatorio foi feita corn a utiliza9ao dos programas 

Windows Media Player e VLe Media Player. 

Como se trata de uma conversa corn varios interlocutores, adotaram-se as seguintes 

conven<;:oes: 

SERGIO - Sergio 

VMNI 1- Voz Masculina Niio Jdentificada 1 

- VMNI 2 - Voz Masculina Niio Identificada 2 

VMNI 3 - Voz Masculina Nao Identificada 3 

- SARNEY - Sarney 

MARL Y - Marly 

CHIQUINHO - Chiquinho 

- V ANDENBERGUE - Vandebergue 

A seguir, a degrava<;:ao que consiste na conversao dos dialogos em formato de 

texlo a partir da simples percep<;:ao auditiva dos signatarios deste relat6rio. 

[""TEMPO DiALOGO~~-~"~""-" - - -~ .. _~ .. - -- ..-----.. - ---- .. 
00:00:00 eiNfciODA GRAV ĂCÂO) ..... ---.. ._~--._ ...... - ... - -- - •... _.-

[Ruidos provavelmente o equipamento de grava<;:ao sendo colocado no local onde e 
transportado] 
[Ruidos de carro provavclmente a pessoa que esta corn o equipamento de gravaoyao 
esta em deslocamento] 
SERGIO - (Pronto?) 
VMNI 1 - (Sim, Chefe!) 
SERGIO - ( ... ) (Claro). 
[Ouve-se o barulho de passaros] 

00:01:20 SERGIO - (Nao ta atendendo). 
VMNI 1 - Ah, ta! Mas eles vao atender. E, eu tambem toquei, mas imaginei que 
eles ... nao ouvissem, porque nao ta dando relomo. 
SERGIO-E 
[Latidos de cachorro] 
VMNI 1 - 6 ai! Cachorro ouve [risos]. ... Ai ... cachorro escuta ate a nossa 
respirayao, ne? Engrayado. Noutro dia, estava lendo a respeito de cachorro e eu 
comecei a perceber isso no meu cachorro. Porque cachorro nao enxerga muito bem. 
Ele nao ... 
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18 de maio de 2015. 

VMNI 1 - Ai, as vezes, eu fico la em cima paradinho. Ai BARTO ta la. Ele fica 
assim ... Fica? Ai voce faz assim: "humrum". Ai Pronto! Ele ja viu. 
SERGIO - Ja. Um ouvido ... (ruidos) 
VMNI 1 - A ADRIANA me disse, guando ela ta em casa, (MARANHÂO), gue eu 
vou ... gue eu vou chegando, gue eu passo assim, por exemplo, pela pracinha, aguela 
pracinha, diz gue ele ja sente. Que fica louguinho. 
SERGIO - E, de longe. 
VMNI 1 - De longe, meu irmăo, guase 300, 500 metros . 
[Ruido de portăo sendo aberto] 
VMNI2 - [ruido de portăo abrindo] Ola. Tudo bom? Como e gue esta? 
SERGIO - Tudo bem. 
VMNI 2 - Tudo bom? 
VMNI 1- Tudo bem? 
VMNI 2 - E ai, (ALAN)? ( ... ) 
VMNI 1 - Tudo bem. 
[Ruidos năo identificaveis] 
SERGIO - Super em forma!! 
VMNI 2 - Ah ... correndo. [ruidos] ( ... ) ALAN, voce pode me fazer um favor? ( ... ) 
guardar ali. .. SENADOR! 
SERGIO - Hein! 
[ruidos interlocutores se deslocando] 
SERGIO - Meu Presidente, gue saudade! 
SARNEY - Como e gue ta voce? 
SERGIO - To bem, Presidente! To bem! Evoce ... tudo bem? 
VFNI 3 - Tudo 6timo. Estava s6 lhe precedendo agui. 
SERGIO - Ta 6timo. 
VFNI 3 - Beijinhos [ruidos]. Quando eu voltar nessa semana, eu ja to boazinha. Năo 
tenho mais gripe '" nada ... Vou lhe ligar para ver ( ... ). Viu? 
SERGIO - ( ... ) hum? 

00:04:00 VMNI 2 - Eu conecto corn o numero ne!? ... Ai atendeu uma senhora e ... (da boa). 

00:05:00 

VFNI 3 - Tudo de bom! 
SERGIO - O gue tem de maluguice ( ... ) 
SARNEY - gue coisa! Agora a coisa e seria. Eu acho gue ( ... ) 
SERGIO - Presidente, o cara seguiu aguela es ... aguela estrategia daguele ... de 
(deslegitimizar) corn as coisas, porgue agora mo tem ninguem mais legitimo pra falar 
nada. Pegou RENAN, pegou EDUARDO, desmoralizou o LULA... Agora a 
DJLMA ... E o SUPREMO fez essa suprema ... rasgou a Constitui<;ăo 
SARNEY - Foi ... Fez aguele neg6cio corn o DELcfDJO e pior foi o SENADO se 
acovardar. 
SERGIO - ... nâo podia ter aceito aguilo năo, ne? 
SARNEY - Nunca! Năo podia. A partida dali ele acabou. Aguilo e uma pagina negra 
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doSENADO. 
SERGIO - Porque ... nao foi flagrante delito, voce tem que obedecer a regra. 
SARNEY - Claro! Nao tinha nem inquerito. 
SERGIO - Nao tinha nem inquerito. Nao tinha nada. Ali foi um "figado dos 
Ministros" ... Lascaram corn o ANDRE ESTEVES. E agora eu perguntei: "quem que 
vai reagirT. Voce vai numa escalada que ninguem sabe aonde vai parar ...... sabe 
aonde vai parar. 
SARNEY - Grayas a Deus que eles tem que preservar. 
SERGIO - Tem ... Mas eu estou pra te mostrar tudo que eu tenho aqui. Agora, estou 
muito preocupado corn esse negocio de segunda instância. Esse pessoal, todo mundo, 
vai meter delayao. Ai, corn delayao, nao tem jeito ... porque todo mundo vai preso . 
Nessa eircunstância vai mesmo. 
SARNEY - Mas como e? Se voce nao tem processo. 
SERGIO - Nao sou eu nao. 
SARNEY - Voce diz os outros. 
SERGIO - Os outros ... Contra mim, nao tem nada ... Nao tem e o pessoal foi la para 
poder conversar para mostrar todos os detalhes pro Sr., mas, mas, e os outros? ... 
Presidente eu nao entendi como ... e que o GILMAR e o outro ( ... ). Como e que 
ninguem fez nenhum trabalho? O negocio saiu de surpresa ... O SENADO deixar o 
DELCIDIO preso por, por um, por um artista! 
SARNEY - Por uma cilada. 
SERGIO - Cilada! 

00:07:00 SARNEY - Que botaram eles no meio ... Uma coisa que num ... 

00:08:00 

SERGIO - Hum? 
SARNEY - Uma coisa que o SENADO se desmoralizou. 
SERGIO - Completamente. 
SARNEY - E agora o TEORl acabou de desmoralizar o SENADO, porque mostrou 
que tem mais coragem do que o SENADO e manda soltar ... Hum? 
SERGIO - Agora ficou muito mal... A cJasse politica ta acabada. E ninguem tem a 
visăo de nada. Ninguem. E um "salve-se quem puder". E nessa ai. .. coisa de navio em 
que todo mundo quer fugir, morre todo mundo. Outro aspecto, Presidente, e que a 
crise economica ... ta, ta, ta numa velocidade ... 
SARNEY - ( ... ) tudo. Ora, um Pals que reduziu 8% do PIB em dois anos ... 
SERGIO - Presidente ... 
SARNEY - Consumiu tudo que ... 
SERGIO - ... e a gente voltou 20 anos atras. E, olhe ... empresa grande ta apertada, 
todo mundo apertado. 
SARNEY - Eu soube que o LULA disse que, outro dia ... Ele tem chorado muito. Ele 
esta corn os olhos ... Quem ta corn ele ( ... ) que ele esta corn os olhos inchados. Que 
ta ... ta muito ... 
SERGIO - Presidente, o Presidente LULA passou 8 anos no poder. Voce querer 
incriminar por uma porra dum apartamento de 1 milhao e, e pouco. Agora o que a 
GLOBO ta fazendo, Presidente ... 
SARNEY - ... uma lancha de 4 mii reais ( ... ) 
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SERGIO - ... de 4 e pouco ... quer dizer. .. 
SARNEY - ... um (casco) de aluminio de 4 mii reais. 
SERGIO - E. O que estâo fazendo corn o Presidente LULA ... Agora, tudo por 
omissao da Dona DILMA. 
SARNEY - Ele chorando ( ... ). [Ruido parecido corn o de uma aeronave] Ele me disse 

00:09:00 que ... o unico arrependimento que ele teve ( ... ) que o unico erro que ele cometeu foi o 
mais grave de todos. 

00:10:00 

00:11 :00 

00:12:00 

SERGIO - (Nao tinha que por a DILMA naquela hora, Presidente). (A DILMA) nao 
tem condic;:5es. Voce ve, Presidente, nesse caso do marqueteiro, ela nao teve um gesto 
de solidariedade corn o cara. '" Ela nao tem solidariedade corn ninguem nao, 
Presidente . 
SARNEY - E nesse caso, ao que eu sei, e o unico que ela ti envolvida diretamente, 
porque ela fez um favor corn o pessoal da ODEBRECHT pra dar na campanha ... do ... 
de responsabilizar aquele SANTANA ..... . 
SERGIO - Isso e muito estranho. Presidente, voce pega o marqueteiro dos tres 
Presidentes do BRASIL. Ja viu uma dessas, Presidente? E deixa aquele MINISTRO 
DA JUSTl<;:A que e um banana! S6 diz besteira. Nunca vi um govemo tao fraco, tao 
fragil e tao omisso. Estavam me dizendo essa semana: "A Presidente e bunda mole" '" 
A gente nao tem um fato positivo. E todo mundo, todo mundo acovardado (. .. ) todo 
mundo acovardado ... Olha! Aquele papel que o Sr. leu ontem ... foi exatamente aquilo. 
[Ao fundo ouve-se um barulho que pode ser de uma aeronave] Entăo ( ... ), a GLOBO 
aderiu burramente e agora nao sobrou nada ... Pior foi o LULA e agora foi a DILMA. 
Porque ... Ele ta pegando coisas, Presidente, simb6licas. [Barulho de telefone e vozes 
ao fundo] Voce pegar um marqueteiro da Presidente?! ... Quem ganhou a eleic;:ao pra 
ela ... O que que esse cara tem que ver se o dinheiro se foi sujo, se foi limpo? O que e 
que ele tem, que culpa que ele tem? ...... ( ... ) 
SARNEY - Nao teve o que o DUDA disse daquela vez? "Eu ... " 
SERGIO - ... "prestei meu servic;:o" . 
SARNEY - ... "prestei meu servic;:o" 
SERGIO - Claro! "Eu prestei meu servic;:o". "Nao sou funcionario publico, nao tenho 
relac;:ao corn empresa publica. Um terceiro la da empresa publica (tem que ter UJll 

prec;:o)" '" E, Presidente, o cara se ofereceu para depor! O cara se ... o mandou procurar, 
se mandar prender. .. E o SUPREMO, nao tem um jurista que diga nada. Esse pessoal 
ai, esse cara da OAB, que eu pensei que fossem ter coragem, vem agora dizer que o 
DELCiDIO nao pode assumir ... O que que ele fez contra esse neg6cio do SUPREMO, 
que rasgou a Constituic;:ao. O Sr. fez ... Porque nao da pra interpretar. Ali nao e o 
neg6cio de dizer "nao, pode ser". Nao tem. E c1aro. 
SARNEY - Nada 
SERGIO - O SUPREMO legislou em cima do ... do cons ... do constituinte original 
SARNEY - Nao ... Ele legislou ( ... ). Ele vem legislando desde daquela lei do, do, da 
Ficha Limpa. E eles ... E, clare, direito adquirido, coisajulgada, tudo ( ... ) 
SERGIO - ... por omissao da c1asse politica, que deixou ... E o cara achar que ta ... 

00:13:00 SARNEY - E passou! A c1asse politica foi que aprovou esse neg6cio de delayăo ( ... ). 
Chegou la, o EDUARDO BRAGA chegou numa sessao, aprovou e ele nem soube o 
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que foi, porque teve aquele lobby de Procuradores. Todo mundo quer agradar o 
Procurador. .. quer agradar o Procurador do seu Estado, e vai la fazer o lobby. 
SERGIO - E ele nao (desagrada ou te agrada) de jeito nenhum 
SARNEY - Nunca! Nunca! ...... Nunca! 
SERGIO - N6s estamos num momento muito, (numa quadra), Presidente, 
complicadissima! 
SARNEY - E eu nao vejo solu"ao nenhuma. 
SERGIO - S6 tem uma solu'tao, Presidente e ela sair. 
SARNEY - Ah, sim! 
SERGIO - A unica solu'tao que existe ... E ela vai sair por bem ou por mal, porque a 
economia nao vai aguentar. 
SARNEY - Nao. Ela vai sair de qualquer jeito 
SERGIO - De qualquer jeito 
SARNEY - Agora nao tem jeito. Depois desse neg6cio do, do ... ( ... ) SANT ANA 
SERGIO-E! 
SARNEY - Nao temjeito! 
SERGIO - (Quem vai sair e o MICHEL), que eu ouvi ontem. 
SARNEY - O MICHEL vai sair tambem. 

00:14:00 SERGIO - (Sai o MICHEL) e ai coma e que fica? Quem assume? 

00:15:00 

SARNEY - ( ... ) e vai ser e1eito um JOAQUIM BARBOSA desses da vida ... 
SERGIO - ... ou o MORO. 
SARNEY - Ou um MORO. 
SERGIO - O AECIO pensa que vai ser ele. Nao vai ser nao. 
SARNEY - Nao! Nao vai ser ele de jeito nenhum. 
SERGIO - E quem que assume a Presidencia nesse interim? 
SARNEY - O EDUARD O CUN HA 
SERGIO - O EDUARDO CUNI-IA. E ele nao vai abrir mao de (ascender) ( ... ) 
SARNEY - Nao. E nem pode ( ... ). E o SUPREM O nao tem ( ... ) nao tem ninguem que 
tenha a competencia para tira-lo ... S6 se cassarem o mandato deIe. Fora dai, nao tem. 
Como e que o SUPREMO vai tirar o Presidente da Casa? Hum? 
SERGIO - Agora, Presidente, eu nunca vi uma coisa assim tao mal conduzida, tao 
mal articuIada, tao mal tudo ... Num ve aquele neg6cio daquele cara que coloca ... 
libera aquele sigilo do RENAN, aquele Ministro. Como e que pode, Presidente? E 
onlem mandaram oulro. Voce viu, ne? 
SARNEY - Nao 
SERGIO - Mandaram outro do mesmo caso. 
SARNEY - Pra onde? 
SERGIO - Pro SUPREMO. Abriu outro inqwlrito ontem contra ele. 
SARNEY - Sobre o que? 
SERGIO - O mesmo assunto la do lada da MONICA. Agora do lado que ele s ... que 
ele sonegou. 
SARNEY - Sonega'tao ... de imposlo? 
SERGIO - ... renda ( ... ) e nao sei o que. 

00:16:00 SARNEY - E o RENAN (comeleu uma ingenuidade). No dia que ele chegou, que 

~ 9~ţY 
~ fe?' 
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(deram isso) pela primeira vez foi a DELIS ORTIZ (que deu). Ai ele chegou ... Eu 
cheguei la, era umas 4, era um sabado. Ele disse: "eu ja entreguei todos os 
documentos pra DELIS ORTIZ, provando que cu num ... que foi dinhciro (meu, nao 
foi de fulano de taI)". Eu digo: "RENAN, pra jomalista nao se da documento, 
REN AN . Nunca! Voce fazer um negocia desses, voce vai ver o que isso vai te dar de 
dor de cabeya". Nao deu outra ... 
SERGIO - ( ... ) RENAN erra muito, Presidente, no varejo. 
SARNEY - Hum? 
SERGIO - RENAN erra muito no varejo ... Por exemplo, uma das coisas que tem, 
que nao tem nada, vou Ihe mostrar, foi ele deixar o LUIZ OTA VIO pedir pra uma 
empresa do PARĂ fazer uma doayao pra ele de 400 mii reais. Do cara que cstava 
disputando Iicitayao la na TRANSPETRO. Pode? Eu nem soube ...... (Mas corn o 
negocia assim?) Deu uma, uma ... Antes de, de, naquela lei de licitayao (das barcayas), 
era um grupo dc 50% dcsse pessoal (do Para), 50% era o outro. O outro nao deu nada. 
O cara do Para dcu 400 miI reais a ele, nao falando comigo, nao eu pedindo. Eu nem 
sabia. 
SARNEY - E ele tinha uma ... 
SERGIO - O LUIZ OTA VIO, que e amigo deles. 
SARNEY - Eu sei, mas e ... E corre atras de ti, (falando que era) deie, do LUIZ 
OTAvIO ... 
SERGIO - Nao. Nao tinha nada de licitayao. Nao fui eu que hotei nada ... Aquela 
licitayao das barcayas, nao teve (conta) de nada ...... Presidente, nao pode ser assim, 
varejista desse jeito, Presidente. Tem que pens ... pelo menos, conversar. N1io deixaria 
nunca. 
SARNEY - (Ta muito dificil) ( ... ) 
SERGIO - Presidente, nao tem nada a ver. Nao foi (pego no meu pe) disso. Ele 
ganhou ... essa licitayao nao tem nada. Eu ja provei que nao tem nada. Mas, p6, pra 
que ficar corn esse negocio? ... Que outra empresa que tem 50% doou 2 milh5es ao 
PMDB,2 milh5es e meio ( ... ). No, no (bolso) o (partido) doou pro PMDB. A cmpresa 
a, a, a MENDES JUNIOR doou nesse ano 10 milh5es e per, per ... e perdeu, mitigou 
etc. Entao, nao tem nada. Agora... porra! Pra que fazer uma merda dessa, 
Presidente? ... Mas REN AN tem umas coisas que n1io da para entender. Eu t6 muito 
tempo que n1io falo corn ele. O Sr. acha que eu devo falar ou nao? 
SARNEY - Fala, mas ja ta feito! 
SERGIO - Nao. Falar sobre isso nao. Eu t6 falando da minha ( ... ) 
SARNEY - Voce fala! 
SERGIO - Mas eu nao quero ir na casa deie, porque e perigoso. Ne, Presidente. Hoje 
corn esse trem ... 
SARNEY - Nao ... Nao ... Eu vou sempre la. 

00:20:00 SERGIO - Sim, mas eu tenho ... O meu processo e todo corn ele ... Porque o negocio 
do PAULO ROBERTO, vou Ihe mostrar aqui o depoimento deIe, ele nao sabe porra 
nenhuma e li no depoimento. Vou Ihe mostrar pro Sr. ( ... ) Passar um pouco eu vou Ihe 
mostrar aqui os processos. O ... esse neg6cio da, da busca foi um absurdo. Tudo que 
tem ai. Agora ... a gente tem que ... eu t6 muito preocupado, Presidente. E que eu 
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acho ... primeiro ... esse negocia da segunda instância me preocupa muito. Porgue la 
dentro nao tem nada, ninguem ve nunca nada. Agora se o (porra) falar ... coma e gue 
pode? Entendeu? ... Esse JANOT, minha advogada teve corn ele, e diz gue ele e, gue 
ele e raivo ... ele e ... corn sangue na ... 
SARNEY - Nao ( ... ) e ele e ... Ele ... O filho deie vai casar corn a sobrinha do 
EUNICIO. EUNJCIO e muito amigo deie. EUNICIO e quem, quem faz a 
interIocuyao deie corn, corn o RENAN 
SERGIO - E, ne? Mas minha advogada disse que, que ele e raivoso. 
SARNEY - Deve ser. .. E ... Deve ser 
SERGIO - E ele, por causa desse negocia do PAULO ROBERTO, acha que eu sou 
o, o, o ... Fui eu que (carreguei) voces. Ele acha ... mas nao tem nada, nao tem nada no 
meu, nada, nao tem coisa nenhuma. Ele acha ... Nao foi encontrado nada sobre mim, 
sobre ele. Nao tem nada ... Agora cu tenho medo de delayao. 
SARNEY - Delayao de quem? 
SERGIO - De qualquer empresa des sas gue (tratei). Estao levando tudo nessa 
maluquice .... Ate agora nao tem nada, porgue as delayoes que fizeram saa ridiculas e 
totalmente explicaveis. 
SARNEY - Num, nao te mete no, no ... ( ... ) 
SERGIO - ... nao me mete a, foi aquela dos 500 mii do PAULO ROBERTO. E a 
desse RlCARDO numa coisa ... pediu uma coisa e eu nao atendi ( ... ), explicavel. 
Perfeitamente explicavel. E o resto nao tem nada. [Ruidos de eletrodomestico]. 
(Talvez algo que) deixou de mostrar. A, a, a busca ate o parecer do TEORI ... ele deu 
( ... ) nao leu porque se lesse nao podi a dar, e tudo mentira. Falou corn ele nessa 
(semana passada). Mas esse negocia dessa segunda instância, aquilo me deu um ... 
Como e gue pode, Presidente? E agora, um: o LEO (eu nao tcnho nada corn o LEO). 
O gue e gue o LEO vai fazer? (Ser preso?) 
SARNEY - (Qual LEO)? 
SERGIO - (LEO da OAS) 
SARNEY - (Ele ja nao) foi preso? 
SERGIO - Nao ... (o LE O) foi preso, foi solto, mas ta condenado na pnmelra 
instância. 
SARNEY - E esse fez delayao? 
SERGIO - Nao ... nao ... (nao ouvi nada nao). ( ... ) da MENDES JUNIOR. .. Ta todo 
mundo bem encaminhado. Os proces sos estao ( ... ) para ganhar em 3" instância, mas 
corn essa pOITa de 28 instância. 
SARNEY -( ... ) 
SERGIO - Esse tambem nao tem nada ... ANDRADE GUTIERREZ ( ... ) tambem nao 
tem nada ... ( ... ) passaram agora ... (presidente) nos estamos vivendo num paîs (em 
que a crise esta) pra voltar. 
SARNEY - (Perseguiyao muito grande). 
SERGIO - Presidente, se prender para poder ouvir, Presidente? ... Pii, o JOĂO 
SANT ANA e o cara gue fez campanha de Presidente pra todo mundo. Como e gue o 
cara se oferece para depor, vai no sabado, diz que ta pronto para depor, ai o cara 
manda prender para poder ouvi-lo. E nao tem um jurista gue se manifeste ... nao tem 
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SERGIO - Eles ja tomaram conta do Pais ...... Aquele cara do JORNAL DA 
GLOBO ontem il noite, quando o JOÂO SANTANA disse que tinha perseguis:ao: 
"perseguis:ao evoce fazer isso, evoce chan ... e mentir na eleiyao e fraudar a eleiyao 
corn mentiras. Isso que e perseguiyao". 
SARNEY - Quem fez isso? 
SERGIO - O, aquele WILLIAM BONNER, aquele da noite. (Nao foi o) BONNER, 
foi aquele da noite ( ... ). O, o, WIL... o BONNER, nao da, da, do JORNAL 
NACIONAL nao. E o do JORNAL DA NOITE. 
SARNEY - E o, o, o WILLIAM WAACK 
SERGIO - W AACK e? "Perseguiyao e o que voce fez corn o brasileiro, mentindo, 
fraudando. Isso que e perseguiyao" ...... [Continua o barulho do eletrodomestico ao 
fundo]. Momento delicado para todo mundo, Presidente. Preocupado, ne? Niguem 
sabe aonde vai essa merda!. 
SARNEY - (Nao, ninguem sabe). 
SERGIO - E nao tem ninguem ... quer dizer a elasse politica nao tem condiyao de ter 
bom senso e ver que ou se juntam ou mOITe tudo ... O AECIO agora, mais uma vez, 
acha que vai chegar il Presidencia ( ... ). O MICHEL ta perdido, ne? ... Voce tem falado 
corn ele? 
SARNEY - Nao. Nao tenho. Eu, eu, eu tO ... passei 25 dias ( ... ) num hospital. Sai de 
la, e, e, e, pra ca. E t6 corn dores pemlanentes nessa area todinha. Para dormir, entiio, 
il noite eu nao durmo, porque nao temjeito. Eu tomo remedio para ( ... ). Nemjomal eu 
posso ler ( ... ) eu tenho indicayao pra ler jomal ... eu nao tenho. Foi uma queda, rapaz! 
SERGIO - como e que foi, Presidente? 
SARNEY - Foi uma besteira. Eu fui botar um calyozinho desse ai, eu ... Desse ... Ali, 
tem acolil um na ... 
SERGIO - Na porta. 
SARNEY - Na porta. E fui me apoiar, eu estava no banheiro, meio escuro, 6:30 da 
manhâ, e a cortina do banheiro, para mim, era a parede. E, quando eu encostei na 
parede, ( ... ) a cortina, me desequilibrei. Ai fui embora pro chao corn tudo. [Ruidos 
nao identificados) .... Cai, quebrei o ombro, o umero em duas partes [Ruidos nao 
identificados) ( ... ) cotovelo ( ... ), quebrei uma costela ( ... ). Ai fui para o hospital, e la 
complicou porque tive pneumonia e fiquei imobilizado. E a pneumonia pegou, o 
primeiro antibi6tico nao funcionou, e ai fiquei corn ". entrei no segundo antibi6tico, 
que foi que veio funcionar, vei o reagir e fiquei corn, corn '" a perna fraca. E com 
dificuldade de levantar, de sentar. Ainda to ... preciso de ajuda ... 
SERGIO - ( ... ) fazer um pouco de fisioterapia pra poder. 
SARNEY - Tenho feito muita. Todo dia. E ja to andando corn um rapaz acola, 
segurando numa cinta. To andando 15 minutos de manhii, 15 de tarde ... Ă noi te, 
entao, tive dor il noite toda. Tenho sofrido. 
SERGIO - O Sr. ( ... ), ne, Presidente? ... E e o que o Sr. disse "voce olha para um 
lado, voce olha pro outro", e nao ve saida. 
SARNEY - (A saida e ela) ( ... ) 
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SERGIO - (E ela nao sai?) 
SARNEY - (Ela nao sai. Acha que e dura, dona de tudo, resiste) ( ... ) ate a ultima 
bala ... 
SERGIO - ... nao tem rabo, nao tem nada ... 
SARNEY - ... acha que nao tem rabo. Tudo isso foi ... E o govemo, meu Deus! Esse 

00:30:00 negocie da PETROBRĂs ( ... )vai, sac os empresarios que vao pagar? Os politicos?! 
E o govemo que fez isso tudo? Hein? 
SERGIO - E que acabou o LULA, ne, Presidente? 
SARNEY - o LULA acabou. O LULA, coitado, ele ta numa depressao tao grande 
( ... ) 
SERGIO - O LULA ... E nao houve nenhuma solidariedade da parte dela . 
SARNEY - Nenhuma, nenhuma. E com esse MORO perseguindo por besteira. 
SERGIO - Presidente, esse homem tomou conta do BRASIL, Presidente. Inclusive o 
SUPREMO, o SUPREM O fez porque e pedido deie. Agora, como e que o TOFFOLI 
e o GILMAR faz uma porra dessa? Se esses dois tivesse votado contra, nao dava? ... 
Nomeia uns Ministros de merda, como aquele do RIO, (o FUX). 
SARNEY - Todos ( ... ) ( FACHIN, BARROSO) todo mundo diz que e um grande 
jurista ( ... ) 

00:31 :00 SERGIO - (Grande jurista de) merda nenhuma ( ... ) aquele do PARANĂ tambem. 
SARNEY - Esse ate nao e ruim. Ele votou errado. 
SERGIO - Presidente, nao da pra votar, Presidente! A (questao) e clara. Nao teve um 
jurista que se manifestasse. E a, e a midia ta parcial assim ... Eu nunca vi uma coisa 
tao parcial. (presidente, eu vivi a Revolw,ao). (No peflodo da Revolu~ao) Papai era 
perseguido e nao tinha esse ... esse terror que tem hoje nao. A ditadura la fora ta foda. 
SARNEY - Ta. A ditadura da Justiya ta implantada, que e a pior de todas. 

00:32:00 SERGIO - E eles VaD querer tomar o poder para poder acabar o trabalho. 
SARNEY - (Nao) vaD fazer isso . 
SERGIO - RENAN ta prisioneiro. Nao pode fazer porra nenhuma ... o Sr. tem falado 
corn ele ultimamente, nao? 
SARNEY - Tenho, tenho. Ele tem vindo aqui lodo dia. Aqui tem tido tanta gente que 
quando ele chega o GILBERTO AMARAL ta aqui. O GILBERTO sabe acho que ja 
procura saber qual a hora que ele ta ai. O GILBERTO nao deixa ninguem conversar. 
Ele 5h30 vem pra ca, sai 8h/9h da noite. 
SERGIO - Nos precisamos arranjar um lugar, Presidente, para conversar corn o 
RENAN. O Sr. fazer essa ponte hoje num lugar diferente, porque na casa deie nao 
porque, num lugar que pudesse conversar [Ouve-se o ruido de aeronave]. 
SARNEY -Posso fazer ( ... ). 

00:33:00 SERGIO - Faz uma ponte que eu possa, que e melhor, ta tudo grampeado, tudo, 
essas coisas isso e ruim [Ouve-se novo barulho coma se estivesse abrindo uma pasta]. 
Isso daqui foi o foi o, e o (relator) o TEORJ. A gente num tem uma, num bate nada, 
Sr., Sr., num bate nada corn nada ...... E inclusi ve a petiyao o [comeya aler trecho do 
que parece ser uma pe~a juridica l: "em relayao a RENAN CALHEIROS afirma que o 
mesmo seria responsavel por manutenyao de SERGIO na TRANSPETRO unico 
permanente na empresa de 2003 aM hoje," PAULO ROBERTO falando. "No 
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depoimento do politica PAULO ROBERTO para ( ... ) RENAN recebia vantagem 
indevida relacionada a outros contratos firmados com a TRANSPETRO ... Que tem 
conhecimento do percentual desses valores envolvidos nos contratos (da 
TRANSPETRO sao canalizados) para RENAN CALHEIROS com quem .lOSE 
SERGIO OUVElRA se reune periodicamente em BRASiuA e que nao, que sabe ... 
que reeorda-se que por conta disso". Aquele negocia dos 500 mii tambem vou Ihe 
mostrar, ele nao sabe de porra nenhuma. "As declarayoes antes descritas evidenciam 
o pagamento de vantagem indevida decorrente de contrato firmado entre a 
TRANSPETRO e terceiros. Uma analise sistematica dos depoimentos eontidos no 
bojo da LA V A-lATO permite identificar claros fatos quc envolviam RENAN 
CALHEIROS e ANIBAL FERRElRA GOMES", que nao tem porra nenhuma na 
TRANSPETRO, (em vantagem indevida a partir de contratos firmados pela 
TRANSPETRO) eles confund iram aquele contrato do, do, do ANiBAL com os 
praticos (como sendo) da TRANSPETRO ...... E, e, e ... [Prossegue na leitura da peya] 
"e que diversos contratos firmados com a TRANSPETRO, PAULO ROBERTO 
COSTA ( ... ) PAULO ROBERTO COSTA recebeu 1.18. Eu tenho ( ... ) que PAULO 
ROBERTO COSTA vai reverter essa contratayiio vinculado a ( ... )" Aqui niio fala 
disso, aqui fala das barcayas. "E (deteve-se) sob a obtenyao de vantagens indevidas de 
contratos firmados pela TRANSPETRO relativa a constru9iio de estaleiro privado 
para ... sao suas declarayoes" ... E aqui ele mesmo diz ... que o dinheiro que recebeu 
desse negocio nunca falou comigo, nunca tratou comigo e num e relativo ao estaleiro. 

00:35:51 SARNEY - E recebeu de quem? 
SERGIO - Hein? Do PAULO ROBERTO. 
SARNEY - Niio, mas de que? 

00:36:00 SERGIO - Isso aqui e o parecer, foi o que levou a buscar la em casa. 
SARNEY - Sim. E o ... mas ele .. e quem entregou o dinheiro para voce? 
SERGIO - Num tem . 
SARNEY - Niio? E quem entregou o dinheiro para ele? Foi voce? Ele disse que foi 
voce?) 
SERGIO - (Certo) [Voita a ler a peya] "Chama aten9ăo o fato de PAULO 
ROBERTO COSTA niio ter recebido vantagem, ter recebido vantagem relacionado 
ao con!rato ( ... ) antes mesmo do objeto". E mentira... "No depoimento do 
colaborador", o YOUSSEF nunca falou nada de mim ("tambem ... declarayoes de 
PAULO ROBERTO COSTA ( ... )" Vou Ihe mostrar o depoimento. ("Niio honrado 
pelas pessoas com empresas de construyao de estaleiro privado) ... o que ele diz e o 
seguinte: 
SARNEY - (Teu advogado ja) contestou tudo isso? 

00:37:00 SERGIO - Ta, ta aqui, vou mostrar ao Sr. "Que em relayiio ao ( .. ) da 
TRANSPETRO" ... o que eu năo posso tirar, eu podia destruir (o negocio) minha 
relayao com o RENAN, mas se eu tirar, eu jogo la para o MORO, ai e pior. .. "Em 
relayao ao fato envolvendo a TRANSPETRO, ANiBAL FERElRA GOMES e 
RENAN, o declarante (espera) que depois que PAULO ROBERTO saiu da 
TRANSPETRO, o declarante" isso o YOUSSEF "continuava (relacionado) corn ele 
determinando que niio o escritorio do decJarante. PAULO ROBERTO COSTA ao 
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declarante para cobrar o Deputado ANiBAL GOMES sobre parcela que esse 
parlamentar tinba recebido e nao havia repassado. PAULO ROBERTO COSTA ( ... ) 
(que essa era divida no valor de) 800 mii que e do, referente it epoca que PAULO 
ROBERTO COSTA ainda era Diretor. .. da PETROBRAS. 
SARNEY - Humhum. Tudo isso e o PAULO ROBERTO que diz? 
SERGIO - Nao, e o YOUSSEF. Mas o YOUSSEF falando, mas o YOUSSEF diz 
que nao sabe qual e a origem, (que num tem nada a ver corn a PETROBRAS), que o 
PAULO ROBERTO declara que isso aqui e relativo aos pn\ticos. 
SARNEY - Hum. Ah, esse e dos prăticos. 
SERGIO - E ... "A partir desses depoimentos, os colaboradores PAULO ROBERTO 
e ALBERTO YOUSSEF ( ... ) identificou-se que a corrupyao, identificou-se na 
constituiyao de um estaleiro privado na construyao de barcasoas e de empurradores que 
( ... ) o transporte de etanol" nao sei o que "para TRANSPRETO foram objeto de 
processo licitat6rio taI". E aqui ele dizendo, num tem uma linha, Presidente, que o 
ALBERTO YOUSSEF fale de mim, a unica coisa que ele fala de mim e que num 
sabe dizer se PAULO ROBERTO ganhou dinheiro meu ... que ele diz aqui que se 
refere a 800 mii que e do pratico ... foi por causa disso que fizeram a ... 
SARNEY - E o, e o TEORI corn isso? 
SERGIO - Mandou dar, baixar Iă em casa. Num tinba nada, mas mandou. Pode, 
Presidente? Nao leu ...... Tem assinatura, foi mostrada a defesa deIe. Em resumo, 
"PAULO ROBERTO COSTA afirmou que ( ... )", nunca falou de BAlAN O comigo, 
nao tem nada escrito no depoimento (essas delasooes tem a ver) quer dizer, Presidente, 
que n6s nao temos Justisoa, Presidente ...... (Anteriormente) o papel dos politicos era 
de extrema importância, era politica e ( ... ) ele disse que quando mandou cobrar, num 
cobrou de mim nao, era cobrar do ANiBAL. [Voita a ler a petiyao 1 "jă evidenciado, 
demonstra incontroversa contratasoao de estaleiro ( ... )" Aqui nao tem uma linha, 
Presidente, uma linha que YOUSSEF fala. Eu Ihe mostrei a defesa, uma linha, vou 
Ihe mostrar o declarat6rio. [Voita aler] "essas sao empresas que possuem" Ai e na, 
na, na, naquilo que eu te falei pro Sr., hamm. "A partir (na ponta) agora sabe-se que 
os recursos relacionados para essa contratayao foram carreados a favor de JOSE, 
(ANiBAL) e do RENAN. Os futuros ( ... ) jă se movimentaram em ARA<;ATUBA ( ... ) 
em principio essas empresas nao possuem qualquer vinculo corn o Estado de 
ALAGOAS, tendo isso e percebeu-se que ( ... ) em mai o eles colaboram com 400 mii 
pro RENAN" sem eu saber... Pedi, e a outra que e os outros 50% nao colaborou corn 
nada". 25 do 1 O isso daqui . 
SARNEY -Foi ( ... )? 
SERGIO - E Rio Maguari que e Iă do Para, (e quem que e) aquela pessoa que e 
amigo do, do LUIZ OTA VIO. 
SARNEY - E ele ganbou (algum corn) isso? 
SERGIO - Ganhou, mas nao ganbou por causa disso nao ( ... ) ganhou corn 40 
milhoes de d61ares a menos do que o segundo colocado. 
SARNEY - E fez as (barcasoas)? 
SERGIO - Hum? 
SARNEY - (E fez as barcasoas? Fez?) 
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00:41:00 SERGIO - Come90u a construir. Agora ... 

00:42:00 

00:43:00 

00:44:00 

CHIQUINHO - Rapaz, eu nao posso pegar e deixar de vim Ihe dar um abra90. Tudo 
bem? 
SERGIO - Tudo bem, CHJQUINHO? 
CHIQUINHO - Como e gue ta? 
SERGIO - Tudo bem. 
CHIQUINHO - Tudo joia. Eu trouxe um assunto ai gue e politico 
VMNI 3 - La do Maranhao. 
CH1QUINHO: e eu gueria ver porgue era 7h30 guando me ligaram, o RIBAMAR ta 
preso . 
VMNI 3 - RIBAMAR ALVES. 
CHIQUINHO: Mandou atras da gente, me procurar, guer sentar nos seus colo, pedir 
perdao, fez tanta injustiya corn o Sr., o Sr. foi amigo do pai deie, e inclusive, e 
padrinho do irmao deie, e ta numa situa9ao, a mulher dcle guer vim agui. Eu tenho a 
saida, eu ja tenho a saida todinha pontilhada, guem sao os nossos amigos e tai pa 
poder. Teve um voto e um voto contra. Ta faltando um voto. E o voto, eu vou 
alm09ar agora corn um Desembargador, gue pode ser esse Desembargador ou o 
BA YMA (JUNIO) e ai eu acho gue e interessante essa conversa corn. Quem ta ai e o 
FRANKLIN (SEBA) gue veio ai em nome da familia pra ver se a gente podia fazer 
alguma coisa nesse sentido. Como o negocia e guinta-feira, pra ver como e gue a 
gente faz, e eu sei gue o Sr. tem um cora9ao des se tamanho. E ai eu disse, nao eu 
acho gue eate interessante pra nos politicamente, porgue nos pudemos ter aguela 
Prefeitura na mao gue foi, num era nossa. 
MARL Y - [V ârias vozes ao mesmo tempo] (Cade o Sr., Dr. SERGIO? Ja foi?) 
SERGIO - (Ainda nao, Dona MARL Y) 
MARLY - Como vai o Sr.? Tava corn saudadeja 
SERGIO - Eu tambem. ( ... ) 
MARL Y - Ja viu ai Doutor, como ta? 
SERGIO - Vi, vi, mas gue coisa, ne? [Duas pessoas falando ao mesmo tempo] ( .. .) 
Mandou um recado ontem. 
CIUQUINHO - ... demais, entao, vou agora de novo. 
MARLY - Agora ele ta andando sozinho, ne? ( ... ) [Vozes sobrepostas nao sendo 
possivel a compreensao 1 
CHIQUINHO - ( ... ) Mas melhorou o aspecto de ( ... ) nao tem nada ( ... ), ta? Eu vou 
para la que vou conversar corn eles agora. Eles queriam conversar comigo agora ( ... ) e 
o SEBA. E o gue gue eu digo pro SEBA? 
SARNEY - No gue eu puder ajudar eu ajudo. 
CHIQUINHO - Sim, mas eu guero saber, ele guer saber se o Sr. recebe. Pra ele 
conversar essa ladainha toda pro Sr., eu acho gue e importante. Ele vem de la' do 
MARANHÂO por conta disso. 
SARNEY - Uai, pra conversar comigo? 
CHIQUINHO - E. Eu venho corn ele, converso corn o Sr. O Sr. vai me dizer: nao, o 
CH1QUINHO toma conta, eu ja abro mao e pronto. Eu tenho a saida, porque a saida 
tanto la coma agui, sabe guem e gue vai vim de la pra ca? A Turma do REINALDO ... 
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... 0 Sr. perdooujă tanta gente. 
SARNEY - Nao, mas eu num to corn (neg6cio de ... ) 
CHIQUINHO - Sim, mas eu to dizendo e isso. 
SARNEY - Num e nada disso. 
CHIQUINHO - Como e? 
SARNEY - Posso fazer um (aceno). 
CHIQUINHO - E. 
SARNEY - Se der, deu, se nao der. 
CHIQUINHO - Receber. 
SARNEY - Um hora que voce vier ai, voce vem corn ele . 
CHIQUINHO - Sim, mas que hora? 

SIGILOSO 

18 de maio de 2015. 

SARNEY - E, a melhor hora pra vir pra că para que nao tenha ninguem e 2h30. 
CHIQUINHO - 2h30? Eu vou almoyar corn JOĂO HUMBERTO, corn esse 
Desembargador, e venho de Iă pra că. Saio la e venho pra că. Ta? 
SARNEY - Certo. 

00:45:00 CHIQUINHO - Voce jă viu, ne? E desse jeito. [Risos] Um beijao no corayao. 
Tchau. 

00:46:00 

SERGIO - ... Num tem a menor nOyao, (ne Presidente). 
SARNEY - Hum? [Voz de mulher ao fundo]. 
SERGIO - Num tem a menor noyao. ( ... ) 
SARNEY - Hum? [Risos] O (RIBAMAR ALVES era aquele Deputado Federal que 
me insuItava muito ai taI, (num sei se voce lembra deIe), o pai deIe era muito meu 
amigo, a mae deIe foi (nomeada escriva) por minha cumadre. 
SERGIO - Ele ta ( ... ) de que? 
SARNEY - Diz que e, e, e assedio sexual, pela mulher de um juiz la de, tem um 
neg6cio horrivel que a mulher de um juiz era sapatao e vivia corn, ou e juiza e ele 
quis dar em cima dela ( ... ) audiencia la corn a juiza, partiu pra ela (e taI), ela jă 
(armou) a cantada que ele deu nela ( ... ). 
SERGIO - Mas ai, Presidente, uma ( ... ) de algodao aquele neg6cio de ALAGOAS. 
SARNEY - Dos 400 miI? 

00:46:27 SERGIO - Dos 400 miI. (To aqui corn o) fundamento de todos. N6s mandamos, eu 
tenho ate aqui a gravayao do PAULO ROBERTO, mas num, coma o Sr. ta cansado, 
eu vou pegar aqui o que eu transcrevi pro Sr. ver o que que ele tem. Eu trouxe ate pro 
Sr. ouvir, mas. [Comeya. a leitura de um provavel depoimento escrito] "Vamos agora 
as questoes da TRANSPETRO de SERGIO MACHADO", os Procuradores. "O Sr. 
fala que o responsavel pela manutenyao de SERGIO MACHADO na TRANSPETRO 
era o Sr. RENAN CALHEIROS e isto todo mundo sabe. E menciona que ele fazia 
repasse ao Senador RENAN CALl-IEIROS. PAULO ROBERTO: SERGIO 
MACHADO foi dirigente da PETROBRAS que ficou mais tempo na PETROBRAS. 
Ele entrou em janeiro ou fevereiro de 2003 e saiu ha uma semana atras. Era do 
conhecimento publico e notorio que quem era o suporte deIe era o Sr. RENAN 
CALHEIROS. Ele teve para sair diversas vezes da Presidencia da TRANSPETRO, 
mas (seguraram) ele la por motivos politicos. Procurador: o Sr. se refere que sabe que 
percentual dos valores dos contratos da TRANSPETRO eram destinados ao Sr. 
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RENAN CALHEIROS, corn quem O SERGIO se reunia periodicamente em 
BRASiuA. Ele se reunia constantemente em BRASiuA corn o Sr. RENAN. O Sr. 
sabe qual e o percentuai dessc repasse? Corn rela<;:lio ao percentual eu. nlio sabia, 
porque nunca participei disto. Nlio sabe nada disso?" O Sr. Ve, Presidente, o absurdo 
que ( ... ) Quando foi transcrever eu vou Ihe mostrar o que que saiu desse depoimento. 
Quando foi transcrever. ''Năo sei. O Sr. tinha reunilio constante corn ele? Tinha 
bastante. Ele fala falou quem era o suporte deie? Nlio, mas basta pegar um noticiario 
da imprensa de 2003 que vai estar la sempre la. O Sr. tem dito em depoimento que 
sabe que o percentual dos valores dos contratos da TRANSPETRO e destinado ao Sr. 
RENAN CALHEIROS. E. Se o ANIBAL GOMES ia falar comigo sobre coisas muita 
menores e tinha, volto a dizer, que tinha politica." Veja Presidente se tem algum ... 
"Voce depreende dessa situa<;:lio, mas o Sr. nao tem comprova<;:lio. Nlio tenho 
comprova<;:lio, mas era dito aos quatro ventos que SERGIO MACHADO ajudava 
RENAN CALHEIROS. E por isso que RENAN manteve ele por mais de 10 anos 
presidente da TRANSPETRO. E como era isto aos quatro ventos? As pessoas 
comentavam dentro da PETROBRAS, as pessoas comentavam no mercado, vârias 
pessoas comentavam, vanos empresârios, os diretores da PETROBRAS 
comentavam." Veja, Presidente, isso daqui e prova contra ninguem. "Procurador: As 
empresas chegaram a lhe falar que repassavam o percentual? Nlio, ninguem nunca me 
falou isto. As empresas comentavam que o apoio que o Senador RENAN 
CALHEIROS dava a SERGIO MACHADO era porque tinha uma moeda de troca." 
Genericamente, genericamente, genericamente. Como e que pode, Presidente, uma 
coisa dessa? Esse e o motivo que o RENAN (recebe) dinheiro meu. "Procurador: ai 
houve esse episodio que o Sr. teria recebido? E verdade. 500 mii reais de SERGIO 
MACHADO entre 2007 ou 2008. PAULO ROBERTO: Perfeito. Procurador: Como e 
que foi essa situa<;:ilo? SERGIO MACHADO tinha contrata<;:ao de navios que 
dependia da ( ... )". E mentira. Eu to dando a reposta do ( ... ) "Um dia ele falou: 
PAULO, eu tenho esta recurso aqui para, para te dar. Me deu 500 mii no apartamento 
deie em SAO CONRADO. E foi so essa vez? Foi so essa vez, foi so essa vez. 
Procurador: Mas essas contrata<;:oes que dependiam da aprova<;:ao la do Sr. 
perduraram no tempo depois de 2007, 2008 ou antes desta epoca? Sim, sim. Mas o 
unico repasse que ele me fez foi este. Nao cobrei outro repasse. (A contrata<;:ao de 
navios pela sistema (ferry boat) sao navios que sao contratados a casco nu e a 
TRANSPETRO coloca tripula<;:ăo contratada. O unico repasse que ele me fez foi este. 
Ele falou coisas do Sr., do Sr. RENAN nesse repasse? Nlio, nao falou. Foi em 
dinheiro em especie? Foi em especie. Voce foi pessoalmente la? Eu fui ao 
apartamento deie e ele repassou isto. Onde fica? Na praia de SAO CONRADO. O 
numero do predio eu năo sei." Pode, Presidente, uma coisa dessa? "Procurador: o 
contato que o senhor fazia corn ele era por telefone ou e-mail? PAULO ROBERTO: 
nonnalmente em reuniăo. Na agenda do senhor tem dois telefones deie aqui. PAULO 
ROBERTO: Para marcar reuniăo eu tinha outro telefone, mas esses telefones que 
estao ai na agenda sao depois que sai da PETROBRAS. Quando estive na 
PETROBRAS, nao precisava ( ... ) deie, porque a secretaria ligava. Depois que eu sai 
da PETROBRAS, a gente tentau ver se tinha algum, algum negocia que pudessemos 

f= j""'~ ... oom ')'. m., "'" ooM,,,,i ,"", """,. MM ~ ,,"',"" ~",m.;~, 

Im
pr

es
so

 p
or

: 1
10

.7
35

.9
07

-4
7 

AC
 4

17
3

Em
: 1

8/
06

/2
01

6 
- 1

9:
55

:0
1



• 

• 

00:52:38 

00:52:43 

00:55:00 

Procuradoria Geral da Republica 

Gabinete do Procurador-Geral da Republica 

Secretaria de Pesquisa e Anălise - SPEA/PGR 

SIGILOSO 

Infarma,aa N' 068/2016 • SPENPGR 18 de maia de 2015. 

depois que eu sai que tinha saido da PETROBRAS." Esse e o depoimento, Sr. 
Presidente. 
SARNEY - Meu Deus. 
SERGIO - Ta gravado. Eu tenho a gravayao desse depoimento. 
SARNEY - Que absurdo. 
SERGIO - Agora isso daqui, Presidente, redundou nisso aqui. (Eles, eles tao 
manipulando) todas as delayoes premiadas ...... [Ruidos de como se o interlocutor 
comeyasse a mexer em papeis] [Forte barulho de aeronave]. Essa aqui e aquela outra 
que ele fala que o YOUSSEF (diz pro ANîBAL) que, que YOUSSEF (diz): "Em 
rela9ao ao fato envolvendo a TRANSPETRO, ANîBAL FERRElRA GOMES e 
RENAN CALHEIROS, o declarante esclarece ( ... ) que depois que PAULO 
ROBERTO saiu da PETROBRAS, o declarante e ele (continuaram relacionados), que 
em determinado dia no escritario do declarante, PAULO ... ROBERTO pediu ao 
declarante para cobrar do Deputado ANi BAL GOMES sobre (o) parcela que este 
parlamentar tinha recebido e nao havia repassado a PAULO ROBERTO COSTA. A 
parte deie era, era devida. Que essa divida foi no valor de 800 mii, referente il epoca 
que PAULO ROBERTO COSTA era ( ... ). Pon6m PAULO ROBERTO COSTA nao 
mencionou sobre o que se tratava essa, essa transa9ao." E o PAULO ROBERTO diz 
que se tratava-se do, dos prăticos. 
SARNEY - Evoce nao tem nada que ver corn isso. 
SERGIO - Nada ( ... ), zero. Presidente, e isto que nas tamos metidos. E nao tem 
ninguem que se, que se ... 
SARNEY - Nao, mas ai voce tem que ter um bom advogado. Quem e o seu 
advogado? 
SERGIO - E o NABOR, que orienta, e a FERNANDA. Entao a gente preparou 
SARNEY - O NABOR e bom. 
SERGIO - O NABOR e bom. Entao a gente preparou ..... . 
SARNEY -( ... ) 
SERGIO - ( ... ) vergonha. [Barulho como se estivesse mexendo em algo] Entao 

00:56:00 minha advogada foi procurar o ... e Gogou) esse requerimento. Ta aqui explicando 
ponto a ponto aquela parte do, do, dessas acusayoes. 
SARNEY - E juntou tudo ai? Que ele nao tinha nenhuma ... 
SERGIO - Mostrou tudo. 
Presidente - ... que ele nao tinha nenhuma provayao? 
SERGIO - Nao, nada. Mostrou estatuto, mostrou tudo. E que a gente fez 18 
opera90es. 
SARNEY - E que ele nunca que te teve que aprovar nada? 
SERGIO - Nada. 
SARNEY - (Ta bom). Esse e esse e um ponto importante, o unico para lhe tirar de ... 
SERGIO - Daquilo. "No que tange aos contratos de ferry boat consistentes na ( ... ) de 

00:57:00 navio destaque, desde logo nao fazia sentido o suposto pagamento dos 500 mii a 
PAULO ROBERTO COSTA, considerando a evidente limita9ao de sua ingerencia na 
(celebrayao) dos contratos em questao. Na verdade o de reabastecimento (ocupado il 
epoca pelo atual Diretor) nao tinha influencia sobre a realiza9ao do contrato em 
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questao (nao tendo assim O poder de so justificar o) ( ... ). O ora requerente ao prestar 
depoimento sobre o tema". Foi aquilo que eu te expliquei aqui pro Sr. 
SARNEY - Num num tem num tem influencia. Ele num tem como. 
SERGIO - Ingerencia. E, e. 
SARNEY - Ai ele precisa ( ... ) 

00:57:35 SERGIO - E, e exato. "corn efeito, PAULO ROBERTO nao tinha nenhuma 
ingerencia sobre as decis6es acerca da quantidade de navio a serem afetados que era 
estimado pelo Comite Estrategico de escoamento ... e nao Diretores da PETROBRAS. 
Que esse comite era composto por PETROBRAS, TRANSPETRO e, e. Corn base na 
curva de produyao estabelecida na Diretoria de (explorayao) e produyao. Nao tem 
nada a ver corn ele. Foi estabelecida a quantidade de navio 2 anos antes. Composta 
por 7 Diretores. Corn base nessa curva de produyao, as sugest6es (referentes ao 
comite) eram entao encaminhadas a Diretoria plena da PETROBRAS, composta por 
7 Diretores, entre os quais o de Abastecimento que apreciaria a delibera9ao tomada 
por maioria simples. A sugestao relativa it quantidade de navios a serem afetados. 
Observe-se o ponto que PAULO ROBERTO COSTA nao tinha poder para decidir 
sobre a questao enviada ao dito Comite, uma vez que nao teria poder de veto no 
âmbito do comite pleno, no âmbito da Diretoria Plena, nao fazendo, portanto, sentido 
se tivesse recebido vantagem economica em razao dos contratos de (ferry boat). Em 
seguida dado ( ... ) de questOes ja aprovadas pela Diretoria da PETROBRAS, (foi 
deliberado a) TRANSPETRO que ali seja realizado o processo licitatorio que 
culminara com a ( ... ) do ferry boal. ( ... ) que como dito, PAULO ROBERTO 
absolutamente nenhuma ingerencia tinha sobre a escolha dos convidados ou sobre 
qualquer decisao a ser tomada no âmbito do mencionado processo licitatorio do qual 
era participava o Diretorio Nacional da TRANSPETRO. Por fim, o celebrado 
contrato era enviado a PETROBRAS para aprova9ao novamente da Diretoria Plena, 
em decisao em momento tomado em maioria simples, 7 diretores, c nao pela Dirctoria 
de Abastecimento, corn o aq uilo em que provavelmente afirmou o Diretor em seu 
depoimcnto. Aqui tambem PAULO ROBERTO era apenas um dos 7 Diretores da 
PETROBRAS, que aprovava o contrato depois de celebrado. Portanto, nao teria poder 
de (determinar). Importante ressaltar que entre 2002 e 2014 foram celebrados 18 
contratos de (departamento), dezoito ...... [Ouvem-se vozes desconexas ao fundo e o 
barulho do que parece ser um relogio 1 todos aprovados pela Diretoria Plena da 
PETROBRAS, sem a sua ressalva, como certamente podera informar a 
TRANSPETRO. Nao faz nenhum sentido, portanto, PAULO ROBERTO COSTA ter 
(solicitado) e recebido vantagem economica de quinhentos e um e, e uma unica vez 
em 2007 ou 2009, ( ... ) de 2002 e 2014 (os quais que se viu sequer eram casualmente 
determinado pelo edital da contrata9ao ( ... ). Outro contrato que tem por objetivo a 
compra e venda ( ... ) de cada um deles constituido ( ... ) igualmente mencionado por 
PAULO ROBERTO, nao ha o que esclarecer, primeiro, primeiramente ( ... ) o 
Secretari o de Controle Externo do TCU afirmou nao haver nos autos respectivo 
processo administrativo, indicios de ( ... ) a licita<ţao. ( ... ) Considerando terem sido 
convidados 20 empresas brasileiras e 6 empresas estrangeiras ( ... ) de propostas 
comerciais ou 20 consorcios, ressalve-se que no citado relatorio informa-se que o 
consorcio vencedor apresentou proposta mais vantajosa de 36 milh6es a menos que o ( 

20/34 

~ Wţ&ff' 

Im
pr

es
so

 p
or

: 1
10

.7
35

.9
07

-4
7 

AC
 4

17
3

Em
: 1

8/
06

/2
01

6 
- 1

9:
55

:0
1



• 

• 

Procuradoria Geral da Republica 

Gabinete do Procurador-Geral da Republica 

Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR 

SIGILOSO 

Informa,ao N' 068/2016 - SPENPGR 18 de maio de 2015. 

segundo colocado, diferenya de 15%, tendo a TRANSPETRO obtido um desconto 
adicional de $ 719 mii d6lares que e mais que do que ( ... ) . Por outro lada, o 
arrendamento antecipado do terreno a ser utilizado na construyao do comboio 
mencionado ( ... ) nada tem de irregular ou suspeito isso porque a TRANSPETRO, por 
mei o de seus representantes, vinha divulgando que ia ter uma licitayao" e o cara tinha 
que ter o terreno para poder participar e todos que participaram tinham. "E alias o 
contrato de arrendamento questionado e celebrado pela cons6rcio ( ... ) continha uma 
clăusula de rescisao unilateral a ser acionada sem anus para as partes contratantes 
caso a licitayao (nao) fosse vencida por outra empresa, o que bem demonstra que a 
empresa acabou por ser contratada ( ... ). (Depois que ele ganhou e que ele fez o 
contrato definitivo), o contrato de reserva. ( ... ) "Que a Presidente DILMA concordou 
em entrevista coletiva". (Ela concedeu entrevista aqui) e ele ja mandou arquivar, o 
JANOT, que e outro tentando ( ... ). "Por outro lado, deveras importa ressaltar e que 
em nenhum momento afirmou PAULO ROBERTO ser SERGIO MACHADO o ora 
requerente recebido nenhuma parcela da quantia em questao, menos ainda participado 
ou mesmo tomado conhecimento de qualquer tratativa a respeito de pagamento. E por 
ora certamente fora questionado a respeito de todos os envolvidos ( ... ) mencionava 
FERNANDO BAIANO e alem de (sua pr6pria). Alias, com data venia, absolutamente 
equivoca a afmnayao ministerial de que no sentido do depoimento de que colaborou 
ALBERTO YOUSSEF estaria em linha em consonância corn a declarayao de 
PAULO ROBERTO COSTA relativamente ao pagamento de vantagem indevida em 
razao da contratayao a ser tomada pela TRANSPETRO. Isto porque o 6rgao acusador 
e o doleiro YOUSSEF se pronunciaram a respeito do pagamento nao honrado pelas 
pessoas corn interesse na contratayao do estaleiro privado para produyao de barcayas 
e empurrador no Estado de'; Isso ja foi o MINISTERIO PUBLIC O que distorceu. 
"TaI afirmayao, com data com a devida venia, simplesmente nao reconhece a 
realidade o quanto afirmada por ambos os delatores ora coma se comprova de antes, 
taI pagamento nao honrado de nao guarda nenhuma relayao nem mesmo de acordo 
corn a palavra de PAULO ROBERTO ... [aparentemente ouvem-se gritos ao fundo] 
com a licitayao em questao. 

OI :03:57 SERGIO - "E, por outro lada, ALBERTO YOUSSEF afirmou que no pr6prio 
depoimento transcrito pelo Ministerio Publico, Paulo Roberto nao mencionou sobre o 
que se tratava a transayao." [Som de tclevisao ao fundo] "De resto ainda a respeito ao 
pagamento em questâo ve-se que o conteudo da colaborayao de Paulo Roberto Costa 
e extremamente contradit6rio por ter induzido o Ministerio Publico a erro, pois ele 
inicia tratando de determinada licitayao para tratamento de residuo na qual a empresa 
Estre Ga iria) participar mas disse que, a principio, a Estre nao precisava pagar 
nenhuma comissao, considerando por (esta) cadastrada ( ... ). Todavia, acabou pagando 
determinado valor ao declarante F emando Baiano nao sabendo qual o total. 
(FERNANDO se deu) comissao ( ... ) repassou quatrocentos milhOes ao declarante. No 
ponto, portanto, relacionado ao pagamento, numerărio em questao determinado 
(licitayao) absolutamente estranha a TRANSPETRO realizada em nome da 
PETROBRAS exclusivamente. Mais adiante, apesar de ter dito que teria pago a 
comissao em face do seu interes se na contratayao do estaleiro privado, a produyao de 
barcayas e empurrador destinado ao transporte do MATO GROSSO e Estado de SAO 
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PAULO, afinna O delator perempto ... peremptoriamente que a comissiio de um e 
quatrocentos nao tem relac;:ao corn a licitac;:ao do estaleiro sendo, tendo sido dado a ele 
uma especie de agrado." Ele mesmo afinna! "Por fim, e preciso ver que o delator 
PAULO ROBERTO nem mesmo ( ... ) sobre a licitac;:ao ou a celebrac;:ao do contrato em 
questao, pois, ao contrario do que afinnou em seu depoimento de acordo corn o 
estatuto social da TRANSPETRO" ... Ai vem todos os documentos mostrando que ele 
niio tinha nenhurna ... [Ruido de aeronave ao fundo] 
SARNEY - ... nenhuma ingerencia. 
SERGIO - Nenhuma ingerencia... "Em sintese, parece que o fato de um e 
quatrocentos algum remota vinculac;:ao eventual interesse infrac;:ao em questiio porque 
sequer faria sentido (considerando) a data do pagamento infom1ado pelo pr6prio 
autor". Pagou dois, dois anos depois. "Restou elaro que Paulo Roberto teria 
prometido exercer influencia sobre a contratac;:ao sem sequer ter poderes para tanto. 
Mas, acima de tudo, isto pelas pr6prias palavras do autor, que ora, o ora requerente, 
Sergio Machado, nenhuma participac;:ao, nem mesmo tangencial, teve no, ern tais 
tratativas" . 
SARNEY - (Nâo entendi). Isso niio tem ... 
SERGIO - Nada. ( ... ) Chicana, Presidente. 
SARNEY - E uma chicana, mais nada. Mas o, o BULHOES e bom advogado. Ele 
( ... ) 
SERGIO - Por outro lado, ( ... ) aqui ( ... ) "Ocorre que niio ( ... ) quantia em questiio 
( ... )" Aqui ele diz que niio tem nada a ver corn a gente. 
SARNEY - Niio tem nada. O BULHOES... o BULHOES resolve isso 
tranquilamente .... Tranquilamente. 
SERGIO - "Contribuic;:oes de campanha". Isso aqui eu queria que o Sr. ouvisse. 
"Quanto as comissoes em favor do Diret6rio Estadual do PMDB, realizadas pelas 
empresas que integram o comercio, cons6rcio vencedor, afirmou-se na manifestac;:ao 
ministerial que a ESTRE, que entre o inicio do processo licitat6rio e a divulgac;:ao do 
resultado a RIO MAGUARI SERVI<;O e a TRANSPORTE RODOVIÂRIO E 
ASSISTENCIA ADMINISTRA TIV A realizaram doac;:oes it campanha em favor do 
Diret6rio Estadual do PMDB de ALAGOAS, empresa essa que seri am vinculadas 
itqueles que integravam o cons6rcio vencedor do certame ( ... ). As doac;:oes tidas corno 
suspeitas pelo 6rgao teriam sido realizadas no ano de 2010 em valor de 250 e 150. 
Observo, no entanto, que as contribuic;:oes feitas pelas empresas citadas ao pedido 
fonnulado pelo PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA nao guardam nenhuma 
relac;:iio corn a licitac;:iio vencida pelo mencionado cons6rcio, como demonstrado 
adiante a parte de analise dos valorcs doados da epoca que as doac;:oes foram feitas, 
niio hii nenhuma relac;:ao (de causalidade entre) doac;:oes feitas ao PMDB ou citado. 
Basta que se veja quc a empresa Rio Maguari e Transportes fez doac;:oes ao PMDB 
tambem nos anos de 2006 e 2008". Entiio ( ... ) Presidente. [Ruidos ao fundo] "(Data) 
muito distante daquela realidade. Ja a empresa SA Administrac;:ao fez doac;:oes ao 
PMDB de 150 mii e ao PT de 300 mii no longo de 2006. Deve observar que o valor 
devido, doado ao PMDB no ano de 2006, quando nao venceu licitac;:oes, por suposta 
( ... ) pnHica, e exatamente identico ao valor de 2010 .... Por outro lado, hii de ressaltar 
que a Estrc Ambiental, que integrava o cons6rcio em questao, no percentual de 50%, _ LV' 

2V34 (i. 
~ ~&t 

Im
pr

es
so

 p
or

: 1
10

.7
35

.9
07

-4
7 

AC
 4

17
3

Em
: 1

8/
06

/2
01

6 
- 1

9:
55

:0
1



• 

• 

Procuradoria Geral da Republica 

Gabinete do Procurador-Geral da Republica 

Secretaria de Pesquisa e Anâlise - SPEA/PGR 

SIGILOSO 

Jnforma,ăo N' 068/2016 - SPENPGR 18 de maio de 2015. 

realizou doa~iies (exatamente) em 2010 ao PSDB, PT e PV, no valor de 2.230". 
Nenhuma doavao ao PMDB. "TaI fato, por si sa, toma absolutamente desprovida de 
sentido a elocubra~ao lan~ada a pedido da cautelar objetivando relacionar Femando 
Baiano, a empresa Estre e o convite tai, pois ainda gue FERNANDO BAIANO seja 
de fato operador, nao ha registro de doayao ( ... ) empresa no ano de 2010." [Ruidos e 
vozes ao fundo). 
SARNEY - ( ... ) năo tem nada disso. 
SERGIO - "Note-se ainda gue o estaleiro de Maguari, empresa gue efetivamente 
integrava o referido consarcio ... realizou doa~iies ao PMDB em 2006", tă, tă, ta, ta, 
ta, ta. "Ja a empresa EGESA, integrante do consarcio EGESA, gue perdcu, realizou 
doayăo ao PMDB de ( ... ) dinheiro ( ... ) e essa [tosse] ou, ou a, a MENDES JUNIOR, 
gue doou muito mais" ... Sr. Presidente, e isso gue existe. 
SARNEY -lsso ai o BULHOES, o BULHOES (resolve isso) ... tranguilamente. 
SERGIO - E isso gue existe. E isso gue existe. [Ruidos praximos ao microfone] 
SARNEY - lsso ai o BULHOES, pode, pode ter certeza ( ... ) 
SERGIO - Agora, o gue me preocupa nao e o gue existe hoje. O gue me preocupa e 
essa guestao gue o SUPREMO aprovou. Isso me preocupa. [Ruidos praximos ao 
microfone] 
SARNEY -Qual? 
SERGIO - De segunda instância, gue eu tenho medo gue comece uma onda de 

01:1 0:00 deIa~ăo. Todo mundo vai fazer dela~ao. Ai vamos ver guem, guem vai resistir. Se 
todo mundo fizer". Entao, o gue, gue acontece, Presidente? Ate ... 
SARNEY - O Tribunal de Contas nao aprovou todas as suas contas? 
SERGIO - Aprovou. Ta aprovado. 
SARNEY - Quem foram os gue ganharam la no, no, no, no... Os gue foram 
responsaveis pelo, pelo ... 

OI: I 0:31 SERGIO - Năo, o, a, a. Em rela~ao aos navios, tem tudo, tem Tribunal de Contas . 
Tem do Ministerio Publico, da AGU. Eu năo tenho, eu năo tenho, Presidente ... Todas 
as minhas contas estao aprovadas. Ta tudo bonitinho. Sobre isso ta tudo dito e et 
coetera. Agora, gual e a minha preocupayăo? E se com~arem a, esse amplo espectro, 
de alguma dessas possa vir a ser apertado, eu vou falar. E sa essa a minha 
preocupayăo. Dentro da TRANSPETRO, sabe, viraram de ci ma pra baixo, de baixo 
pra cima. Năo encontraram nada! Eu tenho uma pessoa minha gue ta la, ta no, no 
compliance, gue me informa tudo. Nada. Zero. Tentaram, procuraram, viram, 
mexeram de baixo pra cima ... No Ministerio Pllblico tambem nao encontraram nada. 
Mas o JANOT acha, por causa des sa porra do PAULO ROBERTO, disso agui gue o 
Sr. viu, gue nao tem nada. Eu nao mostrei essa fita pro JANOT ainda porgue eu tenho 
medo gue ele diga: essa nao tem nada agui, eu vou botar pra baixo, ai e pior. E la 
embaixo, devido a uma dela ... , a, um, um, um, uma dela~ăo anonima, de um cara gue 
tem raiva do MAURO CAMPOS, gue o MAURO CAMPOS disse gue ele guebrou 
ele na, na, na privatiza~ao do porto do RIO, colocou uma serie de coisa gue nao tem 
nada gue ver comigo. E mais um, um velho, LEO MANIERO, nao sei se o Sr. 
conhece, doido. Fez uma denuncia gue existia na, gue eu, gue nas tinhamos usurpado 
uma patente deIe. Essa patente existe na Europa. Falando em 2000. Antes, 98, ja tava 
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funcionando na Europa registrada. O INPI, que tinha dado a patente, ja se pronunciou 
corn o juiz de primeira instância dizendo que a patente nao podi a ter sido concedida. 
E o juiz de primeira instância mandou anular a patente. A unica, ele dizia que tinha 
um, tinha um ... corn essa patente, a gente fez um, um, um, um, um, um grupa pra 
ganhar. S6 que a vez que ele participou da licitayao, ele deu um preyo 50% superior 
ao preyo ( ... ) tudo, completamente, mas ele la embaixo manda abrir por causa disso 
( ... ) loucura. Ai o Moro disse: nao, como tem ligayoes corn o ... ele mandou tudo pra 
ca. 
SARNEY -Pro SUPERIOR TRIBUNAL? 
SERGIO - Pro SUPERIOR TRIBUNAL, que nao tomou conhecimento dessas duas 
coisas, que e, que e ridicula. Inclusive desse ( ... ) eu tenho uns e-mails deie pra mim 
que ele tentou me chantagear, que sempre quem respondia era o juridico. Entao, do 
ponto de vista atual, eu nao tenho nenhuma preocupayao. Eu tenho preocupayao corn 
essa conversa que a minha advogada teve corn o JANOT, porque ele mostrou um cara 
muito (odiento), que na, subliminarmente ele acha que eu era o, quem, quem dava 
dinheiro a voces, a cupula do PMDB. Embora nao tenha nada, nada, nada, zero. E 
que ... o unico medo que eu tenho, Presidente, e de uma dela"ao. E o unico medo que 
eu tenho. [Vozes desconexas e passaros ao fundo] 
SARNEY - Mas quem podia fazer essa dela"ao? 
SERGIO - Presidente, o cara que vai ... Os caras mo mentindo it vontade. Quer 
dizer ... 
SARNEY - Mas alguem sabia disso? 
SERGIO - Que dava pra mim, sabia. E um fato. Nao pra quem era, que, o 
destinatario... [Pessoas falando ao fundo] Assim ... mas quem era, era, era ... nao. 
Tanto que s6 aparece o RENAN, por causa desse neg6cio do PAULO ROBERTO. 
Nao tem nenhuma prova. (Voce viu ali, ali e ridiculo) Eu nao mostrei a fita. A tita ... 
Voce escutando a fita, Presidente, e mais ridiculo ainda. ( ... ) E mais ridiculo ainda . 
Agora, eu t6 preocupado corn isso. Quer dizer, corn essa, tudo solto, tudo 
bagunyado ... 
SARNEY - Nao vai, nao vai ter ... 
SERGIO - Eu acho, eu acho que dessa maneira que eles estao indo, nao, nao ... Eu 
sou tao pequeno. E nao sei qual o interesse que eles tem no RENAN. Se eu nao 
tivesse essa ligayao corn o RENAN, Presidente, eu tinha desaparecido ha muito 
tempo. Meu problema hoje e o RENAN! Porque e1es acham que eu ... Como tambem 
nao encontraram nada deie, ate agora. 
SARNEy-E. 
SERGIO - Presidente, o Sr. nao sabe da maior. Eu vinha pra ca. E o cumulo da 
coincidencia. Ai a minha, a Sue1i (veio ate) comigo. Nossas cadeiras, eran1, eu sempre 
gosto de ficar na cadeira 1. Sabe quem era o outro dajanela? ANiBAL eu ( ... ) olhar 
pra tras) [Risos] [Ruido de aeronave]. Presidente, um neg6cio assim, inacreditavel. 
Mas esse rapaz fez muita merda. E o ... porque assim ... 
SARNEY - O (ANiBAL) tava. 
SERGIO - Hum? 
SARNEY - (O ANiBAL) ... 
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SERGIO - (Nunca teve) nada porque eu nunca deixei. 
OI :16:00 SARNEY - Mas ele, ele sabe (ele teve) tantas vezes corn o PAULO ROBERTO. 

SERGIO - Ele falava ( ... ) em nome do RENAN ( ... ) tentou dizer pra mim. [Ruidos 
ao fundo 1 Tem umas coisas, Presidente, que tem que saber corn quem anda. E nosso 
amigo, nesse ponto, e descuidado demais. Tem aquele outro menininho daqui de 
Brasilia, que e, que de vez em quando sai, aquele neg6cio de aviiio, niio sei (o que) 
que andava muito corn ele. 
SARNEY - Quem e? 
SERGIO - Um rapazinho que tem ... (Qual o nome deie? IV, Diretor da) ( ... ) 
SARNEY -( ... ) 
SERGIO - ... que de vez em quando aparece, rapaz jovem, que era o lobista. Esse 
Luis, esse ... 
SARNEY - E o da ENGEVIX? 
SERGIO - Niio, niio e da ENGEVIX niio. Esse LUIS. Foi a primeira pessoa que me 
apresentaram. Eu chutei corn 15 dias, Presidente. Esse, tinha me lascado. Picareta 
total. Que parece que e amigo deIe ( ... ) total. Eu corn 15 dias, chutei. Tem 12 anos 
que eu niio vejo esse cara. [Vozes desconexas ao fundo 1 Entiio, pra mim, Presidente, e 

01:17:00 uma situa<;iio confortavel. Ao mesmo tempo preocupante, mas (se eu fiz besteira) 
dessa maluquice (. .. ). Ricardo, Ricardo diz na dela<;iio deIe que me deu I milMo, que 
eu pedi 1 milMo, que o contrato deIe niio tava andando, isso em 2006. Que o contrato 
niio tava andando por causa da fiscaliza<;iio. Ele me deu, mas que niio adiantou nada 
que o contrato ficou sem andar. E ele rescindiu o contrato e, e foi embora corn o 
unico contrato que ele tem na TRANSPETRO. 

01:18:00 

SARNEY - Mas te deu 1 milMo? 
SERGIO - Deu 1 milMo. Atraves de uma pessoa. O que aconteceu e que ele 
procurou essa, e, essa pessoa para ver se eu resolvia o problema deie. Mas nunca me 
deu pOITa nenhuma. [Vozes ao fundo 1 ... Ele mesmo diz que eu năo resolvi .... Eu sei, 
&, isso que tem: e o PAULO ROBERTO corn esses quinhentos que e besteira; esse 
outro neg6cio do estaleiro que o senhor ouviu que e completamente descabido; o 
neg6cio do REN AN, se eu, se eu mostrar essa fita a qualquer pessoa, vai ver que ele 
niio sabe nada, dito por ele. 
SARNEY - E verdade. 
SERGIO - E, Presidente, voce acha que um cara corn a cabe<;a do ... 
SARNEY - E esse LEO? ( ... ) 
SERGIO - Năo, LEO, niio. RICARDO PESSOA. 
SARNEY - RICARDO PESSOA. 

01:19:00 SERGIO - Esse LEO disse que eu, que eu frau ... , a TRANSPETRO, atraves do 
Diretor, tomou a patente deIe para fazer um, fazer um, um, um, como e, um, um cartel 
dentTo da TRANSPETRO. S6 que a patente niio e deie. Provou que caiu. Os prc<;os 
tambem, tudo nonnal. E quando ele entrou na licita<;iio ele botou 50% mais alto. Esse 
n ... E e doido! E um velho doido. Sabe quanto ele quer de indeniza"ăo, Presidente? 15 
milhOes de reais! E o faturamento da TRANSPETRO em 5 anos. A TRANSPETRO, 
Presidente, na minha gestiio, de 2008 a 2014, em termos de faturamento, em termos 
de lucro liquido, em termos de (EBITDA) e em tennos de (CAPEX), que e 
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investimento. meus numeros saa melhores relativamente, em termos de crescimento, 
do que AMBEV, VALE, PETROBRĂs e BR. Seu amigo fez uma gestao melhor, 
corn melhor resultado que esses quatro .... 
SARNEY - O menino botou isso ai, o BULHOES, nao botou? 
SERGIO - Melhor que os 4. Entao, por que eu cu fiquei muito tempo na 
TRANSPETRO e os outros nao ficaram ( ... ) comigo? Porque eu dei resultado. 
Melhor do que os 4. Melhor que a AMBEV, Presidente! Meus numeros sao melhores 

01 :20:00 que o da AMBEV! ... Todos os anos. De 2008 para 2014. Entao, da pra dizer o que? 
Dentro nao encontraram nada. Agora ( ... ) eu queria ver se senhor me conseguia esse 
meu encontro corn o RENAN em um lugar mais discreto, que eu acho que eu 
conversar corn ele em qualquer lugar pode dar interpretayao ... errada e a minha 
preocupayao e essa porra do, da delayao. 
SARNEY - Eu acho que voce se encontrar num lugar qualquer da a impressao de que 
voce ta (. .. ) alguma coisa, que ta... 
SERGIO - Mas o Sr. acha que na casa deie nao pode ficar registrado, o dia que eu 
fui la e ( ... ) 

01:21 :00 SARNEY - Nao, nao fica registrado nao. 

OI :22:00 

OI :23:00 

SERGIO - Nao tem controle de abrir portao, nao? 
SARNEY - Nao. Nao tem controle nenhum. Evoce ir la na casa do Presidente do, 
do, seu amigo, que voce via tantas vezes? Eu acho que e menos ... 
SERGIO - O Sr., o Sr. podia ... 
SARNEY - E menos, e menos, e menos do, do ... e menos do ... 
SERGIO - E, e ... 
SARNEY - ... denunciador de qualquer coisa de que ... 
SERGIO - O Sr. podi a marcar esse encontro (pra eu nao ter que) telefonar? O Sr. 
podi a articular? 
SARNEY - Posso . 
SERGIO - Pra ver que hora eu podia encontrar corn ele? 
SARNEY - Ta bom. 
SERGIO - Se eu podi a encontrar corn ele. 
SARNEY - Ta certo. 
SERGIO - Nao vou ligar porque ta tudo tao grampeado, tanta coisa. ... Pois, 
Presidente, (entao) a situayao e essa. Quer dizer ... E, e, eu vou ter que voltar a minha 
vida ao normal agora que esse negocio ... Ah, e a advogada dis se que, pela que ela 
sentiu, (isso e coisa que) vai demorar muito. 
SARNEY - Vai demorar muito ... 
SERGIO - Porque o Procurador disse que nao vai acabar nada, nao vai baixar nada 
tao cedo. Vai ser uma longa guerra. 
SARNEY - Ah e, isso ai vai demorar muito tempo (tempo). As coisas todas. SO a 
quantidade de processo, de tudo ( ... ) e instruyao. Um processo desse para instruir. Isso 
ai e, e averiguayao. Depois tem a fase de, de, de denuncia. Na fase de denuncia, tem a 
( ... ). Depois tem o julgamento. 
SERGIO - Mas, Presidente, nao pode continuar esse Moro julgando dessa maneira, e 
ninguem dizendo nada. Impressionante, impressionante, impressionante, 
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impressionante ... Porque O que acontece e O que tava todo mundo esperando, como 
existe e esti eivado de erro essas coisas do Moro, na terceira instância ia cairo Mas 
esses parras desses Ministros, nâo consigo entender, Presidente, eu nâo consigo 
entender. O negocia passou sorrateiramente. 
SARNEY - E porque ele tem lanta coisa que ele nâo ta vendo. Quem ta vendo sâo os, 
os juizes que tâo auxiliando ele. 
SERGIO - Mas a Presidenta nâo acompanhar isso, Presidente, nâo saber, nâo 
interferir? 
SARNEY - A Presidente? 
SERGIO - A Presidenta! 
SARNEY - Ah, nâo! Mas ela nâo ta ligando pros outros. Ela ta querendo se safar ela . 
SERGIO - Eu sei, mas esse negocio ai vai pra cima dela! 
SARNEY - E, mas ela nâo ta, nâo ta ... 
SERGIO - Porque olha, se a ODEBRECHT fizer delac;:âo premiada, vai cair a 
Republica. 
SARNEY - Eu sei. 
SERGIO - Diz que o, essa delac;:âo da, da, da ANDRADE GUTIERREZ vem muito 
pesada em cima do PT, em cima do SERGIO, muito pesada no RIO, mas poupa o 
AECIO .... Outro caminho que tem que ter e a aprovac;:âo desse, desse, des se projeto 
de leniencia na CÂMARA o mais rapido possivel. Que esse livra tudo, criminal, livra 
tudo. O EDUARDO ta doido, ne, Presidente? 
SARNEY - Completamente. 
SERGIO - Agora, o cara frio! 
SARNEY - Tem que lembrar o RENAN disso, para ele aprovar o negocio (da 
leniencia). 
SERGIO - Entâo, Presidente, e esse o quadro. O Sr. ouviu. E horrivel essa situac;:âo, 
porque (assim) ( ... ) fica ... 
SARNEY - Mas nâo se preocupe ainda com esse negocia de, de, de segunda 
instância, porque isso ainda e, e uma, uma questâo la, la teria que, nâo e da, da ( ... ) 
SERGIO - ... Presidente e tem outra coisa, Presidente ... 
SARNEY - E vai ter que ter embargos de declarac;:âo, (vai ate) publicac;:âo, (com) 
tudo isso. Depois, e o seguinte, saber se a partir da, a partir da, da, da declarac;:âo 
deles, da, da, da decisâo deles ou as coisas anteriores que, que ... 
SERGIO - Nâo pode ter efeito retroativo, Presidente? 
SARNEY - Nâo pode ter efeito retroativo, ta? Isso nâo, nâo tem duvida. 
SERGIO - O Sr. achou ali, que o que ta ali na, na explicac;:âo ... 
SARNEY - Ta boa, ta boa, ta boa. Ele deve reforc;:ar a parte. Isso, isso ai ele 
entregou? 
SERGIO - Nâo, entregou nâo. 
SARNEY - Nâo? Ele deve reforc;:ar a parte relativa a que o, o PAULO ROBERTO 
nâo tinha nenhum poder de aprovac;:âo. Bota isso, de aprovac;:ao de projeto isolado no, 
no, da Petrobras. 
SERGIO - Destaca que eles (vao ligar pro seu numero) tem todos os regimentos, 
que ... 
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SARNEY - Sim, mas ele deve dizer isso c\aramente! Aprovar! Botar, porque, aquela 
OI :27:00 palavra, ingerencia, parece que voce ta fugind o a, a enfrentar o assunto, ta? Eu acho 

so isso. Nessa coisa que eu, eu, eu, eu vi ai. Outro ( ... ) que tem. Nao tem mais 
nenhum ( ... ) que precise porque o resto ta tudo provado. A unica coisa que tem de 
objetivo e que ele disse que voce deu 500 miI pro ( ... ). Ai... 

OI :28:00 

OI :29:00 

SERGIO - Sim, mas voce veja, eu fiz 18 transa90es. So dou em uma? 
SARNEY - Sim, mas isso voce ... 
SERGIO - E eu ... 
SARNEY - Voce tem que ... No Processo Penal, voce tem que se fixar na acusa9ao. 
Nas 18, nao interessa. 
SERGIO - E na acusa9ao, como e que prova? 
SARNEY - Nao prova nada! Pois e, dizer pra ele que e mentira! 
SERGIO - Nao, e ele diz ainda, que eu nao li pro Sr., que eu passei por cima, que no 
depoimento que ele fez no Ministerio Publico, ele diz que nao sa ... , que nao sabe se 
eu tenho transa9ao, sabe que eu nao tenho rela9ao corn nenhum doleiro, que eu nao 
tenho dinheiro no exterior. E, tudo ta dito por ele, Paulo Roberto. 
SARNEY - Entao, olhe. 
SERGIO - E que, veja, corn essa quantidade de negocia que eles tem na 
TRANSPETRO e corn o carater que ele tinha, ele ia deixar de receber? 
SARNEY - Nunca! Nunca. Ele ia ficar em cima. Mas ai voce nao, nao ... 
SERGIO - Nao, eu nao vou abordar isso ai nao. 
SARNEY - Nao, nao ... 
SERGIO - Nao abordo isso nao. 
SARNEY - Nao aborde porque ... 
SERGIO - Mas, Presidente, essa situa9ao, eu vou ficar. .. 
SARNEY - Mas essa do, do, da, da segunda instância, voce nao deve se preocupar. 
SERGIO - Eu me preocupo corn a segunda instância . 
SARNEY - Hum? 
SERGIO - O que ta me preocupando ai e ... 
SARNEY - Pois entao, nao se preocupe. Isso ai vai demorar muito (supostamente). 
[Vozes desconexas ao fundo 1 
SERGIO - Por que (presidente)? 
SARNEY - Hein? 
SERGIO - Por que? 
SARNEY - Porque a decisao foi tomada num processo. Etern decisoes contrârias. 
Ha jurisprudencia divergente. Cabe embargos de dec\ara9ao dessa (coisa), embargos 
infringentes. [Pessoas falando ao fundo 1 
SERGIO - Nessa decisao? 
SARNEY - Nessa decisao do SUPREMO. Entendeu? Evoce depois pode pedir a 
nulidade do processo ( ... ) porque e contrârio il Constitui9ao. Isso para vir ainda, pra 
(se) tomar realidade vai demorar muito. 
SERGIO - Mas jâ estao executando prisao! [Pessoas conversando ao fundo 1 
SARNEY - Quem? 
SERGIO - lâ estao executando prisao! Ontem prenderam um cara do cartel ( ... ) 
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[Pessoas conversando ao fundo] 
SARNEY - Sim, mas e tanto que esses juizes mandam fazer, mas o sujeito năo, năo ... 
Văo pedir na Justiya ... 
SERGIO - Aquele caso do Govemador de, do Amapa que pediram ... Do AMAPA, 
nâo, de Roraima. 
SARNEY - De Roraima. 
SERGIO - De Roraima. Que pediram ... 
SARNEY - Sim, mas ele vai entrar na Justiya. Vai entrar, vai pedir habeas corpus. 

01 :29:46 Pode pedir tudo. Quer dizer. .. Cada ayăo dessa e ... E os juizes fazem isso pra poder 
brilhar, mas năo pode, năo pode, s6 por, por, porque o jornal noticiou que teve uma 
decisăo, fazer isso. Năo tem . 
SERGIO - Presidente, me diga. Como e que ta nosso amigo LOBĂO que eu nunca 
mais tive noticia deie? 
SARNEY - O LOBĂO teve aqui mas eu, como eu te disse, eu năo pude conversar 
esses dias, porque eles vem pra ca e eu, enche de gente ( ... ). GILBERTO AMARAL 
sobretudo que ta meio doido. Ai eles ficam aqui perturbando. 
SERGIO - Atras de noticia? 
SARNEY - Năo, que noticia? E, perturbando, năo tem nada pra fazer. 
SERGIO - Mas o LOBĂO ta tran ... , tăo bem encaminhada as coisas deIe? 
SARNEY - Tăo, tăo bem encaminhada. 
SERGIO - ROSEANA ta bem, eu sei, tenho acompanhado. 
SARNEy-E. 
SERGIO - (Entăo), Presidente, vai ser um arraso nessa e1ei yăo esse ano pro PT. Esse 
ano inclusive e curto. 

01 :31 :00 SARNEY - Agora, o que, o que, o que eu acho que vai ter predominância sobre tudo 
isso e o fato de que ... 
SERGIO - (T6 incomodando) demais, tem muita gente ai? 
SARNEY - Năo ... 
VMNI 2 - ( ... ) O VANDENBERGUE tinha um assunto pra tratar, (queria dar) uma 
resposta pro Sr., mas eu acho que ele vai voltar outra hora. 
SARNEY - Ele ta ai? 
VMNI2-Tă. 

SARNEY - Eu falo corn ele. 
SERGIO - Eu saio daqui, o Sr. fala corn ele, eu volto. 
VMNJ 2 - Venha, fala lege aqui. Fala, fala aqui logo. [Vozes ao fundo] 
VANDENBERGUE - Meu Presidente! Saudade ( ... ). [Vozes ao fundo e ruidos de 
cumprimentos] 
VMNI2-( ... ) 
SARNEY - Agora eu năo posso atender porque eu t6, eu t6 fazendo ( ... ). [Vozes ao 
fundo] 
VMNI 2 - Vamos marcar pra ele voltar mais tarde? 
SARNEY - Vamos botar para ele voltar mais ... 

01 :32:00 VMNI 2 - 5 horas, agora? 
V ANDENBERGUE - Chefe? 
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V ANDENBERGUE - E rapidinho aqui. Tudo bem? Tava ... la fui no SENADO, ja 
voltei. FERNANDO ta trancado la numa sala quem nem o telefone nao entra. 
SARNEY - Eles ja come9aram a reuniao? 
VANDENBERGUE - la come9aram. Ele s6 vai me ligar fi noite. Nao pode atender 
nem telefone, que apita, ne, eles fecham. Nao entra nem assessor. 
SARNEY-E. 
VANDENBERGUE - E, ta bom, deixa ele la. Ele vai me ligar agora it noite. Deixa 
eu Ihe falar rapidinho. O ... 
SARNEY - Tem que ir la (LUIZ HENRIQUE) 
VANDENHERGUE - Ele me disse. Nao, ele me disse que teve s6 corn o Sr .( ... ). Foi 
a unica coisa que ele me disse sobre o assunto. 
SARNEY - ( ... ) que aquela declara9ao do menino, ele disse que voce tinha dito a 
mesma coisa. Ele tinha que desmentir. Nem vi se ele desmentiu. 
VANDENBERGUE - Desmentiu tudo! Ele seguiu o seu conselho. 
SARNEY - (Conselho ... ) 
V ANDENBERGUE - Ta tudo no Estado de Sao Paulo .... E o Estado de Sao Paulo 
ta muito. Nao tem nada disso. Nao tem nada, nada disso. Ai, nao ... Ele mandou Ihe 
agradecer. [Rrisos] E, deixa eu Ihe falar. O, o ... Eu fui falar com o JOĂO ALBERTO, 
e, e o ATAiDES tava la, o relator, ne? Do PSDB, ne? Conversa para boi dormir, ne? 
Dizendo que nao ... nao quer declinar da relatoria, porque vai achar que ele ta com 
medo, que quer ser candidato la em Tocantins. Nao sei que. Eu disse: "6, Senador, 
isso tudo e conversa pra boi dormir. Conversa do PSDB, ne?" Bem, ele nao faz muita 
questao da relatoria, mas que fosse no voto. No voto? Como JOĂO ALBERTO quer 
fazer amanhă, pra destitui-Io ou nao. Vai ser muito ( ... ) ... to falando aqui entre ... 
muito ruim. Porque se o DELCIDIO perder, vai ser uma condena9ao antecipada . 
SARNEY - Nao. Parece que ele, ele vai, ta falando corn o menino, que o menino vai, 
VaI SaIr. .. 
V ANDENBERGUE - Eu tive la agora falando corn ele ... Nao, vai. Nao, vai. Eu fui 
falar corn o ROMERO. Ai o ROMERO disse: nao, o, o ... To dizendo o ROMERO! O 
certa era dizer que realmente e flagrante ( ... ) que ele nao pode (pelo regimento 
interno), ne? Era tirar e nomear um outro relator, por sorteio. Ai ROMERO foi lâ 
falaT corn RENAN pra ver se fala corn JOĂO ALBERTO. Mas JOĂO ALBERTO ja 
marcou a reuniao pra amanha. Se ele botar em vota9ao vai ser um caos. Ai, se o 
DELCiDIO perder, se mantiver o relator, vai ser uma condena9ao antecipada. As 
coisas ainda tao ... 
SARNEY - ( ... ) combinou comigo ontem isso. 
V ANDENBERGUE - Quem? 
SARNEY - Se o JOĂO ALBERTO nao precisava mandaT, porque o A T AIDES tinha 
combinado corn ele de sair (da relatoria). 
VANDENBERGUE - Mas o ATAIDES falou corn ele agora muito tempo disse que 
nao vai sair, assim, aquela conversa de que nao quer s ... mas nao faz questao, mas nao 
vai sair, porque se ele declin ar da relatoria, eles VaD dizer que ele ta frouxo. Aquelas 
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coisas todas, entendeu? 
SARNEY - E O negocio do, dessa declarayăo do DELCimo. ( ... ) 
VANDENBERGUE - Năo, mas e que o ATAIDES jâ tava corn o parecer deIe 
pronto hâ um mes, pela cassayăo do DELCIDJO. Ele mesmo disse agora pro lOAO 
ALBERTO. Năo e nada da ( ... ), Presidente! Tâ corn a cassayăo, corn o pedido de 
cassayăo do DELCiDIO. 
SARNEY - Mas o lOAO ALBERTO me disse ( ... ) ele tava trabalhando nes se 
sentido e se ele năo, năo, năo for sair, ele manda ouvir a Procuradoria. 
V ANDENBERGUE - O certo era ouvir no maximo, pra ganhar um pouco de tempo, 
ate o ( ... ). 
SARNEY - Pois e, e o que ele vai fazer . 
V ANDENBERGUE - E, mas, năo, mas ele me disse agora. Eu vim de lâ agora, de 
lOAO ALBERTO. lâ marcou uma reuniăo pra amanhă, vai submeter ao colegiado. 
V ANDENBERGUE - Ai eu fui falar corn ROMERO, fui falar corn REN AN, se ele 
submeter ao colegiado, nessc clima mim que o Brasil tâ vivendo, pelo menos agora, 

01:36:00 vai ser mim pro DELCimo. ( ... ) ne? ... Entăo o ROMERO, depois o Sr. conversa 
corn o ROMERO, dâ uma palavrinha corn ele por telefone, foi lâ falar corn RENAN. 
Ele jâ marcou uma reuniăo pra amanhă ... 

01:37:00 

SARNEY - (Tem que) falar corn lOAO ALBERTO pra ele vir aqui hoje. Ele vem 
aqui de noite. [Ouve-se o som de um aparelho celular tocando] 
V ANDENBERGUE - Essa reuniăo năo precisava ser amanhă, ne Presidente. As 
coisas estăo tăo ... afloradas, ne? Marca lâ pra proxima semana. 
SARNEY - (A imprensa tâ) ( ... ) 
V ANDENBERGUE - E. 
VMNI 2 - [Ouve-se o som de um aparelho celular tocando] Alo! 
V ANDENBERGUE - Tâ bom. Entăo o Sr. me chama aqui qualquer coisa. 
SARNEY - Chamo 
VMNI 2 - Oi, oi. Sim. 
VANDENBERGUE - O nome do LUIZ HENRIQUE ta sendo mais falado no 
Plenârio na CĂMARA do que qualquer um outro. 
SARNEY-E! 
V ANDENBERGUE - Eu digo "eJc e amigo e do Presidente SARNEY, năo e meu 

- .?" [. ] F l b nao, VIU. flSOS ... a ou, um a rayo. 
SARNEY - (Ele) fez um bom trabalho. 
V ANDENBERGUE - (Fez) e ... 01 ha aqui. Eu to dizendo a ele que ele năo deixou na 
sombra. Um homem como esse .. . 
SARNEY - O LUIZ HENRIQUE e filho deIe, o advogado do DELCimo, ( ... ). 
SERGIO - E um bom trabalho. 
V ANDENBERGUE - Ele e ... 
SARNEY - Ele e um bom trabalho, fonnado na Alemanha. 
VANDENBERGUE - Alemanha 
SARNEY - Doutor, Doutor em Direito na Alemanha. 
V ANDENBERGUE - E. E em CAMBRIDGE. Nas duas. 
SERGIO - (Como e que) o SENADO deixa um cara preso (que năo foi feito o que 
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nao foi ... ). Rapaz, eu nunca vi uma frouxidao igual. 
V ANDENBERGUE - Ninguem nunca ouviu. 
SERGIO - A, a lei e clara! Se tem que ser preso ... ne ... 
VANDENBERGUE - Flagrante. 
SERGIO - ... flagrante delito. 
SARNEY - Crime inafianyavel 
SERGIO - ( ... ) o cara montou, colocou aquele filho deie. 
VANDENBERGUE - Foi. 
SERGIO - Foi um neg6cio de ar. .. de cinema. 
VANDENBERGUE - Foi, foi, foi ... E o SENADO ... 

OI :38:00 SERGIO - ... se acovardou. Ta todo mundo acovardado . 
VANDENBERGUE - Tâ, ta. Tâ faltando ( ... ). 
SARNEY - ( ... ) vai ficar coma uma pagina negra (no SENADO). 
VANDENBERGUE - Vai. 
SERGIO - Por que a genle nao podia, (Presidente). 

18 de maÎo de 2015. 

V ANDENBERGUE - Mas quem primeiro se rebelou foi ele. Contra isso ai foi o 
Presidente SARNEY. Eu tive aqui e n6s dois saimos juntos, eu e ele. O primeiro. 
SARNEY - ( ... ) disse a ele que (nao) ( ... ) 
V ANDENBERGUE - Fez o possiveL 
SARNEY - ... nao podia (RENAN) (ate saiu-se bem) mas ficaram corn medo. 
V ANDENBERGUE - Mas sozinho, ne? Eu vou la. Presidente o Sr. me chama il 
noite ai? Que o nosso amigo ta la em casa s6 pra aliviar a tensao deie. 
SARNEY - Ta. Se, ele, o rapaz vindo ... ele vindo aqui, eu (converso corn ele). Mas 
ele me disse ontem que ia resolver. 
V ANDENBERGUE - E mas tâ nesse imbr6glio, ta? Um abrayo. Um abrayo, 
Presidente. 
SERGIO - O RENAN devia ( ... ). Nessa hora, Presidente, que um cara como 

01:39:00 ANTONIO CARLOS faz falta (que ANTONIO CARLOS peitava). Corn a loucura 
deie. 
SARNEY - O RENAN nâo devia tef... se ele tivesse mais. Mas o coitado ta debaixo 
de uma ( ... ). De ele, ele dizer nao. Recurso, recurs ... reCOrTO para a COMISSĂO DE 
CONSTITUI<;ĂO E .TUSTI<;A, como manda o regimento. E la ficava, voto secreto. 
SERGIO - O Sr. falou corn ele? 
SARNEY - Falei e ele, ele foi pra la firme pra ... evitar. Mas nao teve como. Saiu o 
CRISTGV ĂO, saiu o ... ALUislO NUNES FERRElRA, 
SERGIO - E, o pessoal do PSDB ta esquecendo que a pr6xima vitima serao eles. E 
aquilo (presidente) que (seguindo o) figurino. Primeiro a esquerda, primeiro 
democrata cristao, depois a esquerda. Aqui e primeiro a esquerda e depois o 

01:40:00 democrata ... Voce ve, Presidente, o ... o lider da minoria la na CÂMARA, o, como e? 
Aquele, do, do, do AMAZONAS, deitando regra. Quem conhece aquele rapaz o, o, o 
PAUDERNEY( ... ) AVELINO, como e que ele tem coragem de falar o que ele fala? O 
Sr. conhece ele (ha mais que eu) 
SARNEY - (Conheyo muito). ( ... ) o neg6cio na (SUDAM). 
SERGIO - ( ... ) (O neg6cio), Presidente. 
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SARNEY - Na (SUFRAMA). 
SERGIO - (A vestal), pOITa! Presidente O Sr. ta fazendo uma falta. 
SARNEY - ( ... ) grayas a Deus (sai na hora certa). 
SERGIO - Saiu. O Sr. Saiu. Pra gente nao muito. 
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SARNEY - (Sai na hora certa) por que se nao, se eu livesse ai era ... muita coisa nao 
tinha acontecido. 
SERGIO - Tinha nao. 
SARNEY - Mas o, o, o ... 
SERGIO - E o LULA, Presidente? Pra mim foi uma decep9ao, viu? Eu tinha uma ... 
o LULA. .. maior (conceito) foi muito fraco. 
SARNEY - Foi muito fraco, nao teve coragem .... 
SERGIO - ... de botar uma doi da dessa, Presidente. (13 doida). ( ... ) a DILMA (e 
doida). A DILMA e o EDUARDO sao (iguaizinhos). Sao dois psicopatas ...... O 
EDUARDO vai dar trabalho pra sair. 
SARNEY - Vai. 
SERGIO - E pra gente e 6timo. Quanto mais demorar melhor. 
SARNEY -E. 
SERGIO - E o, o, JANOT ta, ta ... sentindo ( ... ) do EDUARDO, Presidente, o olho 
deIe vira duas ( ... ) (de fogo). 
SARNEY - 13, e (Um 6dio danado desse JANOT) ( ... ) 
SERGIO -Falta de coragem de nao, nao, derrubar o JANOT. Uma poryao de coisa 
(que o Congresso nao teve poder de nada) E, e agora eu entendi, o EUNicIO deve ta 
negociando (a presidencia do) SENADO por causa desse sobrinho. Dando corda no 
RENAN. [Vozes femininas ao fundo] 
SARNEY -( ... ) 
SERGIO - hum? 
SARNEY - (13 verdadc) 
SERGIO - O sobrinho que vai garantir ( ... ). Ele nao e de ... ( ... ) 
SARNEY - (DANIEL OLIVElRA) e um candidato forte. 
SERGIO - Quem? 
SARNEY - Ele e o filho do casamento deie corn. ( ... ) (coisa do) JANOT e essa 
poryao de ( ... ) do Govemo corn ele pra ( ... ). 
SERGIO - Ele vai ganhar a eleiyao no SENADO. 
SARNEY - Ganha. Nao tem, nao tem ninguem ... (n6s) nao (temo) ninguem ... 
RENAN, JucA ... e ai? Esgotou. 
SERGIO - [Vozes femininas ao fundo mais altas] LOBĂO, se nao tivesse esse 
problema, seria um bom candidato. ( ... ) 
SARNEY - ( ... ) tava eleito. 
SERGIO - (Presidente) vou deixar (o Sr.) descansar. Queria s6 que o Sr. marcasse 
SARNEY - Eu falo corn, corn ... 
SERGIO - Eu vou deix, deixar um telefone corn ele pra ele me ligar e ele me avisa o 
horario e o local... Ta certo? E eu vou ficar vindo uma vez por mes aqui ou te tiver 
alguma coisa de urgencia eu lhe aviso. 
SARNEY - Ta certo. 
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01:44:00 

SERGIO - Meu medo hoje e so esse, Presidente, meu receio e so esse: a raiva do 
homem, a visao que ele tem que eu sou o caminho de chegar ao RENAN e a cupula 
do PMDB... Fatos objetivos nao tem nada... ... Ta certo? [Muitos ruidos 
caracteristicos de movimenta9ăo do equipamento de grava9ao alem de barulho 
caracteristico de abertura e fechamento de ziper] ( ... ) (hoje o RENAN) ( ... ) . 
Presidente muito obrigado. Levante nao, levante nao. Nao, levante nao, SI'. 
Presidente. Muito obrigado. 

01:45:16 (FIM DA ORA V AGAO) 

Corn o presente relatorio devolvemos a midia digital recebida para degravayao. 

Respeitosamente, 

THIAGO SIMOES 
TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-ADM 
SECRETARIA DE PESQUISA E ANĂLISE 

SPEAlPGR 

ELAINE SOBRAL 
ANALIST A DO MPUI FINAN<;AS E CONTROLE 

SECRETARIA DE PESQUISA E ANÂLISE 
SPENPGR 

I 
GUILIitRME VIEIRA 

TECNICO DO MPUIAPOIO TECNICO-ADM 
SECRETARIA DE PESQUISA E ANÂLISE 

SPEAlPGR 

LAIO ROSENDO 
ANALISTA DO MPUIPERICIAI CONT ABILIDADE 

SECRETARIA DE PESQUISA E ANĂLISE 
SI'EAlPGR 

Y~VALHO 
ANALISTA DO MPUIPERICIN CONTABILIDADE 

SECRETARIA DE PESQlJISA E ANÂLISE 
SPEAIPGR 

CARLA ST~~~HMIDT 
ANALISTA DO MPUIPERICIAI CONTABILIDADE 

SECRETARIA DE I'ESQUISA E ANĂLlSE 
SPEAlPGR 
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