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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJ - POLÍCIA FEDERAL 

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF - GINQ/STF/DICOR 

TERMO DE DECLARAÇÕES 

que presta ANTÔNIO ALBERTO LEITE GODINHO: 

~ 
~--

Aos 25 dias do mês de maio de 2016, neste Edifício-Sede da Polícia Federal, em 
Brasília/DF, onde presente se encontrava THIAGO MACHADO DELABARY, Delegado 
de Polícia Federal, Matrícula n.O 13.538, lotado(a) e em exercício na Diretoria de 
Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR, compareceu ANTONIO 
ALBERTO LEITE GODINHO, sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), 
filho(a) de José de Oliveira Godinho e Dulce Terezinha Abreu Leite Godinho, 
nascido(a) aos 11/01/1953, natural de Para de Minas/MG, instrução terceiro grau 
completo, profissão Economista, documento de identidade n° 56545071/SSP/SP, CPF 
758.982.928-53, residente na(o) Rua Comendador Miguel Calfat, 393, Apt. 12, bairro 
Itaim-bibi, CEP 4537081, São Paulo/SP, fone (11) 3842-4901, celular (11)99100801. 
CientificadO(a) acerca dos seus direitos constitucionais, inclusive o de 
permanecer caladO(a~ inquiridO(a) a respeito dos fatos pela Autoridade Policial, 
RESPONDEU QUE é graduado em Economia, tendo atuado por cerca de dez anos no 
mercado financeiro, inclusive, como último vínculo, no extinto Unibanco; QUE também 
ocupou cargos na Administração Pública, tais como na Casa Civil do Estado de São 
Paulo, no Ministério da Agr"lcultura e na Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo (SABESP); QUE nunca desempenhou atividade político-partidária, 
esclarecendo que já foi filiado ao PTB, salvo engano, há cerca de trinta anos; QUE, 
nos anos de 2006 e 2007, o declarante já havia se desvinculado do Unibanco e estava 
empenhado em trabalhos de pesquisa no ramo da agricultura, especificamente em 
projetos de desenvolvimento do plantio de azeitonas, uma vez que se tratava de uma 
carência do mercado nacional; QUE, portanto, nos anos de 2006 e 2007, o declarante 
não mantinha qualquer vínculo ou atividade profissional relacionada ao sistema 
financeiro; QUE a relação do declarante com o ex-Senador DELCíDIO DO AMARAL 
GOMEZ remonta à época em que ambos estudaram no Colégio São Luiz, em São 
Paulo; QUE, em 2002, o declarante organizou um encontro da turma desse colégio, 
para fins de comemorar trinta anos de formatura; QUE foi nesse evento que o 
declarante se reaproximou de DELCíDIO DO AMARAL, que recém havia sido eleito 
Senador da República; QUE, após essa reaproximação, o declarante teve a 
oportunidade de acompanhar DELCíDIO DO AMARAL em entrevistas e eventos, 
quando realizados em São Paulo, além de tê-lo encontrado em diversas ocasiões, 
sobretudo de cunho social, envolvendo as famílias de ambos; QUE, perguntado se foi 
incumbido por DELCíDIO DO AMARAL de buscar quantias em dinheiro com 
FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES, conhecido como "BAIANO", no Rio de 
Janeiro, entre os anos de 2006 e 2007, respondeu que sim, pas~ando a esclarecer.~ 
esse fato: QUE, em algum dos encontros que travou com DELCIDIO DO AMARAL, ~ • 
este lhe mostrou uma lista com diversas pessoas e empresas, as quais seriam 
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credores da campanha eleitoral ao Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, 
realizada naquele ano de 2006; QUE o então Senador queixou-se de que estava 
enfrentando muitas dificuldades para saldar tais dívidas, alegando que recém havia 
obtido a possibilidade de um apoio financeiro no Rio de Janeiro, perguntando ao 
declarante se este poderia prestar-lhe ajuda para a operacionalização desses 
pagamentos; QUE a tarefa do declarante seria apanhar os valores e realizar o 
pagamento dos credores das dívidas de campanha; QUE DELCíDIO DO AMARAL 
passou ao declarante um número de telefone para que fosse feito um primeiro contato 
com a pessoa de FERNANDO SOARES, que seria o responsável por disponibilizar os 
valores no Rio de Janeiro; QUE o declarante efetuou ligação para FERNANDO 
SOARES, a quem não conhecia e, ao mencionar o nome ALBERTO GODINHO, 
FERNANDO afirmou que sabia do que se tratava, orientando o declarante a 
comparecer no Rio de Janeiro, em endereço do qual não recorda; QUE o declarante 
efetivamente viajou de São Paulo ao Rio de Janeiro e esteve no endereço indicado, 
que se situava no Centro da cidade; QUE se tratava de um prédio velho, pequeno, 
aparentemente empresarial, em que FERNANDO SOARES mantinha um escritório; 
QUE essa primeira viagem ocorreu bem após a campanha eleitoral, não lembrando o 
declarante se foi no final do ano de 2006 ou no início do ano de 2007; QUE, ao chegar 
no endereço, o declarante conversou pessoalmente com FERNANDO SOARES, mas 
não obteve nenhum valor, tendo apenas tratado a respeito; QUE FERNANDO 
SOARES confirmou que disponibilizaria os valores, cerca de R$ 1.500.000,00 (Um 
milhão e quinhentos mil reais), mas não dispunha, naquela oportunidade, de nenhuma 
parcela dessa monta; QUE o declarante, então, retornou a São Paulo sem qualquer 
quantia, tendo noticiado a DELCíDIO o ocorrido, que afirmou que tomaria providências; 
QUE, posteriomente, o declarante deslocou-se novamente ao Rio de Janeiro, com o 
mesmo propósito de apanhar valores com FERNANDO SOARES, tendo comparecido 
no mesmo endereço, situado no Centro da cidade; QUE, mais uma vez, a ida do 
declarante ao escritório de FERNANDO SOARES foi frustrada, pois não havia nenhum 
dinheiro disponível; QUE uma terceira viagem foi realizada pelo declarante ao Rio de 
Janeiro, com o mesmo de fim de cobrar valores de FERNANDO SOARES, também 
sem sucesso; QUE todas as viagens foram realizadas por transporte aéreo, com ida e 
retorno no mesmo dia, pelos aeroportos de Congonhas e Santos Dumont; QUE não 
recorda ao certo do intervalo de tempo entre essas viagens, mas acredita que ficavam 
em torno de dez dias; QUE o declarante não recorda, mas em algum momento das 
tratativas com FERNANDO SOARES, ficou acertado que o dinheiro seria levado até a 
residência do declarante, em São Paulo, o que de fato ocorreu; QUE esclarece que 
foram enviados ao declarante, em várias ocasiões, pacotes de dinheiro deixados na 
portaria do prédio; QUE tais valores estavam acondicionados em caixas cobertas por 
papel pardo, contendo o nome do declarante; QUE foram entre cinco e sete entregas 
de dinheiro realizadas na forma recém descrita; QUE o declarante nunca teve contato 
com a pessoa que deixou tais valores na portaria do prédio, complementando que saía 
pela manhã de casa e retornava somente ao final do dia; QUE o declarante achou 
estranho essa modalidade de entrega, mas nunca a questionou; QUE o ex-Senador 
DELCíDIO apenas perguntava ao declarante se estava correndo tudo bem, 
referindo-se à chegada do dinheiro e aos pagamentos; QUE o intervalo de tempo entre 
cada remessa de dinheiro ficava entre quinze e vinte dias, salvo engano; QUE, no 
total, o declarante acredita que tenha recebido em torno de R$ 1.500.000,00 (um 
milhão e quinhentos mil reais); QUE, ao receber os valores, o declarante passava a 
pagar os credores de DELCIDIO, seguindo as prioridades que o ex-Senador tinha 
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indicado; QUE havia, na lista, muitas pessoas humildes, que sequer tinham conta 
bancária, sendo que outras, a maioria, mantinham contas-poupança na Caixa Federal 
ou no Banco do Brasil; QUE havia, na lista, também muitos postos de combustíveis e 
empresas de rádio, além de empresas de alimentação; QUE o declarante não se vê 
em condições de identificar nominalmente qualquer dessas empresas; QUE o 
declarante levou cerca de dois meses para conseguir saldar todas as dívidas que 
constavam na lista que DELCíDIO havia lhe passado; QUE, por desempenhar essas 
tarefas, o declarante recebeu de DELCíDIO ressarcimento dos gastos que teve com 
passagens aéreas e demais despesas relacionadas às viagens, e uma pequena 
compensação financeira de cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 8.000,00 (oito 
mil reais); QUE esses valores foram solicitados pelo declarante em face do grande 
transtorno que teve ao realizar os pagamentos no interesse do ex-Senador; QUE o 
declarante nunca teve conhecimento quanto à origem dos valores que FERNANDO 
SOARES enviou à sua residência; QUE perguntado se, pelas circunstâncias como 
foram enviados os valores (de forma arriscada e sem o uso do sistema financeiro) o 
declarante nunca se questionou sobre a licitude do dinheiro, respondeu que não, 
esclarecendo que, como DELCíDIO era amigo de muitas pessoas "bem posicionadas" 
financeiramente, pareceu tratar-se apenas de uma forma "excêntrica" de remeter os 
valores; QUE o declarante, após finalizar o pagamento dos credores de DELCíDIO, 
nunca mais realizou qualquer tarefa relacionada a dinheiro no interesse dele, quer 
estabelecendo contatos com colaboradores ou fornecedores de campanha, quer 
apanhando ou remetendo dinheiro a terceiros; QUE, na época dos fatos objeto do 
presente inquérito, o declarante fazia uso do telefone 11.9984.6661, que estava 
cadastrado em nome do próprio declarante.Às perguntas da Defesa, nada houve. 
Nada mais disse e nem lhe foi perguntado(a) Foi então advertido(a) da obrigatoriedade 
de comunicação de eventuais mudanças de endereço em face das prescrições do Art. 
224 do CPP. Encerrado o presente que, lido e achado conforme, assinam com a i 

Autoridade Policial, com O(a) Declarante, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, 
com O(a) Representante do Ministério Público Federal, Procuradoria) Regional ~da~ 
República / Promotoria) de Justiça e, comigo, Reinaldo Marden Mendes Reis, Escri -0i"ft ' . 
de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n.O 10.001, lotado(a) e em exercício na 
Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DI R/PF, que o lavrei. . 

t 

AUTORIDADE POLlCIAL~: ......... J""'I---_ 

r/cuia n. 0 13.538 

DECLARANTE 
AN'~r~Lo~AL~B~E~~:rTE GODINHO 

ADVOGADO(A) . -..... ~ ...... ~~~ ....................................................... . :~ 
TRACY JOSEPH. ET DOS SANTOS 
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