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O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Declaro abertos os

trabalhos. Tendo sido distribuída cópia da ata da reunião anterior a todos os

membros presentes, indago da necessidade da sua leitura.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Deputado Chico Sardelli.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI – Peço a dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Por solicitação do

Deputado Chico Sardelli, dispensada a leitura da Ata. Em discussão a ata. (Pausa.).

Não havendo quem queira discutir acerca dos seus termos, passamos à votação. Os

Srs. Deputados que aprovam a referida ata permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovada. Ordem do Dia. Foram apresentados dois requerimentos, ambos de

autoria do Sr. Deputado Sérgio Barros: convite ao Dr. Silvano Gianni, Secretário-

Executivo da Casa Civil da Presidência da República e Presidente do Conselho

Deliberativo do Sistema de Proteção da Amazônia, para prestar esclarecimento

sobre o estágio de implantação do Sistema de Vigilância da Amazônia — SIVAM;

convite ao Comandante Teomar Fonseca Quírico, Presidente do SIVAM, para

prestar esclarecimentos sobre o estágio de implantação  do Sistema de Vigilância da

Amazônia — SIVAM. Os requerimentos serão pautados e votarão à pauta na

próxima reunião. A presente reunião tem por objeto a tomada de depoimento do

Embaixador Júlio César Gomes dos Santos por esta Comissão Parlamentar de

Inquérito. Pergunto ao Secretário se o investigado encontra-se presente no recinto

de trabalho. (Pausa.) Estando presente, convido o Sr. Embaixador Júlio César

Gomes dos Santos a ocupar assento à Mesa dos trabalhos. Peço aos Srs.

Parlamentares que queiram formular perguntas ao depoente que, por favor, se

inscrevam junto à Secretaria. Antes, porém, me cumpre fazer algumas observações

introdutórias ao depoente. O senhor está aqui para prestar depoimento na qualidade

de investigado. Não está obrigado a responder a perguntas que possam incriminá-lo.

Entretanto, o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo de uma eventual

defesa. Perguntaria, inicialmente, se o senhor foi, de alguma forma, coagido por

qualquer pessoa ou autoridade de qualquer dos Poderes sobre o depoimento que

prestará a essa Comissão.

O SR.  JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Não, senhor.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) - V.Sa. deverá dirigir-se aos

Srs. Parlamentares com tratamento de excelência. Da mesma forma, os Srs.

Parlamentares deverão dirigir-se à testemunha com o tratamento de senhoria. Peço

a todos que seja conferida a solenidade, formalidade, imparcialidade, seriedade e

objetividade que devem nortear os trabalhos do inquérito. Devem ser evitadas

quaisquer questões descabidas ao objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito,

que é o de investigar indícios de envolvimento do Sr. José Afonso Assunção e do

Embaixador Júlio César Gomes dos Santos no exercício de advocacia

administrativa, tráfico de influências, oferecimento de propinas e demais denúncias

relativas ao projeto SIVAM — Sistema de Vigilância da Amazônia. Informo ao

depoente que dispõe, facultativamente, de um prazo regimental de vinte minutos

para sua exposição inicial, e após, passará a responder perguntas dos membros do

colegiado, iniciando pelo seu Relator, Deputado Confúcio Moura. Concedo, então, a

palavra, para considerações iniciais, pelo prazo regimental de vinte minutos, se

assim o desejar, ao depoente.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Muito obrigado, Sr.

Presidente. Eu há muito que esperava por esta CPI, porque, em 1995, nós tivemos,

duas sessões de Supercomissões no Senado, uma no Senado e uma na Câmara, e

foi exaustivamente debatido esse assunto que nos traz aqui hoje. Mas nós não

tínhamos a percepção, naquela época em que as coisas estavam acontecendo, que

qualquer coisa que pudesse ser dita poderia ser usada contra nós, que houvesse

espaço para que pudéssemos não convencer, mas, pelo menos, ter aceitas as

nossas ponderações. Agora, seis anos se passaram, seis anos onde tudo foi

procurado, quando tudo foi vasculhado. Contra mim existe um inquérito na Polícia

Federal que dura seis anos. Até agora, não conseguiram provar que eu sou culpado.

Não cabe a mim provar que sou inocente, porque eu sou. Deve existir uma prova de

que eu sou culpado. Nesses seis anos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

nesse inquérito da Polícia Federal, aconteceu de tudo. A quebra do meu sigilo

bancário fiscal pedida ao juiz foi feita em janeiro de 1998 — isso não é novidade.

São quase três anos. Procuraram, viraram do avesso; mais do que isso, não

abriram, escancararam, escancararam, porque não se ativeram ou obedeceram à

determinação do segredo da investigação e puseram nos jornais. Não puseram nos

jornais o que acharam, porque não acharam; puseram nos jornais o que
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interpretaram terem achado. Interpretações, inclusive, das minhas declarações de

Imposto de Renda. Dessa forma, passados esses seis anos, nesse inquérito onde o

comprador da casa que herdei de meus pais e que a comprou em 1994 — portanto,

antes mesmo de o Presidente Fernando Henrique assumir a Presidência da

República — teve o constrangimento de ser intimado, pela Polícia Federal, a prestar

esclarecimentos, porque não acreditavam que, em 1994, eu pudesse ter obtido 300

mil reais da venda de um imóvel. Esse comprador compareceu à Polícia Federal no

Rio de Janeiro e, mais do que isso, foi pedida a quebra do sigilo bancário e fiscal

que, felizmente, o juiz indeferiu.  E, por isso, eu dou as boas-vindas a esta Comissão

Parlamentar de Inquérito. Eu dou as boas-vindas porque eu acredito que aqui não

existe promotor nem defensor. Todos podem acusar. Eu me defendo, mas V.Exas.

são todos membros de um conselho de sentença. Muito obrigado, Sr. Presidente.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Deputada Laura Carneiro,

pela ordem.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO  - Sr. Presidente, primeiro queria

agradecer a V.Exa. sua amabilidade, na medida em que não sou membro desta

Comissão, mas porque participei de uma Comissão Especial há seis anos sobre

SIVAM, esse é um tema que me apaixona, porque sei da necessidade do SIVAM

funcionando, em função da Comissão da CPI do Narcotráfico. Eu queria só, a título

de colaboração, saber de V.Exa. se eventualmente V.Exa. tem em mãos, ou a

Comissão tem em mãos o inquérito citado pelo Embaixador. Se era possível acessá-

lo, porque, pelo que ouvi, na medida que ele já foi investigado, resta muito pouco a

perguntar. Talvez fosse mais importante, até para os membros, ter acesso ao que foi

investigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Já foi solicitado por esta

Comissão e, em breve, deverá estar sendo distribuído aos membros.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sinto-me quase que impedida de

perguntar, na medida em que já houve investigação, quebra de sigilo, quebra de

sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal e telefônico e o inquérito não chegou a nada.

Como é que eu posso trabalhar com esses... Quer dizer, eu, não; vocês. Mas eu

queria, porque o tema me interessa, perguntar em função dos dados. Só isso, Sr.

Presidente. Obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Com a palavra o Relator,

Deputado Confúcio Moura.

O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA – Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Parlamentares presentes, ilustre Embaixador Júlio César, é uma satisfação

conhecê-lo. E esta Comissão Parlamentar de Inquérito foi resultante de um

requerimento de autoria do ilustre Deputado Arlindo Chinaglia, hoje licenciado da

Câmara para ocupar um cargo auxiliar da Prefeitura de São Paulo, e pelo tempo de

seis anos decorrentes. Somente agora, no mês de agosto, foi instalada e coube a

este grupo de Parlamentares a incumbência de buscar a história do Projeto SIVAM.

E eu acompanhei, em 95, esse momento na Comissão de Fiscalização e Controle

naquela época instalada, e em outras Comissões da Casa, como Defesa do

Consumidor, e no Senado, em duas outras Comissões. Várias constituições de

Parlamentares, composições para apurarem realmente, ouvir, indagar e averiguar,

investigar a dinâmica sofrida com as denúncias publicadas na revista ISTOÉ a partir

de 1995. Dessa forma, nos coube agora, historicamente, dar uma resposta a 173

Parlamentares que subscreveram aquele documento, e nós temos aqui perguntas

escritas para V.Exa. Vou deixar, primeiro, que os colegas Parlamentares se

pronunciem e, ao final, eu volto a fazer as indagações da Relatoria. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) - Obrigado, Deputado

Confúcio Moura. Em aberto a palavra aos Deputados. Deputado Chico Sardelli.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI  - Sr. Presidente, Sr. Relator, Exmo.

Sr. Embaixador Julio César Gomes dos Santos, demais pares, acho, com

propriedade, que a nossa companheira, a Deputada Laura Carneiro, o fez. De

qualquer forma, esta CPI tem o objetivo de esclarecer ainda alguns pontos que não

estão claros. Com certeza, muitas das minhas perguntas serão repetitivas, mas

muito importantes para que a gente possa, do que nós ouvimos, do que nós já lemos

a respeito... e porventura algumas dúvidas que haverão de surgir possam ser

esclarecidas a contento. O senhor possui contas bancárias no exterior?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Possuo. Eu possuo duas

contas bancárias no exterior. Eram três, quando fiz a declaração dessas contas à

chamada Supercomissão do Senado. Eu declinei o número dessas contas e o

montante que havia em cada uma delas. A que continha o maior volume de recursos

era uma aplicação de 55 mil dólares num banco inglês, o National Westminster
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Bank. Está na minha declaração do Senado. V.Exa.  poderá encontrar. V.Exa. deve

ter lido também que, entre 1990 e 1993, eu fui Ministro Conselheiro em Londres,

onde eu servi como número dois na embaixada. Daí a razão de eu ter uma conta em

Londres e essa era uma conta de aplicação. E uma conta corrente no mesmo banco,

que na época devia ter 97 libras esterlinas e que, hoje, tem 1.043 libras esterlinas. E

a segunda... a terceira conta era no Banco do Brasil em Nova Iorque, que continha

16 mil dólares. A conta no Banco do Brasil em Nova Iorque não fui eu que abri. Essa

conta é aberta pelo Ministério das Relações Exteriores para cada diplomata, no

momento em que ele se forma no Instituto Rio Branco. O Itamaraty abre essa conta

não só para os diplomatas; para os funcionários administrativos também, porque é a

forma em que nós temos de receber os nossos salários quando estamos no exterior,

que naturalmente são pagos em dólar, e as nossas diárias quando, na Secretaria de

Estado, viajamos a serviço ao exterior. Essas são as três contas que declarei em

1995, das quais restam duas, não mais a conta de aplicação, que eu transferi para

Nova Iorque pouco depois do processo do SIVAM, e a conta de Nova Iorque que

existe até hoje, além dessa conta de conta corrente de Londres. Então, hoje, são

duas contas.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI - Todas elas declaradas nas suas

declarações de Imposto de Renda, da existência?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Todas declaradas no Imposto

de Renda, cujo segredo está aberto desde janeiro de 98.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI -  V.Sa. tem conhecimento de que

esta CPI já determinou a quebra do seu sigilo bancário, fiscal e telefônico. O senhor

teria alguma coisa a declarar contrária, a favor... O senhor disse, aí, ser favorável, é

isso?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Excelência, esse segredo foi

quebrado em 98, pelo Ministério Público...

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI - Sim, mas eu estou me atendo à

nossa CPI, à CPI da Câmara Federal.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Não, eu acho perfeito que

tenha sido feito isso, mesmo porque, se V.Exa. me permitir...

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI - Pois não.
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O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Na Comissão da Câmara, à

qual eu compareci e depus por mais de quatro horas, que está contido... os

depoimentos estão contidos nesse livro que a biblioteca teve a amabilidade de me

emprestar... Eu lhe direi por que eu acho que a CPI fez bem em pedir a abertura das

minhas contas. Me dá um minutinho. Veja bem: quando eu depus na Comissão da

Câmara dos Deputados, falava-se de que nada adiantava eu ter declarado que

podiam olhar as minhas contas. E eu fico feliz com a sua pergunta, porque o nobre

Deputado Arlindo Chinaglia, que pediu esta CPI, me deu uma lição que eu não

conhecia, falando sobre isso nessa Comissão. Eu leio, primeiro, o que disse o

Deputado Celso Russomanno: “Com relação ao que foi falado com relação à

abertura das contas bancárias, ele pode abrir as contas bancárias e ele pode

requerer ao banco os extratos bancários e fornecê-los a esta Comissão,” — àquela

Comissão — “assim como ao Senado Federal, se assim o desejar”. Dizia o

Deputado Celso Russomanno que eu podia fazer isso. Responde, na ocasião, o

Deputado Arlindo Chinaglia : ”Agradeço a informação e peço que seja descontado

no tempo, mas existe uma diferença brutal, mesmo sob essa forma de uma CPI, que

recebe a transferência do sigilo, porque você pode fazer investigações, você pode

conferir contas no exterior,” — ou seja, não dizendo que ele faria isso — “ mas

alguém pode apresentar alguns extratos e não apresentar todos; só a transferência

do sigilo pode investigar, só numa CPI”.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI - O Ministério Público Federal, por

meio da Procuradoria, requisitou um inquérito para investigar as prováveis

vantagens obtidas por V.Sa. e sua companheira Flávia. Segundo reportagens do

jornais O Estado de S.Paulo, edição de 15/1/1998, e O Globo, na sua edição de

28/1/98, as contas e declarações de Imposto de Renda de V.Sa., da Sra. Flávia e do

Sr. José Afonso Assunção seriam rastreadas pela Polícia Federal, Banco Central e

Receita Federal. Tais reportagens afirmam, ainda, que a Receita Federal iria

providenciar uma auditoria nos gastos e patrimônio de V.Sa., da Sra. Flávia e do Sr.

José Afonso Assunção, enquanto que a Polícia Federal investigaria as compras e

pagamentos com cartões de créditos, tanto no Brasil como no exterior. O que V.Sa.

tem a nos trazer sobre esses procedimentos do Ministério Público Federal, da

Polícia Federal, do Banco Central, da Receita Federal?



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - SIVAM
Número: 001387/01 TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS Data: 21/11/01

7

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Eu acho que são

procedimentos normais. Por isso eu disse, de início, que são seis anos. Aliás, a

abertura de todos esses sigilos tem quase três anos — foi em janeiro de 98. De

forma que continuam investigando, continuam analisando e rastreando e, até agora,

eu, pelo menos, nem eu nem meus advogados encontraram qualquer resposta que

eles tenham a dar sobre isso. Mas eu acho normal.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI – Consta da reportagem do Jornal do
Brasil, edição de sexta-feira passada, 16/11/2001, que V.Sa. possui uma

movimentação bancária que ultrapassa, em quase 500 mil reais, a receita resultante

dos salários como diplomata, sendo que tal valor corresponderia à venda de um

imóvel. Tal informação procede?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Não procede. Eu gostaria de

saber a origem dela.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI – O senhor tem... sabe dessa

reportagem ou não?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Conheço, sim.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI – O senhor procurou desmentir,

tomou alguma atitude a respeito ou não?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Excelência, eu não procurei

desmentir, como jamais... jamais falei com a imprensa, desde 1995, sobre o meu

caso, porque eu aprendi uma coisa: qualquer coisa que eu pudesse dizer seria

usada contra mim. A única vez que eu falei com a imprensa e que o jornalista me

perguntou...  Não, o jornalista foi na Veja... Me disse que o Presidente tinha sido

gravado nas conversas e que sabia que eu estava sendo gravado, eu lhe disse:

“Não, não é verdade”. Que o Presidente possa ter falado comigo no telefone e ser

gravado, é óbvio que sim, porque falávamos no telefone muito amiúde, mas que ele

soubesse que estava sendo gravado, eu não posso acreditar, senão ele não diria

coisas e não me pediria coisas que as pessoas pudessem saber. Olha, quando

saiu... E eu expliquei a ele por que que eu disse isso, contei ao jornalista. Ele só

disse essa frase: “O que que eu disse com isso?” Eu disse: “Olha...” Ele me

perguntou: “Que coisas?” Eu digo: “O Presidente é muito irreverente. Ele pode fazer

uma brincadeira no telefone, como fez várias vezes: ‘Olha, não convida Fulano e

Beltrano pra este jantar’, ou ‘Fulano vem jantar comigo, é um chato, não quero ficar
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sozinho com ele. Chama Fulano, Beltrano, Sicrano’.” A isso que eu me referi, e ele

não colocou essa explicação na reportagem. Então, só saiu a primeira parte, que o

Presidente não teria falado comigo certas coisas que costumava falar. A partir daí,

eu cheguei à conclusão que não valia a pena falar ou rebater qualquer coisa com a

imprensa.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI – Agora, Embaixador, não é verdade,

então, essa reportagem do Jornal do Brasil dos 500 mil reais da venda de um

imóvel de forma nenhuma?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – É verdade que eu vendi um

imóvel, em 1994, por 300 mil reais. Está em todas as minhas declarações de

Imposto de Renda; está na minha declaração de 1995, ano base 1994. Esta casa,

por inventário que... a Polícia Federal já tem esse inventário nas mãos, porque foi

pedido no inquérito. Essa casa, quando minha mãe faleceu, em 1986, eu a herdei.

Meu pai a construiu no Leblon, no Jardim Pernambuco, em 1948 a 1951. Em 51,

fomos morar lá, meu pai, minha mãe, minha irmã e eu. Minha irmã faleceu,

infelizmente, quando tinha 25 anos de idade; meu pai, em 1978; minha mãe, em

1986. E eu fiquei herdeiro desta casa, que foi o único bem que meus pais me

deixaram.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI – Quer dizer que a informação é

verdadeira?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Não 500 mil reais. A

informação da casa é verdadeira; o volume de recursos é que não é exato. O

volume de recursos é aquele que está nas minhas declarações da Receita Federal,

que são 300 mil reais, que eu não movimento mais, porque, como sou português, eu

não jogo em bolsa, não compro ações. Eu usei esse dinheiro para comprar imóveis.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI – E esses imóveis comprados pelo

senhor, todos declarados, sem problema nenhum?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Todos declarados.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI – Na mesma reportagem do Jornal
do Brasil, de sexta-feira passada, consta a informação que a agência do Banco do

Brasil em Nova Iorque não atendeu a uma ordem judicial de 98, para quebra de

sigilo de suas contas, sob alegação de que era regida pelas leis americanas. Porém,

existe um documento, redigido de próprio punho e assinado por V.Sa., autorizando a
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quebra de sigilo de suas contas bancárias, inclusive relacionando algumas contas e

respectivos bancos. V.Sa. se disporia a assinar um novo documento reiterando o

anterior, ou disponibilizaria novamente o acesso para consulta a todas as suas

contas bancárias, em especial a existente na agência do Banco do Brasil de Nova

Iorque?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Veja bem, Sr. Deputado: se

eu me dispus uma vez, continuo a me dispor a fazer o mesmo. Agora, a explicação

do Deputado Chinaglia de que eu poderia subtrair alguns extratos e que só através

de uma CPI, com a transferência desses extratos, é que teríamos a certeza de que

elas são verdadeiras é que não me animaram a fazer isso. Eu disposto estou, não

tenha a menor dúvida. Agora, não tenho, V.Exa. me desculpe, por que entregar

extratos do período que foi pedido pelo juiz  — 1º de janeiro de 1996 a 31 de

dezembro de 1997 — para exame, onde  o importante é saber se houve depósitos

não lícitos, mas onde toda minha vida, gastos, com quem eu gasto, como eu gasto

estão ali, mesmo porque, de maio de 97 em diante, eu estou servindo no exterior.

Até então, a minha conta era parada. Hoje, é uma conta movimentada. Não tenho

nada a esconder, continuo a dizer que posso disponibilizá-la, mas o Deputado

Chinaglia me desencorajou a fazer isso, porque eu posso apresentar as contas e

podem dizer: “Está faltando alguma coisa”. Prefiro que elas cheguem, porque foi

pedido com base num acordo entre o Governo americano e o Governo brasileiro, o

Banco do Brasil obedece ao Governo norte-americano, essas contas chegarão,

porque já foram pedidas em janeiro de 1998.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI – O senhor concorda, mas não

concorda. Desculpa, Embaixador, eu gostaria de deixar uma coisa muito bem clara

para o senhor: o objetivo desta CPI é buscar subsídios. Nós estamos falando de

investimentos na ordem de 1 bilhão e 300 milhões de dólares e estamos falando de

trânsito, tráfico de influências dentro do Palácio do Planalto, do mais alto mandatário

do País. Então, essas informações, antes que a gente chegue a uma conclusiva a

respeito — e eu tenho certeza que o senhor, como embaixador, com todos os

cargos importantes que o senhor ocupou na vida do senhor, com certeza o senhor

vai entender o papel do Parlamentar. Então, eu gostaria  que... ia até pedir para o

senhor: o senhor acha que tem necessidade de esse depoimento do senhor ser a

portas fechadas, sem presença de imprensa, sem presença de quem quer que seja?
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O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Sr. Deputado, isto não é um

depoimento. E se eu pegar os meus extratos, pedir ao Banco do Brasil...

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI – O senhor faria isso?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Posso fazer isso.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI – Pode fazer isso?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Posso. Agora, eu pediria a

V.Exa. que considerasse uma coisa: se fosse possível constituir um auditor

independente, da confiança de V.Exas. e da minha, confianças mútuas, que possa

verificar isso e fornecer a informação que V.Exas. desejarem, eu acederia com o

maior prazer.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Deputado Chico, V.Exa. me dá

um aparte, me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI – Pois não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Talvez o mais simples... Eu não

tenho noção do tempo que esta Comissão tem para trabalhar, mas eu imagino...

Para vocês terem uma noção, na CPI do Narcotráfico nós tivemos dois anos. Até

hoje chegam respostas de sigilo bancário. Logo depois, isso é normalmente

analisado por um grupo de técnicos do Banco Central, que demora mais uma fábula

de tempo. Eu... talvez o ideal fosse, simplesmente, por um acordo do depoente, que

se mostra aqui acessível, e do Sr. Relator, Sr. Presidente, e dos membros desta

Comissão, que se fizesse um documento, com tradução feita pela Casa e, portanto,

com fé, que se mandasse, se enviasse ao Consulado do Brasil em Nova Iorque,

onde se requereria, com autorização e assinatura do Embaixador, ao Banco do

Brasil, especificamente naquele período, porque não adianta você mandar um

requerimento de informação de todas as contas, de todos os anos, de toda a vida

dele até hoje, até porque esse não é o tema da CPI. Apenas daquele período,

especificando o que vocês necessitam, porque o próprio Banco do Brasil faz uma

pré-análise e já manda o que efetivamente é necessário para a Comissão, que

viabiliza o pedido de uma auditoria independente e, ao mesmo tempo, possibilita que

a Comissão e o depoente tenham a essência do pedido, senão vocês vão fazer...

Isso é muito importante no pedido de sigilo. Você pede o sigilo da vida inteira, não

adianta. Você está tratando de dois meses, de três meses, de um ano, você tem que

pedir o sigilo daquele período. E ponto. Senão você fica cheio de papéis que vão



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - SIVAM
Número: 001387/01 TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS Data: 21/11/01

11

chegar depois que a CPI terminar, que é a experiência que a gente teve na CPI do

Narcotráfico, em alguns casos.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI – Eu agradeço a interferência da

companheira Laura Carneiro. Voltamos a falar sobre esse item na hora em que eu

terminar as minhas conclusivas aqui. De acordo com informações prestadas por

V.Sa. em audiência pública realizada em 30 de novembro de 95 junto à Comissão

de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, o Sr. José Afonso

Assunção teria feito uma proposta para que a empresa Líder Táxi Aéreo fornecesse

aviões e helicópteros para ser utilizados na campanha do então candidato Fernando

Henrique Cardoso. Tendo em vista tal fato, poder-se-ia concluir que já existia um

relacionamento de V.Sa. com o dono da Líder Táxi Aéreo desde a época da

campanha eleitoral?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS –  Não, Sr. Deputado. Esse

relacionamento, em novembro de 1995, datava de quinze anos. Acontece que, na

época em que José Afonso conversou comigo sobre isso, eu estava de licença-

prêmio e trabalhando na campanha de Fernando Henrique Cardoso à Presidência

da República. Ele me procurou e me disse: “O Presidente precisa de um esquema

de deslocamento, e eu tenho um plano a oferecer. Você leva a ele?” Disse: “Levo.”

Já disse isso. “Levo a ele, sim.” Me deu um envelope, cheguei e disse: “Presidente,

olha aqui: o José Afonso pediu para entregar para o senhor este plano...” —

Presidente, não, Ministro, que eu chamava ele na época — “... esse plano logístico

de deslocamento para a campanha.” “Está bem.” E eu não vi, não sei de que se

trata, e ele deve ter passado para algum dos coordenadores de campanha. Soube

depois, por ele, José Afonso, que a Líder não ia fornecer esse serviço porque o

Comitê de Campanha tinha achado que era oneroso.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI – V.Sa. se recorda quantas vezes

teria utilizado dos favores prestados pela empresa Líder Táxi Aéreo ou pelo Sr. José

Afonso Assunção, proprietário da referida empresa?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Desculpe, Deputado, V.Exa.

poderia precisar o que são favores na sua pergunta?

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI – Eu tenho aqui a degravação da fita

onde, em algumas situações, aparecem as colocações de empréstimo para o

senhor, para a família. O objetivo... Eu estou dando uma passada aqui. Na sua
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maneira de pensar, é correto um alto funcionário do Governo se utilizar de tais

favores, mesmo que amigo, mesmo... de pessoa que tenha interesses econômicos

com o Governo brasileiro?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Vamos, agora, então,

qualificar os favores. Entendi o que V.Exa. perguntou. Isto me foi perguntado tanto

no Senado como na Câmara. Me lembro da resposta e a resposta será exatamente

a mesma: eu nunca tive nenhum favor do Sr. José Afonso Assunção. O que

aconteceu foi apenas, e foi apenas uma única vez: ele viajou para os Estados

Unidos acompanhado da sua companheira de então e convidou a mim e a minha

hoje esposa para acompanhá-los, nos convidou para ir em seu avião. E eu

concordei, porque eu ia acompanhá-los. O que aconteceu? Pouco antes dessa

viagem, ele me disse que o avião dele estava sofrendo uma revisão e que ele iria na

frente com a sua companheira, porque tinha um trabalho a fazer e que, quando o

avião dele fosse aos Estados Unidos para começar a viagem e depois trazê-lo de

volta ao Brasil — conosco, naturalmente —, que eu poderia ir nele, o que eu

qualifiquei de uma carona. Agora, veja bem, Sr. Deputado, com todo respeito, não

porque eu tivesse pensado que um dia pudesse haver o escândalo do SIVAM, ou o

que quer que fosse, mas por formação, essa viagem, esse convite não foi aquele

convite de “quem convida dá banquete”. Flávia e eu pegamos um avião de carona

que ia buscá-lo — se não fosse conosco iria vazio. E durante essa viagem José

Afonso não pagou uma só conta nossa. Eu entreguei, tanto ao Senado como à

Câmara, e tenho uma terceira cópia aqui, as despesas que nós tivemos pagas com

meu cartão de crédito. E quando eu disse há pouco que eu não voltei a falar com a

imprensa porque tudo que eu pudesse dizer seria usado contra mim, eu tive um

segundo exemplo, porque quando eu fiz uma declaração à imprensa em novembro

de 95, por escrito, e mandei a todos jornais, eu mandei cópia do pagamento dessas

despesas feitas por mim. Eu tinha os extratos, eu tinha os cartões de crédito, eu

tinha tudo. E o jornal publicou o seguinte: “É, ele justificou que pagou as contas.

Agora, como é que um homem que ganha 7 mil reais gasta 3.800 dólares de hotel?”

Então, não adiantava. Eu acho que o momento é este de, com serenidade, nós

voltarmos a falar do assunto. Não houve favores, houve uma carona. As nossas

contas foram pagas. Como eu disse naquela ocasião, José Afonso foi para o hotel

Pierre. Eu nunca teria ido ao Hotel Pierre, porque é um hotel caríssimo. Conversei
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com a Flávia: “Bom, ele está convidando, é indelicado que nós procuremos um hotel

mais barato.” Estava dentro do orçamento que eu podia gastar, porque quem

ganha... ganhava 7 mil reais por mês, que era até um pouco mais que 7 mil dólares,

e pagando à prestação, no cartão de crédito, podia fazer isso. Ficamos, minha

mulher e eu, num quarto, e minha filha, que estudava em Boston, e que veio nos ver

em Nova Iorque, com uma amiga, no outro. A conta foi de três mil oitocentos e

poucos dólares. Pois, bem, então não foram favores, não houve aquele... aquela

abertura: “Vamos, porque é tudo por minha conta.” Não houve isso. E na ocasião eu

tive a oportunidade de dar o exemplo, quando V.Exa. pergunta se é correto, por

parte de um funcionário público — que é o que eu sou — aceitar esse tipo de

convite, eu dei o exemplo: “É correto o funcionário público; é correto alguém que

sirva o País em qualquer um dos três Poderes aceitar os convites dos vôos

inaugurais das companhias de aviação nos seus trechos internacionais — aí, sim,

com tudo pago: hotel, carro, ida e volta, primeira classe, o que ocorre sempre, e que,

ao longo da minha carreira, eu tenho presenciado? E disse mais: será que há um

dolo, será que existe uma... algo de errado que o Governo, por mais de uma vez —

não digo o Governo Fernando Henrique Cardoso, eu digo o Governo... nem Sarney,

mas até durante o Governo militar —, pedisse ao Dr. Roberto Marinho o seu iate

para passear dignitários estrangeiros que aqui vinham e que isso aconteceu mais de

uma vez? Porque a minha área sabe disso. Deputado, existe ou existiu no Brasil —

agora, felizmente, está acabando — uma cultura de um relacionamento

empresário/Estado que durou durante muitos anos e que nem sempre se podia

constatar que houvesse alguma coisa malfeita nesse relacionamento. Eu trabalhei

toda minha carreira, até ir para a Presidência da República, em 1985, no

Departamento de Promoção Comercial. Eu trabalhei com empresários durante toda

minha carreira, até 85, e de uma forma muito sui generis, porque empresário

brasileiro não existia em 1970, quando eu comecei a trabalhar. Era o empresário

brasileiro que era produto de uma política de substituição de importações. E não

queria sair do Brasil. Para quê? O seu produto não precisava de um aprimoramento

qualitativo, tinha um mercado cativo, ele estava satisfeito com isso. Em 1970,

Deputado — V.Exa. se recordará —, o nosso volume de comércio externo era de 3

bilhões de dólares nos dois sentidos, e nós tínhamos que levar didaticamente a

mensagem aos empresários para que eles saíssem do País e exportassem. A partir
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daí se criou uma intimidade muito grande entre os promotores de promoção

comercial, entre o Governo da área econômica, à qual eu pertenci no Itamaraty, e os

empresários, os novos empresários que surgiram daí. Então, eu acho que V.Exa.

pode ter uma idéia de como eu conheço tanto os empresários, como eu conheci o

Comandante José Afonso, nessa época, e que, pagando as minhas contas, pagando

as contas da minha mulher nessa viagem, da minha filha, não permitindo que ele

gastasse dinheiro comigo, e eu tomando uma carona num avião, eu não achasse

que fosse, nem de perto, algo que pudesse se comparar às viagens inaugurais e

outras coisas que eu tinha presenciado. Obrigado.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI – Bem, eu gostaria de, nas

colocações do senhor, só me ater a um comentário de que nós, homens públicos,

nós temos o dever e a obrigação de dar exemplo. E o senhor se referiu a algumas

passagens, seja ela do Executivo, no trânsito com o Legislativo, do empresariado,

eu posso... não sou um homem perfeito, tenho lá os meus problemas também, seja

de ordem profissional e particular, mas eu recusei três convites este ano para poder

fazer parte de uma diligência que deixava o Brasil, por fazer parte do Poder

Legislativo, do Parlamento brasileiro. E acho que muito, muito, nós avançamos

muito. O senhor tem propriedade em dizer que de 70, muitas coisas, lógico que

mudaram, mas esse molde tem que acabar de uma vez por todas no Brasil. E nós

não estamos falando de um investimento de 130 mil reais que aconteceu e que

originou esse problema. E também ainda não estou acusando, eu estou estudando,

nós estamos estudando e buscando, querendo saber um pouco mais de

informações a respeito. São 1 bilhão e 300 milhões de dólares que envolve todo

esse aparato. A conversa nº 4, gravada pela Polícia Federal, trata-se de um diálogo

travado entre V.Sa. e o Sr. José Afonso. Com relação a esta conversa, pergunta-se:

quem era o Senador paulista citado como amigo do Sr. José Afonso Assunção?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Eu hoje sei; mas na época

não sabia, porque, na minha cabeça, o Senador a que ele se referia não podia ser

paulista, teria que ser do Amazonas. Mas eu custei a descobrir isso. Eu só descobri

isso no meu depoimento no Senado, quando um Senador me chamou a atenção

para isso.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI – Eu espero que seja o mesmo

Senador que nós estejamos pensando. O senhor poderia declinar o nome dele?
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O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Não, porque não é mais

Senador. Eu poderia dizer: o Sr. Gilberto Miranda.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI – Quem era a pessoa denominada

como Grande Chefe, também citado nessa conversa?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Eu presumo que o Grande

Chefe seja o Presidente da República.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI – E quem é o amigo que deveria dar a

tal prensa? Essa tal prensa teria qual finalidade — desse diálogo, dessa gravação?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – V.Exa. me concede um

segundo?

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI – Com certeza. (Pausa.)

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Desculpe. Qual é o número

da conversa, da gravação, por favor?

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI – Conversa nº 4.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Se V.Exa. permitir, eu lerei o

trecho ao qual V.Exa. se refere.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela ordem, Sr. Presidente. Era

possível tirar cópia para os Srs. Deputados, se a Comissão tem, só para a gente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) - Será providenciado,

Deputada Laura Carneiro.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI – Já estou no fim — viu, Sr.

Presidente, Relator e nobre depoente?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Aqui diz o seguinte, José

Afonso fala aqui: Sarney... — isso é uma transcrição das fitas feita pela Polícia

Federal, entregue ao Presidente da República, que me deu essa transcrição. Repito:

José Afonso fala que Sarney pode estar combinado com uma outra pessoa e que

por isso o projeto não esteja andando. JC não acredita nessa hipótese e diz que irá

hoje no Senado para conversar com Sarney. Já se fala em uma campanha via

internet, que isso tudo deveria ser feito no Brasil. Falam ainda sobre o Projeto

SIVAM. A “prensa” está um pouco mais em cima. Ele acha, ele dá a entender que o

Presidente da República devia dar uma prensa no Senador paulista”. É isso o que

eu tenho aqui. Diz o seguinte: diz que esteve com aquele Senador paulista amigo

dele e falou com ele sobre o Projeto SIVAM, que precisaria de uma prensa do
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Grande Chefe. Fala que o comentário é de que o projeto está morto e enterrado. JC

— que sou eu — desmente. Aí diz... José Afonso fala que Sarney pode estar

combinado com uma outra pessoa e que por isso o projeto não esteja andando. JC

não acredita nessa hipótese e diz que irá hoje ao Senado para conversar com

Sarney, o que é verdade. Diante dessa elucubração que fez José Afonso de que o

Presidente Sarney estivesse envolvido com alguém interessado em não andar com

o projeto, eu me prontifiquei a informar isto ao Presidente Sarney, não falar com o

Presidente Sarney ou pedir qualquer coisa ao Presidente Sarney sobre o Projeto

SIVAM.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI - V.Sa. afirmou, então, que iria ao

Senado falar com alguém que não acreditaria que os dois estavam combinados. De

que se trata exatamente tais afirmações?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Eu acredito que conheço o

Presidente Sarney muito bem, trabalhei com ele durante cinco anos muito

diretamente e jamais poderia admitir uma coisa dessa, e queria que ele soubesse.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI - O Sr. Gilberto Miranda fazia parte do

seu círculo de amizades?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Eu jamais tinha visto o Sr.

Gilberto Miranda na minha vida até o dia em que depus no Senado e notei que ele

estava sentado lá no fundo da sala ouvindo o meu depoimento.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI - Por que o Sr. José Afonso comentou

com V.Sa. que o Senador Gilberto Miranda falou que “o SIVAM não sai de jeito

nenhum”, que “isso é um projeto morto”, que “é um negócio cheio de marmelada,

cheio de coisa errada”, que “sabe quem levou o dinheiro, quanto levou”, aquela

papagaiada toda? O que, exatamente, V.Sa. quis dizer com a frase: “Você

perguntou quanto é que ele queria”, referindo-se ao então Senador Gilberto

Miranda?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Eu já respondi sobre isso e

gostaria que V.Exa. me desse um minuto, porque eu gostaria de responder

exatamente o que eu disse sobre isso na ocasião. Quanto à primeira parte da

pergunta de V.Exa., eu não tenho condições de responder, talvez, se José Afonso

Assunção for convocado para depor a esta CPI, ele poderá responder. Quanto a...
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O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI - Mas o senhor confirma que ele teria

dito isso para o senhor?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Não, eu não confirmo. Está

na transcrição, evidentemente, se está na transcrição, isso pode ter sido dito. Agora,

eu não faço nenhum comentário sobre isso, quer dizer, posso dizer: “não acredito”, é

óbvio, mas não faço nenhuma tergiversação, não faço nenhum comentário, não

trabalho isso que ele me disse. Agora, sobre o ex-Senador Gilberto Miranda, eu me

permitiria ler o que eu disse na Câmara dos Deputados. Em relação ao Senador

Gilberto Miranda, foram feitas três referências diferentes a S.Exa., que,

evidentemente, entraram em um contexto onde quem fala é o meu interlocutor. Não

me lembro de ter tido essa conversa. Gravaram e me mostraram que eu teria feito a

pergunta que eu ouvi na fita. Depois de ele dizer que o Senador estava emperrando

tudo e colocando obstáculos, etc: “Você perguntou quanto ele queria?”. Foi uma

pergunta infeliz, feita na intimidade de uma conversa telefônica e dentro daquele

espírito que externei no meu comunicado, ou seja, havia uma preocupação

permanente do Comandante José Afonso Assunção com o Senador. Eu já tinha

ouvido esse tipo de preocupação por parte dele e, dentro desse contexto, estava o

fato de que havia transpirado pela imprensa o fato de que o Senador teria outros

interesses menos políticos no Projeto SIVAM, mas, de forma alguma, jamais me

passou pela cabeça sugerir ao Comandante José Afonso que desse alguma propina

ao Senador Gilberto Miranda.

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO -  Sr. Presidente, uma questão de

ordem. Eu pediria a V.Exa...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) - Deputado Albérico com a

palavra.

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - Eu pediria a V.Exa. — que eu sou o

próximo indagador. É que eu tenho que presidir agora a abertura de uma Comissão

Especial da qual eu vou ter que fazer essa Presidência para a eleição do futuro

Presidente. Pediria que houvesse a permuta das minhas indagações, no caso, com

os Parlamentares subseqüentes. E, quando eu voltasse, naturalmente, eu voltaria à

minha ordem de inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Atendida sua solicitação,

Deputado Albérico.
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O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO – Obrigado.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI - V.Sa. concorda com a tese de que o

ex-Senador Gilberto Miranda poderia ter informações importantes a prestar a esta

CPI? O senhor acha que seria interessante convocar o ex-Senador para depor nesta

CPI?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Perdão, Deputado, eu não

posso fazer essa avaliação. Eu acho que V.Exas. têm material suficiente para fazer

essa avaliação.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI – Mas, seguindo o raciocínio que

V.Exa. coloca no início, de poder prestar esclarecimentos, abrir para que a gente

possa buscar a verdade disso, com certeza o ex-Senador Gilberto Miranda, ele

passa por todos esses problemas, inclusive em comentários do Sr. José Afonso,

Sarney ou daqui ou dali. É uma opinião de uma pessoa que está prestando serviço

hoje a nós, que é V.Exa., aqui, Embaixador Júlio César. O senhor acha importante

que ele pudesse vir prestar seu depoimento aqui?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Qualquer pessoa que esta

Comissão julgue importante prestar um depoimento, eu acredito que deva vir aqui.

Qualquer pessoa que esteja nesses resumos, nessas transcrições de todos esses

depoimentos que foram prestados em 1995, eu acho importante que esteja aqui.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI - Já foi feita a convocação do ex-

Senador? Já foi feito o requerimento?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) - Já foi feito o requerimento.

O Sr. Secretário está aguardando o momento oportuno da sua intimação.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI - Está certo, então. Quando, em uma

das conversações, V.Sa. afirma que iria falar com o Presidente e com o Ronaldo

sobre o fato de o Senador Sarney não estar interessado no caso SIVAM, quem era

esse Ronaldo a que o senhor se referia?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - V.Exa. poderia me indicar em

que conversa está isso?

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI - Ela está dentro da... Teria que

perder... O senhor lembra de algum Ronaldo?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - O Ronaldo é o Ronaldo

Sardenberg, meu colega e...
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O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI - Só isso que eu queria saber, se era

ele. V.Exa. não considera como favores o fato de o representante da Líder Táxi

Aéreo convidá-lo para encontros com executivos da Raytheon e para participar de

festas em Las Vegas, inclusive mandando avião a Brasília para conduzi-lo,

juntamente com sua companheira, aos Estados Unidos?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Deputado, eu acredito que eu

já respondi a essa pergunta. Eu só queria esclarecer uma coisa a  V.Exa. Eu não fui

convidado a nenhuma festa e nem fui convidado, ou instado, ou me foi pedido que

encontrasse com algum representante da Raytheon, e jamais estive com qualquer

executivo dessa empresa. Eu fui a uma homenagem que foi prestada, não a José

Afonso, a todos os representantes de uma empresa que fabrica aviões — e que o

Senador Geraldo Melo me informou que era a própria Raytheon, porque eu não

sabia —, os aviões de aviação geral em Las Vegas, e José Afonso não era o único,

era uma dessas coisas enormes que têm nos Estados Unidos. E foi o único lugar

aonde eu fui e que não me encontrei com ninguém, nem nessa empresa que fabrica

esses aviões nem da Raytheon, muito menos. A mesa onde nós nos sentamos tinha

o José Afonso, a companheira dele, a minha mulher e eu, mais ninguém.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI - Bem, para concluir, Sr. Presidente —

eu volto depois, se se fizer necessário —, eu gostaria de dizer que existem enormes

interesses envolvidos, possibilidade de negócios de grande vulto com o Governo,

conforme demonstra. Isso está muito claro naquilo que aconteceu na época, naquilo

que nós podemos estudar, o que a imprensa... Eu... Desculpe a minha colocação

perante V.Sa., mas, se a imprensa fizer qualquer tipo de colocação inverídica a meu

respeito, independentemente de quem quer que seja, eu vou até as últimas

conseqüências; primeiro, para esclarecer de forma elegante; segundo, para que, se

não for dessa forma, que vá através da Justiça. O fato de a gente só calar, calar,

pode consentir, principalmente aqueles homens públicos que precisam dar os

exemplos. E demonstra claramente, através dos diálogos entre V.Sa., Afonso,

Gilberto Miranda e tantos outros, que existia ou existiu esse trânsito, esse tráfico de

influência dentro do Governo Federal, dentro do Governo FHC. Agora, de qualquer

forma, V.Sa. continua afirmando que todos esses favores prestados por “a”, por “b”

ou por “c” seriam apenas por cortesia ou amizade, logicamente, dentro de uma

igualdade. Eu respeito, eu posso até não concordar, mas eu respeito. O art. 9º da
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Lei nº 8.429/92 constitui todos os fatos de improbidade administrativa, enfim,

qualquer tipo de vantagem exercida com o cargo, independentemente de estar

exercendo ou não. Eu gostaria depois de voltar a conversar com o Relator e com o

Presidente sobre as colocações do Embaixador Júlio César quanto à abertura das

contas dele do Banco do Brasil em Nova Iorque. Nós voltamos a falar isso depois.

Por ora, eu agradeço a participação, as respostas que o senhor nos deu e, se for

necessário, nós voltaremos. Eu só gostaria de fazer mais uma pergunta, e a última:

se há alguma coisa que V.Sa. se sentiria constrangido de dizer publicamente que

gostaria de dizer com essa CPI a portas fechadas.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Não há nada, Sr. Deputado,

que eu tenha a esconder. Eu prefiro que seja público, mesmo porque talvez seja a

oportunidade que eu tenha de conversar com a imprensa, ainda que indiretamente,

conforme o senhor falou há pouco. Agora, gostaria de acrescentar alguma coisa ao

que V.Exa. acrescentou. Improbidade administrativa, Sr. Deputado, nenhum

diplomata, nenhum diplomata do Ministério das Relações Exteriores — nós temos

uma carreira fechada, uma carreira vertical, extremamente hierarquizada — passou

por um inquérito que eu passei. Nenhum. Até o meu caso, as Comissões de

Inquérito eram constituídas, no caso de um embaixador ser o alvo do inquérito, eram

constituídas por três embaixadores, por três de seus pares. No meu caso, criou-se a

Corregedoria do Itamaraty, que até então não existia, com um embaixador de

Corregedor. E, depois de um exaustivo, penoso e massacrante inquérito em que eu

fui inocentado de cima abaixo, e que até então seria definitivo, o Corregedor pediu,

constituiu uma comissão ad hoc para ratificar ou não o resultado do inquérito, de

que eu tenho cópia aqui, se V.Exa. desejar. E foram mais quatro embaixadores, ao

todo sete embaixadores, que não encontraram improbidade no que eu havia feito.

Eu só vou, com a permissão de V.Exa., porque é muito curtinho, ler o que está aqui:

“Julgamento da Corregedoria do Serviço Exterior. Reunidos nesta data na sede da

Corregedoria do Serviço Exterior, havendo tomado conhecimento do relatório

submetido ao Corregedor em 17 de abril passado pelos membros da Comissão de

Inquérito designada para apurar, em processo administrativo disciplinar, os fatos

constantes da sindicância instituída por portaria de 1º de dezembro de 1995 da

Presidência da República, o Corregedor e os membros ad hoc da Corregedoria,

abaixo assinados, decidiram acolher as razões apresentadas no referido relatório,
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concluindo pelo arquivamento do processo. A Comissão de Inquérito examinou

exaustivamente os pontos levantados pela sindicância relativos a suspeitas de

violação da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, tendo verificado a inexistência

de elementos comprobatórios de tais suspeitas. Da análise do relatório poderia

resultar observação sobre o uso imprudente e imoderado da linguagem pelo

Embaixador Júlio César Gomes dos Santos. No entanto, não é cabível punição nem

há previsão legal para tanto por palavras que utilizou em conversações privadas,

que imaginava protegidas de ouvidos alheios, e das quais não derivaram

conseqüências factuais”. E assinatura deles todos.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI - Nem isso o senhor mandou para a

imprensa. Ou mandou? Isso o senhor comunicou à imprensa.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Claro.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI – Ah, bom!

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - E publicaram?

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI – Ah, publicaram?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Não. (Risos.) Nem como

matéria paga. Acredite, Deputado...

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI - Embaixador, desculpe, mas vou

dizer uma coisa. Se eu for acusado do que quer que seja vou até as últimas

conseqüências, eu não me calo. É a minha forma. A imprensa tem a sua maneira de

agredir, de atacar e de prestar bons serviços à comunidade. O senhor está dizendo

que a única coisa que o senhor respondeu eles não publicaram, que o senhor

mandou, não publicaram. E o senhor não tomou atitude nenhuma? É um tanto

quanto estranho. Desculpe a minha colocação e as minhas considerações.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - V.Exa. permite que eu dê um

exemplo do que eu pedi que publicassem e não publicaram e eu respondi?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) - Sr. Embaixador.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Sim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) - Pela ordem, um

minutinho, por gentileza. Eu pediria aos Srs. Deputados que fossem bastante

céleres nas suas exposições porque em breve teremos o início da Ordem do Dia, e

com o início da Ordem do Dia teremos que interromper os nossos trabalhos. Com a

palavra o Embaixador.
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O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Presidente, se V.Exa. me

permitir eu gostaria de dar um exemplo ao Deputado do que eu procurei apresentar,

pedir que publicassem, e eu tenho aqui uma prova. Quando foi aberto o meu sigilo

bancário, houve... foi publicado na imprensa tudo isso e, numa ocasião, no Correio
Braziliense, saiu que eu me prontificava, que eu não temia a abertura dos meus

segredos porque... e que era uma contradição, porque nesta Comissão da Câmara

eu havia chorado. Eu então telefonei para o Dr. Paulo Cabral e disse: “Dr. Paulo,

essa é uma notícia totalmente distorcida. Eu pediria ao senhor que publicasse uma

resposta e que desse com igual destaque essa resposta”. E mandei dizer o seguinte:

”O Correio Braziliense, a exemplo de outros jornais, publicou hoje matéria sobre a

abertura judicial de minhas contas bancárias e a quebra do meu sigilo fiscal a pedido

de dois promotores da República no Distrito Federal, no rastro ainda do que se

convencionou chamar, há dois anos, ‘O Escândalo do SIVAM’. A notícia não traz

nada de novo, a não ser duas pequenas deslealdades com a verdade, por parte do

jornalista que a assinou. Uma, que eu chorei diante do escândalo; e outra, que

escrevi agora uma carta aberta pela qual antecipava a abertura das minhas contas,

por não ter nada a temer”. Comecemos pelo final. É verdade, não tenho, nunca tive

nada a temer. O que não é verdade é que tenha escrito agora essa carta, que na

realidade foi redigida em novembro de 1995, em plena crise do SIVAM, sob a forma

de um comunicado à imprensa, publicado na ocasião inclusive pelo Correio
Braziliense. Nessa mesma época, no Senado, perante a chamada Supercomissão

do SIVAM, entreguei ao seu Presidente, Antonio Carlos Magalhães, perante

Senadores e jornalistas, a lista de minhas contas, o nome dos bancos onde estavam

seus respectivos números e os montantes que porventura existiam ou não àquela

época. Tudo isso foi lido publicamente pelo Relator, Senador Ramez Tebet. Agora,

nesse novo momento da velha história, não escrevi carta alguma, mas aproveito a

oportunidade para reiterar o que afirmei por escrito há dois anos, pela atualidade do

seu conteúdo. Quanto ao choro, é interessante a exploração do detalhe. E não é a

primeira vez que leio uma referência a respeito. No Senado, após quatro horas e

meia de inquirição, saí tranqüilo, com a certeza da firmeza de minhas respostas, de

não haver escondido nada, e em paz com a minha consciência. Houve um jornal

que, por sinal, chegou a interpretar a minha atitude como arrogante e desagradável.

Dias depois, diante do interrogatório na Comissão constituída na Câmara dos
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Deputados com a mesma finalidade, foram outras quatro horas de sabatina, onde

igualmente respondi às perguntas dos Congressistas com a mesma firmeza e

serenidade que havia conduzido no Senado. No final, quando o Presidente da

Comissão já havia anunciado que não havia mais perguntas, sofri um golpe baixo de

um Deputado do Rio de Janeiro. Referiu-se a meu pai, sugerindo que, por ser eu

filho e ele um oficial general e ex-Ministro da Aeronáutica, não era de se excluir ter

me valido disso para intermediar venda de aviões para a Força Aérea. Quando ao

responder, indignado, retruquei veemente que meu pai, se vivo fosse, teria 105 anos

de idade e que, além de tudo, essa Aeronáutica que aí está havia sido responsável

pela cassação de seus direitos políticos logo em abril de 1964, que lhe havia tomado

as condecorações e que o havia expulsado do Clube da Aeronáutica porque

publicamente se insurgira contra o golpe, rolaram soltas as lágrimas que por aquele

grande homem público acumulei por tantos anos, desde a sua morte. Veio-me a sua

lembrança, a saudade e, naquele momento em que me encontrava tão só, a

sensação emocionada de que estava comigo ao meu lado, sua mão a apertar o meu

ombro”. E transcrevi: “Corram livres as lágrimas que choram, essas lágrimas, sim,

que não desonram.” (Gonçalves Dias, “I-Juca Pirama”) O Sr. Paulo Cabral não

publicou, ou publicou uma distorção completa do que havia posto. E mandei-lhe uma

carta: “Quando o senhor atendeu ao meu telefonema, o que agradeço, referiu-se às

notícias que o seu jornal havia dado sobre a nova onda de escândalos do SIVAM em

torno do meu nome. Disse-lhe que entendia os seus motivos e pedi-lhe que, por

favor, mandasse publicar matéria da minha autoria a respeito. Amavelmente

concordou e transmiti-lhe por fax, em seguida, o que havia escrito para publicação.

Hoje, após quarenta e oito horas, ao ligar novamente o computador na Internet, o

Correio, achei, para minha surpresa, meu texto mutilado, cortado pela metade e

publicado na sessão de cartas. Tenho certeza de que o senhor mandou publicar na

íntegra, na mesma página e com igual destaque que mereceu a notícia que o

motivou. Na redação, porém, operou-se a transformação. Estranho muito o que

ocorreu. O jornal parece demonstrar que está pautado para criticar-me sem defesa,

obtém suas fontes juntos aos íntimos, com inquérito, por sinal, sigiloso, informações

contraditórias e, quando tem oportunidade de confrontá-las com a minha versão,

deturpa-a ou adapta-a a determinações que não posso avaliar. Em meio à minha

decepção e estupor, vem-me à mente o pensamento de que, em última análise, tudo
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aquilo que o jornal mais abomina que são a prática da censura e o cerceamento à

sua liberdade de expressão, foi o que injustamente aplicou a mim e a meu texto.

Lamento profundamente tê-lo importunado com o pedido que lhe fiz, pois sempre

acreditei que o Correio Braziliense fosse o espelho do que é o senhor, um homem

de bem, respeitado, honesto, de caráter, que admiro e continuarei admirando

sempre com grande amizade." Duas foram as ocasiões em que tive essa decepção,

o resultado do inquérito no Itamaraty que jamais publicaram e esse fato que acabei

de ler agora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Deputada Laura Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Sr. Presidente, eu ia fazer uma

pergunta, mas o Deputado Chico quando falou da gravação despertou-me a vontade

de fazer algumas poucas perguntas. Primeiro, analisando o texto da fita...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Pela ordem, Deputada

Laura Carneiro. Por sua solicitação, a secretaria da Comissão estará à sua

disposição para lhe mostrar cópia para sua leitura e posterior  entrega à secretaria, e

fica responsável pelo sigilo dos documentos.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – O Deputado Chico me emprestou

a cópia dele e eu tive a oportunidade de ler. Diferentemente do Deputado Chico,

talvez por ter lido várias fitas degravadas, parece-me, inicialmente se começa uma

conversa entre o Embaixador Júlio César e o Dr. José Afonso, onde eles

efetivamente falam de viagens a Las Vegas, a Miami, até aqui nada que fosse

comprometedor, digamos. Talvez não fosse extremamente ético, mas nada de

grave, nada de ilegal, digamos assim. O texto citado pelo Deputado Chico... antes

disso ele disse assim... continua a conversa sobre as viagens e ele diz: “Está

perfeito, está legal, tudo bem, está, o.k., tchau”.  De  repente,  o  José  Afonso  diz::

“E outra coisa... “Quer dizer, ele muda o tema. Ele pára de falar da questão da

viagem, da Raytheon, portanto, e vai para outro assunto quando ele diz "E  outra

coisa". E aí, quando ele dizia "E outra coisa" é que ele fala do tal Senador paulista,

que agora diz o Embaixador Júlio César tratar-se do ex-Senador Gilberto Miranda e,

depois, ele fala na prensa do grande chefe. Mas o que eu gostaria de perguntar

neste assunto ao Embaixador Júlio César, se, eventualmente... Claro que uma

conversa de seis anos atrás ninguém se lembra assim, mas imagino que, pelo

processo que ele passou durante esse período, ele tenha isso muito presente. Esse
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texto citado pelo Deputado Chico, necessariamente, tem a ver com a Raytheon?

Porque aqui, quando ele diz para mim “E outra coisa também, tive com aquele

Senador” é tipo assim: eu estou conversando no telefone, falo sobre um assunto e

quando eu estou desligando, você diz: espera aí, outra coisa, me lembrei aqui. Eu

falei com fulano. Quer dizer, eu quero saber se as duas coisas... Para mim não

estão pelo texto inicial de leitura. Agora, eu queria saber do Embaixador se,

eventualmente, é possível que esse texto não tenha ligação com a questão da

Raytheon. É só uma pergunta.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS –  Muito obrigado, Sra.

Deputada. Eu acho o seguinte: em primeiro lugar, é preciso e eu gostaria que

fossem perfeitamente determinadas as coisas. Essas coisas se passaram em 1995.

A empresa Raytheon foi escolhida para executar o Projeto SIVAM quando eu não

sonhava ainda ir para a Presidência da República. Porque eu acho que nem o atual

Presidente Fernando Henrique, quando aconteceu a escolha da Raytheon, já tinha

se articulado para ser candidato a Presidente da República. Isso é uma coisa muito

antiga. Eu não participei do esquema de escolha, de licitação, porque nem sequer

estava na Presidência da República quando isso aconteceu. Isso aconteceu no

Governo Itamar Franco. Eu tenho, se os Srs. Parlamentares não têm, eu tenho uma

informação da Secretaria de Assuntos Estratégicos de como foi feita essa escolha

da empresa Raytheon. Eu tenho aqui. Eu consegui depois. Então, o tráfico de

influências, por mais que a imprensa e até já vi em alguns lugares... Nas Comissões

das quais participei como depoente insistem em que eu participei de um tráfico de

influência para que a Raytheon ganhasse a licitação. Vou chegar à sua pergunta.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Vou lhe perguntar sobre isso

numa segunda pergunta.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS –  Isso jamais, jamais,

aconteceu. Posso lhe dizer uma coisa: eu peguei o bonde andando. Em momento

algum eu sabia, sequer, o que era o Projeto SIVAM, eu não tinha idéia do Projeto

SIVAM. Isso eu cansei de dizer e é a pura verdade. Até que um dia, como assessor

do Presidente eleito, assessor internacional do Presidente eleito, eu tive que tomar

nota de uma conversa dele com um americano e depois com outro. Isso já era

novembro de 94. Ora, quando eu descobri, quando isso aconteceu, é que José

Afonso me disse que ele representava o SIVAM. E toda a conversa do José Afonso
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comigo com relação ao SIVAM era em função da minha participação na reunião que

o Presidente da República eleito teve com um enviado especial do Presidente

Clinton de nome McLart e com o Secretário de Defesa dos Estados Unidos que era

o Sr. Willian Perry. Eu tomei nota. Eu tenho as notas dessa reunião. Mais tarde, em

Miami, na cúpula de Miami, onde o Presidente eleito foi convidado junto com o

Presidente do Brasil, que era o Itamar Franco, na conversa com Clinton — que eu

também tomei nota — novamente o assunto do SIVAM apareceu como...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO  –    Outros assuntos.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS –  ... a satisfação do Governo

americano de que a empresa americana tivesse sido escolhida etc. Tem outras

coisas aí nesse negócio — que eu tomei nota também — que vão além dessas

conversas e que  depois eu vou me referir, mas para entrar na sua pergunta. Então,

o nexo do Executivo de quem conhecia o processo de conhecimento de José Afonso

era eu, que era amigo dele. Então, isso para mostrar... V.Exa. perguntou: “Ele se

referia a Raytheon?” Ele não se refere à Raytheon. Ele se refere ao Projeto SIVAM,

que neste momento está em tramitação no Senado Federal para que o Senado

aprove ou não o quê? O Projeto SIVAM? Não. Em primeiro lugar, o esquema de

financiamento do Projeto SIVAM pelo ExinBank. Era isso que estava acontecendo.

Eu não tenho nada com isso. Eu nunca tive rigorosamente nada com isso.

Coloquemos de outra maneira: se não houvesse o SIVAM, que José Afonso me

convidasse para fazer essa viagem, onde eu paguei as minhas contas, repito, ele

não pagou nada, não mandou um avião à minha disposição, peguei um vôo que ia

para lá para buscá-lo... Se não houvesse o SIVAM, se fosse o meu amigo José

Afonso que tivesse me convidado, ele teria me convidado do mesmo jeito e ele não

estaria ligado a esse assunto ao qual eu não estava ligado. Então, eu não posso

dizer à senhora, com toda a certeza, de que mudando a conversa da viagem para o

que quer que seja ele se referisse à Raytheon. A Raytheon ele nunca se referiu para

mim, ele sempre se referiu ao problema do SIVAM.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Bom, continuando, então, em

cima do escopo da CPI. A CPI foi criada para analisar a existência de tráfico de

influência e oferecimento de propina. Essa é a investigação, tráfico de influência e

oferecimento de propina. Fico imaginando que isso se daria... A única forma de se

dar o tráfico de influência ou o oferecimento de propina seria quando da autorização
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pelo Senado. O tráfico de influência significa alguém estar se utilizando da sua força

política no Executivo ou mesmo no Legislativo para vender facilidades. Então, a

pergunta é simples: quando é que isso poderia se dar no caso SIVAM? Quando, na

votação no Senado, se discutiu o financiamento. Não tem outro momento. A

pergunta é: quando, da votação no Senado, o senhor teve conversa com algum

Senador, ou V.Exa., de alguma maneira, participou de alguma conversa, ou teve

alguma influência, ou pediu para que fosse votado com urgência, ou pediu a algum

Senador que votasse o pedido de empréstimo? Porque aí estaria a propina ou o

tráfico de influência.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS –  Sob minha palavra de

honra, jamais fiz essa pergunta ou esse pedido a qualquer Senador. Mesmo porque

a desproporção é tão grande entre um diplomata que trabalha no Palácio do

Planalto, com o Presidente da República, e cujas funções são voltadas para o

cerimonial ou as questões do Presidente com o exterior, que não há um ... Veja

bem, é como se eu dissesse assim: “Olha, Senador, eu preciso falar com senhor

sobre um projeto assim, assim, assim, que o Senado tem que aprovar”. Ele dirá: “Por

que você e não o Assessor Parlamentar do Presidente da República?”

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – V.Exa. costumava vir ao

Congresso para conversar com os Senadores? Enfim, era sua prática?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS –  Eu vim ao Congresso, que

eu me lembre, em posses e quando chamado para depor no Senado e na Câmara.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – E V.Exa. fazia o trabalho

internacional do Presidente da República lá. Em nenhum momento o senhor esteve

aqui...

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS –  Jamais tive contato...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – ...o que seria absolutamente

natural vindo do Palácio. Mas V.Exa. nunca esteve no Senado e no dia da votação

do financiamento V.Exa. estava? Não estava?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS –  Jamais tive qualquer contato

com Senador que não fosse nas cerimônias do Palácio do Planalto ou que  não

fosse nas viagens internas do Presidente da República aos Estados representados

pelos Senadores. Porque nas visitas aos Estados o Presidente da República
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costuma convidar Parlamentares desses Estados, Deputados e Senadores, para

acompanhá-lo. Assim eu conhecia os Senadores. Quase que socialmente.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Portanto, resta a dúvida, e a

Comissão terá a sabedoria de perceber, até onde se qualifica o crime na medida em

que pelo menos...

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Obrigado.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – ... até agora não se, não me

dariam temas para isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Para encerrar, Deputada

Laura, por gentileza.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Mas eu  vou até um pouquinho

mais. Só para terminar. O senhor disse que de nenhuma maneira o senhor

participou de nenhum tipo de conversa com nenhum Senador sobre pedido de

empréstimo. Só existe propina se existe dinheiro, senão não existe propina. Só

existe tráfico de influência se você muda uma posição, senão não existe tráfico de

influência.  Mas a pergunta seria: e esse inquérito? Tanto no inquérito da Polícia

Federal como no inquérito que V.Exa. foi inocentado, mesmo através da comissão

ad hoc do Itamaraty, que V.Exa. diz que também foi inocentado, com base em que

foi feita a denúncia de tráfico de influência ou de oferecimento de propina? Como eu

não vi o inquérito — infelizmente, não chegou ainda à Comissão —, mas V.Exa. com

certeza leu, com base em que foi feita a abertura do inquérito pela Polícia Federal,

que deu margem ao Juiz, inclusive, de quebrar o seu sigilo bancário? Eu não estou

falando de matéria de jornal, eu estou falando na parte processual. Com base em

que foi aberto o inquérito? Qual foi o fato causal? A partir de que momento foi

constatado um possível tráfico de influência ou oferecimento de propina?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Obrigado, Deputada

Laura, obrigado,  Embaixador. O próximo orador é o Deputado Albérico.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS –  V.Exa. me concedeu um

minuto, para eu achar aqui a resposta...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) - Concedi.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Deixa ele responder.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Em primeiro lugar, eu não

era traficante de influências eu era traficante de drogas. Um perigoso traficante de
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drogas que agia no Distrito Federal. Isso é um parêntese apenas. Agora, para

responder à pergunta de V.Exa., e já não é mais a polícia, segundo a notícia no

jornal O Globo, na sessão O País... Isso eu tiro da INTERNET e é muito bom. Hoje

nós conseguimos ler todos os jornais antes dos brasileiros lerem, por causa da

diferença de fuso horário quando se está servindo no exterior. Então, diz o seguinte:

“Para o Ministério Público, a vantagem obtida por Júlio César somente em viagens

em aviões da Líder seria muito pequena para o negócio envolvendo mais de 1

milhão de dólares. Daí a necessidade da quebra do sigilo bancário e fiscal dos

envolvidos.” Isso é a resposta que acho que posso dar a V.Exa., porque saiu

publicado como dito pelo Ministério Público.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI – Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Pela ordem, Deputado

Chico Sardelli; em seguida, o Deputado Jurandil Juarez.

O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI – Eu só gostaria de fazer algumas

colocações à companheira Laura, que citou no começo. Logicamente, se nós

estamos buscando essas informações, eu acho que sem ilação, sem colocação

nenhuma, essa verdade precisa passar a limpo para o povo brasileiro em todos os

sentidos. Se o senhor sair daí, o.k., tudo em ordem, eu serei o primeiro a

parabenizá-lo. Agora, de qualquer forma, existem indícios, seja de gravação, de

grampo telefônico, de tráfico de influência, de trânsito dentro do mais alto

mandatário do País, que é o Sr. Presidente da República. Nós estamos aqui para

poder prestar um serviço à Nação, e isso eu vou fazer independentemente de

qualquer situação. Senão, não haveria objetivo para esta CPI. Já estaria encerrado,

com um diploma de boa conduta, parabéns, passar bem. Acho que serve justamente

para podermos elucidar e limpar de vez, independentemente dos interesses

envolvidos. Quer dizer, o senhor é amigo do Sr. José Assunção, não tem problema

nenhum o senhor ser amigo dele, de forma nenhuma. Mas que é o representante da

Raytheon. Não tem problema nenhum. Mas que é a empresa contratada pelo

Governo brasileiro e foram pagos 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Não tem

problema nenhum. Se não houver problema nenhum nesse sentido, não cabe uma

CPI. Estamos buscando alternativas. Respeito as colocações do senhor. Respeito

as considerações da Deputada Laura Carneiro e, se todos entenderem que o final

de tudo isso for bom para a Nação, com certeza serão aplaudidos aqueles que,
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absolutamente isentos, não têm nada a ver com a história, e serão tomadas as

providências cabíveis e necessárias através da justiça. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Deputado Jurandil

Juarez.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ  – Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sr. Embaixador Júlio César, se eventualmente for repetitivo, peço-lhe desculpas.

Nós aqui temos algumas funções que nos obrigam a ter o dom da obliqüidade.

Como isso não é possível fisicamente, não dá para estarmos em duas, três

reuniões. Eu, infelizmente, não pude presenciar o início do seu depoimento e

tampouco as respostas que foram dadas aos companheiros que me antecederam.

Já cheguei quando o Deputado Chico Sardelli estava fazendo as perguntas.

Também da mesma maneira, peço-lhe que se eventualmente o senhor se sentir

constrangido por alguma coisa que eu venha a dizer, o senhor não se sinta assim.

Pode o senhor me dizer que se está  constrangendo, que eu também não me

sentirei ofendido se eventualmente o senhor não me puder responder algumas

coisas. Faço essa relação triangular para poder situar o fato que nós estamos

investigando. Nós somos Deputados, nós não somos policiais, mas  uma das

prerrogativas que tem o Poder Legislativo é fazer investigação através de CPIs. Isso

tem sido sempre, em todas as vezes que se oportunizou, uma vantagem que a

sociedade brasileira teve, porque ao mesmo tempo que nós não temos a prática,

nós não somos acostumados, porque não somos policiais, nós, por outro lado,

temos a independência de conduzir o nosso raciocínio, a forma como a gente julga

mais conveniente de fazer a investigação. Este caso, especificamente, que se

passou há seis anos, a todo momento é rememorado. Esta CPI o rememora na

expectativa de que possamos, ao rememorá-lo, passá-lo a limpo, fazendo assim

também estabelecer de uma vez por todas as verdades e os fatos que não são

verdadeiros. Mas um fato, para começar a conversa, é inegável. O senhor foi

envolvido numa investigação que, no decorrer da conversa, eu pretendo saber se o

senhor já tem alguma resultado, inclusive sobre a punição. É indesmentível que o

senhor estava envolvido naquilo que se convencionou chamar “um escândalo”. Na

verdade, era um escândalo justamente porque o senhor exercia um cargo de muita

importância no núcleo do poder. O senhor foi grampeado, para usar uma linguagem

policial, teve a escuta telefônica determinada por via judicial por caminhos escusos
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que são indesculpáveis aqui nesta Casa. O senhor, sendo um alto funcionário do

Governo Federal, teve a Polícia Federal a escutá-lo sob a justificativa, inclusive, de

que não o conheciam. Estou me referindo agora a depoimentos que foram feitos por

agentes da Polícia Federal. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: que

cargo  o  senhor ocupava à época em que houve a escuta e que acabou

envolvendo-o no que se convencionou  chamar “o escândalo SIVAM”?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Naquela ocasião, eu era

chefe da Coordenadoria de Apoio e Cerimonial do Presidente da República. Foi um

cargo criado pela primeira vez no Palácio do Planalto. Quer dizer, o Chefe do

cerimonial agia sob as minhas ordens.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ –  A que o senhor atribui a sua

escolha para esse cargo? Foi por profissionalismo ou o senhor tinha ligações

pessoais com o Presidente, com alguém ligado à Presidência, prestou bons

serviços, trabalhou na campanha? A que o senhor atribui ter sido guindado a um

cargo que inclusive foi criado para o senhor?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Deputado, com todo o

respeito, eu nunca tive emprego. Eu sou um profissional numa carreira estruturada

que existem poucas no serviço público da qual muito me orgulho. Eu nunca fui

guindado a nada. Eu fui subindo pouco a pouco na minha carreira, naquela pirâmide

que existe nas carreiras, com uma base muito ampla que poucos chegam lá em

cima. Eu cheguei. Eu trabalhei, como eu já me referi aqui – não sei se V.Exa. estava

presente –, quase toda ou mais da metade da minha carreira em comércio exterior.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – O senhor trabalhou na campanha

do Presidente Fernando Henrique?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – V.Exa. permite que eu

chegue lá? Quando eu estava em Londres como Ministro conselheiro do homem que

foi meu chefe a minha vida toda, Embaixador Paulo Tasso Flecha de Lima, o

Presidente Collor caiu, e eu fui convidado para o gabinete do novo Ministro das

Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso, como profissional. Isso acontece

entre os militares também, porque nossa carreira é muito parecida, só que não usa

farda. E a partir daí, ou porque ele achasse que o meu trabalho era bom, ou porque

ele achasse que eu devesse continuar do lado dele, eu saí do Ministério das

Relações Exteriores e fui com ele para o Ministério da Fazenda, porque ele me
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convidou. No Ministério da Fazenda, eu era um assessor que, entre outras coisas,

fazia e cuidava da agenda dele, e viajava com ele. Daí para a campanha, eu não me

voluntariei, foi um convite. Ele acha que sou um bom executivo e precisou de mim.

Mas veja bem, me disse: “Eu não vou precisar de você no início da campanha, eu

vou precisar de você a partir de um determinado momento, quando a campanha sair

às ruas”, para o que eu pedi licença prêmio no Ministério das Relações Exteriores.

Tanto que eu trabalhei na campanha sem qualquer remuneração. Numa das minhas

declarações de Imposto de Renda tem Partido Social Democrático Brasileiro, Social

Democracia Brasileira, 3.500,00 reais de diárias, porque, sim, as diárias eu tinha que

receber nos meus deslocamentos, mas jamais recebi qualquer remuneração durante

a campanha. Por quê? Porque se eu estava de licença prêmio, eu continuava

recebendo remuneração do Itamaraty. Quando terminou a campanha que o

Presidente Fernando Henrique foi eleito, ele criou três unidades administrativas do

período de transição. A primeira delas foi no Palácio da Alvorada, porque

gentilmente o Presidente Itamar Franco se deslocou para o Palácio Jaburu e deixou

o Alvorada com ele. Ali ele ficou com quem seria depois o seu secretário particular,

Francisco Graziano. A segunda unidade ficava no conjunto do Banco do Brasil, perto

do Setor de Clubes, aqui embaixo no Lago, onde ficavam Eduardo Jorge e Paulo

Renato. E a terceira unidade era no Senado Federal, no seu antigo gabinete, com

uma equipe também onde eu ficava. Eu fui seu assessor no período de transição de

assuntos internacionais e cuidei também de todos os assuntos da posse, sentado no

Senado, o seu antigo gabinete.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – Nesse trabalho que o senhor

estava fazendo, o senhor conheceu algumas pessoas. Vou-lhe citar alguns nomes

para me orientar e orientar também as perguntas que pretendo fazer. O senhor

conheceu o Sr. Paulo Chelotti?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Eu não conheci o senhor

Paulo Chelotti.

 SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – Nunca teve nenhum tipo de

relacionamento?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Desculpe, Deputado, eu não

conheci o Sr. Paulo Chelotti nesse trabalho que eu estava fazendo. Eu conheci o Sr.
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Paulo Chelotti desde 1985, que ele era da segurança do Presidente Sarney, de

quem eu fui Chefe do Cerimonial cinco anos.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – O senhor o conhecia daí?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Claro.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – E Mino Pedrosa, o senhor o

conhecia?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Vagamente.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – O Francisco Graziano?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Sim, conheci desde 1993,

quando o Presidente era Ministro das Relações Exteriores. Ele cuidava do escritório

político do Ministro das Relações... do Senador, perdão, em São Paulo.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – Quando o senhor estava na

campanha, teve alguma impressão de ser uma pessoa malvista por aqueles que o

cercavam? Ou seja, as pessoas não gostavam do senhor?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Não, não tive essa

impressão. Eu nunca tive essa impressão.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – Por exemplo, o senhor nunca teve

a impressão de que o Sr. Francisco Graziano não gostava do senhor?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Veja bem...

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – O Sr. Paulo Chelotti não gostava

do senhor?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Veja bem...

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – Nunca teve essa impressão?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Veja bem...

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – É porque eles declararam aqui

que o senhor era uma chefe inescrupuloso e citaram alguns qualificativos que não

dá para lembrar bem agora todos eles, mas que estão nas notas, e que denotou que

existiu uma animosidade entre o senhor e este grupo.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Em primeiro lugar, o

benefício da Internet me permitiu ler todos os depoimentos que foram feitos nesta

Comissão. Em nenhum momento — V.Exa. me perdoe — apareceu o termo

inescrupuloso, porque inescrupuloso é um homem que não tem escrúpulos. Eu
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duvido que qualquer um desses senhores possa dizer isso de mim. Eu li truculento,

eu li arrogante, eu li esse tipo de coisa.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – Desculpe. Inescrupuloso, eu fiz

anotações sobre isso. Eu vou ter o cuidado de pedir-lhe desculpas formalmente,

mas, senão, vou manter o que estou dizendo aqui. Eu fiz uma anotação sobre essa

palavra.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Eu agradeceria ao senhor

que me indicasse quem disse que eu era inescrupuloso, porque isso é uma ofensa.

Eu não considero uma ofensa alguém dizer que sou arrogante, alguém dizer que

sou truculento, mas inescrupuloso eu considero uma ofensa. Então eu até

agradeceria o senhor...

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – Farei isso, o senhor pode ter

certeza.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – ... que V.Exa. me diga.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – Sobre isso  eu quero lhe perguntar

se poderia ter havido uma relação causal entre o senhor não ser exatamente uma

pessoa agrada a essas pessoas que acabei de citar e aquilo que acabou sendo o

grampeamento do seu telefone e a divulgação dessas informações que depois

chegaram à imprensa através do Sr. Mino Pedrosa, que não quis declinar quem

entregou para ele. O senhor viria alguma relação causal nisso?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Excelência, se V.Exa. me

permitir, eu gostaria de responder a primeira pergunta de V.Exa. Não é crime ser

violento, truculento, o que quer que seja que disseram que eu era. Eu sou um

diplomata, sou um Embaixador. Não conheço Embaixador truculento, nem violento.

Eu não teria chegado à pontinha dessa pirâmide a qual me referi há pouco a V.Exa.

se assim o fosse. Agora vou lhe contar uma pequena história. Quando eu comecei a

trabalhar no comitê de campanha, um senhor me chamou. Entrei na sala dele. Ele

estava sentado, olhou para mim e disse assim: “Ô Júlio, você e eu somos muito

parecidos. O nosso estilo é muito semelhante. Nós vamos trabalhar juntos. Então se

acontecer qualquer coisa, nem você vai ficar chateado com o que eu disser, nem eu

vou ficar chateado com o que você me disser”. Esse senhor era Sérgio Mota. Talvez

o senhor possa aquilatar o estilo, conhecendo quem ele foi.
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O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – Ele não é citado em nenhum

desses... Mas não sei como é que era.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Mas era uma pessoa

conhecida por muita gente. Então um homem boníssimo, mas que tinha um caráter

muito forte. E me disse isso. Talvez isso possa qualificar, porque V.Exas. não me

conhecem como é o meu estilo, pelo  que Sérgio Mota me disse aquele dia. E nos

demos muito bem. Tivemos um ou outro “arranca rabo” e nos lembramos dessa

conversa ao longo da campanha. Nada sério. Agora, animosidade, pelo que eu li nos

depoimentos... Eu me lembro perfeitamente, é só abrir o que foi dito aqui. O Paulo

Chelotti disse que até simpatizava comigo. Mino Pedrosa disse que eu nunca tinha

feito nenhuma grosseria com ele, mas que eu fazia com 80% das pessoas da

campanha. Foi usada uma  palavra, um termo por um Deputado  que não me

recordo agora qual tenha sido, fazendo perguntas a um depoente sobre esse

mesmo assunto. Eles disseram que o Embaixador humilhava. Em nenhum momento,

nenhum depoimento, usaram a palavra que eu humilhasse alguém. De forma que

eu, me perdoe V.Exa... Se houver alguma relevância para esta CPI, o que é o meu

estilo, a minha maneira de ser quando trabalho, e aquele que V.Exa. disse que

talvez tivesse alguma animosidade  no seu depoimento, reconheceu que sou um

homem competente, o Sr. Francisco Graziano, podemos explorar um pouquinho

isso. Mas eu não vejo que pudesse haver relevância. Agora V.Exa. pergunta: será

que esse espírito  contrário  a mim pudesse ter causado o grampo? Eu não posso

responder a V.Exa., porque eu não posso sequer pensar que isso fosse possível.

Não acho que isso, que gente de dentro do Governo que deve zelar para que o

Governo não tenha percalços – muito mais do que isso, não foi um percalço, foi um

horror – pudesse fabricar uma coisa dessa porque não foi com a cara do outro.

Então acho que é muito pouco provável isso, Sr. Deputado.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – Mas o senhor já teve algum

envolvimento com o tráfico de drogas?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Eu... O senhor me perdoe,

mas eu não sei nem como responder a uma pergunta dessa, porque se a própria

Polícia Federal nega veementemente que eu tivesse algum envolvimento com o

tráfico de drogas...
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O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – Desculpe, a Polícia Federal

solicitou a escuta do seu telefone, do telefone de V.Exa., exatamente porque estava

investigando um grande traficante de drogas e pediu o grampeamento exatamente

do telefone de V.Exa., dos telefones de V.Exa.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Por uma denúncia anônima.

Por uma denúncia anônima. Isso foi alegado pela Polícia Federal.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – E o juiz concedeu e foi feita a

escuta.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Bom, acho que isso foi

sobejamente tratado aqui principalmente pelos policiais que aqui depuseram. Eu não

gostaria, Excelência, de entrar no mérito da questão, porque é uma coisa que tem

gente muito mais qualificada do que eu para falar sobre isso.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – Então, para me instruir um pouco

mais, a que V.Exa. atribui a solicitação feita por um delegado da Polícia Federal, que

foi dito um homem experimentado quando depôs, que tinha indícios que davam a

convicção de que existia realmente o tráfico de drogas? O que o fez solicitar a um

juiz autorização para fazer a escuta? A que o senhor isso? Veja que o senhor foi a

vítima. Tenho a impressão que o senhor deve ter algum juízo, senão de fato, pelo

menos um juízo de valor, por que isso aconteceu.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Vou me permitir, se V.Exa.

me der um minutinho de tempo de achar aqui o depoimento do... Está aqui ele,

Mário José de Oliveira Santos, feito aqui nesta CPI. Veja bem, eu não posso, em sã

consciência, adivinhar o que levou alguém, em primeiro lugar, a fazer uma denúncia

contra mim por tráfico de drogas. Mas existem várias coisas que são pelo menos

difíceis de entender, muito mais de acreditar. Em primeiro lugar, a história de que o

grampeamento foi feito antes de qualquer investigação. Aí existem duas coisas

que... Eu não quero botar lenha na fogueira. Mas vamos ver. A autorização do juiz

foi para grampear dois telefones, um telefone residencial — 248-0610 — e um

telefone celular, que durante todos os depoimentos as autoridades policiais insistem

em dizer que não tiveram condições técnicas de fazê-lo. No entanto, se enganaram,

porque a última conversa das transcrições, a conversa telefônica da minha mulher

comigo, ela ligou de um telefone celular.
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O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – Então, foram os dois telefones que

realmente foram grampeados.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Foram grampeados. Agora, o

mais interessante de tudo, Deputado, é que eu tinha um terceiro telefone. E esse

delegado, Mário José de Oliveira Santos, alega em seu depoimento que teve que

pedir o grampo em todos os telefones que eu tinha, daí ter pedido também o celular,

embora não tivesse condições técnicas de fazê-lo. Ora, o meu terceiro telefone — o

248-1708 — sabe por que ele não pediu o grampo? Porque estava

permanentemente ligado ao fax. Então, se fizeram um levantamento na

TELEBRASÍLIA, quais os telefones no nome de Júlio César Gomes dos Santos,

faltou um. Faltou aquele que não adiantava grampear, porque era um telefone de

fax e que jamais eu falava no telefone com ele. Então, tudo isso é muito estranho. É

estranho que um traficante de drogas como eu — e não é um traficante de drogas

qualquer —, de alta periculosidade, não fosse objeto de uma investigação, embora

se soubesse os números de telefone e seu endereço. Outro detalhe, Sr. Deputado:

eu jamais tive qualquer um dos telefones na minha lista telefônica. Jamais. E não

era durante a época da Presidência da República Fernando Henrique Cardoso. Eu

não tinha desde a época da Presidência da República José Sarney.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – O senhor me instiga a retomar

uma pergunta, e eu tive a impressão... Eu queria também que o senhor tomasse em

consideração que nós estamos oportunizando que se esclareçam todos os fatos,

inclusive a sua inocência. Queria que o senhor tomasse também em conta que isso

pode ser a oportunidade de o senhor provar a sua inocência. Eu estou insistindo,

porque realmente não sei. Mas como fiz essa mesma pergunta ao delegado que fez

o grampeamento, eu não aceito, eu não admito que um delegado da Policia Federal

— como ele disse, experiente — fosse pedir o grampeamento de uma pessoa e não

soubesse o nome dele, que só ficou como JC, mas sabe o número do telefone. O

senhor nos diz agora que não estava em nenhuma lista telefônica. Portanto não

dava para saber, a não ser que fosse à companhia telefônica para saber quem era o

dono da linha. E não se preocupasse em saber onde ele trabalhava, quando seria

justamente o contrário. Seria a evidência de que a existência de um cargo elevado...

Trabalhar no Palácio do Planalto, em qualquer circunstância, é sempre um cargo de

muito destaque, porque é o núcleo do poder. E a Polícia Federal, com o nível de
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informações que tem, certamente, se não soubesse, procuraria saber, nos

primórdios das investigações, onde o senhor trabalharia. Pois isso não aconteceu.

Mas aí se enganou o juiz, porque o juiz disse que foi enganado. Se soubesse...

Tanto que, quando soube, mandou sustar a escuta, e a escuta continuou pelo

menos mais 10 dias. O senhor não acha que tinha uma conspiração, vamos usar

assim um termo meio fora de foco? Mas não existia uma conspiração para envolver

o Palácio do Planalto, para se ter informações que pudessem eventualmente colocar

alguém como refém? Ou será que no poder central as coisas funcionam assim de

forma aleatória?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS  – Deputado, eu não gosto de

teorias conspiratórias, e eu acho que seria de uma brutalidade muito grande uma

conspiração dentro do Palácio do Planalto por motivos tão fúteis como antipatias. Eu

dou o benefício da dúvida a essa gente. Eu tive pensando muito sobre isso durante

esses anos todos, e creia V.Exa. que para mim não tem sido fácil. Eu tenho sofrido o

“pão que o diabo amassou”. Conjeturando, pensando, eu digo: “Meu Deus, eu fui

apanhado no meio de uma discussão final sobre o SIVAM. Mas o que poderia

acontecer se a coisa emperrasse nesse estágio final de discussão?”

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – Lembre que quase emperra. O

Senador Antonio Carlos Magalhães chegou a declarar que o SIVAM estava morto.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS  – Seria do interesse de quem?

Mas como disse V.Exa., 1 bilhão e 400 milhões — mais do que isso, foi 1 bilhão e

500 milhões...

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ  – 700.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS  – 700. É dinheiro “para burro,

para ninguém botar defeito”. Mas eu não falo para “ninguém” pessoa física. Eu falo

para conglomerados internacionais. Quer dizer, eu, que cresci na promoção

comercial, eu, que vivi concorrências internacionais para que empresas brasileiras

ganhassem licitações no exterior e sei que como é que esse troço funciona — e

eram projetos de 10 milhões de dólares, projetos de no máximo 400 milhões de

dólares, 500, nunca chegou a 1 bilhão —, eu posso imaginar o que possam ser as

empresas interessadas nesse projeto. Ora, se a coisa não tinha terminado ainda, se

pudesse haver uma chance para alguma empresa conseguir zerar tudo para

começar de novo, por que não tentar? Isto eu estou lhe dizendo, que é uma
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elucubração minha. Não tem nada a ver. Pode ser que eu esteja totalmente errado.

Pode ser que a teoria conspiratória esteja certa, que eu não posso acreditar nisso.

Mas veja bem, grampear dessa maneira: “ Olha, tem um traficante de drogas aí,

muito perigoso, etc.” Eu não quero dizer que alguém tivesse a serviço de um

interesse comercial dessa monta para fazer um grampeamento de um telefone, de

um telefone de uma pessoa amiga do representante da empresa a quem havia sido

adjudicada pela Aeronáutica um projeto 2 anos antes. Então, eu posso até pensar

que o motivo do grampo possa ter sido esse: jogar no ventilador e ver o que

acontece. “Vamos ver se neutralizamos isso, vamos ver se damos a volta por cima.”

Eu  tenho  um documento aqui da Secretaria de Assuntos Estratégicos — e é de

1994 — que eu consegui depois, dando o briefing do que era a escolha das

empresas para o projeto SIVAM. Não eram duas, não. Tinha gente de todo o mundo,

até da Rússia, que já tinha sido chamada para isso. Então, quem sabe o motivo do

grampo possa ter sido totalmente outro que este que nós estamos pensando já há

tantos anos? Antipatias, conspirações, brigas dentro do poder, isso não existe. Eu

nunca tive animosidade contra Chico Graziano nem ele nunca teve animosidade

contra mim. Ele mesmo disse: “ Eu não tinha antipatia, mas não tinha simpatia.” E

uma vez eu declarei no Senado — aqui não, na Câmara — quando me perguntaram:

“O senhor tem um problema, é inimigo de Chico Graziano?” De jeito nenhum. Nos

demos muito bem. Tivemos divergências, sim. E quem é que não as tem dentro até

de uma própria família? Tivemos divergências, e é o que eu disse... Tancredo dizia:

“Entre políticos não há inimigos; há adversários.” E no serviço público também pode

haver isso. Mas a coisa mais importante é a confiança que o chefe tem que ter na

gente, e a gente ter que trabalhar como um time pra preservar o chefe. Então, eu

não posso acreditar que esse grampo tenha saído de uma coisa tão burda, tão

burra, como uma briguinha de poder, ou animosidades, ou antipatias pessoais.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ - O que me leva a concluir que pode

ter sido, então, na disputa comercial.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – V.Exa...

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ - Dentro da ação, dentro do que...

veja o que V.Sa. fez.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – São seis anos que eu penso,

eu penso, eu penso. A única coisa é que, graças a Deus — minha mulher, que está
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sentada lá atrás tá de prova —, é que eu durmo muito bem, então, a minha

consciência é limpa. E depois do grampo tivemos 2 filhos. Um tem 4, outra tem 3.

Então, nada disso impediu que a minha vida continuasse. O que eu quero dizer é

apenas o seguinte: que eu tenho o direito de pensar, de procurar uma explicação pra

isso. E não afasto a possibilidade da coisa ter sido muito maior e que por meios...

também, a Polícia Federal recebeu uma denúncia de tráfico de droga, começa a

fazer a investigação e aí encontra uma outra coisa, e aí, sim, alguém pega e põe na

revista ISTOÉ. Isso pode ter acontecido. Mas eu não posso, eu não posso admitir e

não quero acreditar que isto tenha sido uma conspiração dentro do Palácio do

Planalto pra me afastar. Eu já estava afastado. No dia 10 de janeiro de 1985 — o

Presidente da República não me deixa mentir —, no dia 10 de janeiro de 1995, eu

pedi a ele posto. “Presidente, me manda pra um posto. Eu já trabalho com o senhor

há 3 anos. É Itamaraty, é Fazenda, campanha. O senhor chegou aonde nós

queríamos. Agora me libere.” Ele disse: “Não, ainda não. Ainda preciso de você.”

Então, eu não tinha interesse. Se eu não tinha interesse em ficar no Palácio, se eu

tivesse alguma coisa pra batalhar, pra ganhar dinheiro com tráfico de influência, eu

não teria pedido pra ir embora no dia 10 de janeiro.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – Embaixador, eu estou sendo

instado pelo Presidente, que com muita razão tá me pedindo que abrevie, e eu vou

fazê-lo. Eu gostaria de dissecar essa questão, que tive a oportunidade de ter acesso

às informações, sobre como o senhor teve conhecimento. Eu achei particularmente

estranho que um brigadeiro trabalhasse, fosse ligado funcionalmente a um amigo

seu, o Comandante Assunção, que foi quem repassou a informação de que o

Serviço de Inteligência da Aeronáutica tinha conhecimento da gravação das fitas.

Mas, enfim, isso aqui dá, apesar de parecer um cipoal de informações soltas, dá a

indicação de que o senhor tinha interesses ligados ao Comandante Assunção, que

poderiam ser interesses ligados apenas à amizade. Eu não tenho por que esticar pra

dizer que seria diferente. Mas no depoimento de V.Sa., eu não sei se fora de

contexto, mas me pareceu que não, o senhor disse que não conhece nem conhecia

alguém ligado à Raytheon. O senhor confirma isso?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Claro que eu confirmo.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – Eu vou ler, então, o texto de uma

das fitas. É a Fita nº 4. “O Júlio César diz assim, depois de uma conversa... “ Estou
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pegando pela metade. Aí o Assunção: “Eu falei com a Raytheon que tinha convidado

você para ir, e eles estão incluindo e convidando vocês para os dois eventos que ela

vai fazer.” Aí o senhor pergunta: “É lá em Las Vegas?” O Assunção: “É lá em Las

Vegas.” O senhor diz: “Tá ótimo.” O Assunção: “Um no domingo à noite e um na

segunda à noite.” Júlio César: “Tá certo, tá certo.” Assunção: “Então está tudo

certinho.” O senhor tem essas anotações. Eu estou lendo aqui. Tenho certeza que o

senhor tem. O senhor vai me desculpar, mas isso não me parece uma conversa com

um assunto que não se tenha conhecimento. Parece-me, ao contrário, assim, muita

intimidade. Como é que o senhor diz que não conhece ninguém nem conhecia

ninguém da Raytheon, mas foi convidado por ela? E pelo que tá transcrito aqui —

isso não é falso, isso aqui —, o senhor aceitou. E aceitou e, depois, mesmo que o

senhor tenha dito que tenha ido de carona, mas parece que foi no avião. O senhor

marcou com o avião da United.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Perdão?

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – Está aqui: o vôo Confins—Miami.

Está na transcrição aí. A gente pode ler aqui. Só queria ser rápido. Júlio César diz:

“Está certo.” O Assunção: “Eu estou aqui...” — seguindo aquilo que estava sendo

falado. “Eu estou aqui, você pode sair só no dia 22. Eu estou em vista de ir um

pouco antes para ficar em Miami uns 3 dias.” Júlio César: “Certo.” Assunção: “Mas

eu estou pensando em fazer o seguinte: a United tem um vôo direto Confins para

Miami.” Júlio César: “Confins—Miami?” “É”, o Assunção disse. “Bárbaro”. O

Assunção: “Eu iria talvez uns três dias antes pela United, e você vai no dia certo.

Então, estarei lá em Miami te esperando.” “Está perfeito. Não há dúvida.” O

Assunção ainda disse: “Porque eu fechei um contrato muito grande com a Raytheon

daqueles aviões.” Júlio César: “Sei.” Então, o senhor foi como nessa viagem?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Em primeiro lugar, em

nenhum momento eu tenho conhecimento de ele ter me oferecido ou ter reservado

pra mim um vôo da United.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – Não, ele foi. Vamos deixar claro.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS –Ele foi.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – Ele foi.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Claro. Sim.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - SIVAM
Número: 001387/01 TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS Data: 21/11/01

42

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – Então ele foi esperar o senhor em

Miami. O senhor disse que foi de carona com ele.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Não, não. Veja bem.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – Então me explique como é que foi,

porque eu entendi assim.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Vou explicar, porque isso,

inclusive, foi objeto de muita, muita investigação do Itamaraty, na Comissão de

Inquérito, e José Afonso levou as provas todas. O Zé Afonso queria que eu fosse de

avião com a Flávia, passagens dadas por ele. Não está em conversa, porque as

conversas telefônicas que eles fizeram era aquilo que interessava. O que não

interessava eles não puseram. Evidente, como eu não moro em Belo Horizonte, eu

só falava com ele por telefone. Dizer treze conversas telefônicas é absolutamente

ridículo. E depois que... está aqui selecionadas as conversas, editadas, etc. Ele tinha

me oferecido. Eu digo: “Olha, Zé Afonso, de forma nenhuma eu posso aceitar que

você me dê passagem pra viajar de avião.” Tempos depois desse telefonema, ele

disse que ele tinha que ir antes. Mas sabe qual era o motivo que ele tinha que ir

antes? Porque o avião dele estava em revisão. Ele foi antes e disse: “Você vai

quando o meu avião for para os Estados Unidos para fazer a viagem dentro dos

Estados Unidos e voltar comigo, conosco, você vai de carona com ele. Você aceita

isso?” — porque eu não aceitei passagem aérea. Eu disse: “Isto eu aceito, porque

se o avião está indo de qualquer maneira, eu pego uma carona nesse avião.”

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ  - O senhor foi até Las Vegas?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Claro que eu fui até Las

Vegas. Mas veja bem, o avião saiu de Brasília e foi a Miami, onde estava o José

Afonso. E de lá é que ele subiu no avião — puseram gasolina, aquelas coisas todas

— , e fomos a Las Vegas, onde nós ficamos num hotel, onde eu paguei todas as

minhas coisas, paguei o aluguel do carro. tudo aí comprovado. E houve a tal festa

da Raytheon. Era aquela convenção Está, não Raytheon/SIVAM, que eu soube

depois, graças ao Senador Geraldo Melo, que me esclareceu no Senado, ela tinha

aviões, jatinhos. E vários representantes dessa empresa foram agraciados com

prêmios pela performance de venda de seus produtos no exterior. Não foram dois,

foi uma. Um jantar grande, multitudinário, com várias mesas. É aquela coisa que

americano faz, e chama no palco, e isso e aquilo e outro, todo mundo aplaude. Na



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - SIVAM
Número: 001387/01 TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS Data: 21/11/01

43

nossa mesa, não tinha ninguém da Raytheon. São só os dois casais. Ninguém mais

sentou na nossa mesa.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – Vocês pagaram conta também lá,

não?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Não!

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – Foi convidado da Raytheon?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Não, eu não fui convidado da

Raytheon, porque jamais recebi um convite da Raytheon por escrito. Eu fui levado

pelo Zé Afonso.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – O senhor não sabia que ele era

representante da Raytheon no Brasil?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Sabia que ele representante

da Raytheon no Brasil, mas eu nunca tive negócios com o Dr. José Afonso. Pra mim,

o Zé Afonso é líder. O Zé Afonso, que eu conheci há vinte e um anos atrás, agora, é

sempre líder. Raytheon, como li e o que foi, é um outro José Afonso e não aquele

com quem eu sempre convivi.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ - O senhor é um funcionário público

e disse que se orgulha disso, mais ou menos isso que eu entendi, que é funcionário

público de carreira e se afastou do País. O senhor se afastou oficialmente, solicitou

ou estava de licença-prêmio nessa altura?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Não, não estava.

 O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ - Saiu oficialmente do País.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Não estava em licença-

prêmio, eu pedi ao Sr. Presidente da República, tenho comprovação disso aqui por

escrito, que, por não ter tirado férias, eu pedia para ele me dar uns dias para viajar

para os Estados Unidos e descansar um pouco. Foi isso que aconteceu.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ - O senhor também já manifestou

que existem inaugurações de primeira classe e de vôos internacionais, de vantagens

que são concedidas para membros do Governo e de outros Poderes. E por isso o

senhor não julga que tenha sido — eu entendi mais ou menos assim —, não tenha

sido uma falha sua, pelo menos foi uma coisa inusitada o senhor aceitar ir de carona

para os Estados Unidos, ainda que licenciado. O senhor acha que isso é natural?
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O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Veja bem, Deputado, não é

uma questão de ser natural ou não ser natural. Como eu disse antes, nós vivíamos

dentro de um caldo de cultura onde a relação Estado/empresário era muito grande.

Existiam limites nessas relações. E eu não considero que tenha transposto nenhum

desses limites. E os meus sete colegas que me julgaram no Itamaraty e que foram à

Comissão de Inquérito e à Corregedoria, e que me inocentaram, também não

encontraram que eu tivesse transgredido os limites de convivência entre empresário

e Estado.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ  - O senhor, além dessa sindicância,

falou em inquérito também.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – É inquérito.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ - O senhor respondeu inquérito na

Polícia Federal?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Eu estou respondendo há

seis anos.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ - E ainda não está concluído o

inquérito?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Não. O homem que comprou

a minha casa foi lá depor, porque achavam que ele era um laranja. Eu não...

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ  - Esse inquérito, o senhor já depôs

lá?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Jamais fui chamado. Todo

mundo foi chamado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) - Encerrando, Deputado

Jurandil.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ  - É estranho, que o Delegado

Chelotti disse que esse inquérito, inclusive, já foi encaminhado à Justiça. E isso a

gente pode verificar, como o senhor pode verificar...

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Já foi encaminhado à Justiça,

sim.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ  - Sem o senhor dar o seu

depoimento.
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O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Tanto que o juiz mandou abrir

o meu sigilo bancário, sigilo... em 98.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ  - A minha última pergunta se refere

a, também, uma afirmação sua. O senhor disse que não freqüenta o Congresso, o

Senado, e que lembra de ter ido lá à posse, eu não me lembro de quem o senhor

disse, posse de quem, e para prestar depoimento. E disse, também: "Jamais tive

contato com o Senador, a não ser em viagem com o Presidente." Mas na transcrição

aqui o senhor é instado a fazer uma visita ao Senado. Eu precisa falar com o

Senador, que pelo que se pode depreender aqui, poderia ser o Senador Sarney. O

senhor na conversa diz o seguinte aqui. o Júlio César e o Assunção. Isso é a

conversa, continua a conversa número quatro, nós vamos chamá-la assim. Então diz

assim: "Bom, eu também não quero acreditar." Aí o Júlio César: "Eu vou falar com

ele hoje à tarde. Eu vou ao Senado hoje." Assunção: "Eu acredito que em todas as

possibilidades, né?" Aí o Júlio César: "É, eu vou ao Senado hoje." Assunção: "Você,

então, se tiver qualquer informação, aí me avise." Júlio César: "Está, vou ao Senado

hoje falar com ele." O senhor disse isso?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Com todas as letras.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ  - Mas o senhor disse que nunca foi

ao Senado, o senhor foi para uma posse e para prestar depoimento; e depois disse

que só teve contato com o Senador quando viajou com o Presidente da República.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Excelência, deixa eu lhe dizer

uma coisa. Se V.Exa. lê em que contexto eu disse isso, o Zé Afonso não estava

acusando, estava fazendo uma ilação de que o Presidente Sarney junto com outra

pessoa poderiam estar trabalhando contra o SIVAM.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ  - Justo, é esse o contexto.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Eu não fui, eu não me

prontifiquei a falar com o Presidente Sarney em favor do Comandante José Afonso.

Eu queria contar isso para ele.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ  - Mas o senhor contou a ele?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Contei.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ - Ah! Então, o senhor foi outras

vezes no Senado sem ser para posse, para prestar depoimento e falou com ele sem

ser em viagens? Porque eu não consigo entender é que um depoente aqui, ele tem
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toda a possibilidade de falar aberto. Quando o senhor disse que jamais teve contato

com o Senador, e eu sei, por ter lido por antecipação, que o senhor declarou que

iria, e agora está dizendo que foi, que falou com o Senador Sarney. Eu lhe pergunto

por que que o senhor disse que não tinha ido, que só foi lá na posse para prestar

depoimento?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Deputado, deixa eu lhe pedir

uma indulgência do genérico para o particular. A pergunta que me foi feita é se eu

freqüentava o Senado. Quer dizer, você vai ao... “V.Sa.” — me perguntaram — "vai

ao Senado com freqüência? Procura Senadores? Pede aos Senadores que votem

tal requerimento, façam isso, aquilo outro?" A minha resposta foi não. Eu jamais

pisei no Senado que não fosse para posse ou que não fosse para, enfim, uma

solenidade...

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - Só uma indagação a V.Exa. Eu

tenho a impressão de que pela sua resposta V.Sa. está dizendo que não fazia lobby
do assunto junto ao Congresso Nacional. Acredito que esse é que é o espírito da

coisa.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Esse é o espírito da coisa, eu

lhe agradeço muito Deputado, e vou lhe dizer mais: eu me senti numa obrigação

moral de contar essa história ao Presidente Sarney, por quem eu tenho um apreço

muito especial, com quem eu trabalhei muito ligado durante cinco anos, e que me

deu honra de me escrever uma carta, que eu tenho aqui cópia para passar às mãos

do Presidente sobre o meu comportamento durante os cinco anos que eu trabalhei

com ele.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ - Sr. Presidente, eu compreendo a

necessidade de encerrar. Eu vou me resguardar para formar opinião, inclusive para

cruzar os dados com as informações que obtivemos. E eu quero lhe agradecer,

Embaixador, pela gentileza das respostas e me dou por satisfeito.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Obrigado a V.Exa.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) - Obrigado, Deputado

Jurandil. Esta Presidência pede ao Sr. Secretário que faça constar do material desta

Comissão a carta do Presidente Sarney ao Sr. Embaixador. Pela ordem, tem a

palavra a Deputada Laura Carneiro, e, em seguida, o Deputado Gastão Vieira.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Sr. Presidente, eu queria apenas

registrar, Deputado Chico Sardelli, até conversei com ele antes, enquanto o

Deputado que me antecedeu falava. Apenas digo que em nenhum momento emiti

juízo de valor, eu apenas perguntei até que ponto, o que investiga essa Comissão,

coaduna-se com que diz o inquérito, na medida em que eu não tenho inquérito na

mão. E perguntei tentando estabelecer o nexo entre a ação proposta, vamos dizer,

entre a ação desta Comissão e a investigação, para poder entender se existe ou não

fato real. Senão, não interessa a minha pergunta. Simplesmente perguntar para não

saber o que está acontecendo, devo ficar calada. Então, normalmente eu só abro a

boca para saber alguma coisa. Eu, e desculpando-me com o Deputado Chico

Sardelli, em nenhum momento emiti juízo de valor, até porque não me cabe emitir

juízo de valor, eu não voto nesta Comissão. Eu falei e repito: eu vim a esta reunião,

como eu vim à reunião passada, porque esse é um tema que eu discuti há seis anos

na Comissão de Defesa do Consumidor, quando eu era titular. Apenas porque fui da

Comissão de Narcotráfico e acho da maior importância o Projeto SIVAM, e me

preocupo com a paralisação ou com o efeito desta Comissão num projeto que, este

sim, vai inviabilizar o tráfico de drogas neste País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) - Fica registrado, mais uma

vez, a manifestação da Deputada Laura Carneiro, que servirá de subsídio,

principalmente para o trabalho do Relator.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) - Deputado Jurandil, por

gentileza.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ - Sr. Presidente, julgo relevante que

também se solicite, se for possível, se estiver disponível, ao depoente, que anexe

aos autos entregues à Presidência a autorização que ele recebeu do Presidente

Fernando Henrique para se ausentar do País, quando ele fez essa viagem em

companhia, aliás, em carona no avião do Comandante Assunção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) - Esta Presidência solicita à

Secretaria que tome as providências neste sentido, e concede um intervalo de cinco

minutos.

(A reunião é suspensa.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) - Tem a palavra o Deputado

Gastão Vieira.

O SR. DEPUTADO GASTÃO VIEIRA - Sr. Presidente, Sr. Embaixador, estou

desde muito cedo aqui assistindo às explicações de V.Exa., o depoimento de V.Exa.

Não sou membro desta Comissão e acompanhei esta questão do SIVAM há

bastante tempo. Mas o que eu ouvi aqui me foi suficiente para entender que V.Exa.

fala a verdade. Excelência não me conhece, mas eu tenho referências suas no

período em que V.Exa. trabalhou no Governo Sarney. E ali na intimidade eu sempre

ouvi referências elogiosas à conduta profissional e à conduta pessoal de V.Exa.

Ouvindo suas respostas, eu pensei num colega nosso aqui da Casa que

recentemente também foi vítima de acusação muito forte, muito dura. Eu, que o

conhecia bem, tinha com ele uma convivência fraterna e amiga, fiquei a imaginar o

sofrimento desse colega Parlamentar, o que me leva também a poder imaginar o

sofrimento de V.Exa. nesses seis anos, tentando esclarecer e, assim, de repente, as

pessoas não tendo vontade de ouvir o que V.Exa. está dizendo. Eu tenho a mais

absoluta certeza de que V.Exa. não tem nada a ver com essa história. Se foi uma

conspiração, é uma baixaria tão grande que eu não quero me envolver; se foi um

interesse comercial, é uma prática que nós estamos cansados de ouvir. Portanto,

não foi fazer perguntas a V.Exa. Quero lhe trazer a solidariedade, de quem o

conhece, embora V.Exa. não tenha comigo nenhuma relação de amizade. Mas eu

não me sentiria bem se não desse aqui este depoimento, porque durante todo

aquele tempo eu ouvi referências sobre a conduta de V.Exa. que não condizem, em

absoluto, com aquilo que tentam imputar quanto à participação de V.Exa. nesse

episódio do SIVAM. O SIVAM está quase concluído e essa história não se acaba. Eu

lamento, portanto, o constrangimento de V.Exa. que, de alguma forma, está

sentindo. E se algum tipo de solidariedade eu possa dar a V.Exa. é dizer que o

homem é sempre escravo da sua história. Portanto, por essa razão, acredito em

V.Exa. Muito obrigado.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Deputado, eu não tenho

palavras. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) - Deputado Albérico Filho.

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. membros

desta Comissão, também não sou membro titular desta Comissão. Tomei
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conhecimento desta Audiência Pública através da minha agenda, porque

naturalmente nós acompanhamos as atividades do Congresso. Mas quando vi que o

depoente tratava-se, no caso, do Embaixador Júlio César, eu naturalmente me

dispus a vir para cá para ouvir dele justamente o que acabamos de ouvir. Eu já

conhecia o Embaixador Júlio César desde quando era Presidente da República o

José Sarney. Eu já era Deputado naquela época. E tive não só através do próprio

Presidente, como também pessoalmente, o convívio natural com o Embaixador Júlio

César. E para mim não é nenhuma novidade o fato de estar ouvindo o que ouvi aqui

no depoimento do Deputado Gastão Vieira, falando da sinceridade e da

transparência e do que o Embaixador transmite para nós, justamente dizendo que

ele não transmite outra coisa que não seja a pura verdade. Mas o que eu vejo, mais

uma vez, é que nós — aí eu quero fazer aqui muito mais uma crítica até a nos

mesmo do Congresso Nacional —, porque o que nós temos visto no nosso dia-a-dia,

e especificamente nesses últimos dois anos, com muito mais força, é justamente,

nós, o Congresso Nacional, estarmos praticamente reféns de notícias, de situações

criadas por parte da imprensa. E isso é um fato. Nós somos um País democrata, em

que precisamos naturalmente consolidar as instituições. E o que vemos, não na sua

generalidade, mas de muitas vezes, o que nós vemos são manchetes, são notícias

de jornais, que vêm atingir um pai de família, enfim, um político, e muita das vezes

essas notícias só vêm, de várias formas, a atingir a nós como pessoa. Ouvi aqui, no

depoimento, do Embaixador ele dizer que não adiantava dar nenhum depoimento,

porque o que iria sair na imprensa era justamente aquilo que a imprensa quer dizer.

Então, parte da imprensa não analisa mais os fatos. O que nós vemos são opiniões

de pessoas sendo naturalmente divulgadas nos meios de comunicação do Brasil. E

caberia a nós, aqui como o Congresso que nós somos, de fazermos uma lei de

imprensa, porque se nós somos... Nós temos a capacidade de fazer aquilo que é de

necessidade para que tenhamos um Congresso cada vez mais ético, nós também

precisamos ter, na sua integridade, uma imprensa, as instituições mais puras dentro

do processo democrático, porque fica difícil dessa forma a gente caminhar, quando

as limitações, muitas das vezes, são para alguns e não para todos. E, infelizmente, o

Congresso Nacional tem feito muitas coisas de bom para o País, mas não teve,

ainda hoje, a coragem de fazer uma lei de imprensa para que nós tenhamos, na

minha concepção, de uma vez por todas, a implantação de um Estado de Direito. O
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depoimento do nosso Embaixador é mais uma comprovação das vítimas que nós

estamos tendo no Brasil em cima dessa parcela da imprensa que procura fazer das

manchetes, sempre, uma parte de venda de jornal, dessa coisa como um todo.

Então, Embaixador, quero dizer a V.Exa. que eu o conheci como servidor público no

Governo José Sarney, V.Exa. já ocupou vários cargos, e como V.Exa. mesmo disse,

desde da base da pirâmide até o seu ápice, através de suas funções dentro do

próprio Itamaraty, em que o inquérito nada comprovou sobre denúncias que foram

feitas. O que se vê é que, realmente, V.Exa. foi vítima de armação. Está claro isso.

Isso está claro, por mais que nós queremos obscurecer. Está claro aqui que há uma

intenção de atingir, não sei se a V.Exa., talvez o seu chefe, no caso de então, talvez

até o próprio Presidente da República. Mas é bom, o Congresso Nacional tem que

fazer o que está fazendo, tem que cumprir obrigações. É uma CPI que foi criada e

ela tem que indagar. De forma nenhuma, eu notei aqui, inclusive dos nossos

colegas, nenhuma intenção de tentar acusá-lo de alguma coisa. Nós estamos

sempre em cima de notícias. Então, eu acredito na sinceridade com que V.Exa. se

posicionou aqui vai dar um ponto final neste caso, que é, na minha opinião, mais um

motivo de entristecimento da nossa República. Parabéns, Sr. Embaixador.

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO - Uma questão de ordem, Sr.

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) - Com a palavra o

Embaixador; em seguida, o Deputado.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Obrigado, Deputado Albérico

Filho. Eu estou muito sensibilizado com as palavras de V.Exa. e é estranho, eu

procurei tanto esta CPI, não é charme que eu estou fazendo, não é, absolutamente,

gênero, que não é do meu feitio. Aliás, para uma pessoa incisiva, não cabe esse tipo

de coisa. Mas eu gostaria de corroborar o que estou dizendo com uma leitura do que

eu disse na Comissão da Câmara dos Deputados a respeito disso, se V.Exas. me

permitirem. Eu disse o seguinte, respondendo a uma pergunta do Deputado Firmo

de Castro: "Quanto às demais sindicâncias, ou CPIs, ou inquérito, ou o que for

instaurado para esclarecer esse fato, dou as boas-vindas, porque quero continuar a

ter o meu nome limpo." Isso eu disse aqui em 1995. E creiam, Sras. e Srs.

Parlamentares, que, quando eu soube da instalação desta CPI — minha mulher que

não me deixa mentir —, nós só não demos uma festa, porque realmente tínhamos
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tanta confiança e tanta fé, que finalmente tinha chegado o foro apropriado para que

eu pudesse finalmente ser ouvido, sem paixões, baixada a poeira, e que

acreditassem um pouquinho em mim. Provas existem de todos os lados; acusações,

algumas de... com uma irresponsabilidade, com uma leviandade, como essa do

jornalista Mino, na sua declaração de que eu vendia agendas. E quando lhe

perguntaram: "Vendia agendas?” “É, a Polícia Federal tem informações de que ele

vendia agendas durante o Governo Sarney." Aí lhe perguntaram, aqui, agora,

semana passada ou duas semanas atrás: "E no Governo Fernando Henrique?”

“Não, no Governo Fernando Henrique, não." Quer dizer, isso é solto assim no ar

dentro da Câmara dos Deputados, sem nenhuma... com uma leviandade, com uma

irresponsabilidade. É difícil, é muito difícil resistir a coisas como essas. Mas o meu

couro ficou muito, muito duro de seis anos para cá. Quando eu li isso na Telia, em

Roma, as transcrições dos depoimentos aqui: "Isso não é verdade, ele não pode ter

dito isso! Porque é doido ou irresponsável, porque ele passível de uma ação da

minha parte na Justiça contra ele." Então, um homem que, segundo ele, tem

informações a Polícia Federal de que vendia agendas durante o Governo Sarney.

Coisa que eu nunca fiz, em primeiro lugar, que não era do meu feitio; segundo lugar,

que eu nunca cuidei de agenda dele. E que depois "fez agenda, cuidada da agenda,

era responsável da agenda do Ministro da Fazenda." E, finalmente: "que trabalhou

onze meses na Presidência da República com o Presidente Fernando Henrique

Cardoso.” Ou ele vendia agenda durante o Governo Sarney e depois desistiu,

porque ficou muito rico, ou então aquela história, os maus hábitos custam a morrer.

Esse hábito eu nunca tive, e o Sr. Mino disse isso aqui com a maior tranqüilidade

para V.Exas. poderem acreditar. Então, Deputado, eu lhe agradeço muito. V.Exa.

que me conhece a tanto tempo e que é testemunha da minha correção durante o

tempo que conviveu com o Presidente Sarney, nessa época em que eu fui do seu

cerimonial, e de quem eu tenho esta carta tão linda, a quem eu não pedi, mas que

espontaneamente me deu o seu testemunho da minha correção. Muito obrigado,

Deputado.

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO - Sr. Presidente, eminente

Embaixador, eu, ainda há pouco, vendo aqui os alfarrábios do eminente Deputado

Jurandil, ouvindo aqui as gravações, as transcrições das gravações. Eu pergunto:

V.Exa. me conhece?
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O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Não.

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO - Com certeza não, e a minha

curiosidade se atiçou aqui, ficou realmente muito grande, eu pedi até para o

Presidente que não declinasse o meu nome, porque V.Exa. tem uma conversa para

ter comigo há seis anos, segundo as transcrições aqui, que o Deputado Jurandil

estava folheando. E eu peguei aqui e vi. V.Exa. conversava com um senhor

chamado Tom, do Estado do Pará, e esse Sr. Tom lhe falava que o Presidente da

Assembléia Legislativa, Deputado Zenaldo Coutinho, que por coincidência é este

que está se apresentando agora para V.Exa. havia se filiado ao PSDB e que estava

vindo para Brasília, para uma reunião com o Presidente da República. E o senhor

disse: "Se ele estiver lá, eu falarei com ele." Eu queria saber o que V.Exa. queria

falar comigo, com seis anos de atraso.(Risos.)

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Olha, é um prazer imenso,

finalmente, encontrar V.Exa.(Risos.) Não, veja bem, como eu lhe disse eu não tive

só treze conversas telefônicas, evidentemente, com o Sr. Tom. Eu tive outras

conversas telefônicas e eu sabia qual era o caso dele. O Tom foi motorista na

campanha em Belém. Eu não posso precisar a V.Exa. a que partido ele pertencia,

mas ele era empregado, se não me engano, da Prefeitura. Quando mudou o

Governo, eu não me lembro a quem ele era ligado, se era à Prefeitura ou ao

Governo, sinceramente não sei. E esse homem muito humilde, muito, muito humilde,

e a minha ligação com ele talvez seja fruto da minha arrogância e da minha

truculência, porque um dia ele me telefonou — tem uma filha cega — e precisava de

um máquina de braile para a filha. E eu disse: "Olha, Tom, tudo bem, mas o que há,

o senhor sabe, o imposto é muito alto, é uma máquina estrangeira e a Receita

Federal cobra muito caro." Eu fui à Receita Federal e conversei com a Dra. Alítia,

lembro-me perfeitamente disso. E ela me disse: "Olha, Júlio, não há nada que a

gente possa fazer, nós temos que gravar isso. Não há isenção." Mas eu disse:

"Espera aí, isso é o cúmulo, quer dizer, uma máquina para uma pessoa cega." "Isso

tem que ser revisto, enfim." Comprei a máquina do meu bolso e dei para ele de

presente. Ele esteve aqui em Brasília para me agradecer. Eu não sei se eu devia

dizer isso, mas eu adoro casquinha de muçuã — e sei que é proibido —, e o Tom

sabia disso e chegou com uma Kombi com algumas casquinhas de muçuã e fez um

jantar na minha casa. E Flávia participou dele e também os meus sogros. E, depois
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disso, ele um dia me telefonou dizendo que, agora eu realmente não me lembro em

que contexto o senhor entrava nisso. O senhor era Prefeito?

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO - Não, Presidente da Assembléia.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Presidente da Assembléia.

Alguém tinha sido demitido, se não era ele, era a mulher dele da Assembléia. Ele

queria uma reintegração. Então, ele me telefonou, não nesse registro de grampo,

porque foi em outra... que me contou o caso, são seis anos, e me disse: "Olha, o

homem está aí, vai para o Palácio do Planalto. Fala com ele por mim!" Confesso a

V.Exa. que eu procurei V.Exa. e não achei. (Risos.) Ou talvez porque não

coincidisse que eu estivesse no Palácio naquele momento em que V.Exa. esteve lá,

ou qualquer outro motivo. Mas o motivo era este: ele me pediu que intercedesse

com V.Exa. para reintegração se não era dele era da mulher dele que trabalhava na

Assembléia Legislativa. Esse é que é o motivo do telefonema.

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO - Ainda bem que o senhor não me

achou, porque realmente nós demitimos quatrocentos e poucos funcionários pelo

excedente de servidores que tinha a Assembléia.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Obrigado, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) - Deputado Ronaldo

Vasconcellos.

O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS - Sr. Presidente, Relator,

Deputados, convidados, farei três perguntas rapidíssimas para o senhor, como é do

meu estilo. O senhor é, foi, ainda é filiado a algum partido político?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS - Eu só fui filiado à UNE, mas

não é um partido político. Foi a única agremiação que eu fui filiado, quando

estudante.

O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS - Eu agradeço a

informação, porque eu tenho 51 anos de idade e vinte anos de vida pública, e se o

senhor não falasse que à UNE não era partido político, o senhor podia me confundir.

Eu agradeço a informação, eu não sabia disso. Eu sabia sim, e conheço bem isso. E

queria perguntar a V.Sa. se o relacionamento pessoal do senhor com o atual

Presidente da República persiste; houve um afastamento, houve um sumiço um do

outro, há quanto tempo?
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O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Em primeiro lugar, eu quero

pedir perdão a V.Exa. Eu não quis faltar com respeito. Eu tenho certeza que V.Exa.

sabe que a UNE não é um partido político; apenas quis dizer a V.Exa. que eu nunca

fiz parte de nenhum partido político e que eu fiz parte da... fui filiado à UNE, que é

uma agremiação, não é um partido político. Não foi com nenhuma intenção de

lembrar a V.Exa. que a UNE não é um partido político.

O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS – Eu aceito as desculpas,

até porque acharia importante o senhor ter feito isso.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Bom, em segundo lugar, não

houve modificação no meu relacionamento com o Presidente da República. É um

relacionamento muito bom.

O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS – O relacionamento

continua?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Continua.

O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS – E com o governo dele?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Deputado, eu faço parte do

governo dele, sendo Embaixador dele junto à FAO. Então, eu acho que as pessoas

que compõem o governo, com quem eu lido, que são o Ministro das Relações

Exteriores, o Ministro da Agricultura, o Ministro da Reforma Agrária e o Ministro do

Meio Ambiente — são só esses —, eu tenho um excelente relacionamento.

O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS – Relacionamento

administrativo, vamos dizer, não político?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Eu não tenho

relacionamentos políticos, só relacionamentos funcionais.

O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS – V.Sa., na fala, comentou

que conhece ou convive ou tem um relacionamento mais íntimo, mais pessoal, ou

menor ou maior grau, com o Comandante José Afonso Assunção. Eu queria que o

senhor precisasse esse relacionamento. O senhor deu datas aí.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Sim. Nós nos conhecemos

há 21 anos — 21, 22 anos. Como eu tive ocasião de dizer aqui, a minha carreira

funcional foi no Departamento de Promoção Comercial do Itamaraty. Portanto, o

meu relacionamento com empresários foi muito grande e sempre funcional. O

Comandante José Afonso Assunção é íntimo amigo, e de infância, de bancos
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escolares, do meu chefe de toda vida, que foi o Embaixador Paulo Tarso. E através

dele eu conheci o que eu sempre considerei o dono da Líder, que é o José Afonso.

E tive sempre muito bom relacionamento com ele.

O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS – E esse relacionamento

persiste?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Persiste sim, senhor.

Persiste e continuamos grandes amigos. Ele, inclusive, já foi a Roma numa viagem e

estive com ele lá. Evidentemente, ele no hotel, onde ele ficou, e eu na minha casa.

Mas saímos para jantar e tudo. Aliás, paguei a conta. (Risos.)

O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS – Há quanto tempo isso?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Esse ano. Esse ano? Esse

ano, em julho, se não me engano.

O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS – A atitude que o senhor

teve de ir ao Senado foi procurar o então Senador José Sarney, que o senhor

comentou...

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Sim, sim.

O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS – ... para atender alguma

solicitação. Houve aquela estranheza ao fato passado pelo Comandante José

Afonso Assunção.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Não para atender solicitação;

eu quis levar ao conhecimento do Presidente Sarney, Senador, uma coisa que eu

não gostei de ter ouvido, que podia ser uma coisa prejudicial. Eu não gostei daquilo

e fui informar a ele. Só isso.

O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS – O senhor lembra mais

ou menos o ano em que foi?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – 1995.

O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS – 1995?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Sim, senhor.

O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS – Muito obrigado.

Obrigado, Presidente.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Obrigado a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Deputado Confúcio

Moura, para suas observações e considerações finais, para o encerramento dessa
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reunião, salvo a vontade de algum Parlamentar de querer mais uma vez se

expressar.

O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA – Sr. Presidente, Srs.

Parlamentares, o objeto, o fato determinado de apuração desta CPI são indícios de

tráfico de influência e corrupção ativa, etc. Então, eu fiz uma série de levantamentos,

de perguntas, inúmeras, e fui riscando à medida que os companheiros iam fazendo

perguntas. Sobraram poucas. Vamos aqui, para finalizar, Sr. Embaixador, fazer um

pingue-pongue rapidinho. O senhor... A empresa Raytheon, a partir de quando o

senhor teve contato, ouviu falar nessa empresa?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Novembro de 1994.

O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA – E a empresa Thompson,

francesa?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Na mesma época.

O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA – A ESCA?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Nunca.

O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA – Nunca. O senhor é inocente

dessas acusações?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Completamente.

O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA – As fitas gravadas pela Polícia

Federal são autênticas?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Não.

O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA – Não? O senhor foi vítima de uma

armação ou de uma... ou de um grande equívoco? (Pausa.)

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Grande equívoco não foi; de

uma armação, eu custo acreditar que tenha sido.

O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA – Durante a tramitação dos

inquéritos da Polícia Federal, em algum ponto eu observei, rabiscando, em que ele

fala que realmente a continuidade dos procedimentos jurídicos fica prejudicada em

relação ao tamanho dos recursos aplicados no SIVAM e à proporção dos favores

que o senhor recebeu. O que é que o senhor acha disso?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Bom, em primeiro lugar... em

primeiro lugar, eu quero colocar a expressão “favores que eu tenha recebido”. Eu

viajei com um grande amigo meu em condições absolutamente limpas, que eu
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provei que paguei as minhas contas. Então, se um favor ele me fez, foi de ter

coincidido que o avião dele estivesse numa revisão no momento em que eu fosse

aos Estados Unidos e pegasse uma carona. Agora, a proporção, realmente... É

enorme. A desproporção é enorme. Se algum favor em troca de alguma coisa que

eu pudesse ter feito para favorecê-lo...

O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA – Foi calculado o valor mínimo que

poderia receber:  36 milhões, em relação ao volume total dos investimentos SIVAM,

num percentual pequeno de corrupção. Seriam, no mínimo, 36 milhões de dólares.

Então, Sr. Embaixador, aqui no texto do comunicado que V.Exa. fez à imprensa, em

95, o senhor comunicou o seguinte: “Enganaram...” Em certo... num parágrafo

apenas o senhor fala: “Enganaram, em primeiro lugar, a um magistrado...” — a um

magistrado — “... faltando com respeito, pois alegaram que eu era objeto de

investigação por tráfico de drogas, para que autorizasse a escuta dos meus

telefones na residência e celular.” Então, nessa época, o senhor já realmente

constatou que a Polícia Federal enganou os magistrados. É isso mesmo?

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – É. Perfeitamente

O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA – E em determinado ponto da

mesma carta o senhor abre as suas contas a quem possa interessar, para que

esclareça a sua inocência. Então, a nossa CPI, aqui no Brasil, normalmente o

pessoal fala. “Olha, toda CPI do Congresso termina em pizza.” Para que essa CPI...

A pizza, que no caso fala, é inocentar as pessoas ou não ter um resultado efetivo de

culpa para os indiciados. Neste caso, nós precisamos avançar um pouquinho para

que as contas já analisadas aqui no Brasil estão, realmente... mostram um resultado

favorável e inocenta V.Exa., direitinho. Mas agora temos a avançar, como o senhor

já abriu para o Deputado Chico, nas contas no exterior, para que essa CPI possa

realmente apurar, materialmente, a inocência. Então, nós precisamos que realmente

V.Exa. possa propiciar à Presidência dessa CPI esta facilidade de acesso, para que

a gente, num tempo bem curto, limitado e determinado pela Presidência, possa

fazer, no meu caso, o relatório conclusivo e comunicar à Presidência da Câmara um

resultado das nossas apurações. Ao Relator cabe realmente apurar os fatos,

enumerar os acontecimentos históricos, levantar toda a situação. Inclusive, nós já

visitamos, extra-oficialmente, extra-CPI, todos os pontos do SIVAM; as obras em

andamento do SIVAM no Brasil. Já observamos a situação e, dentro do objeto dessa



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - SIVAM
Número: 001387/01 TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS Data: 21/11/01

58

CPI, nós queremos também, além de fugir do trivial, que é inocentar ou culpar

alguém, também oferecer ao Poder Executivo as informações necessárias para que

o Projeto SIVAM seja realmente correspondido nas expectativas geradas no povo

brasileiro. Desta forma, eu fico satisfeito com as suas perguntas, com as perguntas

feitas por todos os ilustres Parlamentares, que realmente completaram todo o

conteúdo que nós tínhamos aqui agendado. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Deputado Jairo Carneiro.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Presidente, nobres colegas, Sr.

Embaixador, eu confesso que, infelizmente, não tenho acompanhado as reuniões da

Comissão, mas ouvi atentamente a exposição de V.Exa., Sr. Embaixador e, em

princípio, eu estou me convencendo de todas as informações trazidas aqui a esta

Casa. Mas, sem dúvida, é preciso que todos nós tenhamos a elucidação de qualquer

pequena dúvida que reste. Então, em primeiro lugar, eu acho que seria importante

que V.Exa. pudesse oferecer à Comissão o relatório final conclusivo do inquérito

realizado no Ministério das Relações Exteriores. As duas peças: o inquérito e o

trabalho subseqüente da Corregedoria. Creio que é uma peça importante para a

CPI. Segundo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Esta Presidência e os

membros da Comissão já têm acesso a esse relatório, Deputado Jairo Carneiro.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Então... Agora, alguma coisa que foi

uma declaração de V.Exa., há poucos instantes, que eu reputo muito forte, eu creio

que deve também ser objeto de uma apuração e um esclarecimento. Quando indaga

o nobre Relator sobre a autenticidade das gravações, V.Exa. se opõe a essa

autenticidade, e creio que não deva restar qualquer dúvida sobre isto. Então, em que

ponto se baseia V.Exa. para esta afirmação categórica? E creio que, se for

necessário, a Comissão deva tomar a iniciativa de solicitar que se promova ou

proceda uma perícia sobre a autenticidade desses... desse material. Eu acho que

isso é muito importante. E, até onde, ao contestar a autenticidade... Porque no curso

desta reunião, em alguns pontos, foram lidos textos das gravações e não houve

objeções de V.Exa. V.Exa. consentiu com o que foi lido e confirmou os textos, mas é

importante então saber até onde eles não correspondem à realidade. E,

fundamentalmente, a perícia seria o recurso essencial para eliminar qualquer dúvida

a respeito. Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Deputado Jairo Carneiro,

esta Presidência só solicita que, em caso de solicitação de perícia, que V.Exa.

requisite formalmente a perícia a essa Presidência.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu gostaria, antes, de ouvir o

Embaixador, para depois eu poder tomar alguma iniciativa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Perfeito. Com a palavra o

Embaixador Júlio César.

O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Muito obrigado, Deputado.

V.Exa. jamais terá essa perícia, porque, pelo que eu li nos depoimentos dos

representantes da Polícia Federal que aqui estiveram, a fita matriz desapareceu. As

fitas que usaram no gravador foram desmagnetizadas várias vezes, depois de

selecionados trechos escolhidos que, para eles, eram do interesse da investigação.

Agora, por que é que eu disse, peremptoriamente, que as fitas não eram autênticas?

Eu vou repetir o que eu disse aqui na Comissão da Câmara dos Deputados seis

anos atrás, por uma coisa que aparentemente é boba, mas que quando a gente está

debaixo do fogo que eu passei, de repente aparece. A capa desta revista. A capa da

revista ISTOÉ reproduz um diálogo que não existiu entre o doutor, o Comandante

José Afonso e eu. Eu digo que não existiu porque ninguém se lembra do que fala no

telefone. Ninguém se lembra de detalhes das coisas. Pode lembrar da idéia, mas do

detalhe, não. E quando eu peguei essa revista, eu digo: “tem alguma coisa errada.”

Por quê? Porque eu tinha ouvido a fita. A fita que os senhores ouvem aqui, aquela

fita das treze conversas que foram repassadas para um relatório, que o Presidente

me deu em mãos na noite do dia 14 de novembro, a fita que me foi feito ouvir no

Senado, o senhor, V.Exa. sabe quando é que eu ouvi pela primeira vez? O Boris

Casoy. Antes de eu ir ao Senado, antes talvez de muito Parlamentar ter ouvido. E

quando eu ouvi do Boris e depois eu ouvi a fita, eu vi que tinha uma coisa errada. A

coisa errada é a seguinte — e que eu disse nessa Comissão... E perdoem-me as

senhoras aqui presentes, mas eu estou aqui para me defender. E vou ler

exatamente o que eu disse, com o perdão das senhoras aqui presentes – há 6 anos

atrás, mas é público. A transcrição dessa gravação, de posse da revista ISTOÉ, na

capa dessa revista, edição do dia 22 de setembro, afirma que no episódio referido

ao Senador Gilberto Miranda, eu teria dito: “Porra, você já pagou para esse cara!”

Na transcrição da Polícia Federal, entregue ao Presidente da República, fala em
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outra coisa, e eu transcrevo: “JC pergunta a José Afonso se este perguntou ao

Gilberto Miranda quanto ele queria, em dinheiro.” No trecho da fita levada ao ar pelo

jornalista Boris Casoy, anteontem, que eu ouvi e ontem tive oportunidade de ouvir

novamente, na Comissão do Senado Federal, disse ainda outra coisa: “Você

perguntou quanto é que ele queria?” Aqui tem uma coisa errada, porque trata-se da

mesma conversa, reproduzida de três formas diferentes. Isso me faz lembrar o

seguinte: que, mesmo as conversas reproduzidas nas transcrições, frutos dessas

gravações, elas são descosidas. Alguém disse aqui que passaram de um assunto

pulando para o outro. Dito pelos delegados aqui: “Nós selecionávamos aquilo que

interessava.” Eu me lembro. Eu me lembro de ter dito a José Afonso — e não

adianta eu dizer o porquê —, num desabafo: “Olha, não insista. Isto é uma questão

de Estado. Você precisa ter paciência, porque é uma questão de Estado”, quando

ele veio com um desabafo, por telefone, nessa época, antes da viagem. Pode ter

sido nessa fita, onde eu teria dito. Porque de onde a revista ISTOÉ tirou, entre

aspas, a escatologia “você já pagou para esse cara”, que não está em nenhuma

fita? E se eu disse isso, é possível que, na continuação do desabafo, eu tenha dito:

“Pára com isso. Isso é uma questão de Estado. Tenha paciência.” Então, isto é que

me faz crer que a fita não é autêntica. Obrigado, Sr. Deputado.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Presidente, então, eu peço a

V.Exa., porque considero fundamental, que a Comissão requisite as fitas. Se elas

não existirem, a Polícia Federal ou quem seja o órgão que as detenha, o depositário

do material, diga que elas não existem.

(Não identificado) – Já disse aqui, em depoimento. O delegado disse aqui.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas eu falo a instituição Polícia

Federal, a instituição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Deputado, já foram

requisitadas as fitas e já foram recebidas pela Comissão.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Agora, então, é necessário

proceder à perícia sobre a autenticidade delas. O requerimento está formulado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Eu peço ao Deputado que

formule requerimento, por escrito, dirigido à Presidência desta Comissão. Esta

Presidência consulta os Srs. Deputados e o Embaixador Júlio César se gostariam de

fazer alguma consideração final. (Pausa.) Tem a palavra o Embaixador.
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O SR. JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS – Muito obrigado, Presidente.

Eu gostaria apenas de ler um outro trecho de um depoimento do nobre Deputado

Arlindo Chinaglia, da Comissão da Câmara. Eu li o primeiro, pelo qual ele dizia que

uma apresentação de extratos de contas bancárias, voluntária da minha parte, não

tinha grande validade, porque eu podia suprimir alguma coisa e que só a

transferência por força judicial de uma CPI é que vale. Isso foi dito por ele e eu li

aqui. Agora, vou ler a segunda coisa que ele disse e que tem muito a ver com o que

V.Exa. acabou de dizer com relação às fitas. Ele, nesse momento, está inquirindo o

Delegado Vicente Chelotti, naquele tempo Diretor da Polícia Federal, e diz o

seguinte. É bem ele quem diz, Arlindo Chinaglia: “V.Sas. não acham que o fato de

haver desmagnetizado parte das fitas acaba dando um tipo de argumento ao

advogado do Sr. Júlio César e do Comandante, já que mexeu um pouco, pode ter

mexido mais" etc. "Pode ser que, tecnicamente, isso não seja possível, mas

pergunto exatamente porque, de fato, fiquei estupefato com a idéia de que parte que

foi desgravada ou desmagnetizada" etc. No momento é só, obrigado.” O Deputado

pergunta ao Diretor da Polícia Federal se o fato de eles terem desmagnetizado

tantas vezes essas fitas não podia ser usado em meu favor, na Justiça. E diz, muito

mais adiante, o Dr. Chelotti. “Olha, sinceramente, Deputado, com relação a esse fato

específico, e aqui o Delegado está dizendo isso várias vezes” — o outro, o Oliveira

—, “disse isso para mim e disse ao Sr. Ministro que o conteúdo desmagnetizado não

tem nenhuma importância investigativa. É conversa de empregados com

empregados, não tem nada de consistente. O Júlio César pode alegar que isso é um

erro, não sei o quê, que foi manipulado. Mas será que existem conversas dele que

possam vir ajudá-lo, em comparando com aquelas que foram gravadas? Será que

existe conversa? Será que ele pode alegar que desmagnetizamos uma conversa,

dizendo 'Olha, não tenho nada com isso'? Será que ele vai alegar isso, que

desmagnetizamos conversas que possam ter sido gravadas e que viessem a

inocentá-lo disso?” São 6 anos, Presidente. São 6 anos, Srs. Parlamentares. E

agradeço imensamente ter sido intimado a comparecer a esta CPI e agradeço

imensamente ao Deputado Chinaglia, que conseguiu materializar esta CPI.

Obrigado.

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO – Sr. Presidente, eu pediria só mais

um minuto. Eu acredito que a valia desse depoimento do Embaixador para nós,
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principalmente, do Congresso Nacional, é importantíssima. O nosso Relator citou

que possivelmente a imprensa vai amanhã ou depois de amanhã dizer: “Mais uma

CPI no Congresso Nacional dá em pizza.” A imprensa só gosta quando realmente

cozinhamos ou fritamos alguém. Se não fizer isso, dá em pizza. Mas estão aqui

todos os depoimentos, comprovando inclusive fraudes da maior seriedade, aonde

envolve instituições. É um juiz que disse que foi ludibriado, é a Polícia Federal que

perde uma fita, enfim, está clara a intenção de realmente envolver-se pessoas e

instituições, sem o menor respeito ao ser humano. Então, eu acho que, com

exemplos como esse que nós estamos tendo hoje, nós precisamos, no Congresso

Nacional, começarmos a tomar posições de nunca mais procurarmos agir por

emoção e sim pela razão.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Presidente, por obséquio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Deputado Jairo Carneiro.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu creio que nesta linha de

raciocínio do Deputado Albérico, pela responsabilidade que nós temos perante a

sociedade num tipo de investigação dessa natureza, quando ocorrerem falhas, erros

de instituições, principalmente instituições oficiais, nós temos de fazer representação

contra elas. Ainda não temos a elucidação completa dos fatos, mas se houver

ocorrido uma falta cometida pela Polícia Federal, como instituição, em relação a este

material das gravações autorizadas pelo Poder Judiciário, eles terão de responder

pela sua irresponsabilidade. E a atitude de um juiz, também, como mencionado. Nós

não poderemos nos cingir apenas no foco daquele que está aqui posto diante de

nós, mas também todos que estejam direta ou indiretamente envolvidos com

respeito à lei, para que nós possamos exercer, com regularidade, a nossa missão

constitucional e prestar contas à sociedade. Então, não se encerra apenas na

conclusão de um relatório em relação ao Embaixador, mas também em relação às

autoridades constituídas, se não cumprirem os seus deveres. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Muito obrigado, Srs.

Deputados, muito obrigado, Embaixador Júlio César. Está encerrada a reunião.


