MENSALÃO

UMJULGAMENTOHISTÓRICO

"Confirmo que já vi várias negociações entre seu Marcos, seu Delúbio, seu Silvio.

“O que o PT fez do ponto de vista eleitoral é feito no Brasil sistematicamente”

FERNANDA KARINA SOMAGGIO, EX-SECRETÁRIA DE VALÉRIO, QUE SERIA RESPOSNÁVEL PELO REPASSE DE DINHEIRO ● 21 DE JUNHO DE 2005

LULA, AO COMENTAR O MENSALÃO EM ENTREVISTA À GLOBO EM PARIS ● 17 DE JULHO DE 2005

O fluxo do mensalão,
segundo a denúncia
Dinheiro saía de órgãos públicos e privados, passava pelas empresas de
Marcos Valério e era sacado por parlamentares da base aliada do governo

N

uncaoSupremoTribunalFederalsedebruçou sobre um processo tão longo. São 300
volumes,50milpáginas,38réuse600testemunhasouvidasdurante4anosem42cidades brasileiras diferentes. Tudo para esclarecer um
esquemaclandestinodefinanciamentopolíticoorganizado peloPT, abastecido com dinheiro público para garantir apoio ao governo Lula no Congresso entrejaneirode2003ejunhode2005,conformedenúncia da Procuradoria-Geral da República.

De acordo com a Procuradoria, o esquema foi
organizado por um núcleo político chefiado pelo
então ministro da Casa Civil, José Dirceu. No núcleo operacional, a figura central foi o empresário
Marcos Valério Fernandes de Souza, que usou suas
agências de publicidade que tinham contratos com
o governo federal a fim de desviar recursos dos cofrespúblicospara ospolíticosindicadospelospetistas. “Trata-se da mais grave agressão aos valores
democráticos que se possa conceber”, descreve a

PGR. “As provas colhidas no curso da instrução,
aliadas a todo o acervo que fundamentou a denúncia, comprovou a existência de uma quadrilha.”
Ao todo, cada um dos 38 réus responderá por uma
média de dois crimes e meio – no final das contas, o
STF vai avaliar a existência de até 1.089 crimes. Para
entender como funcionou o esquema de financiamento do valerioduto e suposta compra de votos,
acompanhe abaixo a rede de influências que criou o
mensalão e para onde foi o dinheiro.

ACUSAÇÕES E PENAS
CORRUPÇÃO ATIVA

2 A 12 ANOS

CORRUPÇÃO PASSIVA

2 A 12 ANOS

FORMAÇÃO DE QUADRILHA
LAVAGEM DE DINHEIRO
EVASÃO DE DIVISAS

3 A 10 ANOS

2 A 12 ANOS

GESTÃO FRAUDULENTA

...OS RECURSOS QUE ALIMENTARAM O ESQUEMA...

...E PARA ONDE FOI O DINHEIRO

mil

páginas
tem todo o processo
do mensalão

3 A 7 ANOS

PECULATO

A REDE DE INFLUÊNCIAS...

50

1 A 3 ANOS

600

testemunhas
foram ouvidas
ou citadas
no processo

3 A 12 ANOS

QUAL É A ACUSAÇÃO DA PROCURADORIA

O CRIME

O QUE DIZ A DEFESA

NÚCLEO POLÍTICO

José Genoino,
ex-deputado
federal e
ex-presidente
do PT. É assessor
no Ministério
da Defesa

BANCO RURAL

Ex-ministro da Casa Civil. Segundo a Procuradoria, era o “chefe da quadrilha” do
mensalão e negociou acordos com os partidos políticos que apoiaram o governo petista

Nega relações próximas com Marcos Valério, com os outros
operadores do esquema e ainda nega ter comprado votos no
Congresso

Ex-deputado federal e ex-presidente do PT. Participou das negociações e discutia os
valores a serem pagos aos congressistas

Nega ter participado das articulações políticas e
afirma que apenas assinou os contratos dos empréstimos dos
bancos por obrigação como presidente do PT

Ex-tesoureiro do PT. Fazia a negociação entre o núcleo político e o núcleo operacional e
mandou assessores sacarem R$ 550 mil do valerioduto

Afirma que os empréstimos de Marcos Valério
foram usados apenas para saldar dívidas contraídas pelo
PT em campanhas eleitorais

Ex-secretário geral do PT. Participou das negociações com os partidos para indicações de O processo está suspenso
cargos no governo Lula

Nega a existência do mensalão e fez acordo com o Ministério
Público

Publicitário. Contratos das suas agências de publicidade com órgãos públicos e estatais
serviam de garantia e fonte de recursos para financiar o esquema de pagamentos de políticos
aliados do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os recursos seriam desviados de
contratos de publicidade firmados com o Banco do Brasil e a Câmara dos Deputados e usando
empréstimos fraudulentos dos bancos Rural e BMG para disfarçar a origem do dinheiro

Afirma que empréstimos foram regulares e que os pagamentos
aos parlamentares era para pagar dívidas de campanhas
eleitorais

Sócio de Marcos Valério. Participou da negociação dos empréstimos com o Banco do
Brasil e a Câmara dos Deputados

Afirma que não lidava com assuntos financeiros

Sócio de Marcos Valério. Participou das negociações dos empréstimos e da distribuição
de recursos a políticos

Afirma que os empréstimos foram regulares e que não sabia
sobre outras operações da agência de Marcos Valério

ROGÉRIO TOLENTINO

Advogado. Tinha ligações com Marcos Valério. Negociou empréstimos e participou da
montagem do esquema de distribuição dos recursos para os políticos

Afirma que os empréstimos foram regulares e que
não houve compra de parlamentares

SIMONE VASCONCELOS

Ex-diretora financeira de Marcos Valério. Ajudou na distribuição o dinheiro aos
parlamentares, dando instruções ao Banco Rural e sacando cheques na boca do caixa

Disse que apenas cumpria ordens de Marcos Valério,
sem saber sobre as negociações e o destino dos pagamentos

GEIZA DIAS DOS SANTOS

Trabalhava com Marcos Valério. Participou da distribuição dos recursos do valerioduto

Disse que apenas cumpria ordens de Marcos Valério

KÁTIA RABELLO

Ex-presidente do Banco Rural. Negociou os empréstimos que alimentaram o valerioduto
para depois tentar obter vantagens na liquidação do Banco Mercantil de Pernambuco

Afirma que os empréstimos eram regulares

JOSÉ ROBERTO SALGADO

Ex-diretor do Banco Rural. Autorizou os empréstimos para o PT e as empresas de Marcos
Valério e transferiu ilegalmente recursos para o publicitário Duda Mendonça no exterior

Afirma que não participou da aprovação dos empréstimos ou da
remessa de dinheiro para o exterior

Ex-diretor do Banco Rural, hoje vice-presidente. Deixou de comunicar às autoridades
sobre os saques do valerioduto e as irregularidades nos empréstimos

Afirma que não participou da negociação dos empréstimos

Ex-vice-presidente do Banco Rural. Autorizou a renovação dos empréstimos no banco e
deixou de comunicar às autoridades sobre os saques do valerioduto

Diz que apenas cuidava da área de RH do banco e que seguiu
orientação de José Roberto Salgado para votar em renovação
de empréstimos

Deputado federal pelo PT, candidato a prefeito de Osasco (SP). Recebeu R$ 50 mil do
valerioduto para contratar uma das agências de Valério quando presidia a Câmara

Nega irregularidades no contrato com a agência de Marcos
Valério e afirma que o dinheiro recebido era para pagar uma
pesquisa eleitoral

Ex-deputado federal. Autorizou Pizzolato a adiantar os pagamentos da Visanet para DNA

O procurador-geral da República pediu sua absolvição

Ex-diretor do Banco do Brasil. Recebeu R$ 336 mil do valerioduto e autorizou um
adiantamento de R$ 73 milhões do fundo Visanet para a DNA, agência de Valério que
tinha contrato de publicidade com a instituição

Diz que não participou da negociação entre a Visanet e a agência
DNA

PEDRO CORRÊA

Ex-presidente do PP, deputado federal cassado. Negociou captação de R$ 3 mi. Ajudou a
montar esquema para o uso da corretora Bônus Banval na distribuição do dinheiro

Nega distribuição de dinheiro aos deputados para votar a favor
do governo

JOSÉ JANENE (FALECIDO)

Ex-deputado federal, morreu em 2010. Captou R$ 3 mi do valerioduto e usou a corretora
Bônus Banval na distribuição do dinheiro para deputados

JOSÉ DIRCEU

R$ 32

JOSÉ GENOINO

milhões

DELÚBIO SOARES

PT

SÍLVIO PEREIRA
O banco emprestou o valor para o
PT e agências de Marcos Valério.
A Procuradoria acredita que os
empréstimos eram fachada para
disfarçar o desvio de recursos públicos
pelo esquema petista

José Dirceu,
ex-ministro
da Casa Civil
e deputado
federal cassado.
É empresário
e presta
consultoria

BANCO BMG

R$ 31,6

NÚCLEO OPERACIONAL
MARCOS VALÉRIO

O PT também captou empréstimos com os dois
bancos. A Procuradoria-Geral da República diz que
os empréstimos foram forjados para legalizar um
esquema de desvio de recursos públicos para garantir
votos no Congresso na aprovação de propostas
de interesse do governo. O PT sustenta que os
empréstimos foram lícitos e serviram para pagar
dívidas da campanha de 2002

RAMON HOLLERBACH
CRISTIANO PAZ

VALERIODUTO

milhões

NÚCLEO FINANCEIRO

O valerioduto foi montado pelo
publicitário mineiro Marcos
Valério com o mesmo modelo
de desvios do mensalão mineiro,
que teria acontecido em 1998

O banco emprestou o valor para o PT,
para agências de Marcos Valério e
para o escritório do advogado Rogério
Tolentino, sócio do publicitário mineiro.
A Procuradoria também acredita que
os empréstimos eram fachada para
disfarçar o desvio de recursos públicos

VINÍCIUS SAMARANE
AYANNA TENÓRIO
OUTROS

DNA
NÚCLEO POLÍTCO

LUIZ GUSHIKEN

FUNDO
VISANET

GRAFFITI

R$ 73,9

Ex-assessor de Janene. Sacou R$ 1 milhão do valerioduto para o PP

Afirma que não sabia a origem nem o destino do dinheiro

Ex-sócio da Bônus Banval. Captou R$ 11 milhões do valerioduto para repassar
o dinheiro a pessoas ligadas ao PP

Nega que soubesse da origem ilícita do valerioduto e também
afirma que desconhecia o destino do dinheiro

Ex-sócio da Bônus Banval. Recebeu R$ 11 milhões do valerioduto para
repassar o dinheiro a pessoas ligadas ao PP

Nega que soubesse da origem ilícita do valerioduto e também
afirma que desconhecia o destino do dinheiro

Era dono da corretora Natimar. Emprestou a sua corretora para que a Bônus Banval
repassasse parte dos recursos destinados ao PP

Afirma que a Natimar foi utilizada sem sua autorização

Era deputado federal pelo PL e renunciou. Hoje é deputado federal. Recebeu R$ 8,8 mi
do valerioduto e usou uma empresa fantasma para disfarçar a origem do dinheiro

Afirma que o dinheiro recebido era para pagar
dívidas da campanha eleitoral

Trabalhava com Valdemar Costa Neto e foi primeiro secretário do PTB.
Sacou R$ 1 milhão do valerioduto para o PL

Nega que soubesse a origem do dinheiro e
afirma que apenas cumpriu ordens

ANTÔNIO LAMAS

Ex-assessor do PL. Sacou R$ 350 mil do valerioduto para Jacinto Lamas, seu irmão

Afirma que apenas cumpriu ordens

BISPO RODRIGUES

Ex-deputado federal e hoje é empresário de telecomunicações. Recebeu R$ 150 mil
do valerioduto para votar a favor do governo

Afirma que o dinheiro recebido era para pagar dívidas
da campanha eleitoral de 2002

ROBERTO JEFFERSON

Deputado federal cassado. Recebeu R$ 4,5 mi para votar a favor do governo, depois
de fechar um acordo em que o PT prometeu entregar R$ 20 milhões para o PTB

Afirma que desconhecia a origem dos recursos e que
não votou a favor do governo em troca de dinheiro

Primeiro secretário do PTB. Captou R$ 4 milhões do valerioduto para o partido e ajudou
no acordo em que o PT prometeu entregar R$ 20 milhões para o PTB

Afirma que apenas cumpria ordens

Ex-deputado federal (PTB), hoje deputado estadual pelo PSB. Recebeu R$ 102 mil da
Usiminas, repassados pela SMP&B

Afirma que recebeu o dinheiro da Usiminas,
mas repassou os valores para o PTB

Ex-deputado federal (PMDB). Recebeu R$ 200 mil para votar a favor do governo

Nega ter recebido dinheiro do valerioduto

Ex-deputado federal pelo PT. Recebeu R$ 820 mil do valerioduto para votar a favor do
governo

Afirma que o dinheiro recebido era para pagar dívidas de
campanha

Ex-assessora de do ex-deputado Paulo Rocha. Sacou R$ 620 mil do valerioduto

Afirma que apenas cumpriu ordens

Ex-deputado federal pelo PT. Recebeu R$ 20 mil do valerioduto para votar a favor do
governo

Afirma que o dinheiro foi sacado por um assessor sem o seu
conhecimento e que o valor foi inteiramente repassado ao PT

Ex-deputado federal pelo PT. Recebeu R$ 360 mil do valerioduto

Afirma que o dinheiro recebido era para pagar dívidas de
campanha

Ex-ministro dos Transportes (PL). Recebeu R$ 950 mil do valerioduto e ajudou na
montagem do esquema no PTB

Nega ter participado de qualquer esquema e
afirma que o dinheiro era para pagar dívidas de campanha

JOSÉ LUIZ ALVES

Ex-chefe de gabinete de Adauto. Sacou R$ 600 mil para o então ministro

Afirma que apenas cumpriu ordens

DUDA MENDONÇA

Publicitário. Recebeu R$ 11 milhões do valerioduto, dinheiro que não declarou e
teve parte transferida ilegalmente para contas no exterior

Afirma que desconhecia a origem do dinheiro, que seria
para pagar dívidas da campanha.
Ele ainda sustenta que os depósitos no exterior são regulares

Sócia de Duda Mendonça. Sacou R$ 1,4 milhão do valerioduto para o publicitário

Afirma que desconhecia a origem do dinheiro,
que seria para pagar dívidas da campanha

ENIVALDO QUADRADO
BRENO FISCHBERG

BANCO
DO BRASIL

milhões

CARLOS QUAGLIA
VALDEMAR COSTA NETO
JACINTO DE SOUZA LAMAS

Marcos Valério,
publicitário, sócio
nas agências DNA
Propaganda,
Graffiti e SMP&B
Comunicação, que
tinha cinco contas do
governo federal

Roberto Jefferson,
deputado federal
cassado, foi o delator
do mensalão. Hoje, é
presidente do PTB

A DNA teria se apropriado indevidamente
de um valor referente ao “bônus
de volume”, que é uma gratificação
paga pelos meios de comunicação por
propaganda veiculada

EMERSON PALMIERI
ROMEU QUEIROZ
JOSÉ BORBA
PAULO ROCHA

CÂMARA
DOS DEPUTADOS

R$ 1,1
milhão

No contrato da Câmara com a SMP&B,
a Procuradoria acusa a agência de
desviar recursos, já que Marcos Valério
não comprovou o uso do
dinheiro em peças publicitárias

Duda Mendonça,
publicitário, foi
responsável pela
campanha de Lula
em 2002

Negou compra de votos

Nega conhecimento dos valores captados pelo PP

JOÃO CLÁUDIO GENU

Três agências publicitárias foram utilizadas
– esse conjunto de contas bancárias foi
usado para desviar dinheiro público e depois
para pagar parlamentares em troca de
apoio ao governo

Com sua morte, Procuradoria
extinguiu denúncia contra ele

Ex-líder do PP na Câmara, hoje deputado federal. Negociou captação de R$ 3 mi do
valerioduto. Ajudou a montar esquema para o uso da corretora Bônus Banval

PEDRO HENRY

O fundo privado do qual o Banco do Brasil
faz parte tinha contrato de publicidade
com a DNA, agência de Marcos Valério; a
prestação de serviço não foi comprovada

R$ 2,9
Delúbio Soares,
professor
afastado da rede
pública de GO,
ex-tesoureiro do
PT, continua no
partido, mas não
tem cargo

HENRIQUE PIZZOLATO

SMP&B

milhões

O núcleo político respondia pela compra de
apoios e financiamento ilegal de campanha. O
“chefe” seria o ex-ministro da Casa Civil José
Dirceu, mas o esquema também incluía os
ex-dirigentes petistas José Genoino e Delúbio
Soares

JOÃO PAULO CUNHA

ANITA LEOCÁDIA
PROFESSOR LUIZINHO
JOÃO MAGNO
ANDERSON ADAUTO

ZILMAR FERNANDES SILVA

